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Persbericht 

 

Licht van Zumtobel zet “Bürchen Mystic” in scène 

Het nieuwe dorpsplein in Bürchen in het Zwitserse kanton Wallis wordt met een 

lichtoplossing van Zumtobel op mystieke wijze in scène gezet. Gedurende de ‘Biënnale 

Architettura 2014’ ontstond tijdens een uitwisseling van gedachten met architect Fernando 

Menis de idee van een radiale verlichting met lichtstralen die door het gebladerte dringen en 

Bürchen ‘s nachts een mystieke sfeer geven. Met het lichtinstrument SUPERSYSTEM outdoor 

is men erin geslaagd dit dorp in de Alpen met een prachtige vloeiende lichtkring te omhullen.       

Dornbirn, februari 2017 – De inspiratie voor deze lichtoplossing vond architect Fernando Menis 

gedurende de ‘Biënnale Architettura’ in Venetië in 2014 tijdens een eerste uitwisseling van ideeën 

met Zumtobel. De idee voor het lichtconcept voor „Bürchen Mystic“ werd in de ‘giardini’ geboren, 

toen de zonnestralen door het dichte bladerdak braken en de omgeving met zachte lichtkringen 

straalsgewijs verlichtten.  Het dorpsplein van Bürchen, een gemeente van 700 inwoners, moest in 

het donker op een soortgelijke manier als een cirkel worden verlicht. De bedoeling was om de 

mystieke lichtstemmingen, geboren uit het spel van de zonnestralen en de omgeving ervan, met 

kunstlicht na te bootsen en daarbij ook het verloop van het daglicht door de seizoenen heen in 

aanmerking te nemen. Bovendien moest het lichtconcept met de voorbijgangers in interactie treden 

door hen met de zacht getekende lichtkringen over het plein te begeleiden.  

Zoals vele andere dorpen in de Alpen kampt Bürchen met een zwakke economie en trekken vele 

jonge inwoners weg. Om deze trend te keren, het wintertoerisme met een aantrekkelijk zomeraanbod 

aan te vullen en op langere termijn ook attractieve banen te creëren, schreef Bürchen in 2013 een 

architectuurwedstrijd uit. Menis won met zijn concept, dat naast de herinrichting van het dorpsplein 

ook de bouw van een hotel en andere faciliteiten ter bevordering van het lokale toerisme omvat, van 

heel wat gerenommeerde internationale concurrenten. Hij wist te overtuigen met een natuurlijke 

designtaal, diep verankerd in het imposante landschap van Bürchen, zijn geschiedenis en de alpine 

tradities. Tegelijk voldoet het concept ook aan alle eisen met betrekking tot economische, 

maatschappelijke en ecologische duurzaamheid.  

Om zijn ontwerp te realiseren, creëerde Zumtobel een projectspecifieke lichtoplossing die 

ondertussen in een verder ontwikkelde versie als standaardproduct verkrijgbaar is: SUPERSYSTEM 

outdoor. Deze outdoor led-armatuur werd ontworpen voor de multizonale enscenering van ruimtes, 

straten en vlakken. Elke armatuur is voorzien van meerdere led-lichtbuizen die met uiterste precisie 

en telkens met een passende optiek gerichte accenten plaatsen en tegelijk het visuele comfort en 

het welzijn van mensen verbeteren. In de avonduren worden het natuurlijke charisma en de mystieke 

uitstraling van het dorpsplein van Bürchen door de lichtoplossing van Zumtobel geaccentueerd om 

– in harmonie met de natuur – het juiste licht en een emotioneel aangename sfeer te creëren.  
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Het is precies deze feelgood-atmosfeer die visual artist Andreas Waldschütz ook visueel heeft weten 

te vatten. In dramatische beelden is hij erin geslaagd om een unieke mystieke stemming over te 

brengen; het samenspel van het licht, de architectuur van het bergdorp in Wallis en de natuur van 

het Alpenlandschap op een terras hoog boven het Rhonedal, wordt daarbij in zijn onmiskenbare stijl 

op authentieke en tegelijk geheimzinnige wijze gevangen. Uit de samenwerking tussen Zumtobel en 

Fernando Menis ontstond met “Bürchen Mystic” niet alleen een toeristische aantrekkingspool die de 

economische afhankelijkheid van tweede woningen doorbreekt en nieuwe arbeidsplaatsen creëert, 

maar ook een ruimte die het leefgebied van de lokale bevolking op een aantrekkelijke wijze 

vormgeeft. De nieuwe dorpskern – voorheen gewoon een leeg plein – is nu een warme 

ontmoetingsplaats voor bewoners en bezoekers. 

In de strijd om de internationaal gewaardeerde “European Prize for Urban Public Space” wist het 

project “Bürchen Mystic” zich uit honderden inzendingen onder de beste 20 projecten te plaatsen – 

een bijzondere erkenning voor de prestaties op het gebied van architectuur en stadsinrichting. 

Bovendien behoorde het plein van Bürchen tijdens het gerenommeerde World Architectural Festival 

(WAF) in Berlijn tot de tien finalisten van het beste landschapsproject ter wereld. Het WAF is ‘s 

werelds grootste architectuurfestival. Tot slot moet in een tweede fase nog een ander belangrijk 

onderdeel van Fernando Menis' concept gerealiseerd worden: de bouw van een hotel dat hij “the 

inhabited forest” noemt, omdat het op een bos lijkt en dat volledig in het omringende landschap 

geïntegreerd moet worden.   

 

 

Onderschriften bij de afbeeldingen: 

(Photo Credits: Zumtobel) 

 

Afbeelding 1: Het dorpsplein van Bürchen, een gemeente van 700 inwoners in het Zwitserse Wallis, 

werd met een lichtoplossing van Zumtobel op mystieke wijze in scène gezet.    
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Afbeelding 2: De outdoor led-armatuur SUPERSYSTEM outdoor, speciaal ontwikkeld voor de 

multizonale enscenering van ruimtes, straten en vlakken, is voorzien van meerdere led-lichtbuizen 

om gerichte accenten te plaatsen. 

 

Afbeelding 3: Visual artist Andreas Waldschütz heeft de feelgood-atmosfeer van Bürchen op een 

authentieke en tegelijk geheimzinnige wijze visueel weten te vatten.  

 

Afbeelding 4: In de avonduren worden het natuurlijke charisma en de mystieke uitstraling van 

Bürchen door de Zumtobel lichtoplossing SUPERSYSTEM outdoor geaccentueerd. 

 



 
 

 

Pagina 4 / 4 

Perscontact:  

 

Zumtobel Lighting GmbH 
Kiki McGowan 
Head of Brand Communications 
Schweizer Strasse 30 
6850 Dornbirn 
 
Telefoon: +43 5572 390 1303 
kiki.mcgowan@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.com 
 
 

Zumtobel Lighting GmbH 
Andreas Reimann 
Brand PR Manager 
Schweizer Strasse 30 
6850 Dornbirn 
 
Telefoon: +43 5572 390 26522 
andreas.reimann@zumtobelgroup.com 
www.zumtobel.com 
 

Verkoop Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland: 

ZG Licht Süd GmbH 
Adviescentrum Frankfurt  Carl-Benz-
Straße 21 60386 Frankfurt / 
Mannheim 
 
Telefoon:      +49 69 26 48 89 0 
Fax:     +49 69 69 26 48 89 80 
info@zumtobel.de 
www.zumtobel.de  
 

  

 
ZG Lighting Austria GmbH 
Adviescentrum Wenen, 
Niederösterreich, Burgenland 
Wagramer Straße 19 A-1220 Wien 
 
Telefoon:      +43 1 258 2601 0 
Fax:  +43 1 258 2601 82845 
welcome@zumtobel.at 
www.zumtobel.at 
 
 
 

 
Zumtobel Licht AG 
Thurgauerstrasse 39 
CH-8050 Zürich 
 
 
 
Telefoon:      +41 44 305 35 35 
Fax:  +41 44 305 35 36 
info@zumtobel.ch 
www.zumtobel.ch 
 

 

Over Zumtobel  

Als innovatieleider ontwikkelt Zumtobel duurzame lichtoplossingen, perfect op maat van de behoeften van mensen in de 
verschillende toepassingsdomeinen. Met een uitgebreid aanbod van hoogwaardige armaturen en intelligente 
lichtmanagementsystemen stelt de Oostenrijkse lichtaanbieder voor elke activiteit en elk moment van de dag, voor 
werkruimtes en privévertrekken, voor binnen en buiten, het juiste licht ter beschikking. De toepassingen kantoor, vorming, 
verkoop en handel, hotel en wellness, gezondheid, kunst en cultuur en industrie worden perfect aangevuld met het Living en 
Outdoor productaanbod. Zumtobel is een merk van de Zumtobel Group AG met hoofdzetel in Dornbirn, Vorarlberg 
(Oostenrijk).  

Zumtobel. Het licht.  

 


