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design & construct van creatieve wand- en geveloplossingen

Sociaal-artisitieke kunsttoepassing op 60 meter lange wand, Veenendaal

MFA PANORAMA, VEENENDAAL
Ontwerp van een 60 meter lang kunstwerk voor multifunctionele accommodatie
‘Panorama’ te Veenendaal.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Gemeente Veenendaal

Architect:

Marlies Rohmer Architecten, Amsterdam

Ontwerp

Karlien ‘t Hooft, Muur BV

Locatie:

Rondlopende binnenwand

Materiaal:

Gelamineerde vinylfolie

Afmeting:

ca. 180 m²
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PROJECTOMSCHRIJVING
MFA Panorama is de eerste energieneutrale multifunctionele accommodatie
van Nederland. Gesitueerd aan de rand van een herstructureringswijk in
Veenendaal is het ronde gebouw een zeer markante verschijning. Panorama
huisvest diverse maatschappelijke voorzieningen, een gymzaal en buurthuis.
Interieur en exterieur vloeien in het ontwerp van Marlies Rohmer Architecten
in elkaar over. Achter de glazen puien bevindt zich een ronde wand
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waarop door de architect een kunstuiting is voorzien. Muur BV werd door
de Gemeente Veenendaal benaderd om het ontwerp voor dit kunstwerk te
maken en te adviseren in realisatie daarvan.
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Het ontwerp van Muur BV’S Karlien ‘t Hooft verbeeldt de verscheidenheid aan
culturen in de wijk. Het werk is opgebouwd uit bonte kleurstroken waarop
bewerkte fotografische beelden zijn geplaatst. De foto’s zijn deels aangedragen door bewoners uit de buurt en deels door kinderen gemaakt.
Het meer dan 60 meter lange werk is uitgevoerd op gelamineerde vinylfolie.
‘s Avonds en ‘s nachts is het werk verlicht en vormt zo een uiterst herkenbaar baken. Energieneutraal, opvallend en herkenbaar verstevigt MFA
Panorama de sociale structuren in de omgeving: een krachtige symbiose van
functionaliteit en vorm.

VAKMANSCHAP ONDER HANDBEREIK
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
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steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
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Muur BV biedt een totaalpakket aan diensten en producten, vakmanschap en
specialistische kennis om ieder idee te verwerken tot een groots gebaar.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs

