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design & construct van creatieve wand- en geveloplossingen

Centrale hal, metrostation Voorschoterlaan, Rotterdam

METROSTATION VOORSCHOTERLAAN, ROTTERDAM
Realisatie van drie ontwerpen op geëmailleerde stalen wandpanelen in het
renovatieproces van metrostation Voorschoterlaan te Rotterdam.

Projectgegevens
Opdrachtgever:
Locatie:
Ontwerp
Materiaal:
Afmeting:

RET
Wanden centrale hal en perrongedeelte
Op de MuurEN, Lisa van Noorden
Geëmailleerde stalen wandpanelen met zeefdruk
Hal ca. 20 vierkante meter
Perron ca. 60 vierkante meter

PROJECTOMSCHRIJVING
In het kader van de grootschalige renovatie van de metrostations in Rotter2

dam heeft Muur BV in opdracht van de RET drie beelden ontwikkeld en
geproduceerd voor metrostation Voorschoterlaan. De beelden zijn met
keramische mineralen gezeefdrukt en ingebrand op stalen panelen.
Dit levert een zeer duurzame print op. Deze beelddrager is bijzonder kras- en
stootvast en graffiti kan makkelijk van het oppervlakte worden verwijderd.
Bovendien is het materiaal chemisch resistent, onontvlambaar en verkleurt
de zeefdruk niet. Deze geëmailleerde panelen zijn dan ook zeer onderhoudsvriendelijk.

Beeldend kunstenares Lisa van Noorden uit Rotterdam verwerkte in haar
ontwerpen diverse fotografische, typografische en illustratieve beelden.
‘Vervoer’ en ‘Transformatie’ zijn de belangrijkste thema’s in het kunstwerk.
Daarnaast vormde de Vlinderbuurt waarin dit station gelegen is een letterlijke
bron van inspiratie

Idee-ontwikkeling

Definitieve ontwerpen

Toegepaste kunst in de openbare ruimte heeft meerdere functies. Voor dit
project speelde met name de bijdrage aan het kweken van een veilige en
prettige omgeving een belangrijke rol. Met dit beeld in deze uitvoering heeft
de RET een prachtig instrument in handen om de stations veiliger en fraaier
te maken.

INVESTEREN IN EEN GEVEL RENDEERT
Elk idee kan verwerkt worden tot een groots gebaar. Of het nu gaat om het
doorzetten van een huisstijl of het verwerken van een thematische voorstel2

ling, Muur BV biedt een opdrachtgever alle mogelijkheden een unieke
signatuur op een gevel te realiseren.
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Muur BV betekent voor een opdrachtgever specialistische kennis en
vakmanschap onder handbereik, tegen verhoudingsgewijs lage kosten.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs

