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OPENBARE RUIMTE

FIETSERS- EN VOETGANGERSTUNNEL, APELDOORN
Realisatie van tien kunstwerken op print-hpl in een
nieuwe fietsers- en voetgangerstunnel in het stationsgebied van Apeldoorn.
GEMEENTEHUIS, EDEGEM
Opmaak, productie en montage van kunstwerk op gevel
naast het Gemeentehuis te Edegem (B).
METROSTATION BEURS CALANDLIJN, ROTTERDAM
Ontwikkeling en realisatie van een serie beelden op
geëmailleerde stalenwandpanelen in het renovatieproces van het metrostation Beurs, Rotterdam.
METROSTATION VOORSCHOTERLAAN, ROTTERDAM
Realisatie van drie ontwerpen op geëmailleerde stalen
wandpanelen in het renovatieproces van metrostation
Voorschoterlaan te Rotterdam.
PARKEERGARAGE SINT JAN, ‘S-HERTOGENBOSCH
Advisering, begeleiding en realisatie van toegepaste
kunstwerken ter versterking van de bezoekersbeleving
in Parkeergarage Sint Jan te Den Bosch.
SPOORZONE RIVIERENWIJK, DEVENTER
Opmaak, productie en montage kunstwerken in fietstunnel en op geluidsschermen in spoorzone
Rivierenwijk te Deventer.
STATION RAI, AMSTERDAM
Opmaak, productie en montage twee kunstwerken in
vernieuwbouwd Station RAI, Amsterdam
STATION ZUID-WTC, AMSTERDAM
Ontwikkeling, productie en montage van een kunstuiting
op een glazenscherm voor Station Zuid-WTC te
Amsterdam.
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Tunnel - stationsgebied, Apeldoorn

FIETSERS- EN VOETGANGERSTUNNEL, APELDOORN
Realisatie van tien kunstwerken op print-hpl in een nieuwe fietsers- en
voetgangerstunnel in het stationsgebied van Apeldoorn.

Projectgegevens
Opdrachtgever:
Architect:
Locatie:
Ontwerp:
Materiaal:
Afmeting:

Elspeth Diederix, Gemeente Apeldoorn
Paul van der Ree, StudioSK - Movares
Wanden en plafond tunnel
Elspeth Diederix
Exterieur print-hpl 6 mm met interieure toplaag
circa 110 m2, verdeeld over 50 panelen

PROJECTOMSCHRIJVING

2

Beeldend kunstenares en fotografe Elspeth Diederix schakelde Muur BV in
voor de reproductie van tien van haar fotowerken op Abetprint-hpl. Deze
werken zijn verschenen in de nieuwe fietsers- en voetgangerstunnel in het
gerenoveerde stationsgebied van Apeldoorn. De ontwerpen van Diederix zijn
2

door Muur BV digitaal en technisch opgemaakt voor productie. De beelden zijn
middels een technisch proces geïntegreerd in het materiaal en voorzien van
een melaminetoplaag. Dit levert een stoot- en krasvaste print op, die bovendien vriendelijk in het onderhoud is.

De panelen met prints zijn vervolgens verwerkt tot netto-formaten en
middels houten stijl- en regelwerk gemonteerd op de wanden en plafond
vande tunnel. Door middel van in de achterconstructie aangebrachte LEDverlichting vallen de tien werken extra op en ontstaat er een mysterieus en
sprookjesachtig effect.
De fotopanelen dienen niet alleen ter decoratie van de tunnel. Er gaat een
haast esoterische werking van de panelen uit die de bezoekers van de drukbezochte tunnel 24 uur per dag een gevoel van veiligheid geeft.
Elspeth Diederix ontwikkelde de werken in de tunnel in haar kenmerkende
stijl. Ze zet de natuur naar haar hand om magische en surrealistische
taferelen te realiseren. In dit proces maakt ze gebruik van optische illusie
en gebruikt ze materialen en objecten die contrasteren met de natuurlijke
omgeving. Haar werk is origineel, fris en blijft verbazen.

VAKMANSCHAP ONDER HANDBEREIK
2

De opdrachtgever treft in Muur BV een partner die zorg draagt voor alle facetten van het realisatietraject: materiaalonderzoek, prijs- en conceptvorming,
beeldontwikkeling, opmaak, productie, planning en begeleiding, montage,
kostenbewaking en aansprakelijkheid.
2

Muur BV betekent voor de opdrachtgever een totaalpakket aan diensten en
producten, specialistische kennis en vakmanschap onder handbereik.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs
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Onthulling van het kunstwerk te Edegem

GEMEENTEHUIS, EDEGEM
Opmaak, productie en montage van kunstwerk op gevel naast het
Gemeentehuis te Edegem (B).

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Gemeentebestuur Edegem (B)

Architect:

Vectris cvba, Leuven

Ontwerp:

Philip Huyghe, Antwerpen

Locatie:

Zijgevel naast Gemeentehuis

Materiaal:

Gesublimeerd aluminium en glas

Afmeting:

150 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
Het Gemeenteplein in Edegem was een weinig aantrekkelijk plein. Reden
voor de Belgische gemeente om actie te ondernemen. Het door Vectris
gemaakte plan creëerde de gewenste samenhang in de bebouwing en gaf
een impuls aan de openbare ruimte. Ook werd een kunstinvulling voor de
blinde gevel naast het Gemeentehuis voorgesteld.
2

Beeldend kunstenaar Philip Huyghe nam Muur BV in de arm voor de realisatie van het 150 m2 grote werk. Allereerst werden de opties voor materialen
beoordeeld. Gesublimeerd aluminium bleek te voldoen aan alle gestelde

Montage van de 150 m² gevelpanelen

technische- en esthetische eisen. In het productieproces is de afbeelding
door middel van een sublimatietechniek overgezet op een coating op aluminium platen. Onder druk en verhitting zijn de inktdeeltjes geïntegreerd in de
toplaag, die werd afgewerkt met een kras- en kleurvaste coating. Vervolgens
zijn de ruim 70 platen verwerkt tot zeer degelijke, maar uiterst hanteerbare
sandwichpanelen.
De panelen zijn middels blinde bevestiging op de gevel aangebracht.
2

Vervolgens zijn vier verlichte cassettes op de panelen gemonteerd. Muur BV
leverde hiervoor het dubbele glas met daartussen glasheldere, eveneens
gesublimeerde prints.
Het ontwerp van Huyghe verbeeldt een berkenbos, waarin foto’s zijn verwerkt
van de maker en zijn moeder in komische, ironische en dan weer melancholische situaties. Rustiek van een afstand en uitnodigend tot een uitgebreide
beschouwing van nabij. De combinatie van het bijzondere werk en de innoverende technieken vormt de spreekwoordelijke kers op de taart van het
Edegemse Gemeenteplein.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Metrostation Beurs - Calandlijn, Rotterdam

METROSTATION BEURS CALANDLIJN, ROTTERDAM
Ontwikkeling en realisatie van een serie beelden op geëmailleerde stalen
wandpanelen in het renovatieproces van het metrostation Beurs, Rotterdam.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

RET

Locatie:

Wanden perrongedeelte

Ontwerp:

Op de MuurEN, Lieke Kester

Materiaal:

Geëmailleerde stalen wandpanelen met zeefdruk

Afmeting:

Totaal ca. 80 m2, verdeeld over 20 wandpanelen

PROJECTOMSCHRIJVING
In het kader van de grootschalige renovatie van de metrostations inRotterdam
2

heeft Muur BV in opdracht van de RET een serie repeterende beelden ontwikkeld en geproduceerd voor metrostation Beurs - Calandlijn. 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 Lieke Kester verwerkte in haar collage-achtige ontwerpen diverse fotografische, typografische
en illustratieve beelden. ‘Rotterdam’,
‘Havenstad’ en ‘Beweging’ zijn de
belangrijkste thema’s in het kunstwerk.
Aan elke zijde van het perron hangt een
repeterende serie afbeeldingen waarin de
stad Rotterdam gefaseerd tot leven komt.
Het werk begint met zwart-wit beelden
van de haven en eindigt met full-colourimpressies van het stadscentrum.

Een belangrijk onderdeel van het renovatieproces is het brengen van eenheid
in de stations door de afstemming van
materiaal- en kleurgebruik. Door middel
van toegepaste kunst heeft elk station
echter ook een geheel eigen karakter
gekregen. Bovendien vergroten de werken het gevoel van veiligheid en dragenzij
bij aan een prettige omgeving voor reizigers en medewerkers.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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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.
2

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
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Trappenhuis, Parkeergarage Sint Jan, ‘s-Hertogenbosch

PARKEERGARAGE SINT JAN, ‘S-HERTOGENBOSCH
Advisering, begeleiding en realisatie van toegepaste kunstwerken ter versterking van de bezoekersbeleving in Parkeergarage Sint Jan te Den Bosch.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Gemeente ’s-Hertogenbosch

Architect:

Studio Leon Thier, Den Haag

Ontwerp:

Kim Heesakkers, Ruben Atayan, Martijn Bronswijk

Locatie:

Ondergrondse garage

Materiaal:

Westag Print-HPL, Egger ProAkustik, Qpanel

Afmeting:

55 platen, 175 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
‘Breng met kunst meer sfeer en beleving in de nieuwe ondergrondse
2

parkeergarage Sint Jan’. Met die opdracht ging Muur BV voor de Gemeente
‘s-Hertogenbosch aan de slag. In totaal zijn 22 werken gerealiseerd.
Vanzelfsprekend op duurzame, vandalismebestendige en functionele materialen. In samenspraak met de gemeente, architect Studio Leon Thier en
2

aannemer Heijmans stelde Muur BV een uitgebreid programma van eisen
voor kunst in de garage op. Vervolgens werd door het Deventer Bureau een
pitch uitgezet onder een aantal kunstenaars en ontwerpers.

De prints in parkeergarage Sint Jan zijn in drie deelprojecten onder te ver2

delen. Martijn Bronswijk, huisfotograaf van Muur BV, verzorgde de fotografie
voor de panorama boven de entree. Het werk, met een grootte van 10 x 3
meter, is uitgevoerd op aluminium Qpanel.
In het trappenhuis vind je drie plattegronden van Den Bosch. Het gaat daarbij
om twee oude kaarten van Van Deventer (ca. 1560) en Blaeu (ca. 1695). De
Wit-Russische illustrator Ruben Atayan tekende een actuele kaart van de
stad. Als een van de weinige in de wereld beheerst hij het vakmanschap om
in vogelvluchtperspectief een stad vast te leggen.
Kim Heesakkers won de pitch voor de 18 ontwerpen in de corridors. Aan de
hand van zes thema’s maakte zij zes basisdesigns. Die werkte ze uit in drie
kleurvarianten, die aansluiten bij de signaalkleuren van elke verdieping.
Parkeergarage Sint Jan is een van de mooiste en vriendelijkste garages van
Nederland geworden. Direct na de ingebruikname kreeg de garage als eerste
in Nederland de European Gold Standard Parking Award toebedeeld.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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SPOORZONE RIVIERENWIJK, DEVENTER
Opmaak, productie en montage kunstwerken in fietstunnel en op geluidsschermen in spoorzone Rivierenwijk te Deventer.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Gemeente Deventer

Architect:

Arcadis, Amersfoort

Ontwerp:

Stefan Venbroek

Locatie:

Fietstunnel en viaduct

Materiaal:

aluminium composiet en Qpanel coating

Afmeting:

46 panelen, ca. 100 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
De afgelopen jaren is de Deventer Rivierenwijk op grootschalige wijze gerenoveerd. Met de bouw van een fietstunnel zijn de grootste fysieke ingrepen tot
een eind gekomen. Om dit luister bij te zetten schreef de Gemeente Deventer
een opdracht uit voor kunstwerken in de tunnel en een nabijgelegen viaduct.
Stefan Venbroek werd op voorspraak van de bewoners de opdracht gegund.
Hij vervatte de buurt in zijn kenmerkende stijl: foto’s, tekeningen en schilderwerken werden samengevoegd tot kleurrijke en fantasievolle ontwerpen.

Fietstunnel Rivierenwijk, Deventer
2

Venbroek droeg Muur BV aan voor de realisatie van zijn ontwerpen op duurzame dragers.
Na technische opmaak zijn de bestanden full-colour geprint op 4 mm dikke
aluminium composietpanelen. De prints zijn afgewerkt met de innovatieve
coating van Qpanel. De coatings zijn kleur-, kras- en weerbestendig. Graffiti
kan makkelijk verwijderd worden en de coating heeft een zelfherstellend
vermogen.
In de tunnel zijn eerst achterconstructies uit aluminium kokerprofielen aangebracht. Daarop zijn de panelen met tape en lijmsysteem blind bevestigd.
Op de geluidsschermen zijn de panelen rechtstreeks verlijmd.
De kunstwerken van Stefan Venbroek zijn van en voor de Rivierenwijk
gemaakt. Ze vormen een doorkijk op het leven van de bewoners, de natuur
en de gebouwde omgeving. De vrolijke ontwerpen maken de tunnel en het
viaduct vriendelijker en veiliger. In combinatie met de hoogwaardige en duurzame uitvoering is de kunst nog lange tijd een aanwinst voor de wijk.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Trapopgang oostzijde Station RAI, Amsterdam

STATION RAI, AMSTERDAM
Opmaak, productie en montage twee kunstwerken in vernieuwbouwd Station
RAI, Amsterdam

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Alliantie Amstelspoor, Amsterdam

Architect:

SK Studio Movares

Ontwerp:

Polly’s Picture Show, Amsterdam

Locatie:

Wanden Oost- en Westzijde

Materiaal:

Westag HPL, schilderwerk, lichtbakken

Afmeting:

ca. 300 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
Station Amsterdam RAI is in 2015 flink verbouwd door de aanleg van extra
sporen en perrons. De stationshal is fors uitgebreid en er is een nieuwe
opgang naar de perrons gebouwd. Hierdoor ontstond ruimte voor kunstinvullingen op twee wanden. Kunstenaarscollectief Polly’s Picture Show kreeg
2

opdracht van Alliantie Amstelspoor voor de ontwerpen. Muur BV werd ingeschakeld als partner voor de realisatie van ontwerp tot kunstobject.

Hal westzijde Station RAI, Amsterdam

‘Mis-en-scene’ is de titel die de twee kunstwerken kregen. De entreewanden
werken als een optische illusie en vormen als het ware de decors waar reizigers zich tussendoor bewegen. Polly’s Picture Show bouwden in hun studio
twee maquettes op klein formaat. De maquettes zijn gefotografeerd, bewerkt
en passend gemaakt voor de twee entreewanden in het station.
Uniek is dat de werken tot stand komen door een combinatie van technieken:
plaatmaterialen met geïntegreerde prints, schilderwerk en lichtbakken.
2

Zowel in het voorwerk als in de uitvoering was het voor Muur BV een interessante klus die binnen een krappe planning uitgevoerd moest worden.
Het eindresultaat mag er zijn. De werken geven Station RAI iets eigens en
persoonlijks. Door het plaatsen van de kunstwerken winnen beide ruimtes
aan uitstraling en sfeer. De optische illusie zet reizigers en bezoekers op het
verkeerde been en nodigt uit tot kijken en bekeken worden.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Geluidsscherm Station Zuid-WTC, Amsterdam

STATION ZUID-WTC, AMSTERDAM
Ontwikkeling, productie en montage van een kunstuiting op een glazen
scherm voor Station Zuid-WTC te Amsterdam.

Projectgegevens
Opdrachtgever:
Architect:
Locatie:
Ontwerp:
Materiaal:

ProRail, Utrecht
Movares
Zuidplein, Amsterdam
2
Elspeth Diederix, Muur BV
Transparant vinyl op glas

Afmeting:

275 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
Station Amsterdam Zuid-WTC dissoneert met de allure van het Zuidplein, het
zakelijk hart van de hoofdstad. Spoorwegbeheerder ProRail besloot daarom
de stationsomgeving een kwaliteitsimpuls te geven. Onderdeel hierin is een
glazen scherm aan de noordzijde van het station dat een visueel rustiger
beeld schept rond de entree en tevens dienst doet als geluidsscherm.
2

Muur BV werd door ProRail uitgenodigd een voorstel te maken voor een creatieve invulling op dit scherm. Kunstenares en fotografe Elspeth Diederix
2

werd door Muur BV benaderd om een schetsontwerp te maken. De eerste
impressies in combinatie met het technische plan voor realisatie leidden tot
de opdracht.

Realisatieproces geluidsscherm Station Zuid-WTC, Amsterdam

Diederix wilde een interessant contrast scheppen tussen de bedrijvigheid op
het Zuidplein en een rustig, transparant ontwerp. Hiervoor bouwde zij op
schaal een decor op uit natuurlijke materialen en transparante modellen van
gegoten kunststof. Middels fotografie werd het decor vervolgens gedigita2

liseerd. In de studio van Muur BV zijn de fotografische bestanden samengesmolten tot één beeld. Na retouche, proefprints en kleurcorrecties is het
definitieve beeld verdeeld over de circa tachtig panelen waaruit het scherm is
opgebouwd. De delen zijn full-colour geprint op een transparant, zelfklevend
vinyl en beschermd met een satijnlaminaat. In de werkplaats van BRS
Staalwerken zijn de tachtig folies op de glaspanelen aangebracht en door
BRS in de stalen constructie geplaatst.
Het enorme werk speelt een zeer opvallende rol in de upgrade die aan de
omgeving is gegeven. Rustig en transparant, maar ook intrigerend, vrolijk
en kleurrijk geeft het de bezoekers van het Zuidplein elke dag weer iets
verrassends om naar te kijken.

VAKMANSCHAP ONDER HANDBEREIK
2

De opdrachtgever treft in Muur BV een partner die zorg draagt voor alle facetten van het realisatietraject: materiaalonderzoek, prijs- en conceptvorming,
beeldontwikkeling, opmaak, productie, planning en begeleiding, montage,
kostenbewaking en aansprakelijkheid.
2

Muur BV betekent voor de opdrachtgever een totaalpakket aan diensten en
producten, specialistische kennis en vakmanschap onder handbereik.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs

ZORG
CORDAAN, NIEUW-VENNEP
Advisering, productie en montage van diverse printtoepassingen in upgrade revalidatieafdeling ‘In het
Zomerpark’ te Nieuw-Vennep.
DEVENTER ZIEKENHUIS, DEVENTER
Ontwikkeling, productie en montage van geïntegreerde
prints op 14 achterwanden van polikliniekbalies in
nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis.
DEVENTER ZIEKENHUIS, DEVENTER
Ontwikkeling, productie en montage van prints op glaswanden in de nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis.
DEVENTER ZIEKENHUIS, DEVENTER
Ontwikkeling en realisatie van acht deuren met print ten
behoeve van de Geriatrische afdeling in de nieuwbouw
van het Deventer Ziekenhuis.
GELRE ZIEKENHUIS, ZUTPHEN
Ontwerp, productie en montage van een kunstwerk
naar ontwerp van Astrid Moors voor hal ziekenhuis in
Zutphen.
HOEVE BOSCHOORD, BOSCHOORD
Ontwerp, productie en montage van een kunstwerk
naar ontwerp van Lisa van Noorden ter gelegenheid
van 60-jarig bestaan behandelcentrum.
LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM, LEIDEN
Opmaak, productie en montage van zeven wandvullende prints op de afdeling Kinder-IC van het Leids
Universitair Medisch Centrum.
LUKAS ZIEKENHUIS, APELDOORN
Ontwikkeling, productie en montage van een kunstwerk in de centrale hal van het Lukas Ziekenhuis te
Apeldoorn.

MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN, DEN HAAG
Fotografie en productie van 40 meter lang panorama
van Scheveningen op de voorzijde van een balie in de
nieuwe entree van het MCH te Den Haag.
VU KINDERSTAD, AMSTERDAM
Digitale opmaak en technische uitwerking van wanden gevelbekleding voor het project VU Kinderstad,
Amsterdam.
ZUYDERLAND ZIEKENHUIS, HEERLEN
Technische realisatie en montage van 10 meter lang
lichtkunstwerk ‘Musing Meadow’ voor Zuyderland
Ziekenhuis in Heerlen.

Scheepvaartstraat 6 7411 MB Deventer

T 0570 670007

twitter.com/m2uurbv

www.m2uur.nl

info @ m2uur.nl

design & construct van creatieve wand- en geveloplossingen

Huiskamers In Het Zomerpark, Nieuw Vennep

CORDAAN
Advisering, productie en montage van diverse printtoepassingen in upgrade
revalidatieafdeling ‘In het Zomerpark’ te Nieuw-Vennep

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Cordaan, Nieuw-Vennep

Architect:

Machinehuis, Amsterdam

Ontwerp:

Machinehuis, Muur BV

Locatie:

Wanden, vloeren, brandkasten

Materiaal:

Airtex en vinyl

Afmeting:

ca. 85 m²

2

PROJECTOMSCHRIJVING
‘In het Zomerpark’ is een multifunctionele locatie in Nieuw-Vennep van
zorggroep Cordaan. Machinehuis Interieurarchitectuur kreeg opdracht voor
herinrichting van de revalidatieafdeling. Het doel daarvan was meer dan een
simpele upgrade. Het vernieuwde interieur moest een wezenlijke bijdrage
leveren aan het welzijn en herstel van de cliënten. Het relatief bescheiden
budget daarvoor vormde een extra uitdaging. Met een aantal minimale
ingrepen, moest een maximaal resultaat worden geboekt.

Machinehuis Interieurarchitectuur was overtuigd van de positieve werking
2

van wandvullende prints in de ‘huiskamers’. Samen met Muur BV werden de
ontwerpen uitgewerkt tot grootformaat en reproduceerbare bestanden.
Naast de huiskamers zijn ook de gangen onderhanden genomen.
Dissonerende elementen, waaronder de brandhaspelkasten, zijn bekleed met
prints op vinylfolies. De gangen doen daarmee stukken vriendelijker aan.
Tenslotte is voor het verbeteren van de routing en oriëntatie in het gebouw
signing op de vloeren aangebracht.
Het doordachte interieurontwerp van Machinehuis maakt van de donkere,
saaie afdeling een inspirerende omgeving. De toegepaste ontwerpen die
2

Muur BV mocht realiseren in dit project maken daar een belangrijk onderdeel
vanuit. Medewerkers, cliënten en management zijn zeer te spreken over het
eindresultaat. Het effect van prints op de verblijfskwaliteit is andermaal groot.
Ook met een relatief klein budget kan een groots gebaar worden gemaakt.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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

Scheepvaartstraat 6 7411 MB Deventer

T 0570 670007

twitter.com/m2uurbv

www.m2uur.nl

info @ m2uur.nl

design & construct van creatieve wand- en geveloplossingen

Achterwanden polikliniekbalies - DZ, Deventers

DEVENTER ZIEKENHUIS, DEVENTER
Ontwikkeling, productie en montage van geïntegreerde prints op 14 achterwanden van polikliniekbalies in nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis.

Projectgegevens
Opdrachtgever:
Locatie:
Architect:
Ontwerp:
Materiaal:

Interfurn, Winschoten,
Projectbureau Nieuwbouw Deventer Ziekenhuis
14 achterwanden polikliniekbalie
De Jong Gortemaker Algra architecten en ing.
2
Maresa Buijs Muur BV
Gemelamineerd MDF en print hpl

Afmeting:

circa 210 m2

PROJECTOMSCHRIJVING

2

Voor de nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis realiseerde Muur BV alle
geïntegreerde prints. Deze prints vormen een concrete invulling van het
principe van de ‘healing environment’. Dit principe heeft door middel van
kleur en licht een positieve invloed op het welzijn en de genezing van de
cliënt. Veertien achterwanden van de polikliniekbalies in de centrale hal zijn
voorzien van prints. Op basis van de eerste ideeën van de interieurarchitect
2

stelden Muur BV en fotografe Maresa Buijs een concept op rond het thema
‘bloemen’. Binnen dit concept schoot Buijs een groot aantal beelden van
veldbloemen.

De kleur- en interieurcommissie selecteerde samen met de interieurarchitect
de veertien definitieve beelden. Dertien beelden zijn, na technische opmaak,
gereproduceerd op 65 panelen gemelamineerd MDF. De prints worden tegenkrassen en verkleuring beschermd door de melamine toplaag en zijn hierdoor onderhoudsarm en vochtwerend. De veertiende wand, de enige met een
deur, is uitgevoerd in 0,9 mm print-hpl verlijmd op MDF.
De kleur van de bloemen is afgestemd op de kleurstelling van elke poli.
Zodoende spelen de prints niet alleen een belangrijke rol in de ‘helende
omgeving’, maar ook in de oriëntatie van de bezoeker.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Transparant vinyl op glas serviceblok - DZ, Deventer

DEVENTER ZIEKENHUIS, DEVENTER
Ontwikkeling, productie en montage van prints op glaswanden in de nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Interfurn, Winschoten,
Projectbureau Nieuwbouw Deventer Ziekenhuis

Locatie:

Glaswanden rond centrale hal

Architect:

De Jong Gortemaker Algra architecten en ing.

Ontwerp:

Maresa Buijs, Muur BV

2

Materiaal:

Transparant vinyl

Afmeting:

circa 85 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
Voor de nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis ontwikkelde en realiseerde
2

Muur BV alle in het interieur geïntegreerde prints. Deze prints vormen een
concrete invulling van het principe van de ‘healing environment’.
Het zogenaamde serviceblok, de receptie, de achterwand van de balie urologie en het stiltecentrum zijn deels opgetrokken uit glazen panelen. Op basis
2

van het door Muur BV en fotografe Maresa Buijs ontwikkelde thematische
concept voor het ziekenhuis, schoot Buijs diverse series beeld voor deze
glazen panelen.

Interieurarchitect en de kleur- en interieurcommissie van het ziekenhuis
selecteerden de definitieve beelden. Wild gras voor de receptie en het 30
meter lange serviceblok en een pluizige paardenbloem voor het stiltecentrum. Voor urologie een bloem in de stijl van de andere poliklinische
achterwanden.
De beelden zijn, na technische opmaak, met een uv-werende inkt full-colour
geprint op een semi-transparant vinyl. Het vinyl is afgewerkt met een
beschermlaminaat en direct op de glazen panelen aangebracht. De prints
hebben een transparante uitstraling, maar bieden voldoende privacy voor arts
en patiënt. Aanlichting van de ruimtes achter het glas zorgt voor een prachtig
effect en maakt de ruimtes zeer herkenbaar. Naast de prints op de glas2

wanden, realiseerde Muur BV ook prints op deuren, wanden en schermen.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Afdeling Geriatrie - DZ, Deventer

DEVENTER ZIEKENHUIS, DEVENTER
Ontwikkeling en realisatie van acht deuren met print ten behoeve van de
Geriatrische afdeling in de nieuwbouw van het Deventer Ziekenhuis.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Projectbureau Nieuwbouw Deventer Ziekenhuis

Locatie:

Nieuwbouw DZ, Deventer

Architect:

De Jong Gortemaker Algra architecten
en ingenieurs
2

Muur BV

Ontwerp:
Materiaal:

0,9 mm print hpl, verwerkt op deuren

Afmeting:

Acht deuren

PROJECTOMSCHRIJVING
Voor de afdeling Geriatrie in het thans in aanbouw zijnde Deventer Ziekenhuis
2

heeft Muur BV in opdracht van het projectbureau nieuwbouw DZ een achttal
deuren ontworpen met print. De deuren zijn aan de ene zijde voorzien van hpl
in een unikleur en aan de gangzijde voorzien van fotografische beelden op
print-hpl.
HPL, high pressure laminate, wordt veel gebruikt als wandbekleding in de
zorg. Het materiaal is kras- en stootvast, hygiënisch, anti-statisch en onderhoudsvriendelijk.

2

Als prints voor de deuren realiseerde Muur BV een fotoserie rond het thema
‘historisch Deventer’. Na technische opmaak en digitale paneelverdeling zijn
de panelen geproduceerd door Abet Laminati. Door dezelfde unikleur als
achtergrond te houden, is een duo-tone effect bereikt. De kleurstelling van
de prints vormt hiermee een geheel met de kleur op de andere zijde van de
deur. De firma Limburgia verwerkte het print-hpl op de deuren.
De toekomstige patiënten van de afdeling Geriatrie beschikken hiermee over
herkenbare deuren. De prints leveren bovendien een positieve bijdrage aan
de ‘healing environment’. Print-hpl bleek ook in dit project tegen relatief lage
meerkosten een zeer veelzijdig en breed toepasbaar materiaal te zijn.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJ
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Kunstwerk ‘De Wandeling’ in het Gelre Ziekenhuis, Zutphen

GELRE ZIEKENHUIS, ZUTPHEN
Ontwerp, productie en montage van een kunstwerk naar ontwerp van Astrid
Moors voor hal ziekenhuis in Zutphen.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Royal Haskoning / Wiegerinck Architecten / Trebbe
Groep / Unica Installatietechniek / Dura Vermeer /
Peutz / EFPC / Twynstra Gudde / Jan Lemmens
project- en procesmanagement

Locatie:

Hal ziekenhuis

Ontwerp:

Astrid Moors, Muur BV

Materiaal:

Acrylaatpanelen, led-verlichting

Afmeting:

Circa 15 m2

2

PROJECTOMSCHRIJVING
Voor de opening van het nieuwe Gelre Ziekenhuis in Zutphen besloten de
samenwerkende bouwende en ontwerpende partijen een kunstwerk aan
2

te bieden. Muur BV werd benaderd voor de realisatie van dit bijzondere
2

geschenk. Als eerste schreef Muur BV een pitch uit onder de kunstenaars uit
haar netwerk. Het schetsidee van Astrid Moors viel het meest in de smaak.
‘De Wandeling’ is een multidisciplinair kunstwerk dat bestaat uit grafische
en typografische elementen. Moors ontleende inspiratie aan een verhaal van
Martin van Dalen over zijn wandeltocht over het Hanzestedenpad.

Schetsontwerp voor ‘De Wandeling’

In het ritme van verschillende frames voor animatie zijn illustraties van een
mensfiguur met zijn hond en hun voetsporen toegevoegd.
Het kunstwerk is uitgevoerd op zes gegoten acrylaatpanelen, waarop een
fragment uit het verhaal van Van Dalen uit vrijstaande letters is aangebracht.
De illustratieve elementen zijn met een lasertechniek in het acrylaat gebrand.
De panelen zijn gemonteerd in aluminium profielen, waarin led-strips verwerkt zijn. De van kleur veranderende verlichting zorgt voor de illusie van
beweging en een continu transformerend en daardoor boeiend ontwerp.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Ontwerp kunstwerk in entree Hoeve Boschoord

HOEVE BOSCHOORD, BOSCHOORD
Ontwerp, productie en montage van een kunstwerk naar ontwerp van Lisa
van Noorden ter gelegenheid van 60-jarig bestaan behandelcentrum.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Stichting Trajectum, Boschoord

Locatie:

Centrale entree

Ontwerp:

Lisa van Noorden, Muur BV

2

Materiaal:

Vinyl op acrylaatpanelen

Afmeting:

Circa 7 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
Hoeve Boschoord begeleidt al zestig jaar mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. Ter ere van het jubileum
2

is Muur BV ingeschakeld voor het realiseren van een kunstwerk in de centrale
entree. Het kunstwerk moet op pakkende wijze het verleden en de visie van
Stichting Trajectum en de hoeve tot uiting brengen.
2

Beeldend kunstenaar Lisa van Noorden maakte in opdracht van Muur BV het
ontwerp. Als basis voor het ontwerp dienden tientallen historische foto’s uit
het archief van Hoeve Boschoord. Van Noorden voegde aan de collage illustraties van mensen, dieren en bladeren toe. De springende en klimmende
mensfiguren symboliseren de weg terug naar de normale wereld en de plek
die zij daarin moet vinden.

Schets- en defintief ontwerp voor kunstwerk entree Hoeve Boschoord

Na goedkeuring van de opdrachtgever is het definitieve ontwerp technisch
opgemaakt. Met een uv-werende inkt is het ontwerp geprint op transparant
vinyl. Vervolgens is het vinyl aangebracht op zes panelen acrylaat. Het acrylaat geeft de print extra diepte en zorgt voor bescherming tegen krassen en
verkleuring. De panelen zijn op locatie middels afstandhouders iets van de
muur af bevestigd.
Het kleurrijke, gelaagde werk geeft de steriele entree een heel eigen karakter. Bezoekers, cliënten en medewerkers worden en blijven door middel van
het kunstwerk doordrongen van de uitdagende en veelzijdige taak waarvoor
Hoeve Boschoord al zestig jaar staat.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Binnenwanden Kinder-IC LUMC, Leiden

LEIDS UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM, LEIDEN
Opmaak, productie en montage van zeven wandvullende prints op de afdeling
Kinder-IC van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

LUMC, Leiden

Locatie:

7 binnenwanden Kinder-IC

Architect & Ontwerp:

Olivier Spek Architecten, Werkendam

Materiaal:

Gelamineerd vinyl

Afmeting:

Circa 120 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
De Intensive Care van de kinderafdeling van het Leids Universitair Medisch
Centrum is recentelijk gerenoveerd en gemoderniseerd. Olivier Spek
Architecten tekende voor het ontwerp, waarvan zeven wandvullende prints
2

een opvallend onderdeel vormen. Muur BV werd als adviseur en uitvoerend
partner bij de realisatie van de wandbekleding betrokken.
In het voortraject zijn diverse materialen voorgesteld. Uiteindelijk is door de
opdrachtgever gekozen voor uitvoering in vinyl. Dit materiaal is relatief makkelijk aan te brengen en in de toekomst eenvoudig te vervangen. Bovendien
bleek het hoogwaardige beschermlaminaat te voldoen aan de eisen die door
het LUMC aan de hygiëne zijn gesteld.

De ontwerpen van Olivier Spek Architecten zijn technisch opgemaakt en
vervolgens full-colour met een uv-werende inkt geprint op delen zelfklevend
vinyl. De vinylfolie is afgewerkt met een satijnglans beschermlaminaat.
Op locatie zijn de delen vinyl middels directe hechting aangebracht op de
wandpanelen, rondom schoongesneden en afgewerkt.
De steriele kamers hebben door de fantasievolle en kleurrijke prints een
totaal ander uiterlijk gekregen. Hierdoor wordt het verblijf voor de jonge
patiënten een stukje huiselijker en aangenamer.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Wand in centrale hal Lukas Ziekenhuis, Apeldoorn

LUKAS ZIEKENHUIS, APELDOORN
Ontwikkeling, productie en montage van een kunstwerk in de centrale hal van
het Lukas Ziekenhuis te Apeldoorn.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Business Art Service, Raamsdonkveer

Architect:

a/d Amstel Architecten, Amsterdam

Locatie:

betonwand in atrium

Ontwerp:

Isaac Tahapary & Lisa van Noorden, Muur BV

Materiaal:

vinyl op forexpanelen

Afmeting:

circa 60 m2

2

PROJECTOMSCHRIJVING
Het Lukas Ziekenhuis maakt na een fusie onderdeel uit van de Gelre Ziekenhuizen. Om hoogwaardige zorg te kunnen bieden, is het gebouw de afgelopen
jaren drastisch verbouwd, uitgebreid en gemoderniseerd. De Business Art
Service kreeg opdracht om de kunst en verdere aankleding van het interieur
2

te verzorgen. Vlak voor de officiële opening wendde de BSA zich tot Muur
BV

om vorm en inhoud te geven aan een unieke creatieve invulling van een

betonnen wand in het hart van het gebouw. In samenspraak met de kunstcommissie van het ziekenhuis werd besloten tot een panoramisch landschap
met grafische elementen.

Montage van de vinylstroken op forexpanelen

Fotograaf Isaac Tahapary fotografeerde een panorama van het typische
IJssellandschap. Beeldend kunstenaar Lisa van Noorden voorzag het fotografisch beeld van illustraties. Kenmerkende elementen uit het beeld zijn door
haar geaccentueerd en uitvergroot, zodat een boeiend en gelaagd beeld ontstond. De rivier symboliseert de verbondenheid van de vestigingen van het
Gelre in Apeldoorn en Zutphen en past in het concept voor de kunsttoepassingen in het gebouw. Bovendien vormt het vierentwintig meter lange werk
een boeiend contrast met de strakke lijnen van het atrium.
Het ontwerp is full-colour geprint op zelfklevend vinyl en beschermd met een
laminaat. Het bedrukte vinyl is aangebracht op lichtgewicht panelen die direct
op de betonnen wand bevestigd zijn. Tussen het eerste gesprek en de montage lag een tijdsbestek van slechts twee weken. Dit is zeker uniek te noemen.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Bekleding balie voor nieuwe entree Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag

MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN, DEN HAAG
Fotografie en productie van 40 meter lang panorama van Scheveningen op de
voorzijde van een balie in de nieuwe entree van het MCH te Den Haag.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag

Architect:

De Jong Gortemaker Algra Architecten, Rotterdam

Locatie:

MCH, Locatie Westeinde, Den Haag

Ontwerp:

Muur BV, Bart Küpers

Materiaal:

0,7 mm print-hpl

Afmeting:

32 m2

2

PROJECTOMSCHRIJVING
Locatie Westeinde van het Medisch Centrum Haaglanden wordt gefaseerd
verbouwd en gemoderniseerd naar ontwerp van De Jong Gortemaker Algra
Architecten. De nieuwe entreehal is inmiddels opgeleverd en voorzien van
een ware ‘eye catcher’ in de vorm van een 40 meter lange, golvende balie.
2

Muur BV werd gevraagd een creatieve invulling voor de voorzijde van deze
balie te ontwikkelen. Deze invulling diende het verbindende karakter tussen
de horeca, apotheek en receptie te versterken en herkenbaar te zijn voor de
klanten en medewerkers binnen het MCH. In nauw overleg met de directie en
de architect leidde dit tot het idee van een panoramische foto van het strand
bij Scheveningen.

Drie details uit de definitieve beeldenreeks

Fotograaf Bart Küpers trok er op uit om deze knipoog naar het wereldberoemde Panorama Mesdag te realiseren. In totaal schoot Küpers zes panoramische series, rekening houdend met de stand van de zon, wolkenformaties,
drukte op het strand, windkracht en de getijden. Het MCH selecteerde hieruit
de definitieve serie.
2

Deze serie is opgebouwd uit circa zestig losse foto’s, die door Muur BV digitaal
tot een doorlopend beeld zijn samengesmolten. Door het verschil in golfslag
tussen de foto’s en de beweging in de lucht bleek dit een zeer nauwgezette
klus te zijn. Na goedkeuring op het defintieve beeld is dit digitaal en technisch
opgemaakt voor productie op 0,7 mm dik print-hpl. Na productie zijn de stroken hpl door interieurbouwer Stoverink vakkundig op de balie verwerkt.
De lange, golvende balie geeft de vernieuwde hal een geheel eigen identiteit.
Het panorama is zeer herkenbaar, en zal door het samenspel van licht en
donker, land en water en de vele details zeker niet snel vervelen.

VAKMANSCHAP ONDER HANDBEREIK
2

De opdrachtgever treft in Muur BV een partner die zorg draagt voor alle facetten van het realisatietraject: materiaalonderzoek, prijs- en conceptvorming,
beeldontwikkeling, opmaak, productie, planning en begeleiding, montage,
kostenbewaking en aansprakelijkheid.
2

Muur BV betekent voor de opdrachtgever een totaalpakket aan diensten en
producten, specialistische kennis en vakmanschap onder handbereik.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs

Scheepvaartstraat 6 7411 MB Deventer

T 0570 670007

twitter.com/m2uurbv

www.m2uur.nl

info @ m2uur.nl

design & construct van creatieve wand- en geveloplossingen

Wand- en gevelbekleding vijf themaboxen VU Kinderstad, Amsterdam

VU KINDERSTAD, AMSTERDAM
Digitale opmaak en technische uitwerking van wand- en gevelbekleding voor
het project VU Kinderstad, Amsterdam.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

BAM Utiliteitsbouw, Amsterdam

Architect:

SPONGE ARCHITECTS & Rupali-Gupta ism.
IOU ARCHITECTURE

Locatie:

Dakopbouw VU Medisch Centrum

Ontwerp:

Bjorn van Rheenen en Roland Pouw

Materiaal:

6 mm en 0,9 mm Abet print-hpl

Afmeting:

200 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
In oktober 2007 werd de VU Kinderstad officieel opgeleverd. Het medisch centrum van de VU is opgetopt met twee verdiepingen voor een bijzonder project
van het Ronald McDonald Kinderfonds. De stichting wilde een plek realiseren
waar ernstig zieke kinderen kunnen spelen en hun ziekte voor even kunnen
vergeten. De BNA schreef voor de plannen van het Kinderfonds een ontwerpwedstrijd uit, die werd gewonnen door het jonge bureau SPONGE Architects.
Het winnende ontwerp ‘VU Kinderstad: Er-op-Uit’ bestaat onder andere uit
een heuse radio- en televisiestudio, het Ajax spelershome, Spottersnest
Schiphol en het Spyker Raceteam.

V.l.n.r: Detail ontwerp, productie print-hpl en verwerkt op locatie

Deze onderdelen zijn ondergebracht in aparte boxen rond een centraal plein
in de VU Kinderstad. Sommige van deze thema-boxen ‘zweven’ in de ruimte,
terwijl andere door de gevel naar buiten steken. SPONGE Architects ontwierp
2

voor de wanden en gevels van elke box een aparte print. Muur BV werd door
de architect betrokken bij de digitale opmaak en technische uitwerking van
deze sfeerversterkende wand- en gevelbekleding.
Van alle wanden en gevels zijn eerst digitale indelingen gemaakt, waarin het
beeldmateriaal is geplaatst. Na bewerking van de prints en uitvoerige maaten kleurcontroles zijn de indelingen ten behoeve van de montage voorzien
van zichtbare en onzichtbare coderingen. De bestanden zijn tenslotte bij Abet
Laminati aangeleverd voor productie op 6 mm en 0,9 mm print-hpl.
VU Kinderstad oogt spectaculair en avontuurlijk en biedt hopelijk nog jarenlang speelplezier aan de jonge patiënten, hun familie en vriendjes.
2

Muur BV is er trots op een bijdrage geleverd te hebben aan dit bijzondere
project.

VAKMANSCHAP ONDER HANDBEREIK
2

De opdrachtgever treft in Muur BV een partner die zorg draagt voor alle facetten van het realisatietraject: materiaalonderzoek, prijs- en conceptvorming,
beeldontwikkeling, opmaak, productie, planning en begeleiding, montage,
kostenbewaking en aansprakelijkheid.
2

Muur BV betekent voor de opdrachtgever een totaalpakket aan diensten en
producten, specialistische kennis en vakmanschap onder handbereik.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs
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‘Musing Meadow’ SEH Zuyderland Ziekenhuis, Heerlen

ZUYDERLAND ZIEKENHUIS, HEERLEN
Technische realisatie en montage van 10 meter lang lichtkunstwerk ‘Musing
Meadow’ voor Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Diana Ramaekers

Ontwerp:

Diana Ramaekers

Locatie:

Wand spoedeisende hulp

Materiaal:

Acrylaatpanelen met full colour bedrukking
Led-verlichting

Afmeting:

12 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
Voor het nieuwe Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen is Diana Ramaekers
gevraagd een kunstwerk te maken. Ramaekers vatte de ontstaansgeschiedenis van het ziekenhuis in het fantasierijke en kleurvolle ontwerp ‘Musing
2

Meadow’. Muur BV kreeg opdracht voor de technische realisatie. Het kunstwerk is uitgevoerd op een 10 meter lange lichtbak. De geïntegreerde ledverlichting zorgt voor een continue en subtiele kleurverandering. Bij elke
kleurschakering verandert de impact van het werk en komt als het ware tot
leven. ‘Musing Meadow’ schept rust en zorgt voor afleiding op de vaak hectische afdeling Spoedeisende Hulp.

Diana Ramaekers heeft voor dit panoramisch lichtkunstwerk onderzoek
gedaan naar de historie van het Atrium. In1892 past broeder Aloysius samen
met de zusters van het St. Jozefs Gesticht, de beroemde Kneippkuur in
Nederland voor het eerst toe op weeskinderen en patiënten. In Heerlen
ontstond een ‘bade-kurort’ waar mensen konden baden in water uit geneeskrachtige bronnen. Behalve het heilzame aspect, had dit kuuroord een andere
belangrijke betekenis: het was een sociale gebeurtenis waar mensen elkaar
ontmoetten. ‘Het sociale aspect inspireerde haar om Musing Meadow te
ontwerpen in een ruimte waar mensen meestal in stress wachten op hun
behandeling. De onderliggende gedachte is een ontmoetingsplek; een plek
waar afleiding een essentieel element is om de patiënten de verstrooiing te
geven die zij nodig hebben in gespannen momenten.
In het lichtpanorama zien we abstracties van de inspiratiebronnen: een
meanderende rivier waarin water en natuur in elkaar overvloeien als een
mysterieus en fascinerend heuvelachtig landschap; herkenbaar en vervreemdend tegelijk.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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

ONDERWIJS
BEEKDAL LYCEUM, ARNHEM
Realisatie van 73 prints op deuren en plafondcassettes
in Beekdal Lyceum te Arnhem.
CIOS, GOES
Ontwikkeling van vijf ontwerpen op de zonwering van
het nieuwe CIOS-onderkomen te Goes.
ETTY HILLESUM LYCEUM, DEVENTER
Opmaak, productie en montage van hufterproof kunstwerken in de aula van een middelbare school te
Deventer.
MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE, DEN HOORN
Ontwikkeling, productie en montage van een kunstwerk in de centrale hal vaneen nieuwe multifunctionele
accommodatie in Den Hoorn (ZH).
MFA PANORAMA, VEENENDAAL
Ontwerp van een 60 meter lang kunstwerk voor multifunctionele accommodatie ‘Panorama’ te Veenendaal.
SPORTCOMPLEX VU, AMSTELVEEN
Ontwikkeling en realisatie van 100 vierkante meter
gedecoreerde gevelbekleding voor het Sportcomplex
van de Vrije Universiteit in Amstelveen.
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Prints op deuren en plafonds in Beekdal Lyceum, Arnhem

BEEKDAL LYCEUM, ARNHEM
Realisatie van 73 prints op deuren en plafondcassettes in Beekdal Lyceum
te Arnhem.

Projectgegevens
Opdrachtgever:
Architect:
Locatie:
Ontwerp:
Materiaal:

Kokke Product & Design, Oosterbeek
Ruud-Jan Kokke
Deuren en plafondcassettes
Petra Hartman en Rosemin Hendriks
0,9 mm Abet print-hpl en bisonyl

Afmeting:

circa 160 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
2

Muur BV werd door Kokke Product & Design gevraagd 73 prints te realiseren
voor het grootschalig gerenoveerde Beekdal Lyceum te Arnhem. De prints
zijn verschenen op deuren en plafondcassettes in dit statige pand.
Petra Hartman fotografeerde tientallen leerlingen van het Lyceum. Na de
2

keuze voor de definitieve foto’s heeft Muur BV de bestanden digitaal en
technisch opgemaakt en uitgewerkt voor productie op 0,9 mm print-hpl.
De panelen met prints zijn vervolgens aangebracht op 59 deuren binnen
de school.

Portretten op bisonyl en gemonteerd op plafondcassettes

Beeldend kunstenares Rosemin Hendriks, oud-leerlinge van het Beekdal
Lyceum, ontwierp een stillistisch zelfportret. Zij heeft het pop-art aandoende
portret in veertien verschillende kleurprofielen opgemaakt om zo de diversiteit binnen de school tot uitdrukking te brengen.
2

De veertien bestanden zijn door Muur BV op stand gezet en technisch opgemaakt voor productie op bisonyl. De ontwerpen zijn full-colour met een
uv-werende inkt geprint op dit synthetische zeildoek. Het bisonyl is tenslotte
aangebracht op de plafondcassettes in de centrale hal.
De eigentijdse prints op de deuren en het plafond hebben het Beekdal
Lyceum letterlijk en figuurlijk een nieuwe smoel gegeven. De kunst is door
2

Muur BV op een duurzame manier geïntegreerd in het interieur van het
gerenoveerde gebouw. De bijzondere ontwerpen dragen hiermee bij aan de
gewenste sfeer en identiteit van de school.

VAKMANSCHAP ONDER HANDBEREIK
2

De opdrachtgever treft in Muur BV een partner die zorg draagt voor alle facetten van het realisatietraject: materiaalonderzoek, prijs- en conceptvorming,
beeldontwikkeling, opmaak, productie, planning en begeleiding, montage,
kostenbewaking en aansprakelijkheid.
2

Muur BV betekent voor de opdrachtgever een totaalpakket aan diensten en
producten, specialistische kennis en vakmanschap onder handbereik.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs
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design & construct van creatieve wand- en geveloplossingen

Gevelbekleding met abstraherende sportmomenten CIOS, Goes

CIOS, GOES
Ontwikkeling van vijf ontwerpen op de zonwering van het nieuwe CIOSonderkomen te Goes.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

CIOS, Goes

Architect:

Rothuizen van Doorn ‘t Hooft, Middelburg

Locatie:

verticale lamellen aan buitengevel

Ontwerp:

Muur BV , Andra Küpers

Materiaal:

gelamineerde vinylfolies

Afmeting:

circa 900 m2

2

PROJECTOMSCHRIJVING
Het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) van het ROC Zeeland heeft
een nieuw onderkomen gebouwd in Goes. Het markante, kubistische gebouw
is rondom voorzien van verticale lamellen die fungeren als zonwering.
Architect Ben Westenburger van Rothuizen van Doorn ‘t Hooft
2

benaderde Muur BV met de vraag een creatief concept te ontwikkelen voor de
circa 330 lamellen. De haaks op de gevel staande lamellen rond de entree
zijn dubbelzijdig voorzien van een ontwerp, zodat in totaal vijf gevelvullende
ontwerpen gerealiseerd zijn.

West- en noordgevel van het CIOS in Goes
2

In samenwerking met concept artist Andra Küpers ontwikkelde Muur BV de
ontwerpen. Küpers koos voor een gelaagdheid in het ontwerp en probeerde
daarmee zowel vorm, functie als inhoud optimaal te combineren. Küpers:
“Door de grote afmeting van de gevels heb ik gekozen voor grote kleurblokken op de lamel. Hierdoor ontstaat in eerste instantie een kleurrijk, abstract
geheel. Pas op afstand en vanuit de juiste hoek, neem je het grotere geheel
waar. Op deze manier word je als toeschouwer uitgedaagd en betrokken.”
Qua kleurgebruik is rekening gehouden met de omgeving en wordt er
eenheid of juist contrast gecreëerd. Beide dragen bij aan de integratie van
het CIOS in de omgeving.
Dat het duidelijk is dat het gebouw ‘iets’ met sport van doen heeft, lijdt geen
twijfel. Op de gevels staan pure, explosieve sportmomenten, waarbij de
beweging en dynamiek centraal staat. Uitgangspunten waar het CIOS zich
mee kan identificeren. Küpers: “Ik heb gekozen voor krachtige afbeeldingen
van traditionele sporten die op alle niveaus worden beoefend. Dit is belangrijk
voor de herkenbaarheid, want zeg nou zelf: Wie heeft er nou nooit gezwommen, gefietst, hardgelopen of getennist?”

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Kunstpanelen Etty Hillesum Lyceum, Deventer

ETTY HILLESUM LYCEUM, DEVENTER
Opmaak, productie en montage van hufterproof kunstwerken in de aula van
een middelbare school te Deventer.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Ouderraad Etty Hillesum Lyceum, Deventer

Architect:

Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen
Architecten, Hengelo

Locatie:

Wanden aula

Ontwerp:

Muur BV i.s.m. de docenten Beeldende Vorming

Materiaal:

10 mm dik gemelamineerd MDF

Afmeting:

18 werken, circa 40 m2

2

PROJECTOMSCHRIJVING
De ouderraad van het Deventer Etty Hillseum Lyceum stelde een budget
beschikbaar voor het beste idee voor verdere verfraaiing van de recent
verbouwde locatie aan de Herman Boerhaavelaan. De vakgroep Beeldende
Vorming vatte het plan op om de nieuwe aula te voorzien van kunstwerken
2

gemaakt voor en door leerlingen. De docenten benaderden Muur BV met de
vraag op welke wijze dit plan vorm en inhoud kon krijgen binnen het gestelde
2

budget. Muur BV werkte een materiaalvoorstel en plan van aanpak uit dat niet

Tachtig tekeningen verwerkt tot achttien collages

alleen financieel haalbaar bleek, maar ook voldeed aan de gestelde eisen van
duurzaamheid. De ouderraad honoreerde het creatieve idee van de vakgroep
2

door Muur BV opdracht te verlenen.
De kunstwerken zijn verwerkt op de wanden van de aan de aula grenzende
mediatheek en lokalen voor schei- en natuurkunde. In totaal werkten bijna
200 leerlingen onder leiding van de docenten aan tekeningen binnen de
thema’s ‘Taal’ en ‘Wetenschap’. Uit de tekeningen maakten de docenten een
2

voorselectie van circa 80 werken. Deze zijn door Muur BV gedigitaliseerd,
nabewerkt en in samenspraak met de vakgroep verwerkt in 18 collages.
De goedgekeurde ontwerpen zijn geprint op een papiersoort met een open
structuur. Onder verhitting zijn de prints op papier samen met een kunsthars
oplossing geperst op platen MDF. Na uitharding vormen de print en MDF een
onverbrekelijke verbinding en zorgt het gesloten oppervlakte voor kras- en
stootvaste werken. De panelen zijn rondom voorzien van een beschermende
kantenband en middels verlijming op houten frames blind bevestigd.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Wand Multifunctionele Accommodatie Het Lint, Den Hoorn Z-H

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE, DEN HOORN
Ontwikkeling, productie en montage van een kunstwerk in de centrale hal
vaneen nieuwe multifunctionele accommodatie in Den Hoorn (ZH).

Projectgegevens
Opdrachtgever:
Architect:
Locatie:
Ontwerp:
Materiaal:

Gemeente Midden-Delfland, Schipluiden
Spring Architecten, Rotterdam
Balustrade in centrale hal
Stefan Venbroek
450 gr/m2bisonyl met full-colour print

Afmeting:

50 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
In september 2007 werd in Den Hoorn (ZH) een gloednieuwe multifunctionele
accommodatie (MFA) opgeleverd. Het gebouw, ontworpen door Spring
Architecten, biedt onderdak aan drie basisscholen, een kinderdagverblijf en
peuterspeelzaal.
In een vroeg stadium van de bouw nam Spring Architecten contact op met
2

Muur BV over een creatieve invulling van een 25 meter lange en twee meter
hoge balustrade in de hal. De Gemeente Midden-Delfland stelde uiteindelijk
een budget beschikbaar voor de realisatie van dit kunstwerk.

Detail: van schets naar definitief ontwerp tot kunstwerk op de balustrade

2

De toekomstige gebruikers van de MFA werden door Muur BV betrokken bij
2

de totstandkoming van het werk. Zo kozen zij uit de door Muur BV voorgestelde kunstenaars voor Stefan Venbroek als uitvoerend kunstenaar.
Venbroek is illustrator en multi-mediaal kunstenaar. Voor het MFA maakte
hij een collage van zijn illustraties en foto’s. In het werk komen beelden en
onderwerpen terug die door de toekomstige gebruikers zijn voorgesteld en
de gebruikte kleuren in het ontwerp komen terug in het interieur en exterieur
van de MFA.
Het definitieve ontwerp is digitaal en technisch opgemaakt en uitgewerkt en
full-colour geprint op bisonyl. De stroken bisonyl zijn middels verlijming aangebracht op de balustrade.
Het kleurrijke en enorme ontwerp in de centrale hal geeft MFA ‘Het Lint’ een
bijzondere uitstraling: een plek waar leerlingen, leraren en andere gebruikers
zich hopelijk snel thuis zullen voelen.

VAKMANSCHAP ONDER HANDBEREIK
2

De opdrachtgever treft in Muur BV een partner die zorg draagt voor alle facetten van het realisatietraject: materiaalonderzoek, prijs- en conceptvorming,
beeldontwikkeling, opmaak, productie, planning en begeleiding, montage,
kostenbewaking en aansprakelijkheid.
2

Muur BV betekent voor de opdrachtgever een totaalpakket aan diensten en
producten, specialistische kennis en vakmanschap onder handbereik.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs
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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

2

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
2

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.

2

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Gevelbekleding sportcomplex Vrije Universiteit, Amstelveen.

SPORTCOMPLEX VU, AMSTELVEEN
Ontwikkeling en realisatie van 100 vierkante meter gedecoreerde gevelbekleding voor het Sportcomplex van de Vrije Universiteit in Amstelveen..

Projectgegevens
Opdrachtgever:
Architect:
Locatie:
Ontwerp:
Materiaal:

Vrije Universiteit, Amsterdam
Architectenbureau op ten noort blijdenstein, Utrecht
Sportcomplex VU, Uilenstede, Amstelveen
Op de MuurEN, Clemens Boon
8 mm Abet print HPL, exterieure kwaliteit

Afmeting:

100 vierkante meter

PROJECTOMSCHRIJVING

2

In opdracht van de Vrije Universiteit heeft Muur BV twee blinde gevels van
het sportcomplex op Uilenstede voorzien van tien verschillende sportfoto’s.
De twee gevels vormen een onderdeel van het door Architectenbureau op
tennoort blijdenstein gerenoveerde sportcomplex in Amstelveen. Om het
gevelaanzicht en de loopgang naar het complex een ‘smoel’ te gevenheeft de
architect gekozen voor een geïntegreerde print in hpl in plaats vaneen hpl in
een standaard uniekleur.

De foto’s zijn door de amsterdamse fotograaf Clemens Boon op locatie
gemaakt en zijn een selectie van de indoorsporten die in het complex te
beoefenen zijn. Van tien foto’s zijn uitsnede’s gemaakt waardoor gedeelten
van de akties te zien zijn. De uitsnede’s zijn omgezet naar een lijnraster in
twee kleuren. De kleur (blauw of rood) correspondeert met de kleur van de
gevel.

De digitale bestanden zijn door de firma Abet in Italië verwerkt tot 40 hplpanelen en zijn middels een houten stijl- en regelwerk verlijmd op de achterwand.

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.
2

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

UTILITEIT
BIBLIOTHEEK, HEUSDEN-ZOLDER (B)
Opmaak, productie en montage van ontwerpen Gracia
Khouw op glas voor verbouwde bibliotheek in HeusdenZolder.
CLUBGEBOUW HCZ, ZWOLLE
Ontwerp, opmaak en realisatie wanden en gietvloer met
geïntegreerde fotografische prints voor clubgebouw van
hockeyvereniging in Zwolle.
CREMATORIUM HAARLEMMERMEER, NIEUW-VENNEP
Ontwerp, productie en montage van diverse toegepaste
prints in nieuw crematorium, Nieuw Vennep.
GEMEENTEHUIS, LOCHEM
Ontwerp, productie en montage van kunstuitingen op
glas en bewegwijzering in nieuw gemeentehuis van
Lochem.
OMGEVINGSDIENST NZKG, ZAANDSTAD
Technische opmaak, productie en montage van 320 m²
Artistus doek op wanden en pantry’s in kantoor
Omgevingsdienst te Zaanstad.
POLITIEBUREAU HOEFKADE, DEN HAAG
Ontwikkeling, productie en montage van een drielaags
kunstwerk in het daklicht van de appèlruimte in gerenoveerd bureau van de Politie Haaglanden.
RAADHUIS, EDE
Ontwerp, productie en montage van kunstwerken op
wanden van het Raadhuis te Ede in het kader van het
pilotproject ‘Het Nieuwe Werken’.
SPINNERIJ OOSTERVELD, ENSCHEDE
Digitale en technische opmaak en uitwerking van gevelbekleding voor bedrijfsverzamelgebouw te Enschede.

STADHUIS, ALMELO
Ontwikkeling en productie print hpl-panelen ter vervanging van natuurstenengevelpanelen aan Stadhuis van
Almelo.
STADSKANTOOR, HILLIGERSBERG
Opmaak, productie en montage van toegepast kunstwerk van Anuli Croon op paneelgordijnen in kantoor
deelgemeente Hilligersberg-Schiebroek te Rotterdam.
WIJKCENTRUM, ENSCHEDE
Ontwikkeling, productie en montage van multidisciplinaire kunstwerken op schuifwanden in wijkcentrum
Stroinkshuis te Enschede.
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Bibliotheek, Heusden-Zolder (B)

BIBLIOTHEEK, HEUSDEN-ZOLDER (B)
Opmaak, productie en montage van ontwerpen Gracia Khouw op glas voor
verbouwde bibliotheek in Heusden-Zolder.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Gracia Khouw, Amsterdam

Architect:

DMT Architecten, Antwerpen

Ontwerp:

Gracia Khouw

Locatie:

Glas rond vides en trappen

Materiaal:

Clear View folies met witprint

Afmeting:

82 delen, 100 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
De bibliotheek aan het Willibrordusplein in het Belgische Heusden-Zolder
was een verouderd en gedateerd gebouw. Naar ontwerp van DMT Architecten
is het pand verbouwd en opgetopt met een extra verdieping. De complexe
en stijlvolle ingreep maakt de bieb tot een prettig, functioneel en toekomstbestendig gebouw. Kenmerkend voor het open karakter is het gebruik van
glaspartijen rond de vides en trappartijen. Gracia Khouw, beeldend kunstenaar met een passie voor typografie, kreeg van het gemeentebestuur
opdracht om voor het glas kunstuitingen te ontwikkelen.

Iconen en pictogrammen die worden gebruikt voor genre-aanduiding in de
boekwereld vormden een bron van inspiratie en vertrekpunt voor de ontwerpen van Khouw. Ze maakte voor alle 82 glaspanelen een apart ontwerp.
Khouw stelde daarvoor een collectie met ruim 1200 bestaande en zelf ontworpen iconen en pictogrammen samen. De iconen worden afgewisseld met
poëtische en beeldende zinnen uit de favoriete boeken van de medewerkers
van de bibliotheek.
2

Muur BV maakte de ontwerpen technisch op en voerde de productie en montage uit. Na een serie proeven op locatie is gekozen voor uitvoering op glasheldere Clear View folies en een 200% witprint. Bijzonder is dat het gehele
realisatietraject slechts drie weken in beslag heeft genomen.
De ontwerpen nodigen uit tot nadere beschouwing en dan valt de enorme
verscheidenheid aan figuren pas goed op. Aan de hand van de zinnen en
iconen word je uitgedaagd verbanden te leggen en verhalen te verzinnen. De
glasheldere folies en de gekozen kleurstelling gaan een sterke relatie aan
met het open en transparante karakter van het interieur.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Herentoiletten en Clubhuis HCZ, Zwolle

CLUBGEBOUW HCZ, ZWOLLE
Ontwerp, opmaak en realisatie wanden en gietvloer met geïntegreerde
fotografische prints voor clubgebouw van hockeyvereniging in Zwolle.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Stichting Hockey Accommodatie
De Blauwe Hand, Zwolle

Architect:

De Bruin Architecten, Zwolle

Interieur:

Studio van Daan, Zwolle

Ontwerp:

René van Ling, Martijn Bronswijk, Muur BV

Locatie:

Wanden sanitair, vloer

Materiaal:

Duho Digital®, vinylfolie

Afmeting:

ca. 80 m²

2

PROJECTOMSCHRIJVING
Hockeyclub Zwolle heeft een nieuw clubhuis betrokken, ontworpen door De
Bruin Architecten. Studio van Daan droeg zorg voor een verdere aankleding
2

van het interieur. Muur BV werd in de arm genomen voor ontwerp en realisatie van een aantal sfeerbepalende fotografische werken in het gebouw.
De meest in het oog springende toepassing wordt gevormd door een
32 meter lange ‘loper’ in het clubhuis.

De damestoiletten
2

Muur BV en huisfotograaf Martijn Bronswijk ontwierpen daarvoor een fotografische collage. De basis daarvan wordt gevormd door een patroon van
kunstgras waarop digitaal honderden memorabilia en hockey-attributen zijn
toegevoegd. Dit werk is uitgevoerd op gelamineerd vinylfolie, dat door de
firma Wijzonol is voorzien van een transparante beschermcoating.
De achterwanden in twee sanitaire ruimtes zijn uitgevoerd in Duho Digital.
In deze gemelamineerde MDF-panelen zijn prints geïntegreerd van fotograaf
René van Ling. Met hulp van een aantal jeugdleden van de club schoot hij
twee hilarische beelden. Tegen relatief geringe kosten beschikt Hockeyclub
Zwolle over duurzame en sfeerverhogende toepassingen. Mede dankzij deze
toepassingen heeft het gebouw een heel eigen en laagdrempelig karakter
gekregen. Een plek waar het voor de leden goed toeven is.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Ontwerp voor familiekamer

CREMATORIUM HAARLEMMERMEER, NIEUW-VENNEP
Ontwerp, productie en montage van diverse toegepaste prints in nieuw
crematorium, Nieuw Vennep.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

PC Hooftgroep, Amsterdam

Architect:

Rienks Architecten, Breda

Ontwerp:

Kim Heesakkers, Muur BV

Locatie:

binnenwanden

Materiaal:

divers

Afmeting:

9 kunstwerken, ca. 70 m²

2

PROJECTOMSCHRIJVING
Aan de hoofdvaart tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp is een nieuw crematorium en uitvaartcentrum gebouwd. Het markante ontwerp van Rienks
2

Architecten is fraai gesitueerd in het typische polderlandschap. Muur BV
kreeg opdracht om het interieur verder aan te kleden met een serie sfeerversterkende prints.
Beeldend kunstenaar Kim Heesakkers maakte de ontwerpen. Zij componeert
samengestelde, collageachtige ontwerpen uit foto’s, teksten en illustraties.

Heesakkers gebruikte onder andere tientallen foto’s van reeds verdwenen
boerderijen uit de omgeving, schetsen van de architect en beelden uit haar
archief. De combinatie van natuur en gebouwde omgeving sluit direct aan op
de ontwerpvisie van het gebouw.
De ontwerpen zijn op een aantal verschillende materialen uitgevoerd. In de
aula’s is gekozen voor akoestische doeken in frames. In de familiekamers en
koffiekamer is gewerkt met aluminium composiet panelen. Ook is een schuifwand bekleed met vinylfolies.
De ontwerpen zijn sfeervol, subtiel en fungeren als tweede huisstijl voor het
gebouw. Door de gelaagdheid blijven de ontwerpen boeien: hoe meer je kijkt,
des te meer je ontdekt. Naast decoratief, zijn de werken functioneel in oriëntatie en akoestiek.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Schets- en ontwerpfase glaswanden gemeentehuis, Lochem

GEMEENTEHUIS, LOCHEM
Ontwerp, productie en montage van kunstuitingen op glas en bewegwijzering
in nieuw gemeentehuis van Lochem.

Projectgegevens
Opdrachtgever:
Architect:
Interieur:
Ontwerp:
Locatie:
Materiaal:
Afmeting:

Gemeente Lochem
Rau Architecten, Amsterdam
Studio Groen+Schild, Deventer
2
Jean Klare, Muur BV
Glaswanden, deuren, lockers, wanden
Ultra heldere vinylfolies
Diverse

PROJECTOMSCHRIJVING
Als gevolg van de gemeentelijke herindelingen besloot Lochem tot de bouw
van een nieuw gemeentehuis. Rau Architecten ontwierp het transparante,
duurzame en toegankelijke gebouw. Studio Groen+Schild maakte het
interieurplan en stelde voor een aantal glazen wanden en ruimtes te voorzien
van kunstzinnige uitingen. Enerzijds om de privacy te vergroten, anderzijds
als herkenningsteken binnen het gebouw.
2

Muur BV verwierf opdracht voor het realiseren van de artistieke toepassingen
en daarnaast voor de bewegwijzering. Jean Klare, grafisch vormgever, werd
aangetrokken voor de ontwerpen, typografie en beeldtaal.

Meest in het oog springend zijn de sterk grafische ontwerpen op de glaswanden. De ontwerpen symboliseren de knooppunten, verwevenheid en
eigenheid van de kernen van de nieuwe gemeente Lochem.
Uitgevoerd op glasheldere folies met witprints en één sterke steunkleur blijft
het transparante, open karakter van het gebouw grotendeels bewaard.
De elementen waaruit de ontwerpen bestaan, zijn in hoge mate te modificeren. Waar gewenst kan de transparantie toe- of afnemen. Uit deze vormentaal is ook de bewegwijzering afgeleid en zodoende is een sterke samenhang
geborgd.
Door in nauwe samenspraak met architect, interieurarchitect en eindgebruikers
2

te werken, is Muur BV er in geslaagd een geïntegreerde oplossing te vinden.
Een oplossing die op organische wijze de routing in het gebouw inzichtelijk
maakt en op een natuurlijke manier de privacy waar gewenst versterkt.
Subtiel in verschijningsvorm, maar tegelijkertijd duidelijk en herkenbaar voor
bezoekers en medewerkers.

VAKMANSCHAP ONDER HANDBEREIK
2

De opdrachtgever treft in Muur BV een partner die zorg draagt voor alle facetten van het realisatietraject: materiaalonderzoek, prijs- en conceptvorming,
beeldontwikkeling, opmaak, productie, planning en begeleiding, montage,
kostenbewaking en aansprakelijkheid.
2

Muur BV betekent voor de opdrachtgever een totaalpakket aan diensten en
producten, specialistische kennis en vakmanschap onder handbereik.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs
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OMGEVINGSDIENST NZKG, ZAANDSTAD
Technische opmaak, productie en montage van 320 m² Artistus doek op
wanden en pantry’s in kantoor Omgevingsdienst te Zaanstad.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Omgevingsdienst NZKG, Zaanstad

Interieurarchitect:

vanstaalduinen3D, Amersfoort

Ontwerp:

Baukje Rienks - Sabeare

Locatie:

Binnenwanden en pantry’s

Materiaal:

Artistus doek

Afmeting:

350 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
In 2013 verhuisde de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) naar
een bestaand kantoorpand in Zaandam. vanstaalduinen3D werd in de arm
genomen om het anonieme pand te transformeren tot een moderne en
plezierige werkplek. Een opvallend onderdeel in het interieurontwerp wordt
gevormd door wandvullende ontwerpen op de wanden van de corridors.
2

Muur BV kreeg opdracht om de technische opmaak, productie en montage van
de wandbekleding te realiseren.

Wandbekleding Omgevingsdienst, Zaanstad

Baukje Rienks van Sabeare werd aangetrokken voor de ontwerpen. Sabeare
maakt zogenaamde geopatronen, dessins op basis van cartografie. Rienks
vormde plattegronden van het verzorgingsgebied van de Omgevingsdienst
om tot sterk grafische ontwerpen. Voor elk van de vijf verdiepingen is uitgegaan van een andere kleurschakering, zodat de ontwerpen ook bijdragen
aan de routing binnen het gebouw.
2

Na technische opmaak zijn de ontwerpen door Muur BV geprint op Artistus,
een synthetisch behang met brand- en vochtwerende eigenschappen.
De doeken zijn direct op de wanden aangebracht, rondom schoon gesneden
en afgewerkt. Naast de wanden is ook een aantal meubelombouwen voorzien
van de ontwerpen. Op elke verdieping zijn tenslotte legendaborden aangebracht met meer informatie over de gebruikte kaarten.
Het wat saaie kantoorpand is door het spannende interieurplan van
vanstaalduinen3D veranderd in een eigentijds en prettig onderkomen voor
de Omgevingsdienst. De wandvullende en kleurrijke ontwerpen van Sabeare
brengen sfeer en zorgen voor een prettige omgeving voor medewerkers en
2

bezoekers. Muur BV heeft een drager ingezet die tegen relatief lage kosten
een maximaal effect sorteert en ook duurzaam en veilig in gebruik is.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Kunstwerk ‘Bubble’ in daklicht Politie Haaglanden, Den Haag

POLITIEBUREAU HOEFKADE, DEN HAAG
Ontwikkeling, productie en montage van een drielaags kunstwerk in het daklicht van de appèlruimte in gerenoveerd bureau van de Politie Haaglanden.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Politie Haaglanden, Den Haag

Architect

Queeste Architecten, Den Haag

Locatie:

Daklicht in appèlruimte

Ontwerp

Iris van Daalen, Muur BV

Materiaal:

Subliclear Van Dijken Glas

Afmeting:

Circa 30 m2

2

PROJECTOMSCHRIJVING
Bureau Hoefkade van Politie Haaglanden was in 2011 aan een grote renovatie
toe. Queeste Architecten tekende voor het ontwerp van de verbouw en schiep
ruimte voor een kunstwerk. Het idee voor een toegepast werk in het daklicht
2

van de appèlruimte is door Muur BV verkend en uitgewerkt in een concreet
plan van aanpak.
2

Iris van Daalen maakte in opdracht van Muur BV een schetsontwerp dat door
de architect en de opdrachtgever enthousiast werd ontvangen. Van Daalen
ontleent inspiratie uit lijnen, structuren en kleuren uit de nano-natuur.

Onderzoeks- en schetsfase ‘Bubble’

Samen met Van Dijken Glas werd onderzocht hoe het unieke drielaagse ontwerp van Van Daalen het best tot zijn recht zou komen.
Hiervoor werden een aantal bewezen technieken voor het gesublimeerd aanbrengen gecombineerd tot een uniek productieproces voor dit kunstwerk.
Het werk is opgebouwd uit twee glaspanelen, drie lagen gesublimeerde
prints en een speciale backlit coating. Na een intensief traject van testen en
proeven, waarin ook de architect en opdrachtgever nauw betrokken waren,
werd het productieproces geoptimaliseerd.
De twaalf panelen zijn middels een elegant modulair systeem gemonteerd in
het daklicht van de appèlruimte. Door de toepassing van drie bedrukte lagen
ontstaat een spannende dieptewerking in het ontwerp. Het kunstwerk dat
continue in beweging lijkt te zijn, geeft de ruimte een warme en ingetogen
sfeer. Een sfeer die uitnodigt tot reflectie en verbondenheid.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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design & construct van creatieve wand- en geveloplossingen

Renovatie Raadhuis Ede, pilot Het Nieuwe Werken

RAADHUIS, EDE
Ontwerp, productie en montage van kunstwerken op wanden van het
Raadhuis te Ede in het kader van het pilotproject ‘Het Nieuwe Werken’.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Gemeente Ede

Architect :

Atelier Pro Architecten, Den Haag

Locatie:

Binnenwanden overlegruimtes

Fotografie:

Marten Idema, Bert Vos

Ontwerp:

Muur BV, Martijn Bronswijk

Materiaal:

Polytextile

Afmeting:

Circa 120 m2

2

PROJECTOMSCHRIJVING
Het Nieuwe Werken, het concept voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken,
wordt op steeds grotere schaal door organisaties in de praktijk gebracht.
Ook binnen de Gemeente Ede staat Het Nieuwe Werken volop in de aandacht.
Om de mogelijkheden voor de herinrichting van het Raadhuis te verkennen is
een omvangrijke pilot gestart. Atelier Pro Architecten uit Den Haag maakte het
ontwerp met een afwisseling van open werkruimtes en afgeschermde werk- en
vergaderplekken.

Belangrijke randvoorwaarde voor een effectieve inrichting volgens de uitgangspunten van HNW is het creëren van sfeervolle ruimtes met een vriendelijke uitstraling. Toegepaste kunst is hèt instrument om invulling aan deze
2

randvoorwaarde te geven. Muur BV kreeg opdracht om binnen het pilotproject
zeven kunstuitingen te realiseren.
Hiervoor werd in samenspraak met architect en opdrachtgever vanuit een
breed opgezet sfeervoorstel een concept ontwikkeld voor het bewerken van
foto’s. De opdrachtgever leverde hiervoor foto’s aan van herkenbare plekken
in en rond Ede. Martijn Bronswijk bewerkte de foto’s van fotograaf Marten
Idema en Bert Vos tot definitieve ontwerpen. De zeven werken spelen een
belangrijke rol in de totstandkoming van de gewenste sfeer en uitstraling.
Herkenbaar, kleurrijk, maar blijvend interessant door de grafische omzettingen zetten ze Het Nieuwe Werken op een bijzondere manier kracht bij.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Prints op gevels bedrijfsverzamelgebouw De Spinnerij, Enschede

SPINNERIJ OOSTERVELD, ENSCHEDE
Digitale en technische opmaak en uitwerking van gevelbekleding voor
bedrijfsverzamelgebouw te Enschede.

Projectgegevens
Opdrachtgever:
Architect:
Locatie:
Ontwerp:
Materiaal:

Plegt-Vos Bouw, Oldenzaal
24h Architecture, Rotterdam
Gevels aan 3 zijdes
24h Architecture, Rotterdam
8 mm Abet print-hpl

Afmeting:

circa 350 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
Fabriekscomplex ‘De Spinnerij’ in Enschede stond al jarenlang leeg, totdat
enige tijd geleden besloten werd het pand grootschalig te renoveren tot
bedrijfsverzamelgebouw. 24h Architecture verwerkte enorme foto’s van het
interieur van de oude textielfabriek in de gevels om de herinnering aan de
originele bestemming levend te houden.
2

Muur BV werd door Plegt-Vos ingeschakeld om de technische en digitale
opmaak van de gevelprints te verzorgen. De drie klassieke foto’s zijn voor
elke gevel omgezet in een specifiek kleurprofiel (rood, groen en blauw).

Printpanelen rondom raampartijen en close-up van een print

De gevelpanelen met print verschenen tussen 89 muurdammen en rond de
ramen op drie zijdes van de gevel van het gebouw. Als eerste zijn de maten
van de kozijnen en de ramen bepaald, waarna voor elk deel een opmaakstramien is opgesteld. Gezien de leeftijd en de bouwtechnische staat van De
Spinnerij bleek dit een zeer complex en tijdrovend karwei te zijn.
De 3 foto’s zijn uiteindelijk digitaal over circa 350 kleinere panelen verdeelden
nabewerkt. Na de laatste controles zijn de bestanden aangeleverd voor
productie.
Abet Laminati produceerde 140 print-hpl platen, die na verwerking tot kleinere
panelen aan de gevels zijn gemonteerd. De montage werd vergemakkelijkt
2

door de coderingen die Muur BV aanbracht op de panelen.
In november 2007 opende De Spinnerij haar deuren. Van dichtbij gezien leveren de extreem vergrote foto’s een vervreemdend beeld van dansende pixels
op die pas vanaf een afstand lijken samen te smelten tot coherente beelden.
De monumentale prints op de gevel geven het gebouw een unieke touch die
de gebruikers ervan nog lang mag inspireren.

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 wand en gevel te realiseren.
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Print-hpl ter vervanging van natuurstenen gevelplaten voor Stadhuis Almelo

STADHUIS, ALMELO
Ontwikkeling en productie print hpl-panelen ter vervanging van natuurstenen
gevelpanelen aan Stadhuis van Almelo.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Gemeente Almelo

Architect:

J.J.P. Oud

Locatie:

Boeien en kolommen van gevel

Ontwerp:

Muur BV

Materiaal:

8 mm exterieur Abet print-hpl

Afmeting:

circa 125 m2

2

PROJECTOMSCHRIJVING
In 1962 kreeg de beroemde architect J.J.P. Oud de opdracht om een nieuw
stadhuis te ontwerpen voor de gemeente Almelo. Kort daarna overleed Oud
echter. Als ode aan de bouwmeester werden zijn eerste schetsen verder uitgewerkt tot definitief ontwerp.
Kenmerkend voor Ouds latere stijl is het stadhuis voorzien van grote vlakken
natuursteen aan de gevel. Deze gevelpanelen zijn in de loop der jaren echter
poreus geworden en de kans op ongelukken werd hiermee erg groot.
2

De gemeente Almelo wendde zich tot Muur BV en Abet Laminati voor een
betaalbare en duurzame oplossing.

Oude situatie, detail tekening lavagnina en montage nieuwe gevelbekleding
2

Acht natuurstenen panelen zijn door Muur BV middels fotografie gedigitaliseerd en nabewerkt. Na enkele uitgebreide materiaaltests en aanpassingen
werd een niet van echt te onderscheiden versie van de tekening van de Blanc
Lavagnina-steen bereikt .
Vervolgens werden deze digitale versies opgemaakt in de maten van de
bestaande gevelpanelen en door Abet Laminati geproduceerd op 8 mm dik
print-hpl. Bijzonder is dat de panelen voor de boeien na meer dan veertig jaar
eindelijk de lengte krijgen die Oud voor ogen stond.
Na een reeks incidenten met loslatende gevelplaten staat de veiligheid van
(natuurstenen) gevels hoog op de agenda. Het vervangen van gevelpanelen is
in de regel zeer kostbaar. Hpl-panelen met een op maat ontwikkelde print
2

zijn een zeer betaalbaar alternatief. Muur BV heeft met dit project
aangetoond dat print-hpl een duurzame en veilige oplossing betekent tegen
loslatende gevelelementen.

VAKMANSCHAP ONDER HANDBEREIK
2

De opdrachtgever treft in M uur BV een partner die zorg draagt voor alle facetten van het realisatietraject: materiaalonderzoek, prijs- en conceptvorming,
beeldontwikkeling, opmaak, productie, planning en begeleiding, montage, kostenbewaking en aansprakelijkheid.
2

Muur BV betekent voor de opdrachtgever een totaalpakket aan diensten en
producten, specialistische kennis en vakmanschap onder handbereik.
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STADSKANTOOR, HILLIGERSBERG
Opmaak, productie en montage van toegepast kunstwerk van Anuli Croon
op paneelgordijnen in kantoor deelgemeente Hilligersberg-Schiebroek te
Rotterdam.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Business Art Service, Raamsdonkveer

Interieur:

MHIO, Den Haag

Ontwerp:

Anuli Croon, Rotterdam

Locatie:

Multifunctionele raadzaal

Materiaal:

Stof met gesublimeerde print

Afmeting:

20 delen, 110 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
In april 2012 verhuisde de deelgemeente Hilligersberg-Schiebroek naar het
nieuwe complex aan de Argonautenweg in Rotterdam. Interieurarchitect
MHIO streefde naar een toekomstbestendige inrichting, waarin bewoners,
bestuurders en medewerkers zich welkom en thuis voelen. De multifunctionele raadzaal, die ook gebruikt wordt als trouwlocatie, leende zich bij uitstek
voor een bijzonder kunstwerk.

Projectfotografie: Anuli Croon en MHIO.

Business Art Service stelde Anuli Croon voor als ontwerper van dit kunstwerk. Zij vatte de oorspronkelijke kernen Hilligersberg en Schiebroek in een
2

kubustisch panorama. Muur BV kreeg opdracht voor de realisatie van het ontwerp tot kunstzinnige toepassing.
Na technische opmaak zijn de beelden met een sublimatietechniek gereproduceerd op twintig paneelgordijnen. Zowel de binnen- als buitenzijde van de
panelen zijn bedrukt. De paneelgordijnen zijn met een slim railssysteem op
locatie bevestigd. Hierdoor is het mogelijk de panelen individueel, per sectie
of in hun geheel te openen en te sluiten.
Van een afstand is het panoramisch ontwerp herkenbaar en geeft het kantoor
een geheel eigen identiteit. Dichterbij bekeken levert het ontwerp een uniek
spel van vlakken, patronen en kleuren op. Door de panelen te verschuiven te
verschuiven, te openen en te sluiten, ontstaan elke keer weer nieuwe landschappen. ‘s Avonds levert dit een extra fraai effect op..

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

Muur BV biedt een totaalpakket aan diensten en producten, vakmanschap en
specialistische kennis om ieder idee te verwerken tot een groots gebaar.
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Buiten naar binnen op schuifwanden in het Stroinkshuis, Enschede

WIJKCENTRUM, ENSCHEDE
Ontwikkeling, productie en montage van multidisciplinaire kunstwerken op
schuifwanden in wijkcentrum Stroinkshuis te Enschede.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

De Woonplaats, Enschede

Architect :

Kristinsson Architecten, Deventer

Locatie:

Schuifwanden in binnenruimte

Fotografie:

Christel Rouwhof, Enschede

Ontwerp:

Studio Muur BV, Deventer

2

Materiaal:

Vinylfolies

Afmeting:

Circa 40 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
Het nieuwe wijkcentrum Stroinkshuis vormt het kloppend hart van het
herontwikkelde Enschedese stadsdeel Stroinkslanden. Het gebouw van
Architectenbureau Kristinsson is het trefpunt voor bewoners, organisaties en
verenigingen. Het markante en duurzame ontwerp van het Stroinkshuis sluit
aan bij het groene karakter van de wijk. De groene uitstraling wordt verder
2

kracht bijgezet door de kunstuitingen op de schuifwanden. Muur BV tekende
voor de realisatie van de ontwerpen, uitgevoerd op gelamineerde en fullcolour geprinte vinylfolies.

Op de entreezijde van de grootste schuifwand is een werk van fotografe
Christel Rouwhof gereproduceerd. Rouwhof fotografeerde in Berenbroek en
Aamsveen, bosgebieden in de directe omgeving van de wijk.
De overige schuifwanden zijn voorzien van collageachtige ontwerpen van
2

Muur BV. In deze ontwerpen is werk van Rouwhof gecombineerd met een
grafisch spel van vormen, kleuren en lijnen. De grafische toevoegingen geven
een dynamisch en speelse gelaagdheid aan het design. Bijzonder is dat in
de ontwerpen rekening gehouden is met toekomstige aanvullingen, zodat de
werken kunnen meegroeien met het Stroinkshuis en de buurt.
De ontwerpen op de schuifwanden appelleren aan het groene en duurzame
karakter van het Stroinkshuis en de omgeving. Ze vormen als het ware een
groot venster op de omgeving. In het Stroinkshuis is buiten naar binnen
gehaald.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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

WONEN
DE BUIGERIJ, HENGELO
Technische opmaak, productie en montage van een
fotografische print op de gevel van een appartementencomplex in Hengelo.
CYCLUSFLATS, DEVENTER
Ontwikkeling, productie en montage van kunstwerken
in samenspraak met bewoners van drie woontorens in
Deventer.
HET MOOIE PLAN, ROTTERDAM
Opmaak, productie en montage van gevelbekleding met
unieke fotografische kunstwerken voor 125 woningen in
Het Mooie Plan te Rotterdam.
HOLLANDIA, VEENENDAAL
Ontwerp, productie en montage van twee kunstwerken rond entrees van wooncomplex Hollandia in
Veenendaal.
WATERKWARTIER, ZUTPHEN
Ontwerp, productie en montage van hufterproof kunstpanelen op buitengevels van gerenoveerde woningen in
de Zutphense wijk Waterkwartier.

Scheepvaartstraat 6 7411 MB Deventer

T 0570 670007

twitter.com/m2uurbv

www.m2uur.nl

info @ m2uur.nl

design & construct van creatieve wand- en geveloplossingen

Gevelbekleding Appartementencomplex de Buigerij, Hengelo

DE BUIGERIJ, HENGELO
Technische opmaak, productie en montage van een fotografische print op de
gevel van een appartementencomplex in Hengelo.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Van Wijnen, Eibergen

Architect:

Dick van Gameren, Amsterdam

Locatie:

westgevel complex

Ontwerp:

Dick van Gameren, Amsterdam

Materiaal:

6 mm exterieur Abet print-hpl

Afmeting:

circa 120 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
Van Wijnen Ontwikkeling en de Gemeente Hengelo herontwikkelen het oude
fabrieksterrein van Stork en Dikkers tot het Hart van Zuid. Dit nieuwe stadsdeel gaat plaats bieden aan woningbouw, bedrijfsruimtes, scholen en recreatievoorzieningen. Een van de appartementcomplexen in het Hart van Zuid is
De Buigerij op de plaats van de oude pijpenbuigerij van Stork. Een deel van
de gevel van de voormalige fabriek is blijven staan. Achter deze half-open
façade is door Dick van Gameren Architecten een gevelvullende fotografische
2

print van het interieur van de fabriek bedacht. Muur BV kreeg opdracht voor de
opmaak, productie en montage van deze print.

Montage van de print-hpl panelen op de gevel

Het beeldmateriaal uit de Stork Collectie van het Historisch Centrum
2

Overijssel is door Muur BV aangepast en digitaal verdeeld over circa 40 delen.
Deze delen zijn vervolgens samengevoegd tot een optimale plaathoeveelheid
met een minimale uitval van materiaal. De opgemaakte bestanden zijn aangeleverd voor productie bij fabrikant Abet op 6 mm dik print-hpl in exterieure
kwaliteit.
2

Op de binnenspouwbladen heeft Muur BV eerst de achterconstructie en isolatie aangebracht. Vervolgens zijn de platen print-hpl verwerkt tot montageklare panelen. De panelen zijn middels kit en tape onzichtbaar bevestigd op
verduurzaamd plaatdragend stijl- en regelwerk.
In combinatie met het fragment van de oude gevel van de pijpenbuigerij
vormt de gevelvullende print een zeer opvallende en blijvende herinnering
aan het rijke industriële verleden van Hengelo.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Vinyl op pui en print-hpl op gevel in kunstproject met bewoners.

CYCLUSFLATS, DEVENTER
Ontwikkeling, productie en montage van kunstwerken in samenspraak metbewoners van drie woontorens in Deventer.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Woonbedrijf Ieder1, Deventer

Architect renovatie:

Studio Groen+Schild, Deventer

Locatie:

Rondom entrees

Ontwerp:

Isaac Tahapary, Carel Janssen

Materiaal:

6 mm print-hpl, vinyl

Afmeting:

30 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
Tussen 2005 en 2007 werd aan de Cyclusflats in Deventer groot onderhoud
gepleegd. De werkzaamheden leidden tot veel overlast, waarop verhuurder
Woonbedrijf Ieder1 besloot de bewoners een bijzonder cadeau aan te bieden.
2

Ieder1 schakelde Muur BV in om samen met de bewoners kunstwerken rond
de entrees van de flats te realiseren. De kunstwerken kunnen beschouwd
worden als feestelijke afsluiting van het renovatieproces. De flats werden
2

vertegenwoordigd door eigen kunstcommissies. Onder begeleiding van Muur
BV

beslisten zij onder meer over de plaats, stijl, techniek en thema’s van

de kunstwerken. Fotograaf Isaac Tahapary en kunstschilder Carel Janssen
werkten de keuzes van de bewoners uit.

Zonneflat: kale wand, doek in uitvoering in atelier Carel Janssen en reproductie op hpl en vinyl gemonteerd

Isaac Tahapary fotografeerde voor de Parkzichtflat het landschap aan de
achterzijde van de flat. Voor de Platvoetflat stelde hij digitaal een collage
samenmet het thema ‘Vlindertuin’. Beide ontwerpen zijn geproduceerd op
print-hplen gemonteerd op de gevel. Uitsnedes uit Isaacs werk zijn geprint op
transparant vinyl en aangebracht op de glazen pui tussen deze gevel en de
hoofdingang.
De commissie van de Zonneflat wees de doorgang tussen de hal en de bergingen aan als plaats voor het kunstwerk. Carel Janssen schilderde in zijn
kenmerkende (sur)realistische stijl een aanzicht van Deventer waarin de
Zonneflat een prominente plaats kreeg. Het doek werd gedigitaliseerd en
geproduceerd op print-hpl en vinyl. De panelen en het vinyl werden op de
wand van en deur in de doorgang gemonteerd.
Op 28 november 2007 werden de kunstwerken officieel onthuld. Ze geven de
drie vrijwel uniforme woontorens een geheel eigen karakter. Door de bewoners in ruime mate te betrekken bij het project zijn de reacties onverminderdenthousiast.

VAKMANSCHAP ONDER HANDBEREIK
2

De opdrachtgever treft in Muur BV een partner die zorg draagt voor alle facetten van het realisatietraject: materiaalonderzoek, prijs- en conceptvorming,
beeldontwikkeling, opmaak, productie, planning en begeleiding, montage,
kostenbewaking en aansprakelijkheid.
2

Muur BV betekent voor de opdrachtgever een totaalpakket aan diensten en
producten, specialistische kennis en vakmanschap onder handbereik.
één aanspreekpunt
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‘Het Mooie Plan’, Rotterdam

HET MOOIE PLAN, ROTTERDAM
Opmaak, productie en montage van gevelbekleding met unieke fotografische
kunstwerken voor 125 woningen in Het Mooie Plan te Rotterdam.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Dura Vermeer Bouw, Rotterdam

Architect:

Joke Vos Architecten, Rotterdam

Locatie:

Gevelbekleding woningen

Ontwerp:

Arthur Kleinjan

Materiaal:

6 mm exterieur Print-HPL

Afmeting:

Circa 700 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
In de Rotterdamse wijk Lombardije realiseerde Dura Vermeer 125 nieuwbouwwoningen in opdracht van ComWonen. Een opvallend onderdeel in
het ontwerp van Joke Vos Architecten wordt gevormd door gevelpanelen
met unieke prints. Beeldend kunstenaar Arthur Kleinjan maakte hiervoor
een serie fotografische werken van reflecties in water. Elk uniek beeld
weerspiegelt op intrigerende wijze de seizoenen, het weer en de natuurlijke omgeving. Samen met de opdrachtgever maakte Kleinjan een aansprekende selectie uit de werken die op de gevels verwerkt zijn.

2

Muur BV verwierf opdracht voor de vertaling van de ontwerpen van
Kleinjan in gevelbekleding. Op basis van de verdeling van de kunstenaar
zijn de beelden eerst digitaal en technisch opgemaakt. Coderingen, overvul en kleurprofielen zijn toegevoegd, waarna de opgemaakte bestanden
zijn aangeleverd voor productie. Gekozen is voor uitvoering in Print-HPL
beplating in exterieure kwaliteit. Na kleur- en kwaliteitscontrole zijn de
panelen gefaseerd uitgeleverd. Op het werk zijn de panelen, die merendeels tussen kozijn en metselwerk gepositioneerd zijn, ingemeten en tot
pasmaat verwerkt. De circa 450 panelen zijn middels tape en kit blind
bevestigd op houten stijl- en regelwerken.
De tot de verbeelding sprekende ontwerpen van Kleinjan maken van Het
Mooie Plan een zeer onderscheidend woningbouwproject. Tegen relatief
lage meerkosten heeft het plan een bijzonder en geheel eigen karakter
2

gekregen. Muur BV is er trots op dit markante project mede mogelijk
gemaakt te hebben.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
2

De opdrachtgever treft in Muur BV een partner die zorg draagt voor alle facetten van het realisatietraject: ontwikkeling kunstwerk, materiaalonderzoek,
prijs- en conceptvorming, productie, planning, begeleiding, montage en kostenbewaking.
2

Muur BV betekent voor de opdrachtgever een totaalpakket aan diensten en
producten, vakmanschap en specialistische kennis onder handbereik.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs

Scheepvaartstraat 6 7411 MB Deventer

T 0570 670007
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Gevels begane grond wooncomplex Hollandia, Veenendaal

HOLLANDIA, VEENENDAAL
Ontwerp, productie en montage van twee kunstwerken rond entrees van
wooncomplex Hollandia in Veenendaal.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

SIB Woonservice, Veenendaal

Architect

Aly Mesch Interieur Ontwerp en Advies, Apeldoorn

Ontwerp

Karlien ‘t Hooft, Muur BV

Locatie:

Gevels begane grond

Materiaal:

6 mm dik Print-HPL

Afmeting:

Circa 75 m2

2

PROJECTOMSCHRIJVING
In opdracht van corporatie SIB Woonservice is het Veenendaalse wooncomplex ‘Hollandia’ gerenoveerd. Een zeer opvallend onderdeel wordt
2

gevormd door twee kunstwerken rond de entrees. Muur BV werd benaderd
voor ontwerp en realisatie van deze werken.
In samenspraak met de opdrachtgever, bewoners en architect Aly Mesch
2

heeft Muur BV’s Karlien ‘t Hooft beide ontwerpen gemaakt. Ze heeft hierbij
gebruik gemaakt van historisch fotomateriaal van Veenendaal en omgeving.
Abstracte mensfiguren wijzen de bezoeker de weg naar de ingang. De drie
kleuren sluiten aan bij het vernieuwde interieur van Hollandia.

Van schets naar ontwerp in vier fasen.

Na technische opmaak zijn de ontwerpen gereproduceerd op Print-HPL.
Gekozen is voor 6 mm dikke slag- en stootbestendige platen. Het HPL is door
de speciale exterieure toplaag niet alleen weerbestendig, maar ook nagenoeg
onderhoudsvrij. De platen zijn blind verlijmd op houten achterconstructies,
waardoor een elegante en hufterproof oplossing is gerealiseerd.
Het project voor Hollandia laat op aansprekende wijze het effect van een
kunsttoepassing op de omgeving zien. Dankzij het kleurrijke ontwerp van
‘t Hooft is het wooncomplex een ware eyecatcher in de buurt geworden. Het
gebouw oogt na de renovatie een stuk frisser en vriendelijker. De sfeer en
het klimaat zijn met komst van de kunsttoepassing enorm verbeterd. Deze
relatief lage investering betaalt zich terug in de leefbaarheid van het complex
en het woonplezier van de bewoners.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Kunstpanelen op buitengevels in de wijk Waterkwartier, Zutphen

WATERKWARTIER, ZUTPHEN
Ontwerp, productie en montage van hufterproof kunstpanelen op buitengevels
van gerenoveerde woningen in de Zutphense wijk Waterkwartier.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Woonbedrijf Ieder1, Zutphen

Architect renovatie:

Attika Architecten, Zutphen

Locatie:

Gevels van bergingen

Ontwerp

Willem Kolvoort Onderwaterfotografie

Materiaal:

Gesublimeerd aluminium

Afmeting:

8 werken van 125 x 200 cm

PROJECTOMSCHRIJVING
De portiekflats aan de Emmerikseweg in Zutphen zijn in het kader van de
grootschalige vernieuwing van het Waterkwartier onderhanden genomen. In
opdracht van Woonbedrijf Ieder1 maakte Attika Architecten een voorstel om
een echte kwaliteitsimpuls aan de uitstraling van de woningen te geven. Een
opvallend onderdeel in het ontwerp van Attika Architekten wordt gevormd
door een kunstinvulling op de gevels van de bergingen aan de straatzijde.
2

Muur BV maakte hiervoor een voorstel en kreeg opdracht voor realisatie.
2

Uit de door Muur BV voorgestelde kunstenaars koos de opdrachtgever het werk
van Willem Kolvoort. Kolvoort heeft zich gespecialiseerd in onderwater-

fotografie. Als geen ander weet hij de verborgen wereld onder de waterspiegel
vast te leggen. Mysterieus, betoverend, maar bovenal op fascinerende wijze
laat Kolvoort de prachtige onderwaterwereld zien.
De bewoners hebben de acht definitieve werken gekozen uit een serie foto’s.
2

Muur BV heeft de beelden opgemaakt en vervolgens met een sublimatietechniek gereproduceerd op aluminium. Na verwerking op een slagvaste
onderplaat levert dit een hufterproof en weersbestendige kunstdrager op.
De panelen zijn door middel van verlijming op een houten achterconstructie
blind op de buitengevels bevestigd.
In combinatie met de ingrepen van Attika Architekten geven de kunstpanelen een boost aan de ruimtelijke kwaliteit van de woningen aan de
Emmerikseweg en het woonplezier van de bewoners. Kunstwerken met
prachtige onderwaterfotografie van Willem Kolvoort voor het Waterkwartier:
functioneel, fraai en zeer toepasselijk.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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

KUNST
BIBLIOTHEEK, HEUSDEN-ZOLDER (B)
Opmaak, productie en montage van ontwerpen Gracia
Khouw op glas voor verbouwde bibliotheek in HeusdenZolder.
CIOS, GOES
Ontwikkeling van vijf ontwerpen op de zonwering van
het nieuwe CIOS-onderkomen te Goes.
FIETSERS- EN VOETGANGERSTUNNEL, APELDOORN
Realisatie van tien kunstwerken op print-hpl in een
nieuwe fietsers- en voetgangerstunnel in het stationsgebied van Apeldoorn.
GELRE ZIEKENHUIS, ZUTPHEN
Ontwerp, productie en montage van een kunstwerk
naar ontwerp van Astrid Moors voor hal ziekenhuis in
Zutphen.
GEMEENTEHUIS, EDEGEM
Opmaak, productie en montage van kunstwerk op gevel
naast het Gemeentehuis te Edegem (B).
HET MOOIE PLAN, ROTTERDAM
Opmaak, productie en montage van gevelbekleding met
unieke fotografische kunstwerken voor 125 woningen in
Het Mooie Plan te Rotterdam.
HOEVE BOSCHOORD, BOSCHOORD
Ontwerp, productie en montage van een kunstwerk
naar ontwerp van Lisa van Noorden ter gelegenheid
van 60-jarig bestaan behandelcentrum.
KUNSTKUBUS, DEVENTER ZIEKENHUIS
Productie 64 forex-panelen met dubbelzijdige print
ten behoeve van een kunstwerk van fotografe Femke
Teussink in het Deventer Ziekenhuis.
METROSTATION BEURS CALANDLIJN, ROTTERDAM
Ontwikkeling en realisatie van een serie beelden op
geëmailleerde stalenwandpanelen in het renovatieproces van het metrostation Beurs, Rotterdam.

METROSTATION VOORSCHOTERLAAN, ROTTERDAM
Realisatie van drie ontwerpen op geëmailleerde stalen
wandpanelen in het renovatieproces van metrostation
Voorschoterlaan te Rotterdam.
POLITIEBUREAU HOEFKADE, DEN HAAG
Ontwikkeling, productie en montage van een drielaags
kunstwerk in het daklicht van de appèlruimte in gerenoveerd bureau van de Politie Haaglanden.
SPOORZONE RIVIERENWIJK, DEVENTER
Opmaak, productie en montage kunstwerken in fietstunnel en op geluidsschermen in spoorzone
Rivierenwijk te Deventer.
STADSKANTOOR, HILLIGERSBERG
Opmaak, productie en montage van toegepast kunstwerk van Anuli Croon op paneelgordijnen in kantoor
deelgemeente Hilligersberg-Schiebroek te Rotterdam.
STATION RAI, AMSTERDAM
Opmaak, productie en montage twee kunstwerken in
vernieuwbouwd Station RAI, Amsterdam.
STATION ZUID-WTC, AMSTERDAM
Ontwikkeling, prodcutie en montage van een kunstuiting
op een glazenscherm voor Station Zuid-WTC te
Amsterdam.
ZUYDERLAND ZIEKENHUIS, HEERLEN
Technische realisatie en montage van 10 meter lang
lichtkunstwerk ‘Musing Meadow’ voor Zuyderland
Ziekenhuis in Heerlen.
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Bibliotheek, Heusden-Zolder (B)

BIBLIOTHEEK, HEUSDEN-ZOLDER (B)
Opmaak, productie en montage van ontwerpen Gracia Khouw op glas voor
verbouwde bibliotheek in Heusden-Zolder.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Gracia Khouw, Amsterdam

Architect:

DMT Architecten, Antwerpen

Ontwerp:

Gracia Khouw

Locatie:

Glas rond vides en trappen

Materiaal:

Clear View folies met witprint

Afmeting:

82 delen, 100 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
De bibliotheek aan het Willibrordusplein in het Belgische Heusden-Zolder
was een verouderd en gedateerd gebouw. Naar ontwerp van DMT Architecten
is het pand verbouwd en opgetopt met een extra verdieping. De complexe
en stijlvolle ingreep maakt de bieb tot een prettig, functioneel en toekomstbestendig gebouw. Kenmerkend voor het open karakter is het gebruik van
glaspartijen rond de vides en trappartijen. Gracia Khouw, beeldend kunstenaar met een passie voor typografie, kreeg van het gemeentebestuur
opdracht om voor het glas kunstuitingen te ontwikkelen.

Iconen en pictogrammen die worden gebruikt voor genre-aanduiding in de
boekwereld vormden een bron van inspiratie en vertrekpunt voor de ontwerpen van Khouw. Ze maakte voor alle 82 glaspanelen een apart ontwerp.
Khouw stelde daarvoor een collectie met ruim 1200 bestaande en zelf ontworpen iconen en pictogrammen samen. De iconen worden afgewisseld met
poëtische en beeldende zinnen uit de favoriete boeken van de medewerkers
van de bibliotheek.
2

Muur BV maakte de ontwerpen technisch op en voerde de productie en montage uit. Na een serie proeven op locatie is gekozen voor uitvoering op glasheldere Clear View folies en een 200% witprint. Bijzonder is dat het gehele
realisatietraject slechts drie weken in beslag heeft genomen.
De ontwerpen nodigen uit tot nadere beschouwing en dan valt de enorme
verscheidenheid aan figuren pas goed op. Aan de hand van de zinnen en
iconen word je uitgedaagd verbanden te leggen en verhalen te verzinnen. De
glasheldere folies en de gekozen kleurstelling gaan een sterke relatie aan
met het open en transparante karakter van het interieur.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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design & construct van creatieve wand- en geveloplossingen

Gevelbekleding met abstraherende sportmomenten CIOS, Goes

CIOS, GOES
Ontwikkeling van vijf ontwerpen op de zonwering van het nieuwe CIOSonderkomen te Goes.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

CIOS, Goes

Architect:

Rothuizen van Doorn ‘t Hooft, Middelburg

Locatie:

verticale lamellen aan buitengevel

Ontwerp:

Muur BV , Andra Küpers

Materiaal:

gelamineerde vinylfolies

Afmeting:

circa 900 m2

2

PROJECTOMSCHRIJVING
Het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) van het ROC Zeeland heeft
een nieuw onderkomen gebouwd in Goes. Het markante, kubistische gebouw
is rondom voorzien van verticale lamellen die fungeren als zonwering.
Architect Ben Westenburger van Rothuizen van Doorn ‘t Hooft
2

benaderde Muur BV met de vraag een creatief concept te ontwikkelen voor de
circa 330 lamellen. De haaks op de gevel staande lamellen rond de entree
zijn dubbelzijdig voorzien van een ontwerp, zodat in totaal vijf gevelvullende
ontwerpen gerealiseerd zijn.

West- en noordgevel van het CIOS in Goes
2

In samenwerking met concept artist Andra Küpers ontwikkelde Muur BV de
ontwerpen. Küpers koos voor een gelaagdheid in het ontwerp en probeerde
daarmee zowel vorm, functie als inhoud optimaal te combineren. Küpers:
“Door de grote afmeting van de gevels heb ik gekozen voor grote kleurblokken op de lamel. Hierdoor ontstaat in eerste instantie een kleurrijk, abstract
geheel. Pas op afstand en vanuit de juiste hoek, neem je het grotere geheel
waar. Op deze manier word je als toeschouwer uitgedaagd en betrokken.”
Qua kleurgebruik is rekening gehouden met de omgeving en wordt er
eenheid of juist contrast gecreëerd. Beide dragen bij aan de integratie van
het CIOS in de omgeving.
Dat het duidelijk is dat het gebouw ‘iets’ met sport van doen heeft, lijdt geen
twijfel. Op de gevels staan pure, explosieve sportmomenten, waarbij de
beweging en dynamiek centraal staat. Uitgangspunten waar het CIOS zich
mee kan identificeren. Küpers: “Ik heb gekozen voor krachtige afbeeldingen
van traditionele sporten die op alle niveaus worden beoefend. Dit is belangrijk
voor de herkenbaarheid, want zeg nou zelf: Wie heeft er nou nooit gezwommen, gefietst, hardgelopen of getennist?”

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Tunnel - stationsgebied, Apeldoorn

FIETSERS- EN VOETGANGERSTUNNEL, APELDOORN
Realisatie van tien kunstwerken op print-hpl in een nieuwe fietsers- en
voetgangerstunnel in het stationsgebied van Apeldoorn.

Projectgegevens
Opdrachtgever:
Architect:
Locatie:
Ontwerp:
Materiaal:
Afmeting:

Elspeth Diederix, Gemeente Apeldoorn
Paul van der Ree, StudioSK - Movares
Wanden en plafond tunnel
Elspeth Diederix
Exterieur print-hpl 6 mm met interieure toplaag
circa 110 m2, verdeeld over 50 panelen

PROJECTOMSCHRIJVING

2

Beeldend kunstenares en fotografe Elspeth Diederix schakelde Muur BV in
voor de reproductie van tien van haar fotowerken op Abetprint-hpl. Deze
werken zijn verschenen in de nieuwe fietsers- en voetgangerstunnel in het
gerenoveerde stationsgebied van Apeldoorn. De ontwerpen van Diederix zijn
2

door Muur BV digitaal en technisch opgemaakt voor productie. De beelden zijn
middels een technisch proces geïntegreerd in het materiaal en voorzien van
een melaminetoplaag. Dit levert een stoot- en krasvaste print op, die bovendien vriendelijk in het onderhoud is.

De panelen met prints zijn vervolgens verwerkt tot netto-formaten en
middels houten stijl- en regelwerk gemonteerd op de wanden en plafond
vande tunnel. Door middel van in de achterconstructie aangebrachte LEDverlichting vallen de tien werken extra op en ontstaat er een mysterieus en
sprookjesachtig effect.
De fotopanelen dienen niet alleen ter decoratie van de tunnel. Er gaat een
haast esoterische werking van de panelen uit die de bezoekers van de drukbezochte tunnel 24 uur per dag een gevoel van veiligheid geeft.
Elspeth Diederix ontwikkelde de werken in de tunnel in haar kenmerkende
stijl. Ze zet de natuur naar haar hand om magische en surrealistische
taferelen te realiseren. In dit proces maakt ze gebruik van optische illusie
en gebruikt ze materialen en objecten die contrasteren met de natuurlijke
omgeving. Haar werk is origineel, fris en blijft verbazen.

VAKMANSCHAP ONDER HANDBEREIK
2

De opdrachtgever treft in Muur BV een partner die zorg draagt voor alle facetten van het realisatietraject: materiaalonderzoek, prijs- en conceptvorming,
beeldontwikkeling, opmaak, productie, planning en begeleiding, montage,
kostenbewaking en aansprakelijkheid.
2

Muur BV betekent voor de opdrachtgever een totaalpakket aan diensten en
producten, specialistische kennis en vakmanschap onder handbereik.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs
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Kunstwerk ‘De Wandeling’ in het Gelre Ziekenhuis, Zutphen

GELRE ZIEKENHUIS, ZUTPHEN
Ontwerp, productie en montage van een kunstwerk naar ontwerp van Astrid
Moors voor hal ziekenhuis in Zutphen.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Royal Haskoning / Wiegerinck Architecten / Trebbe
Groep / Unica Installatietechniek / Dura Vermeer /
Peutz / EFPC / Twynstra Gudde / Jan Lemmens
project- en procesmanagement

Locatie:

Hal ziekenhuis

Ontwerp:

Astrid Moors, Muur BV

Materiaal:

Acrylaatpanelen, led-verlichting

Afmeting:

Circa 15 m2

2

PROJECTOMSCHRIJVING
Voor de opening van het nieuwe Gelre Ziekenhuis in Zutphen besloten de
samenwerkende bouwende en ontwerpende partijen een kunstwerk aan
2

te bieden. Muur BV werd benaderd voor de realisatie van dit bijzondere
2

geschenk. Als eerste schreef Muur BV een pitch uit onder de kunstenaars uit
haar netwerk. Het schetsidee van Astrid Moors viel het meest in de smaak.
‘De Wandeling’ is een multidisciplinair kunstwerk dat bestaat uit grafische
en typografische elementen. Moors ontleende inspiratie aan een verhaal van
Martin van Dalen over zijn wandeltocht over het Hanzestedenpad.

Schetsontwerp voor ‘De Wandeling’

In het ritme van verschillende frames voor animatie zijn illustraties van een
mensfiguur met zijn hond en hun voetsporen toegevoegd.
Het kunstwerk is uitgevoerd op zes gegoten acrylaatpanelen, waarop een
fragment uit het verhaal van Van Dalen uit vrijstaande letters is aangebracht.
De illustratieve elementen zijn met een lasertechniek in het acrylaat gebrand.
De panelen zijn gemonteerd in aluminium profielen, waarin led-strips verwerkt zijn. De van kleur veranderende verlichting zorgt voor de illusie van
beweging en een continu transformerend en daardoor boeiend ontwerp.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Onthulling van het kunstwerk te Edegem

GEMEENTEHUIS, EDEGEM
Opmaak, productie en montage van kunstwerk op gevel naast het
Gemeentehuis te Edegem (B).

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Gemeentebestuur Edegem (B)

Architect:

Vectris cvba, Leuven

Ontwerp:

Philip Huyghe, Antwerpen

Locatie:

Zijgevel naast Gemeentehuis

Materiaal:

Gesublimeerd aluminium en glas

Afmeting:

150 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
Het Gemeenteplein in Edegem was een weinig aantrekkelijk plein. Reden
voor de Belgische gemeente om actie te ondernemen. Het door Vectris
gemaakte plan creëerde de gewenste samenhang in de bebouwing en gaf
een impuls aan de openbare ruimte. Ook werd een kunstinvulling voor de
blinde gevel naast het Gemeentehuis voorgesteld.
2

Beeldend kunstenaar Philip Huyghe nam Muur BV in de arm voor de realisatie van het 150 m2 grote werk. Allereerst werden de opties voor materialen
beoordeeld. Gesublimeerd aluminium bleek te voldoen aan alle gestelde

Montage van de 150 m² gevelpanelen

technische- en esthetische eisen. In het productieproces is de afbeelding
door middel van een sublimatietechniek overgezet op een coating op aluminium platen. Onder druk en verhitting zijn de inktdeeltjes geïntegreerd in de
toplaag, die werd afgewerkt met een kras- en kleurvaste coating. Vervolgens
zijn de ruim 70 platen verwerkt tot zeer degelijke, maar uiterst hanteerbare
sandwichpanelen.
De panelen zijn middels blinde bevestiging op de gevel aangebracht.
2

Vervolgens zijn vier verlichte cassettes op de panelen gemonteerd. Muur BV
leverde hiervoor het dubbele glas met daartussen glasheldere, eveneens
gesublimeerde prints.
Het ontwerp van Huyghe verbeeldt een berkenbos, waarin foto’s zijn verwerkt
van de maker en zijn moeder in komische, ironische en dan weer melancholische situaties. Rustiek van een afstand en uitnodigend tot een uitgebreide
beschouwing van nabij. De combinatie van het bijzondere werk en de innoverende technieken vormt de spreekwoordelijke kers op de taart van het
Edegemse Gemeenteplein.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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

Scheepvaartstraat 6 7411 MB Deventer
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‘Het Mooie Plan’, Rotterdam

HET MOOIE PLAN, ROTTERDAM
Opmaak, productie en montage van gevelbekleding met unieke fotografische
kunstwerken voor 125 woningen in Het Mooie Plan te Rotterdam.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Dura Vermeer Bouw, Rotterdam

Architect:

Joke Vos Architecten, Rotterdam

Locatie:

Gevelbekleding woningen

Ontwerp:

Arthur Kleinjan

Materiaal:

6 mm exterieur Print-HPL

Afmeting:

Circa 700 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
In de Rotterdamse wijk Lombardije realiseerde Dura Vermeer 125 nieuwbouwwoningen in opdracht van ComWonen. Een opvallend onderdeel in
het ontwerp van Joke Vos Architecten wordt gevormd door gevelpanelen
met unieke prints. Beeldend kunstenaar Arthur Kleinjan maakte hiervoor
een serie fotografische werken van reflecties in water. Elk uniek beeld
weerspiegelt op intrigerende wijze de seizoenen, het weer en de natuurlijke omgeving. Samen met de opdrachtgever maakte Kleinjan een aansprekende selectie uit de werken die op de gevels verwerkt zijn.

2

Muur BV verwierf opdracht voor de vertaling van de ontwerpen van
Kleinjan in gevelbekleding. Op basis van de verdeling van de kunstenaar
zijn de beelden eerst digitaal en technisch opgemaakt. Coderingen, overvul en kleurprofielen zijn toegevoegd, waarna de opgemaakte bestanden
zijn aangeleverd voor productie. Gekozen is voor uitvoering in Print-HPL
beplating in exterieure kwaliteit. Na kleur- en kwaliteitscontrole zijn de
panelen gefaseerd uitgeleverd. Op het werk zijn de panelen, die merendeels tussen kozijn en metselwerk gepositioneerd zijn, ingemeten en tot
pasmaat verwerkt. De circa 450 panelen zijn middels tape en kit blind
bevestigd op houten stijl- en regelwerken.
De tot de verbeelding sprekende ontwerpen van Kleinjan maken van Het
Mooie Plan een zeer onderscheidend woningbouwproject. Tegen relatief
lage meerkosten heeft het plan een bijzonder en geheel eigen karakter
2

gekregen. Muur BV is er trots op dit markante project mede mogelijk
gemaakt te hebben.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
2

De opdrachtgever treft in Muur BV een partner die zorg draagt voor alle facetten van het realisatietraject: ontwikkeling kunstwerk, materiaalonderzoek,
prijs- en conceptvorming, productie, planning, begeleiding, montage en kostenbewaking.
2

Muur BV betekent voor de opdrachtgever een totaalpakket aan diensten en
producten, vakmanschap en specialistische kennis onder handbereik.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs
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Ontwerp kunstwerk in entree Hoeve Boschoord

HOEVE BOSCHOORD, BOSCHOORD
Ontwerp, productie en montage van een kunstwerk naar ontwerp van Lisa
van Noorden ter gelegenheid van 60-jarig bestaan behandelcentrum.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Stichting Trajectum, Boschoord

Locatie:

Centrale entree

Ontwerp:

Lisa van Noorden, Muur BV

2

Materiaal:

Vinyl op acrylaatpanelen

Afmeting:

Circa 7 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
Hoeve Boschoord begeleidt al zestig jaar mensen met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag. Ter ere van het jubileum
2

is Muur BV ingeschakeld voor het realiseren van een kunstwerk in de centrale
entree. Het kunstwerk moet op pakkende wijze het verleden en de visie van
Stichting Trajectum en de hoeve tot uiting brengen.
2

Beeldend kunstenaar Lisa van Noorden maakte in opdracht van Muur BV het
ontwerp. Als basis voor het ontwerp dienden tientallen historische foto’s uit
het archief van Hoeve Boschoord. Van Noorden voegde aan de collage illustraties van mensen, dieren en bladeren toe. De springende en klimmende
mensfiguren symboliseren de weg terug naar de normale wereld en de plek
die zij daarin moet vinden.

Schets- en defintief ontwerp voor kunstwerk entree Hoeve Boschoord

Na goedkeuring van de opdrachtgever is het definitieve ontwerp technisch
opgemaakt. Met een uv-werende inkt is het ontwerp geprint op transparant
vinyl. Vervolgens is het vinyl aangebracht op zes panelen acrylaat. Het acrylaat geeft de print extra diepte en zorgt voor bescherming tegen krassen en
verkleuring. De panelen zijn op locatie middels afstandhouders iets van de
muur af bevestigd.
Het kleurrijke, gelaagde werk geeft de steriele entree een heel eigen karakter. Bezoekers, cliënten en medewerkers worden en blijven door middel van
het kunstwerk doordrongen van de uitdagende en veelzijdige taak waarvoor
Hoeve Boschoord al zestig jaar staat.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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64 panelen vormen een levensgroot memory-spel in het Deventer Ziekenhuis

KUNSTKUBUS, DEVENTER ZIEKENHUIS
Productie 64 forex-panelen met dubbelzijdige print ten behoeve van een
kunstwerk van fotografe Femke Teussink in het Deventer Ziekenhuis.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Femke Teussink Fotografie

Architect:

De Jong Gortemaker Algra Architecten, Rotterdam

Locatie:

Poliplein in Deventer Ziekenhuis

Ontwerp:

Femke Teussink

Materiaal:

Digitale print op 10 mm en 2 mm Forex

Afmeting:

64 panelen, circa 10 m2

PROJECTOMSCHRIJVING

2

Naast de vele kleurige prints op wanden en schermen die Muur BV realiseerde
in het nieuwe Deventer Ziekenhuis, is er ook plaats voor meer autonome kunst.
Het CBK benaderde hier onder meer fotografe Femke Teussink voor. Haar
stond een levensgroot, speelbaar memoryspel voor ogen; opgebouwd uit
kunststof panelen die vrij kunnen worden ‘omgedraaid’ in een kubusconstructie. De voorzijde is voorzien van 2 x 32 verschillende portetten en op de
achterzijde van de panelen zijn 4 grote portretten geprint. Het spel heeft op
2
deze manier een dubbele speelfunctie. Muur BV assisteerde Teussink bij de
opmaak en kleurproeven van haar beeldmateriaal. Uit de geschoten foto’s
2
van inwoners van Deventer, selecteerde ze 32 definitieve portretten. Muur
BV printte de beelden op forex-panelen, die door Femke Teussink en Frank
Prinsen zijn verwerkt in de kubus.
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Metrostation Beurs - Calandlijn, Rotterdam

METROSTATION BEURS CALANDLIJN, ROTTERDAM
Ontwikkeling en realisatie van een serie beelden op geëmailleerde stalen
wandpanelen in het renovatieproces van het metrostation Beurs, Rotterdam.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

RET

Locatie:

Wanden perrongedeelte

Ontwerp:

Op de MuurEN, Lieke Kester

Materiaal:

Geëmailleerde stalen wandpanelen met zeefdruk

Afmeting:

Totaal ca. 80 m2, verdeeld over 20 wandpanelen

PROJECTOMSCHRIJVING
In het kader van de grootschalige renovatie van de metrostations inRotterdam
2

heeft Muur BV in opdracht van de RET een serie repeterende beelden ontwikkeld en geproduceerd voor metrostation Beurs - Calandlijn. 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 Lieke Kester verwerkte in haar collage-achtige ontwerpen diverse fotografische, typografische
en illustratieve beelden. ‘Rotterdam’,
‘Havenstad’ en ‘Beweging’ zijn de
belangrijkste thema’s in het kunstwerk.
Aan elke zijde van het perron hangt een
repeterende serie afbeeldingen waarin de
stad Rotterdam gefaseerd tot leven komt.
Het werk begint met zwart-wit beelden
van de haven en eindigt met full-colourimpressies van het stadscentrum.

Een belangrijk onderdeel van het renovatieproces is het brengen van eenheid
in de stations door de afstemming van
materiaal- en kleurgebruik. Door middel
van toegepaste kunst heeft elk station
echter ook een geheel eigen karakter
gekregen. Bovendien vergroten de werken het gevoel van veiligheid en dragenzij
bij aan een prettige omgeving voor reizigers en medewerkers.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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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.
2

Muur BV betekent voor een opdrachtgever specialistische kennis en
vakmanschap onder handbereik, tegen verhoudingsgewijs lage kosten.
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Kunstwerk ‘Bubble’ in daklicht Politie Haaglanden, Den Haag

POLITIEBUREAU HOEFKADE, DEN HAAG
Ontwikkeling, productie en montage van een drielaags kunstwerk in het daklicht van de appèlruimte in gerenoveerd bureau van de Politie Haaglanden.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Politie Haaglanden, Den Haag

Architect

Queeste Architecten, Den Haag

Locatie:

Daklicht in appèlruimte

Ontwerp

Iris van Daalen, Muur BV

Materiaal:

Subliclear Van Dijken Glas

Afmeting:

Circa 30 m2

2

PROJECTOMSCHRIJVING
Bureau Hoefkade van Politie Haaglanden was in 2011 aan een grote renovatie
toe. Queeste Architecten tekende voor het ontwerp van de verbouw en schiep
ruimte voor een kunstwerk. Het idee voor een toegepast werk in het daklicht
2

van de appèlruimte is door Muur BV verkend en uitgewerkt in een concreet
plan van aanpak.
2

Iris van Daalen maakte in opdracht van Muur BV een schetsontwerp dat door
de architect en de opdrachtgever enthousiast werd ontvangen. Van Daalen
ontleent inspiratie uit lijnen, structuren en kleuren uit de nano-natuur.

Onderzoeks- en schetsfase ‘Bubble’

Samen met Van Dijken Glas werd onderzocht hoe het unieke drielaagse ontwerp van Van Daalen het best tot zijn recht zou komen.
Hiervoor werden een aantal bewezen technieken voor het gesublimeerd aanbrengen gecombineerd tot een uniek productieproces voor dit kunstwerk.
Het werk is opgebouwd uit twee glaspanelen, drie lagen gesublimeerde
prints en een speciale backlit coating. Na een intensief traject van testen en
proeven, waarin ook de architect en opdrachtgever nauw betrokken waren,
werd het productieproces geoptimaliseerd.
De twaalf panelen zijn middels een elegant modulair systeem gemonteerd in
het daklicht van de appèlruimte. Door de toepassing van drie bedrukte lagen
ontstaat een spannende dieptewerking in het ontwerp. Het kunstwerk dat
continue in beweging lijkt te zijn, geeft de ruimte een warme en ingetogen
sfeer. Een sfeer die uitnodigt tot reflectie en verbondenheid.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

Muur BV biedt een totaalpakket aan diensten en producten, vakmanschap en
specialistische kennis om ieder idee te verwerken tot een groots gebaar.
één aanspreekpunt
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SPOORZONE RIVIERENWIJK, DEVENTER
Opmaak, productie en montage kunstwerken in fietstunnel en op geluidsschermen in spoorzone Rivierenwijk te Deventer.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Gemeente Deventer

Architect:

Arcadis, Amersfoort

Ontwerp:

Stefan Venbroek

Locatie:

Fietstunnel en viaduct

Materiaal:

aluminium composiet en Qpanel coating

Afmeting:

46 panelen, ca. 100 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
De afgelopen jaren is de Deventer Rivierenwijk op grootschalige wijze gerenoveerd. Met de bouw van een fietstunnel zijn de grootste fysieke ingrepen tot
een eind gekomen. Om dit luister bij te zetten schreef de Gemeente Deventer
een opdracht uit voor kunstwerken in de tunnel en een nabijgelegen viaduct.
Stefan Venbroek werd op voorspraak van de bewoners de opdracht gegund.
Hij vervatte de buurt in zijn kenmerkende stijl: foto’s, tekeningen en schilderwerken werden samengevoegd tot kleurrijke en fantasievolle ontwerpen.

Fietstunnel Rivierenwijk, Deventer
2

Venbroek droeg Muur BV aan voor de realisatie van zijn ontwerpen op duurzame dragers.
Na technische opmaak zijn de bestanden full-colour geprint op 4 mm dikke
aluminium composietpanelen. De prints zijn afgewerkt met de innovatieve
coating van Qpanel. De coatings zijn kleur-, kras- en weerbestendig. Graffiti
kan makkelijk verwijderd worden en de coating heeft een zelfherstellend
vermogen.
In de tunnel zijn eerst achterconstructies uit aluminium kokerprofielen aangebracht. Daarop zijn de panelen met tape en lijmsysteem blind bevestigd.
Op de geluidsschermen zijn de panelen rechtstreeks verlijmd.
De kunstwerken van Stefan Venbroek zijn van en voor de Rivierenwijk
gemaakt. Ze vormen een doorkijk op het leven van de bewoners, de natuur
en de gebouwde omgeving. De vrolijke ontwerpen maken de tunnel en het
viaduct vriendelijker en veiliger. In combinatie met de hoogwaardige en duurzame uitvoering is de kunst nog lange tijd een aanwinst voor de wijk.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

Muur BV biedt een totaalpakket aan diensten en producten, vakmanschap en
specialistische kennis om ieder idee te verwerken tot een groots gebaar.
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STADSKANTOOR, HILLIGERSBERG
Opmaak, productie en montage van toegepast kunstwerk van Anuli Croon
op paneelgordijnen in kantoor deelgemeente Hilligersberg-Schiebroek te
Rotterdam.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Business Art Service, Raamsdonkveer

Interieur:

MHIO, Den Haag

Ontwerp:

Anuli Croon, Rotterdam

Locatie:

Multifunctionele raadzaal

Materiaal:

Stof met gesublimeerde print

Afmeting:

20 delen, 110 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
In april 2012 verhuisde de deelgemeente Hilligersberg-Schiebroek naar het
nieuwe complex aan de Argonautenweg in Rotterdam. Interieurarchitect
MHIO streefde naar een toekomstbestendige inrichting, waarin bewoners,
bestuurders en medewerkers zich welkom en thuis voelen. De multifunctionele raadzaal, die ook gebruikt wordt als trouwlocatie, leende zich bij uitstek
voor een bijzonder kunstwerk.

Projectfotografie: Anuli Croon en MHIO.

Business Art Service stelde Anuli Croon voor als ontwerper van dit kunstwerk. Zij vatte de oorspronkelijke kernen Hilligersberg en Schiebroek in een
2

kubustisch panorama. Muur BV kreeg opdracht voor de realisatie van het ontwerp tot kunstzinnige toepassing.
Na technische opmaak zijn de beelden met een sublimatietechniek gereproduceerd op twintig paneelgordijnen. Zowel de binnen- als buitenzijde van de
panelen zijn bedrukt. De paneelgordijnen zijn met een slim railssysteem op
locatie bevestigd. Hierdoor is het mogelijk de panelen individueel, per sectie
of in hun geheel te openen en te sluiten.
Van een afstand is het panoramisch ontwerp herkenbaar en geeft het kantoor
een geheel eigen identiteit. Dichterbij bekeken levert het ontwerp een uniek
spel van vlakken, patronen en kleuren op. Door de panelen te verschuiven te
verschuiven, te openen en te sluiten, ontstaan elke keer weer nieuwe landschappen. ‘s Avonds levert dit een extra fraai effect op..

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Trapopgang oostzijde Station RAI, Amsterdam

STATION RAI, AMSTERDAM
Opmaak, productie en montage twee kunstwerken in vernieuwbouwd Station
RAI, Amsterdam

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Alliantie Amstelspoor, Amsterdam

Architect:

SK Studio Movares

Ontwerp:

Polly’s Picture Show, Amsterdam

Locatie:

Wanden Oost- en Westzijde

Materiaal:

Westag HPL, schilderwerk, lichtbakken

Afmeting:

ca. 300 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
Station Amsterdam RAI is in 2015 flink verbouwd door de aanleg van extra
sporen en perrons. De stationshal is fors uitgebreid en er is een nieuwe
opgang naar de perrons gebouwd. Hierdoor ontstond ruimte voor kunstinvullingen op twee wanden. Kunstenaarscollectief Polly’s Picture Show kreeg
2

opdracht van Alliantie Amstelspoor voor de ontwerpen. Muur BV werd ingeschakeld als partner voor de realisatie van ontwerp tot kunstobject.

Hal westzijde Station RAI, Amsterdam

‘Mis-en-scene’ is de titel die de twee kunstwerken kregen. De entreewanden
werken als een optische illusie en vormen als het ware de decors waar reizigers zich tussendoor bewegen. Polly’s Picture Show bouwden in hun studio
twee maquettes op klein formaat. De maquettes zijn gefotografeerd, bewerkt
en passend gemaakt voor de twee entreewanden in het station.
Uniek is dat de werken tot stand komen door een combinatie van technieken:
plaatmaterialen met geïntegreerde prints, schilderwerk en lichtbakken.
2

Zowel in het voorwerk als in de uitvoering was het voor Muur BV een interessante klus die binnen een krappe planning uitgevoerd moest worden.
Het eindresultaat mag er zijn. De werken geven Station RAI iets eigens en
persoonlijks. Door het plaatsen van de kunstwerken winnen beide ruimtes
aan uitstraling en sfeer. De optische illusie zet reizigers en bezoekers op het
verkeerde been en nodigt uit tot kijken en bekeken worden.

UITERLIJK MAAKT INZICHTELIJK
Het exterieur en interieur van een gebouw visualiseren de identiteit van de
gebruiker van dit gebouw. Wand- en gevelbekleding vormen daarom een
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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
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Geluidsscherm Station Zuid-WTC, Amsterdam

STATION ZUID-WTC, AMSTERDAM
Ontwikkeling, productie en montage van een kunstuiting op een glazen
scherm voor Station Zuid-WTC te Amsterdam.

Projectgegevens
Opdrachtgever:
Architect:
Locatie:
Ontwerp:
Materiaal:

ProRail, Utrecht
Movares
Zuidplein, Amsterdam
2
Elspeth Diederix, Muur BV
Transparant vinyl op glas

Afmeting:

275 m2

PROJECTOMSCHRIJVING
Station Amsterdam Zuid-WTC dissoneert met de allure van het Zuidplein, het
zakelijk hart van de hoofdstad. Spoorwegbeheerder ProRail besloot daarom
de stationsomgeving een kwaliteitsimpuls te geven. Onderdeel hierin is een
glazen scherm aan de noordzijde van het station dat een visueel rustiger
beeld schept rond de entree en tevens dienst doet als geluidsscherm.
2

Muur BV werd door ProRail uitgenodigd een voorstel te maken voor een creatieve invulling op dit scherm. Kunstenares en fotografe Elspeth Diederix
2

werd door Muur BV benaderd om een schetsontwerp te maken. De eerste
impressies in combinatie met het technische plan voor realisatie leidden tot
de opdracht.

Realisatieproces geluidsscherm Station Zuid-WTC, Amsterdam

Diederix wilde een interessant contrast scheppen tussen de bedrijvigheid op
het Zuidplein en een rustig, transparant ontwerp. Hiervoor bouwde zij op
schaal een decor op uit natuurlijke materialen en transparante modellen van
gegoten kunststof. Middels fotografie werd het decor vervolgens gedigita2

liseerd. In de studio van Muur BV zijn de fotografische bestanden samengesmolten tot één beeld. Na retouche, proefprints en kleurcorrecties is het
definitieve beeld verdeeld over de circa tachtig panelen waaruit het scherm is
opgebouwd. De delen zijn full-colour geprint op een transparant, zelfklevend
vinyl en beschermd met een satijnlaminaat. In de werkplaats van BRS
Staalwerken zijn de tachtig folies op de glaspanelen aangebracht en door
BRS in de stalen constructie geplaatst.
Het enorme werk speelt een zeer opvallende rol in de upgrade die aan de
omgeving is gegeven. Rustig en transparant, maar ook intrigerend, vrolijk
en kleurrijk geeft het de bezoekers van het Zuidplein elke dag weer iets
verrassends om naar te kijken.

VAKMANSCHAP ONDER HANDBEREIK
2

De opdrachtgever treft in Muur BV een partner die zorg draagt voor alle facetten van het realisatietraject: materiaalonderzoek, prijs- en conceptvorming,
beeldontwikkeling, opmaak, productie, planning en begeleiding, montage,
kostenbewaking en aansprakelijkheid.
2

Muur BV betekent voor de opdrachtgever een totaalpakket aan diensten en
producten, specialistische kennis en vakmanschap onder handbereik.
één aanspreekpunt
één coördinatiepunt
één kwaliteitscontrolepunt
één uniforme aansprakelijkheid
één prijs
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‘Musing Meadow’ SEH Zuyderland Ziekenhuis, Heerlen

ZUYDERLAND ZIEKENHUIS, HEERLEN
Technische realisatie en montage van 10 meter lang lichtkunstwerk ‘Musing
Meadow’ voor Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen.

Projectgegevens
Opdrachtgever:

Diana Ramaekers

Ontwerp:

Diana Ramaekers

Locatie:

Wand spoedeisende hulp

Materiaal:

Acrylaatpanelen met full colour bedrukking
Led-verlichting

Afmeting:

12 m²

PROJECTOMSCHRIJVING
Voor het nieuwe Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen is Diana Ramaekers
gevraagd een kunstwerk te maken. Ramaekers vatte de ontstaansgeschiedenis van het ziekenhuis in het fantasierijke en kleurvolle ontwerp ‘Musing
2

Meadow’. Muur BV kreeg opdracht voor de technische realisatie. Het kunstwerk is uitgevoerd op een 10 meter lange lichtbak. De geïntegreerde ledverlichting zorgt voor een continue en subtiele kleurverandering. Bij elke
kleurschakering verandert de impact van het werk en komt als het ware tot
leven. ‘Musing Meadow’ schept rust en zorgt voor afleiding op de vaak hectische afdeling Spoedeisende Hulp.

Diana Ramaekers heeft voor dit panoramisch lichtkunstwerk onderzoek
gedaan naar de historie van het Atrium. In1892 past broeder Aloysius samen
met de zusters van het St. Jozefs Gesticht, de beroemde Kneippkuur in
Nederland voor het eerst toe op weeskinderen en patiënten. In Heerlen
ontstond een ‘bade-kurort’ waar mensen konden baden in water uit geneeskrachtige bronnen. Behalve het heilzame aspect, had dit kuuroord een andere
belangrijke betekenis: het was een sociale gebeurtenis waar mensen elkaar
ontmoetten. ‘Het sociale aspect inspireerde haar om Musing Meadow te
ontwerpen in een ruimte waar mensen meestal in stress wachten op hun
behandeling. De onderliggende gedachte is een ontmoetingsplek; een plek
waar afleiding een essentieel element is om de patiënten de verstrooiing te
geven die zij nodig hebben in gespannen momenten.
In het lichtpanorama zien we abstracties van de inspiratiebronnen: een
meanderende rivier waarin water en natuur in elkaar overvloeien als een
mysterieus en fascinerend heuvelachtig landschap; herkenbaar en vervreemdend tegelijk.

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
2

steeds hoger aandachtspunt binnen de architectuur. Muur BV voorziet in deze
groeiende vraag naar een creatieve invulling van wanden en gevels.
2

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

