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Dankzij het strijklicht van o.a. de LED-verlichting zijn de kleuren en details weer zichtbaar. Zelfs de kogelgaten in de gevel,
waarvan alleen de oudere Rotterdammers nog weten dat ze
er zijn, zijn nu weer zichtbaar.
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De achtergrond
De Coolsingel in Rotterdam maakt op dit moment dankzij de
uitvoering van een nieuw verlichtingsplan een volledige gedaanteverwisseling door. Er wordt nu ook gewerkt aan de verlichting
van het stadhuis. De prachtige architectuur en de geschiedenis
van dit gebouw worden nu opnieuw in hun volledige glorie
getoond. Het stadhuis van Rotterdam werd in 1920 voltooid.
Verbazingwekkend genoeg overleefde het de bombardementen
op 14 mei 1940. Naast de begane grond, drie verdiepingen en een
zolder bestaat dit gebouw ook uit een klokkentoren van meer
dan 70 meter hoog.

De uitdaging
De inwoners van Rotterdam zijn trots op hun stadhuis.
Volgens Marco de Boer van Primo Exposures bestond er echter
een groot contrast tussen deze trots en de verlichting van het
gebouw; hij zorgde daarom voor het eindontwerp van de nieuwe
verlichting en leidde de installatie ervan. Het stadhuis werd ‘s
nacht verlicht met sodiumlampen. Het gele licht zorgde ervoor
dat de gevel volkomen plat leek. We hebben het gebouw nu zo
verlicht, dat de fijne architectuur volledig tot zijn recht komt.’

De oplossing
Langs de rand van het majestueuze dak zijn LEDline2 geïnstal

leerd. Het helderwitte licht, verrijkt met een beetje blauw,
accentueert de blauwgrijze tint van de lei van het dak.
De trapgevel is ook uitgerust met een LEDline2 en dit wordt
ondersteund met vier Proflood-armaturen, waarvan er twee op
het standbeeld in het midden zijn gericht. De twee smalle ramen
aan weerszijden van de hoofdingang lichten magisch op.
Marco de Boer: “We hebben dit effect bereikt door de modernste Proflood-armaturen te gebruiken, die we aan twee masten
tegenover het gebouw bevestigden. Dit is voor Nederland een
primeur.” De tien standbeelden langs de gevel worden elk door
twee tot vier LED-modules verlicht.Verder is er achter het grote
standbeeld van Johan van Oldenbarneveld in een uitsparing in de
hoektoren nog een LEDline2-armatuur geïnstalleerd. Hierdoor
komt het standbeeld nog veel meer op de voogrond te staan.

De voordelen
Marco de Boer heeft veel positieve reacties ontvangen op zijn
project. Onder andere door het strijklicht van de LED-verlichting
zijn de kleuren en de details van het gebouw weer te zien. Zelfs
de kogelgaten in de gevel, waarvan alleen de oudere inwoners
van Rotterdam wisten dat ze bestonden, zijn nu weer zichtbaar.
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