
gebruik door meerdere organisaties en voor 

veel verschillende doelgroepen. Elke orga-

nisatie heeft zijn eigen huisstijl. De beweg-

wijzering in het Energiehuis moest zijn eigen 

beeldtaal krijgen.” 

KleUReN
En dat is gelukt. Veelkleurige, pijlvormige 

borden wijzen de bezoekers vanuit twee 

ingangen via één van de vele trappen of 

liften naar de juiste plek. De zeven hoofd-

bestemmingen in het pand hebben elk een 

eigen kleur gekregen. De trappen speelden 

bij het ontwerp een centrale rol. Geerdes: 

“We hebben een ontwerp gemaakt dat 
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Zes culturele instellingen, de partners van 

het Energiehuis, programmeren in een 

ingrijpend gerenoveerde Energiecentrale 

in Dordrecht een gevarieerd cultureel aan-

bod. De ruim 14.000 vierkante meter biedt 

ruimte aan poppodia, concert- en thea-

terzalen, leslokalen, studio’s, ateliers, ver-

gaderruimtes en een grand café. Centraal 

in het gebouw is een lichtstraat gemaakt. 

Hier leiden tientallen trappen en liften de 

bezoekers naar de zalen en oefenruimtes 

op de vele verspringende verdiepingen. 

Een complex gebouw voor een varië-

teit aan bezoekers vraagt om duidelijke 

bewegwijzering. 

BeelDTAAl
“Twee jaar voor de opening werden Mirjam 

Berk en ik benaderd door de kwartiermaak-

ster om de bewegwijzering te ontwerpen”, 

vertelt Martijn Geerdes van Geerdes 

Ontwerpen. “Zij zag dat het nieuwe gebouw 

een goede wayfinding verdiende. De vraag 

was om een heldere en goed functione-

rende bewegwijzering te ontwikkelen voor 

het grote gebouw, dat veel verspringende 

verdiepingen kent en een zeer uiteenlopend 
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In Dordrecht is een oude energiecentrale verbouwd tot cultureel centrum: 

het energiehuis. om in het complexe, monumentale pand goed de weg te 

vinden, is door Martijn Geerdes en Mirjam Berk een opvallende, kleurrijke 

bewegwijzering ontwikkeld. De uitvoering was in handen van reklaspits.

Wayfinding in kleur

A U t e U r  Hetty Stevens

� De beweg-

wijzering bevat 

meer dan twee-

honderd items.
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gebruik door meerdere organisaties en voor 

veel verschillende doelgroepen. Elke orga-

nisatie heeft zijn eigen huisstijl. De beweg-

wijzering in het Energiehuis moest zijn eigen 

beeldtaal krijgen.” 

KleUReN
En dat is gelukt. Veelkleurige, pijlvormige 

borden wijzen de bezoekers vanuit twee 

ingangen via één van de vele trappen of 

liften naar de juiste plek. De zeven hoofd-

bestemmingen in het pand hebben elk een 

eigen kleur gekregen. De trappen speelden 

bij het ontwerp een centrale rol. Geerdes: 

“We hebben een ontwerp gemaakt dat 

de vorm van de trappen volgt. Net als de 

trappen, wijzen de pijlen in een hoek van 

30 graden omhoog en omlaag. Er was 

geen ruimte om de borden dwars op de 

looprichting te plaatsen, wat natuurlijk het 

meest opvalt. We werden dus gedwongen 

uit te wijken naar de wanden, waardoor de 

zichthoek op de signs minder optimaal is. 

Borden moesten daarom extra opvallen en 

een vast ritme krijgen.” De felle kleuren, 

met witte pijlen, tegen de antracietgrijze 

achterwand, vallen zeker op. De kleuren 

komen terug bij de ingangen van de ver-

schillende zalen, die zijn gemarkeerd met 

grote kleurvlakken. Hierop is in gefreesde 

letters de naam van de ruimte aangegeven. 

Alle materialen zijn in matte uitvoering. 

“Dat voorkomt weerspiegeling en combi-

neert mooi met de onafgewerkte muren”, 

aldus Geerdes. 

oNDeRGRoNDeN
Het werken op die grove ondergronden 

was voor Reklaspits uit Wormerveer, ver-

antwoordelijk voor de projectbegeleiding, 

productie en montage, best lastig. De 

acrylaat pijlborden met foliebelettering 

moesten ‘zweven’ voor de onafgewerkte 

muren, met blinde montage. “Om dat 

voor elkaar te krijgen, hebben we Dibond 
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Gefreesde let-

ters op kleur-

vlakken marke-

ren de zalen.

De zeven hoofd-

bestemmingen in 

het pand hebben 

elk een eigen 

kleur gekregen.
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onderborden op de muur gemonteerd en 

daar de acrylaat pijlen tegenaan gezet. 

Zo’n ondergrond vraagt flexibiliteit van 

de monteurs, om alles goed strak en recht 

te maken”, aldus Remco van Mechelen 

van Reklaspits. Ook de gefreesde letters 

op de grote kleurvlakken werden gemon-

teerd met behulp van een iets kleinere 

achterletter, om het los van de muur te 

laten komen. Tijdens het montageproces 

werd ook nog volop gebouwd. “Dat was 

wel ingewikkeld qua planning. Iedereen is 

tegelijk bezig en loopt door elkaar heen.” 

Voor de liftborden werd, op advies van 

Reklaspits, gekozen voor sublimatie op 

aluminium. Van Mechelen: “Deze borden 

moeten extra vandalismebestendig zijn. 

Mensen staan daar te wachten en moeten 

niet gaan pulken aan de snijfolie. Deze 

borden zijn krasvast. Ook hier is gekozen 

voor een matte uitvoering.” 

Complex 
Het bepalen van de systematiek van de 

bewegwijzering was de grootste uitdaging 

in het ontwerpproces, vertelt Geerdes. “Het 

is een zeer complex gebouw met meerdere 

verdiepingen, splitlevels en verschillende 

vloerhoogtes. Alles verspringt. De uitdaging 

was om dit voor de bezoeker eenvoudig 

voor te stellen en helder te communiceren. 

Met de bewegwijzering hebben we de 

meest directe route aangewezen en ervoor 

gekozen niet alle manieren te benadrukken 

om een ruimte te bereiken. Dat zou het 

ongewenst ingewikkeld maken.”

Het Energiehuis is in juni officieel geopend 

en inmiddels een bruisend cultureel cen-

trum in Dordrecht. Geerdes: “De kleurrijke 

bewegwijzering is onbedoeld een soort 

boegbeeld van de identiteit geworden.”    

www.geerdesontwerpen.nl

www.mirjamberk.nl

www.reklaspits.nl

Foto’s: Tim Leguijt
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Kleurrijke pijlborden wijzen de trappen op en af.

Het bepalen 

van de syste-

matiek van de 

bewegwijzering 

was de grootste 

uitdaging in het 

ontwerpproces.

De borden ‘zweven’ voor de onafgewerkte wanden.
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