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Margot de Zeeuw, 

tekstschrijver/eindredacteur .

liefst negen of 13 verdiepingen hoog, afhan-

kelijk van het flatgebouw. Wouter van Dort 

begeleidde het project namens Blomsma:  

‘We hebben hier vooraf natuurlijk goed 

over nagedacht, omdat het kunstwerk heel 

groot zou worden én buiten kwam te han-

gen.’ 

De keuze viel op een aluminium profiel, 

waarin kunststof panelen werden gemon-

teerd. De panelen zijn ieder 2.8 meter hoog 

en 50 cm breed. Op elke verdieping zijn er 

negen geplaatst. Van Dort: ‘Aannemer Ro-

deca heeft de profielen op de gevels gemon-

teerd. Het artwork is op folie geprint; de fo-

lie is vervolgens gevernist en op de panelen 

geplakt. De panelen zijn gecodeerd en in de 

juiste volgorde in de profielen geschoven.’ 

MCS-garantie
Blomsma heeft voor transparante, licht 

doorlatende kunststof panelen gekozen. 

Van Dort: ‘Duurzaamheid is natuurlijk 

essentieel bij dit soort projecten: de pa-

nelen zijn blootgesteld aan weer, wind én 

zon. Het zijn investeringen die je voor een 

langere periode doet, dus je wilt zeker we-

ten dat de visual mooi blijft en inderdaad 

voor meer allure zorgt.’ Omdat Blomsma 

geautoriseerd 3M-producent is, kon de 

3M MCS- garantie worden afgegeven op 

het kunstwerk. MCS staat voor ‘matched 

component system’, dat wil zeggen: de 

juiste combinatie van inkt, laminaat, ver-

nis, goedgekeurde printer én kennis. De 

3M MCS-garantie is de sterkste garantie in 

de markt van geprinte graphics, aldus Van 

Dort:  ‘We hebben in samenwerking met 

3M Technical bijvoorbeeld hechtingsproe-

ven gedaan om te controleren of de panelen 

en laminaat zich in alle omstandigheden 

goed zouden houden.’ 

De MCS-garantie geeft WSV veel zeker-

heid. Walter Janse:  ‘Garantie is voor ons 

heel belangrijk. We hebben nu garantie 

op het hele kunstwerk, waaronder bijvoor-

beeld vijf jaar garantie op verkleuring van 

de graphics onder invloed van UV-straling.’  

Hij is sowieso tevreden over het verloop 

van het project:  ‘De samenwerking verliep 

prima. Blomsma heeft hard gewerkt én net-

jes gewerkt.’ 

Trots
Eind februari zijn de laatste panelen ge-

monteerd. En trots, dat is niet alleen een 

van de thema’s van het ontwerp, dat zijn 

ook de betrokkenen. Janse:  ‘Ik moet eer-

lijk zeggen dat ik aanvankelijk wat scep-

tisch was, maar het eindresultaat is veel 

mooier dan ik had verwacht. Ook de mees-

te bewoners vinden het ontwerp mooi.’ 

Wouter van Dort van Blomsma kon zijn 

hart ophalen met dit kunststuk: ‘Dit soort 

toepassingen komt maar weinig voor. We 

hebben nauw samengewerkt met verschil-

lende disciplines en ik vind het geweldig 

dat we hiermee hebben kunnen laten zien 

wat we in huis hebben.’ En trots is uiter-

aard ook ontwerper Emielliano, want ‘wie 

kan nou zeggen dat zijn ontwerpen tiental-

len meters hoog op drie flatgebouwen zijn 

gemonteerd?’ n
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‘De drie flats aan de Louise de Colignylaan 

zijn al wat ouder en ze waren aan een op-

knapbeurt toe’,  legt projectleider Walter 

Janse van WSV uit.  ‘De appartementge-

bouwen zijn horizontaal geaccentueerd; 

samen met de bewonerscommissie heb-

ben we besloten een verticaal accent aan te 

brengen. De gebouwen moesten daardoor 

meer allure krijgen en het straatbeeld een 

oppepper geven.’ 

WSV zocht contact met het Grafisch Ly-

ceum Rotterdam en schreef een prijsvraag 

uit onder de studenten. Janse:  ‘Alle inzen-

dingen zijn besproken in een speciale com-

missie, waarin onder meer de welstands-

commissie, de gemeente Vlaardingen, de 

bewonerscommissie, Blomsma en WSV 

vertegenwoordigd waren. Deze commissie 

heeft drie ontwerpen uitgekozen. Die zijn 

vervolgens opgehangen in de flats, zodat 

alle bewoners hun stem konden uitbren-

gen.’ 

Levensfases
Het winnende ontwerp is van Emielliano 

Amatingram (24 jaar) uit Rotterdam. Hij 

koos voor een ontwerp waarin hij de rust 

van de natuur samenvoegde met de levens-

fases van de bewoners van de flats:  ‘Ik heb 

nagedacht over thema's als rust, een eigen 

thuis, carrière, kinderen, eigenlijk de hele 

levensloop van een mens’,  legt Emielli-

ano uit. Drie 'steekwoorden' vormen de 

basis voor zijn ontwerpen: trots, rust en 

vrij(laten):  ‘Als je een eigen 'thuis' hebt, 

dan mag je trots zijn. Het moet jouw 'zen' 

plek zijn, waar je tot rust kunt komen en 

waar je kunt nadenken over nieuwe voor-

nemens, waar je aan je toekomst en car-

rière kunt werken en bepaalde gebeurte-

nissen kunt loslaten of juist een plek kunt 

geven’, aldus de jonge kunstenaar.

WSV nam contact op met Blomsma Print 

& Sign voor de uitvoering van het pro-

ject. Het kunstwerk moest op de buiten-

gevel van de flats worden gemonteerd, 

precies op de plek van het trappenhuis.  

Het zou 450 cm. breed worden en maar 

Aan de Louise de Colignylaan in 

Vlaardingen staan drie apparte-

mentencomplexen uit begin ja-

ren ‘70. Eigenaar is Woningstich-

ting Samenwerking Vlaardingen 

(WSV). Na een ingrijpende reno-

vatie in de appartementen, be-

sloot WSV ook de buitenkanten 

op te knappen en extra te isole-

ren. In overleg met de bewoners is 

bovendien besloten de gebouwen 

meer allure te geven. Inmiddels 

zijn alle werkzaamheden gereed 

en zijn de flats ieder voorzien van 

een flat-hoog kunstwerk aan de 

gevel. Blomsma Print & Sign uit 

Zoetermeer zorgde in samenwer-

king met aannemer Rodeca Sys-

tems  en 3M voor de uitvoering. 

Zo is in Vlaardingen de kunst let-

terlijk op straat te vinden. 
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Ontwerpen tientallen meters hoog 
op drie flatgebouwen gemonteerd


