
ZONDER VERLICHTING TOCH LICHT

De in 1932 gerealiseerde Afsluitdijk is één van de iconen van het Nederlandse watermanagement. 
Na 85 jaar intensief gebruik was het tijd voor een grootschalige renovatie. Met Icoon Afsluitdijk 
leverde ontwerper Daan Roosegaarde, in opdracht van de Nederlandse overheid, een bijdrage aan 
het versterken van de iconische waarde van de Afsluitdijk. Blomsma heeft als supporting partner van 
hoofdaannemer TTB een fors aandeel gehad in de realisatie van één van de onderdelen van het design 
innovatieproject “Gates of light” ook wel “Lichtpoort” genoemd.

CASE STUDY:
GATES OF LIGHT - ICOON AFSLUITDIJK 
by Daan Roosegaarde



“Innovaties worden mogelijk gemaakt door combinaties van 
verschillende disciplines en kennisbronnen. Dit samenwerkingsverband 
is een praktijkvoorbeeld waarbij partijen elkaars expertise aanvullen” 
Daan Roosegaarde

De nieuwe futuristische entree van de Afsluitdijk Lichtpoort brengt de 60 monumentale heftorens uit 1932 
terug tot de essentie. De gebouwen zijn volledig gerestaureerd. In de avond wordt het originele ontwerp 
van architect Dirk Roosenburg, de grootvader van architect Rem Koolhaas, in een nieuw licht gezet door 
de koplampen van auto’s. Het licht van de koplampen wordt gereflecteerd door kleine prisma’s in de 
speciaal ontworpen folie en strips waardoor de kenmerkende contouren van de gebouwen oplichten. 

Als er geen auto’s rijden lichten de gebouwen niet op. Deze manier van licht gebruiken verbruikt geen 
stroom en geeft geen lichtvervuiling. De inspiratie om met retroreflectie te werken, ontstond door het 
lichtspel in de vleugels van vlinders te onderzoeken. Er ontstaat een dynamische entree, gevormd door 
een architectonisch oplichtend lijnenspel wat het monumentencomplex laat zweven alsof de automobilist 
door een sciencefictionfilm rijdt. Lichtpoort is een concreet voorbeeld van een toekomstig energieneutraal 
landschap in lijn met het overheidsbeleid om in 2030 alle rijkswegen in Nederland energieneutraal te 
hebben.

REFLECTIE IS DE PERFECTE OPLOSSING

Met de naderende realisatieplanning werd Blomsma gevraagd mee te denken in de oplossing van zowel 
het eindproductie als de productie en montage ervan. De contouren en kenmerkende uitkragingen van de 
60 monumentale heftorens dienden aan weerszijden van de dijk te worden voorzien van een reflecterend 
materiaal wat maximaal oplicht door de koplampen van naderende auto’s, dus zonder permanente 
elektrische verlichting. Dit als blijvend onderdeel van de restauratie en is zichtbaar voor iedereen die 
vanuit de auto ‘s avonds over de Afsluitdijk rijdt.



PRODUCTINNOVATIE

Met de ervaringen van Blomsma op het gebied signtoepassingen in extreme omgevingen zoals op en 
rondom boorplatformen, gaswin-installaties en onder water vond het TTB-consortium een perfecte partner. 
In nauwe samenwerking is een maatwerkoplossing bedacht die bestaat uit een productsandwich van een 
rigide maar taai basismateriaal, diamond grade reflectie folie zonder tooling lines ed. en als laatste een 
transparante seal laag die het geheel inkapselt. Immers zullen de extreme omstandigheden die op de 
montagelocatie voorkomen veel vragen van de materialen.

De productsandwich met een breedte van 50 mm en in totaal 16.000 lengtemeters vroeg om slim 
produceren en maakte dat bestaande machines zijn omgebouwd om zoveel mogelijk geautomatiseerd  
te produceren.

Vanwege de verschillende uitzettingscoëfficiënten van de ondergrond en verschillende materialen in de 
sandwich is voor een veilige opdeling gekozen. De afzonderlijke delen zijn aan de achterzijde voorzien 
van een speciale groef die enerzijds als lijmreservoir dient en anderzijds het koppelen van de kopse 
kanten mogelijk maakt.



TRAJECT EN IMPLEMENTATIE

Na een aantal brainstormsessies zijn de eerste samples verwerkt in een 1op1 mock-up gemaakt om te 
bepalen welk formaat het beste resultaat gaf. Met het gekozen formaat is een tweede mock-up on-site 
gemaakt waarna de productie met wat kleine aanpassingen opgestart kon worden.

Met de verschillende omgebouwde machines voor de productie van de reflecterende componenten bleef 
het productieteam qua aantallen voldoende voor op het montageteam op locatie.

Onze monteurs op locatie hadden de beschikking over de projectinformatie verwerkt in een 3D-omgeving 
die te benaderen was vanaf diverse mobiele apparaten. Zo was er per montagepositie in te zoomen op 
details qua positionering welke was uitgewerkt door Studio Roosegaarde.

Verder is ook in dit project voor eindklant Rijkswaterstaat onze werkwijze door KEMA gekeurd op gezond 
en veilig werken.

Het projectmanagement van het gehele project was in handen van onze opdrachtgever TTB. TTB is 
consortium bestaande uit grondstofleverancier Triflex, het markeringsbedrijf Trackline en vloercoater 
Burdie. Het gehele renovatietraject had een doorlooptijd van 8 maanden.

Ook in dit project speelde de sluitende planning en voortgangsbewaking een belangrijke rol. Immers 
moesten onze werkzaamheden naadloos aansluiten op die van de bouwkundig aannemer Mourik Groot-
Ammers die de renovatie voor haar rekening nam.



WIE IS BLOMSMA?
Sign specialist 
Blomsma Print & Sign is al meer dan 40 jaar toonaangevend specialist op het gebied van signing. Dit 
doen we voor een zeer breed scala aan toepassingen, van autobestickering tot lichtreclame en van 
buitensigning tot gevelrenovatie. In veel gevallen is zelfklevend vinyl de basis voor deze signing,  
waarmee we op een groot aantal verschillende ondergronden een uiting kunnen monteren. Ons motto 
luidt: “Dienstverlenend met oog voor detail en realiteit”. Daarbij zijn wij probleemoplossend voor 
bedrijven, instellingen en overheden. Van multinationals tot ZZP’ers met bedrijf aan huis. Wij ontzorgen 
door het bedenken, produceren en monteren van signing van hoge kwaliteit. 

Total Project Management
Ons ‘alles in één hand’ concept wordt ervaren als helder en compleet. Het is een beproefd traject 
van inventarisatie, rapportage, presentatie, productie en montage. Voor grote en veelomvattende 
projecten en volumeproducties formeren wij strategische projectteams. Ook op gebied van logistiek, 
productie en snijoplossingen adviseren en versterken onze collega’s van de verschillende afdelingen 
elkaar. Zij completeren elkaars vakkundigheden en productassortiment. Met elkaar spreken wij de taal 
van kunstenaars, facilitair managers, wagenparkbeheerders, communicatiemedewerkers, ontwerpers, 
architecten, zelfstandig ondernemers en onderhoudsbedrijven.

Blomsma Groep
Blomsma Print & Sign is onderdeel van de Blomsma Groep. De Blomsma Groep is opgericht in 1979 en 
is tegenwoordig één van de grootste signbedrijven in Nederland. De Blomsma Groep heeft ruim 100 
medewerkers in vaste dienst en heeft naast een vestiging in Zoetermeer ook een vestiging in Hoogezand 
en Oldenburg (Duitsland). In totaal heeft de Blomsma Groep een 5-tal divisies, te weten:
• Blomsma Print & Sign
• Blomsma Signs & Safety
• Blomsma RetailSigning
• Blomsma PrintMedia
• Blomsma Safety Components

3M™ Select Graphic Platinum Provider
Blomsma is een 3M™ Select Graphic Platinum Provider. Dit is het hoogst haalbare niveau voor 
leveranciers in de signmarkt. Dit betekent dat Blomsma Print & Sign namens 3M™ zelfstandig garanties 
kan verstrekken. Deze garanties worden verstrekt op zowel materiaal, productie als montage. Voor u 
betekent dit volledige projectgarantie en dus optimale zekerheid.

Wij werken o.a. voor: 


