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Viermaster bark “Peking, Hamburg, Hamburg,

Lichtoplossingen op maat van ERCO voor een
legende in de scheepvaart
verlichting van de viermaster bark "Peking"

Opdrachtgever: Stichting Hamburg Maritiem (SHM), Hamburg/Duitsland
Fotografie: Frieder Blickle, Hamburg/Duitsland
Initiatiefnemer: Joachim Kaiser (SHM), Hamburg / Duitsland
Eigenaar sinds mei 2020: Stichting Historische Musea Hamburg (SHMH), Hamburg / Duitsland
Projectleiding: Ursula Richenberger (SHMH), Hamburg / Duitsland
Algemene planning en bouwtoezicht: ARGE Detlev Löll Ingenieurbüro und Technolog services, Peenemünde en Hamburg /
Duitsland
Scheepswerf: Peters Werft, Wewelsfleth / Duitsland
Armatuurinstallatie en DALI-programmering: Elektro-Alster-Nord, Norderstedt / Duitsland
Armatuurinstallatie in de tuigage: Georg Albinus Boatbuilding & Rigging, Hamburg / Duitsland
Plaats: Hamburg

In 1911 gebouwd bij Blohm + Voss in Hamburg, zeilde de "Peking" in totaal 34 keer om Kaap
Hoorn en bracht salpeter uit Chili terug naar Duitsland. Nu is de legendarische "Flying PLiner", die eens tot de grootste en snelste zeilvrachtschepen ter wereld behoorde, tot in de
puntjes gerenoveerd. In de toekomst zal de "Peking" als begaanbare attractie de bezoekers
van het nieuwe Duitse Havenmuseum ontvangen. Dankzij speciale oplossingen van „ERCO
individual“ die in kleur het historische uiterlijk van het schip opnemen, straalt de
imposante viermaster bark vandaag de dag met een nieuw elan.

Het zeilvrachtschip van staal, dat begin 20e eeuw onder de naam "Flying P-Liner" van rederij F. Laeisz
bekend werd, was onder vol zeil betrouwbaar en snel onderweg over de wereldzeeën. De "Peking" voer
vanuit Hamburg over de Atlantische Oceaan om salpeter voor de industrie en landbouw uit Chili naar
Duitsland te brengen. Op deze avontuurlijke reizen zeilde de viermaster bark tot 1932 in totaal 32 keer
om Kaap Hoorn. Later deed het in het Engelse Upnor, aan de rivier de Medway, dienst als drijvend
jongensinternaat.

Sinds 1974 lag het schip aan de pier van Southstreet Seaport Museum New York en bevond het zich op
het laatst in een zeer slechte staat. Het doel van de uitgebreide, circa drie jaar durende restauratie
door de Stichting Hamburg Maritiem was om het historische zeilschip als drijvend monument te
behouden. Aan de buitenkant diende de "Peking" weer in de staat te worden gebracht, die het ten tijde
van de laatste salpeterreis had – om als belangrijkste object van het nieuwe Duitse Havenmuseum in
haar oude geboortestad Hamburg aan te leggen.

Spectaculair geënsceneerd: de halachtige laadruimen en adembenemende
opbouw van het zeilschip
Met haar slanke, slechts 14 meter brede en daarbij 115 meter lange stalen romp gold de "Peking" in
haar tijd als technisch meesterwerk. Ze kon tot en met 5000 ton aan lasten vervoeren. Bezoekers van
het Havenmuseum kunnen in de toekomst via twee nieuwe aangevulde traptorens en een glazen lift in
de buik van het gerestaureerde schip neerdalen. Hier ziet u het imposante laadruim dat zich uitstrekt
over de binnenbodem en het tussendek

Pollux LED-spots met de lichtverdeling wide flood (ca. 50°) verlichten met een gelijkmatige, homogene
verlichting de zes meter hoge binnenbodem. Deze versterken de halachtige uitstraling van het ruim
met een sfeervol licht en scheppen een prettige verblijfskwaliteit voor de bezoekers van het
museumschip. Ook het zich boven de binnenbodem bevindende tussendek verlichten Pollux LED-spots

gelijkmatig. Alle spots onder het plafond zijn aan spanningsrails gemonteerd en kunnen daardoor
flexibel op toekomstige tentoonstellingssituaties worden uitgelijnd, alsmede voor de accentuering van
expositiestukken met wissellenzen worden gebruikt.

De traptorens en luiken van de "Peking" worden met een neutraalwit, zeer smal gebundeld en daardoor
uiterst intensief verlicht om het natuurlijk invallende zonlicht in de inwendige dekzones te imiteren.

Krachtige Parscan spots verlichten de beide nieuwe trapportalen die de bezoekers onder het dek
leiden. Met de lichtkleur neutraalwit 4000K bootsen deze de natuurlijke inval van daglicht na.

In het licht van ERCO wordt het museumschip zelf een tentoonstellingsstuk
De hoofdkleuren van de "Peking" zijn zwart, wit, geel en bruin. In dit kleurenscala zijn alle Kona
buitenschijnwerpers die zich in de nabijheid van de romp, het brugdek en de tuigagezones bevinden,
individueel aangepast. De armaturen van verschillend formaat, de vermogenssterktes en
lichtverdelingen integreren zo perfect in de constructie van het historische vrachtzeilschip en blijven
zelf vrijwel buiten zicht.

In de volledige tuigagezone van de "Peking", die uit vier masten en in totaal 18 ra's bestaat, zijn de
Kona's in glinsterend geel toegepast, behorend bij het gele schilderwerk van de staalconstructie in deze
zone. In iedere mast bevinden zich vier omlaag stralende Kona schijnwerpers (2x48W en 2x24W), die
met de lichtverdeling flood voor verlichting de open ruimten op het dek bedienen. Iedere mast beschikt
over platformen, de zogenoemde zalingen. De drie grote masten hebben telkens twee zalingen; de
kleinste één zaling. Boven iedere zaling zijn drie Kona uplights aangebracht met telkens 24W en de
lichtverdeling spot die de verticale lijn verlichten.

Op het hoofd en brugdek van de "Peking" worden in het gebied van de houten nagelbanken Kona
schijnwerpers (24W LED) ingezet met de lichtverdeling oval flood (ca. 20° x 60°). In de bodem
geïntegreerd in het staal van het schanskleed verlichten deze het want en de kabels binnen het
takelwerk. In het kader van de service "ERCO individual" zijn deze allemaal in de reebruine tint van de
nagelbanken aangepast.
Langs de wit geschilderde reling zijn uiterst krachtige Kona schijnwerpers met 72W LED in de speciale
behuizingkleur RAL 9010 (zuiverwit) geïnstalleerd. Met de lichtverdeling extra wide flood (80°)
verlichten deze het totale tuigagewerk inclusief zijn horizontale componenten op de totale hoogte van
circa 50 meter. Deze verlichting met een warmwitte lichtkleur van 3000K laat de opbouw van het
historische zeilschip tegen de nachtelijke hemel als uit zichzelf in een geelgouden tint stralen.

De "Peking" zal nooit meer over de wereldzeeën zeilen, maar als begaanbaar hoofdobject van het
toekomstige Duitse Havenmuseum voor anker liggen. En toch moeten de buitenarmaturen onder ruwe
omgevingsomstandigheden stand houden. De speciale coatingmethode van ERCO garandeert een tegen
corrosie beschermd oppervlak dat weer en wind trotseert. De schijnwerpers hebben

beschermingsgraad IP65 en zijn dus stofdicht en beschermd tegen spuitwater uit alle richtingen.
Bovendien is de lange levensduur van de onderhoudsvrije LED's interessant; met name in lastig
toegankelijke zones, zoals de scheepsmasten.

Over de auteur: Kristina Raderschad heeft sinds 2005 een redactiebureau in Keulen. Opgeleid als Dipl.-Ing.
interieurarchitectuur, worden haar verslagen, reportages en interviews over de thema's Architectuur en Design wereldwijd
gepubliceerd - in tijdschriften als AD Architectural Digest, AT RIUM, ELLE DECORAT ION, HÄUSER, AIT of WALLPAPER*.

Gebruikte armaturen
Parscan

Parscan
Armaturen voor spanningsrails

Pollux

Pollux
Armaturen voor spanningsrails

Pantrac

Pantrac
Armaturen voor spanningsrails

Kona

Kona
Schijnwerpers, breedstralers en wallwashers

Producten
Binnenverlichting
Buiten
Alle producten
Nieuwe producten
Product Finder
Light Finder

Carrière
Carrière bij ERCO
Vacatures
Scholieren & studenten
Instappers
Professionals
Professionals in de verkooporganisaties
De mensen bij ERCO

Projecten
Work – Licht voor kantoor- en bestuursgebouwen
Culture – Licht voor musea en galerieën
Community – Licht voor openbare gebouwen
Public & outdoor – Licht voor façaden, wegen en meer
Contemplation – Licht voor sacrale bouwwerken
Living – Licht voor woonruimten
Shop – Licht voor winkelwerelden
Hospitality – Licht voor hotels en restaurants
Alle projecten

myERCO
Aantekenlijst
Aanmelden
Registreren

Licht plannen
Work – Licht voor kantoor- en bestuursgebouwen
Culture – Licht voor musea en galerieën
Community – Licht voor openbare gebouwen
Public & outdoor – Licht voor façaden, wegen en meer
Contemplation – Licht voor sacrale bouwwerken
Living – Licht voor woonruimten
Shop – Licht voor winkelwerelden
Hospitality – Licht voor hotels en restaurants
Lichtadviseur

Bestand integreren
De onderneming
Overzicht actuele awards

Contact
Advies
Seminars en evenementen
Pers
abonneer u op de Newsletter

Downloads
Planningsgegevens en printmedia

Inspiratie
Overzicht
Licht voor treinstations
Musea: Licht in de buitenruimte
Licht voor moderne kantoren
48V-technologie
Innovations Vlog
Casambi Bluetooth
ERCO individual
ERCO Lichtbericht Tijdschrift: gratis abonneren
Hofleverancier van het Britse koningshuis
Spot-on
ERCO catalogus aanvragen

ERCO boek 'Light Perspectives'
0 Artikel myERCO verzamelmand Offerte aanvragen

