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In Iphofen werd onlangs een groot deel van de Oude Binnenstad gemoderniseerd. De
verlichting met LED-technologie van ERCO onderstreept het pittoreske karakter van de
Frankische wijnstad. Terwijl strijklichtarmaturen de ambachtelijk gevormde oppervlakken
van de historische gebouwen benadrukken, plaatsen lichtaccenten markante elementen van
de nieuwbouw op de voorgrond.
De wijnbouw drukte eeuwenlang zijn stempel op Iphofen, een stadje in de buurt van Würzburg. Sinds
ongeveer twintig jaar investeren zowel de overheid als lokale ondernemingen, zoals de lokaal gevestigde
Knauf Gips KG, uitgebreid in „Wijn & architectuur“. Het doel is om met architectuur de beleving van
wijn in de context te plaatsen. Daarvoor worden historische gebouwen gerenoveerd, met moderne
gebouwen aangevuld en worden begeleidende recreatiemogelijkheden gecreëerd. Op die manier
verbindt bijvoorbeeld de in 2000 geopende vinotheek een historisch gebouw dat onder
monumentenzorg valt, met een glas-staal-aanbouw. De openbaar toegankelijke Geschichtsweinberg laat
met drie terrassen op zijn beurt een vergelijking zien van hoe wijnbouw er in de Middeleeuwen, rond
1800 en 1960 uitzag.

Al eeuwenlang drukt de wijnbouw zijn stempel op Iphofen. De in 2000 geopende vinotheek presenteert
een keur aan wijnen uit de regio.

Delen van de binnenstad werden onlangs grondig gemoderniseerd. De ontwerpers hechtten waarde aan
de verbinding tussen historische gebouwen en nieuwbouw.

De gebouwen worden vanuit de grond verlicht. Bij nieuwbouw ligt de focus op markante
architectuurelementen, terwijl bij historische gebouwen de oppervlakken worden geënsceneerd.

Open terreinen en terreininrichtingen worden van bovenaf verlicht. De armaturen zijn aan gebouwen,
trappen of borstweringen bevestigd.
Om een verdere indruk van het stadscentrum te krijgen, werd onlangs een areaal van circa 4000 m2
opnieuw vormgegeven. De maatregel omvatte acht gebouwen, waaronder voornamelijk historische
gebouwen. De Michaelskapelle is gebouwd rond 1380 en de Stadtpfarrkirche St. Veit in de periode
1414-1612. Daarbij komen het Rathaus (1716 – 1718), de Rödelseer Tor (1455-1466) en de Alte Schule
(1878). Als aanvulling werden in de afgelopen jaren een bibliotheek, een kantoorgebouw en een
verbindingsgebouw nieuw opgericht. „Voor leefbare steden is het belangrijk om aantrekkelijke
stadskernen met een hoge verblijfskwaliteit ter beschikking te stellen, waar dan ook kan worden
geleefd“, verklaart architect Reinhold Jäcklein. „Hier speelt ook het juiste gebruik van licht een grote
rol.“
De uitdaging voor de lichtplanning was om de verschillende gebouwen zowel als hun architectuur
individueel en ook als totaal geheel weer te geven. Bovendien bevinden de meest lichtwerktuigen zich
in de voetgangerszones en mogen daarom de voorbijgangers niet verblinden. „Pleinen en gebouwen
kunnen in overeenstemming met hun belang en gebruik verschillend worden gewaardeerd. Verlichting
plaatst accenten en schept sfeer“, vat Jäcklein samen.
In principe worden de gebouwen nu vanuit de grond verlicht. De historische gebouwenfaçaden zijn met

vlak, gelijkmatig strijklicht in de lichtverdelingen wallwash en oval flood geënsceneerd. De moderne
gebouwen worden daarentegen alleen op markante punten, zoals ingangen of hoeken, met
lichtaccenten benadrukt om de bezoekers te leiden. Open terreinen en terreininrichtingen worden
bescheiden van bovenaf of vanaf trappen of borstweringen verlicht. Op de kerktoren zijn schijnwerpers
met hoge lichtstromen gericht met een goede antiverblinding. „De LED-verlichting maakt een prettig
licht met een zeer gering stroomverbruik bij lage onderhoudskosten mogelijk“, benadrukt Jäcklein. Ten
aanzien van de lichtwerktuigen van ERCO werd gekozen voor Lightscan voor de kerktoren, Tesisvoor de
façaden, Grasshopper voor de open terreinen, oriëntatiearmaturen voor de verkeerszones – bijvoorbeeld
langs trottoirs met trappen – en de plafondinbouwarmatuur Compact voor de ingang van het
kantoorgebouw.

Oriëntatiearmaturen van ERCO bieden een hoge lichtkwaliteit voor bewegwijzering en oriëntatie. Bij
historisch plaveisel met kasseien wordt de zichtbaarheid van trappen vergroot.

ERCO Tesis valt op door een robuust, corrosievrij, kunststof huis. Met zijn geringe inbouwdiepte is deze
ook geschikt voor de context van gebouwen onder monumentenzorg.

Strijklicht genereert slagschaduwen die zowel de structuur van het metselwerk als de architectonische
vormen benadrukken. De historische Stadtpfarrkirche St. Veit is daardoor bijzonder indrukwekkend.

Met het LED-lenzensysteem van ERCO kunnen lichtstromen zeer precies worden uitgelijnd. Hier wordt
een doorgang onder een huis al van verre zichtbaar door twee spots gemarkeerd.
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