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Swatch Headquarters en Cité du Temps, Biel/Zwitserland, Biel, Zwitserland

In het centrum van de tijd – ERCO verlicht de
Swatch Headquarters en Cité du Temps,
Biel/Zwitserland

Opdrachtgever: T he Swatch Group AG, Biel/Zwitserland
Architectuur: Shigeru Ban Architects Europe, Parijs/Frankrijk met Itten+Brechbühl AG, Bazel/Zwitserland
Interieurarchitectuur: Steiner Sarnen Schweiz AG, Sarnen/Zwitserland
Lichtplanning: Reflexion AG, Zürich/Zwitserland; tokyoblue GmbH, Zürich/Zwitserland (Swatch-museum / Omega-museum)
Fotografie: Didier Boy de la Tour Photographe
Plaats: Biel
Land: Zwitserland
Website: www.swatchgroup.com/en

Shigeru Ban heeft het nieuwe hoofdkantoor voor de Zwitserse horlogemaker Swatch
alsmede het naburige Swatch- en Omega-museum ontworpen als twee esthetisch zeer
contrasterende gebouwen. Aan het klassieke volume van het rechthoekig blok van de
zogenoemde „Cité du Temps" koppelt hij het speelse, organisch gevormde lichaam van het
Swatch-gebouw. LED-lichtwerktuigen van ERCO verlichten de bouwwerken in
overeenstemming met hun verschillende functies: Cardanisch beweegbare Gimbal
inbouwbreedstralers scheppen een verblindingsvrije algemene verlichting voor de kantoren
in het Swatch-gebouw. Parscan spots accentueren de expositiestukken in het Swatch- en
Omega-museum in de "Stad der tijd".
Met innovatieve ontwerpen van karton of hout heeft de Japanse architect Shigeru Ban wereldwijd zijn
naam gevestigd. Op de Swatch- en Omega-campus in Biel realiseerde de Pritzker-winnaar met kantoren
in Tokio, New York en Parijs nu zijn tot dusver grootste gebouwenensemble van hout: voor de Omega
Factory, het nieuwe Swatch Headquarter, alsmede het nabijgelegen gebouw met congreshal en
tentoonstellingsoppervlakken – de zogenoemde „Cité du Temps“ – werd in totaal 4600 m3 van de
hernieuwbare grondstof gebruikt. Alleen al de spectaculaire ommanteling van het nieuwe Swatchhoofdkantoor, waarvan de organische vorm en schubbenenachtige structuur aan het lichaam van een
slang doet denken, bestaat uit 7700 houten elementen. Deze zijn allemaal op maat geprefabriceerd,
waardoor een snelle en efficiënte montage ter plaatse mogelijk was. De houten rasterconstructie werd
gevuld met verschillende honingraten – de „schubben" zijn de ene keer een vensterelement, de andere
keer een zonnepaneel, of eens een akoestisch element, of ze zijn bestemd als luchtgevulde honingraten
voor koelen of verwarmen. Deze ondersteunen het duurzaamheidsaspect van de architectuur, zorgen
voor een laag energieverbruik van het gebouw en leveren een bijdrage aan een prettige werkomgeving.
De open ruimtestructuur van de drie kantooretages onder de organisch gevormde ommanteling dient
bovendien de onderlinge communicatie van de medewerkers te stimuleren.

Verblindingsvrije, bescheiden in de architectuur geïntegreerde algemene
verlichting:
cardanisch beweegbare Gimbal inbouwbreedstralers van ERCO
„Het slangvormige Swatch-gebouw wordt zowel functioneel voor de verschillende
gebruiksmogelijkheden als ook architectonisch geaccentueerd verlicht", legt lichtplanner Roland Block
uit, de verantwoordelijke projectleider van Reflexion AG. „Daarbij is het lichtconcept zo sober en
bescheiden mogelijk in de architectuur geïntegreerd om deze optimaal tot zijn recht te laten komen."
Voor de ontwerpers was de verblindingsvrije algemene verlichting met een warmwitte lichtkleur van
3000K van groot belang.

Daarvoor werden inbouwbreedstralers als lichtpunten telkens in het midden van het honingraatraster
van de houten rasterconstructie geïnstalleerd. De behuizingkleur van de gebruikte Gimbal
inbouwbreedstralers werd met behulp van de service „ERCO individual" aangepast aan de
plafondhoningrasters. Bovendien werden alle armaturen van een bijzondere stekkerverbinding voorzien
die op locatie snel en eenvoudig in de in de plafondconstructie gelegde platte bandkabel kon worden
gestoken.
Het cardanische zwenkmechanisme van Gimbal maakt het mogelijk om de lichtbundel nauwkeurig uit

te lijnen op de gebogen gebouwommanteling. De verblindingsvrije, met behulp van DALI op de
betreffende situatie van het daglicht aangepaste algemene verlichting van de kantoorverdiepingen
wordt aangevuld met een indirecte verlichting van de gebouwommanteling met Parscan spots met de
lichtverdeling wide flood (ca. 50°).

Waar de organisch gevormde ommanteling van het Swatch-hoofdkantoor aansluit aan het rechthoekige
blok van de Cité du Temps verbindt een voetgangersbrug de beide gebouwen met elkaar. Hier zorgen
Parscan spots in de binnenruimte alsmede Kona schijnwerpers in de buitenruimte voor een
spectaculaire verlichting van de architectuur vol effect.

De cardanische ophanging van Gimbal maakt het mogelijk om de plafondinbouwbreedstralers naar
iedere gewenste positie te draaien en deze zo perfect op de gebogen gebouwommanteling af te
stemmen. Op het nieuwe hoofdkantoor van Swatch zorgen deze voor de verblindingsvrije algemene
verlichting van de open kantoortuinen.

In de honinggraatstructuur van de gebouwommanteling geïntegreerde Gimbal inbouwbreedstralers
zorgen voor de verblindingsvrije algemene verlichting van de kantoorverdiepingen, die via DALI aan de
betreffende daglichtsituatie wordt aangepast. Bovendien verlichten Parscan spots met de lichtverdeling
wide flood (ca. 50°) de onderzijde van de houten rasterconstructie. Deze werden op sokkels langs de
glazen balustrades gemonteerd.

Quintessence plafondinbouwspots verlichten gang- en overloopzones op de kantoorverdiepingen.
Parscan spots met Spherolit-lens wide flood (ca. 50°) en neutraalwitte lichtkleur 4000K zijn op de
bomen in het gebouw gericht.

Quintessence plafondinbouwspots met de lichtverdeling wide flood (ca. 50°) zorgen voor een
hoogwaardige, verblindingsvrije verlichting van de gang- en overloopzones op de ontsluitingswegen en
trapportalen in het nieuwe hoofdkantoor van Swatch.

Accentuerende verlichting van de expositiestukken in het Swatch- en Omegamuseum van de Cité du Temps: Parscan spots van ERCO
In het Swatch Museum en in het Omega Museum, die telkens een verdieping van het Cité du Tempsgebouw innemen, kozen de ontwerpers voor een tentoonstellingsverlichting met spanningsrails.
Parscan spots met 12W-LED-modules verlichten hier de expositiestukken. Afhankelijk van de situatie
zijn deze met verwisselbare spot (ca. 15°) en flood (ca. 30°) Spherolit-lenzen uitgevoerd. Bijzondere
horloges en details worden met de smalle narrow spot-lichtverdeling (ca. 6°) geënsceneerd. „Voor de
verlichting in de tentoonstellingszones hebben wij de lichtkleur warmwit 3000K hoger gedefinieerd om
de rijkdom aan kleuren van de expositiestukken, maar ook de houten structuur van de architectuur
optimaal weer te geven", aldus lichtplanner Roland Block. „Daarvoor hebben de
tentoonstellingsontwerpers van tokyoblue GmbH gedeeltelijk accenten geplaatst in de neutraalwitte
lichtkleur met 4000K." Zo komen de verschillende materialen van de kostbare horloges, bijvoorbeeld
verschillende goudtinten, perfect tot hun recht.

In het Omega Museum in de Cité du Temps accentueren Parscan spots aan spanningsrails met de
lichtverdeling spot of flood de kostbare expositiestukken. De zeer smalle narrow spot-lichtverdeling (ca.
6°) benadrukt bovendien afzonderlijke horloges respectievelijk details op een bijzondere manier.

„Voor de verlichting in de tentoonstellingszones hebben wij de lichtkleur warmwit 3000K hoger
gedefinieerd om de rijkdom aan kleuren van de expositiestukken, maar ook de houten structuur van de
architectuur optimaal weer te geven", aldus lichtplanner Roland Block. „Daarvoor hebben de
tentoonstellingsontwerpers van tokyoblue GmbH gedeeltelijk accenten geplaatst in de lichtkleur
neutraalwit 4000K."

In het Swatch museum, dat een verdieping van de Cité du Temps beslaat, zorgen Parscan spots aan
spanningsrails met de lichtverdeling narrow spot, spot of flood voor geaccentueerd en in deelgebieden
geconcentreerd licht op de expositiestukken.

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*.
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