






uitgereikt door de Vlaamse Ingenieurskamer.

DDe huidige politiek van publieke verlichting 
in de Belgische steden heeft een ongediffer-
entieerd nachtlandschap veroorzaakt, alle 
contrasten uitgevlakt en de stad onderge-
dompeld in een oranje mist. Deze sfeer refer-
eert naar de ervaring die we kennen uit de 
nachtelijke omgeving van de snelwegen en 
belemmert elke vooropzetting van contrasten 
van een gebouw of een landschap. Na deze 
vaststellingen stelt het project een globale 
benadering voor die de rol onderzoekt van 
het licht als generator van het stedelijke, 
meer specifiek rekening houdend met de 
karakteristieken van het Heizelplateau. 

waardoor we buiten de traditionele 
opvatting van de publieke verlicht-
ing treden om een dynamisch 
stedelijk landschap te creëren.  
Het project is het resultaat van een samen-
werking tussen vijf jonge architectecten, 
Pieter Desmedt-Jans en Kim Pecheur, 
afkomstig van Sint-Lucas Brussel en 
Manuel Abendroth, Jérôme Decock 
en Naziha Mestaoui, afkomstig van La 
Cambre, en werd gedurende zijn verloop 
ondersteunondersteund door de technische raadgev-
ingen van de Antwerpse firma Kreon.
Het heeft de presentatie van de nieuwe 
katalogus voor publieke verlichting in de 
Brusselse regio begeleid op de perscon-
ferentie van 20 januari 1999 en heeft in 
april 1999 de prijs ‘Tech-art’ opgebracht

Het project Light_scape(s), displacement 
maps is een studie voor publieke verlichting, 
ingewijd door Electrabel/ Sibelgas, de Belgis-
che productie-distributie-maatschappij voor 
electriciteit. De studie heeft zowel betrekking 
op het zoeken naar een werkinstrument 
om het licht op de schaal van de stad toe 
tte passen als op een begrip van het licht 
als dynamische element van het stedelijke. 
Bijgevolg baseert het project zich op een 
stedelijke reflectie en een ‘global design’ 
die het licht niet enkel behandelt als een auto-
nome technische installatie maar eerder als 
substantiële vector van de openbare ruimte. 
Daarnaast concentreert de studie zich niet 
enkel op een perceptie van licht als ruimtelijke 
installatie (light_topography), maar eveneens 
als temporele installatie (light_urbanism), 

Light_scape(s), displacement maps
      Lichtplan voor het Heizelplateau, Brussel 

LAb[au], Manuel Abendroth, Jérôme Decock, Naziha Mestaoui 
+ Kim Pecheur + Pieter Desmedt Jans

‘Ziehier een schema dat u zal toelaten uw weg te vinden op de tentoonstell-
ing. De Belgen hebben ons lachend laten opmerken dat het door zijn 
omtrek lijkt op een koe.’  Bestaat er een meer logische metafoor dan 
deze ludieke indentiteit voor een stedelijk plateau dat herhaaldelijk een 
recreatieve pool was (1935 en1958) en blijft (Euro 2000 is reeds in zicht). 
Naast meer sobere benamingen als ’pentagon’, beeldt ‘de koe’ veel van-
zelfsprekender een werkelijke platentektoniek uit. De Heizel, grotendeels 
afkomstig van het plan van de aanleg van 58, komt voor als een verzamel-
ing van vlekken, getuigen van de heterogeneïteit en congestie van het 
stedelijke, erfgenamen uit een modern tijdperk dat alle actuele mythes 
heeft veroorzaakt. Het Philipspaviljoen van Le Corbusier op de site van 
1958 bijvoorbeeld, vandaag een referentie voor de liquid architecture, 
herinnert ons eraan dat de Heizel, indien geen experimentele plek, dan 
toch zeker een openbare uitrusting van uitzonderingen blijft, een patchwork 
van eigenzinnige fragmenten ingelijfd door een maaswerk van snelwegen 
en parkings, symbolen van de massacultuur. De introductie van nieuwe  
media en technologieën in de architecturale en stedenbouwkundige prak-
tijk kan de mogelijkheid geven om -als een hypertekst- linken te herweven 
om verleden en heden te verbinden, reëel en virtueel, ruimte en tijd of 
zoals Le Corbusier het verwoordde in een beschrijving van zijn paviljoen:
‘de basis, de gegevens voor een nieuw gebeuren: licht, kleur, 
ritme, beeld, geluid: we kunnen het een electronisch spel noemen’
Le Corbusier, Le poème électronique, ed. Les Editions de Minuit, 1958.



Lijn: het lichtintensiteitsverlies wordt gecompenseerd door een grondbehandeling door 
middel van reflectoren, fluorescerende verf,…Als grafische drager associeert de lijn 
onder vorm van parcours, oriëntatie en informatie de signaletiek en de verlichting door 
een verbinding van de fluxen en hun onvermijdelijk contactpunt, de parkings.  

Interface: de parking C, de voornaamste toegang tot de Heizel, is een landschappelijke interventie 
op grote schaal. De betonblokken worden bestreken met een fosforescerende verf  waardoor 
overdag een gekleurde vlakte ontstaat en ‘s nachts een oplichtend en reactief landschap. 

Oppervlakte: het gebruik van verschillende kleuren geprojecteerd aan de onderkant 
van de tribunes, komt overeen met de sectoren van publieke toegang tot het stadion en 
de lichtkrant (de bekroning) buit door zijn verloop de signaalfunctie van het licht uit. 

Punt: reeks as 35-58. De interventie bestaat uit de herinvoering van de oorspronkelijke 
verlichting van het Atomium en de keuze om tentoonstellingspaleis 5 te verlichten. Dit 
stedelijk meubel is één van de voornaamste structurerende elementen op de site zelf. 

van het licht, de variaties van lichtinten-
siteit in de tijd uitbuitend om voortdurend 
nieuwe configuraties of temporele light-
scapes te vormen (light_urbanism).  

Kleur : de site die vandaag baadt 
in een uniforme oranje mist, wordt get-
ransformeerd in een contrastrijk landsc-
hap dat wordt geïntensifieerd door het 
gebruik van kleuren. Een onderzoek 
naar een mogelijke relatie tussen de 
RGB-kleurencode en de activiteiten 
op de site leidt tot een additieve bewerk-
ing van het licht waarbij wit de meeste 
informatie bevat en in dit geval ook 
overeenkomt met de zwaarste activiteit 
(grootste dichtheid aan bezoekers). 

Het gebruik van het instrument 
heeft geleid tot de creatie van 
een animatie die van belang is 
geweest in het communicatie- en 
creatieproces en waarvan de bevroren 
beelden hier worden voorgesteld.
DiDit lichtlandschap, gegenereerd door 
de computer, baseert zich op een 
intensiteits- en kleurenvariatie in de 
tijd met als doel dynamische lichtcon-
figuraties of lightscape(s) te creëren 
die zowel overeenkomen met de 
ruimtelijke configuratie (structuur) als 
memet de activiteit (evenement) of het indi-
vidueel gebruik van de plek (de interac-
tiviteit). Deze lightscapes zijn telkens 
een combinatie van een ruimtelijk con-
cept (light_topography) met een tem-
poreel concept (light_urbanism). 

Light topography://
De creatie van de lichttopografie komt 
overeen met de structurele benadering 
van de ruimtelijke organisatie van het 
lichtplan, een compositie van de site 
met behulp van installaties van het type 
punt, lijn, oppervlakte, interface. Het punt 
komt overeen met een lichtinstallatie op 
schaalschaal van het gebouw, de lijn op schaal 
van de infrastructuur, de oppervlakte op 
schaal van gehele uitrustingen en de 
interface op schaal van de plaatsen van 
uitwisseling. Met de stedenbouwkun-
dige analyse van de Heizel als vertrek-
punt en refererend naar het plan van de 
aanleg van de universele tentoonstelling 
van 1958 (de koe), juxtaposeert het proj-
ect de verschillende progammatorische 
entiteiten (de vlekken), elk geregeerd 
door een eigen temporele en ruimtelijke 
logica om een gecontrasteerde en 
toch samenhangende omgeving te 
vormen. De variaties in lichtsferen 
worden bekomen door accentuering of 
uitwissen van de verschillende entiteiten 
(oppervlakken), hun groepering en 
behandeling in een landschap (punten), 
de nieuwe relatie van hun infrastructuur 
(lijnen) of hun rol in de sturing van de 
fluxenfluxen (interfaces). De resulterende light-
scape is een synergie van de geciteerde 
installaties en een accentuering van 

Displacement maps:// 
BiBij gebrek aan werkmateriaal dat zou 
toelaten de hypotheses over het licht toe 
te passen en te testen op de schaal van 
de stad, hebben we de mogelijkheden 
van in de cinemawereld gebruikte 
computerprogramma’s afgetast, met 
als doel dynamische simulaties te ge-
nererennereren. De dynamische functies van 
deze programma’s hebben het mogelijk 
gemaakt om met een globale visie en 
een logica die evenveel temporeel is 
als ruimtelijk te werken met het licht. De 
uitbuiting en conceptualisering van de 
functies, displacement maps genoemd, 
zijzijn aan de simpele toepassing van het 
computerinstrument voorbijgegaan 
en hebben geleid tot een actieve inte-
gratie ervan in het werkproces zelf. 

Het basisidee van het project bestaat 
in het aanbrengen van lichtsferen, con-
trasterend in kleur en intensiteit op de aan-
wezige uitrustingen en het uitbuiten van 
licht om sterke beelden te genereren, een 
uitzonderlijk dynamisch landschap te iden-
tificeren of juist gehele landschappen uit 
te wissen. De conceptie van het lichtplan 
is direct afhankelijk van een algemene 
visie die het licht benadert als bewerkt 
door het contrast, op zijn beurt afhankelijk 
van de variabele parameters intensiteit, 
tijd en kleur. Het project bewerkt aldus de 
creatie van een lichtlandschap, gediversi-
fieerd doorheen tijdelijke cycli waarbij 
structuur -het landschap-, activiteiten -het 
programma- en flux -de infrastructuur- ve-
renigd zijn in één enkele installatie. 

Doorheen de vierdimensionele (x,y,z,t) 
visualisatie van het licht onder vorm van 
een grid of geanimeerd veld, accentueert 
de animatie het specifiek potentieel 
van het licht als dynamische substantie 
gedefinieerd door variabele parameters, 
bovenop die als statische substantie. 

IntensiteiIntensiteit : de vervormingen van het 
grid komen overeen met intensiteitsvari-
aties. Ze laten toe de verschillende 
verlichtingsniveau’s te visualiseren en te 
vergelijken en dus contrasten te creëren, 
zelfs op een stedelijke schaal. Deze inten-
siteiten worden plaatselijk verhoogd of af
getrokken en vormen specifieke ruimteli-
jke configuraties (light_topography) die 
worden vormgegeven en nagekeken 
op het scherm. 

Temporaliteit : de vervormingen van het 
grid worden geanimeerd in functie van 
de intensiteitsvariaties. De dynamische 
functies van het instrument maken het 
mogelijk intensiteits- en kleurenvariaties 
te concipiëren en te laten evolueren in 
de tijd, gekoppeld aan verschillende 
activiteitencycliactiviteitencycli. Op deze manier vormt 
het lichtplan een verlengstuk van de ge-
bruikelijke statische aan/uit-benadering 



2. Lijn: de tussenruimten, onder andere de parkings, worden verbonden 
door een parcours, een aanknopingselement dat toelaat de lichtintensiteit 
te verminderen ten voordele van de contrasten tussen de uitrustingen.  

Light_urbanism is een concept dat het licht introduceert als tem-
porele installatie, een combinatie van vaste verlichting   

Lightscape(s) is een studie dewelke doorheen een visualisatie- en conceptie-instrument 
(displacement maps), een stedenbouwkundige benadering (light_topography) met een 

temporeel concept (light_urbanism) associeert om een proces te determineren gebaseerd 
op de methode van de Global Design. 

1.Intensité : les déformations de la grille correspondent aux variations 
d’intensités. Elles permettent la visualisation et la comparaison des niveaux
d’éclairement et donc la création de contrastes. 

1. Vast : de vaste interventies zijn eenvoudige on/off-systemen, gevormd door gekleurd
licht met geringe intensiteit en komen overeen met de vier structurerende 
landschappen (punten) van de Heizelsite 

Light_topography is een ruimtelijk concept refererend naar het 
plan van de aanleg van 1958 (de koe) dat structuur geeft aan ver-
schillende lichtlandschappen doorheen de specifieke verlichting. 
1. Punt: de zoektocht naar de te verlichten punten (gebouwen, aanknopings-
punten,…) en hun groepering in vier landschappen, vormt de structurele basis
 van de ruimtelijke installatie.   

Displacement maps behandelt de dynamische visualisatie van het licht op een stedelijke 
schaal om een operationeel werkinstrument te creëren, het licht transponerend als een sub-
stantie gedefinieerd door parameters van intensiteit, kleur en temporaliteit (tijdelijke cycli). 



2. Temporaliteit : de vervormingen van het grid worden geanimeerd in functie van
 intensiteitsvariaties. De parameter tijd geeft plaats voor specifieke 
ruimtelijke configuraties die het resultaat zijn van activiteitencycli.  

3. Kleur : de kleuren laten een accentuering van de contrasten toe, een identificatie van de 
uitrustingen en de introductie van een codifiëring gebaseerd op de RGB-synthese. 

3. Oppervlakte: de programmatorische entiteiten worden individueel behandeld
 wat de contrasten verhoogt ondanks de onderlinge nabijheid.  

4. Interface: de interfaces tussen de Heizel en zijn omgeving zijn lichtinstallaties
die reageren op de invloeden van de fluxen. 

2. Variabel : de variabele interventies hernemen de activiteitencycli van de 
uitrustingen als parameter, simultaan de intensiteit en de kleur van het 
hen toegekende licht beïnvloedend.  

3. Reactief :  De reactieve interventies variëren niet enkel in functie van de
 tijd maar eveneens zoals een interface onder de invloed van plaats
-, individu- of fluxgebonden parameters. 



Inversie: de lightscape(s) creëren ruimtelijk-tijdelijke situaties in relatie met informatie (licht), activiteit 
en infrastructuur. Het blauwe circuit dat de intermediaire ruimten oversteekt is normaal gezien gering 
verlicht om de contrasten tussen de uitrustingen te accentueren, maar wordt juist door een contrastver-
schil een oplichtend aanknopingselement op het moment dat er geen activiteiten meer zijn. Deze inver-
sie maakt gebruik van de temporele logica van een uitrusting, het circuit, dat ofwel een spel van sferen 
en contrasten toelaat, ofwel een minimale signaletische verlichting in functie van het moment.

Variabel: de variabele interventies leggen de relatie tussen activiteit en licht. Wanneer er 
geen activiteiten zijn, wordt het stadion minimaal verlicht door een cirkelende rode lichtkrant 
met sportnieuws. Deze installatie wordt vervolledigd door de kleurencode onder de tribunes 
in periodes van gemiddelde activiteit en door de vier verlichtingsmasten in periodes van 
maximale activiteit. De kleur wordt gekomposeerd in functie van de RGB-code, waar wit licht 
overeenkomt met de synthese van alle kleuren en met de periode van maximale activiteit. 

Reactief : de fosforescerende blokken van parking C absorberen informatie onder vorm 
van licht (natuurlijk en kunstlicht) om tenslotte zelf lichtgevend te worden, zodat het al 
voldoende is dat een auto zich ‘s nachts een weg baant tussen de blokken om een 
tijdelijk lichtspoor achter te laten in het landschap. De tijdspanne die bestaat tussen het 
evenement, de informatie en haar totale verdwijning wordt een ‘hyperspoor’ genoemd. 
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de onderlinge afhankelijkheid van hun 
ruimtelijke logica en complementariteit. 

PuntPunt: de zoektocht naar de te verlichten el-
ementen (punten) en hun respectievelijjke 
groeperingen heeft geleid tot een benader-
ing in vier landschappelijke configuraties, 
reeksen genoemd, die de structurele 
basis vormen van de ruimtelijke installatie. 
Het idee van de reeksen bestaat eruit de 
voornaamste ruimtelijke configuraties van 
de site en hun specifieke perceptie en 
dynamiek te identificeren, ze kregen de 
namen Runway (A12), Highway (ring), 
de ‘35-‘58Axis (Eeuwfeestlaan) en de 
Skyline (Houba de Strooperlaan). 

Lijn: de intermediaire ruimten (onder 
andere parkings) en de bestaande fluxen 
worden gelinkt door een parcours (lijn), een 
aanknopingselement dat door het gebruik 
van lichtgevende of fluorescerende grond-
bedekking toelaat de lichtintensiteit te ver-
minderen om de contrasten tussen de ver
schillende uitrustingen te accentueren. 

Oppervlakte: de uitrustingen vormen 
de programmatorische entiteiten of 
oppervlakken en worden individueel 
behandeld ten gunste van de contras-
ten (in intensiteit, kleur en tijd). Dit sys-
teem leidt tot een flexibel lichtplan, de 
formele contrasten en de bestaande 
functionele logica uitbuitend in de tijd.  

Interface: de interfaces (tussenruimten) 
zijn de plaatsen van uitwisseling die het 
Heizelplateau verbinden met zijn omgev-
ing en waarvan de verlichting onmiddellijk 
beïnvloed wordt door de gebruikers. 

Light urbanism:// 
De relatie die gelegd werd tussen het 
licht en een activiteit heeft geleid tot de 
conceptie van evoluerende interventies 
in de tijd, zich structurerend in een 
vocabularium van het type VAST – 
VARIABEL – REACTIEF. Ten opzichte 
van het ruimtelijk vocabularium van de 
lichttopografilichttopografie (light-topography) komt de 
vaste interventie overeen met de punten, 
de variabele met de activering van de op-
pervlakken en de reactieve met het stat-
uut van de interface terwijl de lijn een bij-
zondere temporele configuratie voorstelt 
(inversie), afhankelijk van de toestan
van de andere interventies. Dit temporeel 
vocabularium van het licht laat toe speci-
fieke variabele configuraties te bedenken 
die op een punctuele of repetitieve manier 
tot uiting komen tijdens de grote sportieve, 
commerciële of culturele evenementen. 
Deze configuraties, gebaseerd op activ
iteitencycli eigen aan de uitrustingen, 

illustreren de mogelijkheid om een stedeli-
jkheid (het evenement) te genereren met 
behulp van lichte middelen (light), naar 
het voorbeeld van verlichtingsinstallaties 
(light) en zoals de dubbele betekenis 
van de term licht(e)stedenbouw 
(light_urbanism) weergeeft. 

Vast: de vaste installaties, de structurele
basis van het dynamisch landschap, 
hebben een eenvoudige on/off-
functionering, bestaande uit een 
gekleurde en zwakke lichtgevendheid, die 
overeenkomt met  de vier landschappen 
die het Heizelplateau structureren. 

Variabel: de activiteitencycli van de opperv-
lakken doen dienst als parameter van de 
variabele lichtinstallaties en hebben gelijktij-
dig invloed op de intensiteit en de kleur 
(RGB-code) van het hen toegekende licht. 
In een schakering van niveau’s, gaande 
van het minimaal activiteitenniveau met 
een geringe en gekleurde lichtintensiteit 
tot op het maximaal niveau met een ver-
hoogde en witte lichtintensiteit, worden de 
uitrustingen gedefiniëerd met tekens de cor-
responderende kleur en lichtintensiteit. 

Reactief: de reactieve interventies houden 
rekening met  het statuut van interface van 
de plaatsen waarop ze betrekking hebben 
door de plaatsgebonden gegevens 
te vertalen in lichtinstallaties. De relatie 
tussen de activiteiten, de flux,… en het 
licht anticipeert op een relatie tussen 
de stedelijke ruimte en het individu.de stedelijke ruimte en het individu.  

Conclusie:// 
Lightscape(s) stelt door zijn benadering 
een reflectie voor over de rol van het licht in 
de conceptie van het stedelijk landschap. 
De lightscape(s) zijn specifieke ruimtelijke 
en temporele configuraties, tot stand geko-
men aan de hand van dynamische simulat-
ies. Deze simulaties of data_scape(s), 
gebaseerd op de relatie tussen een ruimte 
bestaande uit driedimensionele gegevens 
en de tijd als vierde dimensie, leiden door 
hun toepassing in het creatieproces tot de 
uitwerking van nieuwe conceptmethodes. 
Als instrument voor een global design 
laten ze een bewerking en een visualisatie 
totoe van immateriële substanties zoals 
licht en infrastructurele fluxen en hun com-
plexe interrelaties op stedelijke schaal (n-
dimensioneel). Deze methode voor analyse 
en simulatie van het licht heeft toegelaten 
de publieke verlichting niet langer te bena-
deren als een veiligheidsinstallatie, maa
eerder als een polysemisch medium en 
voegt op een stedelijke schaal een culturele 
dimensie toe aan de openbare ruimte. 



Het concept van de interface buit de 
mogelijkheden uit van de gelijktijdige 
visualisatie en de toegang tot de 
informatie geboden door het medium 
van de hypertekst. De internetsite 
(http://surf.to/lightsapes) is ontwor-
pen als een interactief plan, een inter-
face die op één enkel scherm vier 
navigatoren herneemt die elk een 
specifieke thematische benadering 
voorstellen. Op elk moment van de 
lezing kan de bezoeker veranderen 
van navigator, waarna de interface 
zich op het betreffend onderwerp cen-
treert. De geafficheerde informatie 
is dus rechtstreeks afhankelijk van 
de positie en de navigatie van de 
lezer. Onafhankelijk van hun consul-
tatierol afficheren de navigatoren 
in hun eigen venster de informatie 
die betrekking heeft op het gekozen 
onderwerp, evoluerend volgens de 
acties van de lezer. De gebruiker kan 
op elk moment het plan aanvullen 

door de verschillende vensters 
te openen en op die manier de 
beelden, teksten of schema’s te 
verkrijgen die overeenstemmen 
met de geconsulteerde informatie. 
Dit proces leidt stilaan tot een beter 
begrip van de interrelaties tussen 
dede conceptmethode (displacement 
maps), de structurele en ruimteli-
jke benadering van het licht 
(light_topography) en de dynamis-
che of temporele conceptie van de 
ruimte doorheen de lichtconfigurat-
ies (light_urbanism). De combinati
van de vier navigatiesystemen met 
de consultatie en visualisatie in 
één enkele installatie/interface buit 
het potentieel van het electronisch 
medium uit om dynamische en 
simultane leesvormen te creëren, 
een intertekstueel begrip van het 
projecproject en van de implicatie van 
de nieuwe conceptinstrumenten in 
het studieproces te ontwikkelen. 


