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Realisatie 2003
Betreft ontwerp, uitwerking en begeleiding bij de
uitvoering van een permanente tentoonstelling over de
Belgische Westkust. De Vlaamse overheid heeft in 1998
een openbare aanbesteding uitgeschreven, welke door ROO
gewonnen is (i.s.m. Studio Jesse als grafisch ontwerper).
Basis voor de invulling van de opdracht vormde het
voorbereid scenario, geschreven door de bioloog Jan
Desmet. Hierin lag de nadruk op het overbrengen van
de schoonheid van het kustgebied dat zich uitstrekt van
Nieuwpoort tot Duinkerken. De doelgroep betrof iedereen
in de leeftijd van 0-99jaar. Het gebouw was bij aanvang
van het project al gerealiseerd, maar nog geheel leeg.
Op de begane grond is een grote, hoge tentoonstellingsruimte van 350m2, met uitzicht op het duin- en bosgebied.
D.m.v. een schuine hellingbaan wordt de ruimte verbonden
met de bovenverdieping. Een ronde toren doorsnijdt de
twee verdiepingen en heeft nog een extra verdieping met
een fantastisch uitzicht op de omgeving.

Flessenpost

Inhoud en vorm
De sfeer en weidsheid van het kustgebied is verbeeld door
de strategische plaatsing van een beperkt aantal grote
tentoonstellingsobjecten. Deze meubelen behandelen de
hoofdthema’s zee, kust, strand en duin en geven
structuur aan de tentoonstelling. Door hun afmetingen en
herkenbare vormgeving, vormen de tentoonstellings
meubelen metaforen voor de thema’s die behandeld worden. Glasachtige, kleurige golven geven uitdrukking aan
de branding en het vloedmerk. Een grote strandemmer
laat het gekrioel van het strandleven zien. Een konijn heeft
een prominente rol in de ruimte en duinvormige meubelen
geven structuur aan het gecompliceerde verhaal van
duinvorming en flora. De schaal van de meubelen verhoudt
zich tot de ruimte. De routing is vrij maar de onderdelen
zijn zo geplaatst dat de bezoeker vanuit zee de kust
benadert. De informatie is verwerkt door tekst, beeld,
illustraties, modellen, en videobeelden in de meubelen te
integreren. Hiermee wordt de informatie aantrekkelijk
gemaakt voor een brede doelgroep.
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Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Natuur
Graaf de Ferraris gebouw
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Olmendreef 2
Schelpenkamer
In de ronde ruimte openbaart zich
een fascinerende wereld waar de
gemiddelde wandelaar geen weet
van heeft: de schelpenwereld.
De vele verschillende soorten die
dagelijks aanspoelen worden
getoond op de wand.
In een ‘schelpenrestaurant’ wordt
uitgebreid ingegaan op de betekenis
die schelpen hebben voor vis, vogel,
zeesterren en mens.
Zandbankachtige eilanden verdelen
de onderwerpen over de ruimte.

8660 De Panne, België
Datum opdracht
Oktober 1998
Uitvoeringsduur
Voorbereiding: 18 maanden (ontwerp, bestek en tekeningen, openbare aanbesteding)
Uitvoering: 12 maanden (ruimtelijk, audiovisuele producties en apparatuur, grafische produkties)
Realisatiebedrag
Totaal kosten tentoonstelling, inclusief audiovisuele produkties,
excl. btw : €500.000. Exclusief honoraria.
Informatie: www.vbncdenachtegaal.be

Eerste schetsen van de grote tentoonstellingsmeubelen waarin alle informatie is verwerkt.
De meubelen zitten vol speelse elementen als een konijnenhol, een video in de staart van het
konijn, een konijnenkeutel om op te zitten, bladerbessen, een waterplas met krabbetjes,
pieren en zeewier, een emmer met een film over de golfbreker, een hengsel om op te zitten,
een golf met een film en een scheepswrak met zeepokken.

Alle modellen van vogels, vissen, dieren en bloemen zijn speciaal
gemaakt voor de tentoonstelling. De collectie bestaat verder uit
veel krabbetjes, schelpen, zeewier en zeesterren, letterlijk aangespoeld in De Panne. Kinderen kunnen zelf onderzoek doen in het
aanwezige klaslokaal.

Op de torenwand is het thema ‘Kust’ geplaatst.
Luchtfoto’s geven een beeld van het gehele plangebied.
Inhoudelijk gezien gaat het hier meer over het grotere
geheel: getijde, stromingen, klimaat en golven komen aan
de orde. Door het gebruik van heldere infographics, wordt
de informatie toegankelijk gemaakt voor iedereen.
De infostations met pc bieden de geïnteresseerde
bezoeker de kans dieper op de materie in te gaan.

De meubelen zijn zodanig geplaatst in de ruimte dat ze gekoppeld
zijn aan een vloerpot met de juiste aansluitingen voor film en licht.
De belettering is een geïntegreerd onderdeel van de tentoonstelling.
De thematitels, zoals ‘strand’ en ‘duin’ zijn opgenomen in de huid
van het meubel. De emmer is afgewerkt met een zeer harde,
glanzende lak. Het konijn en de duinen zijn afgewerkt met polyester.
De films en alle infographics en teksten zijn in 4 talen.

De grootste aandachtstrekker van de tentoonstelling is
het konijn. Om het directe belang van het konijn voor het
duinlandschap duidelijk te maken, is hij gekoppeld aan het
thema ‘Duin’. De Duinenmaquette is een doorsnede over
het zeereeplandschap, het paraboolduinlandschap en het
binnenduinlandschap. Het Bloemenduin en het Dierenduin
geven een indruk van de aanwezige flora en fauna.
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