Wat hebben
ze nu weer
gedaan
signing op
de Green Village

Signing op de GreenVillage
Letterlijk genomen zegt de term 'sign' het zelf al: een sein, een signaal of een teken. Een signaal dat vraagt
om aandacht. Signing is de overkoepelende term voor alles dat aan fysieke communicatiemiddelen ingezet
kan worden om de doelgroep mee te bereiken.
Signing gaat echter verder dan het simpelweg ophangen van borden en het plakken van wat stickers. Om
signing succesvol in te kunnen zetten is het belangrijk dat het als het ware is 'ingebed' in de cultuur en
identiteit van alle communicatie. Dat vraagt om consistentie en duidelijkheid zodat het niet een wildgroei
van allerlei losse uitingen wordt. Het logische gebruik van beelden (iconen), teksten (typografie) en kleuren
zijn bepalende factoren.

The Green Village is fieldlab voor duurzame innovatie. Een proeftuin voor duurzame innovatie in de stedelijke
omgeving. Onderzoekers, studenten, startups, ondernemers en overheden werken er elke dag aan de innovatie-opgaven van vandaag en morgen. Er wordt gewoond, gewerkt en geleerd. Ons doel is een goede informatieoverdracht over alle projecten op the GreenVillage. Het verbinden van alle uitingen tot één geheel.
Duidelijk, overzichtelijk en praktisch in het gebruik.

Als eerste waar vind ik mijn informatie.
Door de veelheid van vormen en kleuren op de Green Village is het een eerste vereiste om bezoekers attent
te maken op waar zij de informatie kunnen vinden. Nog voor de informatieoverdracht zelf, moeten we een
eenduidige vorm en kleur vinden die in het terrein opvalt en die de bezoeker herkend als informatiedrager.
Op de GreenVillage bestaan 3 hoofdthema’s. In kleur en vorm zijn deze thema’s de basis om alle uitingen
te binden als herkenbare informatiedrager

De drie thema’s:
Duurzaam bouwen & renoveren
Toekomstig energiesysteem
Klimaatadaptieve stad
Met elk een eigen kleur en icoon.
Deze binden we met een kleur die genoeg
afwijkt van de drie maar toch sterk
genoeg is om op te vallen in het terrein

f

f

De huidige
informatie bordjes
verdwijnen in de
achtergrond en
bevatten geen
eigenschappen
waardoor we een
eenheid kunnen
scheppen

Door de basiskleur
overal te laten
terugkomen op
een vlak kunnen
we laten zien waar
de informatie zich
bevindt.
De informatiedrager heeft een
grotere visuele
impact

Er zijn natuurlijk randvoorwaarden aan dit project:
- het grote aantal verschillende informatiedragers moet passen binnen het beperkte budget
- de informatie moet makkelijk kunnen wijzigen, een voudig en niet kostbaar
- door de veelvoud van vorm en kleur op de locatie moeten alle informatiedragers opvallen
Na onderzoek viel al snel de bestaande signing af. Prijs per stuk, kosten bij het wijzigen van de inhoud en
te weinig impact in het terrein waren de grootste problemen.

Oplossing is een eigen ontwerp
Een combinatie van een frame van hoekijzers (gegalvaniseerd) en kunststof plaatmateriaal (dibond) dat
beplakt kan worden is de oplossing die voldoet aan alle eisen. Weer en UV bestendig, robuust en eenvoudig.
Wanneer er informatie gewijzigd wordt is dit eenvoudig en niet kostbaar, het kan op het terrein plaatsvinden.

Bluebloqs

Regenwater voor
klimaatbestendige steden

Rainwater to keep our cities
climate-proof

n Door klimaatverandering krgen steden

n Climate change is affecting cities as

vaker te maken met perioden van
droogte, maar ook met hevigere
regenbuien, waardoor er behoefte is
aan concrete oplossingen.
n Bluebloqs maakt regenwaterhergebruik

mogelk in de stad en vermindert
daarmee hittestress, droogte en
wateroverlast op een natuurlke
manier.

periods with draught are increasing,
while at the same time the frequency of
short intense rainfall rises, which raises
the need for concrete solutions.
n Bluebloqs enables rainwater reuse in

Projectpartners

Programmapartners

cities which decreases heat stress,
drought, and rainwater nuisance in a
natural way.
n At the WaterStreet, Field Factors is

n Op de WaterStraat test Field Factors

het vernieuwde Bluebloqs systeem dat
regenwater niet diep in de ondergrond
opslaat, maar dicht onder het
oppervlak.

testing its renewed Bluebloqs system,
which enables rainwater storages near
the surface, instead of in deep sand
layers.
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beplakt met
3 mm dibond
plaatmateriaal
voor stevigheid
Scan for more information

daarop wordt
bestickerd
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trottoirtegel
voor
stabiliteit

Print uit één
stuk. In één
keer geplakt
op het dibond

Met deze eenvoudige vorm kunnen we makkelijk variëren. Zo kunnen we veel informatie kwijt waar
het nodig is met een dubbele lessenaar of een bladerbare variant waar het meerdere projecten op
één locatie betreft. Alles met de simpele basis van hoekijzers en dibond.

Variaties binnen een thema
De huisstijlkleur en de lessenaar vorm geeft eenheid in het terrein. Ook op de informatiedrager zelf voeren we
de kleuren door. Er ontstaat een eenheid en een duidelijke onderverdeling. Nu passen er ook hekborden, spandoeken, plaatmateriaal en expokubussen binnen het systeem.

Bladersysteem met bordjes van
beplakt dibond
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100% op locatie
ie gerecycled
beton

100%
% on site recycled
concrete

n Beton is een van de meest gebruikte
n Concrete is one of the most used
bouwmaterialen en een grootverbruiker
building materials and a major
van energie: tdens productie en
consumer of energy: during production
transport. Bovendien blft beton vaak
and transport. Moreover, concrete is
als puin achter wanneer een gebouw
often left behind as a rubble when a
wordt afgebroken en de CO2-uitstoot is
building is demolished and the CO2
hoog.
emissions are high.

n De mobiele betonrecyclingfabriek
maakt op locatie nieuw beton van
gesloopt beton. De technologie
verwerkt gebroken betonpuin – grind,
zand en cement – volledig tot een
hoogwaardige en onmiddellk bruikbare
grondstof: gerecycled beton, of
Circuton.
n In de onderbouw van het Co-Creation
Centre is Circuton toegepast.
Onderzocht wordt wat de beste
verhouding is tussen gerecycled en
nieuw materiaal, met uiteindelk doel
om Circuton te produceren van volledig
gerecycled materiaal.
Platformpartners

n The mobile concrete recycling plant
fabricates new concrete (on site) from
demolished concrete. The technology
processes broken concrete rubble –
gravel, sand and cement – completely
into high-quality and immediately
applicable raw material: circular
concrete, or Circuton.

n Circuton is applied in the substructure
of the Co-Creation Centre, where the
best ratio between recycled and new
material is being investigated. The aim
is to produce Circuton from fully
recycled material.
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building is demolished and the CO2
emissions are high.
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of the Co-Creation Centre, where the
best ratio between recycled and new
material is being investigated. The aim
is to produce Circuton from fully
recycled material.
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Gebogen ijzers met een
schroefdraad zijn ideaal
als binding systeem

Kubus voor het
exposeren van
gebruikte materialen
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Visueel één geheel van hekbord tot bladersysteem. Doeltreffend in het overbrengen van de informatie.

