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Hoe maak je inzichtelijk wat niet te zien is. Hoe maak je complexe technieken duidelijk aan een groot
publiek. En hoe bind je al deze informatie en presentatiemiddelen tot één geheel. Voor Vastinvorm
een boeiende klus.

Waterbuffer Showcase in ‘s-Gravenzande is een proefopstelling voor  de ondergrondse opslag van zoet
water voor een duurzame zoetwatervoorziening. Samen met het Valorisatieprogramma Deltatechnologie 
en Water (VPdelta) hebben wij de huisstijl, informatievoorziening en aankleding van de proefopstelling 
ontworpen en uitgevoerd. 
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Een belangrijk onderdeel van de proefopstelling is het inzichtelijk maken van de technieken die
toegepast worden. Niet alleen voor de zoetwateropslag in ‘s-Gravenzande maar alle varianten in de
toegepaste technieken in Nederland. 18 Heldere illustraties maken een hoop duidelijk.



Ook maken we een overzicht hoe de techniek wordt gebruikt door de bedrijven rondom. Zo wordt
de schaal van het project duidelijk voor de bezoeker.



Om de opstelling in ‘s Gravenzande voor bezoekers duidelijk te maken worden er borden ontwor-
pen bij de diverse onderdelen. Iedere stap wordt duidelijk gemaakt met een illustratie en een 
verklarende tekst.



Binnen wordt een informatiecentrum ingericht met 8 rollupbanners en een presentatiewand met
een overzicht van de activiteiten van Stichting Waterbuffer in Nederland. Wij hebben dynamische 
illustraties gemaakt van de werking van de proefopsteling. Deze worden getoond op een monitor.



Het consequent doorvoeren van de huisstijl elementen maken van alle onderdelen één geheel. Van
promotiemateriaal tot drukwerk, de huisstijl bindt alle uitingen.


