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AFAS Software is een Nederlands familiebe-

drijf met een focus op haar klanten en het 

inspireren van ondernemers en haar eigen 

werknemers. Het zeer passende motto van 

dit vooruitstrevende bedrijf is ‘inspireert 

beter ondernemen’. Door de enorme groei 

die AFAS meemaakt, was er behoefte aan 

meer ruimte voor zowel werknemers als 

AFAS Experience Center: 
toplocatie door innovatie en beleving

voor de klanten en bezoekers van het be-

drijf. Hierin bood zich direct een unieke 

kans aan om een nieuw pand te bouwen 

letterlijk aan de overkant van de straat. De 

grond werd in 2010 al gekocht door de top-

man en doet nu dienst als kantoorruimte, 

maar biedt tevens een bijzondere ervaring 

aan iedereen die het pand bezoekt. Niet in 

de laatste plaats door de inzet van state of 

the art AV-technieken.

Ontvangsthal
In de ruime ontvangsthal heb ik afgespro-

ken met Edwin in ’t Veld (Managing Direc-

tor Heuff Sound & Vision), Sven Kreugel 

(Projectmanager Heuvelman Sound & Vi-

Het imposante nieuwbouwpand van AFAS in Leusden van 62.000 m2 aan de Inspiratielaan - 

detail: deze laan is speciaal aangelegd voor AFAS - is niet alleen een kantoorpand, het is een 

Experience Center. Slechts 20% van het pand is bestemd voor de medewerkers en werkplekken 

van AFAS Software; de overige 80% bestaat uit een demoruimte, sportcomplex, theater, evene-

mentlocatie, restaurant, binnentuin, atrium en auditoria waar AFAS haar klanten en relaties ont-

vangt, verbindt en inspireert. AFAS topman Ton van der Veldt wilde voor dit nieuwbouwproject 

alleen het beste van het beste met als toverwoorden ‘innovatie’, ‘automatisering’ en ‘beleving’. 

Ook op het gebied van AV. AV&Stage redacteur Linda Reijs sprak tijdens een rondleiding met 

enkele betrokken partijen.
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AFAS Experience Center: 
toplocatie door innovatie en beleving

sion), Remco van Mastrigt (Project Engineer 

Heuvelman Sound & Vision). Christian Bor-

gers (Projectadviseur van Rolight) schuift 

later aan. Heuvelman heeft alle audiovisu-

ele techniek gefaciliteerd en geïnstalleerd. 

Heuff BV is exclusief distributeur van Fo-

hhn Audio, Vivace & Vicello producten van 

het Duitse ingenieursbureau Muller-BBM 

Acoustics Solutions GmbH. Vivace speelt 

een belangrijke rol voor de nieuwe thea-

terzaal in het Experience Center, waarover 

later meer. Rolight is gevraagd voor het 

lichtplan en de uitvoer ervan, eveneens in 

de theaterzaal.

In iedere ruimte binnen het Experience 

Center ‘hangt wel iets’ van Heuvelman. Er is 

gekozen voor het hoofdluidsprekersysteem 

van het Duitse Fohhn; Focus Beam steering, 

Fohhn airea en Linea Live. Zo heeft Heuvel-

man in de ontvangsthal waar we de rondlei-

ding beginnen Digital Signage beeldscher-

men en luidsprekers opgehangen. In totaal 

zijn er meer dan 350 plafondluidsprekers 

(Fohhn). Voor de vergaderzalen in het pand 

zijn Hybrid array luidsprekers (Fohhn Linea 

Live) geplaatst. “Het gehele pand is voor-

zien van de meest up-to-date-techniek om 

zo de ultieme beleving te kunnen bieden 

aan collega’s, gasten en bezoekers. Hierbij 

staat de automatisering telkens centraal 

zul je merken. In iedere ruimte is alles ‘met 

één druk op de knop’ te bedienen. Achter die 

ogenschijnlijk eenvoudige handeling hangt 

natuurlijk een heel innovatief software pro-

gramma. Voor dit project geldt dat er in de 

voorfase verschrikkelijk goed is nagedacht 

door alle belanghebbenden wat we met 

het pand en de ruimtes willen. Wie moet 

de knoppen kunnen bedienen, etcetera”, 

begint Edwin in ’t Veld (Managing Director 

Heuff Sound & Vision) zijn verhaal.

Atrium
Vanuit de ontvangsthal lopen we eerst naar 

het atrium. Als we de lichte ruimte met veel 

daglicht en hoog plafond betreden, valt 

mijn oog direct op de twee LED-schermen 

die links en recht van het podium zijn ge-

installeerd. Elk LED-scherm bestaat uit 25 

stuks Samsung IF025R LED-modules met 

een pixelpitch van 2,5 mm. De afmetingen 

van de geïnstalleerde LED-schermen zijn 

480 x 270 cm. In combinatie met de Full HD 

resolutie gaan de LED-schermen volledig op 

in de ruimte. Op dit moment worden ze ge-

bruikt om de looproutes in het pand aan te 

duiden, maar het is geheel aan de gebruiker 

van het atrium wat hij of zij wil tonen op de 

schermen. Sven Kreugel (Projectmanager 

Heuvelman Sound & Vision): “Het Atrium is 

multifunctioneel inzetbaar. Je kunt hier een 

bedrijfsfeest geven met een podium en een 

bar. Je kunt ook voor een intiemere setting 

kiezen door het licht en geluid vooral rond-

om de bar te focussen. Maar het Atrium kan 

ook een van de vele ruimtes zijn binnen een 

groter event, congres of feest. Het is maar 

net wat de klant wil. De ruimte kan dan ook 

eenvoudig gekoppeld worden aan andere 

ruimtes.”

Het Atrium is een akoestisch uitdagende 

ruimte met veel glas en harde materialen. 

Om een goede geluidsdekking en een uit-

stekende spraakverstaanbaarheid te waar-

borgen is voor het Atrium gekozen voor 

het installeren van twee (witte, zodat ze 

volledig opgaan in het interieur, red.) Beam 
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Steering luidsprekersystemen van het 

merk Fohhn (type Focus modular, 2x mid-

laag DFM-400 en 1x top module DFM-100) 

per kant en aan beide zijden van de LED-

schermen. 

Edwin in ’t Veld (Managing Director Heuff 

Sound & Vision): “In de voorfase van dit 

gigantische project zijn we met een team 

naar Duitsland afgereisd om nader kennis 

te maken met Fohhn Audio. Al snel werd 

duidelijk dat de Duitse degelijkheid en 

pünktlichkeit van Beam Steering het beste 

past bij de ambitieuze plannen voor het 

AFAS Experience Center en het AFAS Thea-

ter. In de akoestiek wordt beam steering ge-

bruikt om het geluid van luidsprekers naar 

een specifieke locatie in het luistergebied 

te leiden en daarbij ongewenste reflecties 

te vermijden.” FOHHN Focus Modular biedt 

grote precisie als het gaat om Beam con-

trole:

- Variabele Beam opening 0° tot 90°

- Verticale hoek 0° tot 90°  instelbaar per 0.5°

- Horizontale openingshoek 110°

Een van de belangrijkste eigenschappen 

van de FOHHN Linea focus is de ‘side lobes’ 

optimalisering.

Iedere luidspreker produceert, buiten de 

voorspelde openingshoek, nog onbedoelde 

geluidbeams op verschillende frequenties. 

Deze side lobes veroorzaken ongewenste 

reflecties van plafond en vloer en verstoren 

de spraakduidelijkheid. Dit heeft een hoor-

baar, maar ook duidelijk meetbaar negatief 

effect op de STI waarde.

Om dit tegen te gaan heeft FOHHN een 

specifiek algoritme ontwikkeld om side 

lobes te minimaliseren. “Je wilt dat de au-

dio overal goed hoorbaar is, zowel voor de 

mensen die vlakbij de speakers staan tot 

de mensen die aan de andere kant van het 

atrium staan.”

Voor de lage tonen zijn een tweetal Fohhn 

PS-850 luidsprekers ingebouwd in het po-

dium. De Fohhn PS-850 luidspreker is een 

krachtige en flexibele dubbele 18 inch sub-

woofer uit deze serie. De subwoofers zijn 

in het Atrium naadloos geïntegreerd in 

het podium. Voor het bargedeelte is geko-

zen voor Fohhn Airea luidsprekers. Als het 

hoofdsysteem niet in gebruik is, zorgen 

deze compacte luidsprekers met ingebouw-

de DSP ervoor dat rond de bar een fijn hel-

der geluid te horen is. Ook hier geldt weer 

dat ze niet zichtbaar zijn. “Door de Beam 

Steering techniek is deze ruimte geluids-

technisch perfect inzetbaar geworden voor 

presentaties en evenementen of feesten”, 

aldus Edwin in ’t Veld (Managing Director 

Heuff Sound & Vision).

“Met de speciaal ontwikkelde AFAS app 

kun je - op afstand - de techniek zoals het 

geluid en licht heel eenvoudig aanpassen”, 

laat Sven Kreugel (Projectmanager Heuvel-

man Sound & Vision) zien. Hij zet het geluid 

heel eenvoudig harder en zachter. De app 

biedt veel mogelijkheden en je kunt aller-

lei koppelingen maken van wie tot welke 

functie bevoegd is. Van de geluidsman die 

het geluid harder of zachter kan zetten tot 

de schoonmaker die de lampen uitdoet als 
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hij of zij een bepaalde ruimte heeft schoon-

gemaakt. Het is ook mogelijk om vanuit 

huis aanpassingen door te voeren of sto-

ringen te zien en waar mogelijk op afstand 

al op te lossen.” Uit de (dans)vloer van het 

Atrium kan ook licht komen. Als je er op 

gaat dansen, wordt er energie opgewekt. 

De hoeveelheid energie wordt getoond op 

de twee schermen (zie foto linksonder op 

pagina 40).  

Restaurant
Vanaf het Atrium volgen we de info op het 

linker LEDscherm die ons de weg wijst naar 

het restaurant, dat wederom ook weer mul-

tifunctioneel inzetbaar is. In het restaurant-

gedeelte, waar plek is voor 700 personen, 

zijn verschillende schermen geplaatst. De 

twee verdiepingen - met op de bovenver-

dieping nog een aparte open (presentatie)

area, het podium (met piano), de bars… De 

complete setting en uitstraling leent zich 

ook weer prima voor bedrijfsfeesten en/

of voorstellingen. Ook hier hangen weer 

overal speakers die afzonderlijk zijn aan 

te sturen. Remco van Mastrigt (Project En-

gineer Heuvelman Sound & Vision): “Als er 

een bedrijfsfeest plaatsvindt over meer-

dere ruimtes, zoals in het restaurant en het 

Atrium, is het mogelijk om de ruimtes met 

elkaar in verbinding te stellen. Stel dat er in 

het restaurant een optreden plaatsvindt, of 

andersom, dan kan men middels schermen 

en audio in de andere ruimte meegenieten. 

Het is ook mogelijk om de ruimtes juist 

echt als aparte zones in te zetten, waarbij 

er geen ‘overlast’ is van de ene ruimte op 

de andere ruimte. In het voortraject is daar 

echt heel goed over nagedacht; multifuncti-

onele inzetbaarheid.”

Het is mooi om te horen van de heren hoe 

goed er in de voorfase van dit immense pro-

ject is nagedacht over alles tot in de kleinste 

details. Edwin in ’t Veld (Managing Director 

Heuff Sound & Vision): “Het mooie aan dit 

project is dat de klant innovatie en kwaliteit 

voor laat gaan op budget. ‘Vertel ons (de 

directie van AFAS) maar hoe jullie met jul-

lie kennis en expertise een bepaalde ruimte 

zouden invullen, zodat deze multifuncti-

oneel inzetbaar is?’ Dat is een heel andere 

benadering dan wanneer je een tekening 

van een architect krijgt: ‘Zo moet het wor-

den, zorg maar dat de spullen erin komen te 

hangen.’ Je kunt nu veel vrijer en creatiever 

te werk gaan en sparren met de verschillen-

de disciplines om elkaar - en daarmee het 

hele project - naar een hoger plan te tillen. 

Dat proces was heel tof.”

Remco van Mastrigt (Project Engineer Heu-

velman Sound & Vision) vult aan: “Ik kan 

me nog goed herinneren dat ik anderhalf 

jaar geleden opeens bij een van de eerste 

meetings tussen AFAS en Heuvelman ben 

gevraagd. Vanaf dat moment is er vol gas 

aan het project gewerkt en heb ik weken-

lang hier op het bouwterrein gespendeerd 

om alles in goede banen te leiden.“ 

Christian Borgers (Projectadviseur van Ro-

light) beaamt dit ook: “AFAS is inderdaad 

een leuke opdrachtgever, totaal niet hiërar-

chisch. Ze staan open voor jouw ideeën en 

vertrouwen volledig op je kennis. We kon-

den net als Heuvelman zonder kaders een 

lichtplan maken.”

Dome
De ontvangstruimte, het Atrium en Restau-

rant zijn al schitterend om te zien, maar de 
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foyer van de theaterzaal, een gigantische 

glazen dome met een diameter van 42 me-

ter en een hoogte van ruim 21 meter, is next 

level (zie foto linksonder pagina 41). Vanaf 

de straatkant is dit al fascinerend om te 

zien, maar als je hier binnen rondloopt is 

het misschien wel nóg indrukwekkender. 

Vanaf de foyer kijk je uit op een fontein, de 

publiekstrekker voor voorbijrijdende auto-

mobilisten, vermaak tijdens een meeting of 

borrel én pauzenummer tijdens voorstellin-

gen. De fontein is voorzien van een licht- en 

geluidshow. 

De binnenmuur - de buitenzijde van het 

theater - is tot op een hoogte van 15 meter 

rondom bekleed met tropische planten met 

een overgang naar mos. Niet alleen heel 

mooi om te zien, maar het werkt tevens ook 

als geluiddempende wand om de akoestiek 

in de foyer te optimaliseren. Tegen de bui-

tenwand is een soort van driehoekig bui-

zensysteem aangebracht. In de holtes van 

de buizen lopen de kabels voor onder an-

dere de luidsprekers (Fohhn LX-10 ASX) die 

over drie lagen zorgvuldig zijn gemonteerd 

op de constructie. Ook hier geldt weer dat 

iedere luidspreker afzonderlijk op afstand 

kan worden bediend en een uitstekende 

dekking heeft. Uniek en innovatief is dat 

iedere luidspreker voorzien is van een inge-

bouwde versterker met Dsp welke via een 

Cat-kabel netwerk wordt gevoed met digi-

tal audio, remote control en voeding. 

Het totaal is opgebouwd uit 45 luidsprekers 

(Fohhn LX-10 ASX) verdeeld over drie lagen, 

namelijk de begane grond en 2 balkons. Het 

geheel word ondersteund door een array 

van 8 subwoofers (Fohhn AS-06 ASX). Het 

luidsprekersysteem is bedoeld als achter-

grondmuzieksysteem en om de waterfon-

teinshow te ondersteunen met een krach-

tige en full range klankbeleving. 

AFAS Theater
En dan is het moment daar om de theater-

zaal van het AFAS Experience Center te gaan 

bekijken. De zaal biedt plek aan 850 bezoe-

kers. Op dit moment - juli 2021 - wordt er 

druk gewerkt aan de voorbereidingen voor 

de uitvoering ‘14 de musical ‘ over het leven 

van Johan Cruijff. Alle luidsprekers en micro-

foons voor het Vivace ruimte akoestiek sys-

teem zijn geïnstalleerd en de steekvelden 

op het podium en in de regie zijn afgemon-

teerd en getest. Het PA-systeem, Fohhn Fo-

cus Venue Beam steering luidsprekers inclu-

sief Fohhn sub array’s, hangt en is klaar voor 

gebruik. Edwin in ’t Veld (Managing Direc-

tor Heuff Sound & Vision) legt uit: ”Fohhn 

Focus Venue Beamsteering & Vivace virtu-

ele akoestiek is één brok aan innovatie in 

digitale technologie en helemaal op maat 

gesneden voor het AFAS Theater. Focus 

Venue is modulair en dus schaalbaar voor 

iedere toepassing.” Ook voor deze ruimte 
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geldt immers dat hij multifunctioneel ge-

bruikt wordt, van lezingen overdag tot com-

merciële optredens, cabaret en open eind 

musicals in de avond. 

In de zaal hangt links en rechts van het pro-

scenium een  steerable array, opgebouwd 

uit 2x Fohhn FV-100 high modules, één ge-

richt op het balkon en één gericht op de 

begane grond, ondersteund door 2x Fohhn 

FV-200 low mid Modules. Naast ieder ar-

ray hangt een cardioid subwoofer array be-

staande uit 6 stuks 18”subwoofers ( Fohhn 

PS-800). 

In het centrum boven het voortoneel hangt 

een full range cardioid center downfill (Fo-

hhn PT-70) met daarboven een infra sub-

woofer stack (3x Fohhn PS-850 in cardioid 

configuratie) De PS-850 is uitgerust met 

meerdere bevestigingspunten en trans-

portopties, waardoor hij eenvoudig kan 

worden vervoerd en verplaatst. Specifiek 

voor de PS-850 heeft Fohhn een aantal rig-

ging accessoires ontwikkeld, waaronder een 

vliegframe.

In de voorrand van het toneel zijn 12 stuks  

4” nearfield luidsprekers (Fohhn LX-10) 

ingebouwd als invul luidsprekers voor de 

eerste rijen stoelen. De Beam steering luid-

spreker modules maken het mogelijk om 

de publieksvlakken zeer nauwkeurig aan te 

stralen en daarbij bijvoorbeeld vervelende 

reflecties van de balkonrand te ontwijken. 

Om de performance van het systeem vooraf 

te kunnen toetsen zijn er simulaties ge-

maakt met Fohhn designer software  om te 

testen of het overeen kwam met het pro-

gramma van eisen waarbij het zaalsysteem 

als geheel diende te voldoen aan een ge-

lijkmatigheid voor tenminste 90% van het 

publieksvlak van +/- 3dB en het resterende 

gedeelte< +/- 5 dB gemeten in tertsen met 

roze ruis, spraakverstaanbaarheid 80% van 

het publieksvlak STI > 0,7, overige deel STI 

>0,56 complete systeem in gebruik. Het uit-

eindelijke resultaat is een optimale dekking 

in combinatie met een zeer gedetailleerd 

klankbeeld en een minimum aan onge-

wenste reflecties. Waarbij de minimale STI 

eisen ruimschoots zijn overtroffen, zowel in 

de simulaties als in de praktijk.

Naast het hoofdluidsprekersysteem is er 

door de gehele zaal een netwerk van 63 

Fohhn luidsprekers geïnstalleerd voor het 

weergeven van de virtuele akoestiek en het 

‘object based’ surround systeem. Op het 

toneel kunnen er nog eens 16 luidsprekers 

worden geplaatst om ook een klassiek or-

kest te kunnen voorzien van een passende 

akoestiek. Boven het toneel en bovenin de 

zaal zijn er 40 microfoons geplaatst ten be-

hoeve van de virtuele akoestiek.

Edwin in ’t Veld (Managing Director Heuff 

Sound & Vision): “We hadden hier onlangs 

een demodag met dirigent Pieter Jan Leu-

sink. Hij was erg sceptisch over het systeem, 

maar nadat hij het had gehoord, was hij 

helemaal om. Hij vond het fantastisch! Met 

een simpele druk op het touchscreen - hij 

laat het me zien in de regiekamer - kun je de 

gewenste akoestiek - van bijvoorbeeld een 

stadion of kathedraal - én galmtijd - bijvoor-

beeld 2,3 of 6 seconden - aangeven. 

Terwijl ik plaatsneem midden in de zaal en 

mijn ogen sluit, waan ik me het ene mo-

ment midden in een jungle vol met vlie-

gende vogels. Het volgende moment heb ik 

het gevoel dat er ieder moment een gigan-

tisch cruiseschip vanachter de coulissen de 

zaal in komt varen. Weer een ander geluids-

fragment brengt me naar Schiphol waar 

de vliegtuigen opstijgen en een volgend 

moment heb ik het idee dat ik in een grote 

kathedraal ben.

Vivace systeem
Juist op dat moment komen theaterdirec-

teur Herman Zondag en pianist Jan Vayne 

ook de theaterzaal binnenlopen. Herman: 

“De beste USP’s zijn bij elkaar gekomen in 

dit Vivace systeem. Ik ben van huis uit een 

liefhebber van klassieke muziek en weet 

als geen ander dat de akoestiek vaak ‘me-

gadroog’ is in een zaal.” Jan Vayne knikt 

instemmend: “Het is vaak dodelijk vermoei-

end om in zalen te spelen waar de akoestiek 

doodslaat. Ik ben erg van het improviseren, 

maar ik merk dat ik dan vaak ga ‘overdrij-

ven’ om de dode akoestiek te verbloemen. 

En dat is voor mij niet leuk, en dus ook niet 

voor mijn publiek. Toen ik van dit nieuwe 

Vivace systeem hoorde, was ik dan ook heel 

benieuwd. Ik heb hier inmiddels een aantal 

keren mogen spelen en ik vind het geluid te 

gek! Bij mij op het podium klinkt het per-



44 CASE

fecter dan perfect, maar dat geldt voor ie-

der plekje in de zaal. Van linksvoor op rij 1 

tot rechtsachter op het balkon. Het systeem 

geeft mij letterlijk vleugels, het is een zalig-

heid om in deze zaal te mogen spelen. Het 

is alsof ik een klassiek concert geef in een 

kathedraal, maar dan nog beter. Het is net 

virtual reality.”

“Precies”, vult Herman hem aan. “De eerste 

keren moeten mensen erg wennen, het ge-

luid dat je hoort, past niet bij wat je ziet.”

“En dat is precies wat er met het ontwerp 

is bedoeld”, vult Edwin in ’t Veld (Managing 

Director Heuff Sound & Vision) aan. Het 

gaat bij Vivace om een electro-akoestische 

oplossing om de galmeigenschappen van 

een bestaande akoestiek op een actieve ma-

nier te beïnvloeden. De goede eigenschap-

pen worden geoptimaliseerd en de slechte 

zoveel mogelijk gereduceerd. Het digitale 

brein van het systeem is een hoogwaardige 

DSP met maximaal 64 ingangen en 196 uit-

gangen. Afhankelijk van de afmetingen van 

de ruimte worden er tot 40 microfoons ge-

plaatst, deze registeren de aanwezige bron-

nen in de ruimte. Dit betreft niet alleen de 

vocalist, instrumentalist en spreker samen, 

maar ook de ruimte akoestiek. De DSP be-

werkt het ingangssignaal d.m.v. convolutie 

algoritmes welke zijn gebaseerd op hoge re-

solutie impulsresponses. Vervolgens wordt 

het signaal weergegeven via een groot aan-

tal luidsprekers. Deze zijn strategisch in de 

ruimte geplaatst met een variabele akoes-

tiek als resultaat. Dit kan betekenen dat een 

ruimte, met minder dan 1 seconde galm, 

wordt omgetoverd tot een kathedraal met 

6 seconden galm, of een concertzaal met 2,5 

seconden galm. De toepassingen zijn talrijk, 

van klassiek concert, tot musical en presen-

tatie. Naast het genereren van een virtuele 

akoestiek is met de FX uitbreiding ook mo-

gelijk om een klankbron een driedimensio-

nale positie te geven. Deze klankbron kan 

zelfs dynamisch in de ruimte van positie 

veranderen, in real time of op basis van een 

pre-recorded scene. “Ik ben er van overtuigd 

dat dit geluid in deze theaterzaal nog veel 

mensen, zowel publiek als artiest, positief 

gaan verbazen”, aldus Edwin in ’t Veld (Ma-

naging Director Heuff Sound & Vision).

Verlichting AFAS Theater
En dan is het de beurt aan de zaalverlichting 

van de theaterzaal. Zo’n veertien maanden 

geleden werd Rolight benaderd voor dit 

project. Daarbij was al snel duidelijk dat 

de uitdaging met name ging zitten in de 

multifunctionaliteit van het theater en de 

automatisering ervan. “Het lichtplan voor al 

deze mogelijkheden tot gebruik van de zaal 

moet - net als bij de audio - laagdrempe-

lig zijn qua gebruik. Iemand die een lezing 

geeft, moet zelf het licht kunnen bedienen 

met een simpele druk op een knop. Als ook 

het eerdere voorbeeld dat de schoonmaker 

via de AFAS app bevoegdheid krijgt om de 

lichten in een bepaalde ruimte uit te doen. 

Dat betekent dus dat je in zeer hoge mate 

moet gaan automatiseren”, vertelt Chris-

tian Borgers (Projectadviseur van Rolight). 

“Binnen de theaterwereld is dat wel ver-

nieuwend. Ik ken geen enkel Nederlands 

theater dat het op deze manier doet. In de 

voorfase moet je dan goed nadenken. Wat 

gebruik je waarvoor en hoe ga je dat auto-

matiseren? Er lag een enorm zwaartepunt 

op de hele infrastructuur en de automatise-

ring. Een flinke uitdaging, maar dat maakt 

het ook zo leuk.” 

Een andere nadrukkelijke eis was dat het so-

wieso helemaal LED moest zijn. “We hebben 

het nog wel even over halogeenlicht gehad 

voor in de zaalbrug, omdat je daar nu een-

maal vermogen nodig hebt. In veel theaters 

hangen daar 2kW halogeenlampen, maar 

Ton van der Veldt was heel duidelijk over ha-

logeen. In eerste instantie hadden we daar 

gewoon méér ledverlichting ingetekend om 

het op die manier te kunnen dekken, maar 

toen er sprake van was dat er een musical 

in zou komen, kwam er ook een lichtont-

werper aan tafel zitten. Die vond dat er te 

weinig vermogen vanuit de zaalbrug kwam, 

waarop ik heb aangegeven dat er dan ei-

genlijk maar één oplossing is: bewegend 

licht. Daarmee kun je namelijk veel hoger in 

de vermogens komen.” 

Uiteindelijk is het inderdaad bewegend 

licht geworden. In de zaalbrug hangen nu 

achttien koppen JB Lighting T12 bewegende 

profielschijnwerpers en verder niks. Ook in 

Hoofd Luidspreker Systeem FOHHN 
• 4x Steerable High - Fohhn FV 100

• 4x Steerable Mid - Cardioid - Fohhn FV 200

• 1x Downfill - Center Fohhn PT 70

• 12x Subwoofer Steerable - Cardioid - Fohhn PS 800

•3x Infra Subwoofer - Cardioid -Fohhn PS 850

• 12x Frontfill - Fohhn LX 10

• 4x Infill Loges - Fohhn LX 10

• Total power 76.000w  

Virtuele Ruimte Akoestiek Vivace
• 79 luidsprekers Fohhn CLT 201

• 40 microfoons

• Total power 48.000w
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de hele automatisering was het natuurlijk 

een voordeel. We hebben er bijvoorbeeld 

ook een automatisch volgspotsysteem van 

Focus (FindFocus, red.) in zitten. Sprekers 

overdag kunnen een tag bij zich steken 

waardoor ze automatisch gevolgd wor-

den, zonder dat er een technicus aan te 

pas hoeft te komen. Dan is het fantastisch 

dat we over een zaalbrug beschikken met 

alleen maar moving heads. Onze lichtin-

stallatie hangt en werkt. Met de grandMA 

3 kunnen ze licht maken. Met name de au-

tomatisering was een uitdaging, backstage 

in het theater staan kasten vol apparatuur, 

waar we op afstand op kunnen inloggen. 

We hebben op afstand het systeem ge-

configureerd en met name user interfaces 

geprogrammeerd, zodat we op een eenvou-

dige manier controle kunnen geven over 

het systeem voor zowel de technische als 

niet-technische gebruiker.” 

Christian Borgers (Projectadviseur van Rol-

ight) vervolgt: “Het hele netwerk is van ELC 

Lighting, waarbij we ook de DMX-redun-

dancy gebruiken. DMX houdt dus niet op bij 

de laatste spot, maar gaat weer terug het 

netwerk in en wordt continu gemonitord. 

Als er ergens iets misgaat in de DMX, dan 

wordt deze via de backuplijn weer gevoed. 

Heuvelman Sound & Vision B.V. heeft een 

AMX-systeem voor het hele pand, waar wij 

weer op inpluggen. Presets voor de lezin-

gen kunnen via het AMX-systeem van Heu-

velman afgeroepen worden en dat AMX-

systeem wordt vervolgens door AFAS zelf 

weer geïntegreerd in de eigen app voor het 

personeel. Het is een complete keten die zo 

gevormd is en daar moest vooraf uiteraard 

flink over nagedacht worden.” 

Dat het nieuwe AFAS Theater al een Expe-

rience op zich is, blijkt uit de vele rondlei-

dingen die er vandaag - en in de toekomst 

- gepland staan. Christian Borgers (Project-

adviseur van Rolight): “Dit is zeker een plek 

waar veel andere theaters graag een kijkje 

komen nemen om te zien hoe het theater de 

zaken op het gebied van automatisering en 

de inzet van de nieuwste innovaties heeft 

aangepakt. “Voor sommige partijen zal het 

interessant zijn om te zien hoe je zo’n groot 

theater helemaal op LED draait en er zullen 

ook mensen zijn die het interessant vinden 

dat je relatief veel met moving heads doet”, 

vertelt Christian Borgers (Projectadviseur 

van Rolight) daarover. “Eigenlijk hebben we 

in het hele theater maar twee typen spots. 

De JBL Lighting T12 die in de zaalbrug hangt 

gebruiken we ook als tegenlicht. We hebben 

dan ook geen washes. Er zit een brede zoom 

op, er zit een frost in. Om het overzichtelijk 

te houden voor de technicus en alle functio-

naliteiten op alle plekken te hebben, is echt 

voor maar één type moving head gekozen.” 

Daarnaast is ook gekozen voor maar één 

statische lamp, de Infinity TS 260-C7 profiel-

spot. “Er hangt dus een flinke hoeveelheid 

spots in het theater, maar het zijn slecht 

twee types. Het was in alle opzichten een 

fijn project om te draaien. Met name de au-

tomatisering is wel echt vooruitstrevend.” 

Na een uitgebreide tour komen we weer sa-

men in de ontvangsthal. Het moge duidelijk 

zijn dat het AFAS Experience Center een toe-

komstvisie heeft. Het AFAS is een perfecte 

case waar je real time kunt zien wat er mo-

gelijk is op AV gebied!  


