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Hoogwaardige 360 graden-projectie als publieksfavoriet

“”
De projectiekoepel is echt een huzarenstukje. 
Mensen bekijken de film twee of drie keer 
achter elkaar!
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Doelstelling
Het doel van Castellum Hoge 
Woerd is een zo interessant 
mogelijke bezoekerservaring te 
creëren, die maakt dat bezoekers 
vaker terugkomen en anderen 
enthousiasmeren.

Uitdagingen
Het tentoonstellingsconcept rond 
de oude Romeinse vestingplaats 
moest zonder hoge beheerskosten 
en zonder wisseltentoonstellingen 
fris, ervaringsrijk en op zichzelf 
staand zijn.

Oplossing
Met de Canon XEED-projectoren 
leverde MAV Techniek de 
techniek voor een 360 graden-
koepelprojectie in het museum 
en voor bezoeker-gestuurde 
presentaties in de stadsboerderij.

Resultaten
Unieke publiekservaring 
De koepelprojectie over 
de geschiedenis van het 
Castellum is een absolute 
favoriet waar bezoekers 
meerdere keren achter 
elkaar naar blijven kijken.

Bedrijfszekerheid De 
doorlopende belasting, zelfs 
in de stallen, met veel stof 
en vochtigheid, verloopt 
zonder problemen of extra 
onderhoud.

Hoge beeldkwaliteit Met  
WUXGA 1.920 x 1.200 
resolutie projecteren vijf 
Canon XEED WUX450ST-
projectoren een naadloos 
beeld dat dankzij een 
grote scherptediepte in 
de objectieven overal 
even scherp en helder is 
op een holle wand.

Geen schaduw Bezoekers 
kunnen zonder schaduw 
voor de projectie staan 
dankzij de extreem schuine 
lichtbaan en de unieke 
korte projectieafstand.



De aanleiding

“De kernvraag was: ‘Hoe kunnen wij iets 
maken dat zo rijk is dat mensen weer 
terugkomen?’ Wij wilden absoluut niet 
het zoveelste potten en pannenmuseum 
zijn. Het doel was om ervaringen te 
bieden, waardoor het leven op deze 
plek van 3.000 jaar geleden en het 
leven van vandaag met elkaar verweven 
worden. Op basis van al het materiaal 
en onze ideeën is Podium, specialist in 
beleveniscommunicatie, een verhaallijn 
gaan uitwerken in een expositieconcept 
en een tijdlijn. Alle expositie-onderdelen 
hebben zij vervolgens vertaald in 
werkvormen: aanraken, zien, luisteren, 
aansturen enzovoorts. Voor de 
audiovisuele onderdelen hebben wij 
met MAV Techniek gewerkt die de 
Canon-projectoren inzette vanwege de 
specifieke eisen die de toepassingen 
aan de projecties stelde”, aldus Erik. 

De uitgangssituatie

Om tot de ultieme beleving voor 
bezoekers te komen is bij de 
realisatie van Castellum met een 
team van specialisten gewerkt. De 
door Podium bedachte verhaallijn is 
door ontwerpbureau Pronk in een 
ruimtelijk ontwerp vertaald, waarbij 
de verschillende werkvormen door 
Heijmerink Wagemakers ontworpen en 
gebouwd zijn. MAV Techniek leverde 
en installeerde alle audiovisuele 
componenten, waaronder de 
technische oplossing voor projectie bij 
twee topstukken van de tentoonstelling: 
de projectiekoepel met de film ‘Van 
verleden tot Vinex-wijk’ en bezoeker-
gestuurde presentaties over het 
raakvlak tussen mens en dier bij de 
stallen van Castellum. De animatiefilm 
werd ontworpen en geproduceerd door 
animatiestudio Plus One.

In het kort

Op de plek waar nu de wijk 
Leidsche Rijn in De Meern ligt, zijn 
bij 100 opgravingen ruim 100.000 
verschillende vondsten gedaan 
uit de tijd dat er een Romeinse 
vesting stond. De vondst van een 
compleet Romeins schip maakte 
dat de Gemeente Utrecht dit 
erfgoed zichtbaar wilde maken 
en verankeren in de identiteit van 
Leidsche Rijn. Op de funderingen 
van het oude fort staat nu een 
markant bezoekerscentrum met 
exact dezelfde contouren, maar met 
daarbinnen een unieke vertaalslag 
van het leven uit die tijd. Het 
streven naar een zo rijk mogelijke 
bezoekerservaring resulteerde in 
een opzet die goed is voor 130.000 
bezoekers per jaar en een vijfsterren 
beoordeling in de cultuurbijlage van 
het NRC.

De klant 

Castellum Hoge Woerd opende 
in 2015 haar deuren na een 
intensief proces dat al in 2005 in 
gang werd gezet. Anders dan bij 
traditionele musea werd vanuit 
doelgroepen gedacht in plaats 
vanuit een bestaande collectie. 
Gemeentelijk archeoloog Erik 
Graafstal: “Castellum is eigenlijk 
een bizar project omdat hier zoveel 
samenvalt en het juist daardoor 
zo succesvol is. Denkend vanuit 
potentiële doelgroepen op lokaal, 
regionaal en ook landelijk niveau, 
zijn wij gekomen tot een combinatie 
van museum, stadsboerderij, 
theater en moderne horeca. In feite 
een cultuurvesting in de moderne 
samenleving. Er is voor een breed 
publiek van alles te zien en te doen. 
Van dagtoeristen en scholen tot 
buurtbewoners en jonge ouders die 
in het café bij elkaar komen.”

“”Castellum speelt 
op een hele hoop 
tafels en dat werkt. 
Zonder echte 
promotie komen hier 
al 130.000 bezoekers 
per jaar!



De uitdaging 

Mike Dijker van MAV Techniek: “De 
360 graden-projectie bij Castellum 
moest werken in een koepel met een 
uniek kleine diameter. Daarbij is de 
koepel niet recht maar trechtervormig. 
Om dan op korte afstand met vijf 
projectoren één aaneengesloten beeld 
te projecteren dat overal even scherp, 
helder en kleurrijk is, dat is een echte 
uitdaging. Als er ook nog mensen in de 
koepel moeten kunnen lopen zonder 
schaduw in het beeld te werpen, moet 
je projectoren hebben die dit allemaal 
aankunnen. 

Bij de stallen moesten de projectoren in 
een ruimte opereren waar met bezems 
en waterslangen schoongemaakt wordt, 
terwijl het publiek zelf schakelt tussen 
vijf presentaties per projector.” 

De aanpak 

“Om dit te realiseren kozen wij direct 
voor de Canon XEED WUX450ST- 
projectoren. In de eerste plaats om de 
hoge beeldkwaliteit en belastbaarheid, 
maar zeker ook vanwege de 
flexibiliteit om die kwaliteit onder 
allerlei omstandigheden overeind te 
houden. Door de schuine projectiebaan 
vanuit het objectief, met maar liefst 
75% verticale lens shift, en de unieke 
korte projectieafstand van deze 
projectoren was het mogelijk om in de 
projectiekoepel te werken. De verdeling 
en aansluiting van het beeld over vijf 
projectoren hebben wij met behulp 

van speciale software ingeregeld. Het 
op locatie stabiel en goed werkend 
afstellen is echt precisiewerk wat met 
deze projectoren goed mogelijk is. Het 
resultaat is absoluut bijzonder. 

De oplossing 

Castellum werkt met vijf Canon 
XEED WUX450ST-projectoren voor 
de koepelprojectie. De LCOS (Liquid 
Crystal  on Silicon) technologie zorgt 
voor strakke en levendige kleuren door 
eliminatie van regenboogeffecten aan 
de randen, terwijl het gepatenteerde 
Canon AISYS systeem (Aspectual 
Illumination System) voor hoge 
lichtopbrengst zorgt. Dit maakt dat 
bezoekers vrijwel met hun neus op 
de projectie kunnen staan en een 
haarscherpe, onvervormde animatie 
zien. Bij de stallen zijn vier Canon XEED 
WUX450ST-projectoren ingebouwd 

“”
De flexibiliteit en de kwaliteit is waarom wij 
kozen voor de Canon-projectoren.

in een waterdichte behuizing. Deze 
projectoren staan gekoppeld aan 
presentaties die via een keuzewijzer in 
het expositiemeubel door bezoekers 
geactiveerd worden. Iedere ochtend 
worden de presentaties opgestart via 
een specifieke aaneenschakeling van 
programmatuur en apparatuur, waarna 
alles de hele dag zelfstandig draait.



De installatie

Op basis van de technische 
tekeningen van de koepel en van 
het expositiemeubel bij de stallen, 
berekende MAV Techniek de 
specificaties voor de projectietechniek. 
De plaatsing van de projectoren in de 
koepel vergde daarbij een aangepast 
ontwerp van de ophanging. Na 
montage in de koepel werden de 
projecties van de vijf projectoren 
uitgelijnd met Watchout imageblending 
software. “Je moet je voorstellen dat de 
randgebieden van de projecties elkaar 
exact moeten overlappen om één 
scherp geheel te tonen. Het licht in die 
gebieden moet je dan halveren omdat 
je daar het licht van twee projectoren 
hebt. Dat was in deze complexe 
opstelling een hele uitdaging”, aldus 
Mike Dijker. De projectoren bij de 
stallen zijn extra ventilatoren voorzien 
vanwege de gesloten behuizing.

Meer informatie?

Op canon.nl/casestudies vindt u
meer praktijkverhalen van onze
klanten. 

Kijk op canon.nl/kijkopklant-
communicatie of bel 
073 681 58 15 voor een 
vrijblijvend gesprek voor de
juiste oplossing voor uw 
organisatie.
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Voordelen op een rij 

• Hoge beeldkwaliteit met    
 WUXGA 1.920 x 1.200   
 resolutie 
• Flexibiliteit door short   
 throw en schuine projectie 
• Uitgebreide instel- 
 mogelijkheden 
• Grote impact in kleine   
 ruimte 
• Onderhoudsarm en  
 bedrijfszeker

Resultaten

Erik Graafstal: “Het eindresultaat is echt 
fantastisch! Door de briljante kleuren 
en de scherpte van de projecties 
komen de beelden van het verhaal 
echt tot leven. Deze twee onderdelen 
in de tentoonstelling zijn echte 
publieksfavorieten. Het onderhoud is 
minimaal en alles draait heel stabiel 
en bedrijfszeker, vijf dagen per week. 
Daarin worden wij volledig ontzorgd 
door MAV Techniek.”


