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Museum- en Theateradviseur Rutger van Dijk (1966) is 
zelfstandig onafhankelijk adviseur voor theater, musea en 
vaste AVC installaties. Hij is gespecialiseerd in het 
ontwerpen van AV-systemen, show-control, licht-control. 
Het begeleiden van technische installaties en toezien op 
planning en budget.


In 2000, na meer dan 15 jaar ervaring in internationaal live 
entertainment en high tech show systemen, verschoof zijn 
werkterrein meer naar musea, experiences en vaste 
installaties. 


Tien jaar lang was hij mede-eigenaar van show-control, AV- 
en lichtontwerpbedrijf Rapenburg Plaza in Amsterdam. In 
deze functie was hij ontwerper, adviseur en projectleider 
voor de bouw en renovatie van vele musea in binnen- en 
buitenland.  

Advies Ervaren in het werken met klanten om tot een 
technisch programma van eisen te komen.

Ontwerp Omzetten van ideeën in technische 
oplossingen. Ontwerp van flexibele infrastructuren, 
lichtregeling, show-control en AV-systemen.

Aanbesteding Ervaring met het opstellen van 
aanbestedingsdocumenten, selectiecriteria en 
gunningseisen.

Realisatie Managen van budget en planning, alle 
projecten werden binnen budget afgerond. Problemen 
herkennen en proactief werken om vertragingen te 
voorkomen en ervoor te zorgen dat de kwaliteit aan de 
verwachtingen voldoet. 

Zie de volgende pagina's voor een selectie van referentieprojecten. Meer 
informatie is te vinden op www.semmika.nl.
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Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Hilversum

Tinker Imagineers

Kiss the Frog, Redrum

ACT Lighting Design

1,750 m² tentoonstellingsruimtes

11 februari 2023

€ 2.000.000 budget voor tentoonstelling systeemintegratie 
(AV-systemen, verlichtingssystemen en showcontrol)

Na jaren van voorbereidingen en maanden van hightech 
implementatie is op 11 februari 2023 's werelds eerste 
interactieve Mediamuseum geopend, gevestigd in Beeld & 
Geluid in Hilversum.


De gepersonaliseerde mediareis begint in de Tune-In 
ruimte om je eigen profiel aan te maken in de speciale 
Mediamuseum-app. Het interactieve Mediamuseum 
bestaat uit vijf thema's: "Delen", "Informeren", "Verkopen", 
"Vertellen" en "Spelen". Het Mediamuseum heeft een groot 
aantal interactieve opstellingen en de indrukwekkende 
MediaReactor; een oneindige beeldenstroom. Deze 
organische stroom visualiseert ons leven in media.


Het interactieve Mediamuseum is ontworpen door Tinker 
Imagineers, Insert Media en ACTLD en uitgevoerd door 
Kiss the Frog, Redrum, Elastique, Bruns, Ata Tech, 
BeamSystems en Syndesie. 

Werkzaamheden Rutger van Dijk

Ontwerp Conceptontwerp van alle AV-systemen tijdens de ontwikkelingsfase.

Advies Begeleiding aanbestedingsprocedure voor AV-, licht- en besturingshardware.

Realisatie Projectmanagement ten behoeve van AV- en lichtapparatuur, AV-control, planning en 
budgetcontrole en lichtprogrammering.

SemMika
Het Mediamuseum Hilversum 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid



Havenbedrijf Rotterdam

Rotterdam

Kossmanndejong

HeinzLoopstra lichtontwerp

2550 m² tentoonstellingsruimtes

2024

Kossmanndejong ontwierp de permanente tentoonstelling 
en bezoekerservaring voor het nieuw gebouwde 
Havenbelevingscentrum (HEC). Het gebouw zelf is 
ontworpen door MVRDV en bevindt zich op de nieuwste 
uitbreiding van de Rotterdamse haven; "de Maasvlakte".


Werkzaamheden Rutger van Dijk

Ontwerp Conceptontwerp van AV-systemen en technische infrastructuur tijdens de ontwikkelingsfase.

Advies Begeleiding aanbestedingsprocedure voor de AV hardware.

SemMika
HavenErvaringsCentrum (HEC) 
Havenbedrijf Rotterdam

 



Verzetsmuseum

Amsterdam

Studio Ilona Laurijsse

Shosho, YiPP en Big Orange

HeinzLoopstra Lichtontwerp

740 m² tentoonstellingsruimte

1 december 2022

€ 200.000 budget voor tentoonstelling systeemintegratie 
(AV-systemen en showcontrol)

Het Verzetsmuseum Amsterdam ontwikkelde samen met 
Studio Ilona Laurijsse, YiPP, Shosho en HeinzLoopstra de 
nieuwe permanente tentoonstelling. 


De nieuwe tentoonstelling “Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog”, bestaat uit verhalen van mensen in een tijd 
van moeilijke keuzes en geeft de sfeer van bezet 
Nederland goed weer. In een prachtig decor lopen 
bezoekers door zes fasen van de bezettingstijd. Elke fase 
wordt ingeleid door een grote filmprojectie over de 
politieke en internationale context. Verder vertellen kleine, 
meeslepende persoonlijke verhalen samen het grotere 
verhaal.


Werkzaamheden Rutger van Dijk

Ontwerp Conceptontwerp van AV-systemen en projecties tijdens de ontwikkelingsfase.

Advies Begeleiding aanbestedingsprocedure voor de AV hardware.

SemMika
Nederland in de Tweede Wereldoorlog 
Verzetsmuseum Amsterdam

(foto © Rutger van Dijk)



ARTIS

Amsterdam

Kossmanndejong

Art+Com en YiPP

Simon Corder

1.300 m² tentoonstellingsruimte

12 mei 2022

ARTIS opende op 12 mei 2022 een nieuw museum. Na 75 
jaar gesloten te zijn geweest voor publiek, gaat het Groote 
Museum aan het Artisplein opnieuw open met een 
compleet nieuw concept. 


In het Groote Museum ervaren bezoekers naast de 
verschillen en overeenkomsten, bovenal de verbondenheid 
tussen alles wat leeft: mens, dier, plant en microbe. Het 
rijksmonument ARTIS-Groote Museum is het oudste 
museumgebouw van Amsterdam, daterend uit 1855. Het 
monumentaal erfgoed is duurzaam gerestaureerd en 
vernieuwd. De heropening is een belangrijke stap binnen 
het toekomstplan van ARTIS om bezoekers met andere 
ogen naar onze wereld te laten kijken.


Kossmanndejong heeft een geweldig tentoonstellings-
ontwerp gemaakt wat door Bruns/Ata Tech turn-key is  
uitgevoerd. Naast het tentoonstellingsgedeelte bestaat het 
project ook uit drie evenementenlocaties, AV uitgevoerd 
door Phanta Vision.

Werkzaamheden Rutger van Dijk

Advies Conceptontwerp van AV-systemen tijdens de ontwikkelingsfase.

Ontwerp Ontwerp van evenemententechniek en de data-infrastructuur voor de tentoonstellingsruimtes.

Advies Begeleiding aanbestedingsprocedure voor de evenementen AV hardware.

SemMika
Het Groote Museum 
ARTIS Amsterdam

(foto © Rutger van Dijk)



Gemeente Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

Studio Joyce Langezaal

Shosho

HeinzLoopstra lichtontwerp

390 m² tentoonstellingsruimte

8 august 2020

€ 150.000 budget voor systeemintegratie  
(AV-systeem, lichtsysteem en showcontrol)

Studio Marco Vermeulen ontwikkelde samen met Studio 
Joyce Langezaal en Shosho een nieuwe beleving in Bergen 
op Zoom. 


De bezoeker wordt meegenomen naar het verleden tijdens 
een bezoek aan de Verborgen Vesting. Wat is een vesting 
en waarom was de stad Bergen op Zoom zo'n beroemde 
vesting die bijna onneembaar was? Wat gebeurt er in een 
vesting en waarom ging het in 1747 mis?


Dit en meer kunt u horen, zien en beleven tijdens een 
rondleiding door de Verborgen Vesting in het Hof van 
Asselbergs, die ongeveer een uur duurt. Wandelend en 
afdalend via de trappen door de kelder van de vesting 
vertellen drie grote bioscoopschermen het indrukwekkende 
en soms hartverscheurende verhaal. De Verborgen Vesting: 
onvindbaar en geeft haar publieke geheim pas prijs als je 
er geweest bent.

Werkzaamheden Rutger van Dijk

Advies Budgettering van het project en productionele begeleiding tijdens de ontwikkelingsfase.

Ontwerp Conceptontwerp van AV-systemen en projecties tijdens de ontwikkelingsfase.

Advies Begeleiding aanbestedingsprocedure voor systeem-integratie.

SemMika
De Verborgen Vesting 
Gemeente Bergen op Zoom

(foto © Mike Bink)



HeinzLoopstra lichtontwerp

Dubai

KDJT (Kossmanndejong & Tellart)

Boomtown Productions, Nexus Studios & Factory Fifteen

HeinzLoopstra lichtontwerp

14.500 m² tentoonstellingsruimte

1 oktober 2021

HeinzLoopstra Lightdesign ontwikkelde samen met 
Kossmanndejong en Tellart het lichtontwerp voor de 
tentoonstelling Land of Dreamers Who Do in het UAE-
paviljoen op de Dubai Expo. Het UAE paviljoen gebouw 
van Calatrava International zelf, werd bekroond met de AD 
Design Awards 2021 trofee.


De Land of Dreamers Who Do ervaring ontvouwt zich als 
een meanderend pad en nodigt bezoekers uit om een 
wandeling te maken door zes interactieve en meeslepende 
secties: elk vertelt een ander hoofdstuk van het verhaal van 
de natie.


HeinzLoopstra Lightdesign creëerde het lichtontwerp en 
SemMika was verantwoordel i jk voor het l icht-
besturingsontwerp, de documentatie en alle technische en 
productionele communicatie tussen HeinzLoopstra 
Lightdesign, KDJT, de technische producenten APDE en 
het lokale installatiebedrijf XYZ.

Werkzaamheden Rutger van Dijk

Advies Advies over lichtregeling, ShowControl en AV-hardware tijdens de ontwikkelingsfase.

Ontwerp Ontwerp van lichtregeling en -systeem tijdens de ontwerpfase.

Realisatie Projectmanagement en technische productie & communicatie tijdens de lichtontwerp pre-
productie periode.

SemMika
Land of Dreamers Who Do 
UAE Paviljoen Expo 2020 Dubai



Naturalis Biodiversity Center

Leiden

Pieter Aartsen, Event Communications, Kossmanndejong, 
Daniël Ament en Designwolf

HeinzLoopstra, Joost de Beij, Adam Grater, Pelle Herfst, 
Tom Verheijen, Allart Okx en Kees van de Lagemaat

4.580 m² tentoonstellingsruimtes

31 august 2019

€ 1.700.000 budget voor systeemintegratie  
(AV-systemen, lichtsystemen en showcontrol)

Na jaren van voorbereidingen en maanden van uitvoering is 
op 31 augustus 2019 het nieuwe Naturalis heropend.


Naturalis Biodiversity Center; het nationale instituut op het 
gebied van biodiversiteit, toont in haar museum de rijkdom 
en schoonheid van de natuur. De natuurhistorische 
collectie is een van de grootste ter wereld. Met alle daar- 
uit verkregen kennis en gegevens bestuderen de 
wetenschappers van Naturalis al 200 jaar het leven op 
aarde. 


Het museum heeft een groot aantal indrukwekkende 
galerijen met permanente thematentoonstellingen. Deze 
verschillende galerijen zijn ontworpen door verschillende 
tentoonstellingsontwerpers: Pieter Aartsen van Naturalis 
was verantwoordelijk voor "Live Science" en “de Aarde", 
Event Communications uit Londen was verantwoordelijk 
voor de “Dinotijd", Kossmanndejong ontwierp "Leven" en 
“de Dood", Daniël Ament was verantwoordelijk voor “de 
IJstijd", “het Japans Theater" en de "Rexperience" en 
Onne Brouwer van Designwolf ontwierp “de Verleiding" en 
de “de Vroegste Mens" tentoonstellingen. 

Werkzaamheden Rutger van Dijk

Advies Begeleiding aanbestedingsprocedure voor AV systeem-integratie.

Ontwerp Ontwerp van ShowControl, lichtregeling en -systeem tijdens de ontwerpfase.

Realisatie Projectmanagement licht, AV- en ShowControl, aankoopbeheer, planning en budgetcontrole en 
show- en lichtprogrammering.

SemMika
Naturalis 
Naturalis

Dinosaur Era (foto © Mike Bink)



Referenties

Referentie door projectleider Marianne Fokkens: 

"Werken met Rutger geeft rust, overzicht en kwaliteit. Strakke 
planning, niets is teveel en een enorme hoeveelheid kennis. Als je iets 
moet doen als je een project hebt, dan is het Rutger inhuren. Meteen!"


Referentie van projectmanager Wendy Rameckers: 

"Als je met Rutger samenwerkt, weet je zeker dat je kwaliteit krijgt. 
Geen vraag is Rutger te gek en hij werkt het altijd tot in detail voor je 
uit. Zijn onuitputtelijke energie en altijd rustige houding zorgen ervoor 
dat je het beste krijgt voor je project / tentoonstelling / experience. "


SemMika
Naturalis 
Naturalis

Leven (foto © Mike Bink)Verleiding (foto © Koen Mol)de IJstijd (foto © Koen Mol)

Live Science (foto © Mike Bink)



Stichting Maatschappij van Weldadigheid 

Frederiksoord

Pronk Studio, Dick Heijdra

Shosho

Pelle Herfst

630 m² tentoonstellingsruimte

31 oktober 2019

€ 1.600.000 totaal budget voor ontwerp en realisatie: 
interieur, content, grafiek, AV en licht

De Maatschappij van Weldadigheid ontwikkelde samen 
met ACT2 en het Gevangenis-museum een compleet 
nieuw bezoekers- en belevingscentrum in Frederiksoord. 


Ga 200 jaar terug in de tijd en beleef het unieke verhaal van 
Johannes van den Bosch. Het museum "de Proef-kolonie" 
laat u in de voetsporen treden van de eerste kolonisten en 
hun onvergetelijke verhaal beleven via een unieke 
multimediale reis door de tijd.


Stap in de sloppenwijken van die tijd: ruik de armoede en 
voel de ellende. Bekijk de multiscreen film-presentatie die 
laat zien hoe de eerste kolonisten na een moeilijke reis 
aankomen in hun nieuwe 'paradijs'. Ontdek in de 
tentoonstelling wat er van de ambities van Johannes van 
den Bosch terecht is gekomen.

Werkzaamheden Rutger van Dijk

Advies Budgettering van het project en productionele begeleiding tijdens de ontwikkelingsfase.

Ontwerp Conceptontwerp van interieur en AV- en verlichtingssystemen tijdens de ontwikkelingsfase.

Realisatie Organisatie en projectleiding ten behoeve van de aanbestedingsprocedures voor ontwerp, 
uitvoering en systeemintegratie.

SemMika
Museum de Proefkolonie 
Stichting Maatschappij van Weldadigheid 

(foto © Rutger van Dijk)



SemMika
Museum de Proefkolonie 
Stichting Maatschappij van Weldadigheid

(foto © Rutger van Dijk)(foto © Rutger van Dijk)(foto © Rutger van Dijk)

(foto © Rutger van Dijk)

(foto © Rutger van Dijk)



Bruns

Soesterberg

Kossmanndejong

Rapenburg Plaza, Pelle Herfst

20.000 m² tentoonstellingsruimtes

11 december 2014

€ 1.750.000 budget voor systeemintegratie  
(AV-systemen, lichtsturing en showcontrol)

Op de plaats waar in 1913 de Luchtvaartafdeling van het 
Leger werd opgericht, opende 100 jaar later het volledig 
nieuw gebouwde Nationaal Militair Museum. Een 
indrukwekkend gebouw met een spectaculair dak van 110 
x 250 meter, 13 meter hoge glazen buitenmuren en meer 
dan 20.000 m² tentoonstellingsoppervlak. De grote glazen 
buitenwanden geven de bezoeker een gevoel van ruimte 
en bieden zicht op de collectiestukken buiten.


Het Nationaal Militair Museum geeft een uitgebreid beeld 
van de krijgsmacht in het verleden, nu en in de toekomst. 
Voor de bezoekers is het een ware belevenis met zes 
themagebieden, historische belevingsruimten, interactieve 
zones, diverse kabinetten en de imposante hal met tanks, 
vliegtuigen, helikopters en ander militair materieel.


Het gehele project wordt uitgevoerd als een PPS DBFMO 
constructie onder leiding van bouwbedrijf Heijmans.


Werkzaamheden Rutger van Dijk

Advies AV-systeem, ShowControl, netwerk en AV-managementsysteem.

Ontwerp Lichtregeling en DMX-distributie.

Realisatie Projectdirecteur lichtontwerp en AV-installatie, planning en budgetcontrole.


Rutger van Dijk voerde deze activiteiten uit als directeur van Rapenburg Plaza BV.

SemMika
Nationaal Militair Museum 
Nationaal Militair Museum, Soesterberg

   



SemMika
Nationaal Militair Museum 
Nationaal Militair Museum, Soesterberg

Opening door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander der NederlandenOorlog (foto © Rutger van Dijk)Xplore (foto © Rutger van Dijk)

Oorlog (sphere projection)

Buitenkant bij avond (foto © Max Niessen)



Het Scheepvaartmuseum

Amsterdam

Atelier Brückener, Event Communications & Haley Sharpe

Kees van de Lagemaat & Niko van der Klugt

3.110 m² tentoonstellingen

1 oktober 2011

€ 1.500.000 budget voor systeemintegratie  
(AV-systemen, lichtsturing en showcontrol)

Het Scheepvaartmuseum is gevestigd in een monumentaal 
pand uit 1656, heropend in 2011 na een uitgebreide 
renovatie. 


H e t m u s e u m h e e f t e e n a a n t a l v a s t e t h e m a -
tentoonstellingen, objecttentoonstellingen, experiences en 
tijdelijke tentoonstellingen. Deze verschillende onderdelen 
zijn ontworpen door verschillende internationale 
tentoonstellingsontwerpers: Atelier Uwe Brückener uit 
Stuttgart Duitsland, was verantwoordelijk voor de diverse 
objecttentoonstellingen. Event Communications uit Londen 
was verantwoordeli jk voor "Haven 24/7" en de 
tentoonstellingen “De Gouden Eeuw". Haley Sharpe 
Design, uit Leicester UK, ontwierp de “Het verhaal van de 
Walvis" en Tinker Imagineers uit Nederland ontwierp de 
"Zeereis" experience, in samenwerking met MET Studio 
London. 


Werkzaamheden Rutger van Dijk

Advies AV-systeem, ShowControl, netwerk en AV-managementsysteem.

Ontwerp Lichtregeling en DMX-distributie.

Realisatie Projectdirecteur AV-installatie, planning en budgetcontrole. Programmering lichtsturing


Rutger van Dijk voerde deze activiteiten uit als directeur van Rapenburg Plaza BV.

SemMika
Scheepvaartmuseum 
Scheepvaartmuseum Amsterdam

Navigation (foto © Niko van der Klugt)



SemMika
Scheepvaartmuseum 
Scheepvaartmuseum Amsterdam

Haven 24/7 (foto © Niko van der Klugt)Zeereis (foto © Niko van der Klugt)Scheepsmodellen (foto © Niko van der Klugt)

Schilderijen (foto © Niko van der Klugt)

Verhaal van de walvis (foto © Rutger van Dijk)


