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ouri den Otter, eigenaar van Presto 

Dimensions, werd dit voorjaar gevraagd 

om een oplossing om een deel van 

een nieuw in te richten oefenterrein 

realistisch aan te kleden als winkelstraat. 

Dit project is één van de onderdelen van 

het Nationaal Training Centrum CBRN (NTC CBRN). CBRN 

staat voor Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair. 

Na deze eerste opdracht leverde Presto Dimensions ook een 

bijdrage aan de inrichting van het multifunctionele oefen-en 

trainingshuis.

Het Nationaal Training Centrum wordt straks gebruikt door 

zowel defensie, politie als civiele (hulp)diensten voor uit-

eenlopende trainingsdoelen en zullen militaire en civiele 

eenheden gezamenlijk oefenen. Het NTC bestaat uit een 

terreindeel van ca. 1.500 bij 1.500 meter op het kazerneter-

rein van de ‘van Brederode Kazerne’ te Vught. Op dit terrein 

vind je verharde- en half verharde wegen, een spoorlijn met  

wagons, een ingestorte bebouwing, een trainingshuis met 

circa 25 verschillende ruimtes, waterpartijen en een loods. 

Tevens is er een compleet metrostation gebouwd. 

Zeecontainers
Den Otter schakelde bij de uitvoering van de opdrachten 

voor het NTC Next Look in, waar hij een van de vier partners 

is. Samen met Koos Baptiste van Next Look was Den Otter 

het afgelopen half jaar vaak op het kazerneterrein te vinden. 
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Presto Dimensions  
kleedt nationaal Trainings centrum aan 

UnIek ProJecT krIJGT GeSTAlTe 

De straat in opbouw.
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Daarnaast leverde ook BP Management uit Wateringen ver-

schillende bijdragen zoals het schilderen van de containers 

en het monteren van de doekframes in het trainingshuis.  

Het eerste project waarvoor Presto Dimensions de opdracht 

kreeg bestond uit het aankleden van gebruikte zeecontainers 

met fotoprints van winkelpuien, zodat een realistisch beeld 

van een winkelstraat getoond werd. Den Otter verzorgde zelf 

de opnames, de fotocollage en de bewerking van de beel-

den. De complete winkelstaat zou maar liefst 180 meter in 

beslag nemen met 2 lagen containers aan weerszijden. Dat 

er zeecontainers als drager van de print worden gebruikt 

heeft te maken met het feit dat de opstelling verplaatst of 

opgeslagen wordt als er trainingen op het programma staan 

waarvoor de winkelstaat in de weg staat. Die zeecontainers 

vormden meteen de eerste uitdaging. De veelal roestige con-

tainers bleken geen ideale ondergrond. Het eerste idee van-

uit defensie om de folie er rechtstreeks op te plakken werd 

terzijde geschoven, ook al omdat het diepe wandprofiel van 

de containers afbreuk deed aan het beeld. In plaats daarvan 

zijn de prints in de eigen werkplaats op panelen gemonteerd, 

die vervolgens op de containers zijn aangebracht. Ook zijn de 

containers met een grijze laag gecoat aan de achterzijde. De 

prints zijn op Hexis V200 folie geprint, gelamineerd en op pa-

nelen geplakt. Het gebruik van relatief smalle panelen heeft 

nog een voordeel. Als er bij een oefening een paneel bescha-

digt -wat gezien de aard van sommige oefeningen denkbaar 

is- kan worden volstaan met de vervanging van een enkel 

paneel.

De straat kreeg ook een pleintje en zijstraten. Bovendien 

werd in aantal containers een echte winkeldeur aangebracht.  

Ook is er straatmeubilair voorzien, alsmede een terras. En in 

het Nederlandse straatbeeld mogen de aan het straatmeubi-

lair vastgezette fietsen niet ontbreken. Al die elementen zijn 

door Presto verzameld en geleverd. 

De panelen voor montage. Sommige winkels krijgen een echte winkeldeur. 

Demontabele vangrail. Sommige winkels hebben een opvallende naam. 

Lees verder -->>


