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Va n d e r e d a c t i e

Nieuwer
Voor u ligt de vernieuwde [inst]ALLICHT, met een nieuwe vormgeving
en een nieuwe ondertitel. Daarbij is ‘Lichtmagazine voor professionals’
veranderd in ‘Licht, architectuur en design’. Het is nog steeds bedoeld
voor lichtprofessionals, maar veel mensen dachten door [inst] van
[inst]ALLICHT dat het een installatiemagazine was. Dat is niet zo.
Met de nieuwe ondertitel is het duidelijker: een magazine voor
professionals die zich bezighouden met licht, architectuur en design.
Lichtontwerpers Nederland is nieuw opgericht voor onafhankelijke
lichtontwerpers, en het richt zich in de komende tijd met name op het
verenigen van professionele lichtontwerpers, het ontwikkelen van
het vak lichtontwerp tot een erkende en zelfstandige discipline, het
promoten van het beroep lichtontwerper, het bijdragen aan normen,
richtlijnen en regelgeving op het gebied van verlichting, en het opzetten
van een online forum voor geïnteresseerden in kennis op het gebied
van verlichting, licht en de toepassing ervan, evenals het opzetten
van een online marktplaats voor opdrachtgevers en lichtontwerpers.
Lichtontwerpen komt ook aan de orde in de column over duurzaam
lichtontwerp.
Dutch Design Week laat weer nieuwe ontwerpen zien, en in het artikel
over Dyson komt onder andere aan bod hoe led met slechts één druppel
water kan worden gekoeld. In de vaste rubriek van de NSVV valt te lezen
dat Rob Metz zijn voorzittershamer gaat neerleggen. Deze vriendelijke,
gedreven burgemeester heeft veel betekend voor licht in Nederland en
hij zal dan ook node worden gemist.
Verder werpt Henk Stolk in zijn column de halogeenlamp een
reddingsboei toe en vraagt eenieder om de petitie te ondertekenen.
Alleen al omwille van de keuzevrijheid ondersteunen wij zijn actie.
Ook is in deze editie van alles over beurzen te vinden, met een column
over Light + Building door directeur Maria Hasselman zelf, een artikel
over verlichting in de Brabanthallen, en een column van de hand van de
directeur van de Led Expo. Wie binnenkort de nieuwe ‘editie’ van de Led
Expo wil bezoeken: met de code (zie de achterpagina) kan dat nu gratis
via [inst]ALLICHT! Ook hebben we een speciale voucheractie voor
Light + Building, zie pagina 24 of 40.
Veel lees- en beursplezier gewenst!
Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

1 jaar (10) edities
[inst]ALLICHT
Nu voor
maar

€ 92 50

€50,Voor het
ee
Regulier rste jaar
à €92 50

Meer informatie: www.installicht.nl
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Actueel

Beroemdheden
in de schijnwerper
Bedrieglijk realistisch, zo zien de wassen beelden van
Madame Tussauds in Amsterdam eruit; alsof je oog in
oog staat met de echte Nicolas Cage, Ariana Grande
of James Bond. Bij het creëren van een realistische
setting is de belichting van essentieel belang. De
kleine pigmentvlekjes op de huid van Taylor Swift, de
zorgvuldig aangebrachte mascara van koningin Máxima
of de grijze haren van Guus Meeuwis: met een slechte
belichting zouden deze nuances nauwelijks te zien zijn.
Daarom werkt Madame Tussauds al 17 jaar samen met
lichtspecialisten van Technische Unie.
De nieuwste aanwinst zijn de Beacon-spots van Feilo
Sylvania. Paul Neerings, hoofd technische dienst van
Madame Tussauds en The Amsterdam Dungeon: “De
beelden moeten er kleurecht uitzien en direct in het oog
springen.” Lichtspecialist Michel Oubrie van Technische
Unie wees Neerings op de nieuwe Concord Beaconserie van Feilo Sylvania. Hij legt uit waarom deze spot
zo’n goede oplossing voor Madame Tussauds is: “Met
de Concord Beacon spots kun je de kleurnuance en
lichtintensiteit op de wassen beelden tot in detail instellen.
Aparte kleurfilters zijn overbodig. Kleurfilters moeten
steeds handmatig voor de spot worden gehangen, trekken
stof aan of raken zoek. Dit is met de Concord Beacon spots
verleden tijd.” Neerings koos uiteindelijk voor de Tune en
de Muse. “Met het Tune-model kun je de kleurintensiteit
perfect instellen. Sommige wassen beelden komen in
eerste instantie wat koel over, deze kunnen we dan met
behulp van deze spot een warme uitstraling geven. De
juiste huidskleur kan ik nu met behulp van verlichting
creëren. Met de Muse kunnen we bepaalde aspecten van
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het beeld of decor goed uitlichten. Ook is de intensiteit
van de lichtstraal eenvoudig instelbaar.” De spots zijn ook
brandveilig, en dat is erg prettig, want Madame Tussauds
is gevestigd in een zeer oud pand op de Dam. Bovendien
loopt vanwege de vele bezoekers de temperatuur binnen
snel op. Verder biedt de Concord Beacon-reeks spots
de nieuwste bluetooth lichtsturingsmogelijkheden. De
Concord Beacon-ledspots introduceren een nieuwe
verlichtingsdimensie voor museum-, winkel- en
sfeerverlichtingstoepassingen.
www.feilosylvania.com

Actueel

TheRonda
Theben maakt met de nieuwe theRonda DALIaanwezigheidsmelders de intelligente lichtregeling
via het DALI-bussysteem mogelijk.
TheRonda DALI-aanwezigheidsmelders kunnen op
conventionele impulsdrukkers worden aangesloten
en bieden klanten de keuze uit alle gangbare
schakelaarprogramma’s. Ook na de installatie kan
de toewijzing van de toetsen aan de lichtgroepen
altijd en zonder kostbare aanpassingen van de
bedrading worden uitgevoerd. Met slechts één
DALI-kabel kunnen maximaal drie lichtgroepen
worden aangestuurd. Dat bespaart tijd en geld bij
de installatie. Moet een DALI-apparaat worden
vervangen, dan herkent de aanwezigheidsmelder
het nieuwe apparaat automatisch en voert
zelfstandig de configuratie uit. Met theRonda DALI
P360-330 kunnen alle aangesloten DALI-armaturen
eenvoudig per toets of met de afstandsbediening
SendoPro in zeer korte tijd worden gegroepeerd.
www.theben.de/nl

Uneto – cursus lichtreclame
De driedaagse training Technisch Beheerder
Lichtreclame op 28 maart, 4 en 11 april 2018 biedt
essentiële kennis voor iedereen met een technische
functie in het lichtreclamevak. Kennis die meer
medewerkers moeten hebben om de kwaliteit zo breed
mogelijk in het bedrijf te verankeren.
Tijdens deze cursus leert u de volgende
lichtreclamemodules te beheersen op verschillende
niveaus: basis verlichtingstechniek, basis elektrotechniek,
neoninstallaties, basis ledtechniek, lichthinder, veilig
werken, esthetiek, materialen en mechanica. Na het
positief afronden van het examen kunt u de SEI-erkenning
Lichtreclame aanvragen. U kunt als lichtreclamebedrijf
dan ook lid worden van UNETO-VNI. Hiermee laat u
zien dat u voldoet aan een hoge en objectief meetbare

kwaliteitsstandaard; een pré ten opzichte van andere
bedrijven die hieraan niet voldoen. De volgende
trainingsdata zijn woensdag 28 maart 2018, woensdag
4 april 2018 en woensdag 11 april 2018, alle dagen van
09.00 - 16.00 uur. Het examen vindt plaats op woensdag
11 april 2018 van 19.00 tot 20.30 uur.Valt uw bedrijf
onder het scholingsfonds OTIB voor de technische
installatiebranche? Dan is de kans groot dat u subsidie
kunt aanvragen. U kunt dit nakijken op de website
van OTIB. Met deze subsidie krijgt u een behoorlijke
tegemoetkoming in de kosten. De lunch is inbegrepen en
de cursus kan zowel door Uneto-VNI-leden als niet-leden
worden gevolgd. Leden betalen € 675 (excl. btw). Nietleden betalen € 825 (excl. btw).
www.uneto-vni.nl
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Actueel

Led Applicatie van 2017
Bezoekers van het Nederlandse LED Event hebben Offlight van het bedrijf
Smits&Beltman uitgeroepen tot Led Applicatie van het jaar, en in België is de
MADURO 60 gekozen als Led Applicatie van 2017. De Offlight bestaat uit een lamp
met een telefoonhouder. Zodra er telefoons in de telefoonhouder worden geplaatst,
gaat het licht branden. Hoe meer telefoons in de houder, hoe gezelliger de situatie.
Het werkt twee kanten op. Hoe meer mensen hun telefoon wegleggen, hoe meer
onderlinge communicatie en gezelligheid er is. Daarbij, hoe meer telefoons in de
houder, hoe sfeervoller ook het licht.
Via het sfeervolle licht worden mensen beloond voor het wegleggen van hun telefoon.
Zo krijgen vrienden en familieleden weer echte warme aandacht voor elkaar. De
Offlight, de lamp die mensen weer tot elkaar brengt. Dit ontwerp is ontwikkeld
door twee studenten die in het kader van een afstudeeropdracht deze lamp hebben
ontwikkeld.
Tijdens het derde Led Event Belgium is de Maduro 60 van LUXOR LICHT door de
bezoekers gekozen als Led Applicatie van 2017. Hiermee wordt een geheel nieuwe
trend gezet op het gebied van professionele verlichting. De Maduro 60 is uitsluitend
bedoeld voor toepassing op M600 systeemplafonds met zichtbaar profiel. Door het
klik & fit-montagesysteem kan de Maduro 60 eenvoudig en zonder aanpassing van
de plafondtegels op ieder systeemplafond worden gemonteerd. Luxor Licht heeft
het bedenken en ontwikkelen geheel in eigen huis gedaan en alleen de productie
uitbesteed bij een bedrijf in Den Bosch.
www.ledapplicatie.nl/offlight | www.ledapplicatie.nl/maduro-60

Nestor en Rotsen: verlichting
Twee broers met een artistieke opleiding zijn enkele jaren geleden gestart met een
schildersatelier waar ze procedés ontwikkelden om verouderingsprocessen van de natuur
(zoals erosie) na te maken. Ze kwamen tot boeiende structuren en texturen, ambachtelijk
gemaakt en mooi door hun imperfecties.
Ze zochten toepassingen in diverse materialen en kwamen uiteindelijk uit bij keramiek.
De broers halen het maximum uit de bijzonderheden van het materiaal, bijvoorbeeld de
diepte van de kleuren die nooit monotoon zijn en steeds van binnenuit naar
buiten lijken te gloeien, wat een bijzondere intensiteit geeft. Ze hebben
keramiek meteen uit zijn context gehaald en tasten sindsdien de
grenzen ervan af. De nuances in keramiek komen verlicht prachtig
tot hun recht, dus maken de broers ook verlichtingsobjecten.
Zo maken ze enorme lichtkoepels die ze ook steeds meer
gaan verfijnen. Ze zullen die lichtkoepels bijvoorbeeld
gaan openwerken voor een ander soort
lichtverspreiding. Hun stijl staat eigenlijk los
van alles, hun realisaties houden het midden
tussen gebruiksvoorwerpen en kunstobjecten,
en hun doelpubliek is de particulier die luxe en
personalisering zoekt, maar ook de architect.
Ze hebben in het verleden in België en in het
buitenland al samengewerkt met gereputeerde
architecten.
www.nestor-rotsen.eu
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Actueel

Midgard
TYP 113

Curt Fischer – wiens lampen voor licht zorgden in de
metaalwerkplaatsen en de ateliers van de kunstenaars
aan het Bauhaus-instituut – wordt beschouwd als één
van de grootste uitvinders van de twintigste eeuw. In
1912 lanceerde hij het merk Midgard. Na de oorlog
gaven de lampen uitsluitend licht van boven, waardoor
de schaduw van hoofd en lichaam over het werk viel. Dat
was een uitdaging voor een echte uitvinder als Fischer.
Tijdens de oorlog bouwde hij rijtuigen om tot rijdende
radiostations en was hij betrokken bij de ontwikkeling
van communicatieapparatuur voor de zeppelin.
In november 1919 vond hij met de uitvinding van de
beroemde schaarlamp de oplossing voor het probleem
met de schaduwen. Onder de merknaam Midgard zette
hij daarnaast nog twee andere lampen in de markt: de
machinelamp en de richtlamp met modelnummer 113 en
114 die al snel in de metaalwerkplaatsen van het Bauhaus
in Dessau hingen. Het ontwerp van deze scharnierlampen
maakte Fischer tot de uitvinder van gericht licht.

Federzug Leuchte

Maschinenleuchte

En dat niet alleen: in 1922 vond hij de eerste ontspiegelde
reflector uit (draaibaar en asymmetrisch), die voor optimaal
gericht licht zorgde. Walter Gropius, de oprichter van het
Bauhaus, was een groot fan van de Midgard-lampen.
Ook Hannes Meyer, Gropius’ opvolger aan het Bauhaus
in Dessau, was enthousiast. Voor de verlichting van de
leeszalen van de Algemene Duitse Vakbond in Bernau bij
Berlijn koos hij dan ook Midgard-lampen. In 2015 kochten
David Einsiedler en Joke Rasch, de oprichters van de
Hamburgse meubel- en lampenproducent PLY, de rechten
op het bedrijf en op alle gereedschappen, onderdelen en
het omvangrijke archief.
Hun missie: Fischers uitvindingen opnieuw op de markt te
brengen en ze het succes geven dat ze verdienen.
De serieproductie loopt sinds januari 2017. Bijna 100 jaar
lampengeschiedenis, die begon met de uitvindingen van
Fischer, krijgt zo een waardig vervolg.
www.midgard.com
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Actueel

Directiewissel
Trilux Benelux
Aris Bakker vertrekt als directeur van TRILUX Benelux vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Een
aangekondigd afscheid, en opvolger Willem Dammers staat om die reden al bijna twee jaar naast Bakker in de directie
en in de startblokken.
Inmiddels heeft Dammers de
dagelijkse leiding over Trilux Benelux:
“De ambitie is groot om leidend te
zijn in de markt van digitaal licht.”
Bakker: “Willem heeft in zijn 16
jaar bij de Trilux Group, waarin hij
internationale verantwoordelijkheden
had, al veel gezien van de verlichtingsmarkt. Dat merk ik aan zijn ambitie
en enthousiasme. De innovatieve
kracht en het vertrouwen van het
Duitse moederbedrijf is bij Trilux
Benelux altijd de motor; de relatie
met de klant staat ook bij Willem
voorop.” “De toekomst ziet er goed
uit met de onderneming die Aris
achterlaat”, vervolgt Dammers. “De
professionele verlichtingsmarkt is
volop in beweging, met technische

ontwikkelingen die Trilux al in de
praktijk brengt, zoals connected
lighting. Gesteund door een sterke
moedermaatschappij – een echt
familiebedrijf dat de technologische
trends op de voet volgt, heeft Aris
de afgelopen 15 jaar rust gebracht
bij Trilux Benelux en een aantal
belangrijke ontwikkelingen in gang
gezet, zoals de oprichting van
energiecoöperatie Manesco.”
Trilux is en blijft vooral producent vooroplopend op technologisch
gebied, maar wordt nog meer dienstverlener, benadrukt Dammers:
“Het beste product leveren is niet
genoeg meer in de professionele
verlichtingsmarkt van vandaag.
Wij gaan als samenleving steeds

meer van bezit naar gebruik – kijk
naar de populariteit van leasen.
Trilux is in de toekomst daarom
steeds vaker eigenaar van de
lichtoplossing: de klant betaalt
alleen voor gebruik, onderhoud en
instandhouding, het product blijft ons
bezit. Flexibele oplossingen op maat,
ondersteund door digitale technieken.
Geïnspireerd door BREEAM en the
Internet of Things innoveert ook
de opdrachtgever continu door.
Om leidend te zijn in ledverlichting
moeten wij vooral heel goed blijven
luisteren naar de markt. Wij hebben
er zin in en gunnen Aris een mooie
nieuwe levensfase.”
www.trilux.nl

MacLean Agencies en Breda Lighting International
MacLean Agencies BV heeft Breda Lighting
International overgenomen. Beide bedrijven hebben
in november 2017 overeenstemming bereikt. De
overname past in de strategie van MacLean Agencies
om verder te groeien als toonaangevende leverancier
van ledverlichting.
MacLean neemt met onmiddellijke ingang alle activa
en medewerkers van Breda Lighting International
over. Breda Lighting International startte in 2003 met
de ontwikkeling van RetroFix™ Led tl-buizen. Sinds
2010 heeft het bedrijf haar assortiment aangevuld met
hoogwaardige productlijnen voor retail, de industrie,

office en outdoor. Breda Lighting International verkoopt
haar producten onder de merknaam Retrofix. MacLean
Agencies is sinds 1984 de Nederlandse importeur en
groothandel van GRASS meubelbeslag. Sindsdien werd
het assortiment met tal van andere Europese topmerken
uitgebreid. In 2009 werd een samenwerking gestart
met HERA, een gerenommeerde Duitse producent
van ledverlichting. De overname van Breda Lighting
International onder de merknaam Retrofix betekent een
uitbreiding op het huidige aanbod en een versterking
van MacLean’s positie op de ledmarkt.
www.maclean.pro
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Dutch
Design
2
Week
De Dutch Design Week in Eindhoven is
het grootste designevenement van NoordEuropa. Deze editie trok een recordaantal
van 335.000 bezoekers. Er was veel
verlichting: experimenteel en innovatief,
qua materialen, techniek en design.
– Door Monique van Empel

Dynamisch

De dynamische lichtobjecten ‘Reflected Sequence’ van
Frederike Top bestaan uit mobiles waarbij het licht wordt
gereflecteerd door kunststof figuren voorzien van folie,
die naast en onder de armaturen in de ruimte hangen.
Door de weerkaatsing van licht ontstaan er doorlopende
lichtlijnen en veranderen de kleuren vanuit elke hoek.

Project Joost

Ze ogen fragiel, deze sculpturale lampen van Joost van
Bleiswijk, maar zitten absoluut stevig in elkaar. De stalen
‘Tinkering Lights’ zijn spontaan in elkaar ‘geknutseld’
tijdens het experimenteren met verschillende manieren
om licht te vangen, reflecteren en laten schijnen.
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Haave

Serie vrolijk gekleurde tafellampjes (led) met porseleinen
kapjes, gelakt stalen pootjes en een houten voet.
De ‘Keramiek lamp’ is een ontwerp van Wouter Scheublin
en Lotty Lindeman voor hun nieuwe productlabel Haave.

‘Blue, blue, blue’

Fabrique Publique

‘Blue, blue, blue’, zo heten deze leuke lampjes van
Hanneke de Leeuw met semi-transparante kapjes van
gegoten porselein. De kapjes zijn bewerkt met blauwe
pigmenten - soms zijn ze gewassen met pigment, soms
is er pigment toegevoegd aan de klei, en daarom zijn ze
allemaal verschillend. De lampjes worden geleverd met
snoer, fitting en ledlamp.

BlueTieCompany

Het ontwerp van deze technisch ogende ‘Ultra Light’
lamp is ontstaan vanuit de wens om een ruimtelijk
verlichtingsobject te creëren dat geschikt is voor
plafondmontage, uit meer lichtpunten bestaat en qua
idee aan de kroonluchter refereert. Het is eigentijds
vormgegeven, asymmetrisch en maakt gebruik van
nieuwe materialen, productietechnieken en lichtbronnen
(aluminium, 3D-print en led).

In4nite

Foto: Lonneke van der Palen

In4Nite is een samenwerking tussen Low & Bonar en tien
Arnhemse ontwerpers, die op zoek gingen naar nieuwe
toepassingen voor hun nonwoven textiel Colback. Het
is een mooi voorbeeld van een kruisbestuiving tussen
design, R&D en de maakindustrie, waarbij nieuwe
functionele en esthetische kwaliteiten van het materiaal
werden ontdekt. Erik Stehmann rilde het Colbackmateriaal en maakte er zijn ‘Rilly Nice’ hanglampen van.
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Bezoek ons op LED Expo | Stand D10

Kroon Professional Lighting Solutions
Parabool 100-102 • 3364 DH Sliedrecht

“The first artificial daylight system”
“Best light performance led panel ever!”
“Real human centric lighting”
EWINDOW™ imported by Vezalux | ewinlight.com | vezalux.com | Stand M7
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Naar de maan

Het lampje ‘Crescent Moon’ van
Maud Venema is gemaakt van een
stuk massief beukenhout, afkomstig
uit de rugleuning van een antieke
eettafelstoel. Ze heeft de gebogen
rugleuning getransformeerd tot een
armatuur waarin de oorspronkelijke
gaten van de spijlen een nieuwe
functie hebben gekregen, zodat de
armatuur op verschillende manieren
aan de messing standaard kan
hangen.

Graven

Deze ‘graafmachine-lamp’ van
massief eikenhout past helemaal
in de trend rondom Lego en
Meccano-constructies. Martijn Pin
maakt elke lamp op ambachtelijke
wijze met de hand, waardoor elk
model uniek is. Met het houten
pookje kan de lamp ‘Digit’ op en
neer worden bewogen.

Casaluz

Tijdens de Dutch Design Week had Tiago Sá da Costa
een lichtinstallatie gemaakt, genaamd ‘(z)onder water’.
Daarin was een hoofdrol weggelegd voor fijne muziek,
wind en zijn Casaluz-hanglampen van kurk. Het licht dat
door de lasercut inkepingen scheen, zorgde voor een
betoverend schaduwspel in de ruimte. De lampen zijn
tweedelig: dankzij een magneetsluiting kan de onderkant
eraf worden gehaald en bijvoorbeeld als schaal dienen.

Cartoni Design

Wisse Trooster ontwierp deze Cartoni 900-hanglamp
van gerecycled karton voor Cartoni Design. De lampen
wegen elk 900 gram en kunnen solo of aan elkaar
gekoppeld worden gebruikt, met één adapter. De
lagen golfkarton zijn zowel van onder als boven
afgewerkt met houtﬁneer.

Lichtlab

‘LAMP| ovals’ van Alex Groot Jebbink (a-LEX) voor
Lichtlab bestaat uit 40 ovale vormen, gemaakt van
lasercut MDF. De ontwerper heeft gezocht naar een
manier om dezelfde vorm met halfhoutverbindingen
zodanig te construeren dat er iets nieuws ontstaat.
Materiaal en techniek zijn geen drager van de vorm, maar
een essentieel onderdeel van het geheel. Als hang- en
wandlamp verkrijgbaar.
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Duurzaam
lichtontwerp
‘‘Wat is duurzaam
				 lichtontwerp?’’
Bij de vraag van de opdrachtgever om een duurzaam lichtontwerp te maken
stelde ik hem onbeleefd de wedervraag om mij als lichtontwerper te vertellen
wat een duurzaam lichtontwerp is. Als lichtontwerper werd ik gevraagd om
voor de gemeente Venlo het lichtontwerp voor de aanlichting van het nieuwe
stadskantoor aan de Maas te verzorgen. Het moest een duurzaam lichtontwerp
worden voor de gevel die door architectenbureau Kraaijvangers uit Rotterdam
was ontworpen.

Om een antwoord te krijgen op mijn brutale vraag zijn
we begonnen met een analyse van het project met als
rode draad binnen de projectgroep het naar boven halen
wat een ‘duurzaam lichtontwerp’ is. Uiteindelijk werd de
volgende formulering binnen het project gevonden: een
duurzaam lichtontwerp zou een lichtontwerp zijn waarbij
ten eerste: het ontwerp na 22 jaar (technische levensduur
gebouwen en installaties) gehandhaafd zou blijven in het
lichtbeeld, maar de middelen om dit voor elkaar te krijgen
worden aangepast op de technische mogelijkheden van
de toekomstige tijd. Het zou ten tweede een lichtontwerp
zijn waarbij de nu ingezette materialen in prestatie,
uitvoering en verkrijgbaarheid het meest optimale zouden
zijn wat er op dit moment beschikbaar is. Als derde
zouden energiebesparing, sky glow reductie, lichthinder
en lichtstabiliteit in uitstraling optimaal zijn ingezet.
Tot slot zou een duurzaam lichtontwerp er eentje zijn
waarbij het lichtbeeld een beeld is dat zich in de tijd weet
te handhaven en zich als visie en uitwerking met het
gebouwontwerp weet te handhaven.
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Kameleon

Wat ik in de voorgrond graag wilde realiseren, is dat de
masten een onderdeel zouden vormen van het lichtbeeld
overdag. De ritmiek van de vijf mastnaalden zouden met
het strijklicht van de zon en met de wisseling van de
helderheid van de zon diepte in de ruimte creëren. Door
de naaldvormige masten van 15 m in hoogglans metallic
wit aluminium te laten coaten, werden ze oplichtende
elementen in de ruimte, en de dagkant van de kozijnen
van het gebouw hadden dezelfde uitstraling. Zo zouden
de masten in deze ruimte niet opvallen. Alle armaturen
zijn mat diepzwart gespoten. Overdag zijn de masten een
ritme geworden in de buitenruimte, een onderdeel van
het lichtbeeld, geen anoniem techno-onderdeel. Het is
een decoratie, een ondersteuning van de vormbeelden die
de architect met zijn materialisatie van het gebouw heeft
ingezet.

Boswandeling

Het lichtontwerp werd een opvolging van de identiteit
van de gevel van het gebouw, waar honderden planten
in wandbakken waren geplaatst, als een groene wand
met een textuur die diepte en beweging in zich heeft. Ik
nam deze identiteit in mijn lichtontwerp mee door in de
avond en de nacht bij donker de gevel als het ware te
voorzien van het gefilterde zonlicht in een bos. Diverse
helderheden van zonlicht ontsnappen door de bomen
heen als je door Limburgse eiken- en beukenbossen
wandelt. Dit beeld is bij benadering op de gevel van het
stadskantoor in Venlo geprojecteerd. Het wordt vervolgd
door Gobo-projectie bladpatronen, geprojecteerd op
de bestrating van het plein voor het stadskantoor. Het
voet- en fietspad worden aangelicht door functionele
verlichting vanuit de vijf masten: een overgang tussen het
kunstzinnige lichtbeeld op het plein en het functionele en
veilige lichtbeeld dat nodig is op straat.*

Het plan is doorgerekend en voldoet aan de door
stadsbeheer gestelde voorwaarden voor een verantwoord
lichtbeeld in de openbare ruimte. Bij de uitwerking is
omwille van de begroting het idee met de projectie van
bladmotieven op het plein voor het stadskantoor komen te
vervallen, en bij de masten heeft men ervoor gekozen om
ze uit te voeren in staal in plaats van aluminium.
Tijdens het richten van de armaturen zag ik vanaf de
hoogwerker een meisje en jongen aan komen fietsen.
Ze stopten, niet alleen om te zien wat er gebeurde met
licht en de ruimte, maar vooral om een selfie te maken
met als achtergrond het nieuwe stadskantoor van Venlo
aangelicht vanuit een duurzaam lichtontwerp. Licht is
emotie, blijf kijken en ervaren.
Richard Out Lichtontwerper IALD ELE
noorderlichtadvies en vormgeving
*De Deense ontwerpster Louise Campbell heeft de
ervaring van het gefilterde licht door bomen heen mooi
verwoord en verbeeld op een dvd voor Louis Poulsen,
genaamd: The story behind Campbell. Dit vormde
voor haar de inspiratie bij het ontwerpen van bepaalde
armaturen voor het Deense merk.
www.noorderlichtadvies.nl
Het projectontwerp was in opdracht van de gemeente
Venlo en Industrielicht, en het is gerealiseerd met in
uitvoering masten van Petit Jean, volgens ontwerpvisie Technilum masten model Aiquille. Verder Sill
Leuchten model Aerill, Lumenpulse Lumen Beam
medium inclusief Snoot, volgens ontwerp Sill Gobo
projector, in uitvoering is dit (nog) niet meegenomen.
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Officiële distributeur
in de Benelux
www.koningenhartman.com

Artecta: professionele oplossingen
op het gebied van verlichting

NIEUW: ArtectaProfile Pro-Line LED strip profielen.
Artecta is de totaal leverancier van LED strips en toebehoren. Door uw eisen en
wensen in kaart te brengen, wordt een advies op maat gegeven voor een breed
scala aan toepassingen. Laat u informeren over de mogelijkheden:

Artecta@highlite.nl of bel 045-5667734.

In- en Exterieurverlichting van eigen bodem

7 + 8 februari 2018

EXPOSEREN KAN NOG STEEDS!
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Light + Building 2018:
met actuele thema’s en 2600
exposanten op succesvolle koers
– Door Maria Hasselmann
Gekoppeld – veilig – comfortabel, zo luidt het motto van de Light + Building in Frankfurt am Main. Met dit
hoofdthema gaan wij van 18 tot 23 maart 2018 van start. Alle marktleiders hebben zich ingeschreven. Wij
verwachten ongeveer 2600 exposanten die hun wereldpremières op het gebied van licht, elektrotechniek, huisen gebouwautomatisering en veiligheidstechniek presenteren. Bovendien wordt een extra halniveau in gebruik
genomen, zodat wij met de Light + Building op groeikoers blijven.
Centraal staan de grondthema’s ‘Smartificering van het leven van alledag’ en ‘Esthetiek en welzijn in harmonie’.
De industrie toont op de grootste vakbeurs ter wereld voor licht en gebouwentechniek de intelligente en gekoppelde
oplossingen, toekomstgerichte technologieën en actuele designtrends, die niet alleen de rendabiliteit van een gebouw
verhogen, maar ook het comfort verbeteren en de behoefte aan veiligheid bevredigen. De innoverende vakbeurs
Light + Building verenigt alle stroomvoerende systemen van de gebouwentechniek en bevordert de geïntegreerde
gebouwplanning met een uniek productgamma, zowel in de breedte als in de diepte – van Smart Home tot Smart
Building.

Accent

Een accent in het productassortiment
Licht is de presentatie van de nieuwste
designtrends op de lampenmarkt en
de hoge designcompetentie van de
exposanten. De digitalisering van het
licht heeft het pad naar een nieuwe
dimensie van de vormgeving van
licht geëffend. De innovaties van de
lichttechniek plaatsen de mens en
zijn persoonlijke behoeften op de
voorgrond. Dit toont het toenemende
belang van Human Centric Lighting
(HCL). Daarbij gaat het onder andere
om het effect van het licht op de
mens en de gevolgen van licht voor
diens gezondheid, prestatievermogen
en welzijn.

Lichtmanagement

Net zoals bij HCL maakt de digitalisering
ook het lichtmanagement van de
straatverlichting mogelijk en biedt

deze bovendien de randvoorwaarden
voor andere diensten – bijvoorbeeld
laadzuilen voor E-Mobility, W-LAN
infrastructuur, sensorisch onderzoek
voor controles, luidsprekers voor
SOS-meldingen of noodstopknoppen.
Verrijkt met dergelijke bijkomende
functies biedt straatverlichting
interessante Smart City Lightingconcepten en draagt daarmee bij aan
de realisatie van Smart Cities.

Divers

Het totaalaanbod omvat designlampen in alle stijlrichtingen,
technische armaturen en lampen in
de meest uiteenlopende variaties
en voor alle toepassingen en tevens
een ruime keuze aan lichttechnische
componenten en toebehoren, alsook
buiten- en straatlampen – te vinden
in de hallen één (Trendspot Design)

tot zes en tien, en ook op het Forum.

Veelzijdig programma

Aanvullend op het ruime productaanbod van de exposanten overtuigt
de Light + Building met een veelzijdig
bijprogramma dat voor het eerst in
de categorieën Emotion, Skills, Career
en Selection is geclusterd. Voor alle
vakbezoekers, zoals architecten,
ingenieurs, ontwikkelaars,
binnenhuisarchitecten, ontwerpers,
ambachtslieden, handel en industrie
is het aanbod op specifiek afgestemde
thema’s gericht – van speciale shows
over gespecialiseerde voordrachten
tot presentaties van trends.
Bijkomende actuele informatie over de
Light + Building, het bijprogramma en
de heenreis en tickets zijn te vinden op:
www.light-building.com
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De weg naar een
natuurlijker vorm
van verlichting
- Door Gerrie van Coeverden

Er is zoveel ledverlichting op de markt, dat het
moeilijk is het kaf van het koren te scheiden.
Veel bedrijven bieden ledlampen aan en de
meeste beloven een levensduur van 30.000
tot 50.000 uur. Hoe valt te bepalen wie de
waarheid spreekt?

Revolutionair:
met slechts
één druppel
water koelen

Dat is simpelweg onmogelijk. We kennen wel allemaal
de voordelen van ledverlichting, dat het zuiniger is
en lang meegaat, dat het beschikbaar is in een breed
kleurenspectrum, en omdat ledverlichting elektronisch
wordt bediend, kunnen de lampen worden verbonden
met tal van apparaten (smartphones, tablets, computers),
waardoor de verlichting aan de omstandigheden kan
worden aangepast. Een nadeel van ledverlichting is
de warmte die leds genereren. Deze warmte is vooral
nadelig voor de elektronica. Omdat het degradatieproces
geleidelijk plaatsvindt, zullen de meeste mensen niet
merken dat het licht minder intens wordt of van kleur
verandert, maar er is een oplossing voor dit probleem.

Jake Dyson

Eén van de mensen die veel onderzoek naar de werking
van ledverlichting heeft gedaan, is Jake Dyson. Hij is
de zoon van Sir James Dyson, die wereldberoemd is
geworden als uitvinder van de vernieuwende en vaak
geïmiteerde (stofzakloze) cycloonstofzuiger in de jaren
negentig van de vorige eeuw. Apparaten ontwikkelen
en ontwerpen werd Jake als het ware met de paplepel
ingegoten en hij koos dan ook dezelfde loopbaan als
zijn vader. Hij ging product design studeren aan het
Central St. Martins College of Art and Design, studeerde
af in 1994 en begon zijn carrière als ontwerper van
winkelinterieurs. In 2004 startte hij zijn eigen atelier in
Zuidwest-Londen. Het eerste product dat hij op de markt
bracht was de Motorlight wandlamp. De ledtechnologie
kreeg Jake echter in haar greep en met een team van twee
technici heeft hij sindsdien gewerkt aan het verbeteren
van ledverlichting.
In 2015 kocht James Dyson het bedrijf van Jake.
Daarmee kregen Jake en zijn medewerkers meer armslag
om de energiezuinige ledtechnologie nog verder te
perfectioneren. Hij bleef de leiding van het werk op het
gebied van led houden, maar kreeg door deze verandering
de beschikking over ruim 3500 extra mensen. Jake
Dyson zegt dat product design niet zonder de technische
aspecten van een product kan bestaan. Met andere
woorden: de maakkant van een product mag nooit
onderbelicht blijven bij het ontwerpen.

Foto: Laura Pannack
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Ledkoeling

Dyson heeft een ledlamp met een ingebouwd
koelsysteem ontwikkeld. Het licht wordt gekoeld met
behulp van de koelbuistechnologie, een techniek die
afkomstig is uit de wereld van de satellieten. Het
revolutionaire van deze technologie is dat het ledlicht
wordt gekoeld met slechts één druppel water, die zich
in een vacuüm afgesloten koperen buis bevindt. Door
deze manier van koelen kan de lamp meer dan 30 jaar
meegaan.
Door de hitte van de led verdampt het water.
De waterdamp verplaatst zich naar het (koelere)
condensorgedeelte van de koelbuis. Vervolgens
condenseert de waterdamp weer tot water en is de
warmte, afkomstig van het licht, opgenomen door het
water.
Deze technologie is simpel, schokbestendig en vergt
geen dure materialen. De koelbuistechnologie heeft zich
bewezen als een efficiënte, schone, duurzame en kosteneffectieve manier van koelen.

Duurzaam inkopen

Uitputting van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde
moet worden voorkomen en daarom is het nodig zo
duurzaam mogelijk in te kopen. De kwaliteit van de in
te kopen artikelen is belangrijk: op korte termijn kan het
lucratief lijken goedkope ledlampen te kopen, maar als
deze lampen maar twee jaar meegaan, is dat een slechte
investering, om maar niet te spreken van het onnodige
afval dat er dan wordt gecreëerd.

Efficiënt verlichten

Afgezien van het feit dat Dysons ledlampen, vergeleken
met conventionele lampen en met slecht- of niet-gekoelde
ledlampen, lang meegaan, hebben ze een ander voordeel.
Dit heeft te maken met het verblindingseffect van licht,
ook wel glare genoemd. De oplossing voor dit probleem
is de Dyson CSYS taakverlichting. Daarmee kan het licht
precies daarheen worden gericht waar het nodig is. De
lamp kan verticaal en horizontaal worden verschoven en
kan 360° draaien. Met slechts één lichte aanraking kan
men het licht positioneren. Verder kan de lamp met de
traploze dimmer precies worden ingesteld op de juiste
hoeveelheid licht. Een uur na uitschakeling herinnert het
systeem zich de instelling van de lamp nog. Verder is elke
lamp vastgezet in een behuizing met een kegelvormige
reflector die schittering helpt verminderen.

Meer natuurlijk licht

Het ideale licht voor de mens is natuurlijk licht. Niet alleen
omdat dat beter is voor de gezondheid, maar ook omdat
het leidt tot een lagere energieconsumptie. In de toekomst
zullen we naar een gezondere vorm van verlichting
gaan. Niet alleen gezonder voor mensen, maar ook voor
de aarde. Maar omdat ledlampen totaal andere eisen
stellen dan gloeilampen moeten we, volgens Dyson, ook
naar andere armaturen toe. Armaturen die zodanig zijn
ontworpen dat de leds hun warmte heel gemakkelijk kwijt
kunnen. Armaturen die zijn ontworpen met het oog op
snelle en efficiënte ledkoeling hebben dus de toekomst.
www.dyson.co.uk/lighting
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Lichtontwerpers
in Nederland
– Door Rienk Visser en Arjen van der Cruijsen

Met betrekking tot verlichting richt de wetgeving zich alleen op veiligheid en
de van toepassing zijnde normen op visuele prestaties. Inmiddels zijn ook het
energiegebruik en de duurzaamheid steeds belangrijker geworden en kunnen
ze zichtbaar worden gemaakt in de vorm van een kwaliteitslabel, zoals BREEAM.
Ook de aspecten welbevinden en gezondheid worden steeds belangrijker
geacht, aspecten die onderdeel uitmaken van ontwikkelingen als Human Centric
Lighting (HCL) en het kwaliteitslabel WELL. Technische ontwikkelingen
laten ook zien dat ledverlichting een belangrijke schakel kan zijn in het
Internet of Things (IoT) tussen mens en techniek, zowel voor communicatie
als wisselwerking en beïnvloeding. Niet minder belangrijk is het feit dat de
ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden van ledverlichting met grote vaart
nog steeds verder gaan.

Ontwerp verlichting

Tot voor kort werd het ontwerp van verlichting in
het algemeen uitgevoerd door lichtspecialisten van
fabrikanten en vertegenwoordigers van fabrikanten
en voor grotere projecten ook wel door technische
adviesbureaus. Een aantal hiervan hebben ook

architectuur en het interieur, is er steeds meer behoefte
ontstaan aan onafhankelijke lichtontwerpers die creatief
mee kunnen zoeken naar creatieve lichtoplossingen.
In de loop van de tijd hebben deze zich echter steeds
meer ontwikkeld en zij willen dit ook graag zichtbaar
maken. Lichtontwerpers zijn daarnaast
door alle ontwikkelingen op het
gebied van lichttechniek, regelgeving,
gezondheidsaspecten en maatschappelijke
ontwikkelingen inmiddels een belangrijke
schakel geworden tussen opdrachtgever,
architect, fabrikanten, installateurs en
gebruikers. Het is daarom belangrijk dat
dit ook als zodanig wordt herkend en een
lichtontwerper direct bij de ontwikkeling
van een gebouw een zelfstandige plek krijgt in het
bouwproces.
Alleen dan kunnen de kwaliteit van de verlichting en de
verwachtingen die alle betrokkenen hebben ook worden
gerealiseerd.

‘Er is steeds meer behoefte aan
onafhankelijke lichtontwerpers die
kunnen meezoeken naar
creatieve lichtoplossingen’
medewerkers die zich hebben gespecialiseerd in het
ontwerpen van verlichting. Omdat het vakgebied
inmiddels zo complex is geworden en bovendien
architecten vaak aangaven dat er te weinig aandacht
werd besteed aan het effect en de inpassing in de
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Specifieke oplossing

Het is wel zo dat bijna elk gebouw en eventueel de
omgeving ervan vragen om een specifieke oplossing.
Zo worden aan verlichting in kantoren andere eisen
gesteld dan aan bijvoorbeeld gebouwen voor de
gezondheidszorg, onderwijsinstellingen of hotels.
Bovendien zijn er gebouwen waarin niet alleen de mens
centraal staat, maar ook de objecten die zich hierin
bevinden, zoals winkels, expositieruimten en musea.
Daarnaast zijn er bijzondere toepassingen gewenst,
zoals voor theaters, de aanlichting van gebouwen en een
sfeervolle verlichting in de openbare ruimte.

Verwachtingen

Belangrijk om te weten is wat er in het algemeen mag
worden verwacht van een lichtontwerper. In de eerste
plaats is dat kennis op het gebied van verlichtingstechniek,
onder andere door opleiding en publicaties van NSVV
en CIE. Daarnaast is dat kennis van alle technische
ontwikkelingen van lichtbronnen, verlichtingsarmaturen
en gebruiksmogelijkheden hiervan. Bovendien gaat het

niet alleen om kennis van regelgeving en normen die
geheel of gedeeltelijk verlichting betreffen, maar ook de
maatschappelijke ontwikkelingen die veelal voorlopen
op wetten, regels en normen. Zo is de Europese norm
op het gebied van werkplekken binnen met name
gericht op verlichting op het horizontale vlak. Echter
bij het gebruik van beeldschermen is de blik naast die
op het beeldscherm voornamelijk gericht op verticale
vlakken in de omgeving en is het veel belangrijker
geworden om rekening te houden met helderheids- of
luminantieverhoudingen in de verticale vlakken in een
ruimte.
Ook mag van een lichtontwerper worden verwacht dat
deze lichtberekeningen en hierop geënte visualisaties
op de juiste wijze uitvoert of laat uitvoeren en dat bij
oplevering door meting volgens de van toepassing zijnde
normen wordt getoetst of de verlichting voldoet aan de
gestelde uitgangspunten.
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Efficiënt en
aantrekkelijk:
meer comfort,
minder kosten
Veiligheid, comfort en kosten effectief:
bereid u voor op de toekomst met slimme
netwerktoepassingen voor uw vastgoed.
Inspiring tomorrow.
www.light-building.com
info@netherlands.messefrankfurt.com
Tel. +31 (0) 70 262 90 71

DU: 05.01.2018

Wereldvakbeurs voor licht en
gebouwentechniek
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Frankfurt am Main

Niederlande
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GRATIS
VOUCHERS

E-MAIL UW AANVRAAG
met vermelding van organisatie, naam en
e-mailadres per bezoeker (maximaal 10 personen).
Vouchers worden digitaal geleverd.
E-mail: info@installicht.nl
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“This is what we do”
Lichtontwerp Nederland

Door alle genoemde ontwikkelingen is het daarom steeds
belangrijker geworden om lichtontwerpers die over deze
kwaliteiten beschikken ook zichtbaar te maken, zodat
ze ook gemakkelijk vindbaar worden. Hiertoe is op 11
januari 2017 Lichtontwerp Nederland (LN) gestart om dit
te realiseren, het blijvend te verbeteren en daarnaast ook
uit te dragen. LN staat is principe open voor iedereen die
is geïnteresseerd in licht, verlichting en lichttoepassingen,
zoals uiteraard lichtontwerpers, maar ook architecten,
interieurontwerpers, fabrikanten, vertegenwoordigers
van fabrikanten, adviseurs, installateurs, onderzoekers,
studenten en allen die op andere wijze zijn geïnteresseerd
in licht, zien en beleving. Onder het motto “This is what
we do” richt LN zich in de komende tijd met name op
het verenigen van professionele lichtontwerpers, het
ontwikkelen van het vak lichtontwerp tot een erkende
en zelfstandige discipline, het promoten van het beroep
lichtontwerper, het bijdragen aan normen, richtlijnen en
regelgeving op het gebied van verlichting, en het opzetten
van een online forum voor geïnteresseerden in kennis op
het gebied van verlichting licht en de toepassing ervan,
evenals het opzetten van een online marktplaats voor
opdrachtgevers en lichtontwerpers. Met betrekking tot het
laatste punt kan worden opgemerkt dat lichtontwerpers
volledig onafhankelijk kunnen zijn of werkzaam zijn bij een
fabrikant of vertegenwoordiger, elk veelal met hun eigen
specialisme. Dit is zichtbaar op de markplaats en op basis
hiervan kan een opdrachtgever zijn eigen keuze bepalen.

Meer informatie is te vinden op de website van LN:
www.lichtontwerpnederland.nl en via deze website is
ook aanmelding als lid mogelijk.

Onafhankelijk platform

LN is een zelfstandig en onafhankelijk platform, dat nauw
samenwerkt met de NSVV, en hierin is vertegenwoordigd
door het kernteam Design. Door deze samenwerking
worden onder andere de mogelijkheden tot bijdrage aan
normen versterkt, via NEN, en bijdragen aan publicaties
van het CIE, de internationale commissie voor verlichting.
Daarnaast is het de bedoeling om samen congressen,
symposia en workshops te organiseren en bij te dragen
aan onderwijs op het gebied van verlichting. LN is
met name gericht op Nederland, maar gaat ook de
samenwerking aan met internationale initiatieven, zoals
IALD, ELE en PLDC.

Onderscheid

Lichtontwerp Nederland is nog volop bezig met de
verdere ontwikkeling. Weliswaar staat LN open voor alle
geïnteresseerden in licht, er wordt echter wel onderscheid
gemaakt tussen professionele lichtontwerpers en alle
andere leden. Nog niet alles staat vast en voor zover
nodig is ook nog niet alles vastgelegd in regels. Om
echter de kwaliteit te waarborgen en eventuele geschillen
professioneel te kunnen behandelen, wordt er onder
andere een geschillencommissie opgericht.

In de schijnwerpers

In het vakblad [inst]ALLICHT zult u op de hoogte worden
gehouden van de ontwikkelingen van LN. Om tevens de
verschillende aspecten met betrekking tot de toepassing
van verlichting toe te lichten, zal in de komende nummers
elke keer een andere lichtontwerper een ontwerp in beeld
brengen en toelichten.
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NSVV-voorzitter
Rob Metz zwaait af
– Door Rien Kort

“Dimmen doe ik niet. Het is aan of uit, net
als met licht.” Rob Metz heeft de knoop
doorgehakt: eind 2017 is hij gestopt met het
voorzitterschap van de NSVV.
Metz hanteerde de voorzittershamer ruim twee jaar, maar
was vanaf 2012 al actief binnen het bestuur van het
kennisinstituut. Na een ruime tijd van overdenking ziet
hij echter onvoldoende ruimte om de werkzaamheden
voort te kunnen zetten: “Ik stond voor een dilemma dat
merendeels voortkomt uit mijn huidige hoofdfunctie.” Wat
heet, sinds 2013 is Metz geïnstalleerd als burgemeester
van Soest. “In die rol wordt er ook veel van mij gevraagd.
Heldere afspraken kunnen maken en nakomen beschouw
ik als een belangrijke vereiste in de functie van voorzitter.
Aangezien dat steeds moeilijker gaat worden, heb ik
besloten om mij terug te trekken.” Wanneer het afscheid
precies gaat plaatsvinden, is formeel nog niet bekend.
Volgens de scheidend voorzitter dient dat moment zich
waarschijnlijk tegen het einde van dit jaar aan.

Taskforce

Metz en de NSVV kwamen met elkaar in aanraking via de
Taskforce Openbare Verlichting. Dit platform is in 2007
gestart om de verduurzaming van de openbare verlichting
te versnellen. “Het doel was om een flinke sprong te
realiseren wat betreft energiebesparing.” Metz, die op dat
moment onderdeel uitmaakte van de commissie Milieu en
Mobiliteit van de Vereniging van Nederlandse gemeenten,
trad onder meer toe. Via dit project leerden Metz en de
NSVV elkaar ook nader kennen. Na het opheffen van
de Taskforce in 2011 trad Metz dan ook toe tot de club,
eerst in een adviseursrol, later als voorzitter. De NSVV
maakte op dat moment een metamorfose door en was
op zoek naar mensen met een bestuurlijke achtergrond.
Metz paste, met onder meer zijn ervaring als wethouder,
perfect in het plaatje. “Via de NSVV zag ik bovendien ook
een kans om de doelstellingen van de Taskforce breder uit
te diepen.”
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SPAART TIJD EN ENERGIE.
SNEL GEÏNSTALLEERD,
PERMANENT EFFICIËNT.

Bekijk de video:

60%

Energiebesparing t.o.v.
conventionele halogeen

SLV Nederland
Noorderpoort 28
5916 PJ Venlo
Nederland
T +31 (0)77 320 43 43
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SLV Belgium
Herentalsebaan 429
B-2160 Wommelgem
België
T +32 (0)3 385 30 08

LED
Snelle eenmans installatie
- Kliksysteem

Led module vervangen
zonder gereedschap

www.slv.com

Alle domeinen

Volgens de voorzitter heeft de NSVV in de afgelopen
jaren een aantal belangrijke transformaties ondergaan.
“In de eerste instantie veranderde de aard van een
gezellige vereniging naar een meer taakgerichte club,
waar leden informatie verzamelen en concentreren.”
Die fase is inmiddels opgevolgd door een nieuwe trend:
het bijeengaren van alle belangen die er bestaan op
het gebied van licht. “Het valt mij op dat er sprake is
van een enorme versnippering op het gebied van licht.
De opkomst van led heeft een enorme impact gehad.
Tegenwoordig kan iedereen verlichtingsproducten
fabriceren.” Een kenniscentrum en vraagbaak voor al
die uiteenlopende belangen van bijvoorbeeld opleiders,
installateurs, ontwerpers, architecten, opdrachtgevers is
daarom van levensbelang. Een spilfunctie die de NSVV op
zich wil en kan nemen. “Door licht als centraal thema zo
breed mogelijk te beschouwen, versoepelt de onderlinge
aansluiting van alle mogelijke domeinen binnen de
samenleving.”

Verledding

Metz ziet daarom enkele stippen op de horizon waar
de NSVV nog een belangrijke rol krijgt te vervullen.
“Door digitalisering en verledding is de markt in
een stroomversnelling terechtgekomen. Educatie en
opleidingen; daar neemt de importantie alleen maar van
toe. De onderwijswereld pikt die handschoen echter niet
op. Ik zie daar om die reden een enorme uitdaging voor de
NSVV weggelegd om dat verder te faciliteren.”

Huiskamers

Een ander aandachtspunt voor de toekomst is de
verduurzaming van verlichting in de huiskamers. “Bij
openbare verlichting is dat begrip al volledig ingeburgerd.
De markt begint wat dat betreft zijn normale curve weer
aan te nemen. Tegelijkertijd zien we dat led ook oprukt in
de Nederlandse huiskamers. De branche staat er alleen
nog wat onzeker tegenover. Ook daar kan de NSVV een
geweldige stap maken. Bedenk namelijk wel dat er in
dit opzicht sprake is van de opkomst van een compleet
nieuwe sector. Je kunt spreken van een nog braakliggend
terrein. Qua energiepotentie valt er hier een nog grotere
slag te slaan dan met de openbare verlichting.” Metz
hoopt ook dat de overheid daar oog voor heeft: “Vooral
met de gestelde klimaatdoeleinden in het achterhoofd.”

Passie

Hij gaat dat zelf niet meer van nabij meemaken. Gezien
zijn functie in het openbaar bestuur, zal hij zich hoe langer
hoe meer terugtrekken uit de wereld van verlichting.
Zijn opvolger is nog niet officieel bekend, maar Metz zou
hem of haar alvast een boodschap willen meegeven:
“Stap er met dezelfde passie in, want verlichting is een
buitengewoon belangwekkend en maatschappelijk
fenomeen. Zorg ervoor dat de techneuten en de
samenleving elkaar blijven ontmoeten.”
www.nsvv.nl

Lichtagenda
Er wordt in Nederland veel georganiseerd op het gebied van verlichting.
Soms vinden er meer bijeenkomsten plaats in dezelfde week of op dezelfde dag.
Om dit te voorkomen kunt u zelf uw evenement vermelden in de lichtagenda.

Datum

Activiteit

Plaats

15 februari

Lichtpuntjes bijeenkomsten NSVV: leren van elkaar

Ede

20 t/m 21 maart

NSVV busreis naar Light+Building

Frankfurt

06 mei

Examen European Lighting Expert
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Het nieuwe
hart van de
Brabanthallen
uitgelicht

– Door Gerrie van Coeverden

Bij de uitbreiding van de Brabanthallen vorig jaar tekende Rob
van de Ven voor de elektrotechnische installatie. Hij werkte
intensief samen met huisleverancier Tronix Lighting en het
resultaat mag er zijn.

Er is nu een nieuwe entreehal voor een betere bereikbaarheid van de beurshallen. Tot 2017 waren de verschillende
hallen van de Brabanthallen niet rechtstreeks met elkaar verbonden. Ze waren alleen via een systeem van gangen
gelinkt. Nu het voormalige middenterrein is voorzien van een lichtdoorlatend dak, is er een centrale hal ontstaan.
Deze hal is de nieuwe entree geworden, met een oppervlak van ruim 7000 m2, badend in het daglicht door de
hoge glazen pui en grote dakramen. De hal oogt vriendelijk en de centrale positie is ideaal voor bezoekers en
organisatoren van events, want deze hal is verbonden met alle andere hallen. Het gebouw heeft hiermee een
hart gekregen en de routing voor bezoekers is logischer en makkelijker geworden. Met deze uitbreiding zijn de
Brabanthallen nu de derde grootste evenementenlocatie van Nederland als het gaat om vierkante meters.

Spelen met kleur en sfeer

De nieuwe entreehal van de Brabanthallen is aan
weerszijden voorzien van grote witte doeken, die
oplichten met ledverlichting. Van bovenaf worden ze
aangelicht met in totaal 167 Tronix RGB Wall Washers.
Door de koppeling met een DMX-aansturing zijn de
doeken letterlijk in elke gewenste kleur aan te lichten.
Zo kan er worden gespeeld met kleur en kan de sfeer
van de hal maximaal worden afgestemd op het type
evenement en de omgevingsfactoren. Daarnaast is het
mogelijk de naam of het logo van het event op de doeken
te projecteren.
De specialistische lichtarmaturen die de hal centraal
verlichten, zijn geleverd door Reveb. Door de
aanwezigheid van daglichtsensoren past de lichtsterkte
zich aan aan de hoeveelheid daglicht die door de
dakkoepels schijnt. Door de ingebouwde draadloze
EOS-technologie kan de lichtsterkte van de complete
of gedeeltelijke verlichting worden afgestemd op het
aanwezige publiek en op het evenement.

Winterfair

De Margriet Winterfair was het eerste evenement dat
in de vernieuwde Brabanthallen werd georganiseerd.
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Tijdens dit evenement, dat plaatsvond van 17 tot en met
23 november 2017, vond de officiële opening van de
nieuwe entreehal plaats. Het was de eerste keer dat de
Margriet Winterfair in de Brabanthallen werd gehouden,
in voorafgaande jaren vond deze onderdak in Utrecht. Het
evenement was dit jaar zo succesvol, dat Margriet al heeft
besloten om volgend jaar weer naar de Brabanthallen te
komen.

Gelukt

Het doel van de nieuwe verlichting was om de entreehal
te voorzien van (aanpasbare) sfeer- en efficiënte
verlichting als onderdeel van een duidelijke routing, en
verder om beursbezoekers zich welkom te laten voelen en
ze mee te nemen in de sfeer van een event. Volgens de
hoofd-redacteur van weekblad Margriet, Leontine van den
Bos, is dat zeker gelukt. Zij voelde zich vanaf het begin in
haar element op de nieuwe locatie: “De Brabanthallen zijn
voor ons echt het nieuwe thuis geworden.”
De verbouwing werd Europees aanbesteed en de
organisatie van deze aanbesteding lag bij de gemeente
’s-Hertogenbosch. Rob van de Ven Elektro is al ruim 10
jaar de huisinstallateur van Libéma, het familiebedrijf

Duidelijke routing en aanpasbare
sfeer voor beursbezoekers
dat de Brabanthallen exploiteert. Hij heeft contact
gezocht met de gemeente Den Bosch om aan het
aanbestedingstraject te mogen deelnemen. Uiteindelijk is
de opdracht voor de elektrotechnische installatie hem ook
gegund.

naar zich toe. Verder is
hij vakkundig en werkt hij
oplossingsgericht. Hij heeft
ruime kennis van veranderingen in regelgeving en
behoeftes en speelt daar goed op in.”

Werkwijze

Samenwerking

Rob van de Ven Elektro is een bekende naam in de
beurs- en evenementenwereld. Hij was en is betrokken
bij verbouwprojecten van Expo Haarlemmermeer,
de IJsselhallen, het Mac-gebouw in Maastricht en de
Jaarbeurs in Utrecht. Als gevolg van wijzigingen in de
regelgeving voeren hij en zijn ruim 35 medewerkers
momenteel veel aanpassingen uit aan de noodverlichting
in beurs- en evenementenhallen. Ook de overgang van
traditionele verlichting naar ledverlichting in kerken neemt
hij voor een groot deel voor zijn rekening in NoordBrabant. Al jaren werkt Van de Ven samen met Tronix
Lighting, leverancier van verlichtingsarmaturen voor de
professionele markt. Maarten Verbruggen van Tronix
Lighting is al jaren enthousiast over de werkwijze van
Van de Ven: “Hij is een installateur die vooruitziet: hij is
proactief, en door zelf initiatief te nemen trekt hij projecten

Zoeken naar oplossingen voor de problemen van de
klanten en zorgen voor klanten, dat is wat Van de Ven
Elektro en Tronix Lighting in DNA met elkaar verbindt.
Verder heeft Tronix Lighting uit Uden niet alleen een
breed aanbod aan verlichtingsarmaturen, maar is het
bedrijf ook voorraadhoudend. Daardoor kan Van de Ven,
die met zijn bedrijf in het nabijgelegen Heeswijk-Dinther
is gevestigd, snel leveren en dus heel flexibel zijn naar de
klant. Tronix Lighting is voor Van de Ven meer dan alleen
een leverancier van armaturen; het is ook een leverancier
van kennis, die deze kennis graag deelt met haar klanten.
Zo zoeken ze samen naar verlichtingsoplossingen en
boeken ze samen successen.
www.tronix.nl
www.vandevenelektro.nl
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Freedom of
Constraints
Toen de aarde kreunde onder de gesel van donder en bliksem en Vikingen angstig schuilden voor het natuurgeweld,
werd rond het kampvuur de mythe van Thor de dondergod geboren: de god die op zijn door bokken getrokken
strijdwagen de wolken bereed en reuzen plat hamerde. De mythe van de dondergod is meer dan een verklaring van
het onverklaarbare, het is ook een epische vertelling. Is het verhaal van Human Centric Lighting (HCL) ook zo episch?
Meer dan 90% van de ondervraagden in het onlangs
verschenen Nationaal Smart Lighting + Led Trendrapport
is op de hoogte van Human Centric Lighting. Talloze
wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat licht
van invloed is op ons humeur, onze alertheid en
productiviteit. Het onverklaarbare lijkt verklaard en
je zou verwachten dat het bedrijfsleven HCL zou
omarmen om de productiviteit omhoog te jagen, en
dat de gezondheidssector massaal licht zou inzetten
om de stijgende zorgkosten af te remmen. Uit het
rapport blijkt dat echter helemaal niet, een meerderheid
van de ondervraagden is negatief over de groei van
HCL. Sommigen noemen het een hype, anderen een
nichemarkt en over het algemeen verwacht men weinig
of geen groei, vooral vanwege de onwil van de klant om
voor HCL te betalen.

laboratorium is één ding, in een kantoor is het iets heel
anders. En als wetenschappers hun bevindingen zelf
al relativeren met woorden als waarschijnlijk, deels, en
mogelijk, dan zullen ondernemers niet investeren in een
nauwelijks waar te nemen effect op productiviteit en
humeur. Dan is een kantoorflipperkast en bier en
wijn op vrijdagmiddag nog steeds een betere optie.
De resultaten uit het rapport tonen vooral aan dat
wetenschap en industrie nog veel werk moeten
verzetten. HCL is bekend, licht heeft onmiskenbaar
invloed, nu moet het nog goed worden gemarket.
Misschien moeten ze het onderzoek Freedom of
Constraints in het Journal of Environmental Psychology
doorlezen. Dat toont aan dat duisternis creatieve
prestaties bevordert, dat kan de HCL-industrie wel
gebruiken.

Komt dat doordat het rendement van HCL in een echte
werkomgeving moeilijk meetbaar is? Testen in een

Peter Groot
Directeur Smart Lighting + Design - Led Expo
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Reddingsboei voor de
halogeen-gloeilamp
– Door Henk Stolk

Meer fouten, minder smaak
Aan de Commissie voor Infrastructuur en
Milieu van de Tweede Kamer is een petitie
aangeboden die vraagt om nader onderzoek
en het behoud van de halogeengloeilamp
alvorens deze af te schaffen. Europese
wetgeving uit 2009 bereidde de uitfasering
van de gloeilamp en de halogeengloeilamp
voor. Na een uitstel van twee jaar, omdat er
nog geen passende led-alternatieven op de
markt waren, wordt per 1 september 2018 de
uitfasering van de halogeengloeilamp ook
wettelijk verplicht. In principe kunnen dan
bepaalde halogeengloeilampen niet meer
worden geproduceerd en ingevoerd. Voor
veel gloeilampen geldt dit verbod nu al. Het
uitleveren van voorraden blijft wel toegestaan.
Dit leidt tot ongewenste en onduidelijke
situaties.

Bij recente vergelijkende studies op scholen in Duitsland
tussen actuele led-alternatieven en halogeengloeilampen
werden fouttoenames bij ledlampen van 116, 160, 310
en 313% in vergelijking tot halogeengloeilampen (100%)
vastgesteld. Tekeningen van leerlingen gemaakt onder
halogeengloeilampen zijn evenwichtiger, hebben meer
omvang en kleur, en tonen meer vormkracht en eenheid.
Ook is smaakvermindering bij wortels, appels en honing
in supermarkten vastgesteld na 3 x 13 uur verlichting met
ledlampen.

Onontbeerlijk

Halogeenlampen zijn onontbeerlijk, omdat zij de beste
kunstmatige lichtbronnen zijn voor onze gezondheid. Het
zijn warmtestralers, net als de zon. In de bespreking rond
de vervanging van halogeenlampen door leds wordt door
de technologie achteloos genegeerd dat leds geen lange
golf rood licht en infrarood licht produceren, waarop wij
echter genetisch door het zonnespectrum zijn afgestemd.
Juist deze rode spectrale gedeelten van de (halogeen)
gloeilamp kunnen de negatieve gevolgen van de blauwe
spectrums van de fluorescentielampen, led, PC en de
tv-schermen verminderen. Te veel blauw licht bevordert
onder andere het vormen van vrije radicalen en verstoort
het circadiane ritme in de avond door onderdrukking van
het slaaphormoon melatonine.

Oogtaken

Aangezien wij meer en meer aan energie-efficiënte
verlichting worden blootgesteld en beeldschermen
steeds groter en energierijker worden, nemen de
slaapverstoringen, de verslechtering van de algemene
conditie en de oxidatieve schade van de retina in het oog
(makula-degeneratie - AMD) toe. Op zijn minst in de
particuliere sector en voor alle oogtaken in de avond is
daarom de halogeenlamp onvervangbaar.

De petitie voor behoud van de halogeengloeilamp is bij Change te vinden op:
www.change.org/p/das-halogenlampen-verbot-muss-verhindert-werden

CViTec™ by Civilight
imported by Vezalux
vezalux.com | Stand M7
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• powder coating
• >170Lm/W
• driver inside
• quick start
• iP65
• PF>0.95

Productnieuws

Luxi Link
Het slimme, kant-en-klare
ledprofielsysteem van Sigor is
slank, elegant, onopvallend en
toch aanwezig. Door middel van
eenvoudige steekverbindingen is
deze verlichting makkelijk naar alle
richtingen te monteren.
Door de 90° verbindingshoek en de
diverse lengten van de ledprofielen
komt de Luxi Link op plaatsen waar
de conventionele (of zelfs hedendaagse)
ledverlichting niet komt. Luxi Link
is een prettige oplossing voor onder
andere de meubel- en keukenbouw
en ook de decor- en tentoonstellingbouw, en voor plaatsen waar indirect
(dimbaar) licht is gewenst.
www.exaltation.eu

Waar zwart en goud
elkaar ontmoeten

De interieurtrend Black meets gold heeft zich gevestigd
en zet in op een mix van vorm en materialen. Lampen
in zwart en goud creëren lichtaccenten en geven een
buitengewoon behaaglijk gevoel aan het interieur.
De beide kleurwerelden verspreiden warmte en elegantie.
In de juiste dosering hebben ze een verfijnd en modern of
een tijdloos en natuurlijk effect.
www.trio-lighting.com
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Minato
De ronde vorm opent en sluit
langzaam – als ademend licht.
Minato (325 x 325 x 60 mm) is een
blikvanger op elke plek, aan de muur,
op een dressoir, in een boekenrek of
naast een bed. Elke entree, woon- of
slaapkamer krijgt zo een subtiele,
organische lichtdimensie.
De armatuur kan naadloos worden
ingewerkt in muur of plafond, maar kan ook losstaand
worden toegepast, eenvoudig in het stopcontact.
Minato bestaat ook als versie die bedienbaar is met
een smartphone. Dit design icoon maakt deel uit van
de permanente designcollectie van Musée du Centre
Pompidou in Parijs.
www.kinetura.com

De Radical en Radical XL

De Radical onderscheidt zich door zijn stoere,
dynamische uitstraling, de fraaie afwerking
en het onderstel, dat is gebaseerd op de
Treepod-line. Hierbij is gekozen voor de Japanse
verduurzamingstechniek Shou Sugi Ban voor de
intens zwarte kleur.
Dit ontwerp van Marco Tabak is in Nederland
in het eigen atelier geproduceerd, waardoor
ieder exemplaar uniek is, voorzien van een eigen
nummer. Alle Radicals hebben een kap van
geborsteld rvs. De XL is in totaal 3,5 m hoog,
met een kap van 1 m doorsnee. Deze imposante
verschijning geeft bijvoorbeeld allure aan
showroom en directiekantoor.
www.marcotabak.nl
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Handgemaakte lichtobjecten
De lampen en lichtobjecten van Margherita Vellini zijn
kunstwerken op zich en door de bijzondere vormen,
motieven en de schitterende lichtval een blikvanger in elk
interieur: handgemaakt en gekenmerkt door kwaliteit,
vakmanschap en uiteraard Italiaans design. Vellini is
geboren in Italië als de vierde generatie van een familie
van kunstenaars.
De schilderkunst en later de kunst van keramiek heeft zij
zich op jonge leeftijd al eigengemaakt. Ze werkt vanuit
haar ruime atelier in Italië. Haar keramische lampen zijn in
standaard uitvoeringen verkrijgbaar, maar ook geheel op
maat gemaakt. Sinds kort zijn de vloer- en hanglampen
ook verkrijgbaar in een doorsnede van maar liefst 50 cm.
Door de bijzondere vormen, kleuren, motieven en de fraaie

lichtval zijn ze een eyecatcher in elke ruimte. Elke lamp
wordt uitgewerkt als een uniek stuk, in detail behandeld,
stap voor stap en volgens een hoge kwaliteitsstandaard.
www.interieuraccent.nl | www.homeaccent.nl
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Leddriver met
geïntegreerde
noodunit
Fulham heeft recent een nieuwe Europese all-in-one
noodverlichting leddriver gepresenteerd. De behuizing
bevat zowel een leddriver als een lithium batterij voor de
back-up voeding en een batterijlader. Een maandelijkse
of jaarlijkse zelftestfunctie is geïntegreerd conform de
laatste EU-normen.

Deze nood leddriver voldoet aan alle relevante Europese
standaarden, zoals onder andere ENEC, en daarmee
is de nieuwe Fulham HotSpot Plus een uitkomst voor
lichtfabrikanten die hiermee een complete gekwalificeerde
noodverlichtingsoplossing kunnen aanbieden. Door de
all-in-one oplossing is het aansluiten eenvoudig en is de
verlichtingsarmatuur tevens noodverlichting geworden,
zonder toevoeging van een extra lichtbron die alleen maar
wordt gebruikt tijdens de noodsituaties.
www.elincom.nl

Corona Lite
De Corona Lite straatverlichting is een veelzijdig toe
te passen armatuur, verkrijgbaar in verschillende
uitvoeringen en geschikt voor het aanlichten van wegen,
fietspaden, parkeerterreinen en dergelijke.

Daarnaast lenen de Corona Lite-armaturen zich ook
voor het plaatsen boven overhead deuren (laad- en
losplaatsen), rangeerterreinen en buitenopslag. De
behuizing is gemaakt van koolstofvezel versterkt
met polypropyleen, waardoor de armatuur een zeer
laag gewicht heeft en tevens slagvast, schok-, stooten waterbestendig is (IK08-IP66). De aluminium
montagevoet is afgewerkt met een grijze coating en rvs
borgmoeren. De montagevoet is kantelbaar en zowel
geschikt voor paal-opzet en opschuif met een diameter
tot maximaal 64 mm. Deze armatuur is verkrijgbaar in 35,
50 en 65 W, met een lichtopbrengst van 4750, 6550 en
8100 lm. De Corona Lite Led is leverbaar in 4000 en 5700
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K. Het is geheel in eigen beheer ontwikkeld door Lena
Lighting, en wordt geproduceerd in de eigen Europese
fabriek. Door het gebruik van hoogwaardige componenten
en een gecontroleerd productie- en assemblageproces
kan een standaard garantietermijn worden behaald van
vijf jaar.
www.rocalux.nl

Productnieuws

Sfeermaker of
content display

Bij een groot ledscherm denkt men al snel aan een
billboard reclamepaal langs de snelweg. Deze toepassing
is echter veelzijdig, en met enige creativiteit zelfs
grenzeloos. Durf out of the box te denken, bijvoorbeeld
met een ledvloer als aquarium waarin digitale vissen
zwemmen, een ledgordijn waar klanten en bezoekers
dwars doorheen kunnen lopen, of een ledwand in een
showroom met afwisselende thema’s: waan je in een
woestijn, een jungle of een grote stad.

Natuurlijk is een ledscherm ook functioneel, door er
eenvoudig een mooi logo of aanbieding op uit te zenden.
De ledscherm-techniek is zeer divers: toepassing indoor
of outdoor, helderheid (nits), pixel pitch (aantal pixels
per oppervlak), kijkafstand, vaste of flexibele montage,
enzovoort. Daarnaast is er kwaliteitsverschil in de
gebruikte ledjes en de chipsets. Al deze onderdelen zijn
prijsbepalend. Bedenk vooraf een idee, de wensen en de
eisen, laat je daarna goed adviseren.
Het is ook goed te weten wat de markt te bieden heeft.
Zo heeft de Nederlandse importeur van QledX een
aantal unieke ledschermproducten, zoals panelen in
kunststof (zeer licht in gewicht en duurzaam) en een
zelfontwikkelde UHB-ledtechniek die maar liefst tot
13.000 nits helderheid gaat (daar waar andere merken
en fabrikanten blijven steken op 8000 à 10.000 nits).
Zelfs op de volle zonkant realiseert QledX een kleurrijk en
kraakhelder beeld. Voorts heeft men een diversiteit aan
zelfontwikkelde flexibele ledmatten, lamellen en gordijnen
om alle vormen en afmetingen te creëren, zoals bolle,
ronde, driehoekige en langwerpige vormen.
Het merk QledX is inmiddels acht jaar op de Nederlandse
en Belgische markt, heeft vele mooie projecten
gerealiseerd en daarmee flinke praktijkervaring opgedaan.
De techniek is verbeterd en eigen ontwikkelingen zijn
toegepast, zoals de UHB-techniek (ultra high brightness)
met behoud van kleur en contrast. Lichtinstallateurs,
(outdoor) lichtreclamebedrijven en architecten kunnen met
een idee en wens aankloppen bij de importeur om samen
een mooie oplossing met te realiseren.
www.qledx.nl
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18 t/m 23 maart 2018

GRATIS
VOUCHERS
E-MAIL UW AANVRAAG
met vermelding van organisatie, naam en
e-mailadres per bezoeker (maximaal 10 personen).
Vouchers worden digitaal geleverd.
E-mail: info@installicht.nl

Experts in licht metrologie instrumenten

info@laser2000.nl
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Spheres

Gonio’s

Camera’s
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Time to bloom
Voor vloerlamp Bloom (135 x 60 x 36 cm) haalde ontwerper Tristan Frencken zijn
inspiratie direct uit de natuur, met al haar wonderlijke vormen en structuren. Zo
doet de spannende, maar ingetogen lamellen-structuur denken aan de onderzijde
van een zwam of paddenstoel.
Deze compositie leent zich prima om licht langs te geleiden en Bloom vestigt dan
ook de aandacht op zich door de warme gloed die zij hierdoor verspreidt. Door de
eigenwijze buiging van de voet kan deze vloerlamp uit gecoat
staal, gepolijst rvs en kunststof onder een hoek worden
gedraaid, waardoor verschillende functionele lichtstanden
mogelijk zijn. Als een bloem die zich naar het zonlicht draait,
beweegt Bloom mee met de wensen van de gebruiker.
www.tristanfrencken.com
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Vezalux
Dit product onderscheidt zich van de tunable-white
producten op de markt vanwege de extreem hoge
luxwaarden die het op de grond kan stralen en door
de intelligente software waarop het licht de kleur en
intensiteit volgens het seizoen en locatie op aarde kan
nabootsen.
Een heerlijke ervaring om onder te zitten, maar ook heel
nuttig in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen of in kamers
waarin geen of te weinig daglicht binnenvalt.
www.vezalux.com
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De Woonindustrie
vakbeurs 4-7 februari

U vindt het in De Woonindustrie
In De Woonindustrie vindt u een brede selectie interieurdesign en u ontmoet meteen ook de makers zelf.
Vooraanstaande verlichtingsmerken als Art Deco Trade, Le Clercq & Bouwman, Crystolight, Duran Lighting
& Interiors, Expo Trading Holland, Hadaya verlichting, Van de Heg, Highlight, It’s about Romi, Joy Lighting
Light Trend, Lucide, LUUX licht, Sompex, Villeroy & Boch, Vita Copenhagen en Ztahl by Dijkos tonen tijdens
de VAKbeurs hun laatste collecties, primeurs en noviteiten.
En in De Woonindustrie vindt u méér: met ruim 125 fabrikanten is er een enorme hoeveelheid aan keuze
mogelijkheden. Van bedden tot banken, van stoelen tot carpetten, lampen en kasten, accessoires, sfeer
haarden, kunst en verf. Alles onder één dak, met ruime parkeergelegenheid.
VAKbeurs
U bent van harte welkom op de VAKbeurs van zondag 4 t/m woensdag 7 februari 2018. Heel graag tot dan!
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7 + 8 februari 2018

Brabanthallen | Den Bosch

Dé verlichtingsbeurs
van de Benelux.
Gratis bezoeken?
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Gebruik deze invitatiecode op www.ledexpo.nl
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