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

Anders dan gedacht
UNETO-VNI pakt lichtreclame langs snelwegen aan; er moet regelgeving
komen, zodat automobilisten niet meer worden verblind of te veel
worden afgeleid door de ledschermen met felle reclames. Toch is het
geen anti-ledscherm-artikel; de gewenste regelgeving is ook bedoeld
om gemeenten een handvat te bieden, waardoor ze aanvragen
gemakkelijker kunnen goedkeuren.
Het artikel van de NSVV gaat over CIE, en wie een saai artikel verwacht,
zal verrast opkijken. In de column ‘ongestoord het licht aan’ wordt
ledverlichting die storing veroorzaakt aan de kaak gesteld, en blijkt dat
EMC-testen beter ook de hele installatie kunnen testen, en niet alleen
een enkele armatuur. Tips voor zelf testen komen ook aan bod.
Op de Lichtschool kunnen interieurontwerpers terecht om hun kennis
over verlichting bij te spijkeren. De eigenaresse en een gastdocent
vertellen over de basisopleiding lichtontwerper en over hun ervaringen.
Ook is er een artikel over de succesvolle beurs IMM in Keulen, waar
koper en goud nog steeds in blijken te zijn.
Gebruikelijke misvattingen over halogeen worden aan de kaak gesteld
in de column van Edy ten Berge. Politici die destijds voor het gloeilamp
verbod hebben gestemd, staan allang niet meer achter die keuze, maar
nu wordt de uitfasering blijkbaar in stand gehouden door een commissie
waarin alleen de lichtindustrie zitting heeft. De politici hebben hier hun
macht uit handen gegeven, en geven aan dat ze er nu niets meer aan
kunnen veranderen. En dat terwijl uit onderzoeken blijkt dat het verbod
juist heeft gezorgd voor meer CO₂-uitstoot. Duurzaam hoor…
Ook bijzonder, maar dan positief: als opleiders,
fabrikanten en de NSVV de handen ineenslaan om
te zorgen voor betere leraren, beter lesmateriaal
en goed geïnformeerde leerlingen. Dat gebeurde
op het Deltion College in Zwolle, bij de module
verlichtingskunde. Toen de kosten daarvoor niet in
verhouding bleken te staan tot het aantal lesuren,
is Trilux benaderd als sponsor. Petje af voor de
andere manier van denken en voor de bijzondere
samenwerking.

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

€ 92 50

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

Veel leesplezier!
Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

Meer informatie: www.installicht.nl
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Actueel

KLM UK
en Nedap
KLM UK Engineering Limited, een reparatie- en
onderhoudsbedrijf van AFI KLM E&M Network in het
Verenigd Koninkrijk, heeft gekozen voor het Luxonlichtmanagement platform van Nedap. Hiermee kan
KLM UK Engineering haar nieuwe hangarverlichting
online beheren.
Connected ledverlichting gaat flinke energiebesparingen
opleveren, wat sterk bijdraagt aan de corporate
duurzaamheidsdoelstelling. Peter Mahoney, financieel
directeur van KLM UK Engineering: “Met Luxon hebben
wij de volledige controle over onze verlichting. Het
systeem is zeer flexibel, waardoor we de verlichting
eenvoudig kunnen aanpassen aan de activiteiten in de
hangars. Als er bijvoorbeeld maar één vliegtuig in een
hangar staat, hoeft er in de andere baai geen licht te
branden. Dankzij het Luxon-platform van Nedap kan
ons personeel nog efficiënter en veiliger werken.” KLM
UK Engineering werkt aan een kleinere ecologische
voetafdruk en optimaliseert daarom de bedrijfsprocessen
op alle mogelijke punten. Het lichtmanagementplatform
van Nedap halveert het energieverbruik van de ledverlichting.
Mahoney: “Misschien denken mensen bij duurzaamheids
doelen niet direct aan verlichting, maar het juiste systeem
kan echt een groot verschil maken. Dit intelligente
systeem kan ons, nu en in de toekomst, forse energie
besparingen opleveren. En dat heeft ook weer een flink
financieel voordeel.”
www.nedap.com

Vakbeurs
Van 13 tot 15 februari 2019 vindt in Messe Westfalenhallen
Dortmund de vakbeurs Elektrotechnik plaats, de beurs
voor gebouw-, industrie-, energie en lichttechniek.
Op deze B2B-beurs komen de allerlaatste innovaties
en trends op het gebied van elektrotechniek en
gebouwautomatisering samen.
Het is een professionele ontmoetingsplaats voor
producenten, distributeurs en bijkomende diensten,
waar ruim 21.000 vakbezoekers, dus beslissers, worden
verwacht, waaronder architecten, ingenieurs en planners
van grote projecten. Al met al een interessante doelgroep
om uw producten en of diensten onder de aandacht te
brengen. Belangrijk onderdeel van Elektrotechnik zijn de
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talrijke workshops, kennissessies en innovatiefora. De
combinatie hiervan met de vakbeurs maakt Elektrotechnik
een interessant netwerk-evenement voor zowel
bezoekers als exposanten. De uitstekende faciliteiten en
bereikbaarheid van de Messe Westfalenhallen Dortmund,
de professionele uitstraling van de beurs en het congres
zorgen voor de perfecte ambiance om producten onder de
aandacht te brengen. Voor nieuwkomers op de beurs is
een aantrekkelijk compleet pakket samengesteld: u heeft
al een stand van 12 m2 voor € 2395,00, inclusief stand,
meubels, stroom, enzovoort. Uitgebreide en up-to-date
informatie is op de site te vinden.
www.messe-elektrotechnik.de

Actueel

Waldmann
Lightliner
Ervaar en test verschillende lichttechnologieën en lichttypen in een unieke productpresentatie in de Lightliner
van Waldmann. Dit is een mobiele infotruck voor het industriële segment. In deze truck worden alle modellen en
varianten van Waldmann getoond, en dit kan ook bij u op het bedrijfsterrein. Maak kennis met de noviteiten en
probeer met de proefopstellingen een veelvoud aan lichtoplossingen direct uit.
De lichtexperts nemen graag de tijd om u ter plaatse
individueel advies te geven, en de juiste lichtoplossing
te vinden. Bereid u voor op de toekomst met innovatieve
en efficiënte verlichtingsoplossingen van Waldmann.
De van airconditioning voorziene Lightliner biedt
een aantrekkelijke productpresentatie met veel
toepassingsvoorbeelden en vooral uitgebreide knowhow met betrekking tot verlichtingsoplossingen voor
industriële werkplekken op het gebied van research en
ontwikkeling van de productie, test, controle en service tot
aan de machines. In de ingebouwde demonstratieruimte
kunnen bezoekers bijvoorbeeld zien welke mogelijkheden
de productvariaties de fabrikant bieden: punt- of
vlaklicht, individuele montage- en aansluitmogelijkheden,

verschillende uitstraalhoeken, armatuurformaten en
instelopties. Of neem direct plaats op de werkplekken.
Test zelf welke verlichting precies aan uw eisen voldoet
qua flexibiliteit of instelmogelijkheden. Zo bespaart u tijd
en reiskosten, krijgt u een op maat gesneden presentatie
en advies op maat. Een bezoek van de Lightliner is
kosteloos en vrijblijvend. Samen met Tooltronics heeft
Waldmann een tour gepland, die in week 16 Nederland
aandoet en in week 17 België. Zo zijn ze in Twente,
Amsterdam, Delft en Eindhoven, en in Luik, Leuven, Gent
en Kortrijk.
www.waldmann.com

Light + Building
op z’n Thais
Messe Frankfurt New Era Business Media heeft de
Thailand Lighting Fair en de Thailand Building Fair
aangekocht om zo haar wereldwijde portfolio van Light
+ Building beurzen uit te breiden. Messe Frankfurt is
in 2015 gestart met deze twee Thaise beurzen, en ze
maken nu officieel deel uit van de Light + Buildingfamilie van 14 beurzen over de wereld.
De Thailand Lighting Fair en Thailand Building Fair
zullen van 8 tot 10 november worden gehouden in het
Bangkok International Convention & Exhibition Centre.
Men verwacht dat de editie van 2018 meer dan 165
standhouders mag verwelkomen op ruim 10.000 m2.
Stephan Buurma, bestuurslid van de Messe Frankfurt
Groep, zei het volgende erover: “Het beursmerk Light +
Building staat wereldwijd goed bekend om de hoge
kwaliteit van haar evenementen en haar kracht om de
beste partijen in de markt aan te trekken. Met de Thailand
Lighting Fair en de Thailand Building Fair erbij ontstaat
er een synergie tussen de verschillende markten in
verlichting en gebouwtechniek. Deze regio vormt de op

vijf na grootste economie ter wereld, en is op twee na
het meest dichtbevolkte gebied. Messe Frankfurt kan zo
haar aanwezigheid in Azië verder uitbreiden. Onze locale
partners – de ExhibiZ en de Provincial Electricity Authority
(PEA) – hebben vanaf het begin een geweldige bijdrage
geleverd, en wij kijken ernaar uit om nog vele jaren met
hen samen te werken.” De twee beurzen worden tegelijk
gehouden met Secutech Thailand, een belangrijk platform
voor de nieuwste ontwikkelingen wat betreft veiligheid,
smart homes en producten voor (brand)veiligheid.
Door deze drie beurzen onder één dak te houden,
heeft iedereen die werkzaam is in de lichtmarkt, de
gebouwtechniek en de veiligheidsmarkt de mogelijkheid
om alles op één plek te vinden.
www.thailandlightingfair.com
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Actueel

Archeologisch
museum
in Madrid
De inhoudelijke focus van het Archeologisch museum in
Madrid ligt op Iberische kunst – bijvoorbeeld de Dame
van Elche. Nauwkeurig accentuerende verlichting van
ERCO laat de historische expositiestukken expressief
en hedendaags verschijnen. Voor de 14-jarige Manuel
Campello Esclápez zou 4 augustus 1897 een bijzondere
dag worden. Bij werkzaamheden op het land in de buurt
van de Spaanse stad Elche stuitte hij op een grotere
steen die zich bij een nauwkeurigere blik ontpopte als
vrouwenbuste van zeer hoge kunstzinnige kwaliteit.
Tegenwoordig staat ze bekend als de Dame van Elche:
een meesterwerk van de Iberische kunst. Ze wordt in
het Museo Arqueológico Nacional tentoongesteld.

Het Museo Arqueológico Nacional dat in 1867 door
koningin Isabella II werd opgericht, is gespecialiseerd
in historische vondsten van het Iberische schiereiland,
aangevuld door telkens een Egyptische, Griekse,
Romeinse en Islamitische collectie. De permanente
tentoonstelling maakt circa 13.000 expositiestukken
voor belangstellenden openbaar toegankelijk. Naast de
Dame van Elche zijn er bijvoorbeeld een imitatie van de
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Grot van Altamira met rotsschilderingen uit het stenen
tijdperk te zien en het gereconstrueerde mausoleum van
Pozo Moro uit de zesde eeuw. Het neoclassicistische
gebouw werd in de negentiende eeuw opgericht volgens
de ontwerpen van architect Francisco Jareño. In de loop
der jaren vonden herhaaldelijk renovaties en uitbreidingen
plaats. Voor de onlangs afgesloten werkzaamheden is
Frade Arquitectos verantwoordelijk. De hoofdgedachte
was om het emotioneel aandoende karakter van het
historische gebouw te behouden en dit ten aanzien
van communicatie en esthetiek in overeenstemming
te brengen met de eisen aan een museum van de
eenentwintigste eeuw. Zo worden bijvoorbeeld de
onlangs overdekte en met trappenhuizen uitgevoerde
binnenpleinen ook als tentoonstellingsoppervlak gebruikt.
Objecten van groot formaat kunnen vanuit de meest
uiteenlopende perspectieven worden bekeken.

De volledige tentoonstelling wordt met accenten verlicht.
Afhankelijk van de grootte en oppervlakte van de
expositiestukken is een geschikt dimniveau gedefinieerd
voor iedere tentoonstellingsruimte. Er worden Optec
spots en lens-wallwashers van Erco ingezet met 12 W,
1260 lm en de lichtkleur warmwit met 3000 K, alsmede
Logotec spots van Erco met eveneens 12 W, 1260 lm en
de lichtkleur warmwit met 3000 K. Drie factoren bepalen
de flexibiliteit van de verlichtingsinstallatie: de armaturen
worden aan spanningsrails bevestigd, de Spherolit-lenzen
kunnen zonder gereedschap worden verwisseld en de
armatuurhuizen zijn formeel bescheiden vormgegeven.
De Dame van Elche is één van de belangrijkste
expositiestukken van de tentoonstelling. In een verder
door lichte kleuren bepaalde ruimte staat ze daar in het
centrum tegen een roodbruine achtergrond. Ze wordt
geënsceneerd met drie Optec spots van Erco, waarbij

twee spots met de lichtverdelingsspot telkens vanaf de
zijkanten, en één de lichtverdeling wide flood vanaf de
achterkant het expositiestuk verlichten. De lichtkleur
warmwit met 3000 K onderstreept de kleur van het
kalksteen. Door het licht- en schaduwspel onderscheiden
de contouren zich duidelijk. En terwijl de neergeslagen
ogen bijvoorbeeld enigszins in de schaduw liggen, maken
de oogleden een zeer lichte indruk – er ontstaat een
hedendaagse, levendige uitdrukking.
www.erco.com

tel:0546-451943 ALMELO
www.bekhuis.net
info@bekhuis.net
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Actueel

Kulturhus
Jachtlust
in Twello

Dat CLS-armaturen niet alleen prima inzetbaar zijn in
culturele gebouwen, hotels, winkels en themaparken,
maar ook in kantooromgevingen, dat bewijzen de foto’s
van het Kulturhus wel. De firma Intermontage tekende
voor het ontwerp en realisering van het volledige
interieur, inclusief nieuwe scheidingswanden, plafonds
en decoraties.

Het resultaat is een warme, prettige kantooromgeving,
waarin de mens centraal staat. Van Dalen Installatie
techniek uit Twello verzorgde de levering en installatie
van de lichtinstallatie. Het lichtontwerp werd verzorgd
door Gerben Wolters van dezelfde firma. In de
kantoorruimten werd gebruikgemaakt van de Ultima in
een semi-opbouw-uitvoering. De Ultima kenmerkt zich
door een lage UGR-waarde van <13. Door de Ultima
als semi-opbouw-armatuur toe te passen, biedt deze
de mogelijkheid om een side glow effect te creëren, wat
een fraai decoratief effect geeft. In de gangen werden
Emeralds toegepast. De Emerald is zeker geen standaard
downlighter. Met behulp van twee verschillende
frontringen is de Emerald in te bouwen in elk bestaand
inbouwgat, variërend van 140 – 250 mm. Met behulp van
optionele Office lenzen is een UGR <11 realiseerbaar voor
optimaal werkcomfort.
www.cls-led.com

Experts in licht metrologie instrumenten

info@laser2000.nl
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Spheres

Gonio’s

Camera’s

Actueel

McDonald’s
met led
McDonald’s Europaplein Venlo (Weselseweg 1A) is al lange tijd bezig met verantwoord en duurzaam omgaan met kwaliteit, service en energie. McDonald’s vindt dat zij de verantwoordelijkheid
heeft om als grootste restaurantketen ter wereld een positieve bijdrage te leveren aan een aantal
belangrijke maatschappelijke uitdagingen.
Met hun schaalgrootte kunnen
zij een positieve impact hebben
op bijvoorbeeld klimaat, afval,
voedselverspilling, verantwoorde
voeding en goed werkgeverschap.
Dit doen ze niet alleen, maar samen
met hun gasten, werknemers,
franchisenemers, ketenpartners en
andere samenwerkingspartners. In
Exaltation hebben eigenaar Frank
Faassen en zijn technische man

John Verbeek een goede partner
gevonden, zo geven ze aan. De
magazijnen, spoelkeuken, keuken,
bereidingsruimten zijn voorzien
van 600 x 600 mm ledpanelen van
Exaltation van 40 W, 4000 K. Verder
zijn de bestaande vierkante PLarmaturen vervangen voor de Square
15 Led Panels. Deze zijn 18 W en
2700 K. Het resultaat is te zien in de
fris en optimaal verlichte werkruimte

versus het gezellige en knus verlichte
restaurant. Frank Faassen heeft
buiten McDonald’s Europaplein
in Venlo ook nog McDonald’s
Venlo centrum, Tegelen, Venray
en Maasbree. Ook hier zullen de
verdere verantwoorde en besparende
maatregelen worden doorgevoerd.
www.exaltation.eu

Handhaving titel
De titelbescherming voor interieurarchitecten blijft gehandhaafd, aldus
het ministerie van OCW. Hiermee
komt een eind aan een aantal
onzekere jaren voor interieurarchitecten. De afgelopen jaren
heeft de bni zich samen met de BNA
en BNO ingezet voor behoud van
titelbescherming.

De belangrijkste reden is dat de interieurarchitect een publiek belang dient
dat uitstijgt boven het directe belang van de opdrachtgever en dat bijdraagt
aan de hoge eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de gebouwde
omgeving. In de beslissing van de minister wordt hieraan gerefereerd, evenals
aan onderzoeken en adviezen die zijn gedaan en waarin tevens werd gepleit
voor behoud van de titel. In het besluit wordt nog vermeld dat de discipline
interieurarchitectuur momenteel geen universitaire master-opleiding kent,
maar dat daar vanuit de beroepsgroep al langere tijd voor wordt gepleit.
De minister ziet initiatieven hiervoor met belangstelling tegemoet.
www.bni.nl
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Licht in
Keulen

materialen en metallics
Niet eerder waren er zoveel verlichtingsmerken vertegenwoordigd op de IMM
in Keulen; bijna 140 exposanten. Van decoratieve tot technische (project)verlichting, voor
woon-, bad- en slaapkamer, voor binnen en buiten. Toegepaste materialen liepen uiteen
van papier tot terracotta, van kunststof tot metaal, van glas tot leer, van hout tot vilt.
Metallic kleuren, met name koper en goud, zijn nog altijd in.
– Door Monique van Empel

Ingo Maurer

‘Walking In The Rain’ is een nieuw ontwerp van lichtkunstenaar Ingo Maurer. De hoogte van 140 cm en
de combinatie van de eigenwijze rode pootjes en de
‘regenjas’ opgebouwd uit verschillende lagen papier
geven deze sculpturale lamp een menselijk trekje. Zoals
bij alle lampen in de MaMo Nouchies-serie is er ook hier
speciaal behandeld Japans papier toegepast. De lamp
heeft twee ledmodules met een koelelement en is dimbaar.
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Tobias Grau

De hanglamp Falling Water van Tobias Grau (aluminium/
glas) is een druppelvormige ledlamp die door de lens een
brede lichtspreiding geeft. Er is keuze uit vier modellen:
met een enkele, 3, 6 of 9 hanglampen. Het bolletje is 8 cm
in doorsnede. Kies uit gepolijst aluminium, mat zwart of
mat wit. Led 11 W, 2700 K, dimbaar.

Bomma Lighting

De Phenomena collectie van Bomma, het designmerk
van de ambachtelijke Tsjechische glasfabrikant Bohemia
Machine, is geïnspireerd op de bekende vormen: cirkel,
driehoek, rechthoek en ovaal. Elke vorm is er alleen in
deze specifieke kleur. Wel kan de fitting naar keuze in
chroom of goud worden uitgevoerd. Er is keuze uit zeven
hanglampen en twee vloerlampen. Met hun ambachtelijke
en mondgeblazen glazen verlichting bedient Bomma
zowel de project- als consumentenmarkt.

Ferrolight

De staande lamp Zeus van Ferrolight is een ontwerp van
Ferdinand Verbeek en wordt in eigen atelier gemaakt.
Zeus is 187 cm hoog en heeft een doorsnede van 15 cm.
De zuil is van kunststof met een zachte touch, de voet is
van geanodiseerd aluminium (ook in zwart verkrijgbaar).
Deze lamp heeft verschillende lichtbronnen die onaf
hankelijk van elkaar kunnen worden aan- en uitgezet en
gedimd: in de zuil zit een led van 30 W, in de uplighter
eentje van 20 W. Tegen meerprijs is Zeus te bedienen via
een afstandsdimmer of bluetooth.

Brokis

‘Das Haus’ van de meubelbeurs IMM in Keulen was
deze keer ontworpen en ingericht door lichtontwerpster
Lucie Koldova. Zij is vooral bekend van haar lampen voor
het Tsjechische Brokis; veelal van mondgeblazen glas
gecombineerd met andere pure materialen, zoals hout of
metaal. Deze minimalistische hanglamp Jack O’Lantern
doet denken aan een glimworm. De handgeblazen bol van
mat glas zit in een subtiel geometrisch frame van metaal,
verkrijgbaar in chroom of messing.
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www.gelighting.com/eu

LED Bulkhead Sensor

Niet-dimbaar

II.

80+
50 000h
L70

CRI

Verzonk.

Gemak
instal

IP 65

Eenvoudig

• Energie-efficiënt (95 lm/w)
• Uniform verlicht
oppervlak,
• 9W, 17W, 25W
• 3000K, 4000K, 6500K
• TOT 2400 LUMEN
• Statische driver
• Bewegings- of
lichtdetector
• PF > 0,9
• Tot 40% energiebesparing

Class

Waterbestendige
Geïntegreerde Mariner

Niet-dimbaar

50 000h
/L70

IP 65

Gemak
instal

125°

Gemont.
oppervlak

08

II.

Code IK

Class

• Eenvoudige en gemakkelijke installatieopties met de snelle aansluitoplossing
• Ononderbroken verbindingsfunctie voor
beide groottes - 1200 mm en 1500 mm
• Hoge prestatie met uitstekende efficiëntie
met 2 lumen pakketten -130 lm/w
• Ingebouwde statische driver
• PF > 0.9
• THD < 20%
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Pode

Verlichting is een nieuwe poot
in de collectie van Pode. Van de
Duitse ontwerper Michael Raasch
werden op de IMM drie lampen
gepresenteerd. De decoratieve Uturn
is zowel een lamp als bijzettafel. De
rond gebogen constructie eindigt
aan één zijde in een tafelblaadje.
Daarboven zweeft een subtiele
armatuur die het tafelblad verlicht.
Hood is een subtiel sfeerlampje
met een voetje en een los kapje,
dat leverbaar is in vier kleuren. De
staande lamp Pom heeft een klein bol
lampje, dat in meer richtingen kan
draaien.

Ingo Maurer

Flexibiliteit is troef bij de Ringelpiez-collectie van Ingo
Maurer; deze is verkrijgbaar als wandlamp, hanglamp,
tafellamp en vloerlamp. De in hoogte verstelbare stang
(van 150 tot 210 cm) van de vloerlamp is gemaakt van
koolvezel en staat los in een voetplaat met twee gaten
voor twee standen. Sowieso is de lamp op alle mogelijke
manieren instelbaar. De clou zit ‘m in de aluminium ring (in
zwart of wit) met daarin de verstelbare ledmodule die naar
elke hoek kan worden gericht. En door de ring simpel los te
draaien en om te draaien, kan het licht naar boven of naar
beneden worden gericht. De leds beschikken over 25 W,
een kleurweergavewaarde van Ra 95, 3000 K en 3600 lm.

Wästberg

De Alto van Wästberg is een flinke jongen van bijna 2 m
hoog. Alleen de opvallende voet meet al 36 cm. Hierop zit
een soort draaiwiel waarmee zowel de lichtkleur als de
lichtsterkte kan worden aangepast, de lamp kan worden
aan- en uitgezet én gedimd. Het gaat om dynamische
dimming. Dit houdt in dat de kleurtemperatuur van het
licht warmer wordt, naarmate de lamp verder wordt
gedimd. De lamp geeft een zeer wijds, indirect licht, en
er is armatuurkeuze uit zwart, wit en grijs. Design: Dirk
Winkel.
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UNETO-VNI breekt lans
voor regelgeving
lichtreclame langs wegen
Grote ledschermen langs de weg. De één rijdt erlangs
zonder het op te merken, voor de ander leidt het enorm af.
Je vraagt je af: is dit veilig en mag dit allemaal wel? Zijn
hier wel vergunningen voor verleend?
- Door Miranda Zonneveld
Ramon Penders, bestuurscommissielid van de Vakgroep
Lichtreclame van Uneto-VNI, weet hiervan de ins en outs.
Hij vertelt: “Wie reclame wil maken op zo’n mast moet
zich melden bij één van de bedrijven met reclamezuilen
langs de snelweg. Die bedrijven hebben een vergunning
nodig voor het bouwen van de mast. Soms moet die
worden aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Als de zuil
verder van de snelweg komt, dan is de gemeente aan zet.
Kritisch vervolgt hij: “In de praktijk merken wij dat er géén
wettelijke regelgeving bestaat die gemeenten kunnen
gebruiken om vergunningen voor digitale lichtreclame
langs snelwegen te verlenen. Met alle vervelende
gevolgen van dien.”

Afleiden

Met digitale reclame langs wegen hebben bedrijven
betere mogelijkheden om hun boodschap bij een hele
grote doelgroep onder de aandacht te brengen. De
ledschermen geven het beeldmateriaal een kleurechte
uitstraling, waardoor de kwaliteit beter is dan bij
een traditioneel doek bijvoorbeeld. Ook maken de
digitale reclamemasten het mogelijk om verschillende
campagnebeelden tegelijkertijd te laten lopen. Elke zes
seconden wisselt het beeld naar een volgende campagne.
Dit geeft bedrijven enorm veel commerciële kansen.
Penders: “Digitale lichtreclame heeft dus prachtige
voordelen, alleen, omdat de ledschermen soms letterlijk
naast de weg staan, roepen ze ook veel kritische vragen
op. Neem bijvoorbeeld de lichtintensiteit. Als de schermen
“vol” aan staan, kun je als bestuurder verblind raken. En
dan de bewegende beelden. De grove richtlijn is nu zes
seconden tussen de overgang naar een nieuw beeld, maar
er is zoals gezegd nog geen wettelijke regelgeving voor.
Ook ontbreekt de inhoudelijke kennis over dit onderwerp
vaak, dus is het beoordelen van een vergunningsaanvraag
lastig. Daarom wijzen de gemeenten de aanvraag op dit
moment dan maar af.”
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Niet vrolijk

Penders vervolgt: “Het is voorgekomen dat onze
lidbedrijven grote bedragen hadden geïnvesteerd en alles
klaar hadden staan, maar vervolgens op het moment
suprême geen vergunning kregen om het ledscherm ook
daadwerkelijk te plaatsen. Daar werden zij op zijn zachtst
gezegd niet vrolijk van. Dat gebeurde allemaal omdat de
gemeente gewoon niet voldoende informatie had om de
vergunning af te geven. Toen we dit soort signalen steeds
vaker van onze leden kregen, zijn we er als Vakgroep
Lichtreclame meteen mee aan de slag gegaan.”

Handleiding ‘Reclame langs wegen’

De vakgroep legde contact met het kennisplatform
CROW, Rijkswaterstaat en Stichting Openbare Verlichting
Nederland (OVLNL.nl). Uit de samenwerking bleek
inderdaad dat de kennis over de toepassing van digitale
reclame langs wegen voor gemeenten ontbrak. De laatste
CROW-richtlijn dateerde uit 2014. Inmiddels heeft
CROW de handleiding ´reclame langs wegen’ opgesteld.
Deze handleiding staat vol praktische handvaten hoe je
de lichtreclame uiting moet beoordelen als decentrale
wegbeheerder.
Penders licht toe: “Omdat wij bij als Uneto-VNI gericht
zijn op kwaliteit en veiligheid, maken wij ons echt druk
over dit actuele onderwerp. We wilden vooral veel
“objectieve maatstaven” in het rapport. Dus wat zijn de
grenswaarden in de maximaal toegestane luminantie?
Hiervoor keken we ook naar de richtlijn Lichthinder van de
NSVV. In de handleiding staan nu per gebied, bijvoorbeeld
bebouwde gebieden of rurale gebieden, wat de maximum
lichtintensiteit mag zijn, zowel ’s avonds als overdag,
want dat verschilt nogal! Ook staan er afwegingscriteria
in als beweging van het beeld en overgangstijden. Je
kunt je voorstellen dat sterk bewegende beelden meer
afleiden dan langer stilstaande beelden. Daar moet
een vergunningsaanvraag objectief op kunnen worden
beoordeeld.”

Verantwoorde lichtreclame

Het resultaat van de samenwerking tussen vakgroep
Lichtreclame en CROW is dat de inhoudelijke kennis over
de lichtreclame langs wegen nu praktisch is gebundeld
voor gemeenten, maar ook voor opdrachtnemers,
adviseurs en de installatiebedrijven in de branche.
Penders vervolgt: “Ik vind het mooi om te merken dat de
Uneto-VNI met dit inhoudelijke rapport er echt toe doet
in de politiek. Het concrete resultaat van de hele exercitie
is dat gemeenten de publicatie gebruiken om er beleid op
te ontwikkelen. De lichtreclamebedrijven kunnen met de
publicatie in de hand in de gemeente waar zij actief zijn,
actief het gesprek aangaan over de gewenste vergunning.
Dit gaat dan om vergunningen voor verantwoorde
lichtreclame langs snelwegen, getoetst op de criteria van
kwaliteit en veiligheid. Het gaat ons dus niet alleen maar
om de commercie.”

Vuist maken

Lichtreclame langs snelwegen is niet het enige actuele
onderwerp dat de Uneto-VNI aanpakt. Penders: “De
Uneto-VNI maakt als ondernemersorganisatie voor de
installatiebranche een enorme vuist in de landelijke en
Europese politiek door haar 5000 leden. Zo hebben
we een afgevaardigde van de vakgroep Lichtreclame
in de zogenaamde European Sign Federation (ESF)
zitting laten nemen. In deze vergadering neemt men op
Europees niveau beslissingen over de onderhoudsnormen
van lichtreclame-installaties. We zijn heel blij dat we
daar op deze manier sturing aan kunnen geven en dat
we onze leden ook snel kunnen informeren over de
onderhoudseisen die worden gesteld.

Kennisoverdracht

Verder is de vakgroep Lichtreclame enorm actief in het
zorgen voor kennisoverdracht. De vakgroep zorgt er
bijvoorbeeld voor dat de lichtreclamebedrijven die lid
willen worden, allemaal de cursus Technisch Beheerder

Lichtreclame kunnen volgen. De commissie biedt de
cursus aan in samenwerking met de het Opleidings- en
ontwikkelingsfonds voor het Technisch Installatiebedrijf
(OTIB). Penders: “Wij staan voor kwaliteit,
betrouwbaarheid en service. Dat betekent dat je leden
ook wel het juiste kennisniveau moeten hebben. Daarom
moeten alle aspirant-lidbedrijven de cursus volgen. Als
het bedrijf dat examen met goed gevolg aflegt, krijgen ze
een diploma. Daarmee kan dan bij KVINL de erkenning
lichtreclame worden aangevraagd. Dit is verplicht is om lid
te worden én te blijven van Uneto-VNI.

Naar Denemarken en Zweden

Ook organiseert de commissie de jaarlijkse
ledenbijeenkomst en de vakdagen over actuele
onderwerpen als veilig werken, duurzaamheid, lichthinder,
enzovoort. Penders: “Het gaat bij onze vakgroep om
kennisoverdracht, kennisoverdracht en kennisoverdracht.
We organiseren daarom ook nog één keer per jaar een
vierdaagse studiereis naar een Europees land, om de
daar aanwezige lichtreclame-industrie te bezoeken. De
focus in die trips ligt op kennis en inspiratie opdoen bij
buitenlandse bedrijven én natuurlijk netwerken. Dit jaar
doen wij Denemarken en Zweden aan en we zien uit naar
inspirerende dagen.”

Hij sluit af:
“Wij zijn bij de Vakgroep lichtreclame gedegen bezig met
ons vak en vooral met de kwaliteitsnormen. We staan
open voor zaken waar onze leden tegenaan lopen en
pakken deze heel serieus op. Niet alleen door publicaties
en richtlijnen, maar ook door gesprekken, lobbyen en
presentaties door vakgenoten. Niet zelden met een
verregaand effect!”
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Co l umn

Ongestoord
het licht aan
- Door André Canrinus
Wat is er nu weer aan de hand? Alles is nu toch wel een keer geregeld? De CE-markering is al bijna 20 jaar van
kracht. Dus iedereen weet hier toch van? Helaas is dit nog steeds niet het geval. Regelmatig komen mensen bij
mij op bezoek met de vraag: “Wat betekent de CE-keuring?” Deze vraag wordt vaak gesteld door onder andere
verlichtingsbedrijven. In juni 2015 heeft Agentschap Telecom (AT) met onder meer de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) een onderzoek gedaan aan 35 ledlampen, en geen van allen voldeden ze aan de wettelijke
verplichtingen. Da’s toch vreemd.

CE-markering

Met het plaatsen van de CE-markering
op een armatuur verklaart de
leverancier dat deze samenstelling
van componenten voldoet aan de
van toepassing zijnde richtlijnen
(EMC, LvD, RED, RoHS, enzovoort).
Ondanks dat er CE-gemarkeerde
componenten zijn toegepast in de
armatuur moet de samenstelling
opnieuw of gedeeltelijk worden
getoetst op onder andere de
elektrische veiligheid en EMC.
EMC staat voor Elektro Magnetische
Compatibiliteit of populair vertaald: je
mag niet storen of gestoord worden.
Bij (gedeeltelijke) zelfbouw moet er
altijd worden gemeten volgens de
diverse richtlijnen en de bijbehorende
normen.

Waarom dan toch testen?

Ondanks de CE-markering op alle
gebruikte componenten geeft het
geen garantie dat het samenstel op
gebied van de elektrische veiligheid
en EMC wel voldoet. De meest
voorkomende ‘fouten’ hebben te
maken met de veiligheidsaarde en het
overschrijden van de emissie-limieten
bij EMC. Bij EMC wordt dit vaak
onderschat, hierbij speelt de ligging
van de interne kabels in de armatuur
vaak een rol of het plaatsten van
meer led-drivers in één armatuur. De
led-driver wordt individueel getest
op zijn EMC-eigenschappen en die
vallen meestal net binnen de limieten.
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Bij gebruik van meer led-drivers
worden de emissielimieten vaak
overschreden.

Radiostoringen en gevolgen

Door de toepassing van elektronische
voorschakelapparaten zijn de
ongewenste frequenties die dit
soort onderdelen opwekken de
laatste jaren toegenomen tot ver
boven de 30 MHz. Mede door de
energiezuinige technieken, waardoor
de warmte-ontwikkeling in deze
elektronica tot een minimum is
beperkt, zijn de intern gegenereerde
frequenties en hun harmonischen
helaas tot bijna 200 MHz te meten.
Steeds vaker komen er klachten
binnen over de ontvangst van
de DAB+ of FM-radio die wordt
verstoord door de ledverlichting. Wie
en wat is daar nu de oorzaak van?
Wordt er een oude en ‘slechte’ radio
gebruikt? Is de interne antenne of de
telescoop-antenne niet ver genoeg
uitgeschoven? Of zendt de verlichting
te veel radiosignalen uit?

Discussie

In de praktijk wordt er slechts één
armatuur getest op zijn EMC-gedrag,
er worden geen eisen gesteld aan
de hele installatie. Bij een complete
installatie kunnen de emissielimieten
worden overschreden. In het NECEMC overleg is een discussie gaande

of dit niet moet veranderen en dat
je misschien per oppervlakte kunt
voorspellen hoeveel lichtpunten er
zijn en dat per lichtpunt je een aantal
dB onder de limiet moet blijven.

Meer overlast

Toch wil ik deze dialoog verder
voortzetten en zien dat er fabrikanten
komen die ervoor zorgen dat de
uitgezonden emissies niet zoals
nu net 1 dB onder de limiet zitten,
maar ruim onder de limiet. Misschien
wel 10 dB eronder. Technisch is
dit mogelijk, maar prijstechnisch
wordt dit een uitdaging. Maar we
zijn toch niet alleen de goedkope
spullen aan het maken die net onder
de EMC-limiet zitten? Dit is helaas
wel de tendens die ik in mijn eigen
EMC-lab zie. Ik denk dat er veel
klanten zijn die graag ‘radiostille’
EMC-verlichting willen hebben,
kijk alleen maar eens in winkels
met antidiefstal-poortjes. Deze
beveiligingsinstallaties ondervinden
veel last van de moderne verlichting
die op hun frequentie storing
veroorzaken en het dievengilde een
voordeel opleveren. Maar ook voor
alle andere klanten van universiteiten,
ontwikkelcentra, tot ziekenhuizen
met zeer gevoelige apparatuur is de
‘EMC-stille’ armatuur een extra goed
verkoopargument, toch?

Elektrische veiligheid

Zoals eerder gezegd, is vooral
de veiligheidsaarde nog één van
de meest voorkomende fouten
die worden gemaakt bij metalen
armaturen. Ook het begrip
veiligheidsaarde is vaak een
uitdaging: welke delen moeten wel
of niet worden geaard? Vooral de
mooie harde coatings zijn hiervan de
oorzaak. Een tandring die vaak wordt
gebruikt om door de verf ‘te prikken’
is vaak niet ‘scherp’ genoeg of de
speciaal gemaakte ‘aardlippen’ zijn
meegecoat.
Vaak is het makkelijk op te lossen,
maar het kan wel tot zeer gevaarlijke
situaties leiden als dit NIET wordt
opgelost.

Hoe nu verder?

Verder gaan op het gebied van
de elektrische veiligheid kan zeer
eenvoudig, door alle personen in de
keten van de productie, maar ook
van de ontwerpafdeling, op een
aantal elektrische aspecten te trainen.
Hierdoor gaat het ook leven binnen
de organisatie en kunnen eventuele
tekortkomingen vroegtijdig aan het
licht komen.
Het aantal elektronische producten
per m2 neemt toe. De mogelijkheden
op draadloos gebied nemen ook toe.

Wat betekent dit voor de onderlinge
verdraagzaamheid, oftewel EMC?
Ik denk dat we de komende jaren
echt aan de slag moeten. Duidelijk
is dat de gebruikte radio’s veel
beter moeten worden ontworpen,
waardoor alleen de gewenste
signalen worden ontvangen en de
rest van deze radiosignalen worden
geblokkeerd (bandpass filter). De
storingen boven de 30 MHz zullen
toenemen, daar moet tijdens het
ontwerp aandacht worden besteed.
Het kan toch niet zo zijn dat de
verlichting uit moet om ongestoord
naar de radio te kunnen luisteren? Of
draadloos ook altijd feilloos is, is een
onderwerp wat steeds belangrijker
gaat worden. Jaren geleden heb ik dit
al eens op een symposium vermeld,
maar ik vrees dat we nu erg dichtbij
een ‘overbevolking’ van de radio
komen.

Zelf onderzoeken

Ze zijn bijna niet meer te koop,
maar op sommige sites of winkels
kun je nog een portable AM/FMradio kopen. Hiermee kun je heel
eenvoudig een kleine controle
uitvoeren. Plaats je radio op 1 m
afstand van de lamp en stem hem
af op een FM omroepstation. Wordt
de ontvangst van een FM-station

verstoord op het moment dat je een
verlichtingsarmatuur aandoet, dan is
de kans dat je dit in de praktijk gaat
merken groot, waardoor je klachten
kunt krijgen. Goed oplettende lezers
die iets meer weten van EMC zullen
1 m een vreemde afstand vinden;
men is gewend om te testen op 3
m afstand. De vraag is of de 3 of 10
m nog wel meetafstand wel genoeg
bescherming bieden in de praktijk.

Je eigen EMC-lab

Omdat de EMC meet- en test
apparatuur steeds voordeliger is
geworden, is de zelfredzaamheid
van de producent, importeur of
distributeur ook dichterbij gekomen.
De emissienorm voor verlichting,
EN55015, is voorzien van een
speciale meetopstelling om op een
eenvoudige manier goed te meten.
Een grote en dure kooi van Faraday
is niet meer nodig. Met een paar
staalplaten en twee tafels kun je
een eigen EMC-lab bouwen om de
emissie van 0,15 – 300 MHz in kaart
te brengen en een eigen controle uit
te voeren voor de CE met zelfbouwof inkoopspullen. Er zijn speciale
EMC-trainingen beschikbaar die
meer inzicht geven op dit gebied en
waarbij je zelf ook leert meten met
vele EMC tips en tricks (www.canco.nl).
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CIE:
Verlichting als
internationale taal
Op 22 januari werd de CIE (International
Commission on Illumination) informatiedag
in Eindhoven gehouden. Deze internationale
autoriteit op het gebied van licht en verlichting
wil de internationale samenwerking en de
kennisuitwisseling over alles wat met licht te
maken heeft, bevorderen.
– Door Rien Kort
De NSVV is namens Nederland verbonden aan dit
platform, waar 1500 wetenschappers wereldwijd deel
van uitmaken. De ervaringen van een aantal bezoekers en
sprekers komen hier aan bod.
Voor Ad de Visser bestaat er eigenlijk geen excuus om
de CIE-symposia niet te bezoeken. Binnen de NSVV
bestaat er een klein clubje met daarin aan de CIE gelieerde
experts. Daarvan heeft De Visser de rol van voorzitter
voor de afgelopen acht jaar op zich genomen. Als zodanig
was hij zelf één van de initiatiefnemers van de CIEsymposia. “Zoals iedereen weet, wordt er over de hele
wereld en op allerlei gebied lichtonderzoek gedaan. Ik
heb het altijd als mijn taak gezien om vanuit dat oogpunt
te trachten om het nationale met het internationale
te verbinden. Vandaar de wens om mensen samen te
brengen en ervaringen uit te laten wisselen. Iedere keer
dat de CIE een sessie houdt met daarbij een internationale
conferentie, gaat dat voortaan ook gepaard met een CIEsymposium in Nederland.”

Biologisch welbevinden

De Visser hoeft dan ook niet lang stil te staan bij het
bestaansrecht van de CIE. “Het is hét kennisnetwerk
voor verlichting in de wereld. Binnen dat kader is de
ooggevoeligheid gedefinieerd, lichtkleurbeschrijving,
kleurweergave en diverse meetgrootheden.” Momenteel
geniet de combinatie licht en gezondheid veel aandacht
binnen de kring van experts, net zoals intelligente

verlichting: één van de toppers op de CIE Research
agenda. “Verlichting is altijd taakgericht geweest, maar
het effect van licht op het biologisch welbevinden van
de mens neemt aan betekenis toe.” Een ander punt
waar in de toekomst meer aandacht naar uit zal gaan, is
onderhoud, denkt De Visser: “Laboratoria kunnen meten
wat lichtterugval doet bij led, maar over vervuiling van
led-armaturen is weinig bekend. Nader onderzoek staat
momenteel in de startblokken.”

Verfkleuren

Ook lichtconsulent en oud-voorzitter Wout van Bommel
kan zich geen wereld zonder CIE voorstellen, want
de door dit platform vastgestelde normen hebben
een grotere impact dan men zou kunnen vermoeden.
“De CIE-standaarden zie je bijvoorbeeld terug in de
baanverlichtingen van vliegvelden en die langs het spoor.
Piloten en machinisten weten zo precies waar ze aan toe
zijn, maar ook de kleurcodes voor verf en de kleuren van
een tv-scherm zijn er allemaal op gebaseerd.” In al deze
gevallen spreekt verlichting een internationale taal dankzij
de CIE, aldus de consulent.
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Lichtflikkeringen

Wetenschappelijk bekeken staat het delen en opdoen van
de laatste ontwikkelingen op het lijstje van Van Bommel
om de CIE-conferenties te bezoeken. “Als adviseur en
schrijver van boeken op dit vlak is het essentieel om
op de hoogte te blijven. Bovendien is er ruimte voor
discussie en kun je zelf zaken aangeven die naar jouw
mening aandacht behoeven.” Op 22 januari ontstond er
onder meer een gesprek over de komst van een nieuwe
index voor kleurweergave. Moet het Amerikaanse model
worden overgenomen of toch maar niet? “Stellingnames
die bij zo’n discussie ontstaan, kan de Nederlandse
vertegenwoordiger van de CIE weer meenemen naar het
internationale toneel.”
Een andere belangrijke reden om de CIE-bijeenkomsten te
bezoeken, zijn vernieuwingen. “Met de opkomst van led
steken ook problemen met lichtflikkeringen en verblinding
weer de kop op. Momenteel staat er een onderzoek in
de steigers waarbij wordt gekeken naar hoe onze ogen
in combinatie met onze hersenen met licht omgaan.
In dat geval kun je spreken van een echte doorbraak,
echt sensationeel.” Bij de CIE-conferenties hoor je dat
als eerste, aldus Van Bommel. Daarom is het platform
ook zo belangrijk. Vooral met het oog op toekomstige
ontwikkelingen van bijvoorbeeld led. “Datacommunicatie,
lichtsensoren waarbij het licht zelf ‘voelt’ of er iemand is:
dat is de toekomst. Het gaat verder dan licht alleen.”

Scherp

Herry den Besten van Den Besten Service in Hoevelaken
kan het belang van de CIE niet genoeg benadrukken.
“Naast het leren van elkaar, maakt de CIE het vergelijken
van trends binnen de verlichtingswereld op internationale
schaal mogelijk. Naast het wereldwijd uitwisselen van
ideeën, kun je ze ook als zodanig tegen elkaar afzetten.”
Het houdt de lichtwereld over de hele planeet scherp,
aldus Den Besten. Ondanks het enorme belang dat hangt
aan de CIE, constateert hij dat het uiteindelijk gaat om
een select gezelschap dat zich er actief mee bezighoudt:
“Binnen Nederland zijn meer dan 100.000 mensen
werkzaam in de techniek.” Een twintigste deel houdt zich
bezig met licht, waarvan ongeveer 80 mensen zich richten
op een onderwerp dat Den Besten aan het hart ligt: de
relatie tussen licht en gezondheid.

Klapperende oren

Het is een thema dat de komende jaren volgens hem
steeds meer gewicht zal krijgen: “Hoofdpijn, nekklachten,
migraine; allemaal zaken waar licht een positieve invloed
op uitoefent. Velen weten dat niet. Zij staan dan echt met
de oren te klapperen als ze het horen.” Binnen de CIE is
het echter een hot item. “Maar we zijn te bescheiden. Er
valt nog veel te winnen bij de spreiding van deze kennis
en het actiever opzoeken van de spotlights. Bij verlichting
wordt echter te vaak gekeken wat het kost en minder naar
wat het oplevert.” De frequentie van de informatiedagen
mag daarom wat hem betreft wel omhoog worden
geschroefd. “De laatste bijeenkomst was in 2015. Dat
was veel te lang geleden. Daarom zijn wij binnen de
NSVV sterk bezig dit verder uit te dragen.”

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

11 april 2018

NSVV Workshop Lichthinder

Ede

16 mei 2018

Internationale dag van het Licht

nnb

12 juni 2018

CIE Division 2 Seminar

Eindhoven

13 juni 2018

Training NPR 13201-1 Kwaliteitscriteria OVL

Amsterdam

13 t/m 15 juni 2018

CIE Division 2 Annual Meeting 2018

Eindhoven
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Verlichting
De ene interieurontwerper smult ervan, de andere brult om hulp.
Hoe dan ook: licht is cruciaal bij het maken van een interieurontwerp,
zowel technisch als creatief. Voor de licht bibberende ontwerper is er
hoop, bijvoorbeeld op De Lichtschool.
- Door Annelies Valentijn
Na de Willem de Kooning Academie in Rotterdam en een fraaie carrière in de architectenwereld heeft Annelies
Valentijn, eigenaar van De Lichtschool, nu haar eigen studio voor lichtadvies en interieurarchitectuur. Eén van de
gastdocenten van De Lichtschool, Arno Kok, leerde het vak in de praktijk en runt in Hengelo zijn eigen bureau
Creatief Lichtadvies. Kok stelt: “Gevoel voor sfeer is natuurlijk het allerbelangrijkste.”

Desgevraagd vertellen beiden wat zij
zo leuk vinden aan verlichting. Vinden
ze het niet heel technisch? Valentijn:
“Techniek is maar een klein deel van
het vak. Het gaat om de beleving. Je
kunt een interieur maken of breken
met licht. Licht is allesbepalend
voor de sfeer en je interieur.” Kok:
“Je moet een sfeer kunnen vertalen
naar techniek. Als de sfeer eenmaal
is bedacht, is het alleen nog de
uitdaging om deze te realiseren
met technische middelen. Met alle
mondiale collecties van de meest
uiteenlopende merken is dat eigenlijk
fantastisch om te doen.”

Techniek als drempel

Vooral stylisten ervaren techniek als
een drempel. Kok: “Ik ben van mening
dat elke goede adviseur zowel
sferische als technische knowhow
moet hebben: het één gaat niet
zonder het ander. Je kennis verrijken
maakt je een betere gesprekspartner,
waarmee je je opdrachtgever
én jezelf een groot plezier doet.”
Valentijn: “Ook als stylist moet je
op de hoogte zijn van een minimaal
aantal technische begrippen: deze
komen in de opleidingen van De
Lichtschool zeker aan bod. Hiermee
word je een prima sparringpartner
voor installateurs. En uiteindelijk gaat
het om het juiste licht op de juiste
plek en daarvoor moet je toch ook je
intuïtie volgen.”
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Functie

Valentijn: “De meest gemaakte
fout bij het maken van een
verlichtingsplan is dat mensen eerst
de lamp uitkiezen, dus voor het
uiterlijk gaan, en daarna gaan ze
pas nadenken over het soort licht
waaraan ze daadwerkelijk behoefte
hebben: direct, indirect of diffuus
licht. Denk dus eerst na over de
functie. Licht moet natuurlijk schijnen,
maar niet in de ogen, belangrijk bij
plafondarmaturen en zitposities. En
voorkom een rommelige afwerking
met lelijk hangende snoeren door
vóór de verbouwing alvast zorgvuldig
na te denken over waar, welke soort
en hoeveel licht er nodig is.”

Fouten bij led toepassen

Gevraagd naar de meest gemaakte
fouten bij het toepassen van
ledverlichting waarschuwt Kok:
“Oppassen geblazen: niet alle led is
standaard dimbaar én er zijn diverse
manieren om led te dimmen. Ook
de combinatie tussen lichtkleur en
toepassing is een aandachtspunt, net
als: voor welke producten of in welke
kleuren? Ik heb een blokje ontwikkeld
voor de cursus, toegespitst op led:
lichtkleur, kleurweergave, lm/Wverhoudingen, toepassingen en
praktijkvoorbeelden. Ik ben ervan
overtuigd dat we in de nabije
toekomst uitsluitend nog lichtplannen
zullen maken met ledverlichting als
hoofdbestanddeel.”

Eigen stijl

Valentijn: “Het is ontzettend
belangrijk om een onderscheidend
handschrift te creëren. Mijn stijl:
heldere, tijdloze en tot in de kleinste
details doordachte ontwerpen. Met
een liefde voor design van Hollandse
bodem.” Kok: “Ik onderscheid me
door de wijze van presenteren van
mijn ontwerpen en de keuzes van
armaturen. Ik maak mijn tekeningen
bijvoorbeeld meestal met de hand.
Ook ik houd van design, nationaal
en internationaal, van merken met
een eigen vormentaal. Dus dat laat
ik in mijn lichtplannen terugkomen.
En het ‘play of brilliants’, gebruik
van één of meer eyecatchers in zeer
uiteenlopende ontwerpstijlen, voeg ik
graag toe aan een basisplan.”

Noviteiten en trends

Valentijn: “Het woonwarenhuis maakt
van meubels draadloze opladers en
daarmee komt een einde aan losse
kabels en andere oplaadergernissen
in huis. Zo ontwikkelt bijvoorbeeld
IKEA onder ‘Home Smart’ continu
innovatieve en slimme oplossingen
die het dagelijks leven makkelijker en
beter maken.” Kok: “Elke maand is er
over led wel iets nieuws te melden.
Zoals echte led-armaturen die vanuit
de ledgedachte zijn ontworpen, met
spannender vormen dan voorheen.
Met een COB-led (chip on board) is er
ook een groeiende lichtverspreiding
mogelijk, waardoor led kan worden
ingezet in professionele lichtbronnen
voor de retail en de industrie.

Applaus

De klanten van Valentijn zijn
voornamelijk particulieren in het
midden- en hoogsegment. “Ik ben
meestal vanaf de bouw betrokken
en kan daardoor from scratch een
lichtontwerp maken. Ik merk op
dit moment trouwens weer een
toename in nieuwbouw. In België
worden (huur)woningen overigens
standaard met ingebouwde
verlichting opgeleverd; daar is
veel meer aandacht voor licht
dan in Nederland.” Kok: “Een mix
van particulieren, bedrijven en
instellingen zijn mijn klanten. Nadat
ik een verkoopcarrière had gehad in
de verlichtingsbranche besloot ik mijn
passie te volgen: het spel van licht en
donker. Er ging een nieuwe wereld
voor me open, een wereld van design,
spanning en trots zijn op wat je hebt
gecreëerd. Ik was niet gewend dat als
je iets goeds of moois had bedacht
en uitgevoerd, dat het anderen dan
opviel en je daarvoor complimenten
kreeg… Blijkbaar heeft ieder mens
behoefte aan applaus.”

Budgetteren

Valentijn legt uit hoe je een
verlichtingsplan budgetteert: “Let op
het verschil tussen in- en opbouw:

inbouwen brengt extra kosten met
zich mee, vaak ook voor het stucwerk
door de aannemer. En let op de juiste
dimmers bij verschillende typen
verlichting: vraag daarbij gerust
advies aan een erkende installateur,
zij zijn goed op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen.”
Een ander aandachtspunt is
domotica-technologie, ofwel
verlichting, verwarming, koeling,
toegangscontrole, beveiliging en
het beheer van de huishoudelijke
apparaten via een centrale bediening.
“Fraai, een meerwaarde voor de
opdrachtgever, maar natuurlijk ook
een flinke budgetpost. Ga in elk geval
voor kwaliteit. Een mooie armatuur
mag wat kosten, dus beknibbel niet.
Licht bepaalt voor een groot deel
de sfeer en het wooncomfort in je
interieur.”

vervolgopleiding lichtontwerper.
Zoek je meer verdieping, met name
specifiek voor kleine MKB-projecten?
Tijdens deze opleiding belichten
we specifieke onderwerpen, zoals
de NEN-normen, ARBO-eisen,
ontwerpen met led, en we laten veel
praktijkvoorbeelden zien.” Valentijn:
“Ik geniet van het overdragen van
mijn vakkennis. De cursisten helpen
elkaar én mij om creatief bezig te
zijn. De eindpresentaties geven soms
heel verassende lichtoplossingen.
De cursus bestaat uit een mix van
theorie, praktijkoefeningen en een
excursie naar een lichtfabrikant.
Het bespreken van de uitwerking
van opdrachten is voor mij en de
cursisten het onderdeel waar ik altijd
naar uitkijk.”

Over het lesgeven bij De Lichtschool
zegt de Kok: “Alle creatieve
personen die het spel van licht
en donker begrijpen, kunnen een
goede lichtadviseur worden. Het
willen verdiepen in deze materie
en het gevoel voor vormgeving
en de architectuur zijn net zo
belangrijk. Nieuw is de driedaagse

Inschrijven en meer lezen over de tweedaagse basisopleiding lichtontwerper
https://www.delichtschool.nl/2-daagse-basisopleiding-lichtontwer

Inschrijven en meer lezen over de driedaagse vervolgopleiding lichtontwerper
https://www.delichtschool.nl/3-daagse-vervolgopleiding-lichtontw
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Reddingsboei voor de
halogeen-gloeilamp
deel 2– door ir. Edy ten Berge

Halogeen wordt dit jaar uitgefaseerd. In de
januari-uitgave werd door Henk Stolk onder
bovenstaande titel een petitie besproken
voor het behoud van de halogeenlamp met
steekhoudende argumenten. Zo’n petitie zal
weinig helpen.
De uitfasering wordt in Brussel bekokstoofd door een
commissie, waarin uitsluitend de lichtindustrie zitting
heeft. Uiteraard worden hier verkapte kartelafspraken
gemaakt in het belang van die industrie. De door ons
gekozen politici hebben hier hun macht uit handen
gegeven en kunnen nauwelijks nog enige invloed
uitoefenen, en als ze dat wel proberen, worden ze door
de juristen van die industrie teruggefloten. Dit is wederom
een voorbeeld van de uitholling van onze democratie door
de industrielobby. Als we deze commissie inclusief haar
besluiten zouden opheffen, dan zal het een stuk beter
gaan met ons en vooral met het milieu.
Uitfasering van de gloeilamp en halogeen was al jaren de
wens van die lichtindustrie. Het zijn namelijk lichtbronnen
met een niet te evenaren lichtkwaliteit, waar ze niet
genoeg meer aan konden verdienen en waar de consument
niet vanaf wilde. Vooral in de woonsfeer zijn de licht
kwaliteit van de gloeilamp en halogeen van onschatbare
waarde.

Averechtse milieumaatregel

Al Gore werd tien jaar geleden met zijn Inconvenient Truth
door de industrielobby in Europa binnengehaald, omdat
die Truth van Gore hen juist goed uitkwam. Die lobby
zag daarin een grote melkkoe voor allerlei subsidies voor
efficiency-verbetering en gunstige maatregelen, waarmee
goed geld te verdienen viel, zoals bijvoorbeeld het
gloeilampverbod. Voor een politicus is er niets heerlijkers
dan het verkopen van efficiency-verbetering. Zijn kiezer
denkt dat hij goedkoper uit is en dat hij het milieu redt.
Hij kan trots zijn op de door zijn lobbyist voorgespiegelde
CO₂-besparing. De baas van de lobbyist strijkt de winst
op en het milieu is de lul.

CO₂-uitstoot juist toegenomen

Dat komt omdat efficiency-verbetering een averechtse
maatregel is (Jevons paradox) en dat wisten de ecoeconomen, waar niemand naar luisterde, al meer dan 150
jaar. Enkele jaren na het verbod kwam Energie Onderzoek
Nederland met het regeringsrapport, waarin Jevons
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hoofdwet nog eens bevestigd werd. De CO₂-uitstoot nam
door het verbod toe. Ik sprak een Europarlementariër, die
CO₂-beperking hoog in het vaandel had staan. Hij had
nog nooit van die Jevons gehoord.
In het televisieprogramma Haagse Lobby werd onlangs
het gloeilampverbod belicht. Er kwamen politici aan het
woord die destijds voor hadden gestemd, maar zich nu
ronduit belazerd voelden. Onze parlementen worden
bevolkt door nitwits, die zich te veel verlaten op de
eenzijdige en afhankelijke informatie van lobbyisten.

Marktwerking inzetten

Na tien jaar efficiencyverbetering, windmolens,
zonnecollectoren en isoleren is de CO₂-uitstoot van
Nederland, volgens de cijfers van het CBS, nauwelijks
veranderd. Het gaat gewoon op en neer met de
conjunctuur. Het laatste jaar is het weer gestegen.
Ook de Duitse Energiewende heeft met al z’n molens
en zonnecollectoren niet geresulteerd in vermindering.
Als we van CO₂-uitstoot af willen, dan is er maar één
maatregel nodig en dat is dan ook de enige maatregel
die effectief is: uitfaseren fossiele brandstoffen en
CO₂-uitstoot progressief belasten. Dan hebben we al
die subsidies en regelingen niet meer nodig, omdat de
marktwerking dat dan vanzelf regelt. Zolang dat niet
gebeurt, kunnen we de hele schijnvertoning maar beter
achterwege laten, want we maken het er alleen maar
erger mee.
Nu gaat hetzelfde gebeuren als destijds met het
uitfaseren van de gloeilamp. De CO₂-uitstoot wordt er
verder door verhoogd en de lichtkwaliteit en het welzijn
in de woonsfeer gaan verder achteruit. Mijn advies is
dan ook, als het milieu u lief is en als u zich nog thuis wilt
blijven voelen bij het licht van halogeen in uw woonkamer,
haal dan voor iedere halogeenlichtbron drie extra
halogeenlampen in huis. Dan kunt u voorlopig tien jaar
vooruit.

QualityFlex®
Direkt en indirekt verlichten
•

De Jevons paradox

In 1865 schreef de Engelse wetenschapper Jevons
een regeringsrapport over het steenkoolverbruik
tijdens de eerste industriële revolutie in Engeland:
The Coal question. Hierin formuleerde hij de
eerste hoofdwet van de eco-economie: efficiënter
gebruik van een grondstof doet het verbruik ervan
toenemen, tenzij er beperkende maatregelen
worden genomen.

•

•
•
•
•

Voor uw individuele & seriematige
lineaire LED lichtoplossingen
Configureer 26 profielen (star/flex),
LED strip (tot 5 vermogensstappen),
afwerkingen, voedingen en sturing
naar behoefte. Snel leverbaar.
In IP20 IP60 IP67 IP68
In kleuren wit (2200K - 6500K) RGB(W),
TuW, D2W*, R, G, B, Food *in ontwikkeling
Dimbaar en controleerbaar (DALI, KNX,
DMX,1-10V,vitaLED, eNET Smarthome)
BRUMBERG Confectioneringservice
en/of lengtes tot 15.000 mm

www.brumberg.com
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In-aanbouwarmatuur
met biodynamisch direct
én indirect licht voor het
moderne kantoor
Stimulerend licht en betere prestaties met IDOO.fit

PULSE VTL (Visual Timing Light) is een voorgeprogrammeerd
lichtmanagementsysteem dat de (bio)dynamiek van het natuurlijke
daglicht binnenin het gebouw brengt. Het wordt vooral toegepast in
kantoren en zorgt aantoonbaar voor een prettigere werkomgeving
en gemotiveerde en beter presterende medewerkers.
Het zeer vlakke LED inbouw armatuur IDOO.fit is in meerdere
uitvoeringen leverbaar. Middels variatie in kleurtemperatuur (2700K
– 6500K) en lichtintensiteit wordt een natuurlijk verloop van het licht
binnen gesimuleerd aan de hand van het daglicht verloop. Door het
grote indirecte lichtaandeel in combinatie met direct licht is IDOO.fit
een perfecte en zeer efficiënte oplossing in veel moderne kantoren.

Waldmann B.V.
Lingewei 19
4004 LK Tiel
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T +31 3 44 63 10 19
E info-nl@waldmann.com www.waldmann.com

Nieuw licht met lesstof
voor verlichtingskunde
Als kersverse docent Verlichtingskunde aan het Deltion College in
Zwolle kreeg Hendrik den Besten in 2017 de opdracht om het verouderde
lesmateriaal te vernieuwen. Hij zocht daarin de samenwerking met de
NSVV en lichtleverancier Trilux.
Marinus Roijakkers, opleidingsmanager Deltion Business,
vertelt: “In de opleiding Middelbare Installatie Techniek
(MIT-E) geven we ook een module verlichtingskunde.
Omdat wij het heel belangrijk vinden dat we een-op-een
aansluiten bij de praktijk zochten we voor dit gedeelte
een verlichtingsexpert uit de markt. Den Besten
pakte de handschoen op en werd de nieuwe docent
verlichtingskunde.”
Den Besten: “Licht en gezondheid is een erg belangrijk
onderdeel van het vak. Aangezien hier al veel onderzoek
naar is gedaan door onder andere de leden van de
NSVV en de CIE vond ik de publicaties van deze partijen
onontbeerlijk als basis in de lesstof. Daarnaast is kennis
van lichttechnische begrippen een must. Ik heb het dan
over de publicaties ‘Industriële Verlichting’, ‘Toelichting
NEN-EN 12464-1, Werkplekverlichting binnen’ en
‘Licht en gezondheid voor werkenden’.” Roijakkers
vond het een uitstekend idee om de publicaties als
onderlegger te gebruiken: “Je moet gebruikmaken van de
specialistische kennis die er al is. We hoeven natuurlijk
geen leermiddelen te ontwikkelen die er al zijn. Als
opleidingsinstituut hikten we alleen aan tegen de kosten.
Deze stonden niet helemaal in verhouding tot het aantal
lesuren. “

- Door Miranda Zonneveld

Sponsor Trilux

Den Besten moest dus op zoek naar een sponsor. Hij vond
deze in lichtleverancier Trilux. De senior accountmanager
Raymond van Dijken vertelt: “Toen we werden benaderd,
waren we gelijk enthousiast. We zien dat verlichting
en vooral Human Centric Lighting steeds populairder
worden. Daarin vinden we het heel belangrijk dat er
mensen zijn die weten waar ze het over hebben en ook de
juiste verlichting kunnen adviseren. Een goede opleiding
met de juiste lesmaterialen is dan cruciaal.”

Boost

Eind januari was het zover. De nieuwe lesstof werd
officieel in gebruik genomen. Roijakkers was laaiend
enthousiast: “Ik vind het prachtig dat het bedrijfsleven
en onderwijs zo willen samenwerken en dat onze
(toekomstige) professionals hiervan kunnen en mogen
profiteren.” Geertje Hazenberg van de NSVV beaamt:
“Het is geweldig dat onze onafhankelijke publicaties die
door experts vanuit de hele Nederlandse lichtwereld zijn
opgesteld, nu worden gebruikt als lesstof. Het is een
droom die uitkomt en die hopelijk een vervolg zal krijgen.”
Van Dijken voegt eraan toe: “Als Trilux zouden we het
mooi vinden wanneer dit initiatief stimulerend werkt voor
andere leveranciers om ook zoiets te financieren. Op deze
manier kunnen we het lichtonderwijs in Nederland samen
een boost geven.”
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Ruimtelijk

De Erez Hyatt studio werd gevraagd
om een appartement van 180 m2 te
ontwerpen. Het ruimtelijke ontwerp
heeft een strak, minimalistisch
lijnenspel en een supermoderne
layout die functionaliteit hoog in het
vaandel heeft staan.
Het werkblad in de keuken, de kast,
de woonkamer en de muur met
de tv creëren een visueel ritme in
de ruimte, en de armaturen volgen
dat tempo en geven de ruimte een
vleugje warmte. Er werd gekozen
voor Estiluz-armaturen, die met hun
ronde lijnen een prettig en zacht
contrast vormden met de horizontale
lijnen die overal in huis te vinden zijn.
Het koper en zwart van de armaturen
komt terug in de leunstoelen.
De toegepaste armaturen zijn
Suspension en Wall Volta.
www.estiluz.com
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Nami

Nomen est omen, zeiden de Romeinen vroeger: de naam
is een voorteken. Dat geldt ook voor Nami, de nieuwste
creatie van Alberto Saggia en Valerio Sommella. Nami is Japans
voor golf.
Het glas creëert verrassende lichtgolven, terwijl het geverfde koperen frame het geheel omvat en uitbreidt. De
combinatie van deze elementen zorgt voor een moderne en tegelijkertijd klassieke stijl. De lichtbron is een warm
ledlicht. Nami kan worden toegepast in kantooromgevingen, in de horeca boven eettafels, en overal waar licht en een
helder en strak ontwerp gewenst zijn.
www.kundalini.it

Perspex Edge
Perspex acryl valt op door zijn goede
lichtdoorlatendheid. Perspex Edge is ontworpen als
ledpaneel dat iedere ruimte laat oplichten.
De hoge licht-output met gelijkmatige verlichting komt
door de speciaal ontwikkelde technologie in het vierkant,
die nu is geoptimaliseerd voor losse panelen. Met eigen
technologie en een glanzende finish kan Perspex Edge
de hoeveelheid doorgelaten licht bepalen, wat zorgt voor
een gelijkmatige lichtverdeling over het oppervlak van het
paneel. In verschillende formaten.
www.perspex.com

Uit zee
Deze armatuur lijkt moeiteloos te zweven, en heeft meer
weg van wezens die je diep in de oceaan tegenkomt,
dan van een industrieel ontwerp.
De Atlantis van Terzani brengt een schitterend, bijna
levend licht in elke ruimte. Het betoverende, organische
geheel wordt gecreëerd door honderden nikkelen
kettingen die over nikkelen ringen zijn gedrapeerd. De
kettingen lijken vloeibaar te zijn, en vallen als een waterval
over de ringen. Atlantis bestaat uit bijna 5 km ketting, die
met de hand is gemaakt door Italiaanse vakmannen. Een
ontwerp van Barlas Baylar.
www.terzani.com
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Kelveen
Bureaulamp Kelveen van Oligo heeft de German Design Award gewonnen.
Deze armatuur voor kantooromgevingen balt veel kracht samen in zijn
compacte look, en is uitgerust met optische onderdelen van de nieuwste
generatie.
Het is licht om bij te werken en bij te lezen. Het kan eenvoudig worden
gedimd en van positie worden veranderd. De hoogwaardige ‘lampenkap’ van
aluminium zorgt voor goed warmtemanagement en een langere levensduur
voor de geïntegreerde led. Een must-have voor iedereen die meer dan een
bureaulamp wil, en gaat voor een nieuw statement, met een slank silhouet, een
functioneel ontwerp en een hoogwaardige lichtkwaliteit.
www.oligo.com
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Zendra
De Zendra van unonovesette is ontwikkeld voor accentverlichting
als algemene verlichting, met een kantelbare hoek van circa
24° en een trimless behuizing. De armatuur is vervaardigd uit
gegoten aluminium en verkrijgbaar in twee afwerkingen: wit of
zwart. Zendra is ook leverbaar met een dim-to-warm lichtbron,
een techniek waarmee men van helder licht 3000 K naar 1800
K kan dimmen, waardoor een kaarslicht-effect kan worden
gecreëerd. Met een lichtstroom van 845 of 1154 lm (dim-to-warm
1150 lm), en een vermogen van 9,3 of 12,9 W.
www.unonovesette.it

Summera

Summera design-verlichting is een eyecatcher in
elke ruimte en omgeving. Het is geïnspireerd door
Scandinavië, geproduceerd in Duitsland, en exclusief
verkrijgbaar in Nederland via CC-TC.
De Summera is een complete verlichtingslijn en winnaar
van de German Design Award 2017. Tijdloos, elegant,
en met een slim ontwerp, dat is waar deze armatuur
voor staat. Summera combineert het esthetische met de
moderne technologie. Zo is er veel aandacht besteed aan
de details, zoals de toepassing van een lichtdoorlatende
schijf van acryl bovenin de armatuur, waardoor er een

subtiel up-light effect ontstaat. Ook aan installatiegemak
is gedacht, door het toepassen van een magnetische
cover bij de pendelarmaturen. Summera is verkrijgbaar in
een complete serie: pendelarmaturen, tafellamp,
vloerlamp en wandarmatuur. Alles is in één
lijn te combineren en in kleur zelf samen
te stellen. Ideaal voor hotels,
restaurants, congrescentra,
ontvangstruimten en luxere
woningen.
www.cc-tc.nl
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MyPI-Led
De intelligente computer app van Arclite laat armaturen
met PI-Ledtechnologie samenwerken met camera’s
of sensoren. Daardoor wordt een verlichtingssysteem
mogelijk gemaakt dat snel en gepersonaliseerd kan
reageren op een veelheid aan voorwaarden.
Volautomatisch of interactief – myPI-Led ondersteunt
gebruikers intuïtief en draagt zorg voor de optimale
lichtweergave. De PI-Ledtechnologie combineert wit licht
en RGB in één lichtbron en staat al meer dan tien jaar voor
Human Centric Lighting (HCL) op topniveau. MyPI-Led
geeft toegang tot professionele lichtoplossingen voor
alle gebruikers. De functionaliteit is heel eenvoudig: het
product of de ruimte wordt gefotografeerd, een punt of
plek op de foto wordt gemarkeerd en myPI-Led stelt voor
deze situatie de optimale lichtweergave in met het ideale
witte licht (RGB is ook mogelijk) – volledig automatisch en
gemakkelijk. Vooral voor de toepassing in winkels is myPILed een enorm voordeel: elk product wordt te allen tijde
in het beste licht uitgelicht en maakt indruk op haptiek,
kleuren en materialen bij de klanten.
www.arclite.de

Tobias Grau

XT-S is een armatuur voor kantoorverlichting waar
je verliefd op zou kunnen worden. De superdunne
bovenkant is uniek voor kantooromgevingen. Dat komt
door het nieuwe XT-S lichtpaneel, dat garant staat voor
een nieuwe, verblindingsvrije lichtervaring.
De energiezuinigheid wordt verhoogd door het gebruik van
een geïntegreerde bewegingsmelder en een lichtsensor.
Ook is er de optionele functie genaamd Connect, die de
communicatie tussen meer armaturen mogelijk maakt. De
combinatie van optimale verblindingsafname, maximaal
comfort en de hoogste energiezuinigheid, verpakt in een
unieke en fraaie vorm, maken deze armatuur tot de XT-S.
www.tobiasgrau.com
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SLECHT LICHT,
SLECHT HUMEUR?
WIJ HEBBEN
DE OPLOSSING.

BEZOEK BENELUX.LEDVANCE.COM

LED ARMATUREN. MODERN. EFFICIËNT.
Aan LED verlichting worden tegenwoordig hoge eisen gesteld,
zowel qua kwaliteit als qua prijs-prestatieverhouding. Met
LEDVANCE® LED armaturen bieden wij een winnende combinatie
van aantrekkelijk design, hoge efficiëntie, betrouwbare kwaliteit
en tot 5 jaar garantie.

SLV. EXPERIENCE LIGHT.

SLV Nederland
Noorderpoort 28
5916 PJ Venlo
Nederland
T +31 (0)77 320 43 43

SLV Belgium
Herentalsebaan 429
B-2160 Wommelgem
België
T +32 (0)3 385 30 08

www.slv.com

