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slimme gebouwen

DALI-noodverlichting van VanLien is een eenvoudige, veilige en betrouwbare 
oplossing die voldoet aan de vereisten voor noodverlichting in slimme gebouwen. 
Met automatisch uitgevoerde tests om een veilige noodverlichtingsinstallatie te 
waarborgen en eenvoudig te downloaden rapporten die dit aantonen. Betaalbare 
installatie en betaalbaar onderhoud. VanLien en DALI: de intelligente manier om 
noodverlichting te installeren www.vanlien.nl

ABB_ECHT2230_9. DALI - Advertentie 195 x 275 mm + 4 mm rondom.indd   1 04-05-18   13:56



Milan Design Week  12

Column Adaptief evacueren  17

Lichtontwerpers Nederland Thuis in het gemeentehuis  18

NSVV Hoge nood-verlichting  23

Nieuw Nederlands verlichtingslabel  26

Productnieuws  29

Column Behoud  34

[inst]ALLICHT is een uitgave van 
Covordia Publishing
Lage Vaartkant 68, NL-4872 ND Etten-Leur

info@installicht.nl
T +31 570 820214

Uitgever, hoofd- en eindredactie
Stéphanie Schoordijk
redactie@installicht.nl

Uitgever
Gerrit A.H. van Coeverden
gerrit@installicht.nl
M +31 6456-15588

Sales Italia, Österreich, Schweiz
Mr. Oliver D. Casiraghi
P +39-031 261 407
E oliver@casiraghi.info

Aan dit nummer werkten mee:
Monique van Empel, Erik Knopperts, Rien Kort, 
Paul Settels en Dirk Stibbe.

Abonnementen
Jaarabonnement à (€ 92,50 excl. 6% btw) (10 nrs.)
Opgave, wijzigingen en/of klachten: 
info@installicht.nl

Leesdoelgroepen
Architecten & ingenieurs, (licht)ontwerp- en 
adviesbureaus, projectadviseurs en -inrichters, 
interieurbouw, Rijksgebouwendienst, installatie, 
groothandels, facilitairdiensten/ -managers, golfbanen, 
hotels, industrie, jachthavens, musea, onderwijs, 
bungalow-,recreatieparken, theaters, wellnesscentra, 
woningbouw, zorginstellingen, agenturen, fabrikanten, 
importeurs, grootwinkelbedrijven, interieurspecialisten, 
lichtspeciaalzaken, woonindustrie, dhz-branche, 
gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat

[inst]ALLICHT wordt verspreid onder
betalende abonnees en via controlled circulation.

Vormgeving
®reclamemakers, www.reclamemakers-holten.nl

Druk
Veldhuis Media, Raalte, www.veldhuis.nl

Oplage deze maand
12.550 exemplaren

Verschijningsfrequentie
[inst]ALLICHT verschijnt 10 maal per jaar

Voor meer informatie 
www.installicht.nl

Auteursrecht en aansprakelijkheid
Het auteursrecht voor de redactionele inhoud van 
[inst] ALLICHT wordt voorbehouden. 
Vermenigvuldiging en/of verspreiding van het geheel 
of delen van de inhoud is slechts toegestaan na 
schriftelijke toestemming van de uitgever.

© Copyright 2018 Covordia Publishing. Uitgever en
redactie betrachten de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
bij de samenstelling van [inst]ALLICHT. Zij aanvaarden 
geen aansprakelijkheid voor verstrekte technische 
gegevens en prijzen.

Covordia Publishing werkt journalistiek samen met:
• FHI - LED Event (mediapartner)
•  IBE-BIV - Belgisch Instituut voor Verlichting 

(mediapartner + rubriek)
• Good! - Smart Lighting + Design LED Expo
• LN Lichtontwerp Nederland 
 (mediapartner + rubriek)
• Messe Frankfurt - Light+Building 
 (mediapartner + rubriek)
• NSVV – Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde
 (mediapartner + rubriek + marketingcommissie)
• UNETO-VNI - organisatie voor elektrotechnische  
 ondernemers (mediapartner + rubriek)

Colofon

InhoudCoverfoto
Verlichting van Japth (zie p. 26).

— 
DALI-noodverlichting  
Integratie voor toezicht in
slimme gebouwen

DALI-noodverlichting van VanLien is een eenvoudige, veilige en betrouwbare 
oplossing die voldoet aan de vereisten voor noodverlichting in slimme gebouwen. 
Met automatisch uitgevoerde tests om een veilige noodverlichtingsinstallatie te 
waarborgen en eenvoudig te downloaden rapporten die dit aantonen. Betaalbare 
installatie en betaalbaar onderhoud. VanLien en DALI: de intelligente manier om 
noodverlichting te installeren www.vanlien.nl

ABB_ECHT2230_9. DALI - Advertentie 195 x 275 mm + 4 mm rondom.indd   1 04-05-18   13:56

3



Officiële distributeur  
in de Benelux

www.koningenhartman.com

Titus vloerspot

4 Lichtkleuren warm wit, blauw & RGB
4 Overrijdbaar tot max 2 ton
4 Slechts 10mm hoog 
4 Waterdicht IP68
4 WW:  867500
     BL:    867505
     RGB: 867510

Met zijn inbouwdiepte van slechts 10mm is de Titus vloer-
spot speciaal ontwikkeld voor inbouw in vloertegels, steigers 
en overige vloeren. De spot is volledig waterdicht (IP68) 
perfect voor buiten of in badkamers. Met een laag vermogen 
van 0,25W of 0,75W is deze spot ideaal voor het markeren 
van een route of als oriëntatieverlichting. 

www.klemko.nl



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

Frisse blik
In dit nummer wordt er anders naar verlichting gekeken 
en worden er nieuwe richtingen ingeslagen. Zo is het 
Huis van Waalre meer dan alleen een gemeentehuis; het 
is een ontmoetingsplek geworden tussen de gemeente 
en haar bewoners, en niet alleen maar een plaats waar 
je eens in de tien jaar je rijbewijs komt verlengen. 

Adaptieve evacuatie kijkt anders naar noodverlichting. 
De huidige noodverlichtingssystemen hebben slechts één 
scenario, waarbij alle vluchtwegsignaleringsarmaturen 
één bepaalde richting aangeven, gebaseerd op de kortste 
route naar een veilige plek. Maar of dit ook de veiligste 
route is? Bij adaptieve evacuaties zijn meer scenario’s 
mogelijk, waarbij je ook nog eens realtime kunt ingrijpen. 
Zo kun je van tevoren vaststellen dat niemand naar plek 
A mag komen of dat in geval van brand de route nooit 
naar plek B mag leiden. Het artikel van de NSVV gaat 
ook over noodverlichting: een wirwar aan uiteenlopende 
regelgeving, de erbarmelijke staat van de noodverlichting 
in ons land en weinig toegankelijke informatie maakten 

dat het Kernteam Indoor heeft gezorgd voor een nieuwe 
publicatie over noodverlichtingsinstallaties binnen 
Nederland.

Bij Japth, een nieuw verlichtingslabel dat van ontwerp tot 
productie geheel Nederlands is, wordt er anders gekeken 
naar vormveranderingen qua design. Ontwerpers worden 
er uitgedaagd om het grote scala aan nieuwe functionele 
en technische mogelijkheden met led optimaal te benutten 
in hun ontwerpen.

Dit nummer sluit af met de scherp geschreven column 
over behoudfactor en lichtterugval, waarin dat vanuit 
een andere invalshoek wordt bekeken en er ook een 
vriendelijke oplossing wordt voorgesteld.

Veel leesplezier gewenst!

Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT
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A c t u e e l

Licht 
inpluggen

Brumberg is de eerste armaturen-
fabrikant die met 15 Plug & Light-
producten op de markt kwam. Het 
concept zorgt ervoor dat decoratieve 
verlichting rechtstreeks uit de 
muur of het plafond de kamer kan 
binnenkomen. De bijpassende 
armaturen worden aangesloten op het 
contactpunt met een magneet, en dan 
is het licht meteen dimbaar (flikkervrij). 
Dimmen kan van helder licht naar 
het warme licht van een gloeilamp. 
Als de armatuur is aangesloten, kan 
hij soepel 360° draaien. Plug & Light 
maakt licht- en interieurontwerpen zo 
uiterst flexibel en variabel: armaturen 
kunnen gemakkelijk worden verwisseld 

en bijgesteld en het licht kan naar 
wens worden veranderd. De spot die 
een werkblad in de keuken helder 
verlicht, kan 180° worden gedraaid 
om een intieme sfeer te creëren 
voor het aperitief. De receptie van 
een hotel kan worden veranderd 
in een tentoonstellingsruimte, 
simpelweg door de pendelarmaturen 
te verwisselen door spots. In een 
handomdraai wordt een werkplek 
een gezellige dinertafel. En wie de 
uplight van rechtop naar schuin draait, 
heeft ineens een leeslamp erbij. Het 
systeem is veilig voor kinderen door 
het lage voltage (12 V), en er is ook 
een beveiliging verkrijgbaar, zodat 

het geheel niet uit elkaar kan worden 
gehaald. Plug & Light creëert vrijheid 
voor lichtontwerpers: zodra de plek 
van het contactpunt is gekozen, kan de 
keuze voor het type verlichting en het 
armatuurontwerp gemakkelijk worden 
aangepast, zelfs nadat het project is 
afgerond. Lichtontwerpen wordt met 
Plug & Light gemakkelijker en iets 
waarmee je eindeloos kunt variëren: 
voor high-end projecten van kritische 
huiseigenaren en in de hospitality.

www.brumberg.com
www.gira.de
www.insta.de
www.jung.de

Plug & Light is een uitnodiging om binnenverlichting in een nieuw licht 
te zien. Het systeem was bedacht door Insta. Gira en Jung hebben de 
technologie geïntegreerd in hun schakelaargamma.
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A c t u e e l

Lightronics en Global Innovator starten een pilot in 
samenwerking met TBV Wonen in Tilburg. De pilot 
betreft de implementatie van slimme ledverlichting 
in één van de garages van de woningcorporatie. 

Smart lighting pilot

Nieuwe straatverlichting 
voor de stad door de stad

De Lightronics-armaturen worden uitgerust met sensoren 
die de leef- en werkomgeving verbeteren en waarmee 
meer dan 60% wordt bespaard op energie en CO2-uitstoot. 
Ook dalen de kosten voor onderhoud en controle van de 
noodverlichting aanzienlijk. TBV Wonen is de eerste partij 
die deelneemt aan een pilot in het kader van het IKARES-
project (Intelligente KoolstofARme Energie Systemen). In 
dit project werken Lightronics en Global Innovator samen 
om het energieverbruik in de leefbare omgeving met 
minimaal 60% te verlagen en de CO2-uitstoot in te perken. 
Dit uiteraard zonder afbreuk te doen aan leefbaarheid en 
veiligheid. Het Ikares-project wordt mede gefinancierd 

door de Europese Unie vanuit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling. Bij de pilot worden in vijf fasen 
verschillende innovatieve technologieën geïnstalleerd, 
getest en geëvalueerd. De afronding van het project vindt 
plaats in 2021. Het innovatieproject Ikares omvat een 
Living Lab met 13 smart light-applicaties in Waalwijk 
(in aanbouw), een smart city maquette met interactieve 
visualisatiefuncties in Tilburg en 22 pilotprojecten in Noord-
Brabant, Limburg en Zeeland. In de pilotprojecten zullen 
nieuwe technologieën in de praktijk worden doorontwikkeld 
met projectpartners in zowel de publieke als private sector, 
zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, bedrijven en 
scholen. Geïnteresseerde partijen die hun energieverbruik en 
CO2-uitstoot willen verlagen kunnen via de site informatie 
inwinnen bij projectleider Dirk Brands.

www.lightronics.nl

Dankzij deze nieuwe samenwerking 
gingen mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt aan de slag met de 
productie van de straatverlichting in 
hun eigen stad. Het ontwerp van de 
beroemde Nederlandse ontwerper 
Friso Kramer is voorzien van ledlampen 
die tot wel 100.000 branduren 
meegaan, en door de lokale productie 
kan snel worden ingespeeld op 
technologische innovaties, zoals het 
integreren van sensoren, camera’s en 
WiFi. Ook zijn op de fietspaden ruim 
1500 Luxis-armaturen geplaatst, 
eveneens uit de Tomin-werkplaats. 
Met Friso Kramer betrok Lightwell een 
van Nederlands’ grootste industriële 
ontwerpers bij de ontwikkeling van de 

nieuwste generatie straatverlichting. 
De Friso Kramer ledlamp heeft een 
speciale lichtkap met frosted afwerking 
die verblinding voorkomt. Het is een 
modern ontwerp dat goed verlicht 
met een laag verbruik en minimale 
lichtvervuiling. De Luxis-armaturen zijn 
klassiek en universeel toepasbaar, en 
voorzien van speciale fietspadlenzen 
voor extra zijwaartse uitstraling. 
Lightwell produceert niet alleen voor 
Almere bij Tomingroep, ook armaturen 
bedoeld voor Rotterdam, Amsterdam 
en Heerhugowaard worden er 
vervaardigd. Technologie als sensoren 
en andere systemen, zoals camera’s 
en WiFi, kan eenvoudig worden 
geïntegreerd, ook na plaatsing van de 

lampen. De gemeente Almere heeft de 
ambitie om hier in de toekomst gebruik 
van te maken.

www.lightwell.eu

De nieuwe straatverlichting van Almere 
is bijzonder, duurzaam en sociaal 
verantwoord. Fabrikant Lightwell sloeg 
de handen ineen met het Almeerse 
sociale werkbedrijf TOMINgroep 
voor de productie van ruim 4000 
kegelarmaturen. 
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Levensloopbestendige 
woningen

A c t u e e l

Levensloopbestendig wonen staat al zo’n tien jaar in 
het Van Dale woordenboek. In tussentijd werd er al veel 
over gesproken, maar nog weinig partijen maakten het 
waar. Tot nu, want Heijmans voorziet in het komende 
jaar zo’n 100 levensloopbestendige woningen van het 
‘OnbezorgdWonen’-label. 

Dankzij slimme huisautomatisering van ONE Smart 
Control en goede ontwerpkeuzes groeit zo’n huis mee 
met zijn bewoners, ook als ze wat ouder worden. Deze 
woningen van Heijmans kunnen eenvoudig worden 
aangepast, zowel qua indeling als qua techniek. 
Aanpasbaarheid is immers de sleutel tot levensloop-
bestendig wonen, omdat je vandaag onmogelijk kunt 
voorspellen welke noden er in de toekomst zullen zijn. 
Zo kan men ervoor kiezen om de slaap- en badkamer 
boven te maken, maar ze kunnen ook op de begane 
grond worden ingepast. Bovendien lopen de vloeren 
door, de gangen zijn breed en de woning is flexibel in 
te delen. Fitte, mobiele bewoners waarderen de ruime 
opzet, en minder mobiele bewoners maken dankbaar 
gebruik van de beschikbare manoeuvreerruimte. 
Elke ‘OnbezorgdWonen’-koopwoning is in de basis 
al uitgerust met huisautomatisering van One Smart 
Control. De functionaliteiten kunnen op termijn en naar 
de veranderende noden van de bewoners worden 
aangevuld, en ze worden eenvoudig aangestuurd met 

een touchscreen, de smartphone en gewone schakelaars. 
De One Smart Control basisinstallatie sluit eenvoudig 
aan op de gewone elektrische installatie. Zo kan op elk 
moment, zonder hak- of breekwerk, worden uitgebreid 
naar behoefte van de bewoners. Dat is meteen een 
belangrijke reden waarom Heijmans voor deze oplossing 
kiest. Bert De Haes, co-CEO bij One Smart Control, vult 
aan: “Voor jonge kopers is een huisbesturingssysteem 
misschien een handige gadget. Voor senioren wordt 
huisautomatisering meer een noodzaak, ook om contact 
met familie of verzorgers te vergemakkelijken.” Zo 
laat de videofoon gezichtsherkenning toe, zodat de 
thuiszorg zichzelf eenvoudig kan binnenlaten, en gaat 
de verlichting automatisch branden als het begint te 
schemeren, eventueel ook als er niemand thuis is. Wordt 
er aangebeld? De gsm laat zien wie er voor de deur staat, 
en ook op afstand kun je de persoon aan de voordeur 
te woord staan. Met ‘OnbezorgdWonen’ zullen ruim 50 
gezinnen in Uden, Best en Son en Breugel binnenkort 
levensloopbestendig wonen. Daarnaast zitten nog 
tientallen woningen op diverse locaties in de pijplijn. 
Heijmans biedt hiermee een geschikt antwoord op de 
vergrijzing en de toenemende politieke vraag om ouderen 
langer thuis te laten wonen. Het bedrijf zal het label in de 
toekomst verder ontwikkelen in samenwerking met de 
verschillende stakeholders.

www.onesmartcontrol.com
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A c t u e e l

Lithoss, Belgisch fabrikant van 
artisanale design schakelaars en 
dochteronderneming van groep 
Accoform, neemt het gamma 
vloerstopcontacten van de Luikse 
firma ARPI over. Arpi is sinds 1983 
een gevestigde waarde op de markt 
als fabrikant van professionele 
wafelijzers en vloerstopcontacten. 

LEDVANCE wordt gedreven door Advancing Light, en 
werkt aan verlichtingstechnologieën van de toekomst 
om het gebruik van licht uit te breiden en verbeteren. 
Hiervoor zet men bijna 100 jaar ervaring in de 
verlichtingsindustrie in en de positie als één van de 
weinige wereldwijde spelers in algemene verlichting 
met kantoren in ruim 50 landen en zakelijke 
activiteiten in meer dan 140 landen. 

Advancing Light

Lithoss 
en ARPI

Op basis van de groeidoelstellingen zal het assortiment 
led-armaturen in 2018 worden uitgebreid tot meer dan 
2700 producten. Nog belangrijker dan aantallen zijn de 
kwaliteit en uitgebreide functionaliteit van de producten. 
Van hoogwaardige achtergrondverlichting in huizen of 
niet-verblindend licht op kantoor, tot slimme verlichting 
in warme, stoffige of vochtige fabrieken. Allemaal op 
basis van de nieuwste draadloze standaarden; armaturen 
en ledlampen van Ledvance in combinatie met de 
ultramoderne sensoren dekken vrijwel alle eisen van 
lichtprofessionals voor een breed scala van industrieën en 
sectoren, evenals de behoeften van de consument. Ook 
speelt HCL hierbij een belangrijke rol. De nieuwe designs 
voor professionele led-armaturen, verzameld onder de 

naam ‘SCALE’ zijn in Duitsland ontwikkeld. Het portfolio 
omvat ledlampen en buizen met technische kenmerken 
als een lichtstroom tot 190 lm/W en een kleurweergave-
index (CRI) van 97, tot rendabele en energiezuinige 
led-retrofitlampen. Ledvance ziet slimme verlichting 
als de perfecte manier voor consumenten om kennis te 
maken met de wereld van slimme woningen, maar voor 
consumenten moet slimme verlichting één ding zijn: het 
moet gemakkelijk zijn. Eenvoudig te integreren in een 
slim huissysteem en eenvoudig te bedienen om direct 
een comfortabelere sfeer te creëren. Met zijn Smart+ 
assortiment biedt Ledvance consumenten een nieuwe 
generatie intelligente producten die compatibel zijn met 
vrijwel alle grote slimme thuisplatformen. Ledvance 
presenteert een uitgebreid assortiment voor de ZigBee-
wereld - zelfs inclusief de nieuwste ZigBee 3.0-standaard 
- en zijn nieuwe producten die speciaal zijn ontworpen 
voor de Apple-omgeving. Assistenten zoals Alexa van 
Amazon en Siri van Apple bieden een handige manier om 
apparaten met spraakopdrachten te bedienen, en er is 
geen behoefte aan een extra gateway. 

www.benelux.ledvance.com

Het is bekend als een toonaangevend bedrijf met sterke vertegenwoordiging 
in de elektrische groothandels van België, en sinds 2016 ook in Frankrijk. 
Dankzij voortdurende productontwikkeling heeft men een gamma van 
de vloerstopcontacten met IP66 (vloerstopcontacten met een nog betere 
afdichting, waardoor ze zelfs buiten kunnen worden geïnstalleerd), dat een 
nog grotere vraag creëerde vanuit de markt, en deuren opende bij nieuwe 
contacten, zowel in binnen- als buitenland. Lithoss is gespecialiseerd in 
design lichtschakelaars en aanverwante producten, vertegenwoordigd in 
30 landen wereldwijd, heeft in Arpi het ideale product gevonden om het 
gamma uit te breiden en zo een oplossing te bieden aan de toenemende 
vraag naar vloerstopcontacten vanuit de markt. Arpi verhuist mee met Lithoss 
naar de nieuwe fabriek in Pittem, en zal meehelpen zorgen voor een verdere 
succesvolle groei van Lithoss binnen de groep van Accoform-bedrijven.

www.lithoss.com 
www.arpi.eu 

A c t u e e l
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A c t u e e l

Frisse aanpak in 
aanbestedingstraject

In plaats van de vooraf gedefinieerde scoringspunten laat 
Clafis de inschrijver zijn eigen verhaal doen. Daarmee 
wil men bereiken dat de inschrijver de opdrachtgever 
vooraf compleet en zonder beperkingen kan informeren 
hoe de uitvoering eruit gaat zien. De inschrijver, in dit 
geval de aannemer, weet namelijk uit eigen ervaring hoe 
deze het beste kan worden ingevuld. De opdrachtgever, 
hier de gemeenten Delfzijl en Loppersum, geven de 
aannemer het vertrouwen het beheer en onderhoud 
van de openbare verlichting vorm te geven volgens de 
(bewezen) methode van de aannemer. De aannemer mag 
er vervolgens weer op vertrouwen dat hij deze vrijheid ook 
krijgt tijdens de uitvoering van het contract. “Vertrouwen 
is vaak ver te zoeken tussen aannemers, opdrachtgevers 
en ingenieursbureaus”, zo verklaart André ter Velde, 
verlichtingsexpert bij ingenieursbureau Clafis Ingenieurs, 
zijn initiatief. 

Aannemers moeten omwille van de strenge wetten en 
regels op een absurd scherpe prijs inschrijven en zoeken 
daarna naar kieren om buiten de kostprijs te komen. “Sterker 
nog, ik durf te stellen dat het gebrek aan vertrouwen het 
laatste decennium doorgeslagen is naar wantrouwen. 
Neem alleen al de verschillende rechtszaken die rondom 
aanbestedingsprocedures worden aangegaan. 
Dit wantrouwen kost de Nederlandse economie enorm veel 
geld. Ervaring leert ons dat de aannemer een goed verhaal 
heeft hoe deze het beheer en onderhoud aan de openbare 
verlichtingsinstallatie wil vormgeven. De aannemer krijgt 
vervolgens het vertrouwen om zijn kennis en expertise 
te gebruiken in de uitvoering van het project. De kans op 
meerwerk en juridisch gesteggel wordt hiermee enorm 
verkleind.” In de nieuwe aanpak wordt de aannemer 
in vervolg bovendien beschouwd als beheerder en 
onderhoudspartner, waarbij hij als een ‘goed huisvader’ de 
verlichtingsinstallatie beheert en zorgt voor goed onderhoud. 

Daar waar de aannemer denkt de opdrachtgever beter te 
kunnen bedienen, krijgt hij de vrijheid om daarin voorstellen 
te doen. Sterker nog, van de aannemer wordt verwacht 
dat hij zelf met voorstellen komt om de installatie te 
verbeteren. Een aanvullende beherende partij, zoals die 
in veel contracten als intermediair tussen aannemer en 
opdrachtgever is meegenomen, wordt dan overbodig. Niet 
alleen de gemeenten zijn blij met deze contactvorm, ook de 
aannemer kan zich er prima in vinden. 

Derk Bouma van winnende aannemer CityTec: “Je kunt 
daadwerkelijk je meerwaarde laten zien. Dat lag voor ons 
in ons Plan van Aanpak. Hierin hebben wij onze ervaring 
kunnen tonen. Niet alles was zo voorgeschreven dat we 
geen kant meer uit konden. Tegenwoordig schrijft iedereen 
in op de laagste prijs, waardoor je geen kwaliteit meer kunt 
geven. In deze nieuwe vorm krijg je een stuk vrijheid waarin 
je kunt aantonen wat jij kunt - waar jouw expertise ligt. Het 
vertrouwen is sinds jaren weer terug.” Het nieuwe beheer- 
en onderhoudscontract dat Ter Velde heeft vormgegeven, 
kent nog wel de kenmerken van de traditionele (RAW) 
bestekvorm, maar in de praktijk wordt deze louter gebruikt 
voor een eenduidige financiële verantwoording. Ook op 
andere expertisegebieden werkt Clafis meer en meer vanuit 
een vertrouwensbasis. Zo is bij enkele waterschappen en 
drinkwaterbedrijven inmiddels een bouwteam toegepast 
waarbij de opdrachtnemer in de lead is. ‘Normaal gesproken 
geeft een opdrachtgever aan of het bouwteam als resultaat 
een UAV-, danwel een UAVgc-contract gaat kennen’, zo 
legt Peter Remmerswaal, Business Consultant/Senior 
Projectmanager bij CLAFIS uit. ‘Zelfs dat wordt losgelaten 
om samen echt voor de beste oplossing te kunnen kiezen.’

www.clafis.nl

Contracten en bestekken in Nederland zijn tegenwoordig veelal vormgegeven vanuit een 
gevoel van wantrouwen tussen aannemer, opdrachtgever en haar adviseurs. Daarom heeft 
ingenieursbureau CLAFIS het beheer- en onderhoudsbestek voor de Groningse gemeenten 
Delfzijl en Loppersum op vernieuwende wijze vormgegeven: ook voor de aanbestedingsprocedure 
vormt wederzijds vertrouwen de basis. In de nieuwe aanpak van het expertiseteam Verlichting 
van Clafis worden in het aanbestedingstraject geen kaders gesteld aan de aannemer. 
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Online is de derde editie van Get Inspired By 
Light magazine gepubliceerd, en deze staat 
volledig in het teken van de toekomst. De jonge 
lichtontwerper Carlijn Timmermans geeft een kijkje 
in de keuken: waar haalt ze inspiratie vandaan en 
hoe denkt zij over de opmars van lichtontwerpers 
en het belang hiervan? “Ik krijg vaak de vraag: “Oh, 
je bent lichtontwerper, maak je dan lampjes?” 

Ook is er een interview met een jonge start-up die een 
nieuwe lichttechnologie op de markt brengt: wit licht met 
lasers. Zelfs de uitvinder van de blauwe led is overtuigd. 
Verder loopt het forenzend publiek temidden van de 
chaos van Utrecht Centraal Station en de Croeselaan 
sinds kort tegen een bijzonder gebouw aan: The Green 
House. Het circulair gebouwde paviljoen opent deze week 
haar deuren. Wat is er zo bijzonder aan het gebouw en 
hoe bouw je circulair? “Stap één is om het gebouw te 
zien als bouwpakket en niet als traditioneel gebouw”, 
aldus architect Jaap Bosch. Andere onderwerpen zijn: 
waarom voel je je beter in de lente?  En vijf stellingen over 
de toekomst van licht voor verlichtingsexperts Willem 
Dammers en Eric Heutinck, en ook: Hollands Licht: wat 
kunnen de Hollandse meesters ons leren over licht? 
Get Inspired By Light Magazine is online te vinden via 
onderstaande link.

www.getinspiredbylight.nl 

Laat je 
inspireren 
door licht
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Milan 
Design Week
Ook al was er geen Euroluce, tijdens de 

Milan Design Week viel er weer genoeg 

spraakmakende verlichting te ontdekken, 

zowel bij de bekende Italiaanse fabrikanten, 

die bijna allemaal een eigen showroom in 

Milaan hebben, als bij jonge Nederlandse 

ontwerpers. 

– Door Monique van Empel

Spectaculair
Sprookjesachtig en spectaculair, dat was de presentatie 
van diverse Nederlandse (licht)ontwerpers bij Bar Anne in 
het eeuwenoude Museo Diocesano. Deze lichtinstallatie 
van Space Encounters samen met Children of the Light 
was de absolute blikvanger: een prachtig samenspel van 
vormen, ruimte en kleuren, om steeds weer doorheen te 
willen lopen.
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Zwerm
Installatie ‘Medusa Bloom’ van Ochre 
(Engeland); gezien bij Rossana 
Orlandi. De glazen druppellampjes 
zijn allemaal net even anders van 
vorm en doen denken aan een zwerm 
vogels of bijen of een school vissen. 
Zowel verkrijgbaar in helder glas als 
in deze koperachtige kleur.

Zwevend licht
Archetto Space is de nieuwkomer 
in de Archetto ledcollectie van 
Antonangeli en maakt het mogelijk 
om ‘licht in ruimten vrij te maken’ 
en ‘ruimten van licht te creëren’. 
De lichtelementen hebben een 
lengte van 1 tot 5 m en kunnen over 
staaldraden in elke gewenste positie 
worden geschoven. Voor flexibele 
‘zwevende’ lichteffecten met direct, 
indirect of 360° licht.

Werelds
Bij Spazio Rossana Orlandi maakte 
de presentatie van het Londense 
Sé veel indruk. Hun vierde collectie, 
Below the Heavens, is ontworpen 
door de in Zwitserland woonachtige 
Nigeriaans-Amerikaanse ontwerper 
Ini Archibong. Zijn stijl is integer, zijn 
vakmanschap authentiek. Hij werkt 
graag met marmer, glas en koper. 
Deze Moirai-installatie bestaat uit 
drie verschillende modellen, die ook 
allemaal afzonderlijk verkrijgbaar zijn. 
Het glas is handgeblazen. In deze 
uitvoering zijn de afmetingen 104,9 
bij 268,7 cm.

Ooo aah
De naam van deze buitenlampen 
van Artemide is net zo simpel als 
de vorm: O. Het is een lamp voor 
openbare ruimten, en als hij uitstaat, 
is hij zo onopvallend mogelijk. De 
zwarte ring geeft namelijk pas 
licht als de sensor een beweging 
waarneemt en de ring gaat ook 
vanzelf weer uit. In het voorbijgaan 
lijkt het alsof het licht vanuit elke 
richting met je meedraait. O is er 
als vloer- en hanglamp, met een 
doorsnede van 90 cm (46 W). 
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LED ARMATUREN. MODERN. EFFICIËNT.  

Aan LED verlichting worden tegenwoordig hoge eisen gesteld, zowel 
qua kwaliteit als qua prijs-prestatieverhouding. Met LEDVANCE® LED 
armaturen heeft u een winnende combinatie: aantrekkelijk design,  
hoge efficiëntie, betrouwbare kwaliteit en tot 5 jaar garantie.

SLECHT 
LICHT,
SLECHTE
PRESTATIES.

BENELUX.LEDVANCE.COM

WIJ HEBBEN  
EEN OPLOSSING.

Tattoo artist adv_NL195x275 mm.indd   1 15-5-2018   11:50:32



Poessie Mauw
Zet Seletti en Studio Job bij elkaar en 
het is feest. In de meer dan kleurrijke 
en overvolle stand op de beurs stonden 
deze Cat-lampen. Aan- en uitzetten en 
dimmen is een kwestie van je vingers 
over de gouden ‘hot spot’ wrijven en 
de ogen geven licht (dimbaar led). De 
katten zijn er in zwart en wit en zwart-
wit, en ze zijn net zo groot als een 
gewone kat. Gemaakt van polyresin 
(een kunststof met het uiterlijk van 
keramiek). Via zijn achterste (USB-
poort) kan deze viervoeter worden 
opgeladen, zodat hij overal in huis en 
daarbuiten licht geeft (circa 30 uur).

Japans papier
Bij Ventura Centrale was deze installatie ‘Paper & Light’ 
te zien, van lichtontwerper Denis Guidone (Italië) en 
origamikunstenaar Yusuke Taguchi (Japan). De lampen 
en objecten zijn volgens traditionele vouwtechnieken 
handgemaakt van het stevige Washi-papier. De vouwsels 
geven een mooi spel van schaduwen en licht. 

Trend
Het is een duidelijke trend: steeds 
meer meubelfabrikanten brengen 
ook aanvullende producten, zoals 
eigen kleden en verlichting. Deze 
Mushroom vloerlampen zijn een 
ontwerp van Kiki van Eijk & Joost van 
Bleiswijk voor Linteloo. Van Bleiswijk 
was verantwoordelijk voor de 
initiële vorm met een basis van mat 
geglazuurd keramiek, Van Eijk voor 
de stoffering. In drie kleuren: roze, 
groen en beige, en in drie maten: 
100, 140 en 180 cm hoog.

Macramé
Geloof het of niet, maar macramé is weer helemaal 
terug van weggeweest. Sandra de Groot vertelt: “Door 
te experimenteren met knopen en materialen krijg je 
een totaal andere vormentaal. De knooptechnieken zijn 
eindeloos en door 3D te werken ontstaan sculpturen.” 
Haar opvallende kNOT-lights waren te zien bij Masterly 
en Rossana Orlandi. Met hun ‘slurven’ lijken het net 
buitenaardse wezens. In de grote modellen zit soms 
wel 1500 m touw (katoen).

Structuur
Bij de expositie van Baars en 
Bloemhoff toonde Floris Wubben 
zijn collectie Crystal Twist, gemaakt 
van acryl-steen; een combinatie van 
mineralen en acrylaat, dat normaal-
gesproken wordt gebruikt voor het 
creëren van strakke oppervlakken. 
Voor Crystal Twist worden twee lange 
stroken acryl-steen gebroken en om 
elkaar heen gedraaid. Dit gebeurt 
met een zelfontwikkelde tool die het 
materiaal opspant rond een mal. Door 
verschillende stroken over elkaar heen 
te plaatsen, ontstaat een intrigerend 
samenspel in structuur en kleur. 

LED ARMATUREN. MODERN. EFFICIËNT.  

Aan LED verlichting worden tegenwoordig hoge eisen gesteld, zowel 
qua kwaliteit als qua prijs-prestatieverhouding. Met LEDVANCE® LED 
armaturen heeft u een winnende combinatie: aantrekkelijk design,  
hoge efficiëntie, betrouwbare kwaliteit en tot 5 jaar garantie.

SLECHT 
LICHT,
SLECHTE
PRESTATIES.

BENELUX.LEDVANCE.COM

WIJ HEBBEN  
EEN OPLOSSING.

Tattoo artist adv_NL195x275 mm.indd   1 15-5-2018   11:50:32
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Bekijk ons compleet assortiment LED connectoren & LED drivers op www.ac-solutions.be

LED connector met kabel en 
LED driver volledig op maat 
van uw armatuur

Spheres Gonio’s Camera’s

Experts in licht metrologie instrumenten

info@laser2000.nl

179_advertentie_mei2018_b_lc.indd   1 15-05-18   20:40

Fresh Light for Fresh Products

Sales Manager Belgie
DIT GA JE DOEN 
Als sales manager ben je medeve-
rantwoordelijk voor de sales en 
omzet van BÄRO in Belgie.
·  Je bent het eerste aanspreekpunt 
voor onze klanten en bouwt 
bestaande relaties verder uit.

·  Je haalt nieuwe klanten binnen 
en je zorgt dat de uitvoering van 
projecten intern soepel verloopt.

·  Je ontwikkelt vernieuwende en 
effectieve verkoopstrategieën, zet 
marketingconcepten uit en verkent 
nieuwe markten. 

·  Je bent ondernemend en werkt zo 
aan het verder versterken van de 
marktpositie van BÄRO.  

WIE ZOEKEN WE? 
Onze nieuwe sales manager Belgie: 
·  Heeft een commerciële en/of 
tech nische opleiding op minimaal 
hbo-niveau. 

BÄRO B. V. · Torenallee 62-22 · 5617 BD Eindhoven · T +31 653 428436 · www.baero.com

·  Heeft minimaal drie jaar ervaring 
in een salesfunctie en project-
management. 

·  Heeft bij voorkeur ervaring in de 
B-to-B-verlichtingssector. 

·  Is een ondernemende relatiebouwer 
die altijd commerciële kansen ziet. 

·  Is niet bang om verantwoordelijk- 
heid te nemen en knopen door te 
hakken. 

·  Is zelfverzekerd, gestructureerd, 
assertief en betrokken. 

·  Spreekt en schrijft goed Neder-
lands, Frans en Engels. Andere 
talen zijn een pré. 

WIL JE MEER WETEN? 
Neem dan contact op met Peter 
Renders, via tel. 06-53 42 84 36 of 
 peter.renders@baero.com. Je CV 
en brief ontvangen we graag via 
hetzelfde e-mailadres. 

DE UITDAGING 
· Medeve rantwoordelijk voor sales / omzet in Belgie.
· Eerste aanspreekpunt klanten / nieuwe relaties.
· Ontwikkelt verkoopstrategieën/marketingconcepten.
· Ondernemend en versterkt de marktpositie van BÄRO.

WAT/WIE WE ZOEKEN
· Commerciële en/of technische opleiding (hbo-niveau).
· Minimaal drie jaar ervaring in sales en projectmanagement.
·  ervaring in de B-to-B-verlichtingssector is pré.
· Zelfverzekerd, gestructureerd, assertief, betrokken.
·  Spreekt / schrijft goed Neder lands, Frans, Engels.    
 Andere talen zijn een pré.
 
MEER WETEN?
Contacteer Peter Renders, tel. +31 653 428436 
of peter.renders@baero.com (CV + brief via e-mail)

VACATURE: Sales Manager België



Adaptief evacueren: 
sneller, veiliger en 
dynamischer
Bij evacuaties kan het om leven of dood gaan. 

Onderzoeken tonen echter aan dat slechts 38% 

van de mensen statische nooduitgangsborden 

herkent bij een evacuatie. Adaptieve evacuatie 

zal die bewustwording veel meer vergroten.

Bij adaptieve evacuatie worden mensen via flitsende of 
pulserende nooduitgangsborden richting de veiligste 
route gedirigeerd. En dat is een route die per noodsituatie 
kan verschillen, want niet alleen is elke calamiteit anders, 
ook de noodsituatie kan wijzigen en de veiligste route 
dus ook. Hoe dat werkt? Als we een drukknop zien, 
weten we dat we erop moeten drukken, staat er ergens 
een stoel dan beseffen we dat we daarop kunnen zitten. 
Onze zintuiglijke waarneming impliceert intuïtief het 
gebruik ervan. Dat doen onze hersenen ook bij het zien 
van een knipperend licht. Daar kijken we automatisch 
naar. Als deze pulserende lichten een richting aangeven 
met een pijl, volgen we die richting. Het knipperen 
van nooduitgangsborden, waardoor er een verhoogde 
attentiewaarde ontstaat, is de basis van increased 
affordance, en dat verhoogt de veiligheid zienderogen. 

Dit is van belang omdat slechts iets meer dan een derde 
van de mensen statische borden herkent en zich helemaal 
niet bewust is van de aanwezige nooduitgangen. Een 
groot gedeelte van de mensen loopt bij een evacuatie - 
op een vliegveld, congrescentrum, bioscoop, ziekenhuis, 
kantoorcomplex, enzovoort - in paniek automatisch terug 
naar de ingang waar ze vandaan zijn gekomen, of ze 
volgen de massa. Maar dat kan wel eens helemaal de 
verkeerde kant op zijn, juist richting het gevaar. 
 
Van één naar meer scenario’s
De huidige noodverlichtingssystemen hebben slechts
één scenario dat altijd hetzelfde is: alle vluchtweg-
signaleringsarmaturen geven één bepaalde richting aan. 
Dit is gebaseerd op de kortste route naar een veilige plek. 
Maar is dit wel de veiligste route? Bij adaptieve evacuaties 
zijn juist meer scenario’s mogelijk, waarbij je ook nog eens 
realtime kunt ingrijpen. Zo kun je van tevoren vaststellen 
dat niemand naar plek A mag komen of dat in geval van 
brand de route nooit naar plek B mag leiden. Verder werkt 

de adaptieve evacuatieverlichting ook als de netspanning 
niet is uitgevallen. Dat is belangrijk, omdat in situaties 
als brand en dreigend terrorisme de spanning niet altijd 
uitvalt. 

Anticiperen op veranderingen 
Bij adaptieve evacuatie monitort het systeem constant 
de veranderingen in de omgeving. Stel je voor dat er 
brand is in een gebouw of dat er een terrorist aanwezig 
is. Als de brand of de terrorist zich verplaatst naar een 
andere ruimte, dan kun je dankzij het constant monitoren 
van de omgeving de evacuatieroute direct wijzigen. 
Dat monitoren van de omgeving kan onder andere 
via aanwezige brandmeldinstallaties of camera’s. De 
richtinggevende pijltjes zorgen er uiteindelijk voor dat 
de evacués de veiligste route nemen. Dat is dus geen 
vaststaande route en dus ook niet altijd de snelste. 

Sneller evacueren
Dat mensen de kortste route naar een veilige verzamelplek 
nemen – zoals nu bij evacuatieoefeningen meestal 
gebeurt – zal in de toekomst niet meer de standaard 
zijn. Een voordeel van adaptieve evacuatie is dat het ook 
kan worden ingezet voor crowd management, waarbij 
mensen via verschillende veilige routes (korte en lange) 
naar de verzamelplek worden geleid. Hierdoor kunnen de 
mensenmassa’s worden verdeeld over diverse uitgangen. 
Een ander voordeel is de snelheid. Als mensen moeten 
vluchten en in verwarring zijn, is het lastig om de juiste 
keuzes te maken, zo tonen diverse onderzoeken aan. Bij 
adaptieve evacuatie is de snelheid van handelen door 
mensen veel hoger, omdat ze geen keuzes hoeven te 
maken, maar actief worden begeleid naar een veilige plaats. 

In gesprekken met organisaties merk ik grote interesse 
in dit systeem, omdat ze beseffen dat ze – als 
gebouwbeheerders – verantwoordelijk zijn voor de 
veiligheid van hun medewerkers en het aanwezige 
publiek. Met adaptieve evacuatie kunnen ze die veiligheid 
aanzienlijk vergroten. Dat is belangrijk, omdat het in 
noodsituaties om leven en dood kan gaan.

– Door Erik Knopperts

Wie meer wil weten over veilig evacueren, kan naar 
www.eaton.nl/evacuatie gaan en daar gratis de 
whitepapers of de brochure over adaptieve evacuatie 
downloaden. 

C
ol

um
n

17



Het gemeentehuis van Waalre vroeg bij 

de nieuwbouw en renovatie om een open, 

huiselijke sfeer, en PD Lighting tekende 

voor de verlichting.

– Door Dirk Stibbe

Wie het nieuwe gemeentehuis van Waalre binnenloopt, 
ziet een spreuk op de wand van de ingang:  ‘Er is altijd 
een nieuw begin’. De door de bewoners van de gemeente 
gekozen spreuk typeert de recente geschiedenis van 
het gemeentehuis. In 2012 sloeg het noodlot toe toen 
onbekenden met twee auto’s het oorspronkelijke 
gebouw inreden en het gebouw in brand staken. Het in 
1929 ontworpen monument van de hand van architect 
H.W. Valk en het in 1990 bijgebouwde nieuwe deel zijn 
toen grotendeels door brand verwoest. De toenmalige 
locoburgemeester noemde het incident een ‘ondermijning 
van de rechtstaat’ en algauw werd besloten om op 
dezelfde locatie een nieuw gemeentehuis te laten 
herrijzen. Na de sloop van het overgrote deel van het 
‘oude’ gemeentehuis tekende architectenbureau De Twee 
Snoeken voor de nieuwbouw en de renovatie van het 
deels overgebleven monumentale gedeelte. 

Thuis in het 
gemeentehuis
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Vloeiend
De pitch voor het interieurontwerp werd ongeveer twee 
jaar geleden gewonnen door Burobas uit Eindhoven. Het 
nieuwe gebouw moest een ontmoetingsplaats worden 
tussen de gemeente en haar bewoners en niet alleen 
een plek waar je één keer in de 10 jaar je rijbewijs komt 
verlengen. Zo kun je in het grand café terecht voor een kop 
koffie, of er even binnenvallen tijdens een wandeling. Ook 
is er uitgebreid plek voor lokale verenigingen gemaakt. 
Het door Burobas ontworpen interieur is bedacht rondom 
het thema ‘het nieuwe samenwerken’. Samen met alle 
toekomstige gebruikersgroepen van het gemeentehuis 
is in een serie sessies vastgesteld aan welke eisen het 
nieuwe interieur moest voldoen. In samenspraak met 
alle belanghebbenden is een hybride omgeving bedacht 
waarin grand-café, bibliotheek, burgerzaken, werkplekken 
en vergaderen vloeiend in elkaar overgaan. Door intensief 
overleg met inwoners, verenigingen en werknemers 
ontdekte Burobas de behoefte aan een open, huiselijke 
sfeer. 

De lichtontwerpers van PD Lighting te Houten (onder 
leiding van Dirk Stibbe) zijn vrij snel bij het ontwerpproces 
van Burobas betrokken geraakt. Door een goede 
samenspraak aan het begin van het ontwerptraject kon 
de verlichting technisch maar ook esthetisch op een fraaie 
manier samenvloeien in de architectuur en de functies 
van de ruimten. De doelstelling was om een duurzame 
installatie te ontwerpen, gebruikmakend van ledtechniek, 
zonder concessies te doen aan de inrichting en uitstraling 
van het interieurconcept. Technisch adviesbureau Nelissen 
was eveneens betrokken bij de totstandkoming van alle 
technische aspecten van het ontwerp en om zorg te dragen 
voor een energieneutraal gebouw bij oplevering. 

Weelde aan daglicht
Bij binnenkomst van het gemeentehuis waant men zich 
in een bosvilla met een grootse raampartij en een open 
haard in het midden. Deze open glazen gevel biedt uitzicht 
op een bosrijke omgeving, de natuur van het Lisseven, en 
omgekeerd komt er een weelde aan daglicht het interieur 
binnenvallen. Centraal in deze ruimte staat ‘het schip’, waar 
de gastvrouw van de gemeente de bezoekers welkom heet 
en waarin de uitgifte van het grand café is gesitueerd. De 
functionele kunstverlichting, die zorg moet dragen voor de 
werktaken, is in deze zone verdekt opgesteld langs de vide 
randen erboven, terwijl decoratieve hangende armaturen 
zorgen voor de sfeer boven de bar. Om de natuur ook 
in het interieur terug te laten komen, is er in het midden 
van de bar een boom geplaatst en zijn de randen van 
de vide bekleed met planten. Het daglicht valt hier naar 
binnen door een lichtstraat erboven, die ook de drager 
is van een reeks zonnepanelen. Bij alle overige functies 
van dit deel van het gemeentehuis is het licht gebracht 
naar waar het nodig is en waar het past bij het gebruik 
van de omgeving. De wachtruimte bij de open haard 
heeft een huiselijke booglamp en bij de tafel komen de 
decoratieve hanglampen van de vide terug. De leestafel in 
de bibliotheekhoek is voorzien van een drietal directe en 
indirecte hanglampen, om ook op die plek een gevoel van 
geborgenheid te geven. De boekenkasten die rondom in 
de ruimte zijn opgenomen, versterken het gevoel in een 
huiskamer te zijn. In de systeemplafonds is gebruikgemaakt 
van led-downlights voor het algemene licht. 
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In-aanbouwarmatuur 
met biodynamisch direct 
én indirect licht voor het 
moderne kantoor

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. 

Stimulerend l icht en betere prestaties met IDOO.fit

www.waldmann.com

Waldmann B.V. 
Lingewei 19 
4004 LK Tiel 

T  +31 3 44 63 10 19
E info-nl@waldmann.com



Kleuren voor geluid
Burobas had als doel dat je in het Huis van Waalre 
overal moet kunnen werken. Dit wordt ook wel ‘Het 
Nieuwe Samenwerken’ genoemd. De werkzaamheden 
bepalen waar je gaat zitten, doordat de werkplekken 
activiteitgericht zijn en voor 99% bestaan uit 
flexwerkplekken. Hiermee is de bedoeling samen gebruik 
te maken van het hele gebouw. Op de verdieping zijn 
de ruimten subtiel met kleuraccenten verdeeld. In de 
groene zone, die in open verbinding staat met de vide, 
is er reuring en mag je elkaar aanspreken. In de blauwe 
zone is het rustig en in de beige zone is het stil. Op deze 
hele verdieping is gebruikgemaakt van klimaatplafonds, 
waartussen de verlichting is ingevoegd. De toegepaste 
ledlijnen zijn speciaal ontwikkelde maatwerk-armaturen 
met een prismatische afscherming, waardoor lichthinder 
zoveel mogelijk wordt beperkt bij een UGR lager dan 
19. Deze armaturen zorgen voor een goede algemene 
verlichting zonder hinderlijke inkijk en zijn geschikt voor 
beeldschermgebruik. Langs de raamzijden zijn deze 
dimbaar door middel van daglichtsensoren, zodat een 
verdere energiebesparing kan worden gerealiseerd. 
Op de kantooretage zijn de spreekkamers voorzien van 
decoratieve ledhanglampen met bladornamenten die een 
fraai schaduwpatroon op de muren eromheen geven. 
Deze versterken bovendien de door interieurarchitect 
aangebrachte prints van schaduwen van bomen die in 
diverse ruimten in het gemeentehuis zijn toegepast.

Aanpasbaar
Het huis van Waalre wordt door verschillende verenigingen 
gebruikt en hier zijn diverse zalen op ingericht. Dit 
kan een kleinere ruimte zijn van circa 30 m2 tot een 
theaterzaal van ongeveer 300 m2. Afhankelijk van het 
gebruik kiest men voor de basisverlichting voor dimbare 
downlighters of wordt er voorzien in een complete licht- en 
geluidsinstallatie. Zo kan men rustig vergaderen, maar is 
er ook ruimte voor een theatergroep, concert of de lokale 
harmonie. Met een aanpasbaar podium is er ruimte voor 
maximaal 250 zitplaatsen in de theateropstelling.

Lichtbalans
De raadzaal bevindt zich in het oorspronkelijke 
gerestaureerde monument dat nog bewaard is gebleven 
na de brand. De centrale grote ronde tafel wordt gebruikt 
voor raadsvergaderingen, maar men kan deze ruimte ook 
reserveren voor huwelijksvoltrekkingen. De hele ruimte 
wordt verlicht door een speciaal vervaardigde cirkelvormige 
armatuur die is gemaakt in de maat van de tafel eronder. 
De raamnissen zijn alle voorzien van kleine inbouwspots 
om de architectuur te accentueren en zodat men zittend 
op de vensterbanken nog kan lezen. Een balkon op de 
eerste verdieping kijkt uit over de raadzaal en is voorzien 
van diverse fauteuils om de activiteiten beneden te kunnen 
volgen. Spots en twee schemerlampen geven deze ruimte 
een vriendelijk karakter, waardoor de toeschouwer zich 
thuis waant. Aangrenzend is een kleinere vergaderruimte 
die wordt gebruikt voor bespreking van B&W. Veel daglicht 
en de kleine variant van de cirkelvormige lamp van de 
raadzaal zorgen hier voor een goede lichtbalans.

Plezier
De lichtontwerpers van PD Lighting hebben met veel 
inspiratie en plezier gewerkt aan de totstandkoming 
van het lichtplan voor ‘Het Huis van Waalre’. De nauwe 
samenwerking met Burobas, de technisch adviseur, en de 
overige bouwpartners heeft geleid tot een eindresultaat 
waar zij met gepaste trots op terugkijken. “Gemeente 
Waalre heeft 5,5 jaar zonder gemeentehuis moeten zitten 
in twee tijdelijke onderkomens op een industrieterrein 
in de buurt. Dat de gemeente nu terugkeert op de oude 
plek betekent veel voor Waalre”, vertelt burgemeester 
Brenninkmeijer aan de lokale pers. “Het is goed om hier 
terug te zijn. Mensen zien dit als een nieuw begin.”
PD Lighting is lid van Lichtontwerp Nederland.

‘Technisch en esthetisch 
samenvloeien in de 
architectuur en de 

functies van de ruimten’

In-aanbouwarmatuur 
met biodynamisch direct 
én indirect licht voor het 
moderne kantoor

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. 

Stimulerend l icht en betere prestaties met IDOO.fit

www.waldmann.com

Waldmann B.V. 
Lingewei 19 
4004 LK Tiel 

T  +31 3 44 63 10 19
E info-nl@waldmann.com
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Een wirwar aan uiteenlopende regelgeving, de 

erbarmelijke staat van de noodverlichting in 

Nederland en weinig toegankelijke informatie: 

het noopte het Kernteam Indoor van de NSVV 

tot het schrijven van een nieuwe publicatie 

voor noodverlichtingsinstallaties binnen 

Nederland. 

Teamlid Jan Pieter Heimgartner klom hiervoor in de 
pen. Nee, blij werd hij er niet van; de richtlijnen voor 
noodverlichting binnen Nederland lieten veel te wensen 
over. Hij vond een wirwar aan (verouderde) regelgeving 
en bovendien bleek essentiële informatie enkel in het 
Engels leverbaar. Dus stroopte hij de mouwen op en 
besloot hij zelf een Nederlandse vertaling en een 
uitgebreide toelichting te schrijven: “De laatste versie van 
de richtlijnen voor noodverlichting was in 1999 opgesteld, 
dus je zult begrijpen dat de deels achterhaalde inhoud 
niet langer aansloot op de hedendaagse technieken. In 
2015 bracht de Europese normencommissie een opvolger 
uit, maar die stelde men op in het Engels. “Het ontbrak 
aan fondsen voor een Nederlandse vertaling, bovendien 
verwachtte niemand dat de oplage kostendekkend zou 
zijn, dus kaartte Heimgartner dit vanuit de NSVV aan als 
een niet bepaald handige situatie.

Hoge nood 
(verlichting)

– Door Rien Kort
Labyrint aan spelregels
Een tweede hobbel die hij wenste te nemen, was het 
tackelen van het labyrint aan spelregels die uiteenlopende 
instanties hadden opgesteld met betrekking tot 
noodverlichting. “Binnen Nederland hebben we het 
Bouwbesluit, een norm voor parkeergarages, regelgeving 
omtrent tunnelverlichting, de warenwet, en de brandweer 
heeft er ook nog iets over te zeggen. Al met al bestaan 
er zo’n dertien verschillende soorten spelregels die 
allemaal iets te melden hebben over noodverlichting. Het 
gaat werkelijk alle kanten op. Ik kan begrijpen waarom 
installateurs soms door de bomen het bos niet meer zien.” 

Donkere Kamer
In de praktijk leidt dat soms tot vervelende en potentieel 
gevaarlijke omstandigheden. “Feitelijk ontstaat er een 
situatie waar iedereen eigenlijk maar lukraak wat doet. Bij 
een spanningsuitval zien we het soms gebeuren dat grote 
delen van een pand donker blijven en dat mensen niet 
naar buiten komen.” Ook associeert men noodverlichting 
bijna altijd met brand, valt Heimgartner op: “Dat is de 
grootste fout die je kunt maken. Het draait hier namelijk 
om calamiteitenverlichting. Brand is daar onderdeel van, 
net als spanningsuitval of een bommelding.” 
Het beste praktijkvoorbeeld beschouwt Heimgartner 
de stroomuitval die vijf jaar geleden de Tweede Kamer 
teisterde. “De stroom viel uit en de noodverlichting 
sprong aan. Normaliter het teken dat je het pand verlaat, 
maar iedereen dacht: er is licht, dus we kunnen door. 
Noodverlichting biedt echter tijdelijk soelaas om mensen 
de kans te geven om tijdig een uitgang te vinden. Na een 
uur zaten de heren en dames politici in het pikkedonker en 
kon niemand meer zijn weg naar buiten vinden.”
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Hand in eigen boezem
Naast een scherpe vertaling wenste Heimgartner dus 
ook orde in de chaos te scheppen door een glasheldere 
toelichting te geven. “Van wie een noodinstallatie aanlegt, 
wordt verwacht dat hij of zij een plan kan opstellen. Via 
een opleiding of cursus ben je helemaal up-to-date, 
maar niet iedereen weet of doet dat. Met deze publicatie 
proberen we dat te ondervangen.” Hij denkt dat de NSVV 
ook een hand in eigen boezem moet steken: “Of we een 
steek hebben laten vallen door het niet goed onder de 
aandacht te brengen? Ik denk het. Wellicht hebben we er 
tot nu toe te weinig ruchtbaarheid aan gegeven.”

Een stuk slimmer
De 16 pagina’s tellende publicatie staat bomvol 
tekeningen die alle kritische punten schematisch 
weergeven. “Het moet mensen in één oogopslag 
duidelijk maken waar zoal op moet worden gelet. Een 
kruispunt in de gang, een afstapje, een brandblusser 
of een gehandicaptentoilet: allemaal plekken waar 
noodverlichting een must is.” Ook wordt de lezer 
handvatten geboden voor het onderhoud en het testen 
van een noodverlichtingsinstallatie. “De nieuwste 
armaturen zijn allemaal een stuk slimmer dan hun 
voorgangers en testen zelfstandig en automatisch elke 
maand de eigen voeding. Bij de oudere generaties moet 
dat handmatig plaatsvinden. Vaak gebeurt dat niet of 
nauwelijks.”

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

6 juni  ELE-examen

12 juni  CIE-divisie 2 seminar

13 juni 2018 Training NPR 13201-1 Kwaliteitscriteria OVL Amsterdam

9 - 12 september     Licht 2018        Davos

18 oktober       NSVV Workshop Lichthinder

Een wonder
Heimgartner vindt dat er nog veel werk aan de winkel is: 
“In veel gebouwen in Nederland is de boel simpelweg niet 
goed voor elkaar. Een ramp van het formaat café 
’t Hemeltje in Volendam is het laatste wat je wilt, maar 
de kans is aanwezig dat het ons nog eens een keer gaat 
overkomen.” Na de desbetreffende brand werden de 
regels aangescherpt, maar twee jaar geleden besloot 
de overheid de teugels weer te laten vieren. “Want er 
gebeurt toch niets, is het argument. Die gedachtegang 
kan ik totaal niet volgen. Dat een ramp is uitgebleven, mag 
je als een wonder beschouwen. De helft van de installaties 
binnen ons land functioneert niet naar behoren.”

Niet in geld uit te drukken
Heimgartner beziet de publicatie dan ook als een soort 
van alarmbel. “Het argument dat het meer tijd kost, gaat 
niet op. Dat is verwaarloosbaar. Verder is veiligheid is 
niet in geld uit te drukken. Ik denk dat niemand erop zit 
te wachten dat door het uitsparen van een paar honderd 
euro een groep mensen niet meer terugkomt.”

Kijk ook op 
www.nsvv.nl/publicaties/toelichting-nen-en-1838-
noodverlichting-bv-07/
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Het kan snel gaan. Zo’n jaar geleden 
vonden de eerste gesprekken 
plaats tussen Aart van Rooij en 
Eduard Sweep, negen maanden 
geleden werden de beoogde 
ontwerpers en de ledleverancier 
benaderd en in april werd het 
nieuwe label Japth internationaal 
geïntroduceerd tijdens de Salone del 
Mobile in Milaan bij Masterly. Naar 
verwachting zullen eind dit jaar de 
eerste modellen worden geleverd. 

– Door Monique van Empel

Nieuw Nederlands verlichtingslabel: 
"Realistisch ambitieus"

Zowel Van Rooij als Sweep kennen het Nederlandse 
designlandschap als geen ander. Het eerste contact 
tussen beide mannen vond 25 jaar geleden plaats, toen 
Van Rooij bij Yksi binnenstapte als vertegenwoordiger 
van Hidden (een veelbelovend Nederlands designmerk, 
dat het niet heeft gered). “We hadden meteen een 
klik en die is nooit meer weggegaan. Eduard en Kees 
Heurkens van Yksi Ontwerp waren en zijn product- en 
interieurontwerpers in hart en ziel en hebben heel veel 
gedaan voor het Nederlands design, met name in en om 
Eindhoven. Ook later bij woonwinkel Punt Uit in Oss en 
nu met DutchAart interior design, hebben we altijd een 
bijzondere band gehouden. Ik kan wel zeggen dat ik al die 
jaren veel heb geleerd, met name om iets wel of niet te 
doen en zo ja, hoe wel of juist niet. Ik weet wanneer iets 
potentie heeft en voel aan waar behoefte aan is.”

Aart van Rooij en Eduard Sweep kennen elkaar al tientallen jaren 

‘uit het interieurwereldje’ en introduceerden in Milaan hun nieuwe 

verlichtingslabel Japth: Just a perfect thing. Een collectie decoratieve 

ledverlichting van Nederlandse ontwerpers.
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Nieuw Nederlands verlichtingslabel: 
"Realistisch ambitieus"

Mensen-mens label
Sweep: “Aart heeft altijd een bijzondere passie voor 
verlichting gehad. Hij heeft mij benaderd met zijn ideeën 
over een nieuw Nederlands verlichtingslabel, ideeën 
en mogelijkheden. Hij had ook al contacten met een 
ledleverancier en productiemaatschappij. Als ontwerper 
wilde ik echter niet zomaar de zoveelste lamp brengen. Er 
is al zoveel. Light & Building telde dit jaar maar liefst 21 
hallen vol verlichting. Ik vind het mijn plicht als ontwerper 
om pas iets toe te voegen aan alles wat er al is, als je echt 
iets te melden hebt, en dat hebben we met Japth. Wat 
ons onderscheidt, is dat we een 
mensen-mens label zijn. Japth 
werkt alleen met Nederlandse 
ontwerpers, waar we niet alleen 
een collectie, maar ook een 
band mee opbouwen. Ook de productie vindt plaats in 
Nederland; op een maatschappelijk verantwoorde en 
duurzame manier. De ledlampen worden met de hand 

vervaardigd door mensen in een sociale werkplaats. Wij 
vinden het belangrijk om hen te laten participeren in de 
maatschappij en hen verder te helpen. En als je ze ziet: 
ápetrots zijn ze op hun werk! Het geeft hen, maar ook ons 
zoveel voldoening. Just a perfect thing…”

Form follows led
“Het meest eigene aan Japth is wel dat we onszelf 
en onze ontwerpers hebben uitgedaagd om nieuwe 
verlichtingsvormen te bedenken, waarbij de technische 

mogelijkheden en eigenschappen 
van ledtechnologie sterk leidend 
zijn geweest”, gaat Sweep verder. 
“Een jaar of zeven geleden 
heeft Yksi in het DesignHuis in 

Eindhoven een expositie georganiseerd, genaamd The 
Liberation of Light, over nieuwe mogelijkheden met 
led. Inmiddels zijn de ledtechnieken duidelijk verder 

 ‘Er mág niet eens meer 
een peertje in passen’

Calidora hanglamp van 
Patrick en Riccardo Belli.

Echo van Patrick en Riccardo Belli. 

De Signum vloerlampen van Yksi Ontwerp

27



Tussen de Italianen
Aan ambitie ontbreekt het de mannen niet. Van Rooij: 
“We willen met Japth qua design en uitstraling in het rijtje 
passen van Luceplan, Artemide en Foscarini, maar dan 
dus met een volledig Nederlands product en de focus op 
decoratieve ledverlichting. Met prijzen tussen de 600 en 
2500 euro kunnen onze lampen goed concurreren  met 
het prijsniveau van de Italianen en zeker met die van 
Moooi”, grapt hij. “Ja, we hebben hiermee de lat voor 
onszelf vrij hoog gelegd, maar de reacties van agenten en 
winkeliers in Milaan waren oprecht enthousiast en positief. 
Ik zou dus eerder willen zeggen: realistisch ambitieus.” 
Sweep voegt daaraan toe: “Ik voel als ontwerper een 
grote verantwoordelijkheid. Daarom is onze volgende 
stap om met Japth te streven naar circulaire productie. 
Hoe mooi zou het zijn, wanneer onze leds vervangbaar 
zouden zijn en de oude leds in een eigen afvalstroom 
terechtkomen en opnieuw kunnen worden gebruikt. Just 
another perfect thing, toch?”

ontwikkeld, is het licht veel warmer geworden en ook 
minder kostbaar. Maar echte vormveranderingen qua 
design blijven naar mijn idee achter. Veel ontwerpers 
gaan nog steeds uit van de eigenschappen en 
vormtaal van de traditionele lichtbronnen en blijven 
dan ook hangen in een soort kap met een ledlamp 
erin. Wij hebben onze ontwerpers daarom juist 
gevraagd het grote scala aan nieuwe functionele en 
technische mogelijkheden van led in hun ontwerpen en 
mogelijkheden optimaal te benutten. Er mág niet eens 
meer een peertje in passen.”

Vibe
Japth, just a perfect thing, is gebaseerd op het nummer 
‘Just a perfect day’ van Lou Reed. “Een heerlijk nummer 
met een fantastische vibe, en met Japth zitten we ook 
in zo’n vibe”, aldus Van Rooij. “Perfectie zit bij ons 
vooral in de kwaliteit; die is het belangrijkst. Zo werken 
we met een productiemaatschappij waar al technisch 
hoogwaardige verlichting wordt gemaakt. We zoeken 
de perfectie ook in een duurzame en maatschappelijk 
verantwoorde manier van produceren, samen met 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Aan de 
eerste collectie van Japth werken mee: Richard Hutten, 
de broers Patrick en Riccardo Belli en Yksi Ontwerp 
(Eduard Sweep en Kees Heurkens). Sweep: “Richard 
is natuurlijk een fantastische naam om erbij te hebben. 
Ook internationaal gezien. De Belli-broers ken ik 
allebei vanuit de schoolbanken. Ik heb zo’n tien jaar les 
gegeven op de Kunstacademie in Maastricht: Patrick 
Belli was één van mijn eerste studenten en Riccardo 
één van mijn laatsten. Ze hebben al met succes 
ontworpen voor Leolux en ik vond het leuk om ze erbij 
te vragen. Zelf hebben Kees en ik ook al de nodige 
ervaring met led. We hebben zelf lampen ontworpen 
en led veel in onze projecten toegepast, onder andere 
in alle Manfield schoenenwinkels in Nederland. De 
lampen van Alissa & Nienke konden helaas niet meer 
worden gerealiseerd voor Milaan, maar die komen 
eraan.”

De presentatie van 
Japth op Masterly in Milaan 

(foto: Nicole Marnati).

Hanglamp Tray van Richard Hutten.
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P r o d u c t n i e u w s

Onder het motto Leading the 
Change presenteert TRILUX dit jaar 
lichtoplossingen voor het kantoor 
van de toekomst. Human Centric 
Lighting (HCL) stelt de behoeften 
van de gebruiker centraal en speelt 
daarbij de positieve effecten van 
licht uit. 

Deze lichtoplossingen zijn er voor 
het kantoor van de toekomst of een 
klassieke kantoorsituatie, Industrie 
4.0 of Shop & Retail. Individualiteit, 
flexibiliteit en comfort spelen 
hierbij de hoofdrol en lichtkleur 
en –intensiteit zijn afgestemd op 
het natuurlijke verloop van de dag. 
Neem bijvoorbeeld de nieuwe Bicult 
Led: terwijl de indirecte component 
verblindingsvrij de hele ruimte 
verlicht, werpt de directe component 
passend licht op het bureau. Via een 
app kan de verlichting individueel 
op de persoonlijke behoeften van 
de gebruiker worden afgestemd. 
In de uitvoering Smart Connect 
kunnen meer Bicult Led-armaturen 
aan elkaar worden gekoppeld in een 

www.bekhuis.netinfo@bekhuis.net
tel:0546-451943 ALMELO

netwerk en worden samengevoegd 
tot groepen. De Bicult Led heeft de 
Design Plus Award 2018 in de wacht 
gesleept. Voor moderne kantoren en 
onderwijsinstellingen is er de 
Luceo Slim Led, die met een breed, 
homogeen lichtuitstralingsvlak een 
goede, verblindingsvrije verlichting 
levert. 

Bovendien zorgt haar verschijning 
voor aantrekkelijke visuele accenten. 
De serie is modulair opgebouwd 
met lichtmodules en toebehoren 
die met elkaar te combineren zijn. 
De oplossingen zijn standaard 
verkrijgbaar voor alle gebieden 
op kantoor en in het onderwijs. 
Deze modulariteit maakt de Luceo 
Slim Led toekomstbestendig en 
variabel. Intelligente functies, zoals 
sensortechniek voor aanwezigheids-
detectie, kunnen worden geïntegreerd 
in de eindafdekkingen. Met deze 
kenmerken wist de Luceo Slim Led 
ook de jury van de Good Design 
Award en de German Design Award 
2018 te overtuigen.

Om ruimten optimaal in de kijker te 
zetten, verlangt moderne architectuur 
verlichtingsinstallaties die parallel 
met de bouwas kunnen worden 
ingezet. Daarvoor ontwikkelde 
Trilux de lichtlijnarmatuur Parelia 
Led. Deze installatie biedt nieuwe 
mogelijkheden bij de lichtplanning, 
ook voor de meest veeleisende 
ruimten. De armatuur creëert de 
gewenste lichtomstandigheden voor 
kantoorwerk. Dankzij haar speciale 
constructie kan ze centraal boven 
het bureau worden gependeld, 
zonder dat dit leidt tot gereflecteerde 
verblinding op spiegelende 
oppervlakken, zoals tablets of 
smartphones. Bovendien valt de 
Parelia Led in de smaak door haar 
exclusieve design met een subtiele 
lichtstreep aan de zijkant. 
De armatuur is dan ook bekroond 
met de German Design Award, de 
Good Design Award en de Design 
Plus Award 2018.

www.trilux.com

Bicult, Luceo Slim 
en Parelia
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P r o d u c t n i e u w s

Anastassiades wilde de breekbare aard van iets kleins 
vertalen in iets ruimtelijks en toch de kostbaarheid 
behouden, door de manier waarop de materialen worden 
gepresenteerd. Beide zijn hangers, aan een ketting om 
iemands nek, of vanaf het plafond. Zo houdt Arrangements 
het midden tussen een lichtsculptuur en een industrieel 
designobject. Het is een modulair systeem van geometrische 
led-elementen die in allerlei combinaties kunnen worden 
samengesteld als kroonluchters: enkelvoudig of aan elkaar 
verbonden. De onderdelen kunnen gemakkelijk aan elkaar 
worden vastgemaakt, elektronisch en mechanisch, en 
samen creëren ze een dramatisch effect. Elke combinatie 
kan op ieder moment worden veranderd, zonder technische 
ondersteuning. Flos heeft een programma op de site, 
genaamd ‘Make Your Arrangements’, waarmee gebruikers 
hun gewenste samenstelling van Arrangements kunnen 
maken en opslaan. Anastassiades werkt al jaren samen 
met Flos, zijn unieke lichtobjecten hebben allerlei prijzen 
in de wacht gesleept en vallen erg in de smaak bij een 
internationaal publiek. 

www.flos.com 

De unified 
glare rating (UGR) 
van <10 maakt dat 
de nieuwe indirecte downlight 
van Verbatim een uniek ontwerp 
heeft. Dat ontwerp stuurt het 
licht naar een reflector en zorgt 
zo voor een gelijkmatige en zeer 
verblindingsvrije verlichting. 

Downlight met lage UGR

Juwelen

Deze downlight is bedoeld als 
algemene verlichting voor werkplekken, 
zoals kantoren of recepties, maar ook 
gangen, foyers, hotels, restaurants, 
etalages en de retail. Het ontwerp 
komt van de populaire AR111-lamp, 
die hetzelfde lichteffect geeft als 
een traditionele halogeenlamp. Er is 
aluminium gebruikt voor de reflector, 
wat de lichtreflectie optimaliseert. 
Het bijzondere ontwerp van de 
reflector zorgt voor een UGR van 
<10 tot <19, afhankelijk van de 
stralingshoek. Deze lage UGR 
zit zelfs onder de norm voor lage 
verblindingsvrije verlichting van 
UGR<19 (EN 12464-1). Verder 

laat deze downlight zich prima 
integreren in het plafond, met een 
fraai ontwerp. De COB-technologie 
maakt McAdams step<3 mogelijk, 
en de downlight heeft twee 
stralingshoeken: eentje van 40° 
voor algemene verlichting en eentje 
van 25° voor accentverlichting. 
Verder heeft de downlight een 
levensduur van 70.000 branduren 
en een garantie van vijf jaar, is IP40, 
knippervrij en DALI is mogelijk. Het 
is verkrijgbaar in twee verschillende 
cut-out diameters (Ø155 mm en 
 Ø 205 mm) en in 3000 en 4000 K. 

www.verbatim-europe.com 

Flos presenteert een modulair lichtontwerp van ontwerper 
Michael Anastassiades, een combinatie van verlichting 
en juwelen. Waar de één bedoeld is om te worden gedragen 
op het lichaam, is de ander vervaardigd om de ruimte 
die iemand inneemt, te versieren. 
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Effiziente Flächenstrahler für Industrieanwendung 

GIFAS ELECTRIC präsentiert AlphaLUXX 25-60 auf der Fachmesse eltefa in Stuttgart 

Neuss, 26.01.2017 – GIFAS erweitert seine Produktfamilie der technischen Leuchten um 
weitere Modelle und bietet ab März mit der neuen AlphaLUXX 25-60 einen neuen Allrounder 
für den mobilen Einsatz im anspruchsvollen Industriebereich.  
 
Dank ihrer 25-60 Watt Ausführung, kompakten Abmessungen und einem handlichen Gewicht 
von 2,7 Kilo überzeugt die AlphaLUXX 25-60 wie ihre große Schwester als souveräner 
Begleiter in Anwendungsbereichen wie Industrie, Logistik und Baugewerbe. Mit ihrem 
modernen Aludruckgussgehäuse und PTFE-Antihaftbeschichtung für minimierte Staub- und 
Schmutzanhaftungen sowie dem Einsatz von robusten Polycarbonat-Scheiben mit erhöhtem 
Splitterschutz leistet die IK10-zertifizierte Leuchte ein zuverlässiges Arbeiten in 
Umgebungstemperaturen von bis zu 60° Celsius. Mit Verlässlichkeit in Robustheit und 
Langlebigkeit von über 80.000 Betriebsstunden erfüllt der Industriestrahler entscheidenden 
Beschaffungskriterien für technische Leuchten „Made in Germany“ und bietet seinen Nutzern 
das 5 Jahre Garantie Versprechen.   
 
 

 AlphaLUXX 80-120 AlphaLUXX 25-60 
Eingangsspannung 110-277 VAC (50/60Hz) 100-277 VAC (50/60Hz) 
Systemleistung 80W / 100W / 120W 25W / 40W / 60W 
Lichtstrom 12801lm / 16432lm / 18636lm 3550lm / 5500lm / 7800lm 
System Effizienz 149lm/W / 149lm/W / 146lm/W 139lm/W / 136lm/W / 128lm/W 
Schutzart IP65 IP65 
Schutzklasse I I 
Temperatur  
Einsatzbereich 

-30°C bis +55°C (120W) 
-30°C bis +55°C (100W) 
-30°C bis +60°C (80W) 

-30°C bis +50°C (60W) 
-30°C bis +55°C (40W) 
-30°C bis +60°C (25W) 

Max. 
Oberflächentemperatur 

+90°C (geeignet zum Einsatz in 
feuergefährdeten Betriebsstätten), 

D-Kennzeichnung 

+90°C (geeignet zum Einsatz in 
feuergefährdeten Betriebsstätten), 

D-Kennzeichnung 
Gehäuseoberfläche PTFE-beschichtet PTFE-beschichtet 
Gewicht ca. 7,0kg ca. 2,7kg 
Maße (LxBxH) 389x252x106,5mm 289x176x85,5mm 

 
 

 

 

Aan de hand van het licht
In de openbare ruimte moeten 
trappen worden verlicht volgens 
de normen, en voorzien van vaste 
trapleuningen, om ongelukken te 
voorkomen. Voor deze toepassingen 
komt het Duitse Gifas Electric 
met het handrailsysteem LaneLed 
INOX42, dat is geschikt voor de openbare en 
semi-openbare ruimte, alsmede voor privé-opritten en -wegen. 
Ook voor tunnels bij treinstations en openbare wegen, bij scholen en ziekenhuizen, 
of als vluchtweg: verlichte trapleuningen zijn daarvoor uitermate handig. 
LaneLed Inox42 is binnen en buiten toepasbaar voor balkonrailingen, trappen-
huizen en terrassen, als afscheiding en als trapleuning, met functionele, 
accent- of straatverlichting. Het systeem is hufterproof en weersbestendig. De 
metalen onderdelen zijn uitgevoerd in V4A-kwaliteit, het verlichtingssysteem 
is IP67 (beschermingsklasse III) en verkrijgbaar in lichtkleuren van 4000 tot 
5000 K, waarmee er aan de vereiste lichtsterkte op de trap van meer dan 150 
lux ruimschoots wordt voldaan.  In nauwe samenwerking met de Fachplanern 
heeft Gifas maatwerk geleverd en het lichtontwerp gerealiseerd.

www.gifas.de

Moderne en toekomstbestendige 
openbare verlichting is een 
aanwinst voor elke stad. Goede 
verlichting biedt zekerheid aan 
voorbijgangers, vermindert de 
kans op ongelukken en draagt 
met haar vormgeving bij aan een 
mooi stadsbeeld. 

Red Dot voor Bendo en Brenda
SLV scoort een dubbele zege op 
de bekende internationale design 
competitie Red Dot Award,
die jaarlijks plaatsvindt. Dit jaar 
kwamen de inzendingen voor de 
categorie Product Design uit 59 
landen. 

De buitenverlichtingsserie BENDO en 
de indoor armaturenserie BRENDA 
maakten indruk op de jury van design 
experts, mede dankzij het hoge 
kwaliteitsontwerp en de innovatieve 
kracht. Beide productreeksen winnen 
in de categorie Product Design. 
Ze behoren daarmee tot de beste 
producten van 2018. Ongeveer 40 
experts van over de hele wereld 
gebruiken hun kennis van zaken 
om producten te beoordelen 
en te testen aan de hand van 
criteria zoals het innovatieniveau, 
functionaliteit, formele kwaliteit en 
ecologische compatibiliteit. Deze 
onderscheidingen onderstrepen 
de koers die het bedrijf volgt, met 
betrekking tot de combinatie van 
maximale productkwaliteit en modern 

design. De Bendo staande armaturen 
voor buiten zijn ontworpen door de 
Duitse designer Carsten Witsch, en 
de Brenda binnenarmaturen komen 
van de hand van Johannes Tomm.

www.slv.com
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Met het systeem van Fluid kunnen 
lichtobjecten of -structuren worden 
opgebouwd die de architectuur op 
twee manieren ondersteunen: ten 
eerste zijn ze als bijzonder object 
aanwezig In een ruimte, en ze 
genereren een duidelijke lichtzone. 

Het creëren van en spelen 
met spannende geometrische 
vormen komt binnen handbereik 
met het asymmetrische profiel 
en de variabele verbindingselementen. 
Het elegante, asymmetrische aluminium profiel 
met geïntegreerde reflectortechnologie is ontwikkeld door Selux, in 
samenwerking met het Berlijnse ontwerpbureau e27. Het profieloppervlak 
is zo ontworpen, dat de verbindingselementen niet zichtbaar zijn, en de 
hoekprofielen hebben een bepaalde reikwijdte. Het Fluid-systeem is er in drie 
lengtes: 892, 1188 en 1485 mm. Er horen twee soorten hoekverbindingen 
bij, die hoeken kunnen maken van 30° tot 150° en van 210° tot 330°, dus 
er is alle ruimte voor grenzeloze creativiteit. Rechthoekige vormen, zoals 
de lichteilanden rondom auto’s in showrooms, kunnen gemakkelijk worden 
gerealiseerd. Zo ook ingewikkelde, vijf- of meerhoekige vormen, die kunnen 
worden toegepast voor de beeldmerken van hotels, bedrijven of culturele 
instellingen. Fluid is dus een grote modulaire lichtkit die op speelse wijze 
kan worden ingezet om allerlei vormen en toepassingen te realiseren. De 
aluminium profielen en hoekverbindingen zijn gepoedercoat in zilver of wit, 
met 3000 of 4000 K ledlicht. De geïntegreerde ESD-bescherming garandeert 
een hoge kwaliteitsstandaard voor de ledmodules, en met de DALI interfaces 
wordt lichtregeling en -besturing nog eenvoudiger. Met dit alles biedt Fluid 
ontwerpers onbegrensde mogelijkheden.

www.selux.com

Speelse vormen

Pluglight is een hanglamp waarmee 
gebruikers hun apparaten kunnen 
opladen. De multifunctionele 
designlamp combineert licht met 
een elektravoorziening. Pluglight 
bestaat uit een sprankelend helder 
acrylaat blok met een diffuse buis 
van licht, waarin alle technische 
componenten zijn opgenomen. 

De onderkant van de kubus is 
voorzien van een stopcontact. 
De lamp is zo ontworpen dat hij 
makkelijk kan worden vastgehouden 
voor het inpluggen van mobiele 
apparatuur. Een leven zonder 
mobiele apparaten is haast niet meer 
voor te stellen. Stopcontacten voor 
het opladen van deze apparatuur 
zijn niet altijd voorhanden of zitten 
op onhandige plekken. Pluglight 

Pluglight
maakt gebruik van het bestaande 
lichtnetwerk. Omdat de elektriciteit 
uit het plafond komt, heeft men geen 
last meer van rondslingerende kabels 
over de vloer. Het ontwerp is zowel 
functioneel als decoratief, waardoor 
Pluglight uitermate geschikt 
is voor informele en openbare 
werkomgevingen, zoals thuiskantoren, 
kantines en bibliotheken. De trans-
parante kubus van acrylaat creëert 
schitterende en onverwachte 
reflecties van het licht en brengt 
een sfeervol, warm licht in elke 
ruimte. Het minimale ontwerp van 
een cirkel en een vierkant komt van 
de basisvorm van een stopcontact. 
Pluglight werd één van de winnaars 
van de Interior Awards van Biënnale 
Interieur Kortrijk in België. Atelier 
ARI is een samenwerking aangegaan 

met ledproducent IdFrm om de 
technische componenten door te 
ontwikkelen. Pluglight is klaar om de 
markt te veroveren, hiervoor zoekt 
men nog het juiste label of de juiste 
producent.

www.atelierari.nl/#/pluglight 
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Noodverlichting: 
industrie en 
kantoor

Indulux, een buisvormige noodverlichtingsoplossing 
van VanLien die robuust genoeg is voor de fabriek, 
maar toch mooi genoeg voor kantoor, is nu verkrijgbaar. 
Met een IP68-waarde heeft de nieuwe Indulux een 
stofbestendig en waterbestendig design met een 
afdekplaat die uit te schuiven is voor eenvoudig 
onderhoud. 

De heldere led-armaturen zijn van beide zijden zichtbaar 
en kunnen worden gebruikt als vluchtrouteverlichting 
of vluchtroute-aanduiding, binnen of buiten. De Indulux 
roestvrijstalen bevestigingsband is snel te bevestigen en 
aan te passen aan meer oppervlakken. Deze armaturen 
zijn robuust genoeg om betrouwbaar te presteren, ook in 
extreme industriële omstandigheden . Dankzij de slanke 
vormgeving is de verlichting een passende aanvulling op 
kantoorinrichting met een industriële stijl.

www.nl.abb.com

P r o d u c t n i e u w s

Exposupply is producent en wereldwijde distributeur 
van ledverlichting en vloersystemen voor de 
standbouw- en eventindustrie. De succesvolle 
displayspots met een vermogen van 50 W hebben 
een krachtige lichtopbrengst van 5000 lm. Voor het 
flexibel monteren van de displayspots op allerlei 
standbouwsystemen zijn verschillende montageclips 
beschikbaar. 

De interne adapter biedt bovendien de mogelijkheid 
om meer lampen in serie aan elkaar te koppelen. 
Vanaf april 2018 is de NOVI 50 W displayspot ook 
verkrijgbaar met een Wieland aansluiting. Een groot 
aantal standbouwbedrijven in binnen- en buitenland 

Vivid COB

maakt standaard gebruik van Wieland bekabeling. 
De nieuwe displayspot met Wieland aansluiting komt 
tegemoet aan de wens die bij veel standbouwbedrijven 
leeft: veel lichtopbrengst, flexibel te gebruiken op meer 
standbouwsystemen, doorkoppelbaar en gecombineerd 
met de bekabeling die veel standbouwers al gebruiken, 
namelijk Wieland.

www.exposupply.com 

Displayspot met Wieland

Het is belangrijk om verlichting te hebben die kleuren optimaal 
weergeeft, onder meer in de retailmarkt en bij museale toepassingen. 
Armaturen met de Vivid Briljant-serie van Citizen bevatten een led 
met een hoge kleurverzadiging die de kleuren het best weergeeft. 

Objectieve ‘blind-tests’ onder lichtarchitecten uit verschillende landen 
bevestigen dat de keuze voor de Vivid-serie terecht is. Objecten worden 
kleurecht weergegeven en er worden geen kleuren toegevoegd. De 
hoge eigen kleurverzadiging van de led zorgt ervoor dat deze de kleuren 
optimaal weergeeft. Ook metingen met de CQS-methode (Color Quality 
Scale), waarbij de kleurverzadiging op 15 punten wordt vergeleken 
met een standaard halogeen Ra100 lichtbron, laten overduidelijk de 
superioriteit van de Vivid-serie zien, zo geeft men aan. Citizen bevestigt 
met deze technologische ontwikkelingen de leidende positie als fabrikant 
van COB-leds op de wereldmarkt.

www.elincom.nl 
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U denkt wellicht gelijk aan gloeilampen, maar daar 
gaat dit niet over. Het gaat om de behoudfactor, of 
Maintenance Factor in het Engels, afgekort tot MF 
(staat in de norm NEN12464-1). Dat is de uitkomst 
van de vermenigvuldiging van alle ellende die een 
verlichtingsarmatuur en lamp tijdens de levensduur 
allemaal tegenkomen. Vervuiling is wel de bekendste. 
Nu er niet meer mag worden gerookt in het bedrijf, 
valt die vervuiling af. Maar stof blijft, zeker in ruimten 
met tegels en andere harde vloerbedekking. Stof blijft 
dwarrelen, in tegenstelling tot tapijt. Maar daar gaat het 
u niet om.

Lichtterugval gebeurt bij alle lichtbronnen. Ja, ook bij 
leds en die vallen ook nog eens uit. L70B50! Dan kan de 
driver ook nog eens verouderen en zelfs kapot gaan: nog 
meer lichtterugval tot geen licht meer. Dat levert al gauw 
een MF op van 60, oftewel: de praktijkverlichtingssterkte 
is aan het eind van de levensduur nog maar 60% van 
het lichtniveau bij oplevering. Nu geeft de norm aan dat 
de normatieve praktijkverlichtingssterkte - zeg maar de 
500 lux op het werkvlak bij administratief werk - nog op 
het eind van zijn levens- of onderhoudsduur aanwezig 
moet zijn. Voor het ‘goede’ lichtplan berekenen we dan 
100/60 extra verlichtingsvermogen. Dat is dus 40% extra 
installatiekosten + 40% extra energieverbruik. 

Implicatie
Bij een ledverlichtingsinstallatie met 50.000 branduren 
voor een gemiddeld kantoor met 254 werkdagen, waar 
de verlichting 15 uur per dag in gebruik is, impliceert 
dit dat je 12½  jaar voor 40% te veel hebt betaald aan 
investering, onderhoud en energie. Het is toch spijtig dat 
de Europese milieu-lobby zich nog niet heeft laten horen 
over energie-verkwisting. Of zijn ze toch aandeelhouder 
bij de ledproducenten?

Vriendelijker
Kortom, goed schoonmaakonderhoud en investeren in 
goede ledverlichting betekent een behoudfactor MF van 
100%. Dat is goedkoper, kost minder energie-geld en is 
bovendien ‘mens-vriendelijker’, want de meeste mensen 
zitten niet te wachten op veel en fel licht.

Paul Settels Eur.Erg.

Behoud

Nu voor 
maar

Meer informatie: www.installicht.nl

€50,-
€ 9250

Voor het eerste jaarRegulier à €9250

1 jaar (10) edities 
[inst]ALLICHT
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ETK Verlichting BV  •  Italieweg 13  •  2411 NR  Bodegraven  •  www.etk.nl  •  info@etk.nl  •  0172-615145

DAAR IS ‘IE DAN !
Onze nieuwe catalogus

•Vernieuwd verlichtingsassortiment
•Uitgebreide productinformatie

•Inclusief bruto prijzen
Voor uw

eigen exemplaar,
lichtplannen en/of 

lichttechnisch advies

0172-615146
sales@etk.nl

Vraag onze nieuwe Lichtpocket aan!

Voor al uw verlichtingsprojecten




