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Chique
Chique verlichting doet het in allerlei omgevingen goed - 
of het nou een kerk is, een museum of een parkeer-
garage: sjieke of chique oplossingen worden graag 
gezien. Neem nou de kerk DePetrus in Vught. Dit is 
een goed voorbeeld van hoe je een monument dat op 
sterven na dood is, weer nieuw leven kunt inblazen. 
Het gebouw heeft nu verschillende functies en de 
verlichting speelt daarop in, terwijl het ondertussen 
ook de kerk verfraait met chique oplossingen.

In deze editie komen de sjieke (of chique) lichtoplossingen 
van het Duitse Licht Kunst Licht twee keer aan bod: in een 
Zwitserse parkeergarage voor fietsen, waar een donkere, 
ondergrondse plek is omgetoverd tot een bijzondere 
ruimte vol licht, ook ’s nachts. Met het tweede voorbeeld 
wonnen zij de IALD Lighting Design Award, en wel voor 
de verlichting van het ivoormuseum in Erbach. 
De IALD organiseert in november weer haar tweejaarlijkse, 
driedaagse congres: Enlighten Europe, in Barcelona.

Minder sjiek is de nieuwe definitie van licht die de 
Europese commissie heeft gedefinieerd, waarbij het 

infrarode deel wordt buitengesloten, terwijl het onbekend 
is wat de gevolgen daarvan zouden zijn op de mens. 

Nieuw in deze editie is de vaste rubriek Schakelen naar 
schoonheid – hierin komen fraaie, chique oplossingen 
aan bod om het licht aan en uit te doen. Het leek ons 
een onderdeel van verlichting waar wel eens wat 
meer aandacht voor mag zijn. Verder is er een nieuwe 
ledvervanger voor ronde tl-armaturen, die nu het 
hoofdkantoor van Capgemini verlicht. Daar bleek dat 
vervanging door rechthoekige armaturen vrij duur uitviel, 
want men moest dan niet alleen nieuwe armaturen 
aanschaffen; de plafondplaten hebben speciale 
uitsparingen voor de ronde armaturen en moesten 
eveneens worden vervangen. En tot slot gaat NSVV 
over de opmars van Human Centric Lighting, de speciale 
inspiratietafel ervoor en de kanttekeningen erbij.

Veel leesplezier!

Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

Va n  d e  r e d a c t i e
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Lage verblinding,
visueel comfort

Optix

Voor een bedrijf zijn de werknemers het 
belangrijkste kapitaal.  Daarom combineert 
de nieuwe Optix reeks een hoog rendement 
met een uitstekende luminantiebeperking.  
De moderne en stijlvolle armaturen bieden 
UGR<16 met alu optieken.  

De witte optieken maken de verlichting meer 
zichtbaar voor een helder plafondaanzicht, 
met toch nog steeds een luminantiebeperking 
UGR<19. Optix biedt een rendement tot 
147 lm/W.  Ook beschikbaar met SylSmart-
technologie.

sylvania-lighting.com

11588_DS_Annonce Optix A4.indd   1 10/09/18   11:48



A c t u e e l

De Belgische stad Genk heeft er een nieuwe, permanente 
lichtinstallatie bij, genaamd de Genker Ster. Dit is 
ontworpen door Painting with Light, naar het idee van 
burgemeester Wim Dries. Waar men voorheen met 
Kerstmis steeds verlichting moest ophangen en na de 
feestdagen verwijderen, kan de gemeenschap nu het 
hele jaar door genieten van de 275 sterren. 

De sterren zijn gemaakt van aluminium en elke ster heeft 
2064 leds, dus de mogelijkheden zijn eindeloos. Elke 
led-pixel in elke ster kan apart worden aangestuurd met 
een server in de cloud. De lichtinstallatie maakt gebruik 
van een eigen besturingssysteem, genaamd LedNet, 
dat is ontwikkeld door Alkatech, en het kan ook worden 
ingezet voor andere taken, zoals het monitoren van de 
luchtkwaliteit bijvoorbeeld. Data wordt verstuurd via een 

De Boel was een zeer verouderd 
galerijflatgebouw uit 1964 
met 154 woningen en 3000 m2 
kantooroppervlak aan de rand 
van de Amsterdamse Zuidas. 
Het complex is ingrijpend 
gerenoveerd. De transformatie 
heeft geresulteerd in een open 
en transparant gebouw met 
doorzicht vanuit de Zuidas naar 
het groen van Buitenveldert. 

Rijzende  ster

4G simkaart die in de ster zit, en is plaatselijk of op afstand 
toegankelijk via LedNet. Het kan worden geprogrammeerd 
door een kalender-app en het ondersteunt live streaming. 
De stad Genk kan deze app naar wens veranderen of 
updaten via een smartphone of een webpagina. Tevens 
kan de Genker Ster met een tijdelijk lichtsysteem worden 
toegepast, zodat het deel kan uitmaken van een bijzonder 
concert of een festival in de stad en een onderdeel kan 
zijn van de lichtshow. Met uitzondering van de leds zijn 
alle onderdelen van dit project bedacht, ontworpen en 
gecreeerd in Belgie. Een dergelijk systeem kan worden 
ingezet in steden en ruimten, bijvoorbeeld in pretparken, of 
om bezoekers te trekken, bij winkelcentra en allerlei andere 
gebouwde omgevingen.

www.paintingwithlight.be
Fotografie: Alkatech

De Boel is een onderdeel van het AUP van Van Eesteren, en is met zijn 160 
m lengte en 9 verdiepingen een iconisch gebouw. Het is opgebouwd uit een 
baksteenmontage-bouwsysteem en een betonskelet. De toepassing van dit 
systeem in tien bouwlagen maakt het gebouw uniek in Nederland. 
De kantoorlaag op de eerste verdieping heeft volglazen gevels gekregen, 
waardoor een frisse werkomgeving ontstaat, met uitzicht op de Zuidas en 
Buitenveldert. De 154 woningen zijn comfortabeler gemaakt. Tien woningen 
op de bovenste verdieping zijn voorzien van een dakopbouw, waardoor ruime 
penthouses zijn ontstaan. Op het dak van de negende verdieping is een 
prachtige, uitgestrekte daktuin gerealiseerd als ontmoetingsplek voor bewoners. 
Op de galerijen is bij iedere voordeur een nieuwe armatuur geplaatst. De keus is 
hierbij gevallen op de NIKKO+ 21/G van Performance in Lighting. 

www.performanceinlighting.com 

Renovatie    galerijflatgebouw
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A c t u e e l

Zomer en   winter
Twee voorbeelden van projecten van Exaltation: een 
Spaanse bed and breakfast en een residentieel project 
dichter bij huis.  Een woonhuis met vlakke plafonds trekt 
normaal gesproken niet vaak de aandacht. Een modern, 
strak, vierkant design met aangepaste verlichting 
des te meer. Na een uitgebreide renovatie worden 
voormalige gewone privé-woningen, vaak door middel 
van consequent gebruikte binnenhuisarchitectuur met 
flexibele verlichtingselementen, omgetoverd tot strakke 
privé-kastelen.

Nog een voorbeeld: na maanden van hard werken, 
zwoegen, bloed, zweet en tranen is B&B Casa Luz del Sur 
geopend in Alhaurin el Grande aan de Spaanse Costa del 
Sol. Ook hier mocht Exaltation een deel van de verlichting 
leveren. Er werd hier onder andere gebruikgemaakt 
van Yvette 1 white in de muren rond het zwembad en 
Bianchi White Edition, geplaatst tegen de wanden van het 
gebouw.

www.exaltation.eu  |  www.casaluzdelsur.com

Licht heeft direct invloed op 
prestaties en welzijn van mensen. 
Omdat hierover steeds meer 
bekend wordt, is het tijd dit 
toe te passen op verlichting en 
gebouwontwerp. Dat vereist nieuwe 
meetwaarden voor licht. Informatie 
hierover is te vinden in NPR-CEN/
TR 16791 ‘Kwantificering van 
bestralingssterkte met betrekking 
tot de niet-beeldvormende effecten 
van licht op de mens’. 

Licht is het belangrijkste omgevings-
signaal voor onze slaap-waakcyclus en 
voor andere processen die synchroni-
seren met de rotatie van de aarde. 
Denk bijvoorbeeld aan hartslag, 

Richtlijn meetwaarden 
voor menselijk welzijn

slaapvoorkeur, alertheid, lichaams-
temperatuur en concentratievermogen. 
Dit heet niet-visuele, of niet-
beeldvormende effecten van licht, 
kortweg NIF: Non Image Forming. 
Kunstlicht kan vervelende effecten 
veroorzaken. denk bijvoorbeeld aan 
slaapproblemen door ’s avonds te 
veel naar een beeldscherm te kijken. 
Kunstlicht kan echter ook ten goede 
worden ingezet; zo is licht effectief 
gebleken bij de behandeling van 
depressies, en werkgevers kunnen licht 
inzetten om hun werknemers alert te 
houden. De NPR-CEN/TR 16791 geeft 
achtergrondinformatie, maar vooral 
praktische gegevens en formules. 
Zo geeft de richtlijn informatie 

over leeftijd in combinatie met 
het waarnemen van verschillende 
golflengtes. Het is belangrijk om 
onderzoek te doen naar licht en 
kinderen of oudere mensen met 
dezelfde uitgangspunten, maar ook 
voor licht- of armaturenfabrikanten 
die hun producten op specifieke 
doelgroepen willen afstemmen. 
Voor meer informatie is er de NEN 
Klantenservice. Voor informatie 
over deze norm of over het 
normalisatieproces: Annet van der 
Horn, consultant Bouw en installatie, 
telefoon (015) 2 690 324 of 
e-mail bi@nen.nl. 

www.nen.nl
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A c t u e e lA c t u e e l

Lichtwiel
In het Zwitserse Basel is een ondergrondse 
parkeergarage gebouwd speciaal voor fietsen, en op 
deze Novartis campus kan men nu 800 fietsen kwijt. 
Architect Marco Serra heeft de plek omgetoverd tot een 
bijzondere architecturale locatie, in samenwerking met 
het Duitse Licht Kunst Licht. Het midden wordt verlicht 
door enorme wielen van licht en de betonnen gevel 
verbindt het geheel met de buitenwereld.

Verder zijn er 16 grote, ronde vormen in het plafond 
gecreëerd, die doen denken aan skylights. Het relatief 
lage plafond van 2m80 lijkt er hoger door. Samen met de 
lichtwielen, die een doorsnede van 7 m hebben en door 
Trilux en Bespoke zijn gefabriceerd, vormen zij een lichte 
omgeving van minimaal 150 lux, wat de gebruikers de 
weg wijst en maakt dat zij zich veilig voelen. 
De toegangswegen worden verlicht door armaturen van 
Erco en Visor, die in de muur zijn verwerkt, en die geen 
strooilicht geven. Verder zijn er nog downlights van Flos 
toegepast.

www.lichtkunstlicht.com
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lighting 
track

The winning 
brand in

GESCHIKT VOOR RAILSPOTS MET 3F  
ADAPTOR VAN ALLE BEKENDE MERKEN. 

Vraag de uitgebreide brochure en prijslijst aan.
Of bel voor een afspraak met één van onze accountmanagers. 

INTERNOVA PROFESSIONAL LIGHTING BV
Meer dan 20 jaar specialist in verlichting.

Veldsteen 23 | 4815 PK Breda | T +31 (0)76 520 55 66
info@internovalicht.nl |  www.internovalicht.nl

POWERGEAR®
is distributed by 

Lichtplanning | Ruim assortiment LED armaturen uit voorraad | Philips OEM partner | Eigen assemblage

HET 3-FASE RAILSYSTEEM VAN 
HOGE KWALITEIT VOOR PROFESSIONELE 
VERLICHTINGSOPLOSSINGEN.

Internova Advertentie A4.indd   1 14/09/2018   12:00

10



A c t u e e l

Future Energy Solutions (FES) 
gaat ledverlichtingstechnologie 
leveren, installeren en onderhouden 
bij Q-Park, één van de grootste 
parkeeraanbieders van Europa. 

De uitrol vindt plaats in zeven landen 
en zal in december 2019 worden 
afgerond. Het wordt gelijktijdig 
uitgevoerd in Nederland, Duitsland, 
België, het Verenigd Koninkrijk, 
Frankrijk, Ierland en Denemarken. Het 
gaat om 200 locaties en ongeveer 
100.000 armaturen. 

In de Noorse hoofdstad Oslo is een 
kunstwerk genaamd LocoMotion 
gerealiseerd door het Amsterdamse 
ontwerpbureau PolyLester. 

De sculpturen worden aangelicht met 
CLS Revo IP67 Inground-armaturen, 
die individueel kunnen worden 
gedimd met een app. Dat geeft veel 
voordelen; er is bijvoorbeeld geen 
speciale bekabeling nodig, en ook geen 
investeringen in besturingsapparatuur. 
De app is gratis te downloaden in de 
Google play store of de Apple store, 
en de bediening is heel eenvoudig. 
De Bluetooth ontvangstmodule is 

LocoMotion

geïntegreerd in de armatuur, en CLS 
werkt voor deze techniek samen met 
het Finse Casambi.

Q-Park met led

Dekra werd onlangs erkend door de Digital Illumination 
Interface Alliance (DiiA) om verlichtingsproducten te 
testen volgens de wereldwijde DALI 2 standaard. Het 
DALI 2 protocol maakt nieuwe functionaliteiten voor 
besturingssystemen mogelijk door onder meer drivers, 
sensoren, gateways en controllers te standaardiseren. 

De erkenning past binnen Dekra’s strategie om smart 
homes en slimme steden veilig en betrouwbaar te 
houden. DALI 2 is gebaseerd op de tweede versie 
van de internationale standaard IEC 62386. Het 
DALI 2-certificatieprogramma optimaliseert de 
interoperabiliteit tussen producten van zowel dezelfde 
fabrikant als van andere fabrikanten en voegt daarmee 
extra functionaliteiten toe. Dat betekent dat DALI 
2-gecertificeerde producten naadloos en efficiënt 

www.cls-led.com

kunnen samenwerken. Daarnaast verbetert de standaard 
het energiebesparingspotentieel, de flexibiliteit en het 
installatiegemak van producten. Door te testen met Dekra 
kunnen fabrikanten aantonen dat ze voldoen aan de 
specificaties uit het DALI 2-testprogramma. De DiiA geeft 
vervolgens het certificaat uit. Naast diensten voor DALI 2 
biedt Dekra allerlei testen aan voor verlichtingsproducten 
en home & building automation, waaronder testen voor 
veiligheid, prestaties, EMC, Zhaga, KNX-testing en 
wireless testen. Onder meer het Dekra Led Performance 
keurmerk en ENEC+ helpen fabrikanten om hun producten 
te onderscheiden van de concurrentie en te voldoen aan 
de toenemende eisen en verwachtingen op het gebied 
van energieverbruik.

www.dekra-product-safety.com/nl/verlichting 

Dekra erkend
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Na een laatste eredienst in 2005 noopte 

de penibele bouwkundige staat van 

kerk De Petrus tot sluiting. Sloop werd 

verijdeld door zeven ondernemers 

die hun licht lieten schijnen op dit 

rijksmonument.

– Door Greet Verleye

Wie ’s nachts langs Vught komt, kan genieten van 
een boeiend schouwspel: de kleurrijke glasramen 
van DePetrus werpen hun licht van binnenuit naar 
de omgeving. Het kleurenpalet waar de passant 
op wordt getrakteerd, is even rijk als het scala aan 
ontmoetingsfuncties die de voormalige kerk nu huisvest. 
Enkele jaren nadat de kerk werd gesloten, omdat het 
plafond het aan het begeven was, zag het er nochtans 
naar uit dat het monument geen toekomst was gegund. 
Nadat een herontwikkeling voor woningbouw te 
duur was gebleken, drong sloop zich op, totdat zeven 
ondernemende Vughtenaren begin 2011 het Rijk, de 
provincie, de gemeente, het bisdom, de parochie, de 
lokale bibliotheek, het Vughts Museum én hun mede-
Vughtenaren achter een reddingsproject wisten te 
scharen. Dit centraal gelegen en sfeerbepalende gebouw 
is vandaag de dag een polyvalent en uitnodigend 
ontmoetingscentrum; eigenlijk een beetje de huiskamer 
van Vught. Veel architecten bezoeken het en ervaren 
het als een voorbeeld van hoe je een monument dat op 

Lichtproject 
dat een 
aureooltje 
verdient

12



sterven na dood is, nieuw leven kunt inblazen. Het project 
trok al wereldwijd de aandacht via mooie persberichten, 
onder andere in CNN Style, Forbes en Archdaily.

Van problemen tot oplossing
Het Vughts Museum is één van de partners die te 
vinden is in DePetrus. Het kunsthistorisch museum 
was al een tijd op zoek naar een locatie waar de vaste 
collectie tot haar recht kwam, tijdelijke expo’s mogelijk 
waren en er voldoende ruimte was voor een depot. 
De Stichting Anders Bezig Zijn Vught organiseert 
dan weer cursussen kleien, taal, schilderen en vond 
daar ruimte voor in DePetrus, waar ook biljarttafels, 
vergaderruimten, een Wereldwinkel, een leescafé en het 
restaurant genaamd ‘Hemels’ aanzetten tot gezellige 
ontmoetingen. De bibliotheek biedt leesvoer, maar is 
ook een geschikte ruimte voor middelbare scholieren 
om te komen studeren. Alle boekenkasten zijn geplaatst 
op een railsysteem, zodat het middenschip kan worden 
vrijgemaakt voor presentaties of evenementen. Het 

nieuwe ‘ontmoetingsplein’ van Vught komt niet alleen 
tegemoet aan de vraag naar ruimte vanwege diverse 
afzonderlijke actoren, de verschillende functies versterken 
elkaar en werken kruisbestuivend. In DePetrus worden 
georganiseerde en toevallige ontmoetingen gefaciliteerd. 
Eén van de opvallendste ingrepen is de toevoeging van 
een verdiepingsvloer die een spectaculair zicht biedt op de 
kerk en tegelijkertijd 500 m2 kantoor- en vergaderruimte 
schept.

Van functies tot lichtplan
De transformatie van kerk tot ontmoetingscentrum waar 
tal van activiteiten samenkomen, vroeg om een doordacht 
architecturaal ingrijpen, ondersteund door een intelligent 
lichtplan. Jan David Hanrath, architect van de inrichting, 
koos voor maximale flexibiliteit in gebruik van de ruimte, 
en opteerde voor verrijdbare tafels, displays, vitrines… 
Dat had ook implicaties voor de verlichting, zo vertelt 
Martin Van Kampen van POP Light, de firma die het 
lichtplan uittekende en realiseerde: “De boekenkasten 
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zijn voorzien van een heel smal verlichtingsprofiel, 
minutieus gemonteerd op de kast. De stroom wordt 
gehaald uit in de vloer verzonken aansluitpunten 
zodat de verlichting, wanneer de kasten letterlijk 
plaats moeten maken voor een evenement, gewoon 
kan worden afgekoppeld.” Polyvalent ruimtegebruik 
betekent ook dat je nu eens veel algemeen licht nodig 
hebt – denk aan de bibliotheek – en dan weer heel 
gebundeld licht – bijvoorbeeld voor de uitlichting van 
museumstukken. “Dit werd onder andere opgelost 
met op maat gemaakte, grote ronde lichtarmaturen 
met daarop spots gemonteerd die heel gedetailleerd 
belichten. Beide worden samen gebruikt, maar op een 
stemmige museumavond gaan enkel de spots aan”, 
vertelt Van Kampen. 

De gewelven in de zijbeuken kunnen gloedrijk 
worden verlicht in een kleur naar keuze, passend 
bij de activiteit die plaatsvindt. Alle verlichting is 
ledverlichting met DALI-regeling, alles is dimbaar 
en stembaar. Als er buiten veel licht is, wordt het 

licht binnen gedimd voor rationeel energiegebruik. In 
het hele lichtplan en bij alle lichtberekeningen werd er 
rekening gehouden met reflectie en verblinding, omdat 
er in deze ruimte ook wordt gelezen en gestudeerd. Een 
lage UGR-waarde wordt bereikt door een doordachte 
positionering van de armaturen, het gebruik van railspots 
met antiverblindingsfilters en leds die verzonken zijn in de 
downlighters.

Respect voor het monument
Mark van Dongen van Pop Light stond in voor de 
technische begeleiding van dit dossier. Samen met 
hem werkte collega Marjolein Moelands het lichtplan 
gedetailleerd uit en ze maakten ook alle lichtberekeningen. 
Het project was complex en zoals elk project uniek, 
zo vertellen ze: “Pop Light werkt uitsluitend B2B en 
realiseerde al veel andere uitdagende projecten, van 
kantoren tot scholen, universiteiten en hotels tot DC’s 
en autoshowrooms. In DePetrus komen uiteenlopende 
functies niet alleen bij elkaar, ze doen dat ook nog 
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eens in een heel apart monumentaal gebouw. Daar 
diende natuurlijk op elk moment rekening mee te 
worden gehouden. De vele wandschilderingen worden 
bijvoorbeeld individueel aangelicht met strijklicht.” In 
de ruimte, die in het midden 37 m hoog is, werd zoveel 
mogelijk gebruikgemaakt van de bestaande lichtpunten 
en werd de bekabeling vernieuwd tijdens de restauratie 
van het gebouw, toen er nog hoogwerkers in konden. Een 
bijzondere uitdaging voor de buitenverlichting vormden de 
rode bakstenen muren, die moeilijk aan te lichten zijn. Juist 
daarom werd ervoor gekozen om de kerk van binnenuit te 
verlichten, via de prachtige, authentieke glasramen. Wordt 
de bezoeker overdag uitgenodigd om het gebouw binnen 
te treden, dan treedt het gebouw als het eenmaal duister 
is, zelf naar buiten. Het licht dat het door zijn glasramen 
rondstrooit, maakt van DePetrus een fascinerend baken, 
zichtbaar vanaf de belangrijke invalswegen, de N65 en de 
A2.

Humor in de kerk
Hier en daar vindt de bezoeker in de heldere, 
hedendaagse ingerichte ruimte een knipoog naar 
de vroegere functie van DePetrus. Zo doen de grote 
verlichtingscirkels – niet toevallig opgehangen in de vorm 
van een kruis – denken aan aureolen. De gele lampjes 
in de concentratiewerkplekken lijken vrolijk te worden 
van de verwijzing naar de biechtstoelen van vroeger. 
In zo’n plek zit een schuifje verwerkt dat je open kunt 
schuiven voor contact met je buur, maar kunt afsluiten als 
je geconcentreerd alleen wilt werken. Dat de vierkante 
armaturen, met indirect licht, overal symmetrisch op 
gelijke hoogte van de verdiepingsvloer hangen, ook waar 
die vloer er niet is, zorgt voor eenheid, sereniteit en rust. 
Het zijn waarden die mooi passen bij een kerk, maar ze 
vormen ook de ideale achtergrond waartegen mensen 
elkaar kunnen ontmoeten in tal van contexten. 

   www.poplight.eu 
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– Door Miranda Zonneveld

Led-pionieren voor 
ronde tl-armaturen

Stappers steekt van wal: “In de markt kwam ik 
een aantal partijen tegen met woongebouwen, 
appartementencomplexen en kantoren die allemaal ronde 
armaturen hadden hangen, met daarin ronde T5, T9 
en TL-E lampen. Luisterend naar deze klanten kwam ik 
erachter dat de mensen van de technische dienst binnen 
deze bedrijven niet overliepen van enthousiasme, want 
traditionele tl-lampen verbruiken onnodig veel energie en 
ze zijn vrij duur om te vervangen. Ook blijkt de levensduur 
niet heel erg lang te zijn en de kunststof ophangbeugels 
in de armaturen breken snel af.  Geen ideale situatie dus. 
Tijd voor onze engineer om hier een passende oplossing 
voor te bedenken.”

Capgemini
Een grote klant van Yellowbee is het consultancy- en 
IT-bedrijf Capgemini. Technisch beheerder George 
Sturkenboom en medewerker technische dienst Armand 
Uphoff zijn het roerend met Stappers eens. Sturkenboom: 
“Op ons hoofdkantoor hadden we ongeveer 1000 Philips 
Rotaris-armaturen hangen. Onze architect had een 
mooi plafondsysteem bedacht waar de strak ontworpen 
armaturen stijlvol in waren verwerkt. Alleen, hoewel het 
gebouw nog vrij nieuw was met een BREEAM-nl very 

good label, kregen we toch te maken met significante 
uitval. Onze technische dienst moest de ronde buizen naar 
mijn idee al best vaak vervangen. De levensduur bleek 
gemiddeld maar op drie jaar te zitten. Ook het vervangen 
bleek lastiger dan gedacht.” Uphoff: “Als je de armaturen 
openmaakte, zag je dat er kunststof ophangbeugels 
waren gebruikt voor de buizen. In de praktijk bleken deze 
heel kwetsbaar te zijn door het UV-licht dat erop straalde, 
met als gevolg dat wanneer je de buis eruit haalde, de 
beugels afbraken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. 
Daarbij kwam ook nog dat als we reserve-onderdelen 
wilden bestellen, dit niet meer mogelijk was.”

Alternatieven
Sturkenboom: “Dan ga je kijken naar alternatieven. We 
hebben serieus overwogen om alle bakken te vernieuwen. 
Alleen kregen we de businesscase daarvoor nooit rond. 
Omdat het plafond speciale uitsparingen heeft voor deze 
armaturen, zouden we ook alle plafondplaten moeten 
vervangen, plus dan natuurlijk de kosten van de nieuwe 
armaturen. We kwamen op astronomische bedragen uit.” 
Uphoff: “We hebben toen nog naar een retrofit-oplossing 
gezocht, om een nieuwe ledlamp in de bestaande 
armatuur te plaatsen, zonder verdere veranderingen. 
Helaas bestond dat voor deze armaturen niet. We 
moesten dus iets anders bedenken.”

Ombouwset
Na een online zoektocht kwamen ze bij Yellowbee 
uit. Peter Bunt: "Zo kregen we de opdracht om een 
ombouwset te ontwerpen die voldeed aan een aantal 
belangrijke eisen. Als eerste de energie: de opdracht was 
om voor minimaal 50% zuiniger te gaan. En natuurlijk 
moest de levensduur sterk omhoog. De keuze voor led 
ligt dan voor de hand. We ontwikkelden een nieuwe 

Veel traditionele tl-armaturen hebben 

rond gebogen tl-buizen. Deze buizen 

geven een mooie lichtspreiding en 

worden daarom veel gebruikt. Helaas 

hebben ze ook veel nadelen. Yellowbee’s  

eigenaar Toon Stappers en engineer 

Peter Bunt bedachten een alternatief. 
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ledring en we namen de armaturen mee voor een aantal 
proefopstellingen. Waar we in het ontwerp en de tests 
tegenaanliepen, was het gelijkmatige lichtbeeld. De 
architect had gekozen voor de Rotaris-armatuur. Hierin 
verlaat het licht via een aantal spiegels de armatuur 
indirect, voor een mooi effect.” Uphoff: “In de zoektocht 
hebben we nauw samengewerkt. We waren nog niet 
compleet tevreden toen we de eerste testresultaten 
zagen. Via de spiegels waren de ledjes op de ledring 
te opvallend zichtbaar en ze gaven geen gelijkmatig 
lichtbeeld.”

Diffusor
Bunt besloot een diffusor toe te voegen. Dit gaf een 
aanzienlijke verbetering: “Toch vonden we de oplossing 
nog niet goed genoeg. We gingen op zoek naar een 
leverancier van speciale kunststoffen. Daar vonden we 
een opaalkunststof die we gebruikten als materiaal voor 
de diffusor. Deze verstrooit het licht optimaal.” Uphoff: 
“Ook miste de oude buis door het ‘voetje’ een klein stukje 
licht. Nu, met de ledring, is de lichtkrans helemaal gevuld. 
In combinatie met de diffusor vind ik eigenlijk dat de 
armaturen een nog veel luxere uitstraling hebben dan 
voorheen!”

Gemakkelijke montage
Een andere eis vanuit Capgemini’s technische dienst 
was eenvoudige montage. Sturkenboom: “We hebben 
Yellowbee gevraagd om een plug and play-constructie 
te bedenken, zodat we alle componenten in één keer als 
een soort halffabrikaat konden monteren. Dat is gelukt.” 
Uphoff: “Daardoor waren we in staat om in een half uur 
de lampen in de armatuur te vervangen. Als je er 800 in 
de kantoortuinen moet vervangen en je wilt de werkende 
collega’s niet te veel storen, dan is dat prettig.“

Noodvoeding
Doordat het vervangen zo soepel verliep, besloten 
Sturkenboom en Uphoff ook de 200 armaturen in 
de trappenhuizen en de gangen te vervangen. In de 
trappenhuizen hadden ze echter ook noodverlichting nodig. 
Bunt voorzag de ombouwset van een noodvoeding, zodat de 
verlichting zou blijven branden, mocht de stroom uitvallen. 
Uphoff: “Ook dit was een succes in de testen. We waren 
verrast over het aantal branduren van de noodvoorziening; 
die deed het veel langer dan we hadden gehoopt.”

Het project is nu anderhalf jaar geleden afgerond. 
Terugkijkend vertelt Sturkenboom wat de resultaten zijn 
van het project en de vervangen armaturen: “Ik ben zeer 
tevreden. Onze collega’s hebben allemaal heel positief 
gereageerd op de overgang naar led. We zijn vooral ook blij 
met de soepele overgang. Ook is de oplossing duurzaam: 
we maken gebruik van de bestaande armaturen en gooien 
dus zo min mogelijk weg. Daar zijn we als bedrijf zelf ook 
steeds meer mee bezig. We hebben ook nog geen uitval 
gehad of lichtterugval. Mocht dat laatste gebeuren, dan 
is het met de geïntegreerde drivers ook nog mogelijk om 
de vermogens op te schroeven.” Uphoff beaamt dat: “De 
armaturen branden eigenlijk ver onder hun maximale 
stroomsterkte. Daardoor verwacht ik dat de levensduur nog 
wel langer is dan de geschatte 50.000 uur.”

Ook zijn de heren heel positief over het verloop van het 
project en de samenwerking met Yellowbee: “Er was 
geen passende oplossing voor dit probleem. Door de 
samenwerking op te zoeken, proefopstellingen te maken 
en te blijven zoeken naar het perfecte lichtbeeld, is het 
uiteindelijk gelukt. Ik vond het heel positief dat Yellowbee 
zo actief met ons heeft meegedacht. Het was echt pionieren!”

www.yellow-bee.nl
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Enlighten Europe
Van 7 tot 9 november organiseert de 

International Association of Lighting 

Designers (IALD) haar tweejaarlijkse, 

driedaagse congres in Europa: Enlighten 

Europe. Barcelona, smart city, stad van 

Gaudì en meer UNESCO-werelderfgoed is 

de locatie.

– Door Greet Verleye

Inktvlek
Als overkoepelende organisatie contacteert IALD lighting 
designers in verschillende landen die kunnen fungeren als 
ambassadeurs voor het beroep: zij maken hun collega’s 
warm om zich te profileren en zich te engageren om het 
beroep bekendheid en uitstraling te geven. Samen met 
hen worden evenementen opgezet waarop architecten, 
scenografen, ingenieurs en anderen kunnen kennismaken 
met toonaangevende projecten en de mensen die ze 
hebben gerealiseerd. Onder de paraplu van en met steun 
van IALD Europe zijn ondertussen ook onderafdelingen 
of ‘chapters’ actief. Deze afdelingen zijn ‘Nordic’ 
(Scandinavië en de Baltische staten), ‘Alpine’ (Italië en 
een deel van Zwitserland) en ‘Nederland’ als afzonderlijke 
entiteit. 

Voor de activiteiten die zij op touw zetten, werken ze vaak 
samen met de Lighting Industry Resource Council (LIRC). 
Deze werd in 1996 opgericht als een onderdeel van IALD 
met als opzet het bevorderen van de communicatie tussen 
lichtontwerpers en lichtproducenten. Op die manier 
kunnen producten beter worden afgestemd op de noden 
van projecten die lichtontwerpers uittekenen. LIRC maakt 
dus deel uit van IALD en de leden van LIRC zijn bedrijven 
die verlichting ontwikkelen en produceren. Zo zijn de 

IALD werd in 1969 opgericht in New York (VS) als een 
associatie die de belangen behartigt van professionele, 
onafhankelijke lichtontwerpers. Het beroep van lighting 
designer meer bekendheid geven en het onderscheid 
benadrukken tussen producenten van armaturen en 
ontwerpers van lichtplannen, ook dat was de opzet. 
Omdat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de 
Amerikaanse en de Europese markt werd er vier jaar 
geleden besloten om voor Europa een eigen afdeling 
op te richten. IALD Europe zag daardoor het daglicht, 
met als vestigingsplaats Brussel. Deze vereniging heeft 
een dubbel doel. 

Ten eerste de contacten met diverse instanties 
bevorderen door bewustmaking te creëren rond het 
beroep van lichtontwerper. Ook nu nog hebben te 
weinig mensen en instanties zicht op de opdracht 
en kennis van lighting designers. Het maken van een 
lichtplan is een specialisatie. Zo is het belangrijk dat 
beleidsvoerders die betrokken zijn bij de opmaak 
of goedkeuring van wetgeving in verband met 
verlichting, op de hoogte zijn van de kennis die de 
sector kan bijdragen. Zo kunnen lighting designers 
bijvoorbeeld advies geven in verband met aangewezen 
kwaliteitsnormen en capaciteitsvereisten. Het tweede 
doel van de IALD is community building op Europees 
en op nationaal niveau: het faciliteren van contacten 
tussen lighting designers in een land of landengroep, 
evenals contacten met ingenieurs en architecten die 
belang hebben bij een gedegen lichtplan voor het 
welslagen van hun projecten.
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showrooms van deze producenten regelmatig het decor 
voor een interview of debat met twee of meer designers. 
Op een dergelijk evenement worden dan zowel IALD-
leden als architecten en andere actoren uit de bouwsector 
uitgenodigd, waardoor de kennis over het beroep van 
lighting designer zich als een inktvlek kan uitbreiden. Op 
het vlak van public relations is het tweejaarlijkse congres 
van IALD een belangrijk initiatief en een begrip in de 
sector.

Bursting with brilliance
Na Berlijn in 2014 en Praag in 2016 is Barcelona dit 
jaar gaststad voor het congres dat plaatsvindt op 7, 8 
en 9 november. Op het programma staan workshops, 
interessante keynotes en netwerkmomenten.
Op woensdag 7 november zijn er workshops die onder 
andere als thema hebben: het zoeken naar alternatieve 
manieren om lichtkwaliteit te evalueren en het effect 
van verlichting op het menselijk bioritme, specifiek in 
de ouderenzorg. De keynote speaker die het congres 
opent op 8 november is de Franse Sandra Rey, oprichter 
en CEO van Glowee. Als duurzaam ondernemer is zij 
bekend vanwege haar ambitie om verlichting radicaal 
te veranderen door toepassing van gloeiende bacteriën 

IALD Lighting Design Awards 
voor Duits ivoormuseum  
Eén van de initiatieven van de International Association 
of Lighting Designers is de jaarlijkse  uitreiking van de 
IALD  Lighting  Design  Awards . Op 9 mei 2018 was 
de laureaat van deze 35ste prijsuitreiking het project 
The German Ivory Museum in Erbach, Duitsland, 
gerealiseerd door Licht Kunst Licht. Zeventien projecten 
van elf landen waren in de running voor de award. De 
jury koos het project omwille van de combinatie van 
esthetiek en technische expertise. De ivoren beeldjes 
worden mooi uitgelicht in hun glazen kubussen; door 
de accentverlichting lijken ze, vertrekkend uit een soort 
van mist,  in al hun detail de aandacht op te eisen. 
Lichtbronnen en bekabeling zijn onzichtbaar en er ging 
veel aandacht naar het vermijden van reflectie.

als lichtbron. De keynote speaker die het congres afsluit 
op 9 november is wetenschapper Danielle Feinberg, 
cameraregisseur bij Pixar. Als geen ander kan ze het 
belang van licht aantonen; het is haar passie en haar 
belangrijkste tool om sferen en scènes en hele werelden te 
creëren. Vanzelfsprekend is er tussendoor ruimschoots tijd 
en ruimte voor ontmoetings- en netwerkmomenten, voor 
de ontdekking van innovatieve technieken en producten 
en natuurlijk ook om de architectuur en belichting van 
Barcelona te verkennen. 

Droomlocatie
Waarom de stad van Gaudì een gedroomde locatie is voor 
een congres dat lichtplanners samenbrengt? De architect 
had rond 1900 al het idee opgevat om in zijn Sagrada 
Famiglia de woorden ‘Ik ben het licht’ van Christus vorm 
te geven door de centrale toren van het bouwwerk te 
laten belichten door grote schijnwerpers uit de twaalf 
aposteltorens terwijl vanuit het kruis op de toren zelf een 
schijnwerperlicht op de hele stad zou schijnen… Geen 
wonder dat IALD aanneemt dat lichtspecialisten zich er 
thuis én geïnspireerd zullen voelen. 

www.iald.org
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Aan de Europese Commissie Directoraat 

Energie (Dominique Ristori, Mechthild 

Wörsdörfer en Paul Hodson) is een open 

brief geschreven voor het schrappen van de 

definitie van licht: 

Deze tweede open brief1 aan u richt zich op uw 
wettelijke voornemen in de ontwerptekst van 3 juli 
2018 om de energie-efficiëntie van lichtmiddelen 
verder te stimuleren. Dat proces kent een voorbereiding 
vanaf 2009 en moest de weg banen voor de belangrijk 
efficiëntere ledverlichting. Daarin, verborgen tussen de 
vele tekstvoorstellen voor wettelijke artikelen en regels, 
treft een opmerkzame lezer de volgende definitie aan: 

Article 2 Definitions 5. 'light' means electromagnetic 
radiation with a wavelength between 380 nm and 780 
nm;2 

Deze nieuwe definitie geeft een natuurkundige 
beschrijving van licht met behulp van een inperking 
van golflengten. De onderstaande witte pijlen maken 
dat zichtbaar. Meer dan de helft van het natuurlijke 
zonlichtspectrum wordt uitgesloten. Dit betreft vooral 
het infrarode deel van het licht en een deel van het 
ultra-violette bereik. Het infrarode deel is vooral bekend 
voor de werking op de huid en op de warmte, hoewel 
het ook, bij juiste dosering, bijdraagt aan het herstel van 
evenwicht van visuele receptoren in het oog. Het gevaar 
van een definitie die een halve waarheid is, schuilt in het 

feit dat het werken ermee de mens een waarheidsgevoel 
ontlokt dat hem belemmert de volledige waarheid te 
onderkennen. Want de aanwezige onwaarheid, door het 
ontbreken van de andere helft waarheid, misleidt het 
menselijk gevoel. 

Gevolgen
Wat kan een inperking van de definitie van licht voor 
gevolgen hebben? De beantwoording van die vraag 
brengt de noodzaak met zich mee om alle consequenties 
daarvan ook in de toekomst te overzien. Niemand kan 
pretenderen dat hij die overziet, maar zonder tenminste 
het maken van een voorstelling van die consequenties 
lijkt een definitiewijziging onterecht op een onschuldige 
politieke manoeuvre. Een richting onderzoeken waarheen 
die consequenties zich bewegen, kan wellicht wat 
helderheid scheppen. 

Zonder warmte
Het licht heeft een alles zichtbaar makende, onthullende 
werking. Een inperking van de definitie van licht lijkt iets 
te willen verbergen. Wat er in de voorgenomen definitie  
wordt verborgen, is het warmte-bestanddeel van het 
licht. Wie kan zich licht zonder zijn warmte-bestanddeel 
voorstellen? Bestaat er niet sinds mensenheugenis een 
samenhang tussen licht en warmte? De kaars vormt 
één van de oudste lichtbronnen, waaraan iedere mens 
leert zich niet te branden. Die kaars heeft een heel groot 
warmte-bestanddeel in haar licht, dat tot op de dag van 
vandaag een door iedereen herkende meerwaarde vormt 
van licht en dat op ontelbare plaatsen in restaurants, in 
huis, in kerken en bij andere gelegenheden waar men

Een nieuwe 
definitie van licht?
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sfeer wil oproepen, wordt toegepast. Mag die stemming 
er niet zijn in de toekomst? De kaars wordt als één van 
de meest onrendabele energiebronnen nog niet verboden 
in Europa, maar het warmere kunstlicht van de gloeilamp 
en de halogeengloeilamp wordt al wel verbannen uit 
de huishoudens en op andere plaatsen waar warme 
stemmingen worden gezocht. Als de vraag naar de 
consequenties van de inperking van de definitie moet 
worden gezocht in de richting van de beïnvloeding van de 
gevoeligheid van de mens voor warmte, dan gaapt er een 
afgrond van gevolgen, die nauwelijks te overzien is, want 
warmtelicht heeft allerlei effecten op de mens en dat komt 
met de nieuwe definitie buiten het onderzoeksgebied 
van licht te liggen. Een enorme reeks biochemische, 
levensbepalende reacties die via de huid verlopen met 
onbekende gevolgen voor de gezondheid en het menselijk 
welbevinden vormen het vacuüm voor toekomstig 
lichtonderzoek. 

Niemand in de voorbereiding van de wettekst die de weg 
naar het koude ledlicht effent, lijkt zich het effect van deze 
gelimiteerde definitie te realiseren. In een bijeenkomst 
in Frankfurt op de internationale lichtbeurs op 20 maart 
2018 onder leiding en georganiseerd door Lighting 
Europe met EU-ambtenaren uit Brussel die de wettekst 
voorbereidden, viel er een veelzeggende stilte in een zaal 
met 150-200 lichtexperts op de vraag: 

“Is there anyone in Europe or the world who knows what 
it means to remove the infrared part from the definition of 
light?” 

Niemand bleek in staat die vraag te beantwoorden. 
Eén van de best geïnformeerde voorbereiders had de 
definitie in de tekst niet meer scherp voor ogen, maar 
stelde een week later vast dat deze definitie inderdaad 
was opgenomen. Een gepubliceerd protocol van een 
consultatieforum3 voor genodigden van 7 december 
2017 vermeldt dat met de begrenzing in de definitie 
van licht het bereik van de wettekst wil worden beperkt. 
Dat is natuurlijk een drogreden, want met de wetteksten 
sluit men nu juist de vervaardiging en import uit van 
lichtbronnen die buiten de definitiegrens hun werking wel 
in het infrarood hebben.

Halve waarheid
Er heerst een soort naïeve onschuld bij deze wetsvoor-
bereiders. Zij beogen immers slechts de energieakkoorden 
van Parijs in te vullen. Toch valt hen veel te verwijten. 
Een volledig onnodige definitie dreigt wet te worden en 
is opgenomen met een halve waarheid, waardoor niet te 
voorziene gevolgen voor de toekomst een weg worden 
gebaand door het ontbreken van warmte in licht. 

Henk Stolk

Spectral ranges and differences

1 Open brief 15 januari 2018 De uitfasering van de  
 halogeenlamp in 2018 een valkuil 
2  The EU Commission's drafts of 3 July 2018 - Draft  
 of  the EU Commission for a regulation with   
 requirements on the design of light sources and  
 control gear - Main text -
3  The EU Commission's drafts of 13 November 2017  
 Consultation Forum on 7 December 2017 - Protocol 

GASTGEZINNEN GEZOCHT!
Voor meer info of aanmelden: 
http://www.hulphond.nl/gastgezin
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Human Centric Lighting (HCL) draagt bij aan 

comfortverbetering en de verhoging van de 

productiviteit. De ontwikkelingen gaan echter 

zo snel, dat de markt het soms amper kan 

bijbenen, en comfort- of productieverhogende 

innovaties misloopt. De NSVV brengt het 

fenomeen daarom nader voor het voetlicht met 

een speciale inspiratietafel.

Tijdens deze bijeenkomst zijn veel vertegenwoordigers 
binnen de Nederlandse verlichtingswereld aanwezig. 
Fabrikanten, overheden, ontwerpers, installateurs en 
andere experts. Ook Osram ontbreekt niet. “Vanuit ons 
bedrijf houden we ons al jaren bezig met HCL”, aldus Teus 
Koteris. “Het principe is gebaseerd op onze biologische 
klok. HCL start in de ochtend met warme lichttinten. 
Richting de middag wordt het koeler en richting de 
avonduren is het weer knusser.” Vanuit de evolutie bezien 
is de mens van nature ingesteld op dat ritme. “Naast zicht, 
informatie en perceptie, heeft licht ook effect op het welzijn, 
het gemoed, maar ook de productiviteit, concentratie en 
alertheid van een werknemer of een scholier.”

HCL komt vrij recent om de hoek kijken. Technologie 
en digitalisering droegen bij aan het ontstaan van de 
24-uurseconomie. Als gevolg zitten mensen tegenwoordig 
steeds meer binnen dan buiten. Vanuit de markt is men 
gaan inspelen op techniek die een positieve invloed kan 
uitoefenen op die trend. “Met klassieke lichtbronnen is dat 
lastig gebleken. Experimenten met verschillende kleurtinten 
in tl-buizen zijn de revue gepasseerd, maar uiteindelijk 
bleken zaken toch complexer te liggen.” De opkomst van 
led hield een doorbraak in, en de ontwikkeling van HCL 
kreeg hierdoor een enorme boost. 

– Door Rien Kort Risico van irritatie
De al eerder benoemde voordelen zijn een enorm 
pluspunt, maar volgens Koteris vraagt het product om 
verdere perfectionering. “Helderheid en verblinding blijven 
voorlopig een belangrijk aandachtspunt. Het risico van 
irritatie door fel koelwit licht is groter dan met warmwit.” 
Op de vraag of HCL al goed is geland binnen de markt, 
zegt Koteris volmondig ja: “Gerenommeerde fabrikanten 
zoals Philips, Trilux en ondergetekende werken al jaren met 
HCL. De kretologie hoor je verder terug in alle segmenten 
van de markt, maar daar teken ik bij aan dat het wat HCL 
betreft nog vaak incidentele projecten betreft.” De zegsman 
verwacht wel dat HCL de standaard gaat worden bij in 
ieder geval toekomstige kantoor- en schoolinrichtingen. 
“Trends en publicaties bevestigen dat beeld. Er staat ons 
nog een behoorlijke groei te wachten.” Ook ontwerper 
Martin Zuurveld van Trilux heeft HCL hoog in het vaandel 
staan. Een concept wat hem nauw aan het hart gaat, 
is dat van persoonlijk licht. “Verlichting in bijvoorbeeld 
kantoorgebouwen is niet individueel afstelbaar. Net zoals 
bijvoorbeeld de verwarming binnen een pand. Dat gebeurt 
altijd centraal en de exacte afstelling is nooit 100% naar 
ieders wens. Omdat mensen dat zelf niet kunnen sturen, 
klagen ze er vaak over. Het is te licht, te donker, te warm of 
te koud. Hoe mooi zou het zijn als iedereen aan zijn eigen 
bureau gezonde verlichting op persoonlijke maatstaven kan 
afstemmen?’ 

Medicijnen
Licht als vitamine of als medicijn. Het heeft de toekomst, 
benadrukt Zuurveld, maar de weg ernaartoe kent nog 
wel wat hobbels. “Het schort op dit moment nog aan 
glasheldere ontwerpcriteria. Aan welke eisen moet een 
HCL-installatie voldoen? We weten het niet.” Om bij de 
vergelijking met medicijnen te blijven: Zuurveld wil weten 
wat exact de werkzame stof is binnen verlichting en welke 
dosering wenselijk is. “Het soort licht, de hoeveelheid en 
de samenstelling. Drie zaken met betrekking tot HCL waar 
nog veel discussie over bestaat.” Bij de wetenschap ligt een 
schone taak om dat te concretiseren; voorlopig ontbreekt 
het aan eenduidigheid.

De gestage opmars van 

Human Centric Lighting

Fotografie: Osram
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Officiële distributeur  
in de Benelux

www.koningenhartman.com

Spheres Gonio’s Camera’s

Experts in licht metrologie instrumenten

info@laser2000.nl

Eindelijk een volwaardige SON-T vervanger in led 2200K

Tijdens de jaarlijks terugkerende verlichtingsweek in Kinderdijk,
worden alle negentien molens vol in het licht gezet.
Eén van Nederlands mooiste natuurlandschappen verandert dan
in een sprookjesachtig tafereel. Voorheen werd dit gedaan met 
drie stuks 1000W halogeen armaturen per molen. Met de komst 
van de nieuwe 2200K led schijnwerpers van het merk                   ,
is het eindelijk mogelijk om een nog warmere kleur te krijgenis het eindelijk mogelijk om een nog warmere kleur te krijgen
en toch enorm te besparen op kosten en energie.
Slechts vier schijnwerpers van 55W per stuk laten iedere molen
nu meer schitteren dan ooit tevoren.

FENON

                                     25 tot 250 Watt (3000 tot 29.000 lumen). 
                                     Wide 120, medium 60 en narrow 35 graden.
                                     Citizen.                                           
                                     Osram of Tridonic. 

Power:         
Beam:                         
LED:                                                          
Driver:       

Beschikbare modellen:

Leverancier:

Bovenrijweg 83 - 85
3077 CB  ROTTERDAM

www.keraf.nl



Meer gemak
Ook Zuurveld neemt een stijgende populariteit waar wat 
betreft deze ‘menselijke’ verlichtingsvorm. De techniek is 
er met reuzensprongen op vooruit gegaan en dat maakt 
meer mogelijk, stelt hij. “Vroeger waren apparatuur en 
regelingen te complex, te duur, te storingsgevoelig en verre 
van gebruiksvriendelijk. Tegenwoordig is er sprake van 
meer gemak. Een ledje kun je zo van kleur laten verschieten 
en gebruikt de helft minder licht dan bijvoorbeeld tl. Een 
computer om de boel aan te sturen, kost vandaag de dag 
niets meer.”

Snelle innovaties
NSVV-bestuurslid Adrie van Duijne kan dat alleen maar 
beamen: “De ontwikkeling van de gloeilamp deed 100 jaar 
over de weg van laboratorium naar product. Investeringen 
werden makkelijk terugverdiend, men kon daarom de tijd 
nemen. Tegenwoordig wordt echter verwacht dat het geld 
er binnen twee tot drie jaar weer uit is.” Gezien de snelle 
innovaties van vandaag de dag is het onmogelijk voor een 
gemiddelde opdrachtgever om het allemaal maar bij te 
houden. “Laat staan dat hij weet dat een concept als HCL 
voordelig voor hem kan uitpakken. De klant weet vaak 
niet wat hij ermee kan.” En zo is HCL een goed voorbeeld: 
“Als je het begrip niet nader uitlegt, dan valt het alleen 
maar op dat er licht brandt. Meer niet.” Daarom wordt HCL 
meer dan ooit in de markt gezet als comfortverbetering. 
Het begrip verder promoten gebeurt dus ook via de 
inspiratietafel. “Je kunt er mooie rapporten over schrijven, 
maar die leest niemand. Vandaar dat we op het idee 
kwamen van dit format.” Tijdens de bijeenkomst leggen 
één of meer opdrachtgevers hun vraagstukken voor. 

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

10 oktober Klankbordmeeting Lichthinder Ede

18 oktober  NSVV Workshop Lichthinder

13 november ELE examendag

13 november ILIAD 2018 TU Eindhoven (ILI)

15 november  OVL Congres Ruimte en Licht Putten

Pressure cooking
Aanwezige vertegenwoordigers van universiteiten, 
fabrikanten, maar ook lichtarchitecten, ontwerpers en 
installateurs buigen zich vervolgens over de case. “Tijdens 
een drie uur durende sessie zoeken we geen technische 
oplossing, maar wel een denklijn die de opdrachtgever 
verder op pad moet helpen. Beschouw het maar als 
een soort van pressure cooking.” Volgens Van Duijne 
karakteriseert deze handelswijze in toenemende mate 
de houding van de markt. “Wat is mijn toegevoegde 
waarde? Die vraag staat centraal. Vroeger lag het accent 
op energiebesparing, maar dat is nu standaard. Bij de 
volgende fase ligt de nadruk op productiviteitsverhoging.” 
Het levert de markt bovendien een extra verkoopargument, 
voegt hij eraan toe. Het vergt soms ook een andere manier 
van benaderen bij de opdrachtgevers.

Deurtje verder
“Normaal klopte je aan bij de facilitair manager van een 
bedrijf. Onderhoud- en energiekosten vielen immers onder 
zijn budget. Vanwege de productieverhogende kwaliteiten 
van HCL moeten we een deurtje verder naar die van HRM. 
Je zit aan tafel bij een compleet andere afnemer.” Aan het 
einde van de sessie moeten er dus een aantal concepten 
op tafel liggen, vat Van Duijne de bedoeling nog eens 
samen: “Als NSVV schrijven we vervolgens richtlijnen en 
ontwikkelen we opleidingen, zodat zaken met kennis en 
kunde in de markt kunnen worden gezet.”

6500K 3000K
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Sentido is een touch-schakelaar 
die is verdeeld in twee of vier 
gelijke vlakken, ieder met eigen 
functies. Bij aanraking van meer 
dan één oppervlak tegelijk gaan 
alle lichten aan of uit. Raakt men 
maar één oppervlak aan, dan 
kunnen de verlichting, thermostaat, 
zonwering en instellingen worden 
bediend. Deze multi-touch-functie 
maakt lichtregeling intuïtief en 
gebruiksvriendelijk, en houdt men 
deze langer vast, dan gaat de 
unieke scene sequencer-functie aan, 
waarmee men vier extra scenario’s 
kan kiezen. 

Het veelkleurige ledlicht tussen de 
vlakken kan een status weergeven 

S c h a k e l e n  n a a r
l i c h t  u i t

of in het 
donker 
laten zien 
waar Sentido 
zich bevindt. Deze 
bijzondere schakelaar 
is verkrijgbaar in allerlei 
materialen, van geborsteld 
aluminium tot brons, messing, 
nikkel en koper, maar ook in wit 
en zwart leer, glas of fer forgé, dat 
met de hand is vervaardigd en lijkt 
op steen. De slanke, minimalistische 
look van Sentido en de toepassing 
van deze hoogwaardige materialen 
geeft een tijdloos design dat in elke 
architecturale omgeving past.

www.basalte.be
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0202-06 fer forgé grey 0202-17 fer forgé gunmetal

0202-18 fer forgé bronze 0202-19 fer forgé rosé

sentido collection 
fer forgé

Perfection is in the details. Enjoy the authentic look of these 
hand textured covers, exclusively made in Belgium to the 
highest quality standards. Each cover is unique: a true design 
statement in your interior.

4-way 
* **
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- 4 single touch surfaces * or 2 single touch surfaces *
- 1 multi-touch functionality **
- integrated scene sequencer and RGB sequencer
- multicolour LED backlight
- temperature sensor with integrated thermostat logic
- dimensions: 80 mm x 80 mm x 8 mm
- combined with Sentido switch KNX (0200-02)
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sentido collection 

0202-01 brushed aluminium 0202-02 brushed dark grey

0202-03 brushed black 0202-04 satin white

aluminium
Aluminium is a light, strong material. Its sleek look appeals 
to the most contemporary designers, while the black & white 
finish blend in any style. Pure Belgian-made quality, right at 
your fingertips.

4-way 
* **
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 French manufacturing  Viewings on demand 

 
 

About MELJAC 
Created in 1995 by André Bousquet, the company designs high-quality electrical equipment using the finest materials. Its 
innovation and working methods are at the heart of its development, guaranteeing an optimum quality which has allowed it to 
export its products and become the market leader. The brand is sold in 60 countries, and has 35 authorised dealers in France and 
20 abroad.  
With about 10 collections, MELJAC offers architects, decorators, electricians and private individuals a large range of options: 
switches, sockets, table lamps, reading lights, thermostats, home automation systems etc. The brand is also renowned for its 
made-to-measure creations.  
 MELJAC has fitted prestigious establishments such as the Palace of Versailles, the Louvre Museum, the Horta Museum in Brussels, 
and a number of well-known palaces and hotels including the Four Seasons Hotel George V, the Meurice, the Royal Monceau, 
the Royal Mansour and the Mandarin Oriental in Marrakech, the Intercontinental in Geneva, and the Danieli Hotel in Venice.  

 
In 2012, the brand obtained the ‘Origine France Garantie’ label for its brass products and 
reading lights, and in August 2015, MELJAC was the first company in its business sector to 
obtain the EPV label (Living Heritage Company).  It has a turnover of €6.5M. www.meljac.fr 

  

 
 
 

MELJAC press contact 
 3 rue de la Procession – 75015 PARIS 

 Leslie BÉRAUD - +33 (0)1 71 37 24 00 - l.beraud@meljac.com  
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www.tronixlighting.com

Light delivered 
by people

Meljac
Het Franse bedrijf Meljac ontwerpt en maakt luxe 
schakelmateriaal en oplossingen op maat. Dit merk 
biedt een uitgebreid productassortiment in allerlei 
maten en afwerkingen, met hoogwaardig materiaal 
als messing, glas in allerlei kleuren, Limoges porselein, 
halfedelstenen en nog veel meer. 

Schakelaars, stopcontacten, thermostaten, home 
automation systems, deurbellen, bureau- en leeslampen: 
Meljac maakt het met de hand en dat valt op: er hebben 
al veel architcten, interieurarchitecten, elektriciens en 
anderen gekozen voor deze fraaie schakelaars en lampen.

www.meljac.com
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Speciaal ontworpen voor het aanlichten 
van brandhaspels en brandblussers
In noodsituatie verlicht het armatuur de 
brandhaspel en/of blusser met 5 LUX

ONZE 
NIEUWE 

CATALOGUS 

IS UIT
VRAAG HEM 

NU AAN

Kroon Professional Lighting Solutions

www.kroon-lights.nl   |   www.sec-lighting.nl

Duurzame ledverlichting
Tot 80% minder energieverbruik

Betere lichtkwaliteit

Inclusief montage, installatie en afvoer

Levensduur van minstens 20 jaar

Wil je direct bijdragen aan een betere wereld met jouw bedrijf, zonder vooraf te 
investeren? Dat kan! LedsGoEco staat te popelen om jouw pand te verduurzamen. 
Je ontvangt de mooiste ledlampen met de beste lichtkwaliteit, afgestemd op jouw 
bedrijf. De ledverlichting verdient de investering vervolgens zélf terug.

Tot 5 jaar volledige garantie 

en kosteloze vervanging

Comfortabeler en productiever werken

Recht op energie-investeringsaftrek

Maak direct een afspraak. 085-0654161   |   info@ledsgoeco.nl ledsgoeco.nl



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

Biquadro

Het Italiaanse Cattaneo Lampadari 
introduceert deze bijzondere vierkante 
pendelarmatuur, die dankzij het 
draaisysteem zowel directe als 
indirecte verlichting geeft. Verkrijgbaar 
in wit, zwart en zandkleur, en 3000 K.

www.cattaneo.it

Birdie
Een vogel die landt op een boomtak – dezelfde 
natuurlijke lichtheid komt terug in de nieuwe 
afwerking van Birdie. Met een eenvoudige 
aanraking van de ‘tak’ kan het ledlicht worden 
bediend. 

Birdie is een andere interpretatie van de leeslamp, 
waarbij de voet een stam is, de kap is het bladerdak 
en het aan-uit-systeem is een tak, waar net een vogel 
op kan zitten. In koper en grafiet, en met de kap in de 
nieuwe kleur: zeegroen. In kleine (8,4 W, 2700 K en 655 
lm) en grote versie (13,8 W, 2700 K en 1300 lm), beide 
met geïntegreerde touch-dimmer.

www.foscarini.com 
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aantrekkelijk. onderscheidend.  
functioneel.  

Van winkels en hotels tot industriële productiehallen, 
de uitgebreide reeks armaturen van LEDVANCE biedt 
de juiste oplossing voor een breed scala aan topassin-
gen. Ons assortiment kent een sterke combinatie van 
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, vereenvoudig-
de installatie en een garantie tot vijf jaar.

VollediG  
assortiMent,  
talloZe 
Voordelen. 

BeneluX.ledVance.coM

ONS NIEUWE 
prOdUcT-  
pOrTfOlIO
lEd ArMATUrEN.

Ad_LUM_LEDVANCE_195x275mm_NL.indd   1 16-8-2018   10:59:26
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P r o d u c t n i e u w s

Fibre Placement 
Lights

LABEL/BREED is een initiatief 
gericht op de samenwerking tussen 
ontwerpers en fabrikanten. Uit deze 
samenwerking ontstaan duurzame 
en innovatieve interieurobjecten. In 
tegenstelling tot het gebruikelijke 
ontwerpproces wordt er vanaf het 
nulpunt en in een continue dialoog 
gewerkt om de kennis en kunde van 
de ontwerper te versterken met die 
van de fabriek en vice versa. 

De ontwerper wordt niet beperkt 
door onmogelijke of te dure manieren 
van produceren en de fabriek wordt 
uitgedaagd om verder te denken 
dan de gebruikelijke aanpak. Dit 
resulteert in een logischer product 
in een kortere tijd, omdat al het 
materiaal, de technologie en het 
ontwerp optimaal worden benut. 
De ontwikkeling en productie van 
de producten vindt lokaal plaats, 
dus worden de producten slimmer 
en effectiever geproduceerd. Ze 
worden gemaakt van bio-based 
materialen die gedeeltelijk zelf 
zijn ontwikkeld en maken gebruik 
van rest- en afvalstromen van 
de producenten waarmee wordt 
gewerkt. Meubelontwerper Marleen 
Kaptein is een samenwerking 
aangegaan met het Nederlands 
Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR). 

De organisatie gaf haar toegang tot 
de Fibre Placement Machine, een 
robot die in staat is dunne, maar 
sterke carbon strips in alle richtingen 
te printen. Deze strips smelten samen 
wanneer ze afkoelen, waarna ze 
een sterk en lichtgewicht oppervlak 
vormen. Daaruit creëerde Kaptein 
vervolgens de Fibre Placement 
Lights, die zich kenmerken door hun 
technische innovatie en elegante 
vormgeving. De lampjes worden 
geprint door de Fibre Placement 
Machine, en tegelijkertijd wordt de 
elektriciteit geïntegreerd in de dunne 
carbon strip. Door de lengte van de 
carbon spriet te verschuiven, kan 
de buiging van het lampje worden 
aangepast. De vijf verschillende 
kapjes werpen fraaie schaduwen. 

www.labelbreed.nl
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De grootste vakbeurs 
van de Benelux voor

verlichting en elektrotechniek

13 & 14 NOVEMBER 2019
BRABANTHALLEN | DEN BOSCH

VOOR MEER INFORMATIE. NEEM CONTACT MET ONS OP. INFO@LED-ELEKTRO.NL
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Plumage

De Tide-reeks van Sylvania is een 
innovatieve, handige en discrete 
oplossing voor het verlichten van 
grote muuroppervlakten, voor 
winkel-, museum- en galerie-
toepassingen. 

De compacte armaturen combineren 
de nieuwste ledtechnologie met 
geoptimaliseerde lenstechnologie 
en zijn te integreren in bestaande 
railsystemen. Dankzij het discrete 
design is het ook mogelijk om 
de armaturen in het plafond 
te verzinken en zo een vrijwel 

Vanessa Vivian ontwierp een 
collectie armaturen voor Axolight, 
genaamd Plumage. De staande 
en pendelarmaturen hebben een 
wit metalen frame en stoffen 
diffusers, die zijn voorzien van 
vlamvertragend Trevira CS. 

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende 
maten en de stof is verkrijgbaar in 
wit, lichtgrijs, oranje, lichtgroen, 
roze, donkerbruin en rood, en in een 
veelkleurige variant.

www.axolight.it 

Van subtiele achtergrond-
verlichting tot wall-washing

onzichtbare verlichting te creëren. 
Tide kan op drie manieren worden 
gebruikt: symmetrisch voor subtiele 
achtergrondverlichting binnen een 
bepaald gebied, asymmetrisch 
voor verticale verlichting en wall-
washing, en dubbel asymmetrisch 
voor toepassingen waarbij beide 
zijden van een gang worden verlicht. 
Daarnaast is Tide verkrijgbaar als 
standaard, niet-dimbare variant of 
als DALI-dimbare variant voor meer 
variatie in uitstraling en sfeer. Tide 
is beschikbaar in kleurtemperaturen 
van 3000 en 4000 K, waarbij de high 

efficiency-
versie een 
output heeft tot 
2000 lm bij 27 lm/W 
en het high output-
model een output van 
2600 lm bij 66 lm/W. 
Daarnaast heeft Tide 
een levensduur van 
60.000 uur bij 70% 
van de oorspronkelijke output.

www.sylvania-lighting.com

Acidus komt met een nieuw soort noodverlichting, waarbij de batterij is 
vervangen door een condensator. 

Hierdoor hoeven de batterijen niet meer om de vier jaar te worden vervangen. 
Deze armaturen gaan 500.000 branduren mee en kunnen temperaturen aan 
van -40 tot 65 °C (tegenover armaturen met een batterij die functioneren 
tussen -20 en 40 °C).

www.acidus.nl

Noodverlichting zonder accu’s

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

Agent251 executive recruitment is specialist 
in het werven van kandidaten voor account- 
en salesmanagement en directie functies in 
licht-, interieur- en architectuur gerelateerde 
branches. Wij komen graag in contact met 
kandidaten voor de volgende vacatures: 

Lichtadviseur 

voor Luzano in Veenendaal 

Lichtontwerper 

voor Dutch Light Pro in Ridderkerk 

Accountmanager 

voor Lumenplan in Amsterdam 

Accountmanager 

voor QC lightfactory in Bavel 

Lichtplanner 

voor diverse bedrijven 

Lighting Consultant 

voor diverse bedrijven 

Interesse? Bel Agent251 voor een gesprek. 

Agent251 executive recruitment 

1901CZ-34 Castricum 

post@agent251.nl 

+31 614 009 251 

agent251.nl/installicht 

Nieuw licht 
op winkelen
Een overstap op hoogwaardige winkelverlichting kan 
winkels veel goeds opleveren. Alleen optimale verlichting 
kan een ontspannen sfeer voor klanten creëren door ze 
te helpen hun weg in de winkel te vinden en de artikelen 
zo goed mogelijk te presenteren. En natuurlijk moeten de 
verlichtingskosten zo snel mogelijk worden terugverdiend, 
door vlotte installatie, lage gebruikskosten en minimaal 
onderhoud. 

Met het nieuwe assortiment winkelarmaturen voldoet 
LEDVANCE aan al deze eisen. Het biedt een uitgebreide reeks 
verlichtingsoplossingen voor winkels: de gevels, de etalages 
en het interieur. De Ledvance TRUSYS®-railsystemen maken 
het bovendien mogelijk om variabele verlichting zelfs in 
grote retailruimten te installeren. Ook is er de Spot Vario, die 
een hoge efficiëntie heeft tot 100 lm/W en snel kan worden 
geïnstalleerd met de draai- en vergrendelkoppeling. De 
beweegbare armatuurkoppen hebben een cardankoppeling 
en kunnen worden versteld om de ideale verlichting voor elke 
interieurinrichting en meubelopstelling te creëren. 

De Spot Vario kan daarom worden gebruikt als een klassieke 
inbouwspot (met volledig verzonken armatuurkop) of als 
een wandstraler (met een armatuurkop die uitsteekt). Deze 
flexibiliteit is ook een kenmerk van de Spot Multi. Dankzij de 
cardankoppeling kan deze cassettespot met één, twee of drie 
armatuurkoppen met alle koppen tegelijk worden versteld 
met maximaal 25° om het licht te richten. Door de gesloten 
behuizing blijven de spots volledig mobiel, zelfs als ze in 
verlaagde plafonds worden geïnstalleerd. Bovendien bieden 
de armaturen niet-verblindend licht (UGR <16) met een 
laag flikkerniveau, dankzij de speciale driver. Ook de nieuwe 
Tracklight-armatuur is geschikt voor accentverlichting die 
kan worden afgestemd op een specifieke winkelomgeving. 
Deze compacte spot is uitgerust met een driefase-adapter 
voor installatie op alle standaardrails. Reflectoren met 
verschillende uitstralingshoeken kunnen erin worden 
geïnstalleerd. Uitvoeringen met 15° en 38° zijn verkrijgbaar 
naast de meegeleverde 24°-uitvoering. 

www.ledvance.com
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— 
Indulux  
Versterkt omgevingen  
met industrieel design 

Robuust genoeg voor de fabriek – strak genoeg voor op kantoor. Roestvrijstalen 
armaturen met eenvoudig te onderhouden uitschuifbare modules, die zelfs  
bij extreme omstandigheden stof- en waterbestendig zijn. Deze duurzame, 
gemakkelijk te installeren LED-verlichting geeft perfect de weg naar veiligheid aan. 
Indulux: versterkt omgevingen met industrieel design. www.vanlien.nl
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In- en Exterieurverlichting van eigen bodem

ARTECTA: 
Uw gebouw verdient het!

Artecta@highlite.nl of bel 045-5667734.

• Wallwash
• Slim Design
• IP66
• Beam Angel 30°

Cupar Serie Wall lights

WW versie
A0240462 Cupar-50 3000K  230V  27W
A0240463 Cupar-100 3000K 230V  51W

RGBW versie
A0240464 Cupar-50 RGBW  4in1  48W
A0240465 Cupar-100 RGBW 4in1  96W


