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In lichterlaaie
Soms kom je in parkeergarages zoals op de foto's. 
Welke goochemerd verzint zoiets? Gooi er maar een bak 
licht in en dan lijkt het een stuk veiliger. Alleen jammer 
dat je vervolgens de lichtjes nog heel lang voor je ogen 
ziet dansen: veel oogonvriendelijker wordt het niet.
Hé goochemerd, wel eens van indirect licht gehoord? 
Aardig voor jouw portemonnee, maar nu wordt elke 
bezoeker hier verblind, zowel door de nare lichtlijnen 
als door de reflectie in alle autoruiten. In de trant van 
autodrop: kan de overheid dergelijke directe verlichting 
in de openbare ruimte niet verbieden? 

Gelukkig kan het ook anders. Neem bijvoorbeeld de 
verlichting van Xicato: de juiste hoeveelheid licht op 
de juiste plek, en met modules, drivers en sensoren die 
communiceren met de gebouwbeheersystemen. Of neem 
de verlichting van de universiteit in ‘s-Hertogenbosch, 
die is gevestigd in een rijksmonument. Daar houdt het 
lichtplan rekening met studenten en zelfs vleermuizen. 
In het uitvaartcentrum in het Belgische Knokke-Heist 
worden daglicht en kunstlicht toegepast, maar altijd op 
een manier die vriendelijk is voor de rouwenden en de 
medewerkers.

Verder is Interieur Kortrijk weer van de partij, in de 
NSVV-rubriek doet Rijkswaterstaat een boekje open over 
de problemen bij lichtregelsystemen en in Etten-Leur 
wordt er een proef gedaan van het Europese Smart Light 
Concepts project.

Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

Va n  d e  r e d a c t i e
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Als de focus bij projecten in de retail meer ligt op 
lichteffecten dan op de verlichtingstechniek, zijn 
armaturen die kunnen worden geïntegreerd in het 
plafond natuurlijk ideaal. De nieuwe serie Intara CX 
bestaat uit richtbare spots, downlights en wallwashers 
die in het plafond worden geïntegreerd, en daarmee 
maken ze het productengamma van BÄRO compleet. 

Zij bieden retailers een uitgebreid en trendsetting 
assortiment dat alle gangbare toepassingen aankan en 
het inplannen gemakkelijk maakt. De plafonduitsnede 
is 132 mm voor de CX downlights, richtbare spots 
en wallwashers. Er zijn vier verschillende ledmodules 
verkrijgbaar, van 15 tot 34 W en met 12 verschillende 

Intara gaat nog een stapje verder

ledspectra – vier standaard kleuren en acht speciaal 
geoptimaliseerde lichtkleuren, die zijn afgestemd op 
natuurlijke kleuren voor uiteenlopende toepassingen. De 
armaturen zijn zo gemaakt dat er geen licht naar boven 
kan ontsnappen en spatwaterdichte varianten (IP54) 
maken het mogelijk om de armaturen toe te passen in 
vochtige omgevingen of buiten, bijvoorbeeld onder een 
overkapping. Deze armaturen zijn toepasbaar in plafonds 
met een dikte van 1 tot 40 mm. Daarmee zijn zelfs dunne 
metalen plafonds geen probleem meer. Intara CX kan 
ook dienen als noodverlichting met een batterij en een 
geïntegreerd controle-ledlampje.

www.baero.com

A c t u e e l

 de verlichting in het centrum van 
Gorinchem gefaseerd worden 
vervangen door de Sky Park van 
Focus Lighting. Het betreft hier een 
een-op-een vervanging, waarmee 
de gemeente op meer fronten een 
flinke stap voorwaarts zet. 

Het ontwerp van de Sky Park is fris 
en modern en geeft het centrum een 
visuele upgrade. Met de toepassing 
van de nieuwe led-armatuur 
wordt afscheid genomen van de 
conventionele verlichtingstechniek 

van de huidige armaturen. De Sky 
Park wordt uitgerust met City Touch 
van Signify en op deze manier is 
het product klaar voor een Smart 
City-toekomst. De gemeente heeft 
de Sky Park enige tijd getest in 
het centrumgebied. De tijdloze 
vormgeving en het hoge lichtcomfort 
zorgden voor positieve respons. Focus 
Lighting wordt in Nederland exclusief 
vertegenwoordigd door Modernista.

www.modernista.nu 

Gorinchem met slimme leds
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Space 
Frames
Deze enorme verlichting bestaat uit vormen die de 
Londense Coal Drops Yard en Granary Square hebben 
verlicht tijdens de feestdagen. Ze zijn van de hand van 
Studio Mieke Meijer uit Eindhoven, en schitterden in 
2016 op de Salone del Mobile als staande lampen. 

Nu zijn ze uitgegroeid tot reuzenformaat om de 
architectuur van de locatie te benadrukken en bezoekers 
van heinde en verre te laten komen. Het innovatieve 
modulaire system bestaat uit een lichtgewicht en sterk 
aluminium skelet, bedekt met een kunststof die veel wordt 
toegepast in de luchtvaartindustrie. Alle Space Frames 
worden met de hand gemaakt. Roy Letterlé en Mieke 
Meijer van Studio Mieke Meijer wilden niet alleen een 
armatuur ontwerpen, maar ook een modulair systeem 
waarmee kan worden gevarieerd. Een kleinere versie van 
deze supersize is te zien in de MDR Gallery.

www.miekemeijer.com

A c t u e e l
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Huis en 
energie
De vakbeurs Huis & Energie is een nieuw evenement 
met een nieuw concept dat duurzaamheid en besparing 
vanuit een nieuwe propositie onder de aandacht van de 
consument brengt. Deze consumentenbeurs, die loopt 
van 24 tot en met 26 mei 2019, stelt beleving centraal 
en neemt ook de marketingontwikkeling mee van de 
verschuiving van push naar pull. 

In opkomende markten als ledverlichting, zonnepanelen 
en warmtepompen waren alle inspanningen vooral 
gericht op het opzetten en onderhouden van 
distributienetwerken. Bij solar ging bijvoorbeeld alle 
aandacht naar installateurs. Nu beginnen bedrijven 
hun merk te propageren om daardoor vraag vanuit de 
consument te creëren. Veel consumenten weten niet 
hoe ze verduurzaming moeten aanpakken, waar moet 
je beginnen en wat is er wel en niet waar? Er bestaan 
nog steeds veel mythes en onwaarheden, maar op Huis 
& Energie kan de consument de vakman spreken en 
concrete antwoorden krijgen op concrete vragen. Het 
verduurzamen van je huis gaat in eerste instantie altijd 
geld, soms zelfs veel geld kosten, soms zelfs veel geld. 
Dan is face-to-face contact enorm veel meer waard dan 
zoekhetmaaruit.nl. De beurs wordt ingedeeld in acht 
thema’s:  zonne-energie, warmte, verlichting, smart 
& domotica, isolatie, ventileren en koelen, vervoer en 
financiën. 

Fabrikanten en groothandels kunnen hier klanten 
adviseren, dealerlijsten uitdelen en klantgegevens 
opnemen, deze doorgeven aan een dealer in de 
betreffende regio die dan vervolgens contact kan 
opnemen: hot leads en met toestemming van de klant en 

Verlichtingsmerk SLV heeft de gouden status 
gekregen van het gerenommeerde ratingbureau 
EcoVadis. Dit bureau heeft onlangs de goede 
prestaties van SLV op de gecontroleerde terreinen 
van milieu, arbeid en mensenrechten, duurzame 
inkoop en ethiek bevestigd. 

SLV krijgt goud
bereikte meteen de zilverstatus. Het resultaat moedigde 
aan om alle dimensies van duurzaamheid strategisch 
te implementeren. Regelmatige leveranciersaudits en 
een gedetailleerde kwaliteitsrichtlijn voor leveranciers 
dienen als actief risicobeheer om arbeidsveiligheid, 
arbeidswetgeving, milieubescherming en sociale normen 
in de toeleveringsketen te waarborgen. Intern wordt het 
belang van compliance en governance uitgedrukt in de 
eigen Gedragscode van het bedrijf. In 2017 investeerde 
SLV meer middelen in haar duurzaamheidsactiviteiten 
door een sustainability manager aan te nemen, en in 2018 
publiceerde men voor het eerst in de geschiedenis van het 
bedrijf een duurzaamheidsverslag. 

www.slv.com

Met het resultaat van dit jaar behoort SLV tot de top 5% 
van alle bedrijven die deelnemen aan de beoordeling 
wereldwijd en tot de top 2% in haar sector. Duurzaamheid 
is één van de topprioriteiten. In 2016 nam het bedrijf voor 
de eerste keer deel aan een beoordeling door EcoVadis en 

allemaal binnen 
de door de AVG 
gestelde normen. 
Ze kunnen ook een 
samenwerking 
aangaan met 
detaillisten, en dan direct 
verkopen op de stand.

Bij deze beurs ligt de focus op duurzaamheid en energie. 
Alle producten en diensten op Huis & Energie gaan 
daarover. Zo ontstaat er een uniek, rijk informatieplatform 
waar de consument in één plezierig bezoek helemaal op 
de hoogte is en antwoord heeft gekregen op ingewikkelde 
vragen. Het is namelijk helemaal niet zo makkelijk om 
over te stappen op een warmtepomp, maar toch weer 
wel. Voor elke situatie bestaat een goede oplossing, 
in verschillende prijsklassen, maar dat vind je niet op 
internet, daarvoor moet je met de vakman aan tafel. 

Ook zal er op de beurs een Duurzaam Droomhuis zijn - 
een echt huis van enorme afmetingen waar alle duurzame 
producten, van ledlampen tot lage temperatuur-radiatoren 
een plaats hebben. Het Duurzaam Droomhuis is een 
gezamenlijk project van Good! met Milieu Centraal. 
Het komt centraal op de beurs te staan en is in feite de 
beursstand van Milieu Centraal waar al hun adviseurs 
uitleg en voorlichting geven. Zo wordt duurzaamheid tot 
leven en beleven gebracht. Exposanten krijgen tevens 
de mogelijkheid om te participeren in het Duurzaam 
Droomhuis.

www.huisenenergie.nl
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eNet SMART HOME
Pers

www.enet-smarthome.com
presse@enet-smarthome.com

Tel. 0800 55 333 55
Fax +49 511 16 767 403

JUNG sfeerbeeld badkamer von_der_Beeck JUNG sfeerbeeld eNet server

JUNG sfeerbeeld von_der_Beeck JUNG sfeerbeeld Offi ce glaswand

Ruimte bediening met JUNG Smart Control 5 “ Slimme thermostaten van tado° Professional

Verwarmingbediening via eNet SMART HOME app Sfeerbeeld Steinel SensIQ

Smartphone met eNet SMART HOME app

PERS BEELDEN

Alle afbeeldingen in deze matrix mogen alleen worden gebruikt
in directe context met eNet SMART HOME.
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Naast een duurzaam product streeft Ledline naar 
duurzaamheid in de hele organisatie, en doet dat op 
verschillende manieren. Zo worden de producten 
vervaardigd met overgedimensioneerde componenten, 
waardoor een lange levensduur ontstaat. 

Ook word er gebruikgemaakt van sociale werkplaatsen 
in de buurt. De grondstoffen van Ledline worden zo 
lokaal mogelijk betrokken en er wordt zoveel mogelijk 
gebruikgemaakt van gerecyclede en recyclebare 
materialen. Denk bijvoorbeeld aan een eindkapje van 

Duurzaamheidsmissie
hergebruikt kunststof. Ook maakt men armaturen die 
in een groot aantal gevallen passen in de bestaande 
draagprofielen. Hierdoor is het in veel gevallen mogelijk 
alleen de armaturen uit te wisselen en een bestaande 
infrastructuur te behouden. Sinds 2018 worden er 
nagenoeg geen verpakkingsmaterialen meer gebruikt, 
maar worden de armaturen vervoerd in transportkarren. 
Deze komen door een statiegeldsysteem weer retour naar 
het bedrijf.

www.ledline-bv.nl

Intelligent 
installeren
Het radiografische eNet Smart 
Home-systeem is niet alleen voor 
de gebruiker comfortabel en 
gemakkelijk te bedienen; met zijn 
eenvoudige en snelle montage en 
inbedrijfname maakt dit systeem 
het werk voor de vakman ook 
gemakkelijker. 

Het bidirectionele systeem maakt 
het aansturen en in een netwerk 
opnemen van alle slimme techniek 
in huis mogelijk, op één platform. 
Verlichting, verwarming, jaloezieën, 
bewegingsmelders en tal van 
andere functies: de oplossingen van 
alliantiepartners met sterke merken 
kunnen niet-fabrikantgebonden 
worden geïntegreerd. Met de 
gegarandeerde comptabiliteit van 
de verschillende componenten 
biedt eNet Smart Home niet alleen 
een groot scala aan product- en 

designmogelijkheden, flexibiliteit en 
breed toepassingsgebied, maar het 
is ook bewust eenvoudig gemaakt 
- voor installateur en gebruiker. 
Voor het radiografische systeem 
hoeven geen nieuwe leidingen 
of bestaande bedrading worden 
gewijzigd. De integratie van een 
eNet-server kan ook snel op de pc 
met de eNet Smart Home connect-
softwaretoepassing via de browser. 
Zonder veel te programmeren is er 
direct een optimale visualisatie en 
kan men direct starten. Besturing 
van bestaande apparaten kan 
zowel handmatig als via de eNet 
Smart Home-app via een gsm - 
thuis en onderweg - plaatsvinden. 
Het systeem wordt gekenmerkt 
door de eenvoudige, comfortabele 
en intuïtieve bediening en is ook 
eenvoudig te configureren voor de 
gebruikers. Scènes, tijdschakelingen, 

als-dan-regels, beheer- en 
toegangsrechten kunnen individueel 
in de app worden ingesteld. Het 
systeem is ook toekomstbestendig 
en dataveilig en kan op elk moment 
worden uitgebreid. Bij een verhuizing 
kan het gemakkelijk worden mee-
genomen. Achter eNet Smart Home 
staan de toonaangevende fabrikanten 
Gira, Jung, Brumberg, Steinel, tado°, 
Häfele en Siedle en een groot 
netwerk van speciaal opgeleide 
eNet Smart Home-servicepartners. 
Via een verscheidenheid aan 
ondersteunende diensten, van 
kosteloze partnerkwalificatie 
tot marketingondersteuning, 
worden professionele vakmensen 
actief geholpen om het enorme 
omzetpotentieel op de smart home 
markt te benutten. 

www.enet-smarthome.com

eNet SMART HOME
Pers

www.enet-smarthome.com
presse@enet-smarthome.com

Tel. 0800 55 333 55
Fax +49 511 16 767 403

eNet SMART HOME logo Merken lijst

Keyvisual compleet met tekst: “Eenvoudig. Altijd. Betrouwbaar. Uw sleutel tot het Smart Home “, Keyvisual in breed- of hoogformaat

iPhone met eNet SMART HOME-app-scherm “Welkom” of “Start” MacBook met startpagina van eNet SMART HOME

Brumberg sfeerbeeld Qubic_kl Gira sfeerbeeld centrale schakelaar van trappenhuis

Gira sfeerbeeld jaloeziebesturingsknop System55 Gira sfeerbeeld draadloze wandzender 1-voudig System 55

EINFACH.  
IMMER. 
ZUVERLÄSSIG.

Ihr Schlüssel zum Smart Home. 

PERS BEELDEN

Alle afbeeldingen in deze matrix mogen alleen worden gebruikt
in directe context met eNet SMART HOME.
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De geschiedenis van de oorspronkelijke kapel en het 
kloostercomplex van de Zusters Franciscanessen gaat 
terug tot de vijftiende eeuw. Het bouwwerk behoort 
daarmee tot de drie oudste van ’s Hertogenbosch. In 
de negentiende eeuw namen de Zusters van Jezus, 
Maria en Jozef er hun intrek, lieten ze het neogotische 
hoofdgebouw ontwerpen door architect Van Groenendaal 
en namen ze er een belangrijke onderwijsopdracht 
op. In 2015 vertrokken de laatste Zusters, maar de 
onderwijsopdracht kreeg nieuw elan. 

Data science 
in Den Bosch
Licht op een nieuwe toekomst 
voor het verleden

Na eeuwen ernaar te verlangen kreeg 

‘s Hertogenbosch een universiteit : de 

Jheronimus Academy of Data Science 

(JADS) is gehuisvest in De Mariënburg, 

een voormalig kloostergebouw en 

tevens rijksmonument. Dat onderging 

een indrukwekkende transformatie.

Klaargestoomd in Nederland
De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is 
een samenwerkingsverband van de provincie Noord-
Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch, de Technische 
Universiteit Eindhoven en Tilburg University. Eigenaar van 
het universiteitsgebouw is Kadans Vastgoed. In de nabije 
toekomst zal de vraag naar wetenschappelijk opgeleide 
data scientists toenemen, omdat zij grote hoeveelheden 
gegevens oftewel big data onderzoeken en er betekenis 
aan geven. Organisaties, ondernemingen en overheden 
willen daarover beschikken om hun beleid richting te 
geven. 

– Door Greet Verleye
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Een eigen universiteit stond allang op het verlanglijstje 
van de provinciehoofdstad van Noord-Brabant. Door de 
samenwerking met de gevestigde universiteitssteden 
Eindhoven en Tilburg, en met het internationale 
bedrijfsleven is het mogelijk om big data vanuit juridisch, 
economisch, technologisch en sociaal oogpunt te 
benaderen. Zo worden juist die masters in data science 
klaargestoomd waar de arbeidsmarkt naar lonkt over de 
landsgrenzen heen. 

Oud gebouw, frisse wind
Tegelijkertijd krijgt een heel oud pand een 
toekomstgerichte invulling. Ging De Mariënburg door 
de hel met de beeldenstorm van 1566, dan waait er 
nu een frisse wind. Architectenbureau BiermanHenket 
ontwierp zowel de transformatie als de complete 
inrichting, met respect voor de wortels van het pand 
en aandacht voor de toekomstvisie van het project. Op 
de voormalige kloostersite zijn zowel onderwijslokalen 
te vinden, en 72 studentenkamers, collegezalen 
alsook een atrium, overleg- en presentatieruimten, een 
lunchcafé, kantoren en startups die een relatie hebben 
met data en databeheer. Het geheel bevordert de 
uitwisseling van knowhow op het vlak van data science 
en kenniseconomie. De inrichting moedigt studeren 
aan, maar ook interactie en netwerken. Big data gaat 
over het maken van verbindingen en ook leren doe 

je niet in je eentje: het community-gevoel moest dus 
duidelijk aanwezig zijn. Noch voor de architect, noch voor 
lichtprofessional POP Light was de opdracht gering: de 
eisen van de prestigieuze universiteit waren hoog en 
het budget van de eigenaar niet onbeperkt. Als vanouds 
inspireren universiteiten echter creatieve geesten.

Jonge wolven en kruisgewelven
De toegepaste verlichting is ledverlichting, DALI-dimbaar 
en regelbaar in diverse scène voor een geoptimaliseerd 
energieverbruik. Een huzarenstukje was de verlichting in 
het atrium, tussen het haakgebouw en de kapel. In deze 
ruimte van 17,5 m hoog wordt de basisverlichting geleverd 
door elkaar snijdende lichtprofielen. Ze symboliseren de 
bestaande kruisgewelven van De Mariënburg. Ook al 
hangen ze op 16 m hoogte, toch leveren ze data scientists 
in spe voldoende licht om bij te lezen en te studeren. Als 
de ruimte wordt gebruikt voor studentikoze evenementen 
of meer officiële gelegenheden, wordt het licht gedimd 
volgens sfeer en noden. 

Naast het atrium bevindt zich de kapel met een glazen 
kubus die doorgang biedt naar de werkplekken beneden. 
Die worden verlicht met de Striptrack Base van POP 
Light, een strakke armatuur in een driefaserail. In de 
kapel refereren de lichtarmaturen aan de orgelpijpen: de 
buisvormige armaturen zijn er in verschillende lengten 
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en ze zijn gelakt in natuurlijke tinten. Via direct licht is 
de collegezaal voldoende klaar voor het uitoefenen van 
activiteiten, terwijl indirect licht zorgt voor een sfeervolle 
algemene uitlichting van de witte koepel. Ook in de gangen 
is dezelfde combinatie van direct en indirect licht te vinden: 
lichtlijnen lichten de fraaie gewelven uit, zonnige armaturen 
verlichten gericht de tafeltjes van de externe studieruimten 
aan de zijkanten. Ze doen denken aan treincoupés en
herinneren de student eraan dat hij in dit gebouw onderweg 
is naar een interessante bestemming: die van kennis. 

Taartdiagrammen
In de kleinere collegezalen hangen armaturen die een 
hogere lumen-output (van minimaal 500 lux) leveren. 
“Zo zijn er minder armaturen nodig en kon men ook 
fors besparen op installatiekosten”, legt Martin van 
Kampen van POP Light uit. “Bij een dergelijke ingrijpende 
herbestemming van een site die in totaal 15.000 m2 
beslaat, is het immers ook belangrijk dat de kosten niet 
uit de pan rijzen: het vooropgestelde budget werd niet 
overschreden, en dat zonder in te boeten op kwaliteit of 
esthetiek.” In bepaalde zalen, waar geen systeemplafonds 
waren, werd gekozen voor grote ronde armaturen: zo wil 
men verwijzen naar de 3D-taartdiagrammen waarmee 
data soms worden gevisualiseerd. 

Heilig
De aureolen van licht in de receptie- en balieruimten 
verlichten de schilderijen met heiligen tegen de zijwanden. 
In het midden van de ruimte worden drie van dergelijke 
cirkels onder elkaar gecombineerd, alsof de Heilige 
Drievuldigheid nog steeds waakt over de voormalige 
kloostersite. Naast verlichting voor de sfeer en voor het 
functionele, ging er ook aandacht naar de veiligheid met 

noodverlichting die de vluchtwegen aangeeft. Deze is 
geïntegreerd in de diverse armaturen, in de lichtlijnen in 
de gangen en in de armaturen in de trappenhuizen.

Bats in de JADS
Het lichtplan voor de buitenzijde moest nog rekening 
houden met een andere dan de studentenpopulatie.  
Jeronimus Bosch schilderde ze, De Mariënburg 
herbergt ze: vleermuizen. Aangezien er bij de JADS een 
opmerkelijke diversiteit aan vleermuizen woont, zijn er 
aan de buitenmuren van het gebouw vleermuiskasten 
bevestigd. Het was van belang dat alle buitenverlichting 
naar beneden was gericht om de lichtschuwe dieren 
niet te verjagen. Om dezelfde reden mocht ook voor het 
uitlichten van het glazen atriumdak niet worden gekozen 
voor strooilicht.

Hotspot voor innovatie
Van de zomer van 2016 tot het voorjaar van 2018 werd 
met man en macht gewerkt in en aan De Mariënburg. 
Koningin Maxima woonde eind 2016 de spectaculaire 
lichtshow bij, die werd gegeven ter gelegenheid van 
de afwerking van fase 1 van het project. Fase 2 werd 
opgeleverd in april 2018: de onderwijs- en kantoorruimten 
voor de nieuwe, internationale masteropleiding van de 
Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van 
Tilburg zijn nu ook allemaal in gebruik. Het betekent dat 
Den Bosch nu zijn universiteit heeft en Nederland alle 
troeven om uit te groeien tot de internationale hotspot 
voor data science. 

    www.poplight.nl
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Lichtpunten 
Biënnale 
Kortrijk 2 
De biënnale Interieur in Kortrijk trok dit jaar 51.000 bezoekers verdeeld 

over vijf dagen. De lichtfabrikanten kwamen uit heel Europa, en het 

waren met name de Belgen die ‘thuis’ scoorden met hun visie op licht.

– Door Monique van Empel

Print Acoustics & Zumi
Twee Belgische bedrijven, Print Acoustics en Zumi, 
hebben een systeem ontwikkeld waarbij licht en akoestiek 
in één paneel zijn verwerkt: Acoustic Panel III. Voor 
de verlichting kunnen lineaire verlichting, tracklight, 
downlight en indirecte verlichting worden geïntegreerd, 
maar bijvoorbeeld ook sensoren, voor bewegingsdetectie, 
daglichtsensors, rookdetectie en camerabewaking. De 
akoestisch dempende panelen voor wand en plafond zijn 
er in twee maten: 60 x 60 cm en 60 x 40 cm; naar keuze 6 
of 8 cm dik. Ze zijn er nu ook in bijvoorbeeld hout en vilt. 

Parachilna
Van het Spaanse Parachilna toonde de Belgische 
vertegenwoordiger Hilite onder andere deze spookjes 
Gweilo, van transparant acryl. De tafellampjes zijn met 
de hand gevormd in vier verschillende modellen van circa 
40 cm hoog en de ledstrip is geïntegreerd in het goud-
geanodiseerde aluminium profiel. 
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Beau & Bien
In de indrukwekkende kroonluchters van het Franse Beau 
& Bien zitten vaak honderden uren handwerk. Alle lampen 
zijn maatwerk. Zo ook Le Merveilleux: hier in brons te 
zien, maar zwart is ook mogelijk. De subtiele kabels zijn 
van brons, de kristalglazen bolletjes zijn mondgeblazen 
en gemaakt van bijvoorbeeld koper, goud en Limoges-
porselein. Een kroonluchter die het met name goed doet 
in de entrees van hotels en restaurants of bijzondere 
showrooms. 

Oblure
Het heeft maar liefst zes jaar geduurd, maar nu is 
deze Cirrata lamp van Oblure te koop. De Zweedse 
ontwerper Markus Johansson heeft zich duidelijk laten 
inspireren door inktvissen en kwallen. Het uiteindelijke 
lampje is niet gemaakt van (duur) Corian, maar van 
gegoten aluminium, en het tovert tussen de tentakels 
door een speels schaduwspel op de muur. In wit en 
grijs. 

Zumi
Curvy is een modulair verlichtingssysteem, waarbij 
verschillende tussen- en eindstukken (eindeloos) kunnen 
worden gecombineerd tot een ‘eigen’ plafond- of 
wandlamp. Een opvallende armatuur, die in heel veel 
kleuren en dessins verkrijgbaar is, bijvoorbeeld in Delfts 
blauw, roestoranje of zwart-wit gestippeld.

Dorval
Deze lamp Dorval van het Franse ontwerpbureau SCMP 
voor Lambert & Fils won in Kortrijk de Interieur Objects 
Awards 2018 (gedeelde eerste prijs). Uit meer dan 100 
inzendingen uit 17 verschillende landen koos de jury 
voor deze industriële lamp met vier draaibare aluminium 
koppen met ledpanelen. Daarmee kan het licht naar elke 
gewenste plek worden gedraaid. Dorval is verkrijgbaar in 
zwart, grijsblauw en wit.
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Soiree
Reflections is de verzamelnaam van drie nieuwe Delta 
Light-collecties, waaronder Soiree. Een poëtische 
uitdrukking van vakmanschap, licht, technologie, textuur, 
vorm en sfeer, aldus Delta Light. De hanglampen spelen 
met volume, licht en transparantie - als een nest van 
cirkels (of rechthoeken), dat vanuit elke hoek anders oogt. 
Het metaal is afgelakt in zwart of ‘Flemish Gold’. 

B.Lux
Hilite stond in Kortrijk met verschillende merken, 
waaronder het Spaanse B.Lux. Nieuw in de collectie 
is de C.Ball; verkrijgbaar als vloerlamp (174 cm hoog), 
hanglamp (39 of 67 cm hoog), tafellamp (50 cm hoog) en 
wandlamp. De hanglamp is er naar keuze met één of twee 
opaalkleurige lichtbollen, alle overige modellen hebben 
één lichtbol. Met een metalen frame in mat koper of mat 
zwart.

Sabine Marcelis
In de hal van het voormalige St-Marten ziekenhuis In 
Kortrijk zorgde de lichtinstallatie van Sabine Marcelis voor 
een unieke entree. Haar werk bevindt zich op het snijpunt 
van lichtinstallaties en objectdesign. Ze werkt veel met 
hars en glas, met toevoeging van neon. In deze installatie 
werden de cirkelvormige lichtkoepels in het plafond 
als uitgangspunt genomen en heeft de ontwerpster 
geprobeerd dit licht als het ware te verlengen.

Yvan Caillaud 
Het leukste van Kortrijk is het aanbod van jonge 
ontwerpers uit heel Europa. Zo was daar de pas 
afgestudeerde Yvan Caillaud, die zijn collectie Muette 
toonde: een tafellamp met een jasje, een envelopachtig 
jasje van stof, met een geschuimde kraag en een rits 
erin. Door de rits open en dicht te doen, komt er meer of 
minder licht naar buiten. 
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Van lichtbron naar 
informatiebron
In het Xicato-universum spreken ze de taal van de toekomst

In de wereld van verlichting bouwde Xicato een reputatie op als high end leverancier 

van oplossingen. Nu reikt men naar de sterren van de toekomst: via open standaarden 

communiceren modules, drivers en sensoren met gebouwbeheersystemen. 

– Door Greet Verleye

Esperanto van de SIG
De Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG, 
°1998) is de organisatie die bluetooth standaarden 
vastlegt. Wereldwijd zijn 30.000 leden uit de industrie 
aangesloten. Dat zijn dus bedrijven die bluetooth 
technologie gebruiken en betrokken zijn bij de missie 
van de SIG. Tot die missie behoort het ruim toegankelijk 
maken van de mogelijkheden van bluetooth. Voorwaarde 
daarvoor was de ontwikkeling van één taal die 
iedereen in de industrie begrijpt en waar niet meer 
aan wordt gesleuteld. Die taal werd zowat een jaar 
geleden ontwikkeld door de SIG, waarvan ook Xicato 
deel uitmaakt. Het vrij revolutionaire gevolg is dat op 
één locatie de lichtbron, het koffiezetapparaat en de 
zonnewering dezelfde taal spreken en reageren, zodra 
smartphone, een schakelaar of ander apparaat hen via 
Bluetooth tot actie aanzet. 

Galaxi Bluetooth Lighting Control
Inspelend op de mogelijkheden die ontstaan door de 
introductie van een universele taal, heeft Xicato een 
aantal producten ontwikkeld die draadloze sturing in 

Licht ontwerpen dat consistente kleurtemperatuur 
en een correcte kleurweergave levert, dat 
was het uitgangspunt. Nadien kwam daar het 
flikkervrij en gecontroleerd, geleidelijk diep 
dimmen bij. Sturingssystemen stellen ons in 
staat om alle mogelijkheden van gesofisticeerde 
verlichtingsoplossingen maximaal te benutten. 
Het mag dan ook geen verwondering wekken dat 
Xicato op dat vlak een innovatieve oplossing zocht 
en vond. Dankzij de toepassing van bluetooth 
impliceren controlesystemen niet langer ingrijpende 
investeringen in een kabelnetwerk dat zich moeilijk laat 
uitbreiden, en de consument bindt aan een bepaald 
gamma van producten. Draadloze oplossingen zijn 
economischer, esthetischer en functioneler. Door los 
te komen van een centraal sturingssysteem laat je 
grote elektriciteitskasten achter je. En als je niet langer 
gebonden bent aan een gesloten, gelicentieerd protocol, 
omdat schakelaars, devices, modules en sensoren 
dezelfde taal spreken, dan zijn de communicatie- en 
interactiemogelijkheden oneindig. 
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een open standaard omgeving mogelijk maken. Dat licht 
in de toekomst de bron bij uitstek wordt waarmee we 
data versturen, is niet nieuw: waar licht is, is overal en 
voortdurend spanning, vermogen en verbinding aanwezig. 
Ten opzichte van Lifi heeft Bluetooth het voordeel van de 
onafhankelijkheid van een internetverbinding. Net als bij 
Wifi wordt voor de beveiliging gebruikgemaakt van AES 
128 (Advanced Encryption Standard): de standaard is 
open, maar je zet hem wél achter een gesloten deur, zodat 
je te allen tijde de controle houdt. 
Aan de basis van de manier 
waarop computerprogramma’s 
communiceren met andere 
programma’s of onderdelen 
ligt een verzameling definities. 
Die vormen de application 
programming interface of API. Door de eigen API’s vrij 
beschikbaar te stellen, maakt Xicato het open netwerk 
interoperabel met alle building managementsystemen en 
timmert het aan de weg naar de digitale industrie.
Bluetooth architectuur is gebaseerd op de communicatie 

tussen knooppunten (dat kan één lichtelement zijn of aan 
elkaar geschakelde lichtpunten) en een aanstuurder of 
opdrachtgever. Die opdrachtgever kan een schakelaar 
zijn, een sensor, een afstandsbediening, tablet, een 
smartphone, maar wat het ook is: als de opdrachtgever 
roept, dan luistert het knooppunt en gaat het over tot de 
gevraagde actie(s). 

Er is geen limiet aan het aantal knooppunten dat in het 
open standaard netwerk is opgenomen; dat kunnen er 

tienduizenden zijn. En er kunnen 
ook tienduizenden netwerken 
worden gerealiseerd. Voor 
grote projecten (met duizenden 
groepen of scènes, in grote 
gebouwencomplexen of volledige 

sites) kan het netwerk worden uitgebreid via de Xicato 
Intelligent Gateway (XIG). Rob Verbeelen van Luxendi 
geeft een voorbeeld uit de praktijk.

‘Het museum zelf is 
misschien nog slimmer’
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Licht dat ziet en inzicht biedt
Het Van Gogh Museum kwam uit een onderzoek van de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam in 2017 nog naar voren 
als het derde meest gewaardeerde museum ter wereld. 
De uitbating van een dergelijke waardevolle instelling 
heeft heel wat voeten in de aarde en behelst meer dan het 
artistieke. Verbeelen: “Om de kunstwerken maximaal tot 
hun recht te laten komen, werd gebruikgemaakt van 1400 
Xicato lichtknopen. Dat lichtkleur en lichttemperatuur 
in een museale omgeving top moeten zijn, hoeft geen 
betoog, maar ook het afstellen van de luxwaarde per 
kunstwerk is van belang. Dat is het artistieke luik. Om 
energie- en kostenefficiënt te werken, werden groepen 
in scenes aangemaakt. Komt de schoonmaakploeg 
binnen, dan heeft het geen zin het hele gebouw van vloer 
tot plafond te laten oplichten: dan wordt bijvoorbeeld 
enkel de vloer verlicht.” Naargelang de doelgroep en het 
doel wordt slim gebruikgemaakt van de verschillende 
mogelijkheden. Er werden 240 XIS (Xicato Intelligent 
Sensors) geïnstalleerd; draadloze knooppunten die via 
Bluetooth data versturen en het beheer van de verlichting 
en andere omgevingsfactoren mogelijk maken: zo kan 
ook temperatuur of luchtvochtigheid worden gemeten. 
Dat een museumbezoek ieders culturele bagage opkrikt 
en mensen slimmer maakt, spreekt niemand tegen, maar 
het museum zelf is misschien nog slimmer: verzamelen 
grote groepen zich rond de werken in één bepaalde 
zaal waardoor de temperatuur en luchtvochtigheid 
te veel stijgen om goed te zijn voor de kunst? Bijna 
onwaarneembaar worden de lichten in deze zaal wat 
gedimd en gaan de lichten in de aanpalende zalen net dat 
tikje feller schijnen, en instinctmatig begeven mensen zich 

naar de zalen die oplichten. Het logo van de Xicato Galaxi 
Bluetooth Lighting Control is een ster die niet los kan 
worden gezien van het firmament; een mooi symbool voor 
de interactiviteit die het systeem stimuleert en faciliteert 
op weg naar een smart world.

    www.luxendi.com  |  www.xicato.com
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Rijkswaterstaat ervaart problemen met het 

op afstand aansturen van het dimmen van 

hun wegverlichting. Storingen, hoge kosten 

en tegenvallende prestaties van de systemen 

voor OVL zorgen voor moeilijkheden. RWS 

heeft inmiddels opdracht gegeven voor nader 

onderzoek en roept OVL-beheerders op hun 

ervaringen te delen. 

Volgens Willem Zandvliet van RWS, die 130.000 
lichtpunten onder zijn hoede heeft, zijn er veel storingen 
bij het aansturen van het dimmen. “Het leeuwendeel van 
de foutmeldingen die wij binnenkrijgen, wordt veroorzaakt 
door het meldsysteem zelf. Zelden gaat het om een 
elektrisch falen van het lichtpunt. Bovendien worden 
alle non-elektrische problemen, zoals scheefgezakte 
armaturen of omgereden masten, niet gemeld.” 
Volgens Zandvliet wordt er gewerkt met stuur- en 
communicatiesystemen, die beide vanuit de (voedings-)
kast een signaal sturen naar de armatuur. “Stuursystemen 
geven alleen een commando, communicatiesystemen 
wachten op een terugmelding en geven dan een 
commando. Communicatiesystemen kunnen ook 
draadloos werken, stuursystemen werken altijd via de 
voedingskabel. Voor de duidelijkheid: RWS gebuikt geen 
draadloze systemen.”

Half procent
De pijn zit vooral bij de communicatiesystemen. “Die 
geven hun signalen door van mast tot mast via repeaters, 
omdat hun bereik niet ver genoeg is, met als gevolg 
vertragingen en storingen.” Voor 99,5% functioneert alles 
prima. “Een half procent laat het echter wel eens afweten 
en dat is vervelend. Bij honderden masten krijg je dan te 
veel foutmeldingen over gebrek aan verbinding en soms 

– Door Rien Kort

een melding dat een lichtpunt niet functioneert.” Vaak 
betreffen het manco’s die niet eenvoudig op te lossen 
zijn. “Bij het verhelpen van deze storingen komt behoorlijk 
wat kennis en kunde kijken. Het betreft hier meestal geen 
eenvoudige zekering die gereset moet worden, maar 
elektronica en software.”

Achtervang
Als deze communicatiesystemen zoveel problemen geven, 
waarom zijn ze er dan gekomen? “In het tijdperk voor led 
gingen de lampen hooguit twee jaar mee en een tiende 
gaf al voor die tijd de geest. In dat geval heb je baat bij 
een waarschuwingssysteem. Sinds de komst van de 
ledlamp is die achtervang minder nodig. Led gaat tien tot 
vijftien jaar mee, dus daarmee is de noodzaak om dit soort 
ongeregeldheden te bewaken verdwenen.”

Geen vraag
Het prijskaartje dat aan de communicatiesystemen 
hangt, is een ander  nadeel. “Het is  prijzig in aanschaf en 
vaak moet je je abonneren om gebruik te mogen maken 
van het protocol. Ook de onderhoudsaannemer zou 
gebruik kunnen maken van zo’n communicatiesysteem, 
maar in de praktijk gebeurt dat nog weinig.” De 
communicatiesystemen beschikken ook over opties waar 
in de praktijk geen gebruik van wordt gemaakt. “Het 
meten van het energieverbruik is na een keer meten wel 
genoeg  En naar mogelijkheden om bijvoorbeeld CO2-
uitstoot te peilen is in de praktijk geen vraag.”

Lichtpuntjes
Toch vallen er ook lichtpunten te melden. “Philips 
ontwikkelt momenteel Coded Mains, een licht-
regelsysteem via de kabel waar wij vertrouwen in 
hebben.” Een andere positieve ervaring is opgedaan 
op de A2 tussen Holendrecht en Abcoude: “Voor het 
dimmen wordt daar Zuivere Powerline Sturing gebruikt. 
Dat werkt perfect.”

Rijkswaterstaat 
signaleert problemen bij 

lichtregelsystemen
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Ledverlichting op de A2 bij Abcoude, op de voorgrond gedimd en verderop eerst 100% daarna uit.     

Lichtregelsysteem (LRS) stuurt een signaal via de voedingskabel van de kast naar de armatuur.

Oproep
In de aanloop naar de uitkomsten van het lopende 
onderzoek wil Zandvliet beheerders oproepen om de 
eigen ervaringen door te geven. “Dat kan via een bij ons 
op te vragen enquêteformulier. Het is belangrijk dat we 
dit probleem goed in kaart brengen.” Aanvragen voor de 
enquête kunnen worden gedaan via willem.zandvliet@rws.nl.

Ruimte
“De NSVV werkt regelmatig samen met RWS, dus staat 
de oproep van Willem Zandvliet ook op haar pagina’s”, 
vult NSVV-secretaris Geertje Hazenberg aan. De NSVV 
vervult een actieve brugfunctie tussen wetenschappelijke 
onderzoeksresultaten en (internationale) wet- en 
regelgeving enerzijds en overheden die deze informatie 
moeten omzetten voor de uitvoering van hun taken 

anderzijds. De NSVV ondersteunt en adviseert 
overheden: landelijk, provinciaal en lokaal. “Onze kennis 
dragen wij over op een manier die aansluit bij ieders 
specifieke behoefte. Licht is van invloed op en speelt 
een rol in diverse gebieden waar u – als regelgever of als 
opdrachtgever - verantwoordelijk voor bent. Zo draagt 
een kwalitatief hoogwaardige toepassing van licht bij 
aan de kwaliteit van leven. Met onze onafhankelijke 
kennis en expertise zijn wij een betrouwbare partner 
die graag een bijdrage levert aan uw taken op het 
gebied van duurzaamheid, kwaliteit van werken 
en leven, veiligheid, gezondheid, toegankelijkheid, 
natuurbeheer en samenwerking (met marktpartijen en 
belangenorganisaties).”
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Lichtpuntjes voor de 
donkerste momenten

Knokke-Heist kan bogen op een niet-alledaags uitvaartcentrum. Geen grijze 

tinten, maar warmrode baksteen voor de gevel. Daarin zijn glaspartijen 

verwerkt die de dag binnenlaten, terwijl houtwerk discretie waarborgt, 

en binnen is er veel aandacht voor troostend licht in harde tijden. 

– Door Greet Verleye

uitbreiding van de capaciteit, maar ook met aandacht voor 
specifieke inrichtingselementen. “Vanaf het begin stond 
het vast dat we de buitenwereld op een discrete manier 
in verbinding wilden stellen met wat hierbinnen gebeurt. 
Dat betekent dat je hier – veel meer dan in klassieke 
uitvaartcentra – daglicht ziet binnenvallen. Een raampartij 
kijkt bijvoorbeeld niet alleen uit op de binnentuin. We 
schuwen het licht evenmin aan de voorzijde van het 
gebouw, waar de grote aula in zekere zin uitkijkt op de 
omgeving.” In zekere zin, want in de meeste ruimten staan 
voor het glas de verticale houten balken nu eens dichter 
bij elkaar, dan weer verder uit elkaar, naargelang de 
behoefte aan privacy. Buiten en binnen interacteren dus 
met elkaar, maar nooit op een storende manier. Het meest 
opvallend en vernieuwend is wellicht het daglicht in de 
afscheidskamers, waar de overledene ligt opgebaard en 
waar de bezoekende familie de klok rond welkom is.

Uur van afscheid
De zeven afscheidskamers zijn eigenlijk afscheidssalons 
en wel om twee redenen: ten eerste is er daadwerkelijk 
een zithoek en ten tweede is ‘salon’ het Frans voor 

Knokke is een kustplaats waar levenskwaliteit gedijt: er 
zijn kunstgaleries, er is het golfterrein, er zijn mooie villa’s, 
duinen en de zee. De Kalvekeetdijk, vlak bij het centrum, is 
er de voorbije tijd uitgegroeid tot een hedendaags ogende 
zorgzone. De centrale begraafplaats van Knokke-Heist 
was er al, sinds de lente van 2018 is het moderne gebouw 
van het Algemeen Ziekenhuis Zeno in gebruik en sinds 6 
november 2018 vind je er Uitvaartcentrum Bleyaert (Dela) 
terug. 

Dood en afscheid worden geassocieerd met donkere 
tijden. De rouw is vers, confronterend en verwarrend als 
mensen een uitvaartcentrum bezoeken. Hun overleden 
geliefde een waardig afscheid geven, dat is wat ze 
wensen. “Hen daarin begeleiden doen we door goed naar 
hen te luisteren en veel aan te voelen”, zegt Olivier Van 
Caeyzeele, die met zijn team het uitvaartcentrum uitbaat. 
Na twintig jaar hebben hij en zijn team ervaring met hoe 
de architectuur en inrichting van een gebouw mensen op 
hun gemak kunnen stellen en een troostend effect kunnen 
hebben. De verhuizing van een pand in het centrum van 
de gemeente ging dan ook niet enkel gepaard met een 

State-of-the-art uitvaartcentrum 
heeft oog voor licht
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woonkamer. Er wordt dan ook een stukje woonkamer 
of vertrouwde omgeving van de overledene mogelijk 
gemaakt: nabestaanden kunnen er de muziek laten 
spelen die hun geliefde graag hoorde, foto’s plaatsen, 
persoonlijke voorwerpen meebrengen, er staat een 
huiselijke staande lamp met kap. In een door een wand 
gedeeltelijk afgescheiden hoek van de kamer ligt de 
overledene opgebaard op een gekoeld bed. Zo kan de 
temperatuur in de kamer een normale huistemperatuur 
zijn in plaats van de zeer koude temperaturen die vaak 
in afscheidsruimten heersen. Dezelfde aandacht voor 
warmte geldt voor het licht. Dat hoeft niet langer door 
halogeen te worden geleverd om aangenaam te zijn 
van kleurtemperatuur; led presteert hier even goed en 
beantwoordt aan de Europese energienormen. Alelek is 
de firma die de uitvaartcentra van Dela van gepast licht 
voorziet en ervaring heeft in deze specifieke omgevingen. 
Al was dit grote, innovatieve uitvaartcentrum ook voor 
hen een uitdagende opdracht, zo licht Tom De Cort van 
Alelek toe: “De combinatie van daglicht en kunstlicht 
moest hier met bijzondere aandacht worden uitgevoerd. 
Heel bewust werd gekozen voor ledlicht dat warmer is 

dan in de andere ruimten. Is de lichttemperatuur elders 
rond de 3000 K, dan kozen we hier voor de ‘Dim to Warm’ 
techniek. Daarmee kan het ledlicht worden geregeld 
tussen 3000 K en 1800 K. Zo kan het licht in de ruimte 
mee evolueren met het buitenlicht dat binnenvalt via een 
raampartij op een meter of twee hoogte. Dat is belangrijk, 
want afhankelijk van het seizoen en het uur van de 
dag heeft het licht een ander effect op de huid van de 
overledene. Door aandacht te hebben voor het licht zorgt 
men voor een sereen, troostend beeld op elk moment. 
Dat is nodig, want om de familie de kans te geven zo vaak 
als ze maar willen tijd bij de dierbare door te brengen, is 
elke afscheidssalon elke dag van de week de klok rond 
toegankelijk met een gecodeerde sleutel.

Licht- en pianotoetsen in de aula
Is de vleugelpiano of de helderheid het eerste dat opvalt 
in de ruime aula? Dat is moeilijk te zeggen, maar terwijl 
de piano zijn vleugel spreidt, laten grote ramen het 
zicht op de lucht binnen. Lichtrails met spots versterken 
het inkomend licht. De spots zijn geplaatst tussen het 
akoestische plafond en ze kunnen worden gedimd 
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Starmion, ook voor... duurzame lichtlijnen in industriële, logistieke en productieomgevingen 
Oude Roderweg 15A | 6422PE  Heerlen | www.starmion.nl | info@starmion.nl | 06-5327 07 48

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



naargelang de sfeer. Wordt er een stukje piano gespeeld, 
dan wordt de sfeer intiem en emotioneel en dan past 
zachter licht. De aula die plaats biedt aan maximaal 
200 mensen, is flexibel uitbreidbaar binnen de muren. 
Dat impliceert dat het licht ook wordt aangepast als de 
ontvangstruimte mee in gebruik wordt genomen om de 
capaciteit te laten groeien.

Efficiënt, sereen en discreet
Was er in de andere ruimten oog voor esthetiek in 
combinatie met lichtsterkte en –kleur, dan moest er in de 
verzorgingskamer vooral worden uitgegaan van degelijke 
technische verlichting die spatwaterdicht is. Hier is het 
immers essentieel dat de kamer voldoende klaar is om 
minutieus werk te leveren. In de rest van het gebouw en 
buiten werd gekozen voor lichtpunten die geen aandacht 
opeisen, maar discreet bijdragen aan een stijlvolle 
omgeving. De kleurtemperatuur is – met uitzondering 
van de afscheidssalons – overal gelijk en neutraal met 
3000 K. “Bij het voorstellen van de verlichtingselementen 
nemen wij de huisstijl van Dela als vertrekpunt. In diverse 
uitvaartcentra werken wij met onze eigen Lunatrix-lijn 

en dat was ook hier voor een groot deel het geval, maar 
natuurlijk was er voor dit nieuwe gebouw steeds nauw 
overleg met de architect, het bureau D’hondt-Parein uit 
Berchem, en met de uitvaartondernemer die ook een 
uitgesproken visie had op wat hij wilde realiseren”, aldus 
De Cort.

Rots
In de binnentuin van het uitvaartcentrum ligt een 
golfbreker. Een verwijzing naar de nabijgelegen zee 
natuurlijk. En een treffend symbool voor het uitvaartteam, 
dat een rots in de branding wil zijn voor elke bezoeker. 
De warmrode baksteen, de mooie natuurlijke materialen, 
aandacht voor ecologie en het doordacht gebruik van licht… 
dit alles draagt dezelfde boodschap uit: hier wordt men met 
zorg omringd op de meest duistere momenten van het leven.

    www.dp-architecten.be
    www.groepalelek.be
    www.dela.be/nl/uitvaartzorg-bleyaert-knokke
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Kees van Aert, wethouder van de gemeente, steekt 
van wal: “Alle landen in Europa hebben met elkaar 
afgesproken dat ze in 2020 fors minder CO2 gaan 
uitstoten omwille van de klimaatverandering. Die fors 
mindere uitstoot hebben is nog lang niet gerealiseerd. 
We moeten écht aan de bak. Het project SLIC, dat 
wordt gesubsidieerd door de EU,  geeft ons de kans 
om een belangrijke slag te slaan. We weten dat de 
openbare verlichting een belangrijk onderdeel is van 
de totale CO2-uitstoot van gemeenten. Die ligt op 
ongeveer 35%.  Dit is dus een uitgelezen kans om 
dichterbij de klimaatdoelstellingen te komen. Met slimme 
verlichtingsoplossingen kunnen we in de openbare 
verlichting minstens 50% CO2-reductie realiseren. Als 
gemeente grijpen we dit project daarom met beide 
handen aan. Zo kunnen we grote stappen maken in onze 
ambitie als duurzame gemeente.”

Proef buitengebied
Peter van der Wegen is projectleider van het SLIC-project 
namens de gemeente Etten-Leur. “In dit proefproject 
vernieuwen we een deel van de openbare verlichting 
in het buitengebied. Aan 26 straten en (fiets)paden 
vervangen we de lampen door led. Op verschillende 
plekken installeren we ook sensoren om dynamisch 
dimmen mogelijk te maken. De werkzaamheden zijn 
eind november gestart en de proef duurt tot half 2021.” 

De gemeente gaat experimenteren met verschillende 
lichtsterkten en dimscenario’s. Het doel van de proef is het 
vinden van een goede balans tussen CO2-vermindering en 
het behoud van het veiligheidsgevoel in de buitengebied 
en op de weg. Van Aert: “Daarom hebben bewoners en 
weggebruikers een belangrijke rol. Zij kunnen aangeven 
wat de verlichting doet met hun gevoel van sociale 
veiligheid en verkeersveiligheid.”

Subsidie
Van der Wegen: “Sinds 2013 zijn we al bezig om subsidie 
te krijgen. Een eerdere Europese subsidieaanvraag 
kwam er helaas niet door. Daardoor hadden we toen wel 
de beleidsplannen klaar en wisten we wat we wilden. 
Bovendien hadden we de belangrijkste lijntjes gelegd. 
Via-via kwamen we op het spoor van het Europese 
samenwerkingsprogramma Interreg 2 Zeeën.  Dit is een 
door de EU gesubsidieerd programma. Het financiert 
onderzoeksprojecten om met behulp van innovaties tot 
een duurzame economie te komen in het 2 zeeëngebied. 
Dit zijn de regio’s aan beide kanten van de Noordzee, dus 
Nederland, België, Noord-Frankrijk en Groot-Brittannië.” 
In deze landen zijn nu zeven verschillende proefprojecten 
opgestart. “Dat is SLIC. Allemaal gericht op slimme 
verlichtingssystemen die bijdragen aan  een vermindering 
van de CO2-uitstoot in Europa. Ook zijn er twee kennis-
instellingen bij betrokken om alle Europese landen 

Etten-Leur gaat 
voor slimmer licht

De gemeente Etten-Leur gaat experimenteren met 

duurzame en innovatieve straatverlichting om de 

CO
2
-uitstoot te verlagen. Het gaat om een proef van 

het Europese Smart Light Concepts project, ook wel 

SLIC genoemd.

– Door Miranda Zonneveld
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straks van de kennis en ervaring te laten profiteren. 
De Avans hogeschool in Breda en de universiteit van 
Portsmouth rekenen alles door en presenteren de 
resultaten. Het project organiseert geregeld internationale 
kennisuitwisselingsdagen met de projectleden. De 
eerstvolgende is in januari 2019. Zo leren we van elkaar.”

Tweaken en tunen
De subsidie was rond. Thom Vermeulen van Nobralux 
werd erbij gehaald voor lichtadvies en de technische 
invulling. “We hebben het buitengebied in vijf typen 
wegen ingedeeld en lichtberekeningen gedaan. Daarna 
zijn we gaan kijken naar de leveranciers van ledlampen, 
sensoren en lichtmanagementsystemen. Dat laatste is 
echt nodig; je wilt op afstand kunnen tweaken en tunen. 
Eind november zijn de eerste nieuwe lampen, armaturen 
en sensoren geïnstalleerd. Ook experimenteren we 
met lichtmasten op zonnecellen. Deze maand moet de 
installatie helemaal zijn afgerond. “

Slim dimmen
Van der Wegen: “Om de CO2-uitstoot te verminderen 
is alleen lampen vervangen niet genoeg. We kijken 
daarom naar mogelijkheden om te dimmen, bijvoorbeeld 
op tijdstippen dat er nauwelijks of geen verkeer is. 
De sensoren gebruiken we om het licht dynamisch te 
dimmen, afhankelijk van het aantal auto’s, fietsers of 
voetgangers dat langskomt. Vermeulen: “De nieuwe 
ledverlichting kan traploos worden gedimd, van fel 
naar helemaal uit. Gedurende de nacht stellen we de 
verlichting expres op 10% van het vermogen af. We 
hebben dan voldoende mogelijkheden om op te schroeven 
als er kritische reacties komen.”

Samen balans bepalen 
Van Aert: “Ik wil graag de belangrijke rol van de belang-
hebbenden benadrukken. Dit zijn de bewoners, 
ondernemers en weggebruikers in het buitengebied 
van Etten-Leur. Via enquêtes, de website en informatie-
bijeenkomsten vragen we hen om hun ervaringen met en 
beleving bij de veranderingen in de lichtinstellingen. Nu 
we zijn begonnen met een periode van dimmen, vragen 
we deze periode wat ze is opgevallen en wat ze van 
de verandering vinden.”  Van der Wegen: “Ja, de juiste 

informatie naar de belanghebbenden was heel belangrijk 
in de subsidieaanvraag. We maakten een duidelijke 
informatiefolder over het project om de omwonenden te 
stimuleren naar de informatie-avond te komen en hun 
mening te blijven geven.”

Lichtkleur
Vermeulen vertelt over de reacties op de eerste 
wijzigingen: “Voorheen was de lichtkleur oranje en rond 
de 2000 K. Nu hebben we de lichtkleur veranderd naar 
wit, met rond de 4000 K, dus we krijgen nu al reacties 
in de trant van: ‘Jeetje, wat een bak licht, dat mag wel 
wat minder.’ Dat is precies waar we heen willen. Wel het 
gevoel van veiligheid behouden, maar met minder energie. 
Wat een verandering van lichtkleur daarvoor dus al kan 
betekenen.” 

Winst 
Van Aert: “De belangrijkste winst van de proef is dat we 
als gemeente kennis en ervaring opbouwen om onze 
openbare verlichting duurzaam te vernieuwen, met de 
randvoorwaarde dat de verlichting veilig en comfortabel 
blijft. Van der Wegen: “Ja, straks kunnen we veel betere 
keuzes maken tussen de leveranciers, omdat we zelf 
hebben gezien wat de resultaten zijn. Ik vond het daarom 
ook belangrijk om voor de winter te beginnen. In 2021 
hebben we dan al een aantal winters gehad. Dan weet je 
bijvoorbeeld of de sensoren ook blijven functioneren als 
het sneeuwt, en dat is allemaal informatie waar andere 
gemeenten qua leverancierselectie wat mee kunnen. Dat 
is winst.”  

Kennisdeling
Van Aert: “Ik zie de kennisdeling inderdaad als een groot 
goed. Niet alleen met de SLIC projectleden, maar ook 
bijvoorbeeld in ons Regionale Energie Strategie-overleg. 
Dat voeren we met 16 andere gemeenten in westelijk 
Brabant. Met elkaar moeten wij een bod doen richting 
de centrale overheid over hoe we gaan voldoen aan het 
klimaatakkoord. Door de opgebouwde kennis in deze 
proef kunnen we straks heel goed aangeven wat wij als 
gemeente kunnen betekenen. Andere gemeenten kunnen 
hier op hun beurt van profiteren.”
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S c k a k e l e n  n a a r  s c h o o n h e i d  l i c h t  a a n ,  l i c h t  u i t

The internet of things (IoT) heeft het gigantische 
potentieel om nieuwe en extra waarde te ontsluiten in 
gebouwen door het connecteren van bouwsystemen en 
sensoren in een intelligent netwerk. 

Deze digitalisering zal aanleiding geven tot beter 
gebouwbeheer en betere gebouwautomatisering en levert 
sensorgegevens, zoals bezettingspatronen, temperatuur, 
verkeer, luchtkwaliteit, weer, trillingen, vloeistofniveaus en 
meer. Verlichting kan de uitgelezen thuishaven zijn voor 
deze extra sensoren die de noodzakelijke data aanleveren 
voor energie- en facilitair beheer. Op woensdag 6 februari 

zullen verschillende experts van de KU Leuven, UGent 
en enkele clusterleden uit de bedrijfswereld verschillende 
hete hangijzers belichten van de digitalisering van 
verlichting. 

De studiedag Geconnecteerde verlichting voor intelligente 
gebouwen van Groen Licht Vlaanderen is gratis voor 
leden, 100 euro voor niet-leden, waarbij de KMO-
portefeuille van toepassing is. Het programma, meer 
informatie en een inschrijf-link zijn te vinden op de site.

www.groenlichtvlaanderen.be

Studiedag 
geconnecteerde 
verlichting

5WATT 450lm Ø76mm Kantelbaar 
white|black|nickel brushed
2700K, 4000K, DIM TO WARM

STAR ULTRA FLAT DESIGN

PREMIUMLED  UW LED VERLICHTING GROOTHANDEL  INFO@PREMIUMLED.NL WWW.PREMIUMLED.NL

DE BADKAMER / WOONKAMER LED SPOT
Zeer lage inbouwdiepte 23mm
Geschikt voor vochtige ruimtes
Eenvoudige installatie Quikconnecter
Dimbaar, Kantelbaar en flicker free

23mm
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S c k a k e l e n  n a a r  s c h o o n h e i d  l i c h t  a a n ,  l i c h t  u i t

Nieuw in het programma van SIGOR is het aanbod 
van de producten van Luxigent, een modulair en 
uitbreidbaar lichtsturingprogramma voor nieuwe 
lichtinstallaties of als uitbreiding in bestaande 
situaties. 

Hiermee kan men naast de normale situaties, zoals 
schakelen en dimmen, ook scènes van de verlichting 
programmeren. De aansturing is flexibel en 
gemakkelijk en kan gebeuren via wandschakelaars, 
afstandbedieningen of via de eigen app. Alle 
mogelijkheden zijn onderling te combineren. 

www.exaltation.eu

Sigor en 
Luxigent

Met IoT en een smartphone, tablet of PC valt er van 
alles te besturen. Nexta Tech laat sensoren, controle-
units en elektrische apparaten met elkaar communiceren 
door een hub controle-unit en radiotechnologie. 

De webserver controle-interface maakt op twee manieren 
verbinding met de hub: wifi met directe toegang tot de 
hub of via wifi op het bestaande lokale netwerk. 
De hub ‘praat’ dan weer met de aangesloten systemen 
op 433,92 MHz ISM-modus. Voor ieder aangesloten 
systeem of apparaat is er een bedieningsscherm met 
instellingen voor de programmering (wekelijks en ook per 
uur instelbaar), scenario’s en aparte of groepsinstellingen. 
Op www.nexta-demo.com kan men de iDriver software 
zelf ervaren, spelen met de interfaces en ervaren hoe 
gemakkelijk het werkt.

www.nexta-tech.com 

Bedieningsgemak
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         en ontvang een publicatie naar keuze met 50%korting 
geldig tot en met 28 februari 2019

www.nsvv.nl/registratie

Word nu lid van de NSVV

www.tronixlighting.com

Light delivered 
by people



Creatief zonder 
grenzen

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

Waar de meesten een kale muur 
zien, ziet ORAC een blanco canvas. 
Eén waar mensen hun eigen ding 
kunnen doen, want modern hoeft 
niet strak en steriel te zijn. Met 
de MODERN-collectie voeg je je 
persoonlijkheid grenzeloos toe aan 
architectuur en interieur. 

Het bedrijf brengt vier nieuwe 
concepten op de markt. De orna-
menten zijn gebruiksvriendelijk, 
veelzijdig en eindeloos te combineren. 
Neem bijvoorbeeld compact design 
lighting. Dat zijn vier innovatieve 
en compacte verlichtingsprofielen, 
ontworpen door Orio Tonini. Voeg 

subtiele, indirecte verlichting of direct 
licht als accent toe aan het interieur. 
Combineer met ornamenten uit 
de andere lijnen van Modern voor 
verrassende resultaten. De universele 
profielen passen in elke ruimte, als 
uplighter of downlighter, als plint, 
wandlijst of kroonlijst. De lichtprofielen 
maken de ruimte visueel groter, 
brengen sfeer en vormen zowel 

functionele verlichting als een speels 
accent. Verder krijgen muren met 
de 3D-panelen van Modern een 
onverwacht speels effect en geven 
ze en extra dimensie aan een ruimte. 
Creativiteit troef. 

ww.oracdecor.com  
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CLS introduceert de Jade B en 
de Jade C, waarmee architecten 
en lichtontwerpers nu over nog 
meer mogelijkheden beschikken 
om binnen één designlijn volledige 
lichtontwerpen te realiseren. 

Er zijn tientallen uitvoeringen van de 
Jade, waaronder ook Tunable White 
en Colour mixing uitvoeringen. Voor 
elk lichtplan is er dus een goede 
mix te maken. De Jade B is een 
opbouwarmatuur dat gebruikmaakt 

Speels en 
praktisch

Oeroud speelgoed en een klassieke lantaarn zijn de inspiratiebronnen voor de 
nieuwe Diabolo-lijn van Lonc Living Products. Het Nederlandse designmerk 
introduceert drie versies: een tafellamp, een hanglamp en een staande lamp. 

De lampen hebben een dubbele kap met armaturen die licht in 
tegenovergestelde richtingen werpen. In alle ontwerpen komen twee ronde 
stokken terug. Elvin den Haan, ontwerper van de lamp en medeoprichter 
van Lonc, dacht al een paar jaar na over lampen die zijn geïnspireerd op de 
klassieke Tolomeo-tafellamp. Hij nam als vertrekpunt het silhouet van de 
Tolomeo. Gecombineerd vormen twee silhouetten een zandloper. Of liever: 
een diabolo zoals die overal ter wereld in de handen van straatartiesten en 
kinderen voor vermaak zorgt. De twee conische kappen zijn vervaardigd uit 
wit gesatineerd composiet. Een geanodiseerde aluminium verbinding biedt 
plaats aan de lamphouders. Deze structuur wordt vervolgens verbonden met 
de stokken door middel van pennen, waardoor de ‘diabolo’ onder elke hoek 
kan draaien. Terwijl de ene lichtbundel op het werkoppervlak 
schijnt, zorgt de andere voor omgevingsverlichting. De 
voorkeurslichtbron is een kopspiegellamp die indirect 
licht werpt via de binnenkant van de kap. Speels en 
praktisch komen alle Diabolo-lampen tot hun recht 
in een woonkamer of studeerkamer, maar ook in 
een professionele werkruimte of in een commerciële 
omgeving zoals een lobby, vergaderruimte of restaurant. 
De tafellamp is 57,5 cm hoog op een basis van 29,3 cm, de 
vloerlamp is 185 cm hoog op een basis van 36 cm, en de 
hanglamp heeft een hoogte van 65,5 cm.

www.lonc.nl

Meer Jade
van een bout-bevestiging. Dit is 
met name ideaal voor gebruik aan 
kabelgoten, metalen rasterplafonds, 
en dergelijke. De Jade C is geschikt 
voor alle toepassingen waarbij een 
hoogwaardige opbouwarmatuur 
is gewenst met een goede 
kleurweergave in een design 
behuizing. De Jade C is voorzien van 
een rozet voor inbouw in systeem-, 
houten en metalen plafonds. CLS 
heeft een gevarieerde keuze uit 
ledlichtbronnen met een CRI tot 96, 

en er zijn speciale ledlichtbronnen 
voor retail & food-toepassingen 
leverbaar. Met 20 of 30 W 
opgenomen vermogen, in non dim, 
mains dim, local dim of DALI dim, 
en een A+ of A++ energy label. De 
behuizing is verkrijgbaar in wit, 
zwart of grijs. Met vijf jaar garantie, 
en het certificaat van herkomst is 
verkrijgbaar.

www.cls-led.com
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De Lucis 3.0 Simple & Twist serie heeft innovatieve 
nieuwe functies. Deze serie draadloze led-sfeerlampen 
draait om intuïtieve functionering, draagbaarheid en het 
delen van zowel stroom als licht. 

Innovative Brands presenteert vier volledig nieuwe 
draadloze ledlampen: de Lucis 3.0 Simple is uitgerust met 
ledlampen met een maximale output van 180 lm. Het 
gebruiksgemak komt door de stijlvolle touch-sensoren die 
het helderheidsniveau van de lamp regelen. De lamp is 
esthetisch vergelijkbaar met zijn grote broer; de Lucis 3.0 
Simple Power. Deze is uitgerust met een krachtige 8000 
mAh-batterij die 88 uur continu licht kan geven. Daarnaast 
heeft Lucis (met uitzondering van Lucis Simple) een 
innovatieve toevoeging die het goed zal doen bij de tech-

Wim Mulder begon lampen te ontwerpen en te 
produceren in 1993. Omdat hij niet tevreden was met 
het toenmalige aanbod in de markt, begon hij met een 
experimenteel ontwerpproces dat draait om vormen, 
structuren en materialen. 

Dit leidde onder andere tot de Ufo-lijn , gemaakt van acryl en 
rvs, die nog steeds handmatig wordt geproduceerd onder de 

rook van Amsterdam. De Ufo kan op speelse wijze worden 
opgehangen boven een tafel of als object in de vrije ruimte. 
De slimme lichtverdeling met dimbare lampen creëert een 
warm schouwspel. De diameter van de hanglampen loopt 
van 50 tot 120 cm, en de staande lamp met Belgische 
hardstenen voet wordt in 50 of 60 cm doorsnee geleverd.

www.formadri.com

Ufo

liefhebber: een powerbank-functie waarmee de telefoon 
draadloos kan worden opgeladen. De Lucis Twist heeft 
nog een nieuwe functie: draai aan de bovenkant van de 
lamp om de helderheid en kleur te regelen, en een andere 
sfeer te creëren. De Lucis 3.0 Duo Color Twist is de eerste 
lamp die is uitgerust met deze technologie. Deze draaibare 
lamp heeft eveneens een 8000 mAh batterij die 88 uur 
aaneengesloten kan branden in de twee beschikbare 
lichtinstellingen; warm wit en levendig oranje. De laatste 
lamp in de Lucis 3.0-productlijn is de Lucis 3.0 Full Color 
Twist. Deze is uitgerust met RGB-leds met een maximale 
output van 250 lm. Deze lamp heeft alle functionaliteit 
van de andere lampen uit de productlijn in combinatie 
met beschikbaarheid tot het volledige kleurenspectrum, 
dus meer dan 16 miljoen kleuren licht. Deze kleuren 
komen tot hun recht in de zes verschillende dynamische 
lichtprogramma’s van de lamp. Verder is er een nieuwe 
reeks accessoires die de lampen compleet maken, met 
volledige functionaliteit op elk model, dankzij dezelfde 
1/4”-connector, waardoor de gebruiker volop kan genieten 
van de lamp.

www.lucislamp.com

Lucis
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Inmiddels is bij iedereen bekend 
dat door de komst van led onze 
blootstelling aan blauw licht 
aanzienlijk is toegenomen. 
Negatieve gevolgen hiervan, zoals 
de verhoogde kans op verstoring 
van het bioritme, worden steeds 
meer ondervonden. 

Rofianda heeft in samenwerking met 
Seoul Semiconductor (in persoon 

Circadiaanse led highbay en tubes

van haar technisch directeur Europa, 
Marc Juarez) een armatuur ontwikkeld 
die is voorzien van de Sunlike V2 
ledchip. Deze chip heeft als enige ter 
wereld het volledige zonlichtspectrum 
(380 – 740 nm), en voldoet daarmee 
aan de eisen die aan circadiaanse 
verlichting worden gesteld. De 
optimalisering van het spectrum 
zorgt dat de intensiteit van de blauwe 
golflengte sterk is verminderd en men 

dus geen negatieve gevolgen van 
deze verlichting ondervindt, zoals 
verstoring van het bioritme. Rofianda 
past de chip optioneel toe in haar 
zelf ontwikkelde armaturen, die 
veel in de industriele en agrarische 
sector worden gebruikt. Het volledige 
daglichtspectrum zorgt dat het brein 
geen negatieve gevolgen ondervindt 
van dit kunstlicht. De chips kunnen 
worden toegepast in alle armaturen 
van Rofianda. Deze zijn allemaal 
standaard IP66 en IK10, waardoor 
ze geschikt zijn voor gebruik in 
zware omgevingen. Optioneel is de 
armatuur ook dimbaar via DALI of 
1-10 V, waardoor deze nog beter kan 
worden aangepast aan de gewenste 
behoeften. 

www.rofianda.nl

MOOV is een innovatieve Belgische 
designer en fabrikant van 
topdesign, klikbare en verwisselbare 
verlichtingselementen voor 
hedendaagse gebouwen. De creaties 
van Moov zijn stijlvol, makkelijk te 
installeren, budgetvriendelijk en 
nadien verwisselbaar. 

Jordy Reynders, 360° designer van 
Moov: “Als jong verlichtingsmerk 
wilden we anders zijn dan alle 
andere verlichtingsfabrikanten door 
een compleet nieuw concept en een 
nieuwe visie te creëren: verander 
op elk moment en slechts in enkele 
seconden zelf de sfeer en het uitzicht 

De klik met MOOV

in het interieur door de laatste nieuwe 
lichtaccessoires (clicks) te klikken op 
de bestaande basis spots (base).” 
De idee van Moov is dus om een 
vlak ingebouwde spot aan te bieden 
zonder vooraf te moeten denken 
aan functionaliteit of het uiteindelijke 
uitzicht van de verlichting. In functie 
van budget of gewenst uitzicht is 
de basisspot nadien heel snel om te 
toveren in een decoratieve verlichting 
door er eenvoudigweg een van de 16 
beschikbare clicks op te klikken. De 
clicks zijn beschikbaar in verschillende 
kleuren of kleurcombinaties. 
Wie na een paar jaar de laatste 
verlichtingstrend wil integreren in 

de eigen woning, hoeft alleen maar 
een nieuwe click te bestellen die op 
de bestaande basis past. Moov kan 
desgewenst ook speciale designs als 
Limited Editions ontwerpen. Daartoe 
heeft men een social media platform 
opgericht dat designers en creatieve 
geesten samenbrengt om briljante 
ideeën om te zetten in innovatieve 
producten, door hen een professionele 
R&D en productieomgeving aan 
te bieden. Elke creatie is 100% 
ontworpen, geproduceerd en 
geassembleerd in België.

www.moovlighting.com
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Gouden 
maan
Gold Moon Chandelier is het nieuwe ontwerp van 
Catellani & Smith, waarin de gouden kleur warmte 
en allure aan een ruimte geeft. Deze lichtcompositie 
verwondert de kijker en is een blikvanger in elk project, 
in hotels en in residentiële projecten. 

Catellani & Smith heeft het klassieke idee van de 
kroonluchter opnieuw geïnterpreteerd en komt met een 
heel modern ontwerp. Gold Moon Chandelier bestaat 
uit een aantal onregelmatig gevormde schijven, die met 

dunne kabels hangen aan een gesatineerde stalen voet. 
De schijven hebben een doorsnee van 20 cm zijn bedekt 
met het dunste bladgoud, en voorzien van koperen krullen 
en kleine glazen steentjes. De leds, die zorgen voor de 
aanlichting ervan, zijn dimbaar voor passende verlichting 
op elk moment. Versies op maat zijn ook mogelijk; zo is 
de plafondbasis verkrijgbaar in verschillende doorsnedes, 
afhankelijk van het aantal schijven, dat begint bij 20.   

www.catellanismith.com
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One-stop-shop

LightMotion

Bij retail speelt emotie een grote rol. Verlichting biedt veel mogelijkheden 
om hierop in te spelen: bij productdisplays, in de etalage tot en met de 
paskamers. Het verlichtingsconcept van Fagerhult biedt een one-stop-
shop concept dat een passende oplossing heeft voor kleinere en grotere 
verlichtingsvraagstukken. 

www.fagerhult.com

Weg met kabels, trafo’s en haspels, en direct werken 
met een oplaadbare lamp. Voor een thuisklusser is dit 
een gewone situatie, maar in de industriële wereld 
met explosiegevaarlijke zones ligt het een stuk minder 
voor de hand. ATEX introduceert de Ultra2: een Atex-
gekeurde lamp, die gedurende een hele werkdag, 8 
uur lang, 3200 lm geeft. Bij het ontwerp van deze 
lamp is rekening gehouden met de eisen uit de diverse 
industrieën. 

Hij is zo licht mogelijk gemaakt en weegt slechts 5,5 kg. 
Daardoor is de lamp bruikbaar voor transport naar en 
gebruik op offshore locaties, of om moeilijk bereikbare 
plaatsen te bereiken. De lamp is zo licht en waterdicht, 
dat hij blijft drijven: veilig in donkere besloten ruimten, 
riool of pomphuizen en machinekamers. De certificering 
is IICT4: geschikt voor alle gasgroepen en vrijwel alle 
industrieën. Het ontwerp heeft ronde hoeken, zodat deze 
ook dankzij een elastische polypropyleen behuizing bij 
een val zo min mogelijk schade aanricht. Dit maakt de 
Ultra2 niet alleen een uiterst veilige lamp, maar ook nog 
eens de meest efficiënte en goedkope Atex-oplossing. 
Bij een draagbare, oplaadbare lamp zijn namelijk geen 
stekkers, haspels, transformatoren en verlengkabels meer 
nodig. Dit zijn dure producten, maar een deskundige 

Oplaadbare Atex werklamp

Op een aantal plaatsen zijn de LightMotion en de LightMotion.Bike 
geinstalleerd, onder andere in de Hofstad en in Breda. Deze laad-
lantaarns van Lightwell zijn zowel EV-opladers als straatlantaarns. 

Hiermee kunnen gemeenten elektrisch rijden bevorderen zonder extra 
straatmeubilair te hoeven plaatsen. Beide lantaarns zijn goedgekeurd door 
de Nederlandse netbeheerders. De LightMotion.Bike is er voor de E-bikes, 
E-scooters, spes, pedelecs en andere elektrische vervoermiddelen. Daarmee 
ontsluit Lightwell het complete elektrisch-vervoer systeem voor binnensteden 
waarmee een duurzame stad nog beter realiseerbaar wordt, en gaat men voor 
een stadslogistiek zonder uitstoot (zero-emissie).

www.lightmotion.nl 

die de installatie aansluit is bijvoorbeeld overbodig 
geworden. Ook zijn er geen discussies meer nodig over 
de juiste spanning, 230 of 42 V, of over de kabellengte, 
omdat de lamp ongecompliceerd te gebruiken is zonder 
aansluitproblemen. Dat maakt het ook ideaal in de verhuur. 
De behuizing is glad en gemakkelijk schoon te maken, 
het venster is indien nodig goedkoop te vervangen, 
op de onderhoudsvrije accu’s zit vier jaar garantie. Het 
ontwerp stapelt gemakkelijk en is 
ruimtebesparend. De werklamp 
is niet alleen geschikt voor de 
luchtvaart en petrochemische 
industrie, maar voor een heel 
breed spectrum aan industrieën 
en toepassingen, zoals de 
scheepsbouw, in machinekamers 
en voor hulpdiensten. De 
ontwikkeling  en certificering 
van de Ultra2 is door Artidor 
in Geldrop uitgevoerd. Dit 
komt de bij Atex verplichte 
traceerbaarheid van het product 
en de levertijd ten goede.

www.optilight.com 
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