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In- en Exterieurverlichting van eigen bodem

Olympia LED Panel 
A0160100 - 60x60  3000 K
A0160101 - 62x62 3000 K
A0160110 - 60x60 4000 K 
A0160111 - 62x62 4000 K
A0160120 - 30x120 3000 K
A0160130 - 30x120 4000 K

Olympia Suspension Kit  
A0160900 - 4 Wires
A0160910 - 6 Wires

Laat u informeren over de mogelijkheden van de 
Olympia-serie:
 
Artecta@highlite.nl of bel 045-5667734.

Olympia LED Panels: 
professionele oplossing op het gebied van verlichting



Meer 
daglicht
In een aflevering van Reizen Waes zei de geëngageerde 
Poolse gids over een gigantische en vervuilende 
bruinkoolcentrale: “That’s what you get when energy 
producers run the energy policy. It will always be about 
selling more, never about using resources wisely.” Je 
zou hetzelfde kunnen denken over lichtfabrikanten, dat 
het alleen maar gaat om geld, maar die vlieger gaat 
gelukkig lang niet altijd op. Een aantal daarvan past ook 
daglicht toe en gebruikt minder armaturen; zij zetten het 
lichtplan en de eindgebruiker voorop. 

Ongepland hebben we in deze editie veel over daglicht 
en de voordelen daarvan. Truus Hordijk breekt graag een 
lans voor daglicht en leert haar studenten Bouwfysica 
aan de TU Delft in hoeverre ze een tekort aan daglicht 
moeten compenseren met kunstlicht. En bij de NSVV gaat 
het over CIE S026/E:2018 uit december, met daarin een 
meet- en ontwerpmethodiek die de niet-visuele effecten 
van licht centraal stelt. In de woorden van Luc Schlangen: 
“Voor het uitdrukken van de helderheid kun je luxen 
gebruiken. Voor de biologische effecten van licht via de 
ogen is deze standaard als leidraad van belang.” Daarmee 
kan de lichtindustrie het dagelijkse patroon van daglicht 
beter nabootsen in de ontwerpen en installaties.

Human Centric Lighting komt ook aan bod. Het valt Henk 
van Geresteyn van Waldmann op dat er in Nederlandse 
kantoren “nog maar mondjesmaat lichtoplossingen zijn 
die persoonlijk zijn afgestemd op de werknemer.” In 
Duitstalige landen is dat veel normaler. “Daar hebben 
kantoormedewerkers meestal staande verlichting, die ze 
zelf kunnen bedienen.” In Nederland en België zit alles in 
of aan het plafond. “Dat maakt het individualiseren van 
licht een uitdaging.”

Verder is IMM Keulen van de partij met bijzondere 
designs en heet UNETO-VNI voortaan Techniek 
Nederland. Directeur Erik van Engelen vertelt over hoe 
de maatschappelijke relevantie van de technieksector 
de komende jaren alleen maar zal groeien, met de 
toenemende complexiteit van de infrastructuur.

Veel leesplezier gewenst!

Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

Va n  d e  r e d a c t i e
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A c t u e e l

Van 10 tot en met 14 maart vindt de Lichtwoche 
Sauerland weer plaats. Dit tweejaarlijkse evenement 
in het Duitse Sauerland is een ontmoetingsplek voor 
bekende fabrikanten, inkopers en agenten van licht 
en verlichting, zowel uit Duitsland als uit België, Italië, 
Nederland, Oostenrijk en Spanje.

Hier bieden de groothandel en detailhandel een overzicht 
van innovaties, nieuwe ontwikkelingen en trends in de 
lichtmarkt. Bezoekers kunnen zich aanmelden op de site 
www.anmeldung.lichtwoche-sauerland.de met de code 
2019LWS.

www.lichtwoche-sauerland.de 

Per 2023 moeten alle bedrijven 
van 100 m2 en groter verplicht 
energielabel C of hoger hebben. 
Nederland heeft ruim 67.500 van 
zulke kantoorgebouwen, en 75% 
daarvan heeft een lager energielabel 
of is nog niet geregistreerd. 

Duurzame verlichting is een goede 
oplossing om aan energielabel C 

Grote kantoorgebouwen

Laagspanningsinstallaties

te komen: het heeft een hoog 
rendement en kan snel worden 
terugverdiend. TL Besparen 
gaat een samenwerking aan met 
Stichting Lucrum en helpt de 
deelnemers van Lucrum graag aan 
het wettelijk verplichte energielabel 
C of hoger.

www.tlbesparen.nl

Voor het eerst sinds het bestaan 
van NEN 1010, de norm voor 
elektrotechnische installaties, 
verschijnt een norm voor de 
meest voorkomende typen 
laagspanningsinstallaties. NEN 4010 
is bedoeld voor alle installateurs 
die de meest voorkomende 
werkzaamheden aan elektrische 
installaties voor laagspanning 
verrichten.

 Deze norm is opgesteld om de vele 
eisen voor elektrische installaties 

voor laagspanning voor een brede 
doelgroep toegankelijk te maken. 
Niet iedere installateur krijgt in 
zijn of haar werk te maken met 
alle eisen die in NEN 1010 staan. 
Met een norm voor de algemene 
installatiepraktijk is NEN 4010 voor 
veel installateurs voldoende om hun 
veelvoorkomende werkzaamheden 
uit te voeren. Bij de bepaling van het 
onderwerp en het toepassingsgebied 
zijn drie uitgangspunten gehanteerd: 
NEN 4010 moet aansluiten bij de 
Nederlandse installatiepraktijk, 

het taalniveau (leesbaarheid) moet 
aansluiten bij de doelgroep, en NEN 
4010 mag niet in strijd zijn met NEN 
1010. Door NEN 4010 toe te passen, 
voldoen installateurs ook aan de 
elektrotechnische veiligheidseisen 
in de bouwwet- en regelgeving. 
Dat geldt alleen binnen het 
toepassingsgebied van NEN 4010. 
Voor onderwerpen die daarbuiten 
vallen, moet NEN 1010 worden 
gebruikt.

www.nen.nl/NEN4010

Lichtwoche 
Sauerland
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A c t u e e l

Licht op Rotterdam

Studiedag noodverlichting
Op 14 maart is er een studiedag nood- en veiligheids-
verlichting - dit is een initiatief van de KU Leuven/
Laboratorium voor Lichttechnologie en vzw Groen Licht 
Vlaanderen. Wat is noodverlichting en wanneer spreken 
we over veiligheidsverlichting? 

Aan welke regelgeving dient te worden voldaan en welke 
aspecten zijn belangrijk bij de implementatie? Deze 
studiedag wil een heldere kijk bieden op deze thematiek. 
In de ochtend gaan we dieper in op de normalisatie 
en wetgeving voor nood- en veiligheidsverlichting. 
Na de broodjeslunch ligt de focus op de aspecten 
sturing, monitoring en onderhoud en krijgt men zicht 
op hoe nood- en veiligheidsverlichting kunnen worden 
gesimuleerd in het computerprogramma Relux. 

De studiedag wordt afgesloten met een netwerkmoment 
en mogelijkheid tot begeleide bezoeken aan de 
demoruimtes van het Lichtpaviljoen van ETAP. De dag 

is bedoeld voor studie- en adviesbureaus, (interieur-)
architecten, elektrotechnische installateurs, technische 
groothandel, technische diensten, preventieadviseurs, 
enzovoort. Op de site is de studiedag te vinden onder 
activiteiten.

www.groenlichtvlaanderen.be

Van 27 tot en met 29 maart 2019 organiseert de 
gemeente Rotterdam in samenwerking met LUCI het 
internationale verlichtingscongres City under Microscope. 
LUCI (Lighting Urban Community International) is een 
uniek internationaal netwerk dat steden en professionals 
op het gebied van verlichting samenbrengt. 

Luci is opgericht in 2002 met als doel steden samen te 
brengen en passende antwoorden te vinden op belangrijke 
uitdagingen, zoals verlichtingsplannen, projecten en 
innovaties. Drie keer per jaar organiseert Luci een 
verlichtingscongres in samenwerking met één van de bij 
het netwerk aangesloten steden. Rotterdam is er trots 
op het congres dit jaar mee te mogen organiseren. Het 
congres heeft als titel Light, art en poetry.

Onderwerpen die tijdens het congres aan de orde komen, 
zijn de Maastunnel, speciaal monument van Rotterdam 
in een nieuw licht; Dynamisch dimmen, een pilot in de 
woonwijk Bredenoord; Een nieuw lichtplan voor de stad 
Den Haag; een workshop gegeven door de winnaars 
van de Light Challenge-competitie, en een introductie 
in Rotterdam design door 3D Keynote speeches: 
Transitie en duurzaamheid door Jan Rotmans, hoogleraar 
duurzaamheidstransities van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam; Humble Lantaarnpaal door Graham Colclough, 
voorzitter, geïntegreerde infrastructuur en processen, 
EC Smart Cities & Communities Innovation Partnership 
(EIP); Light, art and poetry door Craig Morrison, creatief 
en artistiek directeur, Cmd en Marjolijn Van der Meijden, 
projectleider Kunst & Publieke Ruimte, Stad Rotterdam - 

Centrum voor de Kunsten; de lichtcode en het lichtplan van 
de Willemsbrug door Norbert Wasserfurth, eigenaar van 
Studio DL en auteur van The Light Code. De Willemsbrug 
moet een ander sterk symbool worden in de skyline van 
de nachtelijke stad. Door zijn lichttaal vormt het een 
broederlijke relatie met zijn naaste buur de Erasmusbrug. 
Het eindresultaat wordt bereikt door het gebruik van 
moderne planningstools en een nauwgezette coördinatie 
tussen het ontwerpteam en hun partners. Meer informatie 
en het complete programma zijn te vinden op de site.

www.luciassociation.org/cm-rotterdam-welcome

7



Amsterdam City 
Harbour Hotel
De bouwlocatie van het Amsterdam City Harbour 
Hotel is een overgangsgebied tussen wonen en werken 
en vormt de entree tot het Cruquiuswerkgebied. Het 
gebouw werd zo ontworpen dat het aansluit op de 
omliggende bebouwing op de Oostelijke Haveneilanden. 

Het elf verdiepingen tellende hotel is gebouwd bovenop 
een tweelaagse kelder en telt naast 245 hotelkamers 
ook 85 extended stay-appartementen. Met zoveel 
verdiepingen en kamertypen is er voor een efficiënte 
elektrische bekabeling gekozen. De 13 verdiepingen 
zijn elektrisch verbonden en alle kamertypen zijn op 
een efficiënte manier van energie voorzien met de 
Flexbox verdeeldoos, die staat voor een snellere, betere 
en bedrijfszekere installatie. Dankzij het gepatenteerd 
systeem van koperen platen is er geen interne opwarming, 
geen zwevende nul, een minimale overgangsweerstand 

en spanningsval. Bovendien is het productieproces CEBEC 
en KEMA-gecertificeerd. GIA Systems maakt Flexbox 
verdeeldozen op maat en voorbekabeld. In combinatie met 
GIA stekkers en snoeren mondt de elektrische bekabeling 
uit in plug-and-play operatie. Dat maakt bekabelen niet 
alleen makkelijk, de klus is ook sneller geklaard. Sneller is 
niet altijd beter, maar wel als u als installateur gemakkelijk 
het overzicht kunt bewaren, en u op de bouw niet iedere 
keer moet nagaan welke stekker waarin moet. De kans op 
installatiefouten wordt gereduceerd tot nul. Herbekabelen 
of uitbreiden - het kan allemaal, zonder een spaghetti 
aan kabels aan snoeren. Zo kunnen de verdiepingen en 
kamers van het Amsterdam City Harbour Hotel eigenlijk 
nu al aan de futuristische eisen van hun bezoekers voldoen.

www.gia.be

Hulp bij verlichting
Het online platform HulpBijVerlichting.nl ondersteunt 
elektrotechnische installateurs en bijvoorbeeld 
interieurontwerpers die verlichting projectmatig inzetten, 
met behulp van een online kennisbank, inspirerende 
projectvoorbeelden en diverse tools. 

Het middelpunt van het platform wordt gevormd door de 
website. De artikelen op de website bestaan primair uit een 
tekst met een foto-slideshow, maar gaan vaak ook gepaard 
met een video (tevens op  YouTube) of een podcast 
(tevens op Soundcloud / iTunes). In elk artikel wordt er 
iets besproken dat met het toepassen van verlichting te 
maken heeft: gebruikte technieken, begrippen, tools, en 
tips en trucs, en vaak gestelde vragen. Thema's zijn onder 
andere: lichtplannen, lichtberekeningen, energiebesparing 

en terugverdientijd, technische aspecten van verlichting, 
technische aspecten van led, zaken als smart lighting, 
human centric lighting, dynamische verlichting en 
verlichting in het algemeen, trends en design. In de video's 
worden onderwerpen beknopt uitgelegd. Bij uitgebreidere 
artikelen bestaat de mogelijkheid om een gesproken versie 
in de vorm van een podcast te beluisteren. Het publiek 
wordt uitgenodigd om vragen in te sturen, zodat het 
platform telkens blijft groeien en relevant blijft. Via diverse 
sociale media wordt men op de hoogte gehouden van de 
onderwerpen die op het platform worden behandeld. Het 
platform HulpBijVerlichting.nl wordt onderhouden door 
SLV Nederland.

www.hulpbijverlichting.nl
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Onderzoeken hebben het flikkeren van de verlichting 
gelinkt aan gezondheidsproblemen. Ook al zijn 
flikkeringen op deze frequenties misschien niet 
zichtbaar voor het oog, er is bewijs dat het menselijke 
brein flikkering kan waarnemen bij frequenties tot 200 
Hz. 

Potentiële problemen zijn hoofdpijn, vermoeide ogen, 
verminderde visuele prestaties, of in extreme gevallen 
epileptische aanvallen. Daar waar de beste voedingen 
een flikkerpercentage hebben van 1-3%, heeft deze 
hoogvolttechnologie een flikkerpercentage van slechts 
0,4%. Met een kwalitatief goede dimmer is het mogelijk 
om een dimbereik te halen van 0,1-100%. Zelfs op 
de laagste dimniveaus blijft deze technologie altijd 
onder de 2,4% flikker. Waar de meeste voedingen een 
hoge inschakelstroom hebben (bijvoorbeeld >5 Amp), 
daar heeft de hoogvolttechnologie een maximum 
van 100 mAmp (inclusief soft start). Door deze lage, 
bijna verwaarloosbare inschakelstroom is het aantal 
verlichtingstoestelllen per groep niet langer afhankelijk 
van de inschakelstroom, maar eerder van het vermogen 
(VA) van deze groep of dimmer. Een beveiligde groep 
met een stroomonderbreker van 16 Amp (B16) kan 
een vermogen aan van 3600 VA. Er kunnen op deze 
groep 3600/10 = 360 verlichtingstoestellen op worden 
aangesloten. Elke inbouwspot is voorzien van een 

Masterlight

Hoogvolt, flikkervrij en dimbaar
3-polige aansluitdoos 
die geschikt is voor 
het doorlussen van 
een H03 of H05 
kabel. Nog een 
nadeel van 
flikkerende 
verlichting: bij 
video-opnames 
kan men door 
de flikkereffecten van 
de verlichting niet tot 
een goed resultaat komen 
(zwarte lijnen in het beeld). Ook kunnen 
controlesignalen over het elektriciteitsnet 
(bijvoorbeeld een puls voor dag- en nachttarief) een 
vervelende knipper veroorzaken in HV-inbouwspots. De 
nieuwe, gepatenteerde, flikkervrije dimbare technologie 
heeft geen last van dit soort signalen. Het is doorgaans 
niet aan te bevelen om HV-inbouwspots op dezelfde 
stroomgroep te zetten als grote stroringsbronnen, zoals 
auto opladers, grote industriële apparaten, enzovoort, 
maar deze HV-FD inbouwspots (600 lm, 2200-3000 
K) zijn niet gevoelig voor dit soort vervuiling van het 
elektriciteitsnet. 

www.illuxtron.nl/strada

A c t u e e l

In de nacht van maandag 4 op 
dinsdag 5 februari is Masterlight 
te Panningen getroffen door een 
flinke brand die het volledige bedrijf 
in de as heeft gelegd. Rond vier 
uur kwam de melding binnen bij 
eigenaar William Joosten, en hij was 
enkele minuten later ter plaatse, 
gevolgd door de hulpdiensten. Al 
snel werd duidelijk dat de brandweer 
niet meer kon doen dan het pand 
gecontroleerd te laten uitbranden. 
De brand had een enorme impact op 
iedereen, de schok was en is enorm 
voor alle betrokkenen. Inmiddels 
is duidelijk dat er geen sporen 
zijn gevonden van brandstichting, 
de exacte oorzaak is vooralsnog 
onduidelijk.
 
Kort na de brand is de verslagenheid 
langzaam plaats gaan maken voor 

optimisme en overheerst de drive 
om het bedrijf zo snel mogelijk weer 
op te bouwen. Een ondernemer 
op hetzelfde industrieterrein heeft 
Masterlight een alternatieve locatie 
aangeboden, waar het bedrijf 
weer door kan met het produceren 
van verlichtingsarmaturen. In een 
paar dagen tijd is er veel werk 
verzet, zodat Masterlight snel 
weer operationeel wordt. Het team 
van Masterlight doet er dan ook 
alles aan om haar relaties binnen 
de kortst mogelijke tijd weer 
te kunnen voorzien van mooie 
verlichtingsarmaturen.
 
Masterlight bedankt iedereen 
voor de overweldigende steun, 
het medeleven en mooie gebaren 
die William Joosten, zijn gezin 
en alle medewerkers mochten 

ontvangen in de afgelopen dagen. De 
betrokkenheid van iedereen wordt 
zeer gewaardeerd. De focus ligt nu 
op de toekomst en de wederopbouw, 
want opgeven is geen optie.

www.masterlight.com
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Hordijk is fysicus van oorsprong. Ze studeerde 
natuurkunde in Utrecht en promoveerde op de 
Technische Universiteit in Delft. Daar kwam ze op de 
afdeling Bouwfysica terecht. Op deze afdeling doet 
men onderzoek naar de gebouwde omgeving. Ze 
bekijken bijvoorbeeld de warmte, het licht, de akoestiek, 
de zon en de ventilatie. Dit doen ze voor woningen 
en utiliteitsgebouwen, zowel binnen als buiten. 
Een jaar of 15 geleden besloot Hordijk om licht als 
hoofdaandachtsgebied te nemen. 

De kracht van daglicht
Hordijk maakt zich sterk voor de kracht van daglicht. 
Ze deed veel onderzoek en publiceerde de resultaten 
in vakbladen, droeg actief bij aan de totstandkoming 
van meer NEN-normen en ze zat in het bestuur van de 

Daglicht: goed voor 
de gezondheid en 
de portemonnee

Bij gebouwontwerpen is het handig om het ontwerp zo energiezuinig 

mogelijk te maken. “Maak daarbij maximaal gebruik van daglicht, dat 

is goed voor de gezondheid en de portemonnee”, aldus Truus Hordijk, 

universitair hoofddocent op de afdeling Bouwfysica van de TU Delft. 

Stichting Living Daylights. Bij de NSVV nam ze plaats 
in de daglichtcommissie. Haar laatste inspanning was 
haar bijdrage aan de Europese daglichtnorm die er 
begin volgend jaar aankomt, en natuurlijk geeft ze als 
universitair hoofddocent ook colleges: “Ik geef les aan de 
architecten en de bouwadviseurs van de toekomst.”

Brak
Hordijk: “In mijn college geef ik eerst de basisbegrippen 
over licht. Daarna geef ik informatie over daglicht en 
tenslotte de informatie over kunstlicht. In die volgorde. 
Ik probeer ze te laten nadenken. Ik vertel ze bijvoorbeeld 
dat het daglicht je slaap- en waakritme regelt. Ook vertel 
ik vaak het verhaal over jetlags, dat je dan helemaal ‘uit 
fase’ bent. En dat hetzelfde optreedt als je ‘brak’ bent na 
een weekend lekker stappen.” Ze lacht: “Die boodschap 

– Door 
Miranda Zonneveld
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komt wel aan hoor. Ik zeg dan: ‘Ga even lekker een paar 
uur naar buiten. Het lichaam reset zich dan als het ware 
met behulp van het daglicht.’ Studenten drinken ook vaak 
koffie of bijvoorbeeld energiedranken om alert te worden. 
Daglicht is dan eigenlijk een veel beter idee!“

Daglichtsituatie
Hordijk: “Zoveel mogelijk daglicht is goed voor de 
gezondheid, daarvan zijn we ons allemaal steeds meer 
bewust. In onze ogen zitten een aantal receptoren die 
niet zijn bedoeld om te kijken, maar om het daglicht op 
te nemen. De receptoren sturen deze informatie van het 
daglicht door naar de hersenen, vooral naar die delen ervan 
die hormonen aanmaken om het slaap- en waakritme te 
regelen. Voldoende daglicht zorgt dus voor een gezond 
bioritme. Als ik dat duidelijk heb gemaakt aan studenten, 
trek ik dit door naar het ontwerpen van gebouwen. Ik leg 
dan uit dat als je een gebouw ontwerpt, je moet starten 
met het in kaart brengen van de daglichtsituatie. Waar het 
daglicht niet voldoende binnen kan komen in je gebouw, 

ga je kunstlicht inzetten. We hebben hier methodieken en 
apparatuur voor. Ik leer mijn studenten in hoeverre ze het 
daglicht moeten aanvullen met kunstlicht.”

Ongezonde bouw
Een gebouw kan dus het beste zo worden ontworpen 
dat er voldoende daglicht binnenkomt, geeft Hordijk 
aan: “Wat je naar mijn smaak tegenwoordig veel ziet, 
is ‘ongezonde bouw’. Ik heb het dan met name over 
appartementen. We hebben dit bij seniorencomplexen 
onderzocht. Je ziet daar te kleine ramen of te diepe 
ruimten waar onvoldoende daglicht binnenkomt. Eigenlijk 
zouden bouwpartijen dit soort woningen moeten draaien, 
zodat de ramen zich aan de lange zijde van een ruimte 
bevinden. Dan krijg je veel meer daglicht binnen. In de 
praktijk is dit waarschijnlijk te duur, want op dit moment 
worden er nog steeds veel appartementen opgeleverd 
met de vensters aan de korte voorzijde. Het gevolg 
daarvan is dat het daglicht minder ver de kamer inkomt, 
en dat is onwenselijk. Voor seniorenwoningen, maar 

Fotografie: Maureen Brinkhof 
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ook voor kantoorcomplexen en scholen ontwikkelen 
lichtfabrikanten steeds betere lampen die dit tekort aan 
licht aanvullen. Neem bijvoorbeeld Trilux of Waldmann, 
zij hebben met hun Human Centric Lighting-oplossingen 
daar een goede aanvulling voor. Dat is heel belangrijk voor 
het welzijn van bijvoorbeeld senioren en eigenlijk voor 
iedereen.“

Gratis
Hordijk: “Het vervelende aan kunstlicht is alleen 
dat het energie en geld kost. 
Daglicht is gratis. Als je kijkt 
naar de klimaatverandering en 
het energieakkoord is het heel 
belangrijk dat we zo min mogelijk 
energie verbruiken. Daarom 
vind ik het zo belangrijk dat we 
ook energiezuinige gebouwen 
ontwerpen. Als je dat wilt, is mijn advies: maak zoveel 
mogelijk gebruik van het daglicht. Dit is goed voor de 
gezondheid en voor de portemonnee.”

Invloed op de bouwwereld
Ze brengt deze boodschap vol vuur over, niet alleen 
in haar colleges, maar ook in haar publicaties in het 
bouwfysica-tijdschrift. Dit vakblad wordt gelezen door 
architecten, bouwadviseurs en de overheid. Zo tracht 
Hordijk invloed te hebben op de bouwwereld. “Ik vind 
het echt heel belangrijk dat er meer aandacht komt voor 
het onderwerp licht in de bouwsector. De Nederlandse 
daglichtnorm wordt niet voor niets genoemd in het 
bouwbesluit onder het hoofdstuk gezondheid.”

Specifiekere daglichtnorm
Ze vervolgt: “Op dit moment is de nieuwe Europese 
daglichtnorm, de NEN-EN 17037, aangenomen. Ik 
heb daar actief aan meegewerkt. Kort gezegd houdt 
deze nieuwe methode in dat je op een bepaald punt op 
tafelhoogte kunt meten hoeveel licht daar binnenkomt. 
Vroeger moest men het doen met een getal over de 
afmeting van de ramen, maar dat zei niets over de 
lichtverdeling over de hele ruimte. De nieuwe methode 
is veel specifieker. Ook hebben we aangeraden om tot 
een hoger lichtniveau (300 lux) te komen, met het oog op 

de gezondheid. Tenslotte hebben 
we vanuit Nederland meegewerkt 
aan deze Europese norm. Dat is 
fijn voor bouwers, want als ze aan 
deze norm voldoen, kunnen ze dus 
ook Europese projecten aannemen 
die dezelfde eisen stellen als in 
Nederland.”

Besluit Bouwwerken Leefomgeving 
Ze is zich ervan bewust dat deze nieuwe daglichtnorm 
nog geen nieuwe regelgeving is. “Toch denk ik dat dit 
heel veel invloed kan hebben. De huidige daglichtnorm, 
de NEN 2057, zit in het bouwbesluit van 2012. Dit 
bouwbesluit wordt op termijn vervangen door het Besluit 
Bouwwerken Leefomgeving. Mijn verwachting is dat 
de nieuwe Europese daglichtnorm als onderlegger zal 
fungeren voor dit nieuwe BBL. Ik hoop – en daar werk ik 
actief aan - dat met het voldoen aan de nieuwe richtlijnen 
er andere keuzes betreffende daglicht zullen worden 
gemaakt in de bouwsector.”

 ‘Dat getal zei niets 
over de lichtverdeling 
over de hele ruimte’

Fotografie: Maureen Brinkhof
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Licht op 
IMM Keulen

Niet alleen vakbeurzen zoals Light + Building 

of Euroluce, maar ook ‘gewone’ meubelbeurzen 

trekken steeds meer lichtexposanten. Zo ook 

op de eerste Europese meubelbeurs van het 

jaar: de IMM in Keulen. Een andere trend is dat 

‘gewone’ meubelmerken een eigen lichtcollectie 

erbij gaan doen. 

– Door Monique van Empel Dipping Light
Dit glazen bollampje van Marset heeft 
een onmiskenbare retro-look, maar 
is qua techniek helemaal van nu. 
Dipping Light is zowel aan als uit een 
kleurrijke blikvanger in elk interieur. 
Het lampje kreeg zijn uiteindelijke 
look door de glazen bol meermaals in 
verf te dopen: handmatig, waardoor 
elke lamp net even anders is. De voet 
is van koper. In twee maten en zes 
kleuren: bruinzwart, wit, amber, roze, 
groen en blauw. 
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Pulpo
Het Duitse Pulpo toonde op de IMM 
vier nieuwe modellen (v.l.n.r.): Stellar 
Grape, Magma, Bent en Kumo. De 
vloerlamp Stellar (in twee maten) 
met geribbelde glazen bollen, is een 
ontwerp van de Duitse ontwerper 
Sebastian Herkner. De tafellampen 
Magma hebben een keramische 
voet, de glazen bollen zijn er in 
twee vormen en twee kleuren. De 
vloerlampen Bent, ook van Herkner, 
zijn er in transparant of smoky grey 
en 164 cm hoog. Kumo is er als tafel- 
en vloerlamp: 29, 45 of 54 cm hoog. 
Alle glazen bollen zijn handgeblazen.

June
Het Nederlandse (meubel)merk 
Spoinq brengt voor het eerst een 
verlichtingscollectie uit: June, een 
ontwerp van Ruud-Jan Kokke. De 
collectie bestaat uit een wandlamp, 
een staande lamp en een tafellamp 
met het voor de ontwerper zo 
karakteristieke gebruik van pure 
materialen, zoals gevouwen staal. 
De lampen zijn verkrijgbaar in drie 
standaardkleuren, maar kunnen voor 
projecten worden geleverd in elke 
RAL-kleur.

Peper en een korreltje zout
Drie draagbare, draadloze en 
oplaadbare lampen stonden centraal 
bij Tobias Grau, waaronder deze 18 
cm hoge tafellamp Salt & Pepper. 
Een lampje van aluminium en 
kunststof, in bruin en wit, met Touch 
Control en een batterij die 10 tot 100 
uur mee gaat. Door het lampje van 
boven aan te raken, dimt de lamp 
terug en wordt de lamp warmer 
van kleur. Het lampje kan tegen 
spatwater en is bekroond met de 
German Design Award 2019. 

Marquis
Het Spaanse Vondom is vooral bekend van haar 
extravagante buitenmeubilair. Nieuw is deze tafellamp 
Marquis, voor binnen (en buiten). Dankzij de facetvormen 
schijnt de Marquis als een diamant, met prachtige 
reflecties op zijn omgeving. Ook in grote ruimten zorgt 
dit ledlampje voor de nodige dynamiek. De body van 
glanzend polycarbonaat (in zwart of helder) voelt warmer 
en zachter aan dan verwacht. 

Langere lijnen
Deze spanningsrail van Buschfeld is een 48 V-variant 
voor langere lijnen, tot maximaal 60 m. Daarbij kunnen 
er 60 lichtpunten aan de rail worden bevestigd. Bochten, 
rechte lijnen of stervormen: vrijwel alles kan, en elk type 
armatuur is mogelijk, van vaste spots tot pendelarmaturen. 
Ninety-Five, Fifty en Thirty-Five (doorsnede) zijn nieuw 
ontwikkelde 48 V-spots, die 360° kunnen worden gedraaid 
en 270° worden gekanteld. Verkrijgbaar bij Unifit.
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zowel qua kwaliteit als qua prijs-prestatieverhouding. Met 
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aantrekkelijk design, hoge efficiëntie, betrouwbare kwaliteit en 
tot 5 jaar garantie.
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Honingraat
Tri Light is opgebouwd uit aluminium panelen van 
driehoekige tegels, die doen denken aan een honingraat. 
Het gaat om een flexibel, modulair ontwerpsysteem met 
haast oneindige aanbouw- en compositiemogelijkheden, 
en het is ontworpen door het Sloveense Tokio. Maatwerk 
kan worden geleverd in elke grootte en vorm. Er zijn zes 
standaardvormen, met respectievelijk 12, 18, 26, 36, 46, 
58 en 82 modulen à 2,3 W, en afmetingen van (lxb) 68,5 
x 27,2 cm tot 205 x 86,7 cm. 

Vlinderfeest
Gezien in DesignPost: La Festa Delle 
Farfalle (het feest van de vlinders): 
een dimbare ledlichtinstallatie van 
de bekende lichtkunstenaar Ingo 
Maurer. De 34 vlinders en 1 libelle 
zijn gemaakt van papier en de takken 
zijn van metaal. De onderzijde is 
van porselein. Met 11 W, 2700 
K, 1400 lm, CRI >90, 2500 h, en 
een elektronische transformator 
(kabellengte 3 m).

Panton
De klokvormige Pantop lamp werd al 
in 1964 ontworpen door de bekende 
ontwerper Verner Panton, met de 
voor hem zo karakteristieke zachte, 
vloeiende contouren. Na de pendel- 
en tafellamp heeft Verpan nu ook 
de 132,5 cm hoge vloerlamp in de 
collectie opgenomen, met een ‘bel’ 
van 45 cm doorsnede; in koper en 
grijs.

Tijdloos
Het Finse familiebedrijf Himmee staat 
voor functioneel en tijdloos design. 
De toegepaste componenten en 
materialen worden zo lokaal mogelijk 
geproduceerd en door henzelf 
geassembleerd. De Loop is er als 
tafellamp (46x46 cm), maar ook in 
deze Giant-versie (180x180 cm). De 
led lichtbron is geïntegreerd aan de 
binnenkant van de cirkel. Met een 
body van aluminium, in zwart of wit. 
Maatwerk is ook mogelijk. 

Wästberg
De 182 pastille van het Zweedse Wästberg is qua 
vormgeving heel minimalistisch, maar juist daardoor zo’n 
sterk concept. Het is gemaakt van een bio-polyamide 
en is ongeverfd. De bediening zit bovenop de verticale 
poot. De lamp is er in acht varianten en kan op een tafel 
worden gezet, aan een bureau worden vastgeklemd, aan 
een wand hangen, op de vloer staan of – zonder zichtbare 
kabel - in een tafelblad of wand worden geïntegreerd. 
Verkrijgbaar in rood, olijfgroen, wit en zwart.
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Aan LED verlichting worden tegenwoordig hoge eisen gesteld, 
zowel qua kwaliteit als qua prijs-prestatieverhouding. Met 
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aantrekkelijk design, hoge efficiëntie, betrouwbare kwaliteit en 
tot 5 jaar garantie.
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Human Centric 
Lighting op de 
werkplek

Onder invloed van het juiste licht worden mensen alerter, 

de concentratie hoger en is er minder ziekteverzuim. 

Henk van Geresteyn, general manager Waldmann Nederland,

 praat over het belang van goede verlichting op de werkplek.

– Door Miranda Zonneveld
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Gezond licht teruggeven
Van Geresteyn: “Als projectontwikkelaars een 
kantoorgebouw opleveren, dan rekenen zij ook met deze 
norm. Waldmann vindt dat veel te weinig. Daarom willen 
wij mensen het gezonde licht teruggeven, en wel door 
het effect van daglicht met kunstlicht goed na te bootsen: 
op een wetenschappelijke manier en met gebruik van 
de modernste technologie. Speciaal voor de zorg- en 
kantoorsector hebben we bijvoorbeeld het innovatieve 
lichtmanagementsysteem Visual Timing Light (VTL) 
ontwikkeld. Dat is Waldmanns uitwerking van Human 
Centric Lighting. We noemen dit ook wel biodynamisch licht. 

Met dit systeem kan Waldmann het lichtverloop over 
24 uur nabootsen, vertelt Van Geresteyn. “Waar het om 
gaat, is dat we de koele lichttonen in de ochtend laten 
stimuleren en activeren, terwijl de warmere kleuren tegen 
het einde van de middag zorgen voor ontspanning. Zo 
ondersteunen we nu ook werknemers met perfect licht op 
de werkplek. We hadden al VTL-kantoorarmaturen en ons 
nieuwste product is de Vivaa Free. Dit is een stijlvolle, plug 
& light staande armatuur die je overal kunt neerzetten en 
individueel kunt aansturen.”

Geleidelijke daglichtsimulatie, beeld: Lichtfarben Tagesverlauf

 Lichtverloop Vivaa Free, beeld: Lichtfarben Tagesverlauf

middag in de late 
namiddag

‚s avondslaat in de ochtend nacht‚s ochtends

Van Geresteyn legt uit: “De mens heeft zich geëvolueerd 
op basis van het daglicht. Licht bepaalt eigenlijk ons 
hele bestaan. In het begin van deze eeuw ontdekte men 
cellen in het oog die gevoelig zijn voor lichtbandbreedtes, 
de ganglioncellen. Deze cellen wekken bepaalde 
hormonen op, zoals onder andere melatonine en 

cortisol. Daglicht regelt dus belangrijke hormoon- en 
stofwisselingsprocessen in ons lichaam en daarmee het 
natuurlijke dag- en nachtritme. Bovendien is daglicht niet 
één lichtbron, het is overal om je heen. Ook heeft het een 
hoge lichtsterkte. Om 
je een idee te geven: op 
een zonnige dag heb je 
buiten een lichtniveau 
van ver boven de 
100.000 lux. De norm 
voor werkplekverlichting 
is internationaal 
vastgesteld op 500 lux. Als je je voorstelt wat je aan 
lichtniveau mist als je de hele dag binnenzit, dan is het 
wel duidelijk dat daar een wereld tussen zit.”

‘In Duitstalige 
landen is dat al 
veel normaler’
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Mondjesmaat
Bij Waldmann wil men werkplekverlichting leveren die 
mensen zelf kunnen aansturen, afgestemd op wat ze 
nodig hebben op dat moment. “Neem nu bijvoorbeeld 
oudere werknemers. Het is wetenschappelijk bewezen dat 
zij veel meer licht nodig hebben om hetzelfde te kunnen 
zien. Eigenlijk is het heel vreemd, maar in Nederland zien 
we in kantoren nog maar mondjesmaat lichtoplossingen 
die persoonlijk zijn afgestemd op de werknemer. Als 
je kijkt naar Duitstalige landen, waar wij ook veel 
lichtoplossingen verkopen, is dat veel normaler. Daar 
hebben kantoormedewerkers veelal staande verlichting, 
die ze zelf kunnen bedienen. In Nederland, België en 
ook in Italië zit alles in of aan het plafond. Dat maakt het 
individualiseren van licht een uitdaging. “

Vivaa Free
Waldmann heeft met de nieuwe staande armaturen Vivaa 
Free een stijlvolle nieuwe oplossing bedacht. Geresteyn 
demonstreert de armatuur in de demonstratieruimte. Daar 
is een kantoor- en zorgsituatie zorgvuldig nagebootst. 
Allereerst doet hij, expres zo blijkt later, de traditionele 
tl-verlichting aan. Dat geeft de ervaring van een bekend 
normaal lichtniveau. Het lijkt acceptabel. Daarna zet Van 
Geresteyn met de tablet 
de biodynamische 
verlichting aan. Dat 
geeft een enorme 
hoeveelheid koeler 
licht. “Als mensen hier 
komen, vinden ze het vaak ongezellig of koud wit licht, 
maar als ze er iets langer aan zijn blootgesteld, ervaren ze 
wel de voordelen. Vaak beseffen ze zich dan dat goede 
verlichting niet vanzelfsprekend is.”

Indirect licht
Het aantal lux op de werkplekken in de 
demonstratieruimte is tussen de 800- en 1000 lux. Dat is 
beduidend meer dan de norm. “Dit komt omdat we met 
al onze armaturen gebruikmaken van direct-indirect licht. 
Dat is ook één van onze uitgangspunten bij het ontwerp. 
Kijk bijvoorbeeld naar onze eerder gelanceerde staande 
armaturen, genaamd Lavigo. Hier straalt het licht niet 
alleen naar onder op je werkblad, maar ook naar boven 
naar de wanden en het plafond. Door de reflectie stijgt het 
lichtniveau enorm. Ook zie je geen donkere plekken meer 
op het plafond en in de ruimten. Bovendien is het licht 
meer om je heen. Zo verlicht het kunstlicht een groter deel 
van je gezichtsveld en zijn er minder contrasten. Dat is 
wat we met daglichtnabootsing bedoelen.”

App
Het lichtbesturingssysteem in de armaturen checkt het 
tijdstip en laat op basis daarvan de kleurtemperatuur 
meelopen met het natuurlijke dagritme. En er is meer: 
Je kunt het lichtniveau aanpassen naar wat je op dat 
moment nodig hebt via een app op je telefoon. Geresteyn: 
“Je kunt je voorstellen dat je in een vergadering iets 
minder wit licht nodig hebt dan op de werkplek of in de 
gangen. Het is bijvoorbeeld onderzocht dat mensen vrijer 
praten als het lichtniveau lager ligt. In een vergaderruimte 

kun je dus heel eenvoudig het aantal graden Kelvin 
terugschroeven. Zo zijn er verschillende scènes in 
te stellen: voor vergaderruimten, de gangen en de 
werkplekken zelf.”

Dutjes
Waldmann merkt dat er steeds meer belangstelling en 
behoefte is aan biodynamische verlichting. Het bedrijf 
heeft altijd al een sterke positie gehad in de zorg. 
“Verzorgings- en verpleeghuizen met senioren hebben 
bewezen baat bij onze oplossingen. Zeker bij Alzheimer- 
en dementiepatiënten. Bij deze groep is aangetoond dat 

door het manipuleren 
met biodynamisch 
licht hun verstoorde 
dag- en nachtritme 
herstelde. In de middag 
deden patiënten ’s 

middags daardoor minder dutjes en ’s nachts was men 
minder onrustig. In de kantooromgeving is dit niet nodig 
natuurlijk. “Nou ja, misschien ook wel!”, grapt Geresteyn. 
“Hoe dan ook, in kantooromgevingen manipuleren we 
niet, maar ondersteunen we veel meer het bioritme met 
het licht. Met alle positieve effecten van dien.”

Kwaliteit van leven en werken
Van Geresteyn besluit: “Met daglichtnabootsing haal je het 
beste uit mensen. Als ik na een tijdje de biodynamische 
verlichting in de demoruimte uitzet en weer terugga naar 
de traditionele verlichting is iedereen overtuigd. We hebben 
veel meer licht nodig om goed te kunnen functioneren! Het 
is echt een kwestie van meemaken en doorvoelen wat het 
met je doet. Mensen worden actiever en de kwaliteit van 
leven en werken wordt beter. Dat is een gegeven.”

  Het merk Waldmann staat voor innovatieve   
verlichtingsoplossingen. Het familiebedrijf werd 
in 1928 opgericht in Villingen-Schwenningen en 
tegenwoordig leidt de derde generatie het concern. 
De fabrikant ontwikkelt en produceert hoogwaardige 
lampen voor de industrie, kantoren en de zorg en 
systemen voor medische UV-therapie. Waldmann 
heeft vestigingen in Duitsland, Nederland, Zwitserland, 
Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Groot-Brittannië, 
Scandinavië, de VS en China.

 
     www.waldmann.com 

‘We hebben veel meer licht nodig 
om goed te kunnen functioneren’
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Van Engelen: “Toen we 16 jaar geleden de naam UNETO-
VNI kregen door de fusie van de brancheorganisatie 
van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige 
installatiebedrijven was dat een uitstekende keuze. 
Veel onderwerpen hadden zowel betrekking op e- als op 
w-bedrijven, denk bijvoorbeeld aan de cao, arbeids-
omstandigheden en digitalisering. De fusie en de naam 
Uneto-VNI waren dus logisch. Met de keuze van Doekle 
Terpstra als voorzitter kregen wij meer kleur op de 
wangen en een meer uitgesproken publiek profiel. Op dat 
moment begon de naam Uneto-VNI langzamerhand te 
knellen. De komst van Doekle heeft de verandering naar 
een nieuwe naam in een stroomversnelling gebracht. 
Techniek krijgt zo de plek die het verdient.”

Techniek onmisbaar
Hij gaat verder: “Eigenlijk begint alles bij techniek. 
Techniek maakt ons land schoner, veiliger en sterker. Onze 
sector is bijvoorbeeld onmisbaar voor de energietransitie, 
waarvoor nu een ontwerp klimaatakkoord op tafel 
ligt. Maar ook bij het oplossen van andere grote 
maatschappelijke vraagstukken, zoals mobiliteit, 
langer zelfstandig thuis wonen, verstedelijking en de 
toenemende complexiteit van onze infrastructuur kun 
je niet om de technieksector heen. De maatschappelijke 
relevantie zal de komende jaren alleen maar groeien. Dat 
wetende gingen er steeds meer stemmen op voor een 

nieuwe naam, en dan niet zo’n ingewikkelde afkorting, 
maar een naam die glashelder vertelt waar we voor staan.”

Regie 
Van Engelen: “Dat werd dus Techniek Nederland. 
Een naam die vertelt dat wij de representant zijn van 
ondernemers in de installatiebranche en niet te vergeten 
de technische detailhandel. We staan voor de slimme 
techniek van de toekomst. Over dat laatste wil hij een 
duidelijk punt maken: “Onze leden zijn technische 
experts en ze ontwikkelen zich tot dienstverleners 
op een steeds breder terrein. Ze plaatsen niet alleen 
technische systemen, maar voeren de regie over complexe 
technische projecten, van ontwerp en plaatsing tot 
beheer en onderhoud. Techniek Nederland zal die brede, 
professionele rol de komende jaren benadrukken en 
versterken.”

Het zal even duren voordat alle leden installateurs de 
switch naar de nieuwe naam hebben gemaakt. “Alles 
moet worden veranderd, van het briefpapier en de 
visitekaartjes tot de stickers op de bussen. Tegelijkertijd 
worden de kwaliteitseisen voor leden aangescherpt. 
Wij staan als vereniging voor kwalitatief hoogwaardig 
vakmanschap - onze kwaliteit moet onomstreden zijn. We 
hebben er ongeveer een jaar voor uitgetrokken om leden 
te helpen aan de nieuwe kwaliteitseisen te voldoen.”

UNETO-VNI wordt 
Techniek Nederland

UNETO-VNI gaat verder als Techniek Nederland. 

Ook heeft de vereniging van erkende installateurs, 

technische dienstverleners en adviseurs een nieuw 

logo. Directeur Erik van Engelen vertelt over de 

nieuwe positionering en de naamswijziging. – Door Miranda Zonneveld
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Sectorhuis
Bij de nieuwe naam en het logo gaat waarschijnlijk ook 
nieuwe huisvesting horen. Op dit moment is Techniek 
Nederland nog gevestigd aan het Bredewater in 
Zoetermeer. “Onze locatie krijgt een woonbestemming, 
daarom zijn wij ons nu aan het oriënteren op een nieuw 
pand. We denken sterk na over een sectorhuis, wat 
betekent dat we graag zien dat alle organisaties in de 
techniek zich op die locatie gaan vestigen. Denk daarbij 
aan de organisaties die nu al bij ons zijn gehuisvest, 
zoals ons verzekeringsbedrijf (Techniek Nederland 
Verzekeringen), ons kwaliteitsinstituut (InstallQ) en 
Stichting Markwerking Installatiewerk (SMI). Ook het 
opleidingsfonds OTIB en de personenvereniging voor de 
techniek TVVL staan op het wensenlijstje.” Het doel is om 
met al deze partijen onder één dak te zitten, zodat men 
slagvaardiger te werk kan gaan voor de gehele sector. Van 
Engelen wijst er wel op 
dat de partijen zelfstandig 
blijven werken: “We 
betrekken één pand, maar 
we hebben wel allemaal 
onze eigen voordeur. De planning is om, als alles goed 
is uitgewerkt, over anderhalf jaar naar het sectorhuis te 
verhuizen. De vestigingsplaats is nog onderwerp van gesprek.”

Imagocampagne
De ambities liggen hoog: “Met de ommezwaai naar 
Techniek Nederland willen we een veel groter publiek 
bereiken. Daarom steken we dit jaar veel energie in een 
forse imagocampagne.” De ondernemersorganisatie 
trapt de imagocampagne af op Business News Radio. 
Elke donderdagavond van 19:00 tot 19:30 besteedt 
de BNR Techniektour aandacht aan technische 
hoogstandjes. Het kan gaan over de techniek in tunnels, 
het voorkomen van blikseminslag op popfestivals, maar 
ook over een slimme infrastructuur die files terugdringt 
en binnensteden bereikbaar houdt. “Hier zullen ook 
specifieke lichtonderwerpen aan bod komen, zoals 
werkplekverlichting en gebouwverlichting. Naar de BNR 
Techniektour kunnen mensen live luisteren, maar ook 
via een podcast die te downloaden is via de website van 
Techniek Nederland.”
Hij vervolgt: “Begin maart schakelen we naar een hogere 
versnelling met onze campagne. Radiospots, billboards 
langs de snelweg, sociale media en online advertenties 
stellen Techniek Nederland voor aan het grote publiek. 
Ondertussen werken we natuurlijk onverminderd door 

aan een beter opleidingsaanbod, meer instroom en 
eigentijdse arbeidsvoorwaarden. In mei en juni laat 
een instroomcampagne zien dat werken in de techniek 
aantrekkelijk is voor jonge talenten op alle niveaus. 
Gelukkig kiezen steeds meer jongeren voor het vak, maar 
we hebben behoefte aan veel meer instroom op alle 
opleidingsniveaus. Ook vrouwen, terwijl ze écht heel goed 
zijn in dit vak, kiezen nog maar weinig voor het werk als 
technicus. Dat willen we veranderen.”

Impact op de lichtbranche
Ook onder de nieuwe naam Techniek Nederland blijft de 
organisatie veel aandacht schenken aan het belangrijke 
vakgebied verlichting. “Zeker met het oog op de 
energietransitie en de toenemende kennis over de invloed 
van verlichting op onze gezondheid en productiviteit 

is het meer dan ooit een 
innovatief vakgebied. Verder 
gaat de structuur van onze 
organisatie niet veranderen: 
zo blijft er een commissie 

verlichting. Deze commissie, bestaand uit ondernemers in 
het vakgebied, houdt zich onder meer bezig met kennis 
delen, marktonderzoek en kwaliteitsborging. Ook houdt 
de commissie de wet- en regelgeving in de gaten en zorgt 
ervoor dat die praktisch toepasbaar is voor de leden.”

Commissie verlichting
Kwaliteit wordt steeds belangrijker. Daarom werkt de 
commissie verlichting nu aan een erkenningsregeling 
binnenverlichting waarin onder meer aandacht zal zijn 
voor Human Centric Lighting en Smart Lighting. Deze 
thema’s komen terug in een cursus die in ontwikkeling 
is. Ook gaat de commissie dit jaar extra aandacht 
schenken aan de benadering van de kleinzakelijke markt: 
denk daarbij aan het hele traject van klantgesprek, 
ontwerp tot en met implementatie en beheer en 
onderhoud. Van Engelen besluit: “Er is en blijft veel te 
doen. Ik weet 100% zeker dat de nieuwe naam ook 
voor de lichtinstallatiebranche een positief effect heeft. 
Een bekende naam met een betrouwbare klank heeft 
namelijk waarde. Dat levert ook echt iets op: een stevige 
positie in de keten, goede prijzen en dito marges - want 
hoogwaardig vakmanschap heeft een prijs.”

    www.technieknederland.nl 

‘Hoogwaardig vakmanschap 
heeft een prijs’
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De CIE, de internationale autoriteit op het 

gebied van verlichting, houdt op 14 en 15 

maart een informatiedag over de nieuwe 

standaard S026, die het effect van verlichting 

op het bioritme van de mens centraal stelt.

Luc Schlangen en Kees Teunissen leggen uit waarom 
niemand dit evenement mag missen. Eerstgenoemde is 
Nederlands CIE-vertegenwoordiger voor de fotobiologie 
en fotochemie, voorzitter van de internationale CIE-
standaardisatiecommissie en hij is de kartrekker van 
zowel de publicatie als de op handen zijnde tutorial.

In de nieuwe standaard CIE S026/E:2018, die in december 
is gelanceerd, staat het effect van licht op de biologische 
klok van de mens centraal. “Die klok dicteert in grote 
lijnen ons dagelijks levensritme en gedrag. Denk aan het 
afgeven van signalen over wanneer te eten, te slapen en 
het regelen van andere biologische functies.” Natuurlijk 
licht is essentieel voor het ‘aanzwengelen’ en bijregelen 
van de biologische klok in onze hersenen, zodat ons 
lichaamsritme in de pas blijft lopen met een dagritme van 
24 uur. “Bijna twintig jaar geleden, dus nog vrij recentelijk, 
werd een nog onbekende receptor in het menselijk oog 
ontdekt. Het gaat in dit geval om een sensor die bijzonder 
gevoelig is voor blauw licht, wat daglicht typeert.”

Ontregeld
Het accent bij lichtdesign lag tot nu toe op het realiseren 
van energie-efficiëntie, maar volgens Schlangen zullen 
die bakens hoe langer hoe meer worden verzet naar het 
effect van licht op ons bioritme en het belang van licht 
voor een goede gezondheid en goed functioneren. “Tot 
voor kort werd er eigenlijk niet stilgestaan bij wat voor 
soort licht mensen nodig hebben. In onze huidige leef- en 
werkomgevingen is de verlichting vooral ontworpen om 
goed te kunnen zien, maar verder zou je kunnen zeggen 
dat er overdag in de meeste gebouwen in feite biologische 
duisternis heerst. De situatie binnenshuis biedt 

– Door Rien Kort

overdag veel minder blauwrijk licht dan de natuurlijke 
lichtomstandigheden buiten, terwijl we in de avond, door 
het gebruik van bijvoorbeeld smartphones en elektrisch 
licht, juist een grote dosis ontvangen op momenten dat 
het eigenlijk donker moet zijn. Het gevolg is dat onze 
biologische klok ontregeld raakt, zodat het moeilijker 
wordt om goed en zonder problemen te kunnen slapen.” 
Om een voorbeeld te noemen: wie overdag, met name in 
het eerste deel van de ochtend, wordt blootgesteld aan 
licht dat even helder is als buiten, zal beter slapen. Wie 
echter nauwelijks buiten komt en in de avonduren ook nog 
eens onder een aanzienlijke hoeveelheid elektrisch licht 
zit, zal daar meer moeite mee krijgen.

Patroon van daglicht
Volgens Schlangen blijft de biologische, niet-visuele 
functie van verlichting nog vrijwel onbenut in de 
lichtwereld. Vandaar dat de CIE in december een 
nieuwe standaard heeft uitgebracht met een meet- en 
ontwerpmethodiek die de niet-visuele effecten van licht 
van de mens centraal stelt. “Voor het uitdrukken van de 
helderheid kun je luxen gebruiken. Voor de biologische 
effecten van licht via de ogen is deze standaard als 
leidraad van belang.” De S026 geeft de lichtindustrie 
feitelijk een instrument dat helpt om het dagelijkse 
patroon van daglicht beter na te bootsen in hun 
ontwerpen en installaties. Overdag een energieke, heldere 
en blauwlichtrijke boost en in de avond gedimder licht met 
warmere, naar oranje neigende kleuren om de natuurlijke 
toename van slaperigheid te bevorderen.

Tijdperk van kostenbesparing
Tijdens het op handen zijnde CIE-tutorial dat de 
NSVV organiseert op 14 en15 maart by Siginify in 
Eindhoven, wordt uitgebreid stilgestaan bij onder meer 
het functioneren van de ogen, het effect van licht op 
mensen, lichttherapie en de inhoud en functie van de 
standaard. “Feitelijk hebben we het hier over een nieuwe 
manier van licht meten. Voor partijen die voorbijgaan 
aan de niet-visuele werking van licht is er sprake van een 
gemiste kans. In de huidige lichtmarkt gaat ongeveer 
70 miljard om, en het tijdperk van energie-efficiëntie 

De biologische 
klok als leidraad 
voor lichtdesign
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en kostenbesparing zal vroeg of laat tegen zijn grenzen 
aanlopen. Op dit vlak zullen er geen nieuwe verbeteringen 
meer te behalen zijn. Een nieuwe markt of volgende 
stap kan worden gevonden in welzijn en gezondheid. 
Het creëren van een lichtontwerp dat het patroon van 
natuurlijk licht benadert, biedt een enorm potentieel voor 
het realiseren van een gezondere leefomgeving voor de 
mens.”

Vizier
Kees Teunissen, voorzitter van de Nederlandse CIE-tak, 
onderstreept datzelfde belang. “Binnen de lichtwereld 
zijn we na het effectueren van energiebesparingen 
aangekomen op het punt: wat kunnen we nog meer met 
licht?” Volgens hem is het niet meer dan logisch dat het 
vizier zich nu richt op het ondersteunen van het welzijn 
van de mens en de noodzaak van een uniforme standaard. 
“Dankzij de mogelijkheid ieders werk langs dezelfde 
meetlat te leggen, vergemakkelijken we het onderling 
vergelijken van lichtdesign en het uitwisselen van data.”

Profiteren
Bij het voor het voetlicht krijgen van die kennis speelt 
de CIE een belangrijke rol, want deze organisatie heeft 
experts op allerlei vlakken in huis. De meetmethodiek, 
fundamentele eigenschappen van het oog, fotobiologie, 
aspecten die indirect te maken hebben met ons 
welzijn, de kwaliteit van het licht, de dosering van 
licht en de opkomst van comfort, sfeer en esthetica bij 
lichtontwerp; dit zijn slechts een aantal voorbeelden van 
onderwerpen die worden geadresseerd door de CIE. 
Dankzij het internationale karakter is er sprake van een 
enorme, onderlinge kennisuitwisseling, aldus Teunissen: 
“Gezamenlijk proberen we iets neer te zetten waar de 
mondiale lichtindustrie van kan profiteren. Tegelijkertijd 
ontsluiten we alle informatie voor de Nederlandse markt, 
en zo ontstaat er een wisselwerking tussen internationale 
stabilisatie en nationale behoeften.”

Academici
De Nederlandse divisie van de CIE puilt niet bepaald uit 
van de mensen. Volgens Teunissen nemen ongeveer 

20 leden zitting in het platform. “Het is altijd prettig 
als meer mensen zich geroepen voelen om deel te 
nemen. Hoe meer leden, hoe sneller documentatie over 
lichtstandaarden kan worden klaargestoomd.” Vooral 
academici maken momenteel onderdeel uit van de CIE-
gemeenschap. De voorzitter zou graag zien dat meer 
vertegenwoordigers van de lichtindustrie deelnemen aan 
de standaardisatieactiviteiten. “Zij kunnen knelpunten 
en wensen neerleggen en tegelijkertijd oordelen over de 
toepasbaarheid van de rapporten die door de CIE worden 
gepubliceerd.”

Betrokkenheid
Teunissen verwacht ook dat de informatie dankzij deze 
cruciale bijdragen toegankelijker van aard wordt: “Met 
een grotere betrokkenheid van de kant van de industrie 
verwacht ik dat de output nog verder kan worden 
toegespitst op de praktijk en daardoor minder theoretisch 
van aard is, zoals nu soms het geval is.” Door samen te 
werken aan globale standaarden, worden problemen 
voorkomen die kunnen ontstaan door regionale 
activiteiten en standaarden. “Tijdens de tutorial in maart 
zijn mensen van de CIE-divisies aanwezig. Het staat 
iedereen vrij om ons te vragen naar al onze activiteiten. 
Ik zou dan ook iedereen willen oproepen om langs te 
komen en de voor iedereen belangrijke zaken onder onze 
aandacht te brengen.”

Zie voor meer informatie: 
www.nsvv.nl/cie-tutorial-on-s-026-use-and-application-
of-the-new-metrology-for-iprgc-influenced-responses-
to-light

Actief deelnemen aan CIE-werkgroepen? 
Aanmelden kan via: info@nsvv.nl. Meer lezen over CIE 
en haar doelstellingen kan op https://www.nsvv.nl/
international-commission-on-illumination-cie.
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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

Soms komt het op de kleine 
dingen aan om een kamer af 
te maken. Niko Pure Bamboo 
schakelaars voegen dat extra 
beetje natuur en textuur toe aan 
elke ruimte. Ze zijn gemaakt van 
echte, duurzame bamboo, en 
elke afdekplaat heeft een eigen, 
fijne vezelstructuur, die warm 
en zacht aanvoelt. Geen enkel 
exemplaar is hetzelfde, want ze 
worden met de hand bewerkt. Met dark bamboo ga je 
voor een echt stukje vakmanschap tegen de muur.

Er zijn twee versies: voor de knop van de schakelaar of 
het binnenwerk van het stopcontact is er een gouden 
of een antracietgrijze afwerking. De trendafwerking is 
gedurende twee jaar te koop, maar blijft daarna nog vijf 
jaar naleverbaar.

www.niko.eu/nl 

Het zit in 
de touch
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POP Light  B.V.
Havensingel 1  |  5211 TX ‘s-Hertogenbosch  |  The Netherlands    

www.poplight.nl  |  info@poplight.eu

Voor ieder project de juiste verlichting

GRAAG VERWELKOMEN WE U TIJDENS DE
LICHTWOCHE IN SAUERLAND (DUITSLAND) 

10.-14.03.2019
WAAR WE U GRAAG ONZE NOVITEITEN EN BREDE 

‘DUTCH DESIGN’ COLLECTIE PRESENTEREN.

STEINHAUER ONTWERPT EN PRODUCEERT AL MEER 

DAN 80 JAAR VERLICHTING VOOR DE EUROPESE EN 

PROJECTMARKT EN IS TOONAANGEVEND ALS HET

OM TRENDS, DESIGN EN INNOVATIEVE VERLICHTINGS- 

TECHNIEK GAAT.

59757 ARNSBERG, RÖNKHAUSER STRASSE 31 

GRAAG VERWELKOMEN WE U TIJDENS DE
LICHTWOCHE IN SAUERLAND (DUITSLAND) 

10.-14.03.2019
WAAR WE U GRAAG ONZE NOVITEITEN EN BREDE 

‘DUTCH DESIGN’ COLLECTIE PRESENTEREN.

STEINHAUER ONTWERPT EN PRODUCEERT AL MEER 

DAN 80 JAAR VERLICHTING VOOR DE EUROPESE EN 

PROJECTMARKT EN IS TOONAANGEVEND ALS HET

OM TRENDS, DESIGN EN INNOVATIEVE VERLICHTINGS- 

TECHNIEK GAAT.

Nu voor 
maar

Meer informatie: www.installicht.nl

€50,-
€ 9250

Voor het eerste jaarRegulier à €9250

1 jaar (10) edities 
[inst]ALLICHT
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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

CLS-Allicht-febr-2019.indd   1 04-02-19   14:09

www.tronixlighting.com

Light delivered 
by people



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

In de openbare ruimte biedt Hemis 
een homogene verlichting en laat 
tegelijkertijd veel speelruimte 
voor een bijzonder lichtontwerp. 
Daarvoor zorgen de speciale 
lenzen, die een verblindingsvrije 
lichtverdeling garanderen (UGR
< 22), en efficiënte high quality 
leds zorgen voor de hoge 
lichtkwaliteit. 

Het smalle, zwevende Slim & 
Space-ontwerp (in totaal nog geen 
33 mm dik) past in elke ruimte en 
voelt zich overal thuis. Met plug & 
play en een bajonetsluiting is men 
verzekerd van een snelle en veilige 
inbedrijfsname. Hemis is zowel rond 
als vierkant verkrijgbaar en in drie 
verschillende formaten.

www.rzb-leuchten.de 
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Vij5 
lanceert 
BL28

Dit jaar introduceren David Derksen 
en Vij5 de BL28 ledlamp. De vorm 
van de lamp is geconstrueerd 
door een 0,3 mm dunne messing 
plaat te vouwen. Door middel van 
etsen worden de buiglijnen in het 
materiaal aangebracht, waarna ze 
met de hand worden gevouwen en 
geassembleerd in Eindhoven.

De originele serie van de Brass Lights 
gebruikt de meer traditionele E27-
lichtbronnen, maar Derksen creëerde 
deze nieuwe versie van de lamp om te 
voldoen aan de huidige eisen op het 
gebied van lichtontwerp. De nieuwe 
lamp bevat daarom een ledlichtbron en 
een diffuser die zorgen voor een betere 
en gelijkmatigere lichtopbrengst. De 
leddriver is geïntegreerd in de lamp 
en kan daardoor rechtstreeks op het 

220 V netwerk worden  aangesloten. 
Ook is de vorm van de lamp 
vereenvoudigd en gemoderniseerd, 
zonder de verfijnde esthetiek van de 
originele Brass Lights te verliezen. 
Door de reflectie van de omgeving in 
de glanzende messing oppervlakken 
krijgt elk facet zijn eigen kleurtoon, 
van donker goud tot geel en beige.

www.vij5.nl 

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

Lichtspiegel

Met de komst van alsmaar beter presterende led en 
accu’s is het geen verrassing dat de led-accubouwlamp 
steeds vaker de plaats inneemt van een led-bouwlamp 
met snoer. Helaas is de aanschaf van een led-accu-
bouwlamp vaak een teleurstelling; zowel de led als de 
accu presteert matig.

Laders raken snel defect of kwijt en het laden kan wel 
acht uur duren. FENON heeft hier iets op gevonden: 
De ‘ToolWizard’. Een zeer goed presterende led-armatuur 
waar 14,4 en 18 V accu’s op kunnen van Makita, Bosch, 
Hikoki en Panasonic. Dankzij een innovatief schuifsysteem 
kunnen al deze accu’s op de armatuur worden geplaatst. 
Ingebouwde elektronica beschermt de kostbare accu’s, en 
voor verzwaarde toepassingen of extra lange looptijd is er 
de 22,2 V waterdichte Fenon-accu.

www.keraf.nl

Simple Human brengt het spiegel-
systeem TruLux op de markt. Deze 
spiegel met ingebouwde verlichting 
is te bedienen met een smartphone 
om de lichtkleur aan te passen. 
Dat is handig, neem bijvoorbeeld 
make-up: die kan er bij verkeerde 
verlichting anders uitzien dan in 
natuurlijk licht. 

Het TruLux verlichtingssysteem 
simuleert  natuurlijk zonlicht en 
zorgt voor het helderste en meest 
kleurechte beeld. Met de app kunnen 
mensen de lichtinstellingen uit de 

wereld om hen heen vastleggen 
en ze nauwkeurig hercreeren in de 
spiegel. De uitklapbare zijpanelen 
van de grote variant maken het beeld 
nog duidelijker, en de ingebouwde 
sensor laat het licht van de spiegel 
automatisch aangaan als iemand er 
met het gezicht dichtbij komt. Als 
de spiegel in gebruik is, neemt de 
gevoeligheid van de sensor toe, zodat 
het licht niet onverwacht uitgaat. En 
met een keer opladen kan de spiegel 
drie weken toe.

www.simplehuman.com

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

Een trio van licht zorgt voor zachte silhouetten, een sfeervolle ambiance 
aan tafel en voldoende licht om bij te werken. De Duitse studio 
KaschKasch heeft deze innovatieve lamp Ani ontworpen voor een 
moderne wereld vol licht. Blomus vroeg KaschKasch daarom om een 
ongekend flexibele lamp te ontwerpen. 

Ani Lamp wordt geleverd als doe-het-zelfpakket, zodat je zelf kunt bepalen 
of je een hanglamp, een sfeermaker, een lamp om te werken of alle drie wilt. 
Een lamp met drie functies dus, geschikt voor binnen en buiten, met de looks 
van een klassieke lantaarnpaal. Ani Lamp maakt gebruik van een oplaadbare 
ledlamp, en is ideaal voor in de keuken tijdens het koken, handig als er buiten 
wordt gegeten en prachtig om bomen of het tuinpad poëtisch te verlichten. 
De armatuur is verkrijgbaar in diverse natuurlijke kleuren: white, satellite en 
magnet, en bij geselecteerde retailers 
en via de site.

www.blomus.com 

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

De TISINA 565 is opgebouwd 
uit 5 opaalbuizen van 65 cm en 
verandert vanuit iedere invalshoek. 
Deze armatuur is geschikt voor 
het verlichten en verfraaien van 
hogere ruimten, zoals een vide, een 
entreehal, atrium, trappenhuis en 
een ganggebied. 

De compositie is een variant, 
ontstaan uit de enkelvoudige 
versie, de Tisina Solo Led Tube, 
een kunststof opaalbuis met een 
doorsnee van 50 mm, in lengten 
van 1170, 1470 en 1770 mm. 
De metaaldelen zijn aluminium 
geschuurd of zwart geanodiseerd. 
De enkelvoudige uitvoering met 
geïntegreerde driver kan vanaf 
iedere hoogte, in elke willekeurige 
combinatie worden toegepast: 
horizontaal, verticaal en diagonaal. 
De Tisina-serie kent ook nog 3-lichts-
composities van 90 en 120 cm. De 
egaal oplichtende led-opaalbuizen 
zijn voorzien van 330° rondstralende 
T5-techniek, leverbaar in CRI 80 
en CRI 90, 2700-6100 K.  Alle 
armaturen kunnen naar het gewenste 
niveau worden teruggedimd, dankzij 
de standaard ingebouwde DALI-
elektronica.

www.kroone-lighting.nl 

Tisina
565

Trio van licht

33



Nog kleiner

Industrieel

Met de in-track-drivers van de series advanced en excite 
(ADV/EXC) gaat Tridonic verder met het nog kleiner maken 
van haar drivers, die kunnen worden ingezet in de retail, 
galerieën en musea, en in de horeca. Door het compacte 
ontwerp kunnen ze in een witte of zwarte adapter worden 
ingebouwd, die dan klein en onzichtbaar in een 230 V-
railsysteem kan worden geplaatst. Zo is er geen opvallende 
Trackbox meer nodig. Deze drivers kunnen met talloze 
ledspotmodules worden gecombineerd (uitgangsvermogen 
25 W: 350-600 mA, 40 W: 500 – 1050 mA). 

www.tridonic.com

In industriële omgevingen is verlichting van essentieel belang voor 
de veiligheid en productiviteit. Armaturen van LEDVANCE kunnen 
de concentratie verhogen, fouten voorkomen en de efficiëntie 
verbeteren. De verlichting moet hier betrouwbaar en idealiter 
automatisch werken, zelfs in stoffige, vochtige, warme of trillende 
omgevingen – en moet qua kosten zo voordelig mogelijk zijn. 

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:

Accountmanager

voor FLOS in Amsterdam

Accountmanager Architectuur

voor Livingprojects in Breda

Accountmanager New Business

voor Sylvania

Accountmanager Projecten

voor Sylvania in Amsterdam e.o.

Salesmanager

voor QC Lightfactory in Bavel

Binnendienst medewerkers

voor diverse bedrijven

Interesse? Bel Agent251 voor een gesprek.

Agent251 executive recruitment

Stationsweg 13 B

1901 AA  Castricum

post@agent251.nl

+31 614 009 251

agent251.nl

Ledvance-producten voor automatische verlichtings-
bediening met sensoren en DALI-connectiviteit 
verbeteren de efficiëntie. Tegelijkertijd betekenen de eenvoudige 
installatie, lage gebruikskosten en het minimale onderhoud dat 
de systemen zichzelf snel terugverdienen. De Ledvance highbay 
DALI-armatuur heeft een constante lichtopbrengst tijdens de 
gehele levensduur. De gebruikskosten zijn aantrekkelijk dankzij 
lichtmanagement met behulp van een DALI-driver (met sensor en 
dimfunctionaliteit). De CLO-versie van deze armatuur heeft tijdens 
de gehele nominale levensduur een constante lichtstroom tot 
maximaal 17.500 lm, en dankzij de IP65-classificatie is de highbay 
speciaal beschermd tegen stof en water en dus geschikt voor vele 
verschillende gebruiksdoelen in magazijnen, opslagruimten en 
hoge hallen. De Ledvance Damp Proof Special is uitgerust om te 
worden toegepast in bijzonder veeleisende omgevingen, zoals de 
levensmiddelenindustrie. De behuizing van PMMA is beter bestand 
tegen oliën en chemische reinigingsmiddelen dan behuizingen van 
polycarbonaat, en is IK06 en IP67 (DIN EN 60529) en IP69K (ISO 
20653:2013), met een lage flikkering en een efficiëntie van 150 lm/W.

www.ledvance.com 
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www.luxtonlight.com

www.schrijvendemeter.nl | Hoogewerf

Een schrijvende meter kan voor verschillende doeleinden 
worden gehuurd: 

Wat doen wij voor u: 

Onze diensten op locatie:

Kijk op www.schrijvendemeter.nl voor uitgebreide 
informatie over de verhuur van schrijvende meters, onze 
diensten en accesoires.

Huur uw schrijvende meter

• Belastinganalyses 
• Energie-analyses 
• Spanningsverschijnselen
• Harmonischen 
• Totaalmeting

• Telefonische ondersteuning bij plaatsing
• Uitlezen van schrijvende meter
• Maken van een grafische rapportage
 

• Schrijvende meter plaatsen 
• Ondersteunen bij het zoeken van storingen
• Metingen verrichten



SNEL SCHAKELEN NAAR DE TOEKOMST

13 + 14 NOVEMBER 2019
BRABANTHALLEN - DEN BOSCH

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