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Verlichting van de centrale trap van Atlas, het 
hoofdgebouw van de TU/e  (zie p. 6).
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Een nieuwe lente, een nieuw geluid – met 
nieuwe invalshoeken in verlichtingsland. Niet 
het design van een armatuur is de essentie, 
maar dat wat moet worden uitgelicht. Licht 
dat in balans is met de functie en de beoogde 
sfeer in een ruimte, laten we daarnaar 
streven. Licht als gids en gastheer, dat staat 
centraal bij Kurve. Bij de verbouwing van 
het Musiom in Amersfoort was er speciale 
aandacht voor de aanlichting van de getoonde 
kunstwerken. In deze voormalige kerk wordt 
de ontwikkeling getoond van een specifieke 
generatie kunstenaars. Dit geeft een beeld van 
de inspiratie waaruit deze groep heeft geput en 
het is een mogelijke inspiratiebron voor nieuwe 
generaties.

De copycats liggen op de loer als een bedrijf komt met 
een nieuw en innovatief product. Chanel zei het al: “If you 
are original, be prepared to be copied!”* In de lichtmarkt 
lijkt het onvermijdelijk dat men na een flinke investering 
qua tijd en geld in een origineel idee daar niet zelf de 
vruchten van kan plukken, omdat de copycats en cowboys 

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

ermee vandoor gaan. Kan het ook anders? Segula en 
Liquidleds laten van zich horen.

Bij de NSVV wordt lichttherapie-apparatuur onder de 
loep genomen. Mariëlle Aarts van de TU Eindhoven heeft 
alle verkrijgbare apparatuur aan een uitvoerige analyse 
onderworpen, zodat duidelijk wordt wat er aan elk 
apparaat zo heilzaam is, en fabeltjes zoals een tl-buis die 
werkt als een reddende engel tegen winterdepressie de 
wereld uit kunnen worden geholpen.

Verder laat Volgroen in de column zien hoe de lichtmarkt 
gebruikers kan ontzorgen, net als er in andere markten 
ontwikkelingen gaande zijn om het gebruikers 
gemakkelijker te maken, denk aan Spotify, HelloFresh en 
Netflix. Nieuwe geluiden alom dus!

Veel leesplezier gewenst.

Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

*Met dank aan Floris Depreeuw voor de quote

Verfrissend 
anders
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Atlas
Het gerenoveerde hoofdgebouw 
van de TU Eindhoven, Atlas, is eind 
maart officieel geopend. Door state-
of-the-art materialen te combineren 
met optimaal hergebruik is het 
robuuste Atlas-gebouw, dat in de 
jaren 60 is gebouwd en een totaal 
vloeroppervlak heeft van 41.500 m², 
veranderd in een licht en energie-
zuinig gebouw door Team V 
Architecture, Van Rossum, Valstar 
Simonis en Peutz. 

Het is nu één van de meest 
energiezuinige gebouwen voor 
onderwijs ter wereld. De renovatie 
van Atlas maakt deel uit van een 
grootscheepse verbouwing van de 

voorheen nogal afgesloten TU/e-
campus tot een open wetenschapspark 
van internationale allure. Atlas biedt 
nu onderdak aan onderwijszalen 
en studeergedeelten voor twee 
faculteiten, een restaurant, 
een tentoonstellingsruimte en 
werkplekken voor verschillende 
ondersteunende afdelingen en de 
raad van bestuur. Atlas is het eerste 
gerenoveerde onderwijsgebouw in 
Nederland dat de hoogste BREEAM 
sustainability score 'Outstanding' 
heeft behaald. Om dat te bereiken, 
heeft het ontwerpteam nauw 
samengewerkt met onderzoekers 
van het Intelligent Lighting Instituut 
van de TU/e. Het gebouw werkt als 

A c t u e e l

een Living Lab (levend laboratorium) 
voor onderzoek naar innovatieve 
en duurzame technologie. Het 
hele gebouw is uitgerust met 
ledverlichting, die is afgesteld op 
een lager lichtniveau: het Smart 
Energysaving Light (SEL) systeem. 
Het is een open systeem waarbij 
nieuwe, project-specifieke applicaties 
gegevens kunnen worden verzameld 
voor universitair onderzoek en 
het energieverbruik omlaag gaat. 
Gebruikers kunnen de verlichting en 
de kamertemperatuur zelf aanpassen 
met een app, of er zalen mee 
reserveren. 

www.teamv.nl 
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A c t u e e l

Historisch stadhuis Leuven

Ze zijn overal aanwezig en 
geïntegreerd in de architectuur, 
als onopvallende verschijningen, 
maar met een grote impact: 
inbouwwandarmaturen voor op 
grondniveau zijn van groot belang 
voor een veilige doorgang op donkere 
trappen, hellingen en terrassen. 

Mensen kunnen zich gemakkelijker 
orienteren bij hun licht, dat paden 
aangeeft en zorgt dat mensen niet 
struikelen door niveauverschil in 
terrassen en platforms duidelijk te 
verlichten. WE-EF heeft haar bereik 
van steplights uitgebreid met een 
aantal nieuwe series, die allemaal 

In 1852 attendeerde Victor Hugo het Leuvense stads-
bestuur op het gegeven dat het stadhuis de eigen 
beelden al meer dan drie eeuwen miste in de 236 lege 
nissen. De Belgische onafhankelijkheid was een mooie 
aanleiding om hier verandering in te brengen. 

De beelden verbeelden religieuze figuren, naast geleerden 
en andere historische figuren, die grotendeels zijn gelinkt 
aan Leuven. De twee grote kroonluchters, ontworpen en 
gecreëerd voor de wandelzaal van het stadhuis, verwijzen 
naar deze anekdote, door het verhaal te vereeuwigen 
vanuit een opbouw met pinakels en baldakijnen, waarbij de 
verkregen nissen effectief niet zijn voorzien van beelden. 
De kroonluchters zijn opgebouwd vanuit een zesarmige 

structuur in drie niveaus. De 12 pinakels en 24 baldakijnen 
zijn een rechtstreekse vertaling van een beeld uit de gevel 
dat 3D werd gescand en werd gesliced. In totaal werden 
meer dan 3520 rvs schijven als een 3D-puzzel in elkaar 
geschoven, waarbij de vorm vanuit contouren tot de 
essentie werd herleid. Het licht dat op de objecten valt, 
zorgt voor veel schakeringen en reflectie en verwijst naar 
het vroegere gebruik van kristal. Bram Kerkhofs Design 
Studio tekende hiervoor. De kroonluchters zijn voorzien 
van 24 vervang- en dimbare ledspots en bovenaan de 
centrale zuil werd een angle eye ledstrip aangebracht om 
de kroonluchter als geheel object te verlichten.

www.bram-kerkhofs.be

werken met een 5 W led-lichtbron, 
en die allemaal een slank en uniform 
ontwerp hebben. Ze bieden de juiste 
lichtverdeling om een breed scala aan 
taken te kunnen bieden voor allerlei 
verschillende situaties.

www.we-ef.com | www.axioma.be

Op de achtergrond 
voor effectieve verlichting
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A c t u e e l

Schiphol Group is continu bezig 
met het optimaliseren van de 
dienstverlening en is ambitieus 
om de beste Europese luchthaven 
te zijn. Connectiviteit, kwaliteit, 
efficiency, beleving, innovatie en 
duurzaamheid zijn zaken waarin 
men zich wil onderscheiden. 

Schiphol Privium is daar een 
voorbeeld van; dit programma biedt 
voor de reiziger veel voordelen, 
bijvoorbeeld het parkeren in 
parkeergarage P1, die het dichtst bij 

Lowlander
In 2029 woont ruim een vijfde van alle inwoners van 
Nijmegen in het nieuwe stadsdeel de Waalsprong, 
waar milieu- en energiebewustzijn vaste thema’s 
zijn. Energiezuinige, circulaire ledverlichting is 
daarbij het uitgangspunt. Begin maart 2019 heeft 
het ontwikkelingsbedrijf voor het gebied Stedelijke 
Uitbreiding Nijmegen Noord voor de afronding van de 
Waalsprong gekozen voor de Lowlander-armatuur van 
Setga. 

De Waalsprong kenmerkt zich door verschillende 
woongebieden met elk een eigen identiteit en een eigen 
woonsfeer. De betrokken landschapsarchitect had de wens 
om de verschillende sferen en identiteiten met één familie 
van armaturen te kunnen bedienen om een herkenbare 
continuïteit te realiseren. Met de armaturenfamilie 
Lowlander ontstaat een keuze tussen standaard 
verlichtingstoepassingen met paaltop- en mastarmaturen, 
aangevuld met wand- en overspanningsarmaturen. Tevens 
behoort de Lowlander-lichtzuil tot de mogelijkheden. Een 
belangrijk kenmerk van de Lowlander is de geïntegreerde 
dubbele verlichtingstoepassing. Naast de functionele 
verlichting kent de armatuur ook een markeringsverlichting 

aan de bovenzijde. Dit deel van de verlichting maakt het 
mogelijk om routes te duiden. De markeringsverlichting 
is te voorzien van RGBW-licht en dat kan bijvoorbeeld 
worden ingezet bij een sport- of fittrack door de stad, wat 
zorgt voor herkenbaarheid. In 2018 won Nijmegen de 
prestigieuze prijs European Green Capital of the year. De 
gemeente is de afgelopen jaren streng gaan letten op de 
herkomst van materialen, de milieukosten van producten 
voor de buitenruimte, de levensduur en de circulariteit. Bij 
het ontwerp van de Lowlander heeft Setga de gemeente 
uitvoerig geconsulteerd over de criteria waaraan producten 
in de buitenruimte idealiter moeten voldoen. Dit heeft 
geresulteerd in een modulaire armatuur en in afspraken met 
alle toeleveranciers over de terugname van het product bij 
het einde van de levensduur.

www.modernista.nu

Schiphol in 
noorderlicht

de aankomst- en vertrekhallen ligt. 
In 2018 heeft het Schiphol Privium-
programma een nieuwe huisstijl 
gekregen, waarbij het noorderlicht 
een centrale rol speelt. Aangezien 
het noorderlicht een dynamisch 
lichtspektakel is, bedacht men een 
concept van een lichtobject dat de 
bezoeker van de parkeergarage P1 
dit bijzondere gevoel laat ervaren 
wanneer men de parkeergarage 
inrijdt. Aan Armada Janse de taak 
om dit concept te vertalen naar een 
technisch realiseerbaar product, en 

nu siert een licht gebogen wand 
van vijf meter breed en een golvende 
hoogte variërend van 1,5 tot 2,3 m 
met verlichte staanders één van 
de opritten van de parkeergarage. 
De staanders zijn voorzien van 
dynamische ledverlichting die het 
noorderlicht nabootsen. Aan de 
voorzijde prijken de verlichte letters 
‘PRIVIUM’. Overdag toont het object 
door middel van een folieprint het 
noorderlicht.

www.armadajanse.nl 
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Industria is terug. En hoe. De naam verdween 
even, de kennis en kunde echter niet. Met een 
verlichtingsarmatuur voor de professionele 
glastuinbouw is het bedrijf terug op de markt als 
nieuwe zelfstandige onderneming. 

Industria is weer volop aanwezig in de kas en straks ook 
weer in het straatbeeld. “Decennialang stond de naam 
Industria voor hoogwaardige verlichtingsapplicaties voor 

Oog voor het
product

Yela

de openbare ruimte en de glastuinbouw”, aldus Ferry 
Breeuwer, één van de initiatiefnemers en medeoprichter 
van Industria Lighting.  “We blazen nieuw leven in deze 
krachtige merknaam die stond, maar vooral nu staat voor 
hoogwaardige kwaliteit verlichting. 100% kwaliteit is onze 
prioriteit.” Verder werkt Industria Lighting samen met een 
sociale werkplaats in het Westland.

www.industria-lighting.com

A c t u e e l

In maart heeft LEDSign YELA 
Lighting gelanceerd, dat led-
verlichtingsoplossingen biedt met 
de kracht van sfeer en beleving. 

LedSign is gespecialiseerd in 
ledverlichting, lichtreclames, 
verlichtingsoplossingen en 
lichtmetingen. Daardoor 
staat Yela Lighting sterk en 
onderscheidend in de markt op 
het gebied van sfeerbeleving en 
het creëren van professionele 
verlichtingsoplossingen. Zowel 
binnen als buiten legt Yela Lighting 
de focus op het ontwerpen en het 
leveren van een unieke beleving met 
de juiste ambiance met ledverlichting. 

Men gaat een aangename sfeer en 
de ultieme beleving creëren voor 
klanten door energiezuinige en 
duurzame armaturen die SMART zijn. 
Om deze beleving waar te maken, 
heeft men hoge kwaliteitsarmaturen, 
zoals AR70-, AR111-, 3-fase track 
spots, wandlampen, het nieuwe 
Tube track-systeem, maar ook op 
maat gemaakte designlampen 
en andere verlichtingsarmaturen. 
Yela Lighting richt zich op diverse 
branches, zoals architecten, interieur- 

en projectinrichters, groothandels, 
horeca, VVE/woningbouw en 
maritiem. Een exclusieve selectie zal 
ook voor de consument beschikbaar 
komen via de retailers.

www.yela-lighting.com 
www.ledsign.nl
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De Holland Lighting Group uit Waalwijk; specialist in parkverlichting en industriële verlichting
Daar waar anderen kiezen voor de standaard oplossingen uit Azië, kiest HLG steeds vaker voor het in
Nederland ontwikkelen én assembleren van lichtbronnen en armaturen van topkwaliteit.
In de afgelopen jaren heeft HLG meerdere duurzame en milieuvriendelijke verlichtingsbronnen ontwikkeld:
De lichtmast van gerecyclede kleding, de PowerBay- en modulaire PowerLine-armaturen voor de industrie.
Allemaal Nederlandse kwaliteitsproducten, die bijdragen aan een duurzame en circulaire economie! 

Schouwslootweg 21
5145 PG Waalwijk
info@hlgbv.nl
www.hlgbv.nl
+31 (0)618294812
+31 (0)416347542

Benieuwd wat HLG voor u kan betekenen?
Vragen staat vrij en neem contact met ons op!

www.geuken.nl - Wattstraat 15a 2723RA Zoetermeer - 079 3616070

LOW VOLTAGE TRACK

Uw complete leverancier van 
connectoren & LED drivers voor 
binnen- en buitenverlichting

Bekijk ons compleet assortiment connectoren op www.ac-solutions.be

TRIAC DIMMABLE (Phase CUT)
constant voltage LED Drivers

(Phase CUT)
constant voltage LED Drivers

www.easycomp.nl

+31(0) 318 701343  |  info@easycomp.nl
Stationsstraat 70, Veenendaal



De Eight Lakes groep heeft Luxendi BVBA overgenomen. 
Met deze overname is een gerenommeerde speler op 
de markt tot de groep toegetreden die een aanvulling 
geeft op het huidige led-productgamma dat nu door 
Telerex wordt aangeboden. Een logische stap is dan 
ook om de activiteiten van Luxendi samen te voegen 
met de afdeling led-drivers en led-componenten van 
Telerex. De combinatie gaat verder onder de naam 
Luxendi B.V. 

Daarmee ontstaat een nieuwe distributeur van led-
onderdelen en -modules voor Europa. Luxendi BVBA 
heeft onder andere de led-lichtbronnen en accessoires 
van Xicato in het assortiment. Naast verlichting gaat het 
om reflectors, lenzen, warmtegeleiders en drivers. Ook 
Lumitech, Ledlink, Optoga, Nata, Diffractive Optics, Roal, 
Harvard en Electro Terminal behoorden tot het portfolio 
van Luxendi. Deze merken worden nu toegevoegd aan 
het led-portfolio van Telerex met merken als Mean 
Well, Dalcnet, Mechatronix, Laird, Inventronics, Adura 
LED, Prolight Opto en Kathod. Daarnaast is Telerex 

IALD viert 50 jaar met licht

Luxendi

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de International 
Association of Lighting Designers begon met haar 
diensten voor professionele lichtontwerpen en 
lichtontwerpers. Wat in 1969 begon met een klein 
groepje enthousiaste en toegewijde architecturale 
lichtontwerpers en de doelstelling om het vakgebied 
van onafhankelijk lichtontwerp tot een hoger niveau 
te tillen, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde 
organisatie die meer dan 1450 leden uit ruim 60 
landen vertegenwoordigt. 

“Vandaag de dag vieren we lichtontwerpen als een 
bekender en groeiend beroep”, zegt bestuursvoorzitter 
David Ghatan. “Het werk van lichtontwerpers gaat niet 
langer alleen maar over het verlichten van een ruimte – 
ons werk gaat meer dan ooit over de kwaliteit van leven 
in het licht.” De IALD heeft de rol van lichtontwerpen 
wereldwijd naar nieuwe niveau’s getild en haar leden 

voorzien van informatie en scholing, en contacten 
gelegd waardoor zij plaatselijk en wereldwijd toegang 
kregen tot een groter netwerk.  Ook is de IALD hun 
stem geweest als er regels en overheidskwesties voorbij 
kwamen die van invloed waren op het vakgebied. 
“Hierbij nodigen we alle leden uit om dit jaar met ons 
te vieren en samen naar de toekomst te kijken”, aldus 
de CEO van de IALD, Marsha Turner. Wereldwijd zullen 
er het hele jaar door bijeenkomsten zijn, waaronder 
IALD Enlighten Asia, de Lightfair International, en het 
IALD International Lighting Design Awards evenement.  
De hekkensluiter van de festiviteiten vindt plaats in 
Albuquerque (VS), tijdens de IALD Enlighten Americas, 
van 3 tot 5 oktober. Op de site is meer te vinden over de 
komende evenementen.

www.iald.org/events

sterk in logistiek en distributie. De nieuwe combinatie 
is daarmee in staat om de laatste innovaties op het 
gebied van led-verlichting snel op de markt te brengen. 
Het nieuw gevormde Luxendi heeft vestigingen in 
Breda en Antwerpen. Rob Verbeelen gaat als general 
manager leiding geven aan de nieuwe organisatie. Als 
voormalig manager van Schréder en mede-oprichter 
van Luxendi kent hij de verlichtingsmarkt als geen 
ander. “De nieuwe combinatie is de distributeur van een 
compleet assortiment van led-componenten in Europa 
met een sterke aanwezigheid in de Benelux, Frankrijk 
en Duitsland. We kunnen zo, naast onze expertise in 
licht, een groot aantal componenten leveren vanuit 
voorraad, wat de levertijden erg verkort. Bovendien blijft 
de merknaam Luxendi behouden, en daarmee de goede 
reputatie die het bedrijf heeft opgebouwd.” Naast Telerex 
en Luxendi behoren ook MechaTronix, Wonderware 
Benelux, Rodax, Cooling House, Eltrex Motion, CATS en 
CATS Power Design tot de Eight Lakes groep.

www.luxendi.com

A c t u e e l
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Verlichting in het nieuwe 
museum Musiom in 
Amersfoort

Amersfoort heeft er sinds het najaar van 2018 een nieuw museum bij, genaamd Musiom. 

Dit museum voor hedendaagse kunst is ondergebracht in de voormalige doopsgezinde 

kerk, die stamt uit 1913. Het gebouw werd in 1964 aan de achterzijde uitgebreid naar 

modernistisch ontwerp van architect F.J. Klokke en kreeg toen de ingang aan de 

Stadsring 137. Het pand, dat is gebouwd onder Haagse School-invloeden, wordt zowel 

architectonisch, cultuurhistorisch als stedenbouwkundig van betekenis geacht. 

– Door Rienk Visser

Na bijna een jaar verbouwen doet de binnenkant van 
de voormalige kerk in bijna niets meer denken aan 
zijn voormalige functie. Het interieur heeft een ware 
metamorfose ondergaan en heeft een moderne uitstraling 
gekregen met speciale aandacht voor de aanlichting 
van de getoonde kunstwerken, zowel in het platte vlak 
als voor driedimensionale objecten. Het dak is nog wel 
volledig origineel, evenals de glas-in-loodramen. Over 
het doopbad zijn dikke, beloopbare glasplaten gelegd, 
waaronder een kunstwerk dat lijkt op een oude werkbank 
vol verf, die op speciale wijze zichtbaar is.

Muze
Het woord Musiom komt uit het Latijn en staat voor 
‘muzen’ of ‘inspiratiebronnen’. Door het tonen van de 

ontwikkeling van een specifieke generatie kunstenaars 
ontstaat een beeld van de inspiratie waar deze groep uit 
heeft geput en biedt het inspiratie aan nieuwe generaties. 
Tevens is het met deze naam gelijk duidelijk dat het hier 
een museum betreft. Musiom is ondergebracht in een 
stichting, waarvan Herold Boertjens (voormalig directeur 
van Famostar) voorzitter is en Hans van Horck art 
director, die op dit moment ook nog in het museum woont 
en werkt.

Tentoonstellingen
Het museum toont het werk van een specifieke generatie 
kunstenaars, die geboren zijn rond de jaren 50 van de 
20e eeuw en sinds de jaren 80 nationaal en internationaal 
bekendheid hebben gekregen. Door deze kunstenaars met 

12



als integraal onderdeel van het totale lichtontwerp en dus 
moet worden meegewogen.

Aan de hand van de analyse van de situatie, en 
overleg en inventarisatie van de mogelijkheden zijn 
de ontwerpuitgangspunten in grote lijnen als volgt 
gespecificeerd:

-  mogelijkheid de verlichting relatief eenvoudig aan te 
passen aan de collectie;

-  gebruikmaken van spots, waar mogelijk aan (3 fase) 
spanningsrail voor maximale flexibiliteit;

-  lichtverdeling aan te passen aan de grootte van 
objecten en type tentoonstelling

-  individueel traploos dimbaar met een draaiknop aan de spot;
-  daglicht dient te worden afgestemd op het gebruik. Dit 

door het eventueel toepassen van folies en screens;
- verlichtingssterkte: op de kunstwerken tenminste 250 lux; 
- kleurweergave dient ≥ Ra 90 te bedragen;
-  spots moeten kunnen worden voorzien van verwissel-

bare optieken voor elke gewenste lichtverdeling voor 
het optimaal kunnen belichten van de kunstwerken.

Grote zaal
De grote zaal heeft een entresol, een podium en een 
kenmerkend boogvormig plafond voorzien van drie 
gebinte spanten, die gelijk verdeeld over de ruimte zijn 
aangebracht. Parallel aan de lange zijden zijn tegen de 
binnenwanden voorzetwanden geplaatst met een hoogte 
van 2m80, die de boogramen met glas in lood aan de 
onderzijde afdekken. De bovenzijde met blauw getint glas 
in lood is nog wel zichtbaar. Dit geeft overdag een fraai 
decoratief effect. In het midden kunnen verplaatsbare 
wandelementen worden geplaatst, die op verschillende 
manieren in de ruimte kunnen worden gepositioneerd.

een lange staat van dienst een podium te bieden ontstaat 
een unieke kijk op de ontwikkeling van de kunst van deze 
generatiegenoten. Door het bieden van deze permanente 
museale omgeving blijft de kunst en de historische 
context bewaard voor volgende generaties en wordt 
voorkomen dat ze in de vergetelheid raken. De collectie 
van Musiom vormt een min of meer vaste tentoonstelling. 
Op momenten dat er geen sprake is van een tijdelijke 
tentoonstelling zal de collectie van Musiom in brede 
zin worden getoond, waarbij beide gebouwen worden 
ingezet. Driemaal per jaar wordt een expositie gehouden 
met een duur van drie maanden, waarbij een beperkt 
aantal (doorgaans drie) kunstenaars wordt uitgelicht. 
Hierin zal worden gezocht naar voldoende afwisseling, 
maar ook naar de symbiose tussen de generatiegenoten, 
onafhankelijk van stijl en kunstvorm. Er wordt een balans 
nagestreefd tussen schilderijen en ruimtelijk werk. Het 
binnenplein is ingericht als beeldentuin en een knus terras. 
Het zijn kunstenaars die sindsdien allemaal hun eigen 
weg zijn gegaan, maar in Musiom weer bij elkaar gebracht 
worden. In totaal bestaat die groep uit zo'n veertig 
man en het is de bedoeling hen allemaal te laten zien in 
regelmatig wisselende tentoonstellingen. De collectie 
van Musiom bestaat thans uit zo’n 100 kunstwerken die 
langdurig in bruikleen zijn gegeven of zijn geschonken 
door de deelnemende kunstenaars en kunstverzamelaars. 
In de komende jaren wordt een collectie verder opgebouwd 
die zoveel mogelijk representatief is voor de ontwikkeling 
van de generatiegenoten.

De verlichting
Voor het ontwerp van de verlichting is een beroep gedaan 
op Robert Jan Vos Lichtontwerp en -advies. Als eerste 
is hiervoor een zeer uitgebreid programma van eisen 
gemaakt. Eén van de uitgangspunten was om de ruimten 
te kunnen voorzien van flexibele verlichting, zodanig 
dat de verschillende kunstwerken goed kunnen worden 
belicht. Daarnaast is het van belang dat de verlichting een 
zeer goede kleurweergave geeft, de mogelijkheid geeft tot 
een goede lichtverdeling op de verschillende kunstwerken 
en dat een zo laag mogelijke helderheid van de armaturen 
ontstaat. Ook dient de verlichting de architectuur visueel 
te ondersteunen, waarbij de invloed van het daglicht dient 

Lichtberekening 
van de grote 
zaal gezien van 
boven het podium 
richting de ingang 
van de zaal.

De spots zijn robuust en voorzien van 
een gebruiksvriendelijke en degelijke 
bevestigingsmethode. Tevens is ook het 
grotere type toegepast voor het aanlichten 
over grotere afstanden, terwijl bovendien 
de lichtbundel kan worden afgestemd op 
de afmetingen van een object.
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Voor de aanlichting van de objecten is gekozen voor 
spots aan een spanningsrail. Hierdoor kunnen de posities 
zodanig worden gekozen, dat de kunstwerken optimaal 
kunnen worden uitgelicht, ook bij de steeds wisselende 
tentoonstellingen. De onderlinge afstand tussen de 
spanningsrails in de lengterichting van de ruimte is 
zodanig gedimensioneerd, dat dit mogelijk kan worden 
gemaakt, terwijl de spots geen of in elk geval minimale 
verblinding voor de bezoeker kunnen veroorzaken. De 
afstand tot de wand is hierbij gerelateerd aan circa 1/3 
van de montagehoogte van de spanningsrail. 

Als de mobiele wanddelen dwars of schuin geplaatst 
worden, is het mogelijk om ze aan te lichten met spots 
op een aantal spanningsrails, die onder elke willekeurige 
hoek zijn te positioneren. Deze worden gevoed vanuit de 
dragende spanningsrail, en zo is een maximale flexibiliteit 
gewaarborgd.

Na twee proefopstellingen, onder andere met betrekking 
tot de gewenste lichtbundels en kleurweergave, is in de 
vaste tentoonstellingsruimten gekozen voor spots van het 
fabricaat Mike Stoane, type TTX 250 mini. Voor de grote 
zaal is voor het wat grotere type TTX 270 gekozen, voor 
een wat hoger vermogen. Grote voordelen hiervan zijn dat 
ze zijn voorzien van (uitwisselbare) leds van Xicato type 
Artist met 9 mm LES XIM-module en dat ze zeer flexibel 
kunnen worden toegepast door diverse bundelbreedtes, 
lenzen en afschermingen. Belangrijk is ook dat de spots 
individueel regelbaar zijn door middel van een potmeter, 
die is aangebracht op elke armatuur - dit naar wens van 
de opdrachtgever om de aanlichting vanaf een trapje direct 
optimaal te kunnen instellen. De toegepaste dimmer is stroom-
gestuurd, waardoor stroboscopisch effect is uitgesloten.

Voormalig bassin
Het voormalige bassin rechts van het podium wordt 
gebruikt als bijzondere expositieruimte voor drie-
dimensionale objecten. Over het bassin is een glazen 
beloopbare vloer aangebracht in een aantal profielen. 
Hieronder zijn kleine lichtlijnen in U-profielen gemonteerd, 
die de ruimte eronder theatraal belichten, zonder dat de 
lichtlijnen zelf zichtbaar zijn.

Podium
Het is de bedoeling dat het podium regelmatig wordt 
gebruikt voor lezingen en muziekuitvoeringen. Hiervoor 

Het trappenhuis wordt zoveel mogelijk gebruikt als 
expositieruimte, vooral ter plaatse van de bordessen. 
Ook hier zijn spanningsrails en spots aangebracht 
voor het belichten van de kunst en indien gewenst het 
belichten van de bordessen. Ook kunstobjecten in de gang 
op de eerste verdieping en op de overloop van de tweede 
verdieping worden op overeenkomstige wijze aangelicht.
De noodverlichting en vluchtwegaanduiding zijn van het 
merk Famostar.

Door de mogelijkheden die de flexibiliteit van zowel 
de ruimte-indeling als de verlichting biedt, zijn de 
voormalige kerkruimte en de bijgebouwen omgetoverd 
tot een prachtig museum. Een museum met zowel 
architectonische kwaliteiten alsook het podium voor 
moderne kunst die alle aandacht verdient.

www.musiom.art

kan gebruik worden gemaakt van eenvoudige en 
toereikende theaterverlichting, die geen invloed heeft op 
de aanlichting van de objecten in de ruimte.

Aanvullend wordt de ruimte architecturaal belicht door 
bovenop de spanten aangebrachte lichtlijnen, die in elke 
willekeurige lichtkleur kunnen worden ingesteld, afhankelijk 
van de gewenste sfeer of context van de tentoonstelling. 
Hierdoor wordt het boogvormige plafond subtiel gelijkmatig 
belicht, wat bijdraagt aan een prettige beleving van de ruimte.
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De kameleon 
en de drie 
dimensies

Niet het design van een armatuur is de 

essentie, maar dat wat moet worden 

uitgelicht. Licht dat in balans is met de 

functie en beoogde sfeer in een ruimte is 

de basis van lichtarchitectuur.

– Door Greet Verleye

Opvallend is het gevoel van natuurlijk licht waar je 
dat niet verwacht, in de kelder. De scherp afgetekende 
schaduwlijnen van de trapleuning versterken dat effect. 
De ruimte achterin, met de wijnsilo’s, wordt niet - zoals 
vaak gebeurt - met tl uitgelicht, maar wordt opgenomen 
in het geheel. Dat geeft ook een verbindende blik op het 
productie- en rijpingsproces van de wijn. 
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Doordacht gekozen licht maakt de derde dimensie 
zichtbaar. In een ruimte met enkel monochromatisch 
licht missen oppervlakken structuur en diepgang. 
Heel eenvoudige accenten op bepaalde materialen 
kunnen het verschil al maken: denk aan een gordijn in 
hoogwaardige stof. Plaats daar een gloeilamp voor en 
dat geeft een plat vlak met verticale strepen. Kies de 
lichtbron zorgvuldig, bereken de correcte plaatsing en 
voeg de juiste accessoires en lenzen toe. Zo wordt het 
spel van glooiing, de kwaliteit van de stof, de diepte 
en het reliëf benadrukt; kortom zo voegt men karakter, 
leven en aantrekkingskracht toe waar dat zinvol is. 
Licht gedraagt zich dan als een zonnestraal die in het 
interieur binnenduikt en de omgeving boeiend maakt.

Driedimensionale ruimtebeleving
Wat te kiezen: om het meest eenvoudige object 
uit te lichten of juist een opvallend kunstwerk of 

meubelstuk te plaatsen? En wanneer en hoe maak je 
die keuze? Soms is licht zo abstract dat het vooraf (in 
de planningsfase) moeilijk in te schatten is, en toch 
is licht erg bepalend voor de sfeer - het bepaalt hoe 
men de ruimte ervaart en wat er in het oog springt. Bij 
Kurve Lichttechniek vertrekt een lichtplan vanuit een 
omvangrijke analyse van een ontwerp of een gebouw. 
“Voordat de eerste steen is gelegd, moet je je als 
persoon perfect virtueel kunnen inleven in de manier 
waarop een concept in elkaar zit, in hoe een architect 
het bedacht heeft, in hoe mensen in dat concept gaan 
leven”, zegt Roy Sax van Kurve, “precies daarom is het 
belangrijk om te vertrekken van een driedimensionale 
beleving van ruimten.” Zo is bijvoorbeeld al in te 
schatten welke muur bij het betreden van een kamer 
aantrekkingskracht zal uitoefenen. “Daar kun je iets 
laten gebeuren, een kunstwerk plaatsen, een lichteffect 
creëren.”

De lichtinval en het lichteffect op de muren bij de sofa’s 
verwijzen naar de rondingen van het raampje en van de tafel. Of 
is het naar wijn die mooi rond is van smaak? Ook contrasteert 
de ronde, zachte vorm met het krachtige dakgebinte dat zo de 
eer krijgt dat het verdient.

Wijndomein Cogolin www.chateausaintmaur.com
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Hier ontstaat een harmonisch samenspel tussen het daglicht dat 
de muur belicht en het kunstlicht dat van bovenuit, vertrekkend 
van een weggewerkte lichtarmatuur met twee lampen, de poefjes 
uitlicht. De twee spots in de schuine wanden accentueren de 
tafel.

Zowel in het okerkleurige plafond als in het witte gedeelte zijn 
zwarte lichtgleuven aangebracht: het licht dat schijnt vanuit 
die goten legt bijvoorbeeld accent op de muren en geeft diepte 
aan de ruimte, terwijl de aanwezigheid van de lichtbron niet 
of nauwelijks wordt ervaren. Zo kunnen de decoratieve zwarte 
lichtkoepels hun functie vervullen: aanvullend sfeer brengen 
boven de tafels.

Kameleon in de ruimte
Bij Kurve onderscheiden ze drie soorten verlichting: 
decoratieve, functionele en architecturale (of 
technische) verlichting. Vaak ligt de focus op het 
decoratieve, maar dat is gebonden aan de keuze van 
de eindklant, al dan niet bijgestaan door een (interieur) 
architect. Een lichtadviseur legt de focus op het effect. 
De bron waar het licht vandaan komt, gaat idealiter zo 
op in de omgeving dat deze onzichtbaar wordt: het is 
een kameleon – al dan niet verdekt opgesteld - wiens 
aanwezigheid niet wordt opgemerkt. Waar het licht 
technisch goed in elkaar zit, daar levert de lichtbron, 
versmolten met de omringende architectuur, een 
verbluffend rendement en resultaat. 

Licht als gastheer
Een driedimensionale inschatting van de ruimte maakt 

het mogelijk om aandacht te geven aan het object dat 
dit het meest verdient; vanuit de juiste stralingshoek, 
met de juiste lens en met mogelijkheden om lichtsterkte 
en –temperatuur te regelen. Een goed lichtplan maakt 
van het licht een gids. Die leidt bezoekers naar de 
plaatsen waar ze welkom zijn en laat plaatsen die geen 
aandacht hoeven te krijgen onbelicht. “Licht boetseert”, 
zo drukt Sax het uit, “en de hoek van waaruit je iets 
belicht, is van groot belang. Niet alleen kan frontale 
belichting dimensieloosheid veroorzaken, het neemt 
ook sterkte, diepgang en karakter weg. Een juiste 
plaatsing voegt accentuele kracht en karakter toe 
aan bijvoorbeeld een beeldhouwwerk of een ander 
mooi vormgegeven object. Door de toevoeging van 
schaduwprojectie zet je het driedimensionale van het 
object in de verf.”

Hotel Van der Valk, Dordrecht  
www.vandervalkhoteldordrecht.nl
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Het kunstwerk aan de muur wordt uitgelicht, terwijl 
de lichtbron ernaast een lichtstreep tekent die vertrekt 
vanuit de deuropening om buitenlicht met binnenlicht te 
verenigen. Samen met de belichting op de tafel geeft dat 
het gevoel van een door zonnestralen opgevrolijkte dag. 

Vanuit de gang leidt het licht de blik langs de vloer naar het 
raam, ondertussen een aantal keukenelementen functioneel 
uitlichtend. Het ruitjespatroon van het raamwerk boven de deur 
en in het keukenvenster contrasteert met het onregelmatige 
lijnenspel van een authentieke, rustieke vloertegel. Niet de 
lichtarmatuur vangt de aandacht, maar wel datgene dat licht 
behoeft of licht verdient. 

Bij een combinatie met decoratieve verlichting gaat 
alle aandacht naar een perfecte balans: “Eenheid is 
belangrijk voor de sereniteit van een omgeving. Dat 
geldt ook voor het bepalen van het aantal lichtbronnen; 
dat moet gebeuren met oog voor de functionaliteit. 
Enkel als het meerwaarde biedt, is een combinatie 
van toestellen zinvol. Als je twee richtbare armaturen 
met twee dezelfde bundels recht naar beneden richt, 
waarom plaats je er dan twee? Welk doel wil je met 
een bepaalde opstelling bereiken? Maak je het niet 
boeiender door smalle en brede bundels te combineren, 
zodat je accenten kunt leggen en sfeer kunt scheppen?” 
Daarin zit ‘m de kunst van de lichtarchitect: op de 
juiste plaats de juiste accenten leggen. Als tijd en 
ruimte vorm krijgen, bepaalt licht hoe we een omgeving 
ervaren en beleven. Bijgevolg is ruimtelijk vormgeven 

ondenkbaar zonder licht. Of om Le Corbusier te citeren: 
‘The history of architecture is the history of the struggle 
for light’.’’

Ontdekkingsreis
Een juist uitgebalanceerde verlichting inspireert de 
bezoeker bij zijn ontdekking van een kamer, een pand, 
een omgeving. Ook in kantoorruimten, waar functioneel 
licht als primordiaal wordt ervaren, kan een licht-
architecturale toevoeging een meerwaarde zijn om de 
beleving van de ruimte richting te geven. Residentiële 
projecten, handelspanden, horeca: elke omgeving 
verdient een belichting die diens sterkte punten naar 
voren brengt en ze nog krachtiger maakt. 

Meer info: www.kurve.be
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Ondanks het zeer brede aanbod aan 

lichttherapie-apparatuur is er geen manier 

om de verschillende toestellen functioneel 

met elkaar te vergelijken. Tot nu toe dan. 

Mariëlle Aarts is als ingenieur verbonden aan de 
TU Eindhoven, en zij legde samen met een team 
onderzoekers lichttherapie-apparatuur onder de loep. 
Zo’n twintig jaar is er al bekend dat verlichting meer 
is dan slechts een visueel hulpmiddel - het heeft ook 
een significant effect op het welzijn en de gezondheid. 
“Licht dat via het menselijk oog binnenkomt, heeft een 
directe impact op onze biologische klok”, aldus Aarts. 
Lichttherapie staat te boek als een probaat middel 
tegen een brede keur aan gezondheidsklachten, zoals 
winterdepressie. “De vraag die opspeelde bij gebruikers 
is hoe de exacte dosis licht te bepalen die noodzakelijk 
is voor het gewenste effect en verder welk apparaat 
daarvoor het beste in aanmerking kwam.” 

Concreet getal
Voor een antwoord raadpleegden Aarts en haar 
mede-onderzoeker eerst alle bekende literatuur over 

– Door Rien Kort

het onderwerp. “Via een studie hebben we eerst alle 
verkrijgbare informatie over de toepasbaarheid en de 
effecten op de gezondheid op een rijtje gezet. Een 
eenduidig antwoord bleef echter uit.” Een standaard 
recept voor kleur, hoeveelheid en tijdsduur, gekoppeld aan 
de mogelijke afname van klachten, ontbrak in het geheel, 
en daar konden ze “onmogelijk een concreet getal aan 
hangen.”

Maatstaf
Besloten werd om een stapje verder te gaan, door alle 
lichttherapieapparatuur die verkrijgbaar was op de markt 
aan een uitvoerige analyse te onderwerpen. Toestellen 
die in de geraadpleegde gegevens als effectief te boek 
stonden, werden uitgebreid tegen het licht gehouden en 
doorgemeten. “Via de specificaties wilden wij uitsluitsel 
geven over de hoeveelheid licht die het apparaat 
produceert en dat op een heldere manier uitdrukken.” De 
onderzoeksresultaten moeten gebruikers en therapeuten 
ook inzicht verschaffen in het onderscheid tussen de 
onderliggende prestaties en effecten. Zo moet er een 
soort maatstaf ontstaan op basis waarvan de apparaten 
onderling met elkaar kunnen worden vergeleken en 
tevens een universele maat die men kan hanteren voor 
de beschrijving van lichttherapie in wetenschappelijke 
onderzoeken.

Lichttherapie-apparatuur 
langs de meetlat
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Kijkrichting
Aarts en haar team controleerden de aangeboden 
hardware op onder meer lichtstroom en spectrale 
samenstelling. “Ook was er in de handleiding niet 
beschreven vanuit welke hoek je in de lamp moest kijken. 
Een factor die een groot verschil maakt wat betreft de 
dosis licht die je via je ogen binnenkrijgt. Therapeuten 
kunnen hun patiënten op die manier duidelijk maken 
welke afstand ze tot de lamp moeten innemen en wat de 
kijkrichting moet zijn. De hoeveelheid licht en de spectrale 
samenstelling hiervan die je op je ogen krijgt als je recht 
in het licht kijkt, hebben we ook meegenomen. Je zit in 
een hoek van 90 graden ten opzichte van het apparaat, 
hoe hoog is die waarde in dat geval? Met dergelijke 
afwijkingen hebben we rekening gehouden, zodat een 
therapeut in staat wordt gesteld om ook de vinger te 
leggen op de onderlinge verschillen.”

Pillen
Therapeuten hebben hiermee niet opeens een tool in 
handen waarmee ze mensen optimaal kunnen bedienen. 
“Niet helemaal, maar dit is wel een grote stap in die 
richting. Bedenk dat er wel 150 verschillende typen 
lichttherapie-apparaten op de markt voorhanden zijn. 
Om gebruikers en therapeuten daar een weg in te laten 
vinden, is het in ieder geval handig dat ze het aanbod 

onderling met elkaar kunnen vergelijken. Zoals een dokter 
pillen voorschrijft, zo kan in dit geval worden aangegeven 
of het benodigde bestanddeel voor de behandeling in 
het product aanwezig is.” Niemand kan volgens Aarts 
nog vaststellen wat er echt nodig is: “De wereld van 
lichttherapie-apparatuur is redelijk ondoorzichtig. Een 
eerste stap is de mogelijkheid om alles langs eenzelfde 
meetlat te leggen en door kennis te nemen van welk 
apparaat met welk bestanddeel het beste effect sorteert.”

Reddende engel
Volgens Aarts zijn daarbij alle onderdelen van het 
spectrum in ogenschouw genomen. “Is alleen blauw 
licht voldoende of kan men het af met blootstelling aan 
een lagere intensiteit?” Het is handig als gebruikers daar 
inzicht in krijgen, vindt ze. Aan veel apparaten zitten ook 
veel fabeltjes verbonden. Soms wordt een tl-buis bij wijze 
van spreken als reddende engel tegen de winterblues 
verkocht. “Het is geen daglicht, het zijn gewoon 
lichtbronnen. Laten we er niet meer van maken dan het is. 
Een depressie is al erg genoeg. Het is mooi dat therapie 
in dat geval uitkomst kan bieden, zonder dat er een greep 
naar pillen of medicijnen hoeft te worden gedaan, maar de 
kern is wel dat we moeten kunnen vastpinnen wat er per 
apparaat precies zo heilzaam aan is.” 

Voor meer informatie: 
Het volledige artikel Towards a uniform specification of light therapy devices for the treatment of affective disorders 
and use for non-image forming effects Radiant flux is te vinden op www.researchgate.net (publicatie 324252972).
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De copycats liggen op de loer als een bedrijf komt met een nieuw en 

innovatief product. Een patent aanvragen duurt zo’n twee jaar, terwijl 

de copycats het product meestal binnen een jaar hebben nagemaakt: 

met goedkope materialen en een veel lager prijskaartje. Kan het ook 

anders?

– Door Stéphanie Schoordijk

Snelle copycats 
en trage patenten

Dat vragen Frank Segula en David Huang zich af, en 
ze zijn niet de enigen. Ze ontmoetten elkaar in 2009 en 
startten op dat moment een samenwerking. Drie jaar later 
hadden ze een ontwerp voor een ledbulb van 2200 K. In 
2014 ontwikkelden ze een lamp met een led-filament in 
een glazen behuizing, en ze waren de eersten die voor 
de behuizing alleen glas gebruikten. Ze hadden namelijk 
in 2009 al een oplossing bedacht om de warmte-
ontwikkeling van de leds in het glas beter te kunnen 
beheren. Zo’n 3,5 jaar lang waren ze de enige met glas; 
anderen werkten meestal met een behuizing van half glas, 
half plastic.

Kleinere stralingshoek
Toen de heren een patent kregen op deze lamp, was 
het echter te laat. De copycats waren al goedkopere, 
kwalitatief slechtere designs aan het produceren, die ze 
voor een lagere prijs verkochten. Het originele ontwerp 
werd dusdanig uitgekleed, dat de kleurtemperatuur te 

wensen overliet en de lamp maar 180 graden rondom 
kon schijnen. Aan de achterkant gaf de ledbulb dus geen 
mooi licht, waardoor de toepassing bij bijvoorbeeld een 
kroonluchter niet esthetisch is.

Onbreekbaar
Segula en Huang besloten om niet bij de pakken neer te 
gaan zitten en begonnen aan de ontwikkeling van hun 
tweede product: eentje met een zacht filament dat niet kan 
breken, en opnieuw met het uiterlijk dat doet denken aan 
een gloeilamp. Ook daarop vroegen ze patent aan, wat in 
de lichtindustrie gemiddeld zo’n twee jaar duurt. In 2018 
was het tijd om het product uit te brengen, maar het patent 
liet nog op zich wachten. Wat te doen?

Investeren in de toekomst?
Blijkbaar kun je in de lichtmarkt met een goed idee en een 
goed ontwerp komen, maar is het moeilijk om er zelf de 
vruchten van te plukken. Na lang en hard werken en een 
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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: 

Scan de QR code voor het 
complete vacature overzicht.  

Interesse? Bel Agent251 voor 
een gesprek. 

Agent251 executive recruitment 

Stationsweg 13B 1901 AA  Castricum (NL) 

 +31 614 009 251   post@agent251.nl 

Communicator - Business Developer
voor PSLab
 

Key Accountmanager Groothandel
voor Lumi Parts
 

Accountmanager Lichtpartners
voor Lumi Parts
 

Projectadviseur
voor Regiolux - Lichtwerk
 

Accountmanager Architectuur
voor Livingprojects
 

Accountmanager
voor Flos

Rechtszaak
Segula/LiquidLeds is een rechtszaak begonnen tegen een Frans bedrijf 
en wacht momenteel op uitspraak.  Er zullen in de nabije toekomst 
meer rechtszaken volgen. Dit resultaat zou betekenen dat patenten in 
de lichtindustrie wel degelijk zin hebben, al blijft er een kanttekening 
bestaan: wie de eigen producten in deze markt echt wil beschermen, 
heeft meestal meer patenten nodig voor een product en tevens een 
uitstekende advocaat voor het geval het tot een rechtszaak komt.

flinke investering gaan de copycats er immers alsnog mee vandoor. Dat lijkt in 
de lichtindustrie onvermijdelijk te zijn, ook met een patent, daar moet je maar 
mee dealen. Of niet?

Octrooibescherming
Wat is er mogelijk als het om regulering gaat, en wat kan er worden gedaan 
zodat andere partijen de lichtproducten met een patent erop moeten 
respecteren? Wie als professionele gebruiker enkel het origineel wil toepassen 
of vragen heeft over de technische aspecten van de patenten, kan altijd 
contact opnemen met Segula, via legal@segula.lighting. 

www.segula.lighting
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De afgelopen jaren zijn veel markten 

in rap tempo veranderd, vaak door de 

komst van nieuwe toetreders die met 

een compleet nieuw businessmodel 

de concurrentie te slim af zijn. Denk 

bijvoorbeeld aan Facebook en Google 

binnen de advertentiemarkt, Spotify 

binnen de muziek, HelloFresh in de 

markt voor kant-en-klare maaltijden, 

Netflix binnen de films en series, en 

zo zijn er nog talloze voorbeelden. 

Ook de markt voor verlichting staat 

aan de vooravond van dergelijke 

veranderingen. Daar zijn we bij 

Volgroen van overtuigd. In dit artikel 

nemen we je mee in onze visie hierop 

en welke kansen dit biedt voor jou als 

leverancier van ledverlichting.

Licht verkopen zoals 
Spotify muziek verkoopt
Licht als zakelijke dienst
In veel markten willen mensen worden ontzorgd. 
Ze willen op elk moment van de dag dat hen uitkomt 
gebruik kunnen maken van oplossingen en er geen 
omkijken naar hebben. Denk maar eens aan de 
volgende diensten, waarmee je voor een vast bedrag 
per week of per maand betaald het volgende kan 
doen: onbeperkt muziek luisteren, onbeperkt films 
en series kijken, elke maand een nieuw scheermesje 
ontvangen, elke week je boodschappen voor het 
avondeten thuisbezorgd krijgen. Deze diensten-
trend wordt niet alleen in de particuliere markt groter 
- ook in de markt voor zakelijke verlichting zijn er 
ontwikkelingen. Zo heeft Schiphol een overeenkomst 
met Philips en Cofely om volledig te worden ontzorgd 
op het gebied van verlichting. Schiphol betaalt een 
vast bedrag aan beide partijen, Philips zorgt voor de 
verlichting en Cofely voor het onderhoud.

Win-win-win
Bij Volgroen zien we dit als een win-win-win situatie 
voor alle drie de partijen: de klant (Schiphol) wordt 
volledig ontzorgd en weet voor de komende jaren 
precies wat de kosten voor verlichting zijn (er zijn 
geen onverwachte uitgaven meer). De leverancier 
(Philips) heeft een mooie deal en weet nu al dat ze 
voor de komende jaren vaste inkomsten genereren uit 
de geïnstalleerde verlichting, en dat geldt ook voor 
de leverancier van het onderhoud (Cofely). En er is 
nog een vierde winnaar: het milieu (lees: iedereen), 
want de prikkel voor de leverancier is om een product 
te leveren dat zolang mogelijk meegaat en zo min 
mogelijk onderhoud behoeft. Op deze manier blijven 
de kosten voor de leverancier op de lange termijn laag  
en de impact op het milieu wordt hierdoor aanzienlijk 
kleiner.

Oplossing kopen
Een gevleugelde marketing-uitspraak is: “Mensen 
hebben geen behoefte aan spijkers, maar aan gaten in 
de muur.”Dat gaat natuurlijk ook op voor verlichting, 
want klanten kopen geen product, ze kopen een 
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Licht verkopen zoals 
Spotify muziek verkoopt

oplossing. De oplossingen die ze kopen door de 
aanschaf van ledverlichting zijn lagere energielasten, 
functioneel licht en sfeer. De behoefte aan deze 
oplossingen blijft bestaan, ook in de toekomst. 
Misschien verschuift dit wat, bijvoorbeeld wanneer 
de energiekosten zodanig stijgen, dat de behoefte 
aan lagere energiekosten nog groter wordt, of als de 
verplichting om te verduurzamen toeneemt. Over het 
algemeen kunnen we er echter van uitgaan dat deze 
behoeften blijven bestaan.

Er zijn ook een aantal behoeften die minder in het 
oog springen, maar daarom niet minder belangrijk 
zijn. Denk bijvoorbeeld aan de wens van klanten 
om beschikbaar geld vooral te investeren in 
de groei van het bedrijf (nieuwe medewerkers, 
systemen, machines), of de wens om een gezonde 
liquiditeitspositie te houden, of om minimaal tijd te 
besteden en gedoe te hebben rondom een randzaak 
zoals verlichting, zowel bij het uitzoeken ervan als bij 
het onderhoud. Bij deze ‘verborgen behoeften’ ligt een 
grote kans.

Volledige ontzorging voor een vast bedrag
Wat Philips kan, dat kun jij ook. Denk er maar eens 
over na: krijg je nu veel vragen over het onderhoud? 
Over hoe lang ledverlichting meegaat? Over wat er 
gebeurt als een lampje stuk gaat? Over de kosten 
van onderhoud en reparaties? Dat valt weg zodra je 
ledverlichting als een dienst (light as a service) gaat 
aanbieden. Net als de investering die men in één keer 
moet betalen bij de aanschaf van ledverlichting, zal dit 
eventuele bezwaar dan ook verdwijnen. En wat voor 
klanten een groot bijkomend voordeel is: ze hoeven 
geen tijd en energie meer te steken in het uitzoeken 
welke verlichting het beste bij hen past. En de meeste 
klanten zitten er niet op te wachten om hun kostbare 
tijd te besteden aan de keuze voor verlichting. Door 
ledverlichting als een dienst te leveren, ben jij als 
expert verantwoordelijk voor de kwaliteit.

Wij geloven erin dat bedrijven binnen afzienbare 
tijd licht (en ook andere duurzame technologieën) 
als dienst willen en ook gaan afnemen. Dus voor 
een vast bedrag per maand profiteren klanten van 
hoogwaardige ledverlichting, hebben ze nooit meer 
zorgen over of het wel of niet werkt en dalen de totale 
energielasten.

Voordelen van light as a service
Is dit weer zo’n trend waar de klant vraagt en jij 
draait? Waar er meer voordelen voor de klant zijn 
dan voor jezelf? Nee, wij denken van niet. Dit is 
een trend waarbij iedereen winnaar is, dus jij als 
leverancier ook, want je hebt de garantie van vaste 
maandelijkse inkomsten, je biedt meer mogelijkheden 
aan je klanten met deze nieuwe manier van verlichting 
verkopen, en je speelt in op de behoefte van klanten 
om volledig te worden ontzorgd. Verder onderhou je 
ook na de aanschaf een goede relatie, wat upsell van 
andere producten of diensten makkelijker maakt, en 
je bent enorm onderscheidend ten opzichte van je 
concurrentie, want light as a service aanbieden, dat 
doen maar weinig leveranciers.

Volgroen helpt
Bij Volgroen helpen we onze leveranciers met het 
aanbieden van deze service. We geven inzichten in 
hoe dit werkt, wat dit betekent voor jouw bedrijf, hoe 
je hiermee begint en natuurlijk ook heel belangrijk: hoe 
de financiering werkt. Interesse? Neem contact op met 
Felix Gruijters via fg@volgroen.nl. Laten we er samen 
een duurzaam succes van maken!

Door Ed Kortekaas
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S c h 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

Klein en innovatief design, met 
talloze mogelijkheden voor flexibele 
en handige draadloze installaties, 
dat zijn deze schakelaars van Nexta. 
Zo compact (40 x 40 x 10 mm), 
dat ze gemakkelijk kunnen worden 
opgehangen aan de muur, een raam 
of een plank, of een meubelstuk.

De frequentie maakt een grotere 
afstand mogelijk: het werkt zelfs 
door muren en plafonds heen. Deze 
Touch controls zijn compatibel met 
alle Nexta controllers en dimmers, 
en daarmee is het eenvoudig om 
lichtscenario’s te creeren, een enkele 
kleur te kiezen of de kleuren te laten 
afwisselen. Makkelijk te installeren, 
waar dan ook.

www.nexta-tech.com 

Draad-
loos aan 
de muur
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S c h 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

Trendy 
gemak

Dimmen met led
Deze led-dimmer is alleen te bestellen binnen de 
vakhandel, voor een lage prijs. De Tronix33 led-
dimmer werkt met ongeveer alle dimbare ledlampen 
in de markt. Ledbuydirect heeft nog een dimbare lamp 
kunnen vinden die hiermee niet kon worden gedimd. 

Het is een tweedraads fase-afsnijding dimmer met 
wisselschakeling, die geschikt is voor een ledvermogen 
van 5 tot 150 W. De dimmer is universeel voor inbouw 
in inbouwramen van alle bekende merken.

www.ledlampenkopen.nu

De Eikon-serie is wederom 
vernieuwd. Tactil is licht als een 
veer en puur als een diamant, en 
gaat aan zodra er een gebruiker in 
de buurt komt. Verkrijgbaar in vier 
kleuren: black diamond, diamant, 
aqua en pearl grey. De Evo past bij 
de nieuwste interieurdesign trends, 
en is er in zeven verschillende stijlen: 
primary, exclusive, sculpted, natural, 
luminous, refined en special. En 
het energieverbruik is nu ook heel 
gemakkelijk te zien: zelfs water- en 
gasverbruik is erop af te lezen. PV-
verbruik kan men er ook op aflezen. 
Of het nou per uur, dag, week, maand 
of jaar, of zelfs jaren moet zijn, de 

grafieken laten het allemaal zien 
en geven de gebruiker maximaal 
overzicht en maximale controle.

www.vimar.com 
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nu ook uw adres voor
MEAN WELL led drivers
WWW.LUXENDI.COM

Nu voor 
maar

Meer informatie: www.installicht.nl

€50,-
€ 9250

Voor het eerste jaarRegulier à €9250

1 jaar (10) edities 
[inst]ALLICHT



Sattler

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

Omdat architecten en lichtontwerpers een ruimte 
als één geheel zien, zijn er veel voordelen te behalen 
met verlichtingsoplossingen die licht en akoestiek 
combineren. De oplossingen van het Duitse Sattler 
verbeteren de ruimtelijke akoestiek, en voegen zich 
harmonieus naar elk interieur. 

Bij het ontwerpen van nieuwe armaturen zal Sattler altijd 
checken of een akoestieke versie handig en uitvoerbaar 
is, visueel aantrekkelijk en effectief voor de akoestiek. 
Er zijn veel verschillende versies verkrijgbaar, ook 
lichtpanelen, en er is een breed scala aan verschillende 
geluidsabsorberende materialen, waaronder vilt, stof 
en mos, voor een warme, aantrekkelijke sfeer. Het mos 
heeft een speciale behandeling gehad, zodat de frisse, 
groene kleur behouden blijft. De serie bestaat uit een 
uiteenlopende selectie van materialen voor een prettige 
sfeer in de ruimte. De armaturen zijn ook verkrijgbaar 
zonder een akoestieke set.

www.sattler-lighting.com 
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Experts in licht metrologie instrumenten spheres gonios camera’s

INNOVATIONS 
MAKE A 
DIFFERENCE DISCOVER ONLINE 

WWW.PROLICHT.AT/NEWSSPRING2019

www.tronixlighting.com

Light delivered 
by people

E L E K T R O S H O P. N L

Kennis van licht & techniek

WWW.ELEKTROSHOP.NL - KIEVITSVEN 98, 5249JK ROSMALEN - 073 5230020



1906

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

Ledvance heeft 36 modellen toegevoegd aan de 
armaturenserie Vintage Edition 1906, waaronder veel 
met een hoogwaardige glazen behuizing. Het zijn echte 
blikvangers in elk huis. Ze maken ook een goede indruk 
in commerciële omgevingen, zoals in hotels, restaurants, 
lounges en winkels. 

Zoals alle modellen uit de 1906-serie hebben de nieuwe 
armaturen een E27-schroefvoet en kunnen ze worden 
gebruikt met alle geschikte E27-lampen. Ook aan volgers 
van de smart home-trend is gedacht: de Bluetooth-
filamentlampen uit de Smart+-serie zijn ideaal voor 
deze 1906-armaturen. Er zijn verschillende versies, 
zoals tafel-, plafond- en wandarmaturen, waarvan 
sommige verkrijgbaar zijn in verschillende glaskleuren en 
vormen. Zo zijn de armaturen uit de Globe Glass-familie 
verkrijgbaar als plafond-, dubbelwandige, vloer- en 
tafeluitvoeringen. De Smoked Glass Globe-armaturen uit 
deze serie, met een diameter van 20 of 30 cm, vormen 
een prachtige basis voor uiteenlopende filamentlampen 
van Ledvance. Hetzelfde geldt voor de vijf modellen uit 

de Cone Glass-serie, die sfeervol licht combineren met 
esthetisch design en die verkrijgbaar zijn als enkele, 
dubbele of driedubbele plafondspots in rookglas,  als 
plafondarmatuur in een rookglasversie en een oranje 
versie en als staande vloerarmatuur. Verder zijn er nog 
de Carved Glass-familie, de Jar-versie, tafelmodel Grape 
en de Bubble Glass-familie. De nieuwe armaturen zijn 
naar verwachting vanaf heden in veel doe-het-zelfzaken 
en online verkrijgbaar. In tegenstelling tot de Edition 
1906-lampen, die de merknaam Osram blijven dragen, 
zullen de 1906-armaturen op de markt worden gebracht 
onder het merk Ledvance. 

 www.benelux.ledvance.com 
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Leclercq & Bouwman Verlichting breidt het assortiment 
uit met deze lampen. De ovalen pendelarmatuur Bellagio 
is uitgevoerd in ambachtelijk zilver en meet standaard 
130 x 65 cm. Rocco is een pendelarmatuur bedoeld voor 
vides, uitgevoerd in industrial dark met XXL ledlampen. 

Deze is 65 cm in doorsnee en 155 cm hoog. Mack is een 
ronde pendelarmatuur, ook in industrial dark, die 50 cm 
hoog is en 45 cm in doorsnee. Alle drie zijn ze in meer 
uitvoeringen verkrijgbaar.

www.lenbverlichting.nl 

Bellagio, 
Rocco 
en Mack

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

De creatieve samenwerking tussen Koen Van Guijze 
en het Belgische designmerk Serax heeft geleid tot de 
collectie Essentials in 2018, en begin dit jaar zijn daar de 
Sofisticato-designs aan toegevoegd. Koen van Guijze 
gaat daarmee opnieuw terug naar de essentie.

www.serax.com/en/lighting/sofisticato

Sofisticato

De dolma-familie staat al 20 jaar garant voor design-
verlichting, voor binnen- én buitengebruik. Om de 
20e verjaardag van één van kreons meest iconische 
producten te vieren, ging het ontwerpersteam aan de 
slag voor een nieuw ontwerp waarbij de traditie in ere 
werd gehouden, maar dat tegelijkertijd is voorzien van 
de nieuwste technologische snufjes. 

Het resultaat: de nieuwe dolma 40. Het originele design 
van de eerste dolma-armatuur dateert van 1998, en 
door de jaren heen is het een erg modern en populair 
product gebleven. Het misstaat niet in de huidige, immer 
innoverende catalogus van kreon. Ondertussen is de 
dolmafamilie nog wat uitgebreid, met toepassingen 
voor binnen en buiten, en uitvoeringen in 80 of 145 mm. 
De vormgeving van de collectie getuigt van een manier 
van denken waarbij elke verlichtingsoplossing wordt 
gereduceerd tot het strikt wezenlijke. Licht en lichtwerking 
staan daarbij centraal. In de nieuwe dolma 40 worden de 
mogelijkheden van leds voor het eerst optimaal benut, met 
de ontwikkeling van een kleiner profiel. kreon dolma 40 
heeft een zichtbare breedte van 50 mm en de armatuur is 
een verzonken aluminium profiel dat eenvoudig in muren of 

Twintig 
jaar dolma

plafonds kan worden geïnstalleerd. Zo kunnen verlichting 
en architectuur dankzij de dolma 40 in elkaar overvloeien, 
en elkaar tegelijkertijd versterken. Ook de andere leden van 
de dolmafamilie komen optimaal tot hun recht in het licht-en 
schaduwspel met de architectuur. Lichtbronnen kunnen 
in het midden of aan de uiteinden van het profiel van de 
armatuur worden gemonteerd om zo een gedimd effect te 
creëren. dolma indoor is beschikbaar in drie verschillende 
breedtes en biedt de keuze tussen een zwarte of satijnzilver 
geanodiseerde afwerking. kreon dolma 80 outdoor wordt 
standaard aangeboden met een witte of zwarte afwerking. 
Naast de versies voor in-en outdoor is er ook een speciale 
doucheversie beschikbaar.

www.kreon.com
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INDOOR | Ceiling IN | System | EQUAL CLICK SYSTEM

  E-CLICKCAP.CTZ/.. - Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM - CITIZEN LEDMODULE ~230V k IP20 CQl0,5 m f05.19.50 i
F

  E-CLICKCAP.XTM/.. - Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM - XICATO LEDMODULE =700mA hx IP20 CQl0,5 m f05.19.50 i
F

  E-CLICKCAP.SLE/.. - Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM - SORAA LEDMODULE =350mA hx IP20 CEQl0,5 m f05.19.50 i
F

Color  2color 1 Color  22

Color  7

Color  4

Color  7 Color  22 Color  7Color  16 Color  28

All prices are mentioned in € excluding VAT and lamps. Edition: valid from 01/03/2019

built-in
Dimming C

inbouwcassette - rond - vast - down
built-in cassette - round - fixed - down
Lamptype

E 1x LED 1000lm CRI90  max. 12W  T 230V

Dimensions

n Ø72xH154     g 38° reflector

X 174     
Reflector - Ø50

Ref cat (STD)  Price €
E-CLICKCAP.CTZ.1 NW | WW 144,00
E-CLICKCAP.CTZ.2 NW | WW 144,00
E-CLICKCAP.CTZ.4 NW | WW 150,00
E-CLICKCAP.CTZ.7 NW | WW 150,00
E-CLICKCAP.CTZ.16 NW | WW 161,00
E-CLICKCAP.CTZ.28 NW | WW 161,00

built-in
CRI95 op aanvraag
CRI95 on request

inbouwcassette - rond - vast - down - zonder LED driver
built-in cassette - round - fixed - down - without LED driver
Lamptype

E 1x Led 1300lm CRI80  max. 9,5W T - S 700mA

Dimensions

n Ø72xH132     g 36° reflector

X 152     
Reflector - Ø50
Options
89800257 - DRIVER  € 25,50
TR127046  € 27,95

Ref cat (STD)  Price €
E-CLICKCAP.XTM.1 NW | WW 164,00
E-CLICKCAP.XTM.2 NW | WW 164,00
E-CLICKCAP.XTM.4 NW | WW 170,00
E-CLICKCAP.XTM.7 NW | WW 170,00
E-CLICKCAP.XTM.16 NW | WW 181,00
E-CLICKCAP.XTM.28 NW | WW 181,00

built-in

inbouwcassette - rond - vast - down - zonder LED driver
built-in cassette - round - fixed - down - without LED driver
Lamptype

E 1x LED 600lm CRI95  max. 9,7W  R 350mA

Dimensions

n Ø72xH99     g 36° reflector

a Ø80-82     X 119     
Options
TR127040  € 27,95
  

Ref cat (STD)  Price €
E-CLICKCAP.SLE.1 NW | WW 130,59
E-CLICKCAP.SLE.2 NW | WW 130,59
E-CLICKCAP.SLE.4 NW | WW 136,59
E-CLICKCAP.SLE.7 NW | WW 136,59
E-CLICKCAP.SLE.16 NW | WW 148,00
E-CLICKCAP.SLE.28 NW | WW 148,00
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n Ø72xH132     g 36° reflector

X 152     
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inbouwcassette - rond - vast - down - zonder LED driver
built-in cassette - round - fixed - down - without LED driver
Lamptype

E 1x LED 600lm CRI95  max. 9,7W  R 350mA

Dimensions

n Ø72xH99     g 36° reflector

a Ø80-82     X 119     
Options
TR127040  € 27,95
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INDOOR | Ceiling IN | System | EQUAL CLICK SYSTEM

  E-CLICKZENO/.. - Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM IP20 C m0,0125i

  E-CLICKREZA/.. - Ø80-82 EQUAL CLICK SYSTEM IP20 Ci

All prices are mentioned in € excluding VAT and lamps. Edition: valid from 01/03/2019

inbouwcassette voor spot of pendel
built-in cassette for spotlight or pendant
Dimensions

n Ø72xH24

X 65     
Materials
aluminium 14 | 1M | 2M | 45

Ref cat (STD) Price €
E-CLICKZENO.1M white tex 32,00
E-CLICKZENO.2M black tex 32,00
E-CLICKZENO.14 alu satin 36,00
E-CLICKZENO.45 sun gold 36,00

inbouwcassette voor spot of pendel
built-in cassette for spotlight or pendant
Dimensions

n Ø72xH44

X 65     
Materials
aluminium 14 | 1M | 2M | 45

Ref cat (STD) Price €
E-CLICKREZA.1M white tex 40,00
E-CLICKREZA.2M black tex 40,00
E-CLICKREZA.14 alu satin 45,00
E-CLICKREZA.45 sun gold 45,00

Equal 
Click
Psmlighting brengt het Equal Click System op de markt, 
een innovatief systeem voor het eenvoudig plaatsen 
van trimless inbouwspots. Omdat de voorbereiding en 
de plaatsing van inbouwspots zonder rand meestal niet 
eenvoudig is en soms heel wat extra obstakels met zich 
meebrengt, herdacht psmlighting dit proces volledig. 

De Belgische fabrikant ontwierp een volledig nieuw 
en ingenieus kliksysteem dat zorgt voor een snelle en 
makkelijke installatie, waarbij alle typen inbouwcassettes 
kunnen worden gecombineerd. De voorbereiding bij de 
installatie wordt tot een minimum herleid en de verlichting 
komt op een elegante manier tot haar recht in elke 
ruimte. Het systeem is ontworpen voor het plaatsen van 
inbouwspots in Gyproc en beton. Er wordt steeds gewerkt 
met boringen van een vaste diameter (doorsnee 80-82). 
Na de installatie van het systeem kunnen alle psm E-Click 
cassettes makkelijk worden gebruikt, en het assortiment 
biedt een waaier van mogelijkheden. Niet alleen de 230 
en 12 V en retrofit ledlampen kunnen worden bevestigd, 
maar ook de ledmodules, zoals Xicato, Citizen en Soraa.  

www.psmlighting.be

CRI

95It's  all  about  quality !
RC1-10V

www.luxtonlight.com | info@luxtonlight.com | +31 251 209081

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 informa-
tie 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
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Creëer een eigen sfeer dankzij de intelligente verbinding tussen 
de Smart Home-systemen van Busch-Jaeger en het multi-room 
geluidssysteem voor muziek, film en televisie van Sonos. 
yoursmarterhome.nl

Smarter 
 Home
–
Perfect geluid met de Smarter Home- 
oplossing van Busch-Jaeger

Volledig ontspannen de  
jaloezieën dichtdoen en 

het licht dimmen  … 

…  en automatisch je
favoriete muziek  

af laten spelen. 
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