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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 
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• Totaalmeting
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• Uitlezen van schrijvende meter
• Maken van een grafische rapportage
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BEKIJK DE INSTRUCTIE VIDEO: 
WWW.YELLOW-BEE.NL/ONETLED

UNIVERSELE 
LEDBUIS

Nederlands patent 
van Seaborough

LED INTELLIGENT TOEGEPAST

Werkt met iedere ballast, 
conventioneel en hoogfrequent

EASY LIGHT IP40 WEATHER LIGHT IP65 SPOT LIGHT IP42

ΚΜ640081
BS EN 60598-2-22 

The company is certified by

Innovatieve
Safety & Security

Systemen

 brandend /Waterdicht IP65 / zelf 
testend / anti explosief /Plafond 

montage /addresseerbaar/ draadloos 
uit leesbaar systeem/ met condensator

ACIDUS B.V.
Isaac newtonstraat 3
3261MC Oud beijerland

info@acidus.nl

Noodverlichtingsarmaturen
Permanent brandend / niet permanent
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Va n  d e  r e d a c t i e

Er zijn veel creatievelingen aan het werk, ook in de lichtwereld. Ze 
verzinnen veel fraais, maar hier en daar gaat men soms te kort door de 
bocht. Zo experimenteert de auto-industrie met laserlicht. Heel creatief, 
maar let er iemand op dat de ogen van de tegenliggers heel blijven? Van 
overheidswege of anderszins? 

Euroluce spant natuurlijk weer de kroon als het om creatieve hoogstandjes 
gaat, met giraffen aan de muur en kronkelende lichtlijnen door de gang, 
bloemen en driehoeken, diamanten en fietswielen. 
Verder speelt circulaire verlichting in deze editie een aardige rol. HLG 
legt dit uit aan de hand van een Duits Center Parcs-project met 700 
lichtmasten, die zijn geproduceerd met gerecycled materiaal en die op 
allerlei manieren intelligent kunnen worden gemaakt. Lumeco werkt 
met circulaire verlichting, legt de prestatieverplichting bij zichzelf en let 
daarnaast op het sociale aspect. Beide laten zien dat creatief bezig zijn 
met duurzaamheid en denken vanuit zowel de klant als het milieu heel 
goed hand in hand kunnen gaan.

Bij de NSVV gaat het over sportverlichting: de Europese norm EN-12193 
is herzien. De meest ingrijpende wijziging was die bij tennis, en verder 
is korfbal erin opgenomen, net als inline skaten en BMX-fietsen. Verder 
wordt er meer aandacht besteed aan de verticale verlichtingssterkte 
en is de norm aangescherpt als het gaat om verblinding. De norm laat 
ontwerpers en installateurs beter nadenken over deze specialistische 
omgeving, waarin gebruikers ook vaak omhoog kijken.

Tom Van Roey is één van twee Belgen die door Dial is gecertificeerd om 
opleidingen te geven over de software. Hij vertelt daarover en over het 
belang van terughoudendheid bij uitlichten, aan de hand van een project 
waarbij de verlichting zowel minimalistisch als mensvriendelijk moest zijn, 
en wel in een pand met een complexe architecturale vormgeving.

Veel leesplezier gewenst en een fijne zomer!

Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

Creatief 
en meer

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: 

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 

Adviseur regio Schiphol - Amsterdam
voor Armada Janse

Projectadviseur
voor Regiolux & Lichtwerk
 

Salesmanager
voor QC Lightfactory
 

Accountmanager - Lichtadviseur
voor diverse bedrijven

Lichtontwerper - Lichtplanner
voor diverse bedrijven
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www.sglighting.net

   NL 2019

PASSION FOR

LIGHTING

www.sglighting.net

   NL 2019

PASSION FOR

LIGHTING

Dit jaar zal één enkele catalogus 
zowel het residentiële als het 
professionele gamma omvatten.

Niet minder dan 30 nieuwe producten 
worden er voorgesteld met hun led- 
drivers, in verschillende afmetingen, 
afwerkingen en kleurtemperaturen. 
Een intelligent besturingssysteem 
maakt het mogelijk om op één een-
voudige manier alle verlichtings-
toestellen te verbinden met het 
universum. 

Al deze producten worden geprodu-
ceerd door SG op verschillende 
locaties en zijn steeds snel leverbaar 
vanuit de Benelux of Noorwegen. 
Eveneens zijn oplossingen op maat 
realiseerbaar vanuit de eigen fabriek 
in Denemarken.

www.sglighting.net

SG Lighting 
presenteert
zijn nieuwe 
catalogus 
2019

Trendy design hanglamp in verschillende afmetingen. Verkrijgbaar in 
verschillende combinaties van zwart, wit en goud.
Lichtbron wordt diep in de armatuur gemonteerd voor een verblindingsvrij licht.

Bell

Inspire
Armatuur met een minimalistisch design in gepoedercoat wit aluminium. Uitgerust 
met kubistische  zwarte reflectoren tegen elke verblinding. Bovendien beschikt 
de armatuur over indirect licht, waardoor ze perfect past in kantoren en boven 
bureaubladen. Of waarom niet boven een keukeneiland? Wordt geleverd met 3 m 
kabel en aanpasbare kabelophanging met plafondbevestiging en T-profiel. 

Lux
Dé referentie van alle downlighters! Sublieme karakteristieken voor uitmuntende 
prestaties met een garantie van 10 jaar! Uitgerust met ons gepantenteerd 4x 30° 
kantelsysteem voor een maximaal lichtbereik. Vlekkeloos dimbaar van 1-100%.
Gemaakt uit gietaluminium en verkrijgbaar in wit, zwart, grafiet en geborsteld staal.

SDCM 1 /  Ra 98 /  Flikker < 3%

Tunable White
Met Tunable White-verlichting kunt u verschillende stemmingen 
creëren die het circadiaanse ritme ondersteunen.
Het verlichtingssysteem zal het welzijn, de motivatie en de 
productiviteit van mensen verbeteren.

Bell
Trendy design hanglamp in 
verschillende afmetingen. 
Verkrijgbaar in verschillende 
combinaties van zwart, wit en goud.
Lichtbron wordt diep in de 
armatuur gemonteerd voor een 
verblindingsvrij licht.

Lux
De referentie van alle downlighters.
Sublieme karakteristieken voor 
uitmuntende prestaties met een 
garantie van 10 jaar. Uitgerust 
met ons gepantenteerd 4x 30° 
kantelsysteem voor een maximaal 
lichtbereik. Vlekkeloos dimbaar van 
1-100%.Gemaakt uit gietaluminium 
en verkrijgbaar in wit, zwart, grafiet 
en geborsteld staal.

Tunable White
Met Tunable White-verlichting 
kunt u verschillende stemmingen 
creëren die het circadiaanse ritme 
ondersteunen.
Het verlichtingssysteem zal 
het welzijn, de motivatie en 
de productiviteit van mensen 
verbeteren.

Inspire
Armatuur met een minimalistisch 
design in gepoedercoat wit 
aluminium. Uitgerust met 
kubistische zwarte reflectoren 
tegen elke verblinding. Bovendien 
beschikt de armatuur over 
indirect licht, waardoor ze 
perfect past in kantoren en 
boven bureaubladen. Of waarom 
niet boven een keukeneiland? 
Wordt geleverd met 3 m kabel en 
aanpasbare kabelophanging met 
plafondbevestiging en T-profiel.

A c t u e e l
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Zonlicht benaderd: 
welzijn en 
kleurechtheid

De SunLike Leds met natuurlijk spectrum van Seoul 
Semiconductor zijn door de Franse armaturenfabrikant 
RAMO verwerkt in downlights die nu de wassen beelden 
van het Grevin Museum in Parijs verlichten. Dit museum 
op de Boulevard Montmartre is al sinds 1882 een 
toeristische attractie, met meer dan 200 wassen beelden 
van filmsterren, beroemde mensen, politici en mensen die 
hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis. 

Met een CRI van 97 worden ze nu nog levensechter; 
de downlighters zijn ontworpen om de natuurlijke 
kleurschakeringen van de beelden naar voren te 
laten komen, met een lichtkwaliteit die niet haalbaar 
is met conventionele ledtechnologie. Ook bieden de 
downlighters aanzienlijke voordelen, zoals levendige 
kleuren, details die beter tot hun recht komen en een 
homogene lichtkwaliteit, doordat de piek in het blauwe 
spectrum lager ligt en het licht dus meer lijkt op het 
zonlichtspectrum, en minder reflecteert en verblindt. 
SunLike natural spectrum leds zijn ontwikkeld samen met 
de Toshiba Materials TRI-R-technologie, en het concept 
had als doel om het licht te zijn dat zonlicht het dichtst 
benadert voor menselijk welzijn. De Tri-R-technologie 
zorgt ervoor dat dit spectrum kan worden gereproduceerd 
door een witte ledlichtbron. Met kleurtemperaturen van 
3000 en 4000 K biedt dit een goede kleurweergave, in 
het bijzonder voor musea, kunstgalerieën, ziekenhuizen en 
commerciële ruimten.

Deze verlichting is ook een sleutel tot meer menselijk 
welzijn, zo blijkt uit de resultaten van een uitgebreid 
onderzoek naar slapen, uitgevoerd door wetenschappers 
van de universiteit van Basel: de natuurlijke zonlicht-
spectrum-technologie heeft een gunstig effect op 
menselijk welzijn en slaap. Het onderzoek richtte zich 
op de effecten van het lichtspectrum op de kwaliteit 
van slaap, visueel comfort, welzijn en alertheid overdag 
en werd uitgevoerd door prof. Christian Cajochen en 
zijn team. Het onderzoek heet Effect of Daylight Led on 
Visual Comfort, Melatonin, Mood, Waking Performance, 
and Sleep, en is gepubliceerd in het Journal of Lighting 

and Research Technology (24 maart 2019). Volgens 
dit onderzoek kunnen ledlichtbronnen met dezelfde 
CCT en intensiteit, maar een verschillende spectrale 
output, verschillende effecten hebben op menselijk 
gedrag en het menselijk lichaam. In vergelijking met het 
lichtspectrum van conventionele ledlichtbronnen zorgden 
ledlichtbronnen met een spectrum dat zonlicht benadert 
bij de deelnemers voor meer visueel comfort, een grotere 
alertheid en een prettigere stemming, zowel ‘s ochtends 
als ‘s avonds. Onder laboratoriumomstandigheden werd 
het volgende getest bij de deelnemers: visueel comfort, 
circadiaanse effecten, alertheid overdag, stemming, 
cognitieve prestaties en slaap, nadat ze 49 uur waren 
blootgesteld aan zowel conventionele ledverlichting 
als ledverlichting met een natuurlijk lichtspectrum. Een 
citaat uit het onderzoek: “We hebben bewijs dat een 
led-oplossing met een daglicht-oplossing (natuurlijk 
spectrum) gunstige effecten heeft op visueel comfort, 
alertheid overdag, stemming en de intensiteit van slaap 
bij gezonde vrijwilligers. De delta-activiteit op het E.E.G. 
(0,75 – 4,5 Hz) was beduidend hoger na daglicht-led dan 
na blootstelling aan conventionele leds, gedurende de 
nacht na de blootstelling aan het licht.” Delta-activiteit 
gaat over de hersengolven die horen bij het non-rapid 
eye movement-gedeelte (NREM) van de slaap, die tevens 
zorgen voor een diepere slaap.

www.seoulsemicon.com/en

A c t u e e l

7



A c t u e e l

Voor scholen is het lastig om te 
verduurzamen. De investering is 
een belangrijke sta-in-de-weg. 
Tegelijkertijd wordt de roep om te 
verduurzamen steeds luider. Ook 
dienen scholen te voldoen aan de 
informatieplicht en zo inzichtelijk 
te maken welke verbeteringen 
zijn gedaan om het schoolgebouw 
duurzamer te maken. 

Scholen Ledfonds
Om de investeringsdrempel weg 
te nemen voor scholen, richtte 
Volgroen samen met Lohuis Lighting 
het Scholen LED-fonds op, zodat 
een school het gebouw duurzamer 
kan maken, zonder investering of 
extra lasten. Bij honorering van 
de aanvraag is zelf investeren niet 
nodig. Omdat nieuwe ledverlichting 
minder energie verbruikt, zijn de 

energielasten lager. Het bedrag 
dat de school hierdoor elke maand 
bespaart, is het bedrag dat de school 
betaalt aan het fonds. In feite betaalt 
het energiebedrijf zo voor de nieuwe 
verlichting. Voor 2019 heeft het 
Scholen Ledfonds een budget van 
€ 10 miljoen. 

www.volgroen.nl 

Theater met 
100% led
In Veghel heeft Theater De Blauwe Kei een nieuw 
theater verzorgd met ruimte voor 650 bezoekers. De 
opdrachtgevers wilden als eerste in Nederland een 
theater uitrusten met 100% led. 

Men heeft gekozen voor Chauvet – met een Professional 
Ovation opstelling van 20x Ovation E-260WW, 36x 
Ovation E-910FC, 4x Ovation F-265WW en 40x Ovation 
F-915FC-armaturen, die zijn geleverd en geïnstalleerd 
door Stagelight. Er waren geen dimmer packs nodig 
voor de armaturen, maar de armaturen hebben nog wel 
dezelfde uitstraling, dankzij de 16-bit dimtechnologie. 
Men is erg te spreken over de output en de kleurweergave 
van de Ovation-armaturen, en dat was ook één van de 
eisen, want het theater bevindt zich in een industrieel 
pand, met organisaties die werken in de voedselindustrie 
en in de culturele en entertainment sector. Dankzij 
een aantal standaard eigenschappen van de Ovation-
armaturen, zoals een hoge CRI, is het theater goed 
uitgerust om een breed scala aan toneelstukken en 

optredens mogelijk te maken. Zowel de lichttechnici als 
het publiek waren enthousiast toen hun verwachtingen 
werden overtroffen.

www.chauvetlighting.eu  |  www.sotesa.be
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Casambi is een professionele 
oplossing voor wie verlichting wil 
aansturen via smartphone of tablet. 
De oplossing is schaalbaar en 
toekomstbestendig. 

De werking op basis van bluetooth 
is robuust en de installatie is 
relatief eenvoudig. Het is echter 
wel van belang om een goed beeld 
te hebben van de mogelijkheden 

Workshops Casambi Smart lighting
voordat men ermee aan de slag 
gaat. Daarom zijn er nu de Casambi-
workshops van Unifit, dat al 20 jaar 
is gespecialiseerd in verlichting. 
Als partner en leverancier hebben 
zij de afgelopen jaren uitgebreide 
ervaring opgedaan met Casambi. 
Zij delen deze graag met u tijdens 
hun workshops. Deze workshops 
worden gegeven in Nijkerk, bij Apollo 
Workspaces, en er zijn geen kosten 

Op de internationale dag van het licht (16 mei) is dit 
jaar de Good Light Group is gevormd, een internationale 
non-profit stichting die het belang van nutritional light 
(voedzaam licht) voorstaat voor het welzijn van mensen. 

Nutritional light is natuurlijk daglicht of elektrisch licht, 
met gunstige effecten op het menselijk lichaam en de 
menselijke geest. De stichting wil haar doelstelling bereiken 
door het gebruik van aantrekkelijke, prettige, effectieve 
en duurzame verlichting in gebouwen te stimuleren. In 
de laatste twee decennia onderschrijft wetenschappelijk 
onderzoek het belang van verlichting, niet alleen om 
te kunnen zien, maar ook de invloed ervan op allerlei 
biologische cycli van mensen – de non-visuele effecten van 
licht. De meeste mensen werken, studeren en winkelen 
(enzovoort) binnen, waar het lichtniveau meestal goed 
genoeg is om bij te zien, maar veel lager ligt en anders 
van kwaliteit is dan natuurlijk daglicht, waarin mensen 
zijn geëvolueerd. Binnen worden de niet-visuele effecten 
niet voldoende gestimuleerd en dat komt de ontwikkeling 
en het functioneren van lichaam en geest niet ten goede. 
De mogelijkheden van moderne verlichting worden 
nog niet ten volle benut om de dynamiek van daglicht 

Good Light Group 
voor voedzaam
licht 

A c t u e e l

aan verbonden. De volgende vindt 
plaats op 17 juni 2019. Unifit heeft 
een speciale productpagina voor 
Casambi: https://unifit.nl/producten/
casambi . Hier zijn de software, een 
video-cursus en andere aanvullende 
informatie te vinden, en aanmelden 
voor de workshops is daar ook 
mogelijk.

www.unifit.nl

te bieden, of om binnenverlichting naar een niveau en 
kwaliteit te tillen om een gezond lichaam en een gezonde 
geest te bevorderen. Daarom wil de Good Light Group 
ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen in gebouwen 
voedzaam licht krijgen en mensen bewust maken van de 
voordelen ervan. “Het is de minst gebruikte factor die kan 
bijdragen aan de kwaliteit van leven en welzijn, en iedereen 
kan er baat bij hebben met alle nieuwe lichttechnologie”, 
aldus Jan Denneman, voorzitter van de raad van de Good 
Light Group. De stichting zal haar werk doen met steun van 
onderzoeksinstellingen, organisaties die geïnteresseerd 
zijn in deze vorm van verlichting en bedrijven die deze 
verlichtingsprojecten willen realiseren. Wie graag wil 
bijdragen, kan contact opnemen met Jan Denneman, via 
info@goodlightgroup.org.

www.goodlightgroup.org 
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Reliant™ LED High Bay
INTRODUCTIE

Efficient 160lm/W 

De welbekende en vertrouwde robuustheid en efficiëntie,
nu ook beschikbaar voor alle industriële toepassingen.

10 jaar Garantie

DALI Dimbaar

Voor vrijblijvende informatie: sales-europe@dialight.com.

DIMMABLE  LED DRIVER
• Triac  • 0-10V/1-10V  • Dali  
• Push-Dim  • ZigBee

www.easycomp.nl

T +31(0) 318 701343
E info@easycomp.nl

Stationsstraat 70, 
3905 JK  Veenendaal

• Push-Dim  • ZigBee

Experts in licht metrologie instrumenten spheres gonios camera’s



A c t u e e l

Op dinsdag 17 september organiseert Groen Licht 
Vlaanderen haar tweejaarlijkse Lichtdag. Alle 
voorbereidingen zijn gestart om een boeiend en 
afwisselend dagvullend programma te kunnen 
aanbieden op de Technologiecampus Gent. Verder zijn 
er nieuwe data voor de tweedaagse cursus Dialux Evo: 
7 en 14 juni (Gent) of 29 en 30 augustus (Geel) of 22 en 
29 oktober (Gent). 

Ook is er een tweedaagse cursus ReluxDesktop in Gent, 
op 3 en 10 september. Door de modulaire aanpak en een 
persoonlijke begeleiding is deze opleiding geschikt voor 
zowel beginners als ervaren gebruikers. Op 21 augustus 
is er in Gentbrugge nog Human Centric Lighting: in deze 

Activiteiten Groen Licht Vlaanderen

Nieuwe 
ster
Star is een met de hand gemaakte 
kroonluchter, vanuit één koolstof 
vezel. 

Ontwerper Seba heeft deze nieuwe 
ster aan het armaturenfirmament 
vervaardigd om ruimten net dat 
beetje extra te geven. Star is 0,7 m 
hoog en 6,3 m in doorsnee, en weegt 
13 kg. 

www.artelierc.com

derde editie krijgt men een up-to-date en allesomvattend 
overzicht van de actuele kennis van de effecten van licht 
op het welzijn van mensen.

De studiedag Geconnecteerde verlichting voor intelligente 
gebouwen wekte eveneens veel interesse. Deze opleiding 
werd opgezet vanuit een samenwerking tussen bedrijven 
en kenniscentra in het kader van de werking binnen 
de cluster IBN Groen Licht Vlaanderen. Meer dan 100 
geïnteresseerden hadden zich dan ook aangemeld om 
zo een beter inzicht te krijgen rond de kwaliteiten en de 
knelpunten van geconnecteerde verlichting.

www.groenlichtvlaanderen.be 
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Euroluce: 
Milaan 2
Op de dertigste editie van de Euroluce in Milaan waren ruim 420 

exposanten aanwezig van over de hele wereld, en de helft kwam uit Italië 

zelf. Technologische innovaties en oogstrelend design gingen hier hand 

in hand. Er was een groot aanbod van architectonische lichtinstallaties, 

projectverlichting en buitenverlichting. Trends: glas, akoestische 

verlichting, multi-purpose en do-it-yourself lampen.

– Door Monique van Empel

Sprookjesachtig licht
De sprookjesachtige stand van Swarovski met Light 
Drops van Tord Boontje. Hij ontwierp voor hen diverse 
nieuwe, organisch gevormde kristallen met vloeiende 
vormen, geïnspireerd op de bewegingen van en 
reflecties in water, die vanuit elke hoek anders ogen. 
Kies uit diverse vormen, maten en de ‘klem’ in matwit 
of goud. 
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Samenhangend licht
Flos toonde enkele indrukwekkende lichtinstallaties, 
waarbij de elektriciteitskabels visueel een rol spelen. Bij 
deze Wireline van studio FormaFantasma vormt de platte 
kabel een soort rubberen riem met daartussen de glazen 
lichtbuis. Mooi in samenhang met meer lampen. 

Beestachtig licht
Deze beestachtig leuke wandlamp van zwart of wit 
fiberglas, met klassieke kroonluchter, is maar liefst 173 cm 
hoog. Giraffe in Love van Qeeboo is er ook als vloerlamp 
(100 of 405 cm hoog).

Zacht licht
Trypta is een akoestische hanglamp van Luceplan. De 
ronde aluminium body (2 lengten) is zowel van onder als 
boven dimbaar. De drie gestoffeerde panelen kunnen erin 
worden geschoven en staan in een hoek van 120 graden 
ten opzichte van elkaar. 

Gebroken licht
Deze tafellamp Dimensions van Robbrecht (40x20x34,5 
cm) bestaat uit drie losse delen in drie materialen: HPL, 
glas en massief esdoorn. Het houten frame bevat rondom 
led (3000 K), dat door het spiegelglas wordt ‘gebroken’. 
Bediening met tuimelschakelaar.
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Gelaagd licht
Deze hanglamp Skyline van LZF toont een gelaagde 
skyline van verschillende materialen: houtfineer, gaas 
en geëtst acrylglas - om licht en schaduw, kleuren en 
texturen naar eigen idee en behoefte vorm te geven. 
Skyline kan zowel naar onder als boven worden gedraaid.

Groen licht
Nieuwe trend uit Milaan: plafondinstallaties waarbij licht 
wordt gecombineerd met (lucht)plantjes. Deze Bocci38 
(van Bocci) heeft 11 transparante glazen bollen, waarin 
vier tot zes witte holle ruimten met elkaar verbonden zijn. 
In drie ervan zitten leds, de overige ruimten zijn leeg.

Diffuus licht
Drie lasergesneden cirkelvormige aluminium elementen 
vormen de flexibele verbinding tussen de lichtbron en 
het semi-transparante diffuser-screen. De lamp Cut van 
Axolight kan in diverse posities worden gericht, maar het 
gefilterde licht zal nooit fel in de ogen schijnen. Ook als 
vloer- en tafellamp verkrijgbaar.
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Sportief licht
Richard Hutten vond zijn inspiratie voor deze hanglamp 
Wheels in zijn favoriete sport: wielrennen. De leds zijn 
in een cirkel geplaatst aan het uiteinde van brede, platte 
‘spaken’. In matzwart staal, met een doorsnede van 60 en 
90 centimeter. Van het Nederlandse Japth.

Driehoekig licht
Het Londense Luum toonde in Milaan deze Bangle 
installatie. De individuele piramides, met een ledstrip in 
elke ‘rib’, werpen intrigerende schaduwen op de wand. 
Kies uit drie vaste composities, of maatwerk in lengte, 
breedte, hoogte en afwerking (hier in gepolijst messing).

Gekleurd licht
Vloerlamp UpTown van Foscarini (193 cm hoog, dimbaar). 
De drie delen van gekleurd glas (in geel, rood en blauw) 
zijn als het ware om elkaar gebouwd en geven zo een 
regenboog aan kleureffecten. Op chromen voet. De 
tafellamp is 80 cm hoog. 

Flexibel licht
Alphabet of Light van Artemide biedt, behalve lampen 
in alle letters, ook lineaire (120, 179 en 238 cm), 
cirkelvormige (doorsnede 90 en 115 cm) en gebogen 
vormen. Dit geeft ontwerpers volop vrijheid om zowel 
binnen één als aansluitende ruimten eindeloos met de 
modules te combineren.
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Sober siert… 
en houdt 
gezond
Voor de Tessenderlose vestiging 

van Macobo was functionele 

verlichting gewenst, passend bij het 

minimalisme van het industrieel pand, 

maar de werkomgeving mocht ook 

mensvriendelijk zijn. Aardig licht 

bestaat wel - voor binnen en buiten.  

– Door Greet Verleye
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Macquoi, zaakvoerder van Macobo: “Het plafond 
in beton en de ruwe bakstenen muren met daarin 
bestaande leidingen en lichtpunten vormden het 
kader waarbinnen moest worden gewerkt. Het was 
dus zaak om met een minimum aan extra leidingen 
een oplossing te vinden, met opbouwarmaturen, qua 
look passend bij de industriële sfeer van het pand.” 
Lichtplanner Van Roey vult aan: “De vormgeving van 
het gebouw was architecturaal ook complex: diverse 
kleine daken, tussenverdiepingen, omgebouwde 
garageboxen… Met Dialux Evo werd het gebouw volledig 
nagemaakt. Daarbij werd ook aandacht besteed aan 
een noodverlichtingsplan op maat voor de noden van 
het gebouw. De meerwaarde van Dialux Evo kwam 
onder meer naar voren bij het nabouwen van een 
landschapskantoor met daarin een vergaderruimte 
met glas, wat impact heeft op het totale luxniveau. 
De benodigde lichtsterkte kon daar perfect worden 
bepaald.” Voor de algemene verlichting werd gekozen 
voor een plafondsysteem met zwarte rails met ledspots. 
De lichttemperatuur werd vastgelegd op 3000 K, 
warm wit, om te vermijden dat de al strak aanvoelende 
ruimten met witte muren te steriel zouden overkomen. 
Op een werkplek moet je immers goed kunnen zien, 
maar je moet je er ook goed voelen, en daarom werd 
er gekozen voor een ‘mensgerichte’ toepassing van de 
verlichtingsnorm voor werkplaatsen. Niet de gehele 
ruimte baadt in 500 lux, maar op de exacte werkplek, 
boven de werktafels, wordt de algemene verlichting 

Met de bouw of inrichting van panden gaan soms 
indrukwekkende budgetten gepaard. De verlichting 
komt pas later in de (ver)bouwfase aan bod. Die 
chronologie mag niet worden verward met de rangorde 
van belangrijkheid. Het effect van het totaalbeeld staat 
of valt heel vaak met de manier waarop een ruimte is 
uitgelicht, en een goede lichtplanning impliceert het 
perfect inschatten van een situatie. “Wil ik een ruimte 
aanvoelen, met zijn tussenruimten, en in relatie tot 
aanpalende ruimten en omgeving, dan maak ik gebruik 
van het gratis lichtberekeningsprogramma Dialux Evo”, 
vertelt lichtplanner Tom Van Roey. Hij is één van de twee 
Belgen die door Dial zijn gecertificeerd om opleidingen 
te geven over de software. In tegenstelling tot Dialux 
4, dat wijdverspreid wordt gebruikt door architecten, 
lichtplanners en –fabrikanten, beperken de berekeningen 
zich via Dialux Evo niet tot één ruimte, maar meet je er 
ook perfect de interacties mee tussen lichtbronnen in 
een ruimere omgeving. Bovendien is Dialux Evo nog 
volop in evo-lutie: in de loop van dit jaar valt de lancering 
te verwachten van Dialux Evo 9 en van Dialux Evo 10, 
terwijl Dialux 4 wel blijft bestaan, maar niet meer wordt 
bijgewerkt. Een adequate lichtberekenig resulteert in 
correcte lichtkeuzes; licht is de kers op de taart van elk 
(ver)bouwproject. 

Ingenieuze verlichting gezocht
Macobo was gevestigd in een bestaand pand, wat 
een aantal uitdagingen met zich meebracht. Davy 
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aangevuld met led-pendelverlichting om die norm te 
halen. De functionele, balkvormige pendels (van Etap) 
sluiten qua vormgeving aan bij de omgeving en creëren 
en een extra dieptelaag. Aan de hand van een extra 
berekeningsveld werd tussen de achtergrondverlichting 
en de accentverlichting op de werkplek een band of 
overgangsniveau van 300 lux gecreëerd. “Op die manier 
vermijd je een te groot lichtcontrast, waarbij de irissen 
van de ogen zich voortdurend moeten aanpassen. Dat 
leidt tot vermoeidheid en dat wil je niet op plekken waar 
mensen zich moeten kunnen concentreren. Licht is 
geen doel op zich, het is een middel om dingen mogelijk 
te maken. Het is ook geen losstaand gegeven, het 
interacteert met de omgeving en dat dient te gebeuren 
met respect voor die omgeving en de gebruikers.”

Licht met respect voor de natuur
Op weg naar buiten, langs het verlichte silhouet van 
het Macobo-logo met de groene M, gaat Van Roey 
dieper in op het belang van terughoudendheid bij het 
uitlichten binnen en buiten. Als lid van het IBE-BIV 

(Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde) zetelt hij in 
de werkgroep buitenverlichting. “Buiten moeten we 
niet enkel rekening houden met het welbevinden van 
de mens. Het is aantoonbaar dat slecht geplaatste 
verlichtingspalen of een overdaad aan licht – te fel, 
te koud – de natuur in de war brengen. Te blauw 
licht beïnvloedt de natuurlijke trek van vogels en 
waar een felle spot dicht bij een boom staat, behoudt 
de uitgelichte kant van de kruin zomer en winter 
zijn blad. Het is aan het BIV om te werken aan een 
verlichtingsnorm die dergelijke ‘lichtstress’ inperkt en 
om na te gaan hoeveel en welk licht er nu juist nodig is 
om bijvoorbeeld een fietspad veilig genoeg te maken 
zonder de fauna en flora eromheen te verstoren. 
Overdaad schaadt, dat is algemeen bekend, en geldt ook 
voor verlichting, dus laten we in onze lichtplannen wat 
soberheid en aardigheid inbouwen, in het voordeel van 
mens en natuur.

www.macobo.group
www.t-vr.be 
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Circulaire verlichting 
met een maatschappelijk 
tintje
Dankzij Lumeco waren werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt afgelopen 

februari betrokken bij het installeren van de nieuwe ledverlichting in de Piet Hein 

Parkeergarage in Amsterdam. Naast het sociale aspect koos de gemeente dit bedrijf 

ook vanwege de circulariteit.

– Door Miranda Zonneveld

Tommy van de Giessen, marketing manager bij Lumeco, 
vertelt: “Ik denk dat Lumeco als lichtleverancier voor dit 
project is gekozen vanwege het sociale karakter van 
ons bedrijf. Zo’n aanbesteding wordt gegund op prijs, 
kwaliteit, duurzaamheid en inzet van personeel met een 
afstand tot de arbeidsmarkt (social return).” Directeur 
Wouter Plomp beaamt dit: “Lumeco is opgericht in 
2009 en inmiddels een koploper in slimme, duurzame 
verlichtingsoplossingen. We hebben de ambitie het meest 
duurzame verlichtingsbedrijf van Nederland te worden. 
Natuurlijk zijn we commercieel, maar winst is zeker niet 
het enige doel.” 

Social enterprise 
Van de Giessen: “Lumeco is een social enterprise en heeft 
een landelijke samenwerking met een groot aantal sociale 
werkvoorzieningen. Met deze ondersteuning van mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt maken we Nederland 
iedere dag een stukje 'groener'. In de Piet Hein garage 
hingen bijvoorbeeld maar liefst zeshonderd TL type 8 
armaturen en deze moesten allemaal worden vervangen. 
Waar we vroeger dan de sociale werkplaatsen konden 
inschakelen, kan dat nu niet meer altijd. We zien namelijk 
– en gelukkig maar - dat deze mensen steeds vaker een 
vast contract krijgen. Daarom hebben wij deze mensen 
nu zelf ook in dienst. Ze komen bijvoorbeeld uit de WIA, 
de bijstand, de WW en de reclassering. We vinden het 
heel belangrijk om hen weer vertrouwen in de toekomst te 
geven, en dat lukt.”

Voorbeeldfunctie
Richard van der Kogel, opdrachtgever en Adviseur 
Techniek bij de Gemeente Amsterdam, haakt aan: “Ja, 
het klopt. Social return, oftewel meer werkgelegenheid 
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creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
is één van de voorwaarden voor de inschrijving geweest. 
De gemeente heeft ook als uitgangspunt om dit 
steeds meer mee te nemen in de aanbestedingen. We 
werken zelf trouwens ook actief aan social return. Als 
gemeente heb je daarin natuurlijk een voorbeeldfunctie. 
De beheerders en schoonmaakmedewerkers van deze 
parkeergarage komen bijvoorbeeld van Pantar, een sociale 
werkvoorziening en onderdeel van de gemeente. Op deze 
manier kunnen mensen met een arbeidsbeperking hun 
talenten ontwikkelen.” 

600 tl-armaturen in zones
Naast het zijn van een “sociale” lichtleverancier wilde 
de gemeente de verlichting ook verduurzamen. Van der 
Kogel: “Voor deze tweelaagse parkeergarage wilden we 
een zo laag mogelijk energieverbruik met optimaal gevoel 
van comfort van veiligheid creëren. De energiebesparing 
op deze locatie was voor de gemeente een logische 
keuze. Ga maar na: we gingen wel 600 tl-armaturen 
vervangen, die 24 uur per dag op volle sterkte brandden. 
Dit kostte de gemeente maar liefst 600.000 KWh per jaar. 
Dat moest echt anders kunnen. In deze lijn hebben we 
gekozen voor intelligente ledverlichting verdeeld in zones. 
De aanwezigheidssensoren nemen waar of mensen en 

voertuigen bewegen in de garage. Hierdoor weet het 
systeem waar er lichtbehoefte is en zal het daar ook 
de juiste lichtsterkte leveren. Is er geen beweging, dan 
brandt de verlichting op 30%. Bij parkeerautomaten en 
vluchtdeuren is de verlichting hoger ingesteld, op 300 lux. 
Zo besparen we energie en behouden we het gevoel van 
veiligheid. Daar krijgen we trouwens ook veel positieve 
reacties over van gebruikers van de garage.” 

Circulariteit
Van der Kogel vervolgt: “Ook de circulariteit van het 
product van Lumeco was onderscheidend en haalde 
de gemeente over de streep." Plomp licht toe: “Circulair 
betekent voor Lumeco een paar dingen. Ten eerste is dit 
systeem is modulair opgebouwd, dus als er iets kapot 
gaat, is het altijd een component en dus vervangbaar. 
Als een armatuur uitvalt, vervangen we de defecte 
component. Denk hierbij aan de ledstrip, de kap, de 
behuizing, de bekabeling, de driver en bijvoorbeeld de 
sensoren. Ook als er productverbeteringen zijn, kunnen 
we de armatuur dus makkelijk upgraden. Op een nog 
te bepalen moment kunnen we het energieverbruik van 
de verlichting verlagen, zonder aan lichthoeveelheid in 
te leveren. Het moment voor een upgrade zal worden 
bepaald door een combinatie van defecten, de globale 
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CO2-footprint van het vervangen en de kosten die 
hiermee zijn gemoeid. Verder blijft Lumeco eigenaar 
van de armaturen en we hebben daarom een contract 
gesloten voor 10 jaar: light as a service dus. We betalen 
voor het gebruik en het onderhoud van de armaturen 
en niet voor het bezit - de prestatieverplichting ligt bij 
Lumeco.“

Intelligent systeem
Van de Giessen: “Een tweede aspect van circulariteit 
is dat het lichtsysteem een bepaalde intelligentie 
heeft. We gebruiken Dali Encelium van Osram en 
door dit lichtmanagementsysteem is de verlichting 
slim en dynamisch ingericht, zoals bijvoorbeeld bij 
de zoneverlichting. Ook meten we het verbruik, de 
temperatuur in de armaturen, eigenlijk alles om energie 
te besparen en de levensduur van de armaturen te 
verlengen. Plomp: “We dimmen nu terug naar 30%, 
maar het kan zijn dat we dat nog verder terug kunnen 
dimmen om op die manier nog meer energie te besparen. 
Omgekeerd kan ook: het kan zijn dat we klachten 
krijgen en we het lichtniveau juist moeten opschroeven, 
allemaal in goed overleg natuurlijk. Periodiek lezen we de 
gegevens uit, schrijven we een advies en evalueren we 
de afgelopen periode met de gemeente. Wij verwachten 

al met al 70% energiebesparing op de verlichting, wat 
resulteert in 50% besparing op de totale energierekening.”

Recyclen
Hij vervolgt: “Als laatste hebben we de reclycling ook 
goed geregeld, als onderdeel van circulariteit. In het 
geval van de Piet Hein garage waren de armaturen echt 
end of life. De armaturen worden dan gedemonteerd 
en de componenten worden gescheiden ingeleverd bij 
recyclebedrijven, maar als de behuizing van armaturen 
nog bruikbaar is, kunnen we met onze eigen LED PRO 
sets vrijwel iedere armatuur ombouwen naar led. De 
armatuur gaat vaak decennia mee, het is de elektronica 
die verouderd is; daarom is het ombouwen dan niet alleen 
een duurzame, maar ook een voordeligere keuze. 
Plomp: “Bij Lumeco willen we de circulaire economie echt 
een boost geven. Geen woorden maar daden gaat verder 
dan alleen recyclen. We richten ons ook op delen met het 
light as a service-concept en we proberen daarnaast met 
een menselijke maat te werken. Ik ben heel tevreden over 
dit project, waarin onze medewerkers ook veel hebben 
geleerd. In het begin ging het met vallen en opstaan, maar 
uiteindelijk hadden ze de schwung snel te pakken.”

www.lumeco.nl
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Na ruim tien jaar is de Europese norm EN-

12193 – Sportverlichting gereviseerd en 

geactualiseerd. Mark Laponder (kernteam 

indoor) en Boudewijn Lie (kernteam outdoor) 

schoven hiervoor namens de NSVV aan tijdens 

de besprekingen op Europees niveau.

Het vertalen van Europese normen in heldere jip-
en-janneketaal voor Nederland in zogenaamde 
Aanbevelingen, dat is populair gezegd de taak waar 
de NSVV zich sinds jaar en dag aan wijdt. Zo ook voor 
sport(veld)verlichting. Voorheen bespraken de NSVV, 
NEN, de Vereniging Sport en Gemeenten, SenterNovem 
(het huidige RVO), ISA Sport en NOC*NSF dit samen 
in de Commissie Sportverlichting. In die opzet werd 
consensus keer op keer makkelijk bereikt. “Totdat NOC-
NSF en Kiwa ISA afscheid van elkaar namen en Kiwa ISA 
verzelfstandigde als ingenieursbureau. Daarmee was het 
alom bekende 'ISA Handboek Sportaccommodaties' geen 
uitgave meer van NOC-NSF”, vertelt Laponder. “Opeens 
waren er discrepanties tussen het ISA-handboek, de 
wensen van de NOC*NSF, de NSVV en de Europese 
normering.” Aangezien normen minimaal iedere vijf jaar 
mogen worden herzien en de sportverlichtingsnorm 
op het punt stond om te worden herzien, leek dit Lie 
en Laponder een ideale gelegenheid om zaken gelijk te 
trekken. “Boudewijn en ik verstuurden in 2015 een brief 
met verbeterpunten naar de voorzitter van de Europese 
sportcommissie en we werden prompt uitgenodigd 
om ook aan te schuiven en mee te praten.” Zo heeft 
Nederland een belangrijke bijdrage geleverd die tot een 

– Door Rien Kort

significante verandering van de norm heeft geleid.

Tv-opnames
Een hoofdstuk dat helemaal op de schop moest, ging 
over de normen voor televisieopnames, aldus Lie. “De 
oorzaak ligt in de opkomst van HD-tv en zelfs 4K-tv. In 
deze categorieën zijn hogere verlichtingssterktes en een 
verbeterde gelijkmatigheid van verlichting nodig.” Een 
verbetering die de nieuwe norm met zich meebrengt, 
is het terugdringen van hinderlijke flikkeringen in beeld 
tijdens een slow motion-herhaling. “Het is net of iemand 
voortdurend een lichtknop aan- en uitschakelt. Daar is 
straks geen sprake meer van.”

Buitenbeentje
Wat betreft de verlichtingseisen in normen voor diverse 
buitensporten heeft Nederland ook zijn stem doen 
gelden, vervolgt Lie: “We hebben een aantal belangrijke 
wijzigingen voorgesteld. De meest ingrijpende was die 
voor tennis, een buitenbeentje als het op verlichting 
aankomt.” Bij deze sport staan de spelers namelijk 
vooral buiten de belijning en het eigenlijke speelveld. 
De meeste actie vindt plaats achter de baseline. De 
vraag bij tennis was hoe de verlichtingssterkte precies 
moest worden geregeld: binnen de belijning of over 
de gehele tennisbaan? “Uiteindelijk bereikten we een 
soort compromis door een beetje tussen die twee 
uitersten te gaan zitten.” Tegelijkertijd werden er nieuwe 
hoofdstukken geschreven over enkele buitensporten in 
opkomst: “Korfbal is als vierde buitensport van Nederland 
enorm in populariteit gegroeid en is daarom in de nieuwe 
norm nu opgenomen als buitensport. Inline skaten en 
BMX-fietsen kregen de afgelopen jaren ook een steeds 
grotere aanhang en daarom zijn ook hier eisen aan 

NSVV: Aanbeveling 
sportverlichting norm op de schop

NSVV-Aanbeveling sportverlichting norm op de schop
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gesteld in de norm. Bij het hoofdstuk over fietsen is er een 
scherper onderscheid gemaakt tussen het wielrennen op 
de weg en het wielrennen op de baan."

Verticaal
Een tweede punt van aandacht dat beter ondervangen 
wordt in de nieuwe norm is verticale verlichtingssterkte, 
vult Laponder aan. “De norm ging alleen uit van 
horizontaal. Voor de visuele perceptie is verticaal echter 
net zo belangrijk en daarom is daar meer nadruk op 
gelegd.” In het verlengde daarvan had hij ook graag 
gezien dat de hoogte voor het bepalen van deze verticale 
verlichtingssterkte sterker was gespecificeerd. “Een 
gemiddelde sporthal is minimaal zeven meter hoog. De 
vlucht van een door de lucht vliegende volleybal of shuttle 
wil je ook in het bovenste deel van de zaal goed kunnen 
volgen. De omschrijving in de norm gaat echter uit van 
een hoogte van tot anderhalve meter. Liever bijvoorbeeld 
vijf meter, wat ons betreft, maar wellicht is dat iets voor 
een volgende wijziging.”

Kantoorverlichting?
De norm is qua verblinding ook aangescherpt. Lie: “In 
2008 werd de fout gemaakt om de uitgangspunten voor 
verblindingsbegrenzing voor kantooromgevingen over 
te nemen als norm voor binnensportverlichting.” Een 
onbegrijpelijke misstap, aldus Lie, die in de nieuwe versie 
is rechtgezet door deze te vervangen voor de methodiek 
die ook in de buitensport wordt toegepast. Niet dat 
daarmee overigens alle problemen met lichthinder zijn 
opgelost: “Bij sporten als tennis, volleybal en badminton 
kijken spelers veel omhoog, waardoor ze recht in de 
armaturen zouden kunnen kijken. Nader onderzoek volgt 
nog, voordat we meer kunnen zeggen over hoe dit te 
kwantificeren en begrenzen.” In de nieuwe norm is ook de 
keus gemaakt om een additionele eis voor gelijkmatigheid 
op te nemen. Laponder: “Stel, je hebt een tophal met een 
gelakte parketvloer. Deze kan door de verlichting gaan 
spiegelen, waardoor spelers en publiek kunnen worden 
verblind. Een hoop irritatie en ongemak kunnen worden 
voorkomen door het mijden van deze zogenoemde 
hotspots.”

Bouwmarkt
Laponder verwacht dat de norm een verhoogde 

kwaliteit in de hand werkt wat betreft de verlichting 
voor sportaccommodaties: “Het dwingt ontwerpers, 
installateurs en hun opdrachtgevers tot beter nadenken 
over hun aanpak. Per slot van rekening praten we hier 
toch over een soort van specialisme. Je kunt de klus niet 
klaren met enkele armatuurtjes van de bouwmarkt.” 
Hij mikt erop dat de norm leidt tot de keuze voor de 
kwalitatief betere lichtinstallatie. “Dat is niet alleen in het 
belang van de spelers, maar ook van de wedstrijdleiding, 
de coaches en de toeschouwers.”

Laserlicht
De razendsnelle technologische vernieuwingen in de 
verlichtingswereld hebben geen invloed gehad bij het 
opstellen van een nieuwe norm, aldus Lie. “De norm is 
enkel een maatstaf voor zaken waaraan moet worden 
voldaan. Hoe is aan de ontwerper.” Niet dat technologie 
geen effect zou kunnen hebben op de volgende versie 
van de norm: “In de auto-industrie wordt al veel 
geëxperimenteerd met laserlicht dat nog efficiënter zou 
zijn dan led. Dat zou zomaar een effect kunnen hebben in 
de toekomst.”

De nieuwe aanbeveling Binnensporten is vanaf begin juli 
2019 verkrijgbaar via de publicatieshop van de NSVV.

www.nsvv.nl 

Dit is een publicatie van:

KENNISCENTRUM LICHT

Horaplantsoen 18, 6717 LT  EDE
+31 (0)318 - 69 53 94

info@nsvv.nl | www.nsvv.nl

NSVV

verlichting voor 
sportaccommodaties
binnensporten

Aanbeveling
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Ecologie voert de 
bezem in de mast* 
HLG krijgt KIWA-certificaat 
voor duurzame lichtmast
700 lichtmasten zorgen voor licht in een nieuw vakantiepark 

van Center Parcs in Allgäu, Zuid-Duitsland. Daarmee zet Holland 

Lighting Group zich in Europa op de kaart als ontwikkelaar en 

producent van duurzame verlichtingsoplossingen.

– Door Greet Verleye

Holland Lighting Group (Waalwijk) begon 30 jaar geleden 
als leverancier van klassieke tuinverlichting. Tuinen 
werden parken en ook de ontwikkeling van de activiteiten 
kende groei en bloei. Vandaag legt HLG zich toe op het 
ontwerpen en produceren van verlichting voor bedrijven 
en voor attractie- en vakantieparken. Sinds een jaar of 
vier trekt het daarbij voluit de kaart van duurzaamheid. 
En dat gaat verder - veel verder - dan het gebruik van 
ledverlichting, want niet alleen energiebesparende 
lichtbronnen zijn milieuvriendelijk, ook het materiaal waarvan 
verlichtingsarmaturen zijn gemaakt, kan in belangrijke 
mate bijdragen tot het evolueren naar een duurzame, zelfs 
circulaire, economie. Een opvallende realisatie in dat kader 
is de plaatsing van 700 lichtmasten in Center Parcs Allgäu, 
geproduceerd met gerecycled materiaal.

Oud jasje in nieuw jasje
De groep Center Parcs zet met zijn vakantieparken in op 
het groene gedachtengoed met bijvoorbeeld gescheiden 
afvalstromen, biodiversiteitsplannen, het omzetten van 
afvalwater in schoon water… Net als HLG heeft de groep 
zich tot doel gesteld te verduurzamen, waar mogelijk. 
In een vakantiepark wordt op diverse manieren dagelijks 

heel wat afval geproduceerd en verzameld, denk aan 
plastic verpakkingen. Het gaat echter verder dan dat: 
versleten textiel van uniformen van de werknemers, van 
bad-, tafel- en bedlinnen… Na olie is textiel nummer twee 
als het gaat om milieuverontreinigende stoffen, waarmee 
meteen het belang is aangetoond van het hergebruik 
van textiel. Projectmanager Luc Simkens (HLG): “Wat 
afval is, zou bouwstof moeten worden, zo redeneerden 
we bij HLG, en in samenwerking met Renewi, een 
toonaangevend waste-to-product bedrijf in Europa, kon 
de basis worden gelegd voor de ontwikkeling van een 
duurzame lichtmast. Het granulaat waaruit de mast is 
vervaardigd, is een composiet van gerecycled textiel en 
plastic.” Voor dit composiet mocht de producent een 
Groene Bever-certificering ontvangen van KIWA. Kiwa 
behoort tot de wereldwijde top-20 van bedrijven op 
het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC), 
dus dat was een stevige opsteker en motivator om het 
ingeslagen pad naar duurzaamheid verder te volgen. 
Na proefopstellingen in een park in Nederland konden 
de 700 lichtmasten, die vrij neutraal van vormgeving zijn, 
in het Duitse park worden geplaatst. De masten hebben 
armaturen die door hun vorm, kleur en materiaalkeuze als 
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het ware worden opgenomen in de omgeving. De ledbron 
van 20 W verspreidt haar warme licht gelijkmatig, met 
behulp van een speciaal voor de armatuur ontwikkelde 
diffuser. De vormgeving van armaturen kan worden 
aangepast aan de gewenste sfeer van het park; die kan 
gaan van nostalgisch tot futuristisch. Vanaf een bepaalde 
projectomvang worden masten en armaturen getekend en 
creatief ontwikkeld voor het project. 

Vinger aan de pols met IoT
De armatuur kan worden uitgevoerd met intelligentie, zoals 
een daglichtsensor en een bewegingsmelder, waarmee een 
optimale energiebesparing wordt gerealiseerd. Ook andere 
toepassingen zijn mogelijk. “Een mogelijke IoT-toepassing 
in attractieparken is het ontvangen van een signaal dat 
wordt doorgegeven via een bandje dat kinderen om de pols 
dragen. Op die manier kunnen jonge parkbezoekers niet 
verdwalen of schijnbaar spoorloos verdwijnen, want je kunt 
op elk moment weten bij welke mast ze zich bevinden”, 
vertelt Simkens. Ook voor straat- en parkverlichting 
op openbaar domein – een ander veld waarin HLG 
actief is – wordt via slimme toepassingen ingezet op 
energiebesparing: parkverlichting kan worden gedimd tot 
bijvoorbeeld 20% van de capaciteit, om op te lichten naar 
volle sterkte als er beweging wordt geregistreerd. Op die 
manier blijft het veiligheidsgevoel hoog en het verbruik laag.

Ook duurzaam bedrijvig in bedrijven
Hetzelfde principe wordt ook toegepast in bedrijven, 
geeft Simkens mee: “In een warenhuis-omgeving 
met bijvoorbeeld 20 lange stellingen plaatsten we 
lijnverlichting. In het magazijn waren telkens maximaal 

twee heftrucks actief, zodat het nutteloos was om meer 
dan twee banen tegelijkertijd te verlichten. In de 18 
banen waar geen activiteit is, brandt geen permanente 
verlichting op volle kracht; enk el waar beweging is, 
wordt het licht opgeschakeld. Dat scheelt niet alleen in 
direct energieverbruik, maar ook in branduren en dus in 
levensduur.” De duurzaamheidsgedachte is ook terug te 
vinden in het principe van refurbishing. Door controle te 
houden over de productie - die in Nederland plaatsvindt 
- wordt de wegwerpeconomie verlaten en wordt er 
gekozen voor verlichtingsbronnen waarvan de elementen 
en onderdelen kunnen worden vervangen na 100.000 
branduren. Lichtbron en transformator worden vervangen, 
de armaturen blijven hangen en belanden dus niet op de 
afvalberg. Terwijl de ondernemer zo kosten spaart, spaart 
hij ook het milieu. 

Als we duurzaam en circulair denken in de verlichtings-
wereld in de mast willen krijgen, dan moet het zo: minder 
energieverbruik door de keuze voor energiezuinige 
lichtbronnen, minder branduren door toepassing van 
slimme technologie en recycling van materialen. 

www.hlgbv.nl  |   www.centerparcs.nl

*De bezem in de mast voeren betekende meester zijn 
over de zee. Algemener genomen betekent het laten 
zien dat je de overwinnaar bent. Het idee achter de 
uitdrukking is dat je de zee had 'schoongebezemd' en 
dus je rivalen of vijanden had verslagen.
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Meljac levert handgemaakt schakelmateriaal, 
ambachtelijk vervaardigd in de eigen workshop en uit 
hoogwaardige materialen als messing, brons, glas en 
porselein. 
 
Door de verscheidenheid aan stijlen voelen deze 
schakelaars zich thuis in kantoren, hotels, woonhuizen 
en schepen. De grote kracht van Meljac is echter het 
maatwerk. Hierdoor kan schakelmateriaal precies 
aansluiten bij ieder interieur, en wordt een storend 
element een klein juweel waar de klant dagelijks plezier 
van heeft. Meljac is in Nederland verkrijgbaar via Unifit.

unifit.nl/producten/meljac

Aansluiten

Door het leveren van topkwaliteit 
schakelmateriaal en betrouwbare 
services biedt AMI Techniek een 
voor Nederland nieuw soort 
schakelmateriaal van Efapel, dat zich 
kenmerkt door een eigentijds design. 

Het basisassortiment wit/crème 
omvat onder andere schakelaars, 
wandcontactdozen, afdekramen 
en dimmers. Daarnaast is een 
luxe assortiment beschikbaar in 
contrastrijke kleuren en materialen, 
zoals hout, metaal, steen of glas. De 
Portugese producent is marktleider 
in Portugal en Spanje en er zijn 
inmiddels 60 landen waar het 

schakelmateriaal te koop is. Efapel 
schakelmateriaal is eenvoudig te 
monteren en doet zeker niet onder 
voor de gerenommeerde bekende 
merken, en het biedt veel voordelen. 
Naast de eenvoudige montage en 
interessante prijzen biedt Efapel 
aparte beschermende verpakking 
van alle materialen. Tevens zijn de 

Efapel

afdekramen flexibel en ook net iets 
groter, zodat ze beter afdekken. Ook 
niet onbelangrijk is dat alle materialen 
het KEMA-keur dragen. AMI is 
aangesloten bij 2BA en heeft een 
calculatieboekje ontwikkeld, waarin 
de meest gangbare basiselementen 
staan.

www.amitechniek.nl
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Met het oog op de vele toepassingen van 
beton in de bouw neemt de vraag naar een 
opbouwoplossing voor contactdozen en 
schakelaars toe.

Lithoss biedt de perfecte oplossing zonder het 
herkenbare ontwerp op te offeren. Schakelaars, 
stopcontacten en combinaties zijn beschikbaar 
om een   uitstekende oplossing te bieden voor 
projecten waarbij de elektrische leidingen door 
omstandigheden of eerder door een bewuste 
keuze in opbouw lopen. De afwerkingen zijn er in 
zwart, wit, chroom en koper.

www.lithoss.be

Opbouw 
oplossing TRIONA®

LICHTINNOVATIE TOT DE DERDE MACHT

www.rzb.de

Tunable
White:HCL UGR ≤ 19 free PLUG&PLAY

©
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 Made in Germany

 Uitstekend geschikt voor kantoorruimten (UGR ≤ 19) 
 en beeldschermwerkplekken volgens EN 12464-1

 Verkrijgbaar in drie verschillende diameters en kleuren
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Urchin
De gebreide collectie (Knitted Collection) van Rik ten Velden is 
ontstaan tijdens het experimenteren met een 3D-breimachine. 
De collectie is gemaakt in samenwerking met het Nederlandse 
textiellab van het Textielmuseum in Tilburg. 

Deze staande variant heet Urchin. De wollen lampenkappen bedekken 
de stalen frames, die rusten op een stenen lampvoet. En voor wie een 
keer een andere kleur wil: de wollen lampenkap kan eenvoudig worden 
verwisseld.

www.riktenvelden.com

LINE OR ATMINI TUBE X ATLINE IN ATMICRO TUBE 2 ATLINE OUT ATMICRO TUBE ATDOT LINE ATTUBE FX ATNANO TUBE
SUSPENSION AT

A-TRACK-TIF
A-TRACK-TIF is a magnetic track system with digital and analog dimming options.
Available in a High track and High trimless track version, it is possible to have different
combinations of spot, linear or pendant lighting. Future proof with 48 Vdc power supply.
Line dimming is possible with analog 1-10 V dimming, seperate fixture is possible with Dali.
Each fixture has its own Dali driver.

Kachtemsestraat 190, B 8800 Roeselare

www.exterus.be t +32 (0)51 251 281
info@exterus.be f +32 (0)51 694 995

Allicht.indd   1 27/05/19   14:59

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

30



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

Crystal 
Light Bulb
Lux Vortex heeft naadloos compacte ledtechnologie 
samengevoegd met natuurlijk gevormde, 500 miljoen 
jaar oude kristallen om de eerste echte Crystal Light 
Bulb te maken. Gebruik deze grote, sprankelende 
lichtbronnen om elke ruimte te transformeren en van 
een warme, lichtgevende gloed te voorzien.

Elk klein kunstwerk is dimbaar en past direct in E27-
armaturen in slechts enkele seconden. Door de COB-
ledtechniek wordt er zo min mogelijk energie verbruikt. 
Elke lamp is gemaakt van seleniet, en door de unieke 

LINE OR ATMINI TUBE X ATLINE IN ATMICRO TUBE 2 ATLINE OUT ATMICRO TUBE ATDOT LINE ATTUBE FX ATNANO TUBE
SUSPENSION AT

A-TRACK-TIF
A-TRACK-TIF is a magnetic track system with digital and analog dimming options.
Available in a High track and High trimless track version, it is possible to have different
combinations of spot, linear or pendant lighting. Future proof with 48 Vdc power supply.
Line dimming is possible with analog 1-10 V dimming, seperate fixture is possible with Dali.
Each fixture has its own Dali driver.

Kachtemsestraat 190, B 8800 Roeselare

www.exterus.be t +32 (0)51 251 281
info@exterus.be f +32 (0)51 694 995

Allicht.indd   1 27/05/19   14:59

vorm is elke lamp net anders vormgegeven. Het kristal 
kan worden losgeschroefd van de lamp, en zo kan men 
variëren met verschillende wittinten of kleuren. Mocht 
de lamp na jaren van intensief gebruik toch een keer 
stukgaan, dan kan het kristal worden bewaard en hoeft 
alleen de lamp te worden vervangen. Ruimten kunnen 
hiermee in een mum van tijd een nieuwe look krijgen en 
het warme licht zorgt voor een aangename sfeer.

www.luxvortex.com
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Dit unieke lichtpaneel genaamd MorPh is ontworpen met 
wiskundige precisie – het is een aluminium vorm in drie 
formaten, met een 32 mm dunne rand, en elk apart onderdeel 
kan op verschillende manieren worden vastgemaakt 
om bijvoorbeeld herhalende patronen te vormen. 

Het systeem erachter is van voren onzichtbaar en bijna 
niet zichtbaar van opzij, en zo lijkt MorPh te zweven. De 
lichtpanelen zijn ook los te gebruiken, en ze kunnen aan 
elkaar worden gezet met speciale verbindingsstukjes, en 
elektronisch (48 V + DALI) worden verbonden met de 
Electronic Panel Connector. Een enkele stroom- of DALI-
kabel volstaat voor 480 W aan CompoSe-modules, zodat 
de installatietijd wordt geminimaliseerd en er nauwelijks 
kabels te zien zijn. Het Nederlandse ArchilumO is een 
start-up voor nieuwe architecturale paneelverlichting, 
bedoeld voor oplossingen op maat. Ontwerpers kunnen 
iets unieks creëren voor elk project van welke maat dan 
ook in de hospitality, retail, welzijns- en recreatieve sector, 
kantooromgevingen, openbare ruimte en transport. Dat kan 
in bijna elke mogelijke ledkleur (knippervrij) en met speciale 
DALI-technologie (miniatuur DT6 en DT8 leddriver in elk 
paneel, DALI2 protocol – backward compatible). 

www.archilumo.com

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

One size 
fits all
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Wallster

Anthony Boelaert ontwierp de Wallster voor Dark. 
Deze is er ook in een kleinere variant: de Wallster Jr. 

www.dark.be

Human Centric Lighting (HCL) omschrijft lichtconcepten 
die naast het visuele ook rekening houden met het 
biologische effect van licht op mensen. Voor dergelijke 
toepassingen introduceert ERCO nu plafond-
inbouwarmaturen met tunable white-technologie. 

Als onderdeel van het Quintessence-programma bieden 
ze beproefde product- en designkwaliteit evenals visueel 
comfort op het hoogste niveau. HCL-concepten willen 
de kennis over circadiaanse ritmes ook op architectuur-
verlichting toepassen, om zo het welbevinden van mensen 
in gebouwen te verhogen. Bij het gebruik van individuele 
producten is daarmee de zaak echter nog niet rond: 
holistische HCL-oplossingen bestaan uit verschillende 
componenten. Alleen op die manier kunnen parameters als 
lichtsterkte, lichtrichting en vooral de kleurtemperatuur van 
lichtbronnen worden gesynchroniseerd en gericht worden 
aangestuurd. Natuurlijk voldoet de implementatie van de 
tunable white-technologie bij Quintessence ook aan de 
hoge eisen van dit programma: de 2-kanaals ledmodules 
dekken een breed kleurtemperatuurbereik af, van 2700 tot 

6500 K, en ze bieden met CRI >90 van 2700 tot 5000 
K een goede kleurweergave – ook in gedimde staat. Het 
dimbereik van de module omvat daarbij volledig 0-100%. 
Ze zijn knippervrij en daardoor bijvoorbeeld geschikt voor 
foto’s. Bij wisseling van de lichtkleur blijft de lichtstroom 
constant. Alle waardenwisselingen hebben een zacht en 
traploos verloop. Via een DALI-interface vindt de regeling 
van kleurtemperatuur en helderheid digitaal plaats. 

Ook bij de Quintessence plafondinbouwarmaturen in 
tunable white zijn verkrijgbaar in drie maten. Bovendien 
bestaat de keuze tussen de lichtverdelingen wide flood, 
speciaal voor ruimten met hoge plafonds, en extra wide 
flood voor de gelijkmatige, efficiënte basisverlichting met 
grote armatuurafstanden bij normale plafondhoogtes. 
Voor de gebruikers van het Quintessence programma 
ontsluiten de nieuwe downlights in tunable white talloze 
toepassingsmogelijkheden – niet alleen voor HCL, maar 
bovendien voor elk type dynamische verlichting.

www.erco.com

Quintessence 
voor HCL
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Tubb
In het groeiende portfolio van 
ZUMI Light & Acoustics uit België 
bevindt zich nu ook TUBB, een 
volledig nieuwe lijn van inbouw 
trimless, opbouw, track montage 
en semi-inbouw. Het betreft 
een tijdloos design met vele 
mogelijkheden aan lichtkleuren, 
van 2400 tot 5000 K, in speciale 
kleuren voor fashion, art en food. 

(2700 tot 6500 K) en PI-led-
technologie (1800 K tot 16000 K 
+ RGB). De pendelvariant is uit-
gerust met een akoestische schijf, 
vervaardigd uit 100% natuurwol, 
beschikbaar in 59 kleuren. De 
afwerking van de Tubb kan worden 
uitgevoerd in wit, zwart, grijs, goud, 
brons en forest. De reflectoren 
zijn beschikbaar in 16° - 25° - 39° 
en 61° in zilver of goudkleur. Het 
portfolio van Zumi groeit constant, 
het gamma kan worden toegepast 
in zowel residentiële omgevingen, 

kantoor, retail, hospitality en de zorg. 
Na de reeds ontvangen prijzen in 
Kortrijk, Londen en Parijs is Zumi 
nu genomineerd in Monaco voor de 
MDO AWARD, en men heeft een 
nieuwe catalogus gemaakt met een 
overzicht van alle nieuwigheden. Het 
boek, voorzien van zwarte en gele 
strepen, verwijst naar een nieuw 
ARTBOOK dat in de maak is, met 
heel wat realisaties en nog meer 
nieuwe producten.

www.zumi.be

Designer Alessandro Canepa 
ontwierp E/clissi, een railsysteem 
waarbij de magneten zijn 
geïntegreerd, zodat enkele 
of dubbele spotlights perfect 
kunnen worden gepositioneerd. 

Magnetische 
spotlight

De ondersteunende schijf kan naar 
wens worden gedraaid en ook het 
licht van de spotlights afschermen, 

afhankelijk van hun positie. 
De armaturen kunnen 
alle kanten op draaien en 
zwenken, voor licht op 
maat en een nauwkeurige 
verlichting op elk oppervlak. 
E/clissi kan binnen 
worden toegepast in 

ruimten die accentverlichting 
vragen voor bepaalde objecten. 
Het is bedoeld voor werkplekken, 
reastaurants, cafés, musea, leef- en 
tentoonstellingsruimten.

www.makris.it

Voor de trimless uitvoering bestaat 
ook de oplossing met tunable white 
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