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Buitenverlichting

(H)erkenning van de lichtontwerper

Smart home systeem verlegt grenzen



Evago combineert de top in pictogramuitlichting met minimalistische
vormgeving. De uniform verlichte pictogramplaat is duidelijk zichtbaar bij
daglicht met een lichtsterkte van 500 cd/m². De frameloze pictogramplaat
met minimalistisch metalen design bewerkstelligt een vloeiende overgang
tussen signalisatie en omgeving. Evago voorziet u van een projectdekkend
noodverlichtingsaanbod. VanLien biedt u meer keuze in afstemming 
en toepassing dan ooit. Evago maakt kwaliteit zichtbaar. www.vanlien.nl
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Va n  d e  r e d a c t i e

Verbinding
Licht verbindt, bijvoorbeeld op Euroluce. Daar verbindt 
de verlichting het buitenleven met binnen en breidt 
het binnenleven uit. In Brugge is het historische 
Concertgebouw nu verbonden met moderne 
architectuur. Om een gedegen keuze te kunnen maken 
voor de verlichting werden tachtig theatertechnici 
uitgenodigd in een zaal waar diverse fabrikanten 
zichzelf en hun producten konden voorstellen, met 
inbegrip van een uitvoerige demo. 

Bij de NSVV is Ellen Goulmy is de nieuwe voorzitter 

van het Kernteam Lighting Design. Ze wil de NSVV en 
het kernteam promoten en het vak van lichtontwerper 
uitdragen. Ze maakt zich hard voor de verbinding waarbij 
het vanzelfsprekend wordt dat de NSVV het startpunt is 
voor iedereen die een lichtprofessional zoekt.
Op veler verzoek is er dit keer meer ruimte voor actueel 
en productnieuws, en we wensen iedereen weer veel 
leesplezier.

Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT
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Kleurrijk
A c t u e e l

Discrete verlichting die de visuele beleving van de 
bezoekers ondersteunt, daar ging het om bij het 
LEGO Huis in het Deense Billund. Het architecturale 
concept past bij het idee en de essentie van Lego. 

Het gebouw is vervaardigd uit 21 blokken die op 
elkaar zijn geplaatst, waarbij de gevel is bedekt met 
blokjes en de acht lichten op het dak doen denken aan 
de verbindingen van de legoblokjes. Op de begane 
grond beslaat het gebouw 2000 m², met het Lego 
plein, een openbare ruimte waarin daglicht en zonlicht 
binnenvallen door de kieren en de ruimten tussen de 
blokjes. Verder zijn er drie restaurants, een Lego winkel 
en een auditorium. De verlichting is ontworpen door 
Jesper Kongshaug Lighting Design en er is gebruik- 
gemaakt van Targetti-armaturen.

www.targetti.com 
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A c t u e e l

Schapenkoppen

Meer lichtprofessionals

Het kunstwerk ‘De Schapenkoppen’ markeert de entree 
van Dordrecht die vanaf de A16 over de Laan van de 
Verenigde Naties de stad in krult. Het kunstwerk is 
speciaal voor Dordrecht gemaakt om te herinneren 
aan het oude smokkelverhaal waar de Dordtenaren de 
bijnaam Schapenkoppen aan te danken hebben. Volgens 
de vertelling verkleedden twee Dordtenaren een schaap 
als mens om belasting op slachtvee te ontlopen. 

In 1966 kreeg Cor van Gulik de opdracht een kunstwerk 
te ontwerpen ter herinnering aan het smokkelverhaal. 
In de grote, gele sculptuur zijn drie figuren te zien. Ze 
verbeelden de twee Dordtenaren en het schaap. In 
oktober 2018 heeft Atelier LEK samen met Cees van 
Oosterhout en gemeente Dordrecht het kunstwerk op 
unieke wijze aangelicht, waardoor ze ook in de avond 
de passanten verwelkomt. Een bijzonder project waarbij 
er niet voor de makkelijkste maar wel voor de meest 
poëtische oplossing is gekozen. De verlichting is op en 
aan het kunstwerk geplaatst en vormt zo een integraal 
onderdeel van het werk. Dit in tegenstelling tot de 
gangbare oplossing om van een afstand aan te lichten 
waarbij vaak licht verloren gaat en wat kan verblinden. 
Ook is de dynamiek en gelaagdheid van het beeld niet van 

een afstand vast te leggen, zoals dat nu kan. De kleine 
led-armaturen geven het werk in de avond diepte en 
contrast door dicht op het werk, met verschillende 
bundels en graden, het gele plaatwerk aan te lichten. 
Ook zijn alle armaturen uit het zicht en buiten bereik 
van publiek geplaatst. In maart 2019 is de laatste hand 
gelegd aan het plaatsen en stellen van de definitieve 
armaturen. 

www.atelierlek.nl

De verlichtingsbranche is volop in beweging. De kennis 
van 20 jaar geleden is niet meer voldoende en de markt 
vraagt om nieuwe, goedopgeleide mensen. Dat de 
opleiding HBO Lichtontwerp alweer voor het zesde 
jaar van start ging, bewijst dat er volop vraag is naar 
lichtkennis en dat deelnemers steeds vaker direct aan 
de slag kunnen na het voltooien van de opleiding. 

Eind mei ontvingen 25 studenten hun diploma tijdens 
een feestelijke diploma-uitreiking in Houten. Naast 
de geslaagden van de opleiding HBO-lichtontwerp 
ontvingen ook de negen deelnemers aan de opleiding 
Hogere verlichtingstechniek (HVT) van Lighting Design 
Academy hun welverdiende diploma. Van elke student 
was een compilatie gemaakt van hun studiejaar en een 
deel van hun eindcase werd getoond. Van restaurant, 
vuurtoren, brug tot masterplan voor een stad. De één nog 
mooier dan de andere. 

Vanuit HVT was er een meer technische benadering 
zichtbaar, terwijl bij de HBO-eindcases de creatieve 
kant werd benadrukt. Dit jaar was er wederom een 
zeer diverse groep studenten, bestaande uit onder 
andere interieurarchitecten, architecten, fabrikanten, 
lichtadviseurs, installateurs, belichters theater of film en 
ambtenaren. De beide opleidingen gingen afgelopen 
september van start en gedurende 22 avonden kwam 
een uitgebreid curriculum met onderwerpen aan 
bod. Gedurende deze negen maanden is een verdere 

technische en creatieve verdieping in het vakgebied licht 
aangeboden. Het resultaat mag er zijn: 34 geslaagde 
studenten.

www.lightingdesignacademy.org 

Fotografie: Martine Goulmy
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(500-600 nm) en PPFD rood (600-700 nm) evenals de 
aangrenzende bereiken PPFD_UV (380-400 nm) en 
PPFD_FR (700-780 nm). Daarmee kan de werking van de 
verlichting optimaal worden aangepast aan de groeitijd, 
bloei en smaak van elke plantensoort. Een dagelijks 
overzicht van alle gemeten 
waardes is verkrijgbaar met een 
notebook en een Excel template. 

www.gossen-photo.de

A c t u e e l

Licht beïnvloedt de mens visueel, 
biologisch en emotioneel. 
Het nieuwe kantoor van Human 
Total Care is dan ook met deze 
gedachte verlicht conform de 
WELL Building Standard. Fagerhult 
verzorgde het lichtconcept, 
waarbij het welbevinden van de 
medewerkers voorop stond. Het 
juiste licht is van belang voor een 
optimaal WELL-zijn. 

Het lichtontwerp voor het nieuwe 
kantoor van Human Total Care 
is tot stand gekomen door 
Fagerhult in samenwerking met 
M3E (installatietechnisch adviseur 

Lichtcomfort 
volgens well 
building 
standaard

verantwoordelijk voor de BREEAM 
en WELL Building Standard 
certificering) en BAM Eindhoven 
(verantwoordelijk voor de bouw en 
installaties). Om als lichtleverancier 
aan dit project te mogen deelnemen, 
waren er ook hoge eisen gesteld 
aan de kleurweergave: de 
verlichting moest een CRI >80 
hebben en een R9 >50. Fagerhult 
kon aan alle eisen voldoen. Door 
daglichtgestuurde verlichting te 
gebruiken en te variëren in lichtkleur 

en lichtintensiteit, wordt het 
biologische ritme van medewerkers 
gestimuleerd. Er is ook gezorgd 
voor goede contrastverschillen, 
zodat de ogen zich niet continu 
hoeven te focussen. Dit voorkomt  
vermoeidheid, pijnlijke ogen of 
hoofdpijn. Het lichtontwerp zorgt 
dus niet alleen voor een optimaal 
lichtcomfort, maar draagt vooral bij 
aan het welzijn van de medewerkers.

www.fagerhult.nl

Meten van 
plantenbelichting
Bij het toepassen van spectrometers en andere 
lichtmeetapparatuur voor het meten van de belichting 
van planten is het belangrijkste probleem de 
onderwaardering van blauw licht (400-500 nm) en rood 
licht (600-700 nm) in het zichtbare spectrum. Mensen 
nemen hierin het licht alleen nog waar met verminderde 
lichtgevoeligheid, maar juist bij planten worden blauw 
en rood licht intensief gebruikt voor de fotosynthese. 

De normale fotometrische waardes zijn daarom niet 
geschikt voor de beoordeling van verlichting voor planten. 
Met de spectrometer Macospec Base van Gossen kan 
het spectrum van plantenverlichting worden gemeten en 
aangetoond. De meter geeft eerst aan of de golflengtes 
die voor plantengroei bevorderlijk zijn wel aanwezig zijn 
en geeft ook de intensiteit weer. De Mavospec Base geeft 
daarbij ook de fotosynthetische fotonendichtheid PPFD 
(400-700 nm) weer over het gehele spectrale bereik en 
opgedeeld in PPFD blauw (400-500 nm), PPFD groen 
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In samenwerking met SOM 
Architecten en Project 5, beiden 
uit Diksmuide, heeft Zumi zorg 
gedragen voor de verlichting 
van de nieuwe showroom van 
Bouwmaterialen Vinckier van 
ongeveer 3000 m².

 In dit project zijn twee sferen 
toegepast: enerzijds is er algemeen 
verlicht voor een goede tegelkeuze 
en anderzijds is er sfeervol verlicht 
voor de open haarden, badkamers, 
enzovoort. Het ganse project is 
voorzien van DALI Track, waarop alle 
verschillende armaturen door elkaar 
worden toegepast. De luidsprekers 
zijn ook mede geïntegreerd op de 
Tracks. De toegepaste armaturen, 
met een hoge CRI-waarde, zijn 
U-stone / Mini Slingshot, Copter 
Assymetric, Copter en Circle.

www.zumi.be

Zumi

Yankon
Megaman, de van origine Duitse lichtfabrikant, is in 25 jaar 
uitgegroeid tot een wereldwijd, kwalitatief hoogstaand en 
innovatief merk in de verlichtingsindustrie. De groei van de  
innovatieve ledverlichting, de vraag naar extra ontwerp- 
en productcapaciteit en de transformatie naar ‘intelligente 
verlichting’ worden nu versneld mogelijk gemaakt. 

Dit is realiseerbaar geworden door een naadloze en 
strategische integratie per 1 januari 2019 van Megaman 
en Xiamen Yankon Energetic Lighting, verder in deze 
tekst Yankon genoemd. Dit is een beursgenoteerde 
verlichtingsfabrikant met een lange historie en ervaring in 
het ontwerpen en produceren van ledverlichting. Met deze 
sterke productexpertise en economische schaalvoordelen 
biedt een samenwerking met Yankon kansen voor 

Megaman om het productportfolio te versterken en de 
distributiekanalen verder uit te breiden. Megaman heeft 
onlangs DBT geintroduceerd (Dubbele Bundel Technologie, 
Spot 24°-Flood 45°- Spot 24°). Producten met DBT hebben 
een variabele bundelbreedte. Met één druk op de lens 
verandert de bundelbreedte van spot naar flood. Verstand 
van verlichting is niet nodig, want het resultaat is meteen 
zichtbaar. Het is overbodig om extra spots te kopen om 
over een andere bundelbreedte te beschikken: de DBT 
is genoeg. Dat betekent kortweg: minder aanschaf- en 
voorraadkosten, meer gemak en betere verlichting met 
optimale flexibiliteit, ook in een lichtontwerp.

www.megaman.nl

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

De nieuwste editie van de catalogus telt ruim 900 pagina’s 
en meer dan 3200 producten, waarvan er zo’n 270 nieuw zijn. 

Neem deel aan onze BIG WHITE WEEK en vraag nog vandaag 
gratis en vrijblijvend uw exempla(a)r(en) van onze nieuwe 
hoofdcatalogus BIG WHITE 2020 aan, die in oktober 2019 
verschijnt. 

De eerste 1250* deelnemers ontvangen bovendien een 
persoonlijk cadeau: een hippe SLV Messenger Bag van Osaka, 
met een winkelwaarde van € 80,=.

* Ga voor deelname en actievoorwaarden naar: www.bigwhite.nl

Gratis 
Messenger 

Bag

Gratis
catalogus

BESTEL GRATIS UW:

BIG WHITE 2020
En ontvang tevens een gratis SLV Messenger Bag*

van Osaka ter waarde van € 80,=



A c t u e e l

Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde (BIV) nodigt 
geinteresseerden graag uit op het jaarlijkse seminar dat zal 
plaatsvinden op donderdag 17 oktober 2019 in de lokalen 
van het Vlaamse Gewest, Consciencegebouw, Koning 
Albert II-laan 15, 1210 Brussel. 

Dit seminar, genaamd Back to Basics, gaat over normen, 

Seminar BIV
van theorie naar praktijk. Alle verlichtingsspecialisten 
worden geconfronteerd met steeds meer en steeds 
strengere en snel veranderende normen. Hoe verhouden 
deze normen zich tot de praktijk? Het seminar biedt een 
overzicht om iedereen wegwijs te maken.

www.ibe-biv.be  |  www.kuleuven.be

Jade in
Slowakije
Het STM (Slovak Technical Museum) 
in Kosice openende haar deuren 
in 1948 voor het publiek. Door 
de aanwezigheid van grote een 
hoeveelheid mineralen, mijnen en 
aanwezige industrieën behoorde 
Slowakije aan het einde van de 
achttiende eeuw tot één van de 
meest vooraanstaande technische 
landen van Europa. 

Het museum beschikt over meer 
dan 14.000 collectiestukken met 
betrekking tot drie belangrijke 
kerngebieden: natuurkunde, 
scheikunde en astronomie. In het 
museum zijn maar liefst 15 vaste 
exposities en er vinden regelmatig 
wisseltentoonstellingen plaats. Het 
Transport Museum te Bratislava 
is onderdeel van het STM. CLS 
partner City Light Slovakia leverde 
hier de Jade Expo in een 3000 K 
95 CRI-uitvoering. De Jade Expo 
is een veelzijdige armatuur voor 
museale toepassingen. Dankzij de 
CLS beamshapers is het mogelijk 
om letterlijk binnen enkele seconden 
een andere openingshoek te creëren, 
want er zijn vijf verschillende 
openingshoeken, waaronder een 
oval beam. Daarnaast zijn er zes 
verschillende aanstuurmogelijkheden. 
De Jade Expo is naar keuze leverbaar 
met Citizen of Xicato lichtbronnen in 
drie verschillende CRI-waarden.

www.cls-led.com
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Hoge afvalberg 
elektrische apparaten

A c t u e e l

Als niet iedereen in Nederland een grote extra 
inspanning levert om meer afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten (e-waste) in te zamelen, is een 
nieuw maatschappelijk probleem in de maak. Dat stelt 
Heel Holland Recyclet, een gezamenlijk initiatief van 
de partijen die in Nederland betrokken zijn bij e-waste 
inzameling en recycling. 

Producenten, retailers en gemeenten organiseren 
daarom in oktober een Nationale Recycle Week om de 
inzameling van elektrische apparaten en verlichting een 
boost te geven. Aanleiding van de urgentie is dat door 
de huidige economische hoogconjunctuur meer en meer 
nieuwe typen apparaten op de markt komen, bestaande 
apparaten sneller dan voorheen worden vervangen en 
huishoudens ook gemiddeld steeds meer apparaten 
bezitten. Alleen oude, af te danken apparaten (waaronder 
ook spaarlampen, die in hoog tempo worden vervangen 
door ledverlichting) worden vaak niet ingeleverd voor 
recycling: ze zwerven door de Nederlandse huishoudens, 
opgeborgen in laden en kasten, op zolders, in schuren en 
kelders. Het blijkt dat een gemiddeld Nederlands gezin 
rond de 100 apparaten in huis heeft waarvan een deel niet 
meer in gebruik is. Het grote probleem met de e-waste 
berg is dat deze niet zichtbaar is, zoals de ‘plastic soep’ 
dat wel is, aldus Heel Holland Recyclet. Ook wordt nog 
steeds een aanzienlijk deel van de afgedankte apparatuur 
en verlichting gewoonweg bij het straatvuil gezet of in de 
grijze vuilcontainer gegooid, wat het risico op zwerfafval 
vergroot of de kans op verantwoorde recycling miniem 
maakt. Europese regelgeving legt de verantwoordelijkheid 
voor de inzameling bij de producenten van apparatuur 
(waaronder witgoed, bruingoed, verlichting, ICT). Die 
hebben daartoe een goed werkende inzamelstructuur 
en een meerjarenplan van aanpak om de efficiency en 
effectiviteit verder omhoog te krijgen, zegt Jan Kamminga, 
voorzitter van de verenigde producenten (NVMP). 
Burgers hebben echter de hoofdsleutel in handen. “Er is 
in principe een uitstekend functionerend inzamelsysteem 
voor e-waste waar we weliswaar nog winst kunnen halen 
in samenwerking binnen het collectief, maar de pijplijn 

wordt aan de voorkant nog onvoldoende gevuld door de 
consument die apparaten vervangt.” Volgens wetgeving 
die volgend jaar van kracht wordt, dienen producenten 
tenminste 65% van het volume aan verkochte apparaten 
per jaar ook weer voor recycling in te zamelen. De 
meest recente cijfers van het Nationaal WEEE Register 
(NWR) die bekend, maar nog niet openbaar zijn, laten 
een daling van het inzamelpercentage zien van 54% in 
2017 naar 49% in 2018. “Net als de overheid vinden 
wij dat zorgelijk. Die daling is overigens op zichzelf wel 
verklaarbaar. Er worden gewoon veel meer apparaten 
verkocht en dus stijgt het verplichte inzamelvolume 
vanzelf mee – en zelfs harder dan wij kunnen inzamelen”, 
zo legt Kamminga uit. De partijen die verenigd zijn in 
Heel Holland Recyclet luiden niet alleen de noodklok, 
ze intensiveren ook hun inspanningen op korte termijn 
om meer maatschappelijke aandacht te krijgen voor 
het belang van recycling. Kamminga: “We zijn met het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in overleg 
over de uitdagingen die voor ons liggen. Handhaving, het 
tegengaan van lekstromen naar het buitenland en in regie 
effectiever samenwerken zijn onderdeel van de discussies. 
Verder gaan we in oktober, gedurende de Nationale 
Recycle Week, met een mediacampagne, genaamd 
‘Iedereen recyclet’, het bewustzijn bij consumenten een 
impuls geven, zodat zij de noodzaak van gescheiden 
inzameling inzien. Als elk Nederlands huishouden één 
bananendoos met afgedankte apparaten zou inleveren bij 
de milieustraat, zou het probleem al aanzienlijk afnemen.” 
Op 14 oktober gaat deze week van start. Dan vragen 
verschillende partijen die betrokken zijn bij e-waste 
inzameling en recycling in Nederland extra aandacht 
voor de problematiek, elk vanuit de eigen specifieke 
rol. Deelnemers aan het initiatief zijn RND, NVRD, 
Rijkswaterstaat, Stichting RTA, Techniek Nederland, 
Thuiswinkel.org, Stichting FIAR CE (tv en audio), ICT 
Milieu, Stichting LightRec Nederland, SMR, SVEG, 
Stichting Witgoed, WEEENL, uitvoeringsorganisatie 
Wecycle en Stichting ZRN.

www.heelhollandrecyclet.nl
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Bij GLIMP gelooft men dat 
bijzondere plekken en mooie 
objecten zorg en aandacht 
verdienen. Alles wat aandacht 
krijgt, groeit. Met de juiste 
verlichting wordt de aandacht 
gevestigd op alles wat u wilt laten 
zien en uit wilt stralen. 

Wilt u een specifieke sfeer creëren, 
staat functionaliteit voorop of 
ligt uw vraag op het gebied van 
veiligheid en duurzaamheid? Glimp 
biedt dynamische totaaloplossingen 
voor elke verlichtingsvraag. Samen 
met een deskundig en betrouwbaar 
team van internationale 
specialisten, ontwerpers, designers 
en ontwikkelaars levert men 
maatwerk en behartigt uw project 
met zorg, aandacht, passie en 
integriteit.

www.glimp.nl

Per 1 juli 2019 heeft Spectrus licht & advies de 
bedrijfsactiviteiten van Emilux overgenomen. Na het 
faillissement is Spectrus de partij die doorgaat met de 
fabricage en verkoop van het armaturenmerk Emilux. 
Zij zijn al 38 jaar een toonaangevende producent van 
hoogwaardige verlichtingsarmaturen en lichtoplossingen. 

Een mooie aanvulling op de bedrijfsactiviteiten van 
Spectrus, die hiermee haar dienstverlening nog breder aan 
kan bieden. Het onderscheidend vermogen van Spectrus 
zit in kijken naar de lichtbehoefte van de eindgebruiker, en 
men levert uitsluitend aan installateur en bedrijven in de 
verlichtingsbranche. Naast adviseur zijn zij ook importeur 
van de merken Comodore lighting, Civic en Knikerboker. 
Door de overname van Emilux worden armaturen van 

Emilux overgenomen door Spectrus
fabricage uit eigen hand aan het programma toegevoegd. 
Dit geeft Spectrus een hoge mate van flexibiliteit en de 
mogelijkheid tot het leveren van specials. De activiteiten 
van Emilux zullen verhuizen naar Deventer. Van daaruit 
zullen alle populaire armaturen geproduceerd en verkocht 
blijven onder de naam Emilux. Het assortiment zal verder 
worden uitgebreid, waarbij de focus zal komen te liggen 
op een breder assortiment kwalitatief hoogstaande 
verlichtingsarmaturen. Denk hierbij aan zware industriële 
armaturen, gespecialiseerde kantoorverlichting 
(bijvoorbeeld bandrasterarmaturen), armaturen voor de 
retail, zoals driefase railspots, maar ook meer decoratieve 
verlichting. 

www.spectrus.nl  |  www.emilux.nl 

Glimp
A c t u e e l
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Buitenverlichting

Verlichting voor buiten is een hot item. Vrijwel 

elke zichzelf respecterende lichtfabrikant 

en ontwerper heeft inmiddels een speciale 

outdoor-collectie. Qua materialen, vormen en 

techniek is die minstens zo indrukwekkend als 

de modellen voor binnen. Ze brengen licht in 

de duisternis en mogen gezien worden, dag en 

nacht.

– Door Monique van Empel Ruimtelijk & Ritmisch
Hubnet van Artemide is zoveel 
meer dan licht: het is een kunstige, 
architectonische sculptuur met 
strakke horizontale en verticale lijnen, 
die haast als ruimteverdeler kan 
worden toegepast. Het licht schijnt 
via de horizontale kop naar beneden 
en reflecteert op de verticale 
elementen, wat zorgt voor een 
ritmisch en grafisch spel van licht en 
schaduw in de ruimte. In aluminium 
en brons (61 x 180 cm). 
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Voor buiten én binnen
De vloerlamp Amidaba van Luceplan 
is er zowel in een binnen- als 
buitenuitvoering. De vloeiende 
vormen zijn eigentijds en tijdloos 
tegelijk. De ellipsvorm is gemaakt 
van aluminium en de lichtbron volgt 
het elegante lijnenspel. Het ledlicht 
is naar beneden gericht en de lamp 
heeft een cilindrische voet. Amidaba 
is er in twee maten: een vloerlamp 
van 200 cm hoog (voor terrassen en 
tuinen) en een tafellamp van 60 cm 
hoog (voor padverlichting). 

Duurzaam design
Annet van Egmond bedacht dit 
stijlvolle ‘kaarslampje’ met vijf 
zonnecellen, dat zichzelf oplaadt 
en tot wel 60 uur kan branden (ook 
met micro USB). Miss Nightingale is 
een draagbaar en overal inzetbaar 
ledlampje (4 sterkten), gemaakt van 
gerecycled plastic, en is geschikt voor 
binnen en buiten. Een deel van de 
opbrengst gaat naar het Southern 
African Wildlife College dat door het 
WNF wordt ondersteund.

Als een bloem
Patricia Urquiola ontwierp voor 
Flos de uitgebreide collectie 
buitenverlichting Caule; lampen 
met eenvoudige, ingetogen lijnen 
en toch een sterke stijlidentiteit, 
die direct doen denken aan de 
botanische structuur van een bloem. 
De staande versie, naar keuze met 
een dicht of semi-transparant kapje,  
is ideaal als padverlichting. De meer 
architectonische wandversie kan 
ook als zelfstandig lichtelement 
al veel verschil maken. De Caule-
serie is verkrijgbaar in verschillende 
hoogten, configuraties, materialen en 
afwerkingen. 

Goed gegrond
Van het Spaanse Vibia komen deze roestvrijstalen Palo 
Alto tuinlampen voor in de grond. Ze lijken op ouderwetse 
lantaarnpalen met takken; recht, schuin of in meer hoeken. 
Er is keuze uit diverse maten (hoogte tot 335 cm), vormen 
en kleuren. De geïntegreerde ledstrips zijn niet richtbaar of 
dimbaar.

Speelse schommel
Het Finse Saas Instrument trok met deze ‘lichtschommel’ 
heel veel bekijks op de Euroluce in Milaan. De buitenlamp 
is even spectaculair als poëtisch; even innovatief als 
vertrouwd. De Sense Light Swing nodigt uit om op te 
zitten, je kunt er echt op schommelen (tot 100 kg). De 
zitting is gemaakt van transparant acryl en wordt van 
binnenuit aangelicht door sterke 3W leds.
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vandaag samen voor morgen

+31 (0)55 533 55 47

contact@weee.nl

www.weee.nl

Effectieve 
inzameling 
van uw (LED) 
lampen en 
armaturen
De beste service en laagste kosten!

Wij zijn een collectief terugnamesysteem voor 

elektrische apparaten, (LED)lampen en armaturen. 

Wij registreren deze en dragen zorg voor inname en 

recycling. Samen met u kijken we naar de allerbeste 

inzamelopties. Daarnaast verzorgen we de Europese 

registratie als u ook buiten Nederland verkoopt.

Bel of mail ons voor een vrijblijvend advies en 

prijsopgave. Of drink een kop koffi e bij ons op de 

LED + ELEKTRO beurs op 13 + 14 november 2019. 

U vindt ons in stand M5 in hal 4.

Tientallen 
(LED)importeurs 
gingen u al voor 
en kozen voor 
onze aanpak.

LED + ELEKTRO beurs op 13 + 14 november 2019. 

inzameling 

Teugseweg 25, 7418 AM Deventer
0570 592786, mail@spectrus.nl

www.spectrus.nl

Een nieuw
leven voor

EMILUX

EERST HET LICHT, 
DAN DE LAMP

www.emilux.nl



Minimalistisch metaal
Real Matter wandlamp voor buiten (11,5 x 15 cm) 
met geïntegreerde, niet dimbare led (3 W, 2700 of 
3000 K). Het licht schijnt via een zeer dunne plaat naar 
beneden en belicht zo bijvoorbeeld het pad in de tuin, 
of de buitenmuren van een huis of hotel. In vier mooie 
metaalkleuren: gepolijst koper en geborsteld goud, brons 
en staal. Van Piero Lissoni voor Flos. 

Zit-licht
Jacco Maris heeft ook outdoor-
lampen, waaronder deze Jaxx. De 
collectie bestaat uit drie staande 
lampen met een indirect lichtbeeld: 
de Relax is 38x38x50 cm en (ook) 
bedoeld als zitobject, de lage 
vloerlamp is 16x16x60 cm, de hoge 
is 16x16x110 cm. Het ‘oog’ aan de 
voorzijde heeft een speelse look-en-
feel en er is keuze uit zwart of grijs. 
Jaxx is een co-creatie met ontwerper 
Wesly Boom.

Regenjas
Deze Soul lamp(ion) voor binnen en 
buiten van Antonangeli valt vooral op 
door de semi-transparante ‘tricot’ body 
van Ecofibra. Een technisch vinyl met 
de looks van textiel; onbreekbaar, UV- 
en waterbestendig en anti-bacterieel. 
De ‘jas’ is wasbaar in de wasmachine. 
Soul is een leuke lichtgewicht, die 
overal kan worden opgehangen of 
neergezet. Verkrijgbaar in wit, koper, 
blauw en rood. De hanglamp heeft een 
kap van 21 of 54 cm, de tafellamp is 
70 cm hoog, de vloerlamp 180 cm. 

Kleurrijk hout
Ze heten Mini Chou en zijn geïnspireerd op de Japanse 
lantaarns met de naam Chou-Chin: deze lampen van LZF 
Lamps zijn handgemaakt van houtfineer, waarvan de 
structuur - zowel uit als aan - subtiel zichtbaar is. Draadloos 
zijn de buitenlampen overal neer te zetten waar licht, kleur 
en sfeer nodig is. Met geïntegreerde, dimbare led. Opgeladen 
gaat Chou 7 uur mee. De lamp(ion) is 26 cm hoog en 
verkrijgbaar in ivoorwit, naturel beuken, rood, grijs, zachtroze 
en zeeblauw. Frame en hendel in zwart metaal.
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Smart Home-systeem 
LUXORliving verlegt grenzen 
Residentiële verlichtingsaansturing ook 
toepasbaar in zakelijke omgeving

Het Green Key certificaat van Landal Landgoed De Elsgraven (Enter) 

wordt opgewaardeerd van zilver naar goud. Met dank aan de 

inspanningen om het hoofdgebouw hedendaags energiezuinig te 

maken. LUXORliving verlichtingsaansturing deed een duit in het zakje. 

– Door Greet Verleye

Landal GreenParks is voor het tweede jaar op rij winnaar 
van de Sustainable Brand Index in de categorie Travel & 
Leisure. Landal mag zich daardoor, net als in 2018, weer 
een jaar lang het meest duurzame reismerk van Nederland 
noemen. Het zijn de gasten die oordelen - dat alle Landal 
parken een Green Key certificaat hebben, is dus voelbaar 
op het terrein. Landal Landgoed De Elsgraven had al een 
zilveren Green Key op zak, maar wou het beter doen en 
krijgt straks goud.

Energieverbruik gehalveerd: check 
Met name in het hoofdgebouw, enkele decennia 
geleden opgetrokken, ging te veel energie verloren. 
Ventilatiesystemen die met warmte op de loop gingen, 
te hoog gasverbruik, ruimten waar licht brandt terwijl er 
niemand aanwezig is… dat alles is niet meer van deze 
tijd, besefte men. Een nieuw luchtbehandelingssysteem 
en warmtepompen werden geïnstalleerd, samen met 

een betere isolatie en onder andere de invoering van 
nieuwe zwembadfilters en koelvriesbanken. Een heel 
pakket aan maatregelen leidde tot een reductie van 
het energieverbruik van maar liefst 50%. Voor wat 
betreft besparing op de stroomfactuur klaarde nieuwe 
ledverlichting in combinatie met het LuxorLiving 
besturingssysteem van Theben een aanzienlijk deel van 
de klus. Parkmanager Amanda Dijkstra: “De renovatie 
van het centrale parkgebouw met aanpak van receptie en 
restaurant, zwembad en squashruimte en in een tweede 
fase ook de keuken, was een gelegenheid tot reflectie. 
We gingen op zoek naar nieuwe, betere oplossingen voor 
zaken die gewoon waren geworden. Energiezuinigheid en 
gebruiksvriendelijkheid stonden daarbij voorop.”

Keep it simple… en functioneel
Het bedieningspaneel met knopjes om de verlichting in 
te schakelen was iets wat men het liefst zag verdwijnen, 

18



dat werd al snel duidelijk. Men moest elke ochtend eerst 
het gebouw binnen, het alarm uitschakelen en dan 
handmatig de knopjes bedienen om het licht te activeren. 
Dat kon beter. In een gesprek over de aansturing van 
de verlichting, samen met de interieurarchitect en de 
installateur, kwam naar voren dat men de installatie 
wou kunnen bedienen zonder dat daar veel schakelaars 
of toetsen aan te pas kwamen, ook niet op de wanden. 
Standaard KNX-gebouwautomatisering was hier niet 
aangewezen, omdat die te veel opties en functionaliteiten 
omvat die niet zouden worden gebruikt en daardoor 
te duur was voor wat men bij Landal De Elsgraven 
voor ogen had. Theben kreeg hier de kans om in het 
voorjaar van 2018 het LuxorLiving domoticasysteem 
voor te stellen, dat precies aansloot op de vragen 
die men in deze omgeving beantwoord wilde zien. 
LuxorLiving is een slim systeem, bestaand uit actoren, 
sensoren, een netadapter en de systeemcentrale IP1.
Als eenvoudig smart homesysteem biedt het datgene 
wat woningen comfortabeler maakt en schakelt het uit 
wat niemand (permanent) gebruikt: licht, klimaatsturing, 
zonneschermen, bijvoorbeeld door koppeling met 
alarminstallaties… Belangrijk bijkomend voordeel is 
dat installatie en ingebruikname opmerkelijk vlot gaan: 
gewoon monteren, kabels aansluiten en instellen. De 
besturing kan op basis van wifi of wordt opgenomen in 
het netwerk. De configuratiesoftware LuxorPlug voor de 
installateur kan worden gedownload. De LuxorPlay app, 
waarmee alle functies van LuxorLiving intuïtief worden 
bestuurd en gevisualiseerd, is beschikbaar in de app 
stores. Deze is bedoeld voor de gebruiker.

Best of both worlds
LuxorLiving is een gecertificeerde KNX-installatie, erg 

geschikt voor de toekomst. Dat het smart homesysteem 
laagdrempelig en eenvoudig is, is duidelijk, maar het 
kent daardoor ook grenzen in een omgeving waarvan de 
functies zich niet beperken tot wonen. En dan komen er 
uitdagingen om de hoek kijken, maar die zijn vaak niet 
onoverkomelijk, licht Edwin Hannink van Theben toe: “Zo 
opteerde de interieurbouwer van Landal De Elsgraven 
langs de bar en de banken voor ledstrips. Er werd 
uitgegaan van een veelheid aan hoogwaardige ledstrips 
die tot 9 m lang konden zijn. In dergelijke gevallen ligt 
een DALI-protocol voor lichtmanagement voor de hand. 
DALI kan niet rechtstreeks worden gedimd met onze 
installatie, maar na rondvraag in ons netwerk vonden we 
voor het Smart Home Systeem LuxorLiving wel degelijk 
een dimbare oplossing. Door de ledstrips te voorzien van 
drivers die triac dimbaar zijn, werd lichtaansturing via 
LuxorLiving mogelijk gemaakt. We verenigden het beste 
van twee werelden: een minder dure, gebruiksvriendelijke 
oplossing met de nodige functionaliteiten.” Het is een 
voorbeeld van hoe partnerschappen systemen kunnen 
verrijken en zo innovatieve ontwikkelingen vooruithelpen. 
De grenzen van het systeem werden verlegd door 
out of the box mee te denken over een oplossing. Het 
was in dit geval, omwille van het leerproces, zeker 
ook een meerwaarde dat Theben zelf instond voor de 
programmering van de eerste fase. In de tweede fase 
werd dat aspect overgenomen door de installateur, FH 
Loohuis, die al ervaring had met LuxorLiving.

Elk personeelslid lichtmanager
Alle ruimten, inclusief zwembad, werden gekoppeld 
aan de PC’s en smartphones van de medewerkers. 
Dat wil zeggen: elke betrokkene heeft toegang tot de 
app waarmee de ruimte waarvoor hij bevoegd is, op 
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de gepaste manier van licht kan worden voorzien. Elke 
medewerker voor wie dit van toepassing is, kan dus 
via de app op zijn of haar telefoon het licht dimmen of 
regelen. Ook het alarmsysteem is hieraan gekoppeld, 
zodat bijvoorbeeld de schoonmaakploeg met een code 
het alarm kan afzetten bij aankomst en daardoor meteen 
de basisverlichting aanschakelt. Ook kan de serveerster 
het licht dimmen op verzoek van een klant of omdat het 
sluitingsuur van het restaurant nadert. In de app kan de 
gebruiker zelf scènes aanmaken, bijvoorbeeld voor een 
feestavond of buffet: per ruimte kan een scène worden 
gedefinieerd waar een bepaalde sfeer bij hoort.
De receptioniste kan dan weer op afstand het licht op 
de squashbaan aandoen op het moment dat er zich 
een klant meldt die een baan heeft gereserveerd. De 
voordelen zijn legio: iedereen kan op post blijven en toch 
een prima service bieden, er is energiebesparing zonder 
dat de hospitality daaronder lijdt. Als het alarm wordt 
ingeschakeld, gaan meteen ook alle lichten uit, zodat geen 
onnodige energie wordt verbruikt, omdat iemand het licht 
heeft aangelaten bij vertrek uit een ruimte. 
Wil men tijdens een tijdelijke sluiting een bepaald deel van 
het park toch toegankelijk of verlicht hebben, dan kan dat 
zo worden ingesteld. De buitenverlichting is gekoppeld 
met een astro-schakelklok, waardoor het licht aangaat als 
het gaat schemeren.

Cursisten
Dus waar men vertrokken was van de laagdrempeligheid 
in de woningbouw, kan het smart besturingssysteem van 
Theben ook in een kleinere zakelijke omgeving zijn nut 
bewijzen. Zo werden ook al toepassingen gerealiseerd bij 
een dierenarts, een tandarts, een wok-restaurant… Veel 
installateurs zijn al vertrouwd met het systeem, maar 

Theben organiseert ook tweemaandelijks opleidingen 
voor installateurs in Apeldoorn. In een trainingsruimte 
gaan cursisten heel praktijkgericht aan de slag met 
demokoffers. De renovatie bij Landal De Elsgraven heeft 
alvast aangetoond dat comfort en milieubewustzijn hand 
in hand kunnen gaan zonder grote investeringen op het 
vlak van lichtaansturing.

www.luxorliving.nl
www.theben-nederland.nl
www.landal.be/parken/landgoed-de-elsgraven
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Ellen Goulmy van BERLUX Lighting 

Design is de nieuwe voorzitter van het 

Kernteam Lighting Design van de NSVV. “De 

professionele lichtontwerpers in Nederland 

kennen elkaar wel, maar daarbuiten is nog 

een wereld te winnen.” Zichtbaar zijn en de 

boodschap uitdragen, dat is waar Goulmy zich 

als voorzitter voor inzet.   

“Als je een stoer wijf zoekt, moet je Ellen hebben”, zei Berry 
van Egten, een collega van Goulmy. John de Joode van de 
NSVV ging met haar in gesprek en sinds 1 mei mag ze de 
voorzittershamer hanteren in het Kernteam Lighting Design, 
en dat doet ze vol overtuiging. “Ik ben bereid om tegen heilige 
huisjes te schoppen als dat nodig is”, zegt ze over haar rol. 
“En als anderen het podium niet pakken, ga ik er zelf staan. Ik 
ben trots op de NSVV. Het is belangrijk om de NSVV en het 
Kernteam Lighting Design te promoten en daarmee ons 
vak uit te dragen.” 

Ambassadeur voor de lichtontwerper
Goulmy werkt niet alleen in Nederland en net als 
haar collega’s van Berlux Lighting Design hecht ze 
waarde aan haar internationale netwerk. “Ik zie hoe 
lichtontwerpers op internationale beurzen met elkaar 
omgaan en daar kunnen wij in Nederland van leren. De 
internationale lichtontwerperswereld voelt als familie. 
Als je vragen hebt of ergens niet uitkomt, kun je altijd bij 
elkaar aankloppen. In Nederland zien we elkaar meer als 
concurrenten. Dat is jammer. Er is werk genoeg en als we 
hier ook dat wij-gevoel creëren, kunnen we samen voor 
onze opdrachtgevers nog mooiere dingen neerzetten.” 
Goulmy is van mening dat het belangrijk is om ook over 
de grenzen heen te kijken hoe er in andere landen met 
lichtontwerp wordt omgegaan. “In Nederland lopen 
we achter”, constateert ze. “Hier mag iedereen zichzelf 
lichtontwerper noemen. In Engeland bijvoorbeeld ben je 
pas lichtontwerper als je een erkende opleiding gevolgd 

– Door Trea ten Kate

hebt en de Code of Ethics hebt ondertekend. Daar worden 
lichtontwerpers al bij de start van grote bouwprojecten aan 
het team toegevoegd.” Dat inspireert Goulmy en het sluit 
aan bij het ultieme doel waar zij zich met alle leden van 
het Kernteam Lighting Design voor inzet: dat lichtontwerp 
in Nederland uitgroeit tot een erkende ontwerpdiscipline. 
Het Kernteam zet zich daarvoor in, maar Goulmy is ook 
realistisch. “Volledige erkenning van ons vakgebied zal in 
twee jaar niet lukken”, zegt ze. Herkenning ziet ze wel als 
haalbaar ideaal. “Vroeger kon je als architect of installateur 
het licht er wel bij doen. Nu is er een breed scala van 
mogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar 
snel op. Daar moeten we zichtbaar zijn, daar moeten we 
laten zien dat de professionele lichtontwerper volledig 
op de hoogte is. We functioneren het beste als we vanaf 
de eerste dag met de hele bouwkolom samenwerken. 
Dan worden we niet beperkt en kunnen we er het beste 
uithalen op het gebied van sfeer, functionaliteit en 
techniek. Dat moeten opdrachtgevers herkennen. Daar 
begint het mee.” 

Ambassadeur voor de NSVV
Als nieuwe voorzitter van het Kernteam Lighting 
Design zet Goulmy zich ook in voor de NSVV als 
geheel: “De NSVV is al ruim 80 jaar de Nederlandse 
brancheorganisatie voor lichtvakmensen. Het is dus 
toch best bijzonder dat de NSVV nog zo onbekend 
is in Nederland. Het zou vanzelfsprekend moeten 
zijn dat de NSVV het startpunt is voor iedereen die 
een lichtprofessional zoekt. Daar moeten we samen 
nog harder aan werken. Om te beginnen moet iedere 
professional in de lichtbranche bij de NSVV willen 
horen. De volgende stap is dat leden hun lidmaatschap 
actief uitdragen, omdat je daarmee laat zien dat je een 
professional bent die kwaliteit levert.” 

Ambassadeur voor vrouwen in de techniek
Bij Berlux Lighting Design werkt Goulmy samen met Berry 
van Egten en Hugo Hendrickx. De drie architectural lighting 
designers werken aan nationale en internationale projecten 
op het gebied van lichtadvies, lichtontwerp en lichtkunst. 
“Bij Berlux benaderen we de architectonische kant van licht, 
bijvoorbeeld in de belevingsruimte in een ziekenhuis en de 

NSVV: (H)Erkenning 
van de lichtontwerper
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aanlichting van bruggen en gebouwen. Grote projecten 
doen we samen. We stemmen dan af wie van ons de 
projectleider en de eerste aanspreekpersoon voor de klant 
is. Dat is het mooie van het werken in een team.” Goulmy 
wordt in de dagelijkse praktijk soms anders benaderd dan 
haar mannelijke collega’s. “Het gebeurt nog steeds dat 
zo’n technische man denkt dat ik de secretaresse ben. Mijn 
collega’s laten mij op zo’n moment juist het woord voeren, 
zodat de rollen direct duidelijk zijn. Ik probeer in mijn werk 
niet alleen ons vak als lichtontwerper te promoten, maar 
ook de vrouwen in ons vak en in technische beroepen.”

Wie is Ellen Goulmy?
Goulmy studeerde Journalistiek en 
deed de Fotovakschool. Ze werkte 
een aantal jaren als journalist 
bij Radio 3 FM toen ze begon te 
twijfelen over haar loopbaan en 
ontslag nam. “Ik wist nog niet 
precies wat ik wilde, maar ik 
wist wel dat ik naar Amsterdam 
wilde. Ik vond daar werk in een verlichtingswinkel. Ik 
was altijd al gek op design en op mooie materialen en 
daar werd ik gegrepen door de armaturen en vooral 
door het licht.” Daar realiseerde ze zich dat ze ook op 
de Fotovakschool al veel meer bezig was met licht en 
schaduwen dan met compositie. Alles viel op z’n plek en 
ze ging de opleidingen Middelbare Verlichtingstechniek 
en Hogere Verlichtingskunde doen. Vanaf de eerste dag 
is ze geen uitdaging uit de weg gegaan. “Ik had net een 
week mijn diploma, toen ik op een netwerkbijeenkomst 
over mijn droomprojecten vertelde: een wolkenkrabber, 
een zwembad of een Austin Martin autoshowroom. En 
voordat ik het wist zat ik aan tafel bij de directie van het 
zwembad in Zeist. Het was mijn eerste grote project.” 
Goulmy werd direct in het diepe gegooid. Ze kreeg te 
maken met specifieke eisen, veiligheidsvoorschriften en 
technieken en ze was de enige vrouw in dat project. Het 
zwembad in Zeist markeert het begin van een mooie 
carrière, waarin ze uitdagingen nog steeds niet uit de 
weg gaat. Nu de wolkenkrabber en de Austin Martin 
showroom nog. 

Kernteam Lighting Design
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde 
(NSVV) is de Nederlandse autoriteit, onafhankelijke 
vraagbaak en deskundige samenwerkingspartner 
op het gebied van daglicht en kunstlicht, 
binnenverlichting en buitenverlichting. Om de 
diverse aspecten van licht en verlichting goed 
te behandelen werkt de NSVV in Kernteams 
met experts op vier kennisgebieden: Design, 
Onderwijs & Certificering, Indoor en Outdoor. 
Het Kernteam Lighting Design streeft ernaar 
dat lichtontwerp in Nederland uitgroeit tot een 
erkende ontwerpdiscipline die bij elk project als 
vanzelfsprekend geïmplementeerd wordt met als 
doel dat de kwaliteit van licht en verlichting in 
Nederland verbetert. Dit is niet alleen in het belang 
van opdrachtgevers en gebruikers, maar ook van 
medeontwerpers en teamleden zoals architecten 
en landschapsontwerpers.

Het Kernteam Lighting Design bestaat uit:
- Ellen Goulmy (voorzitter)
- Yvonne Schiesser (vice voorzitter, 
 lichtontwerper bij LichtNL
- Svend Eric Panjer, lichtontwerper bij Occhio
-  Stephanie de Boer, lichtontwerper bij Lies 

Hansen Light & Design
- Rienk Visser, gepensioneerd lichtontwerper 
-  Robert Jan Vos, lichtontwerper en adviseur bij 

Robert Jan Vos Lichtontwerp- en advies
- Sigrid Siderius, lichtontwerper bij SiSi
- Adrie van Duyne (algemeen bestuurslid NSVV)
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Concertgebouw Brugge: ook 
de verlichting is toonaangevend 

– Door Greet Verleye

Op 20 februari 2002 maakte een enthousiast publiek het 
eerste concert mee in het Concertgebouw Brugge. De 
stad was dat jaar, samen met het Spaanse Salamanca, 
culturele hoofdstad van Europa en naar aanleiding 
daarvan kreeg het zijn lang verwachte grote zaal voor 
klassieke muziek. ‘Die Schöpfung’ van Haydn was een 
passende opener, want ook de ‘schepping’ van het 
gebouw had voeten in de aarde gehad. Dat was logisch, 
want een modern gebouw van deze omvang, pal in het 
stadscentrum met zijn historische monumenten, was niet 
eerder gezien. Vanaf het moment dat de eerste noten 
weerklonken, was het duidelijk: wie hield van muziek zou 
houden van dit gebouw met zijn uitzonderlijke akoestiek. 
Een stevige, hoogstaande programmatie, architecturale 
erkenningen en inspanningen om het gebouw ook 
overdag te laten leven - met onder andere rondleidingen 
en de vestiging van het toeristisch infokantoor In en Uit 
op het gelijkvloerse deel - deden de rest: de Bruggelingen 
hebben hun eigentijds vormgegeven concertgebouw 
helemaal in het hart gesloten.

Renovatie noopt tot innovatie
Ook in historische steden met bouwkundig erfgoed 
dat sporen draagt van een ver verleden, staat de tijd 
niet stil. De lat lag bij de bouw van het concertgebouw 
Brugge van meet af aan niet alleen hoog voor wat 
betreft de vormgeving van het gebouw, maar ook voor 
de technische invulling ervan. Sotesa (Denderhoutem, 
België) is al jarenlang één van de leveranciers voor 
klank en licht. Het bedrijf was ook betrokken bij de 
recente noodzakelijke renovatie van de lichtinstallatie. 
De verlichting moet in Concertgebouw Brugge aan een 
aantal specifieke vereisten voldoen. “Naast de belichting 
van de avondlijke concerten en dansvoorstellingen, zijn er 

ook vaak vele uren en dagen na elkaar verlichting nodig 
voor de repetitie- en creatiemomenten van de meer dan 
3000 artiesten die we jaarlijks ontvangen. Bovendien 
is de programmatie multidisciplinair, dus de verlichting 
moet zowel geschikt zijn voor muziek als hedendaagse 
dans of muziektheater. Het Concertgebouw wil een 
ecologisch verantwoord beleid voeren, dus uiteraard 
is het verbruik en de duurzaamheid van de verlichting 
belangrijk”, vertelt Katrien Van Eeckhoutte, algemeen 
directeur van het Concertgebouw Brugge. Wie momenteel 
spreekt over renovatie in de sector van theater- en 
concertzalen, kan vanzelfsprekend niet om de nakende 
nieuwe Europese ecodesignregelgeving heen. Hoewel het 
nog even afwachten is of de soep zo heet wordt gedronken 
als hij wordt geschonken, is het onmiskenbaar tijd om 
energiebesparing een prominente rol te geven in relighting. 

‘”Lokale cultuurcentra investeren in led, maar ook de 
grote cultuurhuizen trekken hard aan deze ecologische en 
economisch voordelige kar”, zo vertelt Jan Hooyberghs, 
“en dat is mooi, want zo vinden innovatieve technische 
mogelijkheden meteen een podium met uitstraling; heeft 
de sector led lang links laten liggen, dan is de tijd nu rijp 
om de voordelen ervan te omarmen.” 

Licht waar muziek in zit
Bij de keuze van de producent van de armaturen die Sotesa 
installeert, gaat het bedrijf niet over één nacht ijs. Elke 
fabrikant heeft zijn eigen accenten, voor- en nadelen. Wie 
kan dat dan beter beoordelen dan de theatertechnicus 
die dagelijks in aanraking komt met de installatie? Vanuit 
deze redenering ging Sotesa op zoek naar de producent 
die de verschillende wensen kon vertalen naar de grootste 
gemene deler van de marktbehoeften. 

In het historische Brugge – beschermd UNESCO-werelderfgoed – is het 

concertgebouw een voorbeeld van succesvolle integratie van moderne 

architectuur. Ook binnenin zetten kwaliteit en innovatie de toon. 
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Tachtig theatertechnici werden uitgenodigd in een zaal 
waar diverse fabrikanten zichzelf en hun producten 
konden voorstellen, met inbegrip van een uitvoerige 
demo. Verschillende fabrikanten en importeurs van 
theater led-armaturen passeerden de revue en er 
werd ingegaan op technische aspecten zoals output 
en levensduur, maar ook op gebruiksvriendelijkheid, 
serviceverlening, de vlotheid bij reparaties en de prijs. 
Rekening houdend met de mix van al deze elementen, 
kwam Chauvet naar voren als de beste keuze. Het feit 
dat de toestellen bekend en ook op internationale schaal 
algemeen inzetbaar zijn, speelde eveneens een rol. In het 
Brugse concertgebouw werden onder andere 40 Chauvet 
Professional Ovation F-265WW, 10 Ovation F-95WW en 
6 Ovation Min-E-10CWZ theater-armaturen geleverd.
Geerolf Jacques, coördinator podiumtechniek en logistiek, 
had ze besteld voor de iets kleinere Kamermuziekzaal, 
en zag dat het goed was. In zoverre dat hij na een aantal 
maanden de rig naar beneden haalde en de armaturen 
ook ging gebruiken in de Concertzaal, oorspronkelijk 
bij wijze van test: “Ik ervaarde ze als een efficiënte 
vervanging voor de verouderde en energieverslindende 
traditionele gloeilampen. Met de 230 W led-engine, 
vergelijkbaar met die van een 2000 W fresnel, overtroffen 
onze F-265WW-armaturen hun voorgangers in output, 
ook vanaf grote hoogte. Toen ik ze ook in de Concertzaal 
ging gebruiken, wou ik de proef op de som nemen en 
weten of de muzikanten even positief waren als ikzelf. 
Dat bleek het geval te zijn, want ik kreeg geen enkele 
opmerking, men ervaarde alles als vertrouwd en natuurlijk.”

Voor de muzikanten is het natuurlijk belangrijk dat ze 
voldoende licht krijgen om hun partituren te lezen, maar 
ook dat het leeslicht geen hinderlijke schaduwen werpt en 
geen brandpunt vormt, maar een egale belichting geeft. 
Bijkomend voordeel is dat de verlichting veel minder 
warmte afgeeft. “Dat is in twee opzichten van belang”, 
weet Geerolf: “Enerzijds is het comfortabel om zelf geen 
last te hebben van de warmte, anderzijds heeft het een 
impact op de instrumenten. Die zijn een stuk stabieler 
als de temperatuur niet oploopt en daardoor is er minder 
behoefte aan bijstemmen.” Tel daarbij op dat er ook een 
verminderd gebruik van de luchtkoelingssystemen (airco) is, 
vanwege de verminderde warmteontwikkeling, dan wordt 
ook daar een economisch en ecologisch voordeel behaald.

Trapgevels in de overtreffende trap
Op vlak van besparing kan niemand om de cijfers heen, 
want het benodigde toevoervermogen is spectaculair 
gedaald: waar er vroeger 1000 of 2000 W nodig was, 

is dat nu 300 W. Per stopcontact kunnen 10 in plaats 
van 3 toestellen worden aangesloten. En het effect is 
mooi: de armaturen leveren een duidelijk leeslicht op de 
bladmuziek en warm wit licht als algemene verlichting. 
“Voor theater wordt in het algemeen gebruikgemaakt 
van 3050 à 3200 K, dus van warm wit, tot iets gelig, wat 
zorgt voor gezelligheid en ontspanning. Ook belangrijk 
zijn mooie dimcurves”, legt Jan Hooyberghs van Soundfied 
Sotesa uit: “Je moet vloeiend kunnen overgaan van 100% 
naar 20%, maar die laatste 20% gebeurt in 20 tot 30 
seconden en is delicaat: als je dan flikkering ervaart, werkt 
dat zeer storend en doet het afbreuk aan de opgebouwde 
sfeer.” Bij sommige spots is tuneable white mogelijk: in 
een vloeiende beweging evolueer je van 2800 naar 8000 
K, van echt warm naar erg koud dus, maar dat soort 
dimmen vraagt een mentaliteitswijziging. Nostalgische 
zielen zullen misschien vasthouden aan het ‘rood dimmen’ 
dat past bij de eigenheid van theaterpodia. “Maar we 
mogen niet vergeten dat dit eigenlijk een gebrek is 
dat we onterecht zijn gaan omarmen. De nieuwe leds 
maken een serene lichtcurve mogelijk die geleidelijk aan 
zachter wordt, zonder dat de kleurtemperatuur wijzigt. 
We overtreffen daarmee de mogelijkheden van vroeger.” 
Het reproduceren van tekortkomingen om het effect van 
vroeger te bekomen, vindt hij niet zinvol: “Je bouwt ook 
geen TGV die geluiden van een stoomtrein produceert.”

En inderdaad, anders hadden de Bruggelingen nu 
misschien een concertgebouw met trapgeveltjes…

Meer info:
www.soundfield.be
www.chauvetlighting.com
www.concertgebouw.be

Fotografie: Lore Feryn, sightways en Chauvet
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Tuimelschakelaar 
als eerbetoon
Eind 1910 werd de draaischakelaar omgeruild voor de 
tuimelschakelaar. De eenvoudig te bedienen schakelaar 
zonder opsmuk stond niet alleen voor de functionaliteit, 
maar bevatte voor het eerst ook een esthetische factor. 
Met LS 1912 verenigt JUNG eeuwenoude schakelexpertise 
met hedendaagse eisen en technische mogelijkheden. 

Het schakelmechanisme is zo geconstrueerd dat de 
afdekking vlak loopt met de ramen. Alleen de tuimelarm 
komt als stijlelement buiten het geheel uit. De als cilinder, 
kegel en kubus verkrijgbare hevel is afgestemd op de 
verschillende materialen. De jarenlange ervaring op het 
gebied van metaalbewerking brengt Jung tot een nobele 
selectie van materialen. Voor de cilinder- en kegelvormige 
hevel: van aluminium via edelstaal tot aan messing klassiek 
en dark. De kubistische vorm is alleen verkrijgbaar in 
glanzend chroom. Ook komt Jung met de A flow ramen, 
die soepel, licht en harmonieus zijn: een jeugdig ontwerp 
dat hedendaagse en tijdloze interieurs accentueert. De 
afgeronde hoeken en tijdloze kleuren karakteriseren het 
uiterlijk en richten zich met name op interieurconcepten voor 
jongvolwassenen, voor een luxueus en aangenaam gevoel.

www.jung.de/nl 
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Licht in meubels 
en kasten

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

Nexta tech introduceert de Round-1P, Round-1G 
en Sensa-35R, drie innovatieve apparaten om te 
verwerken in gaten met een diameter van 35 mm.

Het zijn de makkelijkste en meest flexibele 
oplossingen om een goede sfeer te creeren en om 
keukens, woonkamers en kasten van licht te voorzien. 
Round-1SP is de draadloze bewegingsmelder, 
Round-1G is de afstandsbediening die ook is 
uitgerust met touch technologie, voor installatie op 
planken, boekenkasten en onder wandkasten. Sensa-
35R is de evolutie voor kastverlichting met sensoren; 
het herkent de beweging en de positie van de deur, 
en doet het licht draadloos aan en uit. Voor deze 
apparaten is een rond gat nodig met diameter 35 mm 
en een diepte van 13 mm om meubels te veranderen 
in een innovatief besturingssysteem.
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THE GREENEST WAY TO SAFETY

GEEN BATTERIJ = GEEN GIF

GARANTIE   10 JAAR

DRAADLOZE MONITORING

Teknoware ESCAP armaturen bevatten supercondensatoren 
i.p.v. batterijen. Condensatoren bevatten geen gifstoffen en
batterijen hoeven niet vervangen te worden.
Teknoware biedt 10 jaar garantie op condensatoren/armaturen. 
De verwachte levensduur is 15-20 jaar. 
Om nog grotere besparingen te realiseren (o.a.loonkosten) is
AALTO ontwikkeld. Met dit draadloze systeem (ZIGBEE) kan 
men op afstand monitoren.

WWW.HOOGAERTS.NL    -    WWW.TEKNOWARE.COM

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

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

Experts in licht metrologie instrumenten spheres gonios camera’s

GASTGEZINNEN GEZOCHT!
Voor meer info of aanmelden: 
http://www.hulphond.nl/gastgezin

Naamloos-3   1 07-06-18   16:32
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Op woensdag 2 oktober 2019 wordt het Nationaal 
LED + Elektro Trendrapport 2020 gepresenteerd op 
Landgoed De Horst in Driebergen. Het is de plek 
om te ontdekken hoe de Nederlandse led-industrie 
kwaliteitsuitdagingen het hoofd wil bieden, maar ook 
om contacten aan te halen met iedereen uit de sector 
die ertoe doet.

“Het thema van dit trendrapport is kwaliteit,” vertelt 
Rolf Heynen van onderzoeksbureau Dutch New Energy 
Research. “Installateurs klagen nog steeds over leds 
waarvan niet duidelijk is hoe de kleuren zich verhouden 
tot de oude vertrouwde gloeilamp, dimmers die het niet 
doen, of lampen die flikkeren. Het zijn oude problemen, 
maar ze verhinderen dat de sector in ogen van afnemers 
definitief volwassen wordt. Daarom brengen wij dit jaar 
in kaart hoe grote spelers de kwaliteit willen verhogen.” 
Tijdens deze dag zal Rolf Heynen een presentatie 
geven over de belangrijkste inzichten uit het nieuwe 
trendrapport. Daarnaast is er voor iedere deelnemer een 
gratis gedrukt exemplaar van het onderzoeksrapport 
beschikbaar.

Internationale autoriteit
De Led + Elektro Business Day zal worden opgeluisterd 
door enkele sprekers met internationale uitstraling. 
Zo zal professor Peter Hanselaer van KU Leuven, 
een internationale autoriteit op het gebied van 
lichttechnologie, een seminar geven over het probleem 
van glare bij ledverlichting. Daarnaast zal Maarten 
Loerakker, voorzitter van de vakgroep verlichting van 
Techniek Nederland, spreken over kwaliteit in de praktijk, 
met aandacht voor zaken als power factor, dimmen 
en netvervuiling. In totaal zullen vijf sprekers ieder 

Meteen helemaal bij op de 
Led + Elektro Business Day

een presentatie geven van een half uur. Het volledige 
programma zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden 
op www.led-elektro.nl.
Alle opgedane inzichten kunnen op de afsluitende 
borrel worden gedeeld met de overige deelnemers. 
“We verwachten tussen de 100 en 150 aanwezigen,” 
aldus Heynen. “Dit zijn grotendeels directeuren 
van verlichtingsbedrijven, lichtontwerpers en grote 
installateurs. Veel van hen exposeren ook op de Led + 
Elektro-vakbeurs in november, maar deze dag biedt hen 
de kans om in exclusieve kring bij te praten.”

Inschrijving nu geopend
De Led + Elektro Business Day vindt op woensdag 2 
oktober 2019 plaats in Landgoed de Horst in Driebergen; 
een eenvoudig te bereiken locatie in het midden van het 
land. U kunt zich nu kosteloos inschrijven als deelnemer 
via www.led-elektro.nl.

13 + 14 NOVEMBER 2019

WWW.LED-ELEKTRO.NL - INVITATIECODE: 1 9 I N S T A L L I C H T

BRABANTHALLEN - DEN BOSCH
13 + 14 NOVEMBER 2019

REGISTREER GRATIS OP WWW.LED-ELEKTRO.NL 
MET INVITATIECODE: 1 9 I N S T A L L I C H T

BRABANTHALLEN - DEN BOSCH
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Zuinige buitenverlichting  
met wow-effect
LED-armatuur theLeda D  
met bewegingsmelder

Officiële distributeur  
in de Benelux

www.koningenhartman.com

870470 

Sensor en 
schakelblok in 
één platte behuizing.

4 Steekt slechts 4,5 mm uit het plafond

4 Geen extern schakelblok nodig

4 Aanpasbaar lensmasker

4 Volledig instelbaar in tijd- en luxwaarde 

4 Detectie bereik van Ø 7 meter op 2.5 meter 
    hoogte

klemko.nl
advertentie 14-8.indd   1 14-8-2019   9:22:52



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

De FluxGage FG600/100LM-HR meet 
fotometrisch in 2π (twee pi). Dit geeft snelle, 
nauwkeurige kwaliteitscontrole van de 
verlichting van complete led-armaturen en van 
ledmodules, zowel tijdens de ontwikkeling als 
aan het eind van de productie.

 “Dit systeem geeft lichtkwaliteitsmetingen voor kleine 
tot grote led-armaturen met relatief lage flux output en 
tegen een prijs die eerder niet met traditionele middelen 
voorhanden was”, aldus dr. Efi Rotem, Chief Technical 
Officer voor Ophir. "Het systeem geeft snelle, precieze 
metingen en geode warmtemetingen die efficiënte 
processen ondersteunen.” Alle FluxGage systemen zijn 
gebaseerd op een technologie die zonnepanelen inzet 
als lichtdetectoren. De panelen zijn aan de binnenkant 
van het meetgedeelte gerangschikt en ze zijn bedekt 
met een speciale, zwarte plastic laag met honderden 
transparante, kleine gaatjes, wat het effect geeft van vele 
kleine radiometers. Het meetsysteem heeft qua werking 
veel weg van een goniofotometer in een donkere kamer, 
maar is niet gevoelig voor reflecties die heen en weer 

Ophir

gaan tussen het meetapparaat en de armatuur die wordt 
getest. Het FluxGage-systeem heeft een spectrometer 
om spectrale flux te meten en andere kleurparameters 
(CCT, CRI, TM30-15). Een snelle fotodiode sensor meet 
flikkering. De software maakt de installatie en het werken 
ermee eenvoudig: alle fotometrische data van de lichtbron 
worden aangegeven. De FG600/100LM-HR is met een 
USB-kabel aan te sluiten op een PC.

www.ophiropt.com

Op 3 oktober 2019 vindt in de 
Woonindustrie Nieuwegein de 
derde editie plaats van Building 
G100 Event; de vakbeurs voor 
gebouwautomatisering en 
managementsystemen voor 
eindgebruikers. Een breed scala aan 
partners zal zich presenteren op 3 
oktober. 

Alle grote leveranciers en relevante 
partijen omtrent gebouwauto-
matisering zijn aanwezig. Building 

G100 Event vindt plaats in een groot 
winkelcentrum in Nieuwegein. Op 
de centrale plaza tonen de partners 
hun innovaties op het gebied van 
gebouwautomatisering. Bezoekers 
kunnen hier hun vragen stellen aan 
specialisten en de catering is gratis. 
De winkels die om de plaza heen 
liggen, zijn ingericht als ‘huiskamers’. 
Hier verzorgen de partners ieder half 
uur presentaties in een kleine setting 
waar maximaal tien bezoekers aan 
kunnen deelnemen. Hiermee wordt 

Vakbeurs voor gebouwautomatisering -en 
managementsystemen 

de interactie tussen de bezoeker en 
de partner gestimuleerd. In totaal 
vinden er dus meer dan 100 lezingen 
plaats en kan de bezoeker zelf het 
eigen programma samenstellen. 
Voor iedere eindgebruiker die 
zich bezighoudt met het beheer, 
onderhoud of management van het 
GBS is op 3 oktober genoeg te vinden. 
Eindgebruikers kunnen zich kosteloos 
aanmelden op 

www.BuildingG100Event.nl
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www.gmc-instruments.nl

GOSSEN – Uw specialist op het gebied 
van lichtmeettechniek en kalibraties
Gecertificeerde meetinstrumenten voor belichtingssterkte, 
lichtdichtheid, spectrumanalyse met kalibratie, stellen hoge 
eisen aan nauwkeurigheid en herleidbaarheid. Als eerste 
heeft Gossen een DAkkS geaccrediteerd kalibratie lab voor 
belichtingssterkte.

TRANSPARANTE 
 LICHTMETING

Nu speciaal  

voor plantbelichting

Bel: 0348-421155

Lux

Flicker

Kelvin

x, y / u‘, v‘

CRI

LED

TM-30-15

QM
Kalibratie

cd / m2

PPFD

GO_Anzeigen2019_Mavospec_105x148_NL_bel.indd   1 20.08.19   12:15

Kennis van licht & techniek

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

idee 8 .indd   1 1-7-2019   14:59:53

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.

LED LIGHTING  
& TECHNOLOGY 
CONFERENCE
28 NOVEMBER 2019



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

Dialight heeft een nieuwe 
industriële led highbay-serie 
gelanceerd, genaamd Reliant. 
Deze is ontworpen voor grote 
binnenruimten, zoals warenhuizen, 
en is bedoeld om heel energiezuinig 
te zijn. Slimme sensoren kunnen 
worden toegevoegd in het midden 
van de armaturen, evenals de 
besturing. 

Beide zijn plug and play. Reliant 
werkt ook met field-replaceable 

Forrey

Industriële led-armaturen

lenzen, meerdere optische patronen 
en een 10 kV optional surge 
protection upgrade voor on-site 
customisen en flexibiliteit en is 
verkrijgbaar met een lumen output 
van 11.000 tot 36.000 lm om op 
verschillende hoogten te kunnen 
worden ingezet. Met L-70 bij 55 °C 
en L-90 bij 25 °C voor 100.000 
uur levert Reliant betrouwbare 
kwaliteit van -40 °C tot 55 °C. 
Het geheel is vervaardigd uit 
lichtgewicht materiaal en werkt 

met een enkel ophangingspunt. 
De hoge lumenefficientie gaat tot 
160 lm/W. De 6 kV/3 kA surge 
protection is te upgraden tot 10 
kV. Reliant is compatibel met DALI 
1.0 en 2.0, wired occupancy en 
daglichtsensoren, evenals Dialight 
IntelliLed draadloze besturing voor 
geautomatiseerde lichtinstellingen en 
naadloze verwerking in bestaande 
gebouwautomatiseringsoplossingen.

www.dialight.com

Bij deze productenserie is er keuze uit een paaltop-, 
bolder-, wand- en pendelarmatuur. Hoge efficiëntie 
voldoet aan de klassieke vormfactor. 

Een compleet assortiment decoratieve verlichtings-
oplossingen met meer bundeldistributies. Premium 

Dialux Plugin is beschikbaar voor de hele collectie, nu met 
uitbreiding van de armatuurgegevens en hogere kwaliteit 
data in ULD-formaat voor een nauwkeurigere calculatie. De 
levertijd is maximaal vijf weken en de garantie is vijf jaar.

www.glimp.nl 
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P r o d u c t n i e u w s

Als uitbreiding op het assortiment van armaturen 
voor binnenverlichting heeft LUXOR LICHT de CARRÉ 
Ledserie aan haar programma toegevoegd. 

Met deze strak vormgegeven serie kunnen nog veel 
meer applicaties in de utiliteit op een professionele, 

De nachtuil of dromer – meestal 
onzichtbaar gedurende de dag, 
maar ‘s nachts komt hij tot leven. 
Deze analogie is passend. 

De nieuwe collectie lampen is 
gemaakt van handgeblazen glazen 
modules, die doorzichtig zijn en 
overdag bijna niet bestaan. Maar 
als je ze in het donker aandoet, 
veranderen ze in stijlvolle lantaarns, 
lichtkolommen of kroonluchters. Ze 
zijn ook toepasbaar als uplighter en 
pendelarmatuur. De modules kunnen 
worden samengevoegd tot en met 
zes items. 

www.flos.com

Noctam-
bule

Vierkant

zeer energiebesparende en installatievriendelijke wijze 
worden ingevuld. Er zijn diverse uitvoeringen van de Carré 
Led leverbaar van downlights tot inleg-, opbouw-, en 
pendelarmaturen.

www.luxorlicht.nl 
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Voor sommige verlichtingstoepassingen is er een grote 
prijsdruk. Elincom heeft met het Duitse KGP Electronics 
een nieuwe leverancier om dat deel van de markt te 
kunnen bedienen. 

Het pakket omvat constant current drivers (IP20 en IP44: 
1-115 W; 150-1400 mA, en IP67: 50-400 W; 350-7000 
mA) en constant voltage drivers (IP20: 12/24 Vdc; 30-
150 W, en IP67: 12/24/48 Vdc; 75-400 W). KGP levert 

Leddrivers
deze drivers in rechthoekige, 

lineaire, vlakke en ronde uitvoeringen. De 
dimbare drivers zijn verkrijgbaar in zowel 1-10 V, 

DALI en als Triac dimbaar. Natuurlijk voldoen de KGP-
drivers aan de vereiste Europese standaarden. Alle drivers 
zijn voorzien van CE en de meeste hebben ook het ENEC-
keur. De garantie is drie of vijf jaar, afhankelijk van het type.

www.elincom.nl 

Plumen lanceert een nieuw type 
led dat een deel van de magie van 
traditionele gloeilampen terughaalt. 

De serie Milky creëert een optische 
illusie, doordat het led-filament lijkt te 
zweven in het midden van de lamp. 
Milky lampen geven een rustgevend, 
warmwit licht, en daarmee zijn 
ze geschikt voor slaapkamers, 
woonkamers, bars en restaurants.

www.plumen.com 

Milky
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Verlichting op draadsystemen is weer helemaal terug! 
SLV onderstreept dit met een nieuwe catalogus die 
hier specifiek op is gericht, met de titel TENSEO. Het 
systeem waarmee heel flexibel verlichting kan worden 
aangebracht in een ruimte, is vaak ook kostentechnisch 
interessant. 

Grote oppervlakten, bochten en hoeken, of plafonds 
met hoogteverschil in een ruimte? Er is praktisch geen 
ruimte te bedenken, die niet kan worden verlicht met een 
draadsysteem van verlichting op laagspanningsdraden. 
Te belichten objecten en verlichting kunnen flexible op 
elkaar worden afgestemd. Hiermee kan men de perfecte 
verlichting in een ruimte brengen - zowel basisverlichting, 
accentverlichting als functionele verlichting - net wat 
er nodig is. De Tenseo spanningskabel is eenvoudig te 
combineren met de bijbehorende draadarmaturen, die op 
een willekeurige plaats op de draad worden vastgezet en 
daarmee gelijk van spanning worden voorzien. Voor thuis, 
in winkels, horeca en bijvoorbeeld musea en galerijen. SLV 
heeft gekozen voor een handige online catalogus, die de 

De scherp geprijsde led-hanglamp 
uit de serie Amstel van Pre-Lite 
heeft een mooi lichteffect en zorgt 
voor een sfeervolle uitstraling in 
onder andere hotels, restaurants, 
kantoren en utiliteitsgebouwen. 

Er is een brede keus uit 
mogelijkheden en toepassingen, 
leverbaar in diverse  maten: 300, 

Tenseo 
spannings-
draadsysteem

functionaliteit van een webshop benadert. Uiteraard 
is deze geschikt voor gebruik op smartphones, 
tablets en laptops met touchscreen. Naast snel 
zoeken, organiseren en alle productinformatie zien, 
kan men in de online catalogus direct de actuele 
voorraad raadplegen en zelf individuele PDF’s met 
productkeuzes downloaden of versturen.
 
www.slv.com

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

Rijn en Amstel

400, 500 en 600 mm. En Rijn is een 
nieuwe design led-plafondlamp, 
die ook naadloos aan de wand 
kan worden gemonteerd, voorzien 
van SMD leds met hoge lumen en 
onderscheidende eigenschappen 
en functionaliteiten, zoals: de 
instelbaarheid in drie kleuren 
Kelvin en de helderheid, de 
instelbare bewegingssensor en 

een noodbatterij, die activeert als 
de stroomvoorziening uitvalt. Een 
modern design, gecombineerd met 
uitgebreide extra functionaliteiten 
en een afstandsbediening, zeer 
gebruiksvriendelijk en een hoge 
kwaliteit op ieder detailniveau.

www.pre-lite.nl 
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De vraag van de klant (Firma van der Spek Vianen) 
was eigenlijk kort en simpel: Vervang de HQI-lampen 
die in gebruik zijn in onze Liebherr torenkranen door 
led en zorg voor een eenvoudige manier van transport, 
montage en opslag. 

DCBRIGHT maakte de lichtplannen op drie 
montagehoogten: 25- 35 en 45 m, in overleg met 
belangrijke bouwbedrijven. Veel testen en metingen 
werden in de praktijk afgewerkt, om te zorgen dat alles 
naar wens was, en voorbereid voor de toekomst, als de 
productie van de HQI-lampen zal worden stopgezet (in 
2021). De Firma van de Spek, met name de techneut 
Jaco van der Spek, boog zich over de praktische zaken 
zoals montage aan de kraan - eenvoudig te vervoeren – 
eenvoudige wijze van opslag. Dit alles resulteerde in een 
uniek frame-concept. Ook de kabels werden klantgericht 
aangepast in lengteverbindingen. Dit marktsegment 
bestaat voor 80% uit verhuur, waardoor de verhuurder 
ook bij storingen zal moeten zorgen dat alles binnen 
een zo kort mogelijke tijd weer in bedrijf is. HQI-lampen 
zijn nogal gevoelig voor trillingen en spanningspieken in 

Dydell introduceerde in 2015 de 
Tree of Light en een jaar later 
zag de Cascade of Light het 
daglicht: twee lampen die wat 
opbouw betreft niet te vergelijken 
zijn met andere lampen op de 
markt, en die door de Dydell 
led-bol ook nog uniek zijn in 
verlichtingsmogelijkheden. 

De Tree of Light is ook overdag 
een sieraad in ieder interieur en de 

Boom en 
waterval

Cascade of Light geeft iedere hal 
de luxe waardoor je bijna vergeet 
dat het hier gaat om een speciale 
lichtbron. Met de introductie van 
de Tree of Light en de Cascade of 
Light heeft Dydell niet alleen een 
verbinding gemaakt tussen modern 
en traditioneel ontwerp, maar ook 
tussen natuurlijke materialen en 
moderne verlichtingstechniek. Deze 
houten lampen brengen naast sfeer 
ook de natuur in het interieur en met 

de mogelijkheid te kiezen uit diverse 
houtsoorten is altijd aansluiting aan
het interieur mogelijk. De led-bol is 
eenvoudig met de App te regelen of 
kan met de Pro-uitvoering worden 
opgenomen in de home-domotica. 
Deze 100% Dutch Design & Build 
verlichting verrijkt iedere ruimte met 
een natuurlijke gloed en uitstraling.

www.dydell.com

Led in 
torenkranen

het net en de temperatuur. 
Daarom vallen de 
servicekosten van deze 
lampen hoog uit. Ledlampen 
van Dcbright kennen deze 
problemen niet. Per saldo 
zal dit allemaal gunstig 
uitkomen, dit ook mede door de investeringsaftrek 
waar de Dcbright Orca 156-800 met 105000 lm NET 
lichtopbrengst en slechts 800 W afname gunstig valt 
binnen deze regeling. Dcbright is een Nederlands design 
en heeft inmiddels voor elke industriële vraag een 
oplossing, dit zowel in DC- ( gelijkstroom 24 V) als in AC-
toepassingen. 

www.dcbright.com
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Amarcords is een jonge en frisse, 
Italiaanse onderneming die sinds 
2015 een nieuwe, creatieve manier 
van verlichting in de wereld van 
lichtbronnen en armaturen brengt. 

Vanwege het grote succes en 
de sensationele technologische 
ontwikkelingen in de productie van 
de gepatenteerde lichtbronnen 
en armaturen zijn de producten 

Dit is een reeks van 6 pendelarmaturen die zijn 
vervaardigd uit oud ijzer, met een klassieke E27-fitting. 
Er is keuze uit zes kappen (1 mA tot 6 mA). Deze 
armaturen passen in allerlei omgevingen, hebben een 
brede doelgroep en verspreiden warm licht. 

Verder is er de nieuwe catalogus van Aldo Bernardi, met 
de volledige collectie nu in een boek. Voor binnen- en 
buitenverlichting.

www.terracottadarte.be

Amarcords

van Amarcords nu ook in de 
Nederland verkrijgbaar. Ideaal voor 
hotels, restaurants, congrescentra, 
ontvangstruimten en residentiële 
toepassingen. Amarcords zoekt 
nog dealers in Nederland. Neem 
bij interesse contact op met CC-TC 
Agenturen via christine@cc-tc.nl.

www.cc-tc.nl/merken

Materia
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www.performanceinlighting.com

GENERAL INDOOR OFFICE RETAIL INDUSTRIAL 

GENERAL OUTDOOR ARCHITECTURAL PROFESSIONAL URBAN 

LANTERNA



…  voor de sfeer  
die u wenst.

Van eenvoudig in- en uitschakelen tot het instellen van de helderheid, 
intensiteit en kleur. Dankzij de naadloze integratie van Philips Hue met 
Busch-Jaeger zorgt u eenvoudig voor de juiste sfeer in uw Smart Home.  
yoursmarterhome.nl

Smarter 
 Home
–
De perfecte sfeerverlichting met de  
Smart Home-oplossing van Busch-Jaeger

Altijd het  
perfecte 
licht   …
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