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Verlichting is de eregast

Messing en koper gangmakers in de horeca

Contrast bij snelwegverlichting
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Create your custom LEDs 
LED Engin, de LEDs voor een spectrum 
naar keuze
LED Engin, een OSRAM merk, biedt ontwerpers de bouwstenen om dynamische verlichtingservaringen te creëren 
waar een hoge lichtintensiteit vereist is. Van entertainmentverlichting en innovatieve architecturale ruimtes tot  
high-end downlighting, UV-uitharding, infraroodstraling, speciale en industriële lichtbronnen in een spectrum dat  
u als klant bepaalt. Distributeur voor de Benelux is Thal Technologies in Almere. Op 16 januari 2020 organiseert  
Thal Technologies in samenwerking met OSRAM – LED Engin een seminar waarin de keuzemogelijkheden  
worden toegelicht. 
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Va n  d e  r e d a c t i e

Sterk samenspel
Jeroen Jans ging van multicam broadcast lighting 
designer naar architecturaal lichtontwerper. Dat  
lijkt niet erg voor de hand te liggen, maar het blijkt  
een sterk samenspel, waarbij de ervaring in het ene 
decor meerwaarde biedt bij het andere. Dat is te zien  
in zijn werk, waarbij hij het doel, de compositie en  
de krachtlijnen van het ontwerp van de  
architect respecteert.

Nog een sterke combinatie zijn messing en koper in 
de horeca, zo blijkt uit het artikel van Van der Woude 
Verlichting. Nostalgische horecaverlichting is hun 
specialiteit, en de warme kleuren van koper en messing 
creëren sfeer. Met de juiste verlichting wordt de 
aantrekkingskracht van een restaurant, café of hotel 
onmiddellijk vergroot, doordat het gezelliger oogt.

Bij de NSVV gaat het over de nieuwe richtlijn Lichthinder. 
Al 23 jaar heeft de stichting een sterk samenspel met 

Henk Stolk in de laatste 18 jaar als voorzitter van de 
expertgroep lichthinder. Hij heeft de voorzittershamer 
inmiddels overgedragen aan Ellen de Vries, en hij geeft 
aan dat de broederschap hem het meest is opgevallen 
binnen de NSVV: “Het is een plek waar op onzelfzuchtige 
wijze en zonder economische vertroebeling kennis en 
kunde worden gedeeld.”

Verder is verlichting de eregast op de vakbeurs Led + 
Elektro (13 en 14 november) en laat Rijkswaterstaat 
een grootschalig onderzoek uitvoeren naar contrast en 
waarneming bij snelwegverlichting.

Veel leesplezier gewenst!

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

Architectuurstudenten met passie voor hun vak 
krijgen ook dit jaar weer de kans om hun ideeën te 
presenteren aan een jury van internationaal 
erkende architecten. 

Van 1 september 2019 tot 1 april 2020 kunnen zij zich 
inschrijven voor de International VELUX Award 2020, 
de grootste wereldwijde studentencompetitie in zijn 
soort. Het is de negende editie van de competitie, die 
sinds 2004 om de twee jaar wordt georganiseerd. Met 
de International Velux Award (IVA) doet de Velux Groep 
een oproep aan architectuurstudenten wereldwijd om 
de rol van daglicht in architectuur te verkennen, te 
onderzoeken en te zien als een altijd relevante bron van 
licht, energie, welzijn en vreugde. "Ons doel is om de 
architecten van morgen al tijdens hun opleiding te laten 
zien wat daglicht in gebouwontwerpen kan betekenen 
voor de mensen die erin verblijven", vertelt Per Arnold 
Andersen, projectmanager van de International Velux 
Award. “Door de jaren heen hebben we meer dan 5000 
projecten van meer dan 10.000 studenten bekeken die 
zeer inspirerende ideeën hebben gepresenteerd. We zijn 
iedere keer weer verheugd om te zien hoe studenten op 
de vijf continenten omgaan met daglicht in architectuur 
en daglichtstrategieën en -oplossingen overwegen voor 
de toekomst. Zoals voormalig jurylid Peter Stutchbury 
het verwoordde: "Als je een wedstrijd als deze 
organiseert, dan doe je iets dat het potentieel heeft om 
je wereld te veranderen." Deze award is de uitgelezen 
kans voor studenten om hun visie en creativiteit de volle 
ruimte te geven, zichzelf ten volste uit te dagen en echt 
grenzeloos te denken,” aldus Andersen.

Velux Award 2020 
geopend voor 
inschrijving

  
Zodra de registratieperiode is afgesloten, hebben de 
studenten(teams) tot 15 juni de tijd om hun project 
in te dienen in één van de twee categorieën: Daylight 
in Buildings, dat zich richt op projecten die laten zien 
hoe daglicht in gebouwen slimmer te benutten valt, of 
Daylight Investigations, dat zich focust op onderzoek 
naar cruciale factoren voor de gezondheid en het welzijn 
van de gebruikers van gebouwen, denk bijvoorbeeld 
aan de fysieke eigenschappen van daglicht en nieuwe 
constructiematerialen.
 
In juli selecteert een jury van gerenommeerde 
architecten twee winnaars uit ieder van de vijf 
wereldregio's die worden bepaald door The International 
Union of Architects. Nederlandse studenten dingen in 
de twee categorieën mee in de regio West-Europa. De 
in totaal tien regionale winnaars worden uitgenodigd 
om hun projecten persoonlijk te presenteren aan de jury 
tijdens het World Architecture Festival in november 
2020, waarna uit elk van de twee categorieën één 
wereldwijde winnaar wordt gekozen. Deze winnaars 
ontvangen ieder € 5000, wat wordt verdeeld tussen de 
student(en) en de docent(en). De jury reikt ook prijzen uit 
aan studenten die het innovatieve gebruik van Velux-
producten aantonen. De jury van IVA 2020 wordt in 
november 2019 bekendgemaakt. In voorgaande jaren 
namen een aantal internationaal befaamde architecten 
zoals Glenn Murcutt (AU), Alvaro Siza (PT), Kengo Kuma 
(JP), Hani Rachid (VS), Carme Pigem (ES), Craig Dykers 
(VS) en Li Hu (CHN) plaats in de jury. En op 9 oktober 
vindt het Daylight Symposium plaats, in Le Carreau du 
Temple in Parijs.

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

Nieuwe slimme 
oplossingen

WiZ, de aanbieder van slimme verlichtingssystemen, 
biedt een groot assortiment aan nieuwe producten 
en software-upgrades. Na de overname door 
Signify (voorheen Philips Lighting) in juni heeft 
WiZ de succesvolle koers aangehouden en het 
technologieplattform doorontwikkeld en uitgebreid. 

Onder de naam WiZ Connected heeft de jonge 
onderneming een  OEM-programma ontwikkeld waarmee 
lampen, verlichting en andere elektrische apparaten 
kunnen worden geintegreerd en worden verbonden 
aan het IoT. Onderdelen die WiZified zijn, kunnen op 
verschillende manieren worden bestuurd: met een app, 
via gesproken bevelen, met gewone lichtschakelaars, 
per WiZmote, via IFTTT of andere IoT-platforms. Zodra 
een lamp of armatuur is verbonden, heeft de gebruiker 
eenmalig de keuze uit functies en mogelijke opties. 
Daarvoor is er geen bridge of hub nodig, dus kunnen 
de oplossingen onafhankelijk van de omgeving worden 
gebruikt. Meer dan 1000 verschillende producten,  
lampen en verlichting zijn al met de WiZ-technologie 
uitgerust en zijn daardoor compatibel met elkaar en 
kunnen met elkaar worden verbonden en bestuurd. De 
WiZmote is de afstandsbediening met een reikwijdte van 
meer dan 15 m. Mocht de WiFi uitvallen, dan werkt de 
WiZmote nog steeds.
 
www.wizconnected.com
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A c t u e e l

Messe Frankfurt 
en Builtworld
De toekomst van gebouwen is digitaal. Messe 
Frankfurt biedt experts uit gebouwplanning, de 
bouw- en onroerend goedbranche nu een volgende 
bouwsteen aan voor innovaties en nieuwe contacten: 
de samenvoeging van industrie en gebouwentechniek 
met het innovatiegebied Property technology – voor 
startups, projectontwikkelaars en investeerders in 
onroerend goed. 

Messe Frankfurt is een samenwerkingsverband 
aangegaan met Builtworld voor deze beurs, een 
internationaal platform van bedrijven en experts uit 
de bouw- en onroerend goedbranche. Zij geven de 
gebouwde wereld van morgen actief vorm, van planning 
tot bouwen en ook investeren en financieren en het 
vermarkten van projecten en onroerend goed. Handig is 

het kiezen van de juiste toepassing bij het kostenplaatje 
van het gebouw en bij de technische voorzieningen ervan, 
en daarvoor zijn er op de beurs allerlei oplossingen te 
zien uit de gebouwtechniek en digitale toepassingen voor 
connectiviteit en interoperabiliteit die bedoeld zijn voor 
beter energiemanagement, e-infrastructuur die smart 
is, een prettig klimaat en geïntegreerde gebouw- en 
veiligheidstechniek. Ook BIM en digital twin komen aan 
bod op de eerstvolgende Light + Building in maart 2020. 
Er zullen een Tech Alley zijn en een innovatieforum.

www.light-building.com

Vijf jaar geleden startte 
producentencollectief Weee 
Nederland. Sinds begin 2019 
worden ook lampen en armaturen 
ingezameld. Door de introductie 
van de ledtechniek zijn de lampen 
en armaturen van nu een elektrisch 
apparaat geworden. Producenten 
en importeurs leveren verlichting 
aan hun klanten, maar ook vaak 
het schakelmateriaal en de kabels 
die daarbij horen. Inmiddels is 
dat nieuws bekend in de markt. 
Vele nieuwe (lampen)producenten 
sloten zich de afgelopen tijd aan 
bij het collectief. Eén  van hen is 
LED Group Europe.

Reint Sekhuis, directeur van Weee 
Nederland vertelt: “Weee Nederland 
is een collectief terugnamesysteem 
dat bij de overheid is geregistreerd. 
Namens producenten en importeurs 
geven wij uitvoering aan de 
eisen van de Europese WEEE-

richtlijn. Weee Nederland groeit 
door. Zo’n 650 producenten en 
importeurs sloten zich aan bij ons 
producentencollectief. Wij zamelen 
in bij circa 100 gemeenten en 250 
retailers door heel Nederland. 
We zorgen dat in Nederland door 
nieuwe inzamelmethodieken 
steeds meer lampen en armaturen 
duurzaam worden ingezameld 
en verwerkt. De terugnames 
worden uitgevoerd bij installateurs 
en retailers op locatie. Ons 
inzamelnetwerk ligt er en dit 
breiden we steeds verder uit.” 

Led Group Europe is één van 
de producenten die voor Weee 
Nederland koos. Jan Huisman en 
Jeroen Westermann adviseren 
bedrijven over verduurzaming 
door het inzetten van ledlampen. 
Ze leveren aan onder andere 
gemeenten, winkels, scholen en 
grote zorginstellingen. Hierbij 

zorgt men voor het hele proces: de 
inventarisatie, een afspraak waarbij 
wordt gekeken wat de klant heeft 
en wat een goede vervanging zou 
zijn en tenslotte het plaatsen zelf. 
Dit alles is maatwerk.
Gezondheid en duurzaamheid 
is een trend, mensen floreren bij 
voldoende licht. Jan Huisman en 
Jeroen Westermann zien nog steeds 
veel oude tl-verlichting. Daarmee 
vergeleken geeft led rustigere 
verlichting. Dit zal voor mensen 
steeds belangrijker worden. Er 
komen daarnaast steeds slimmere 
systemen. En omdat de overgang 
naar led best een grote investering 
is voor organisaties, biedt Led 
Group Europe ook leasecontracten 
aan. Ze streven ernaar om binnen 
3 à 3,5 jaar de kosten van de 
investering terug te verdienen door 
de lagere energierekening. 

www.weee.nl 

LED Group Europe en Weee Nederland 
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Seminar BIV
Op 17 oktober houdt het Belgisch Instituut voor 
Verlichtingskunde (BIV) haar jaarlijkse seminar in het 
Vlaamse Gewest, Consciencegebouw, Koning Albert  
II-laan 15 in Brussel. 

Het thema is dit jaar Back to basics, over normen en de 

A c t u e e l

Driedimensionale ramen en rasters, opgebouwd uit 
negen lijnen, vielen op in het Chinese Guangzhou. Dit 
14 m hoge lichtspel is in korte tijd opgebouwd door 
Skrapic Consulting Paris en LIGEOTM. 

De nieuwe flagship-store van YSL trekt zo de aandacht, 
want hij ziet er bijna elke seconde anders uit. De 
dynamische lichtscènes brengen de gevel tot leven met 
een indrukwekkend schouwspel. Soms licht een enkel 
blok op, dan weer lijkt het alsof de velden flikkeren, en dan 
pulseert de hele installatie.

www.ligeo.de
www.40lux.nl

Licht in 
een nieuwe 
dimensie

praktijk: alle verlichtingsspecialisten worden geconfronteerd 
met steeds meer en steeds strengere en snel veranderende 
normen. Hoe verhouden deze normen zich tot de praktijk? 
BIV biedt een overzicht om deelnemers wegwijs te maken.

www.ibe-biv.be 
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A c t u e e l

Naturalis is weer open voor publiek. Het vernieuwde 
biodiversiteitsinstituut in Leiden is de plek voor 
iedereen, wetenschappers en museumpubliek, die meer 
wil ontdekken over de natuur. 

Met alle collecties en wetenschappers bijeen, de 
modernste voorzieningen voor biodiversiteitsonderzoek 
en een nieuw museum is Naturalis klaar voor de toekomst. 
Het museumgedeelte telt maar liefst 6000 m² aan 
museumruimten, verdeeld in 8 zalen met aansprekende 
namen als De aarde, De dood, De verleiding, Dinotijd, 
De ijstijd, Leven en LiveScience. CLS is er trots op dat 
zij als Nederlandse fabrikant in maar liefst 6 van de 8 
zalen het merendeel van de verlichting mocht leveren. 
Er waren meer lichtadviesbureaus betrokken bij het 
realiseren van de zalen, waaronder Heinz &Loopstra light 
design, Rapenburg Plaza, Licht Joost de Bij Lichtontwerp, 
Lichtatelier Okx, DHA Londen, Tom Verhijen Lichtontwerp. 
Content adviseur en architecturale lichtontwerper was 
Kees van de Lagemaat van Lichtontwerpers.nl, terwijl 
Rutger van Dijk van SemMika de rol van projectleider licht 
en lichtprogrammering voor zijn rekening nam. CLS-
armaturen die zijn gebruikt in Naturalis zijn onder meer: 
Focus Compact T DMX, Focus HP T DMX, Sapphire Zoom 
DMX, Jade Expo DMX, Jade Colour Flow RGBW DMX en 
Lina Clip HP.

www.cls-led.com 

Naturalis
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A c t u e e l

Binnenverlichting
Het boek Interior Lighting van Wout 
van Bommel is uit. Deelnemers aan 
de NSVV Collegetours kunnen dit 
boek en ook zijn boek Road Lighting 
met 20% korting aanschaffen, met 
de code op de website en tot 30 
november. 

Het boek bespreekt binnenverlichting 
uitgebreid, van de basisprincipes 
van visuele prestaties tot 
lichttechnologieën tot toepassingen 
en overwegingen voor praktische 
ontwerpen. Het gaat in op moderne, 
solid state verlichtingssystemen 
en hun unieke mogelijkheden en 
voorwaarden. Met de zichtbare 
en onzichtbare biologische 
effecten van verlichting en leds 
voorbijgaand aan verlichting, 
visible light communication en 
aanwezigheidsdetectie. Het 
boek bestaat uit drie delen: de 
basisprincipes van de zichtbare en 
onzichtbare mechanismen en de 

praktische gevolgen voor visuele 
prestaties en visueel comfort, 
voor slaap, alertheid overdag en 
gezondheid, met hoofdstukken over 
therapeutische effecten en gevaarlijke 
effecten van verlichting. 

Deel twee gaat over de hardware van 
verlichting: lampen (met de nadruk op 
leds), besturing, drivers en armaturen. 
Deel drie bespreekt applicaties 
en is een link tussen theorie en 
praktijk. Dit gedeelte voorziet de 
lezer van de benodigde kennis voor 
lichtontwerpen. Het beschrijft de 
relevante criteria voor goede en 
efficiënte binnenverlichting en daarbij 
komen de internationale, Europese en 
Noord-Amerikaanse standaarden en 
aanbevelingen voor binnenverlichting 
ook aan bod. Extra aandacht wordt 
gegeven aan solid state lichtbronnen 
(leds) en de mogelijkheid om 
innovatieve en duurzame licht-
installaties te ontwerpen die zich 

kunnen aanpassen aan veranderende 
omstandigheden. Het ontwerp van 
dergelijke installaties is lastig en het 
boek biedt details van de kenmerken 
van de uiteenlopende solid state 
lichtbronnen, en van de aspecten die 
bepalend zijn voor de uiteindelijke 
kwaliteit van binnenverlichting.

www.woutvanbommel.eu

Kantoren, ziekenhuizen en zelfs fabrieken, allemaal 
maken ze de transitie naar slimme verlichting of 
connected led, zoals het bij Chess wordt genoemd. 

Hun zelf-ontwikkelde standaard voor de professionele 
omgeving, Mymesh, verovert snel terrein. Met meer 
dan 98.000 actieve apparaten in het veld en honderden 
netwerken wereldwijd, is Chess gereed voor de 
volgende grote stap: het beschikbaar maken van 
de Mymesh REST-API voor software-ontwikkelaars 
en productfabrikanten. “Inmiddels verbinden wij 
met Mymesh steeds meer A-locaties, wereldwijd. 
Dit zijn netwerken die veel waardevolle informatie 
genereren voor de gebruikers en waarbij er veel vraag 
is naar nieuwe innoverende (data)producten”, aldus 
commercieel directeur Han Bak. Bij Chess wordt hard 

gewerkt aan de ontwikkeling van het netwerkprotocol, 
de infrastructuur van de lichtbesturing en het 
dashboard, om de verspilling van energie bij de grootste 
locaties tegen te gaan. Om Mymesh nog sneller door 
te ontwikkelen, is de Mymesh Rest-Api nu opengesteld 
voor de ontwikkelaars van soft- en hardware-
producten. Hiermee worden zij in staat gesteld om zelf 
producten en services te ontwikkelen voor Mymesh-
klanten over heel de wereld. Vorige maand lanceerde 
Chess nog hun nieuwste hardware product: de Micro 
BLC, een kleine maar zeer krachtige lichtcontroller 
waarmee het mogelijk is om duizenden lampen en een 
zeer groot scala aan sensoren te verbinden.

www.chess.nl 

Mymesh nu ook beschikbaar 
voor ontwikkelaars 
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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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Kennis van licht & techniek

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

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



Nacht 
van de 
Nacht 

A c t u e e l

Dit jaarlijkse evenement wordt 
georganiseerd door natuur- en 
milieufederaties. Tijdens deze 
nacht worden er door het hele 
land honderden evenementen 
georganiseerd in het donker en 
doven honderden bedrijven en 
gemeenten lichten van gebouwen 
en ook reclameverlichting. 

Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht 
voor de vijftiende keer georganiseerd 
op zaterdag 26 oktober. De 
evenementen lopen uiteen: van 
sterrenkijken en schemerwandelen 
tot dineren bij kaarslicht en 
fotograferen in het donker, maar ook 
varen en duiken in het donker. Verder 
geeft Govert Schilling (bekend van De 
wereld draait door) een masterclass 
sterrenkunde. Zie ook de landkaart 
onder activiteiten op de site, voor 
evenementen in de buurt.

www.nachtvandenacht.nl 

Het voormalige LED Event van de 
FHI-branche Industriële Elektronica 
krijgt een metamorfose. Het 
evenement heet voortaan LED 
Lighting & Technology Conference. 

Bezoekers worden in drie tracks 
geïnformeerd over de actuele 
ontwikkelingen in ledland. Denk aan 
de diverse toepassingsgebieden 
en applicaties van ledverlichting, 
de communicatieprotocollen 

Led Event
en de diverse standaarden 
en de technologie achter led. 
Professionals krijgen zo niet alleen 
een helder overzicht van de laatste 
innovaties, maar ook van de talloze 
toepassingsmogelijkheden van 
ledverlichting. De nieuwe naam 
sluit aan bij de nieuwe focus 
van het evenement, namelijk om 
technologie en kennis te delen 
op een hoog niveau. Dit maakt 
het evenement interessanter voor 

lichtbedrijven, lichtontwerpers, 
ingenieursbureaus en adviseurs, en 
om met deze doelgroep interactie te 
krijgen. Het evenement vindt plaats 
op 28 november in Van der Valk 
Eindhoven. Voor meer informatie zie 
de site of neem contact op met 
Marc Berkouwer (marc@fhi.nl) 
of 033-4657507.

www.ledapplicatie.nl 
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De stad is een 
schouwtoneel
Het licht krijgt zijn rol, 
de toeschouwer zijn deel

Van multicam broadcast lighting designer naar architecturaal 

lichtontwerper. Een grote sprong? Als openbare plekken streven 

naar beleving en sfeer is het eerder een logische stap, waarbij de 

ervaring in het ene decor een meerwaarde biedt in het andere.

– Door Greet Verleye

14



Jeroen Jans verdient al jaren internationaal zijn strepen 
als lichtontwerper voor televisieshows, live uitzendingen, 
opera’s, musicals, events en meer. Daarbij zet hij mensen, 
objecten en thema’s in het licht. Technische kennis, maar 
ook een stevige portie empathie en voeling met sfeer 
komen dan van pas. Niet elke opdracht vindt plaats in een 
studio of binnendecor: er zijn grote shows in de open lucht, 
opera’s, concerten, enzovoort. Ze bieden de kans om niet 
alleen de sterren op het podium, maar ook het buitendecor 
dat hen omringt te laten schitteren. Zo vloeiden twee 
disciplines eigenlijk bijna naadloos in elkaar over, iets wat 
niet onopgemerkt bleef. Jans: “Tegelijk met mijn interesse 
in architecturale belichting groeide ook de vraag om 
gebouwen en monumenten te verlichten, tijdelijk, maar 
ook permanent. De stijl sprak blijkbaar aan, ik deed verder 
onderzoek en samen met Hans Kattemölle startte ik in 
2015 New Urban View op.”

Onder de toren geboren
Jans woont in Amersfoort waar hij ook zijn kantoor 
heeft. Al reist hij als lichtontwerper voor de cultuur- en 
evenementensector de wereld rond, hij koos voor zijn kick-
off als architecturaal light designer voor een vertrouwd 
monument. De laatgotische Onze Lieve Vrouwetoren 
komt, met bijna honderd meter hoogte, fier boven de 
binnenstad uit. Het is niet alleen een markant historisch 
monument, het is ook de op twee na hoogste kerktoren 
in Nederland. De belichting ervan is de eerste grote 
realisatie van New Urban View. De manier waarop de 
‘Lange Jan van Amersfoort’ is verlicht, is meteen illustratief 
voor de onderscheidende stijl die de ontwerper hanteert. 
Het monument wordt niet aangelicht vanuit de externe 
omgeving, maar van binnenuit, dus vertrekkend van het 
bouwwerk zelf. Belangrijk vertrekpunt is het in kaart 
brengen van alle onderdelen en eigenschappen van het 
gebouw: de materialen, structuren, texturen, details. Met 
die details is iets bijzonders aan de hand: ze komen naar 
voren, maar op een manier die geen afbreuk doet aan de 
kracht van het geheel. Het is de zorg van elke architect: 
maken dat details en geheel elkaar versterken, zodat je 
komt tot een sereen en sterk beeld. “Als architecturaal 
lichtontwerper leef je je in in de gedachten en het doel van 
de architect; je respecteert zijn compositie en krachtlijnen”, 
zo vat Jans het samen. Daarin komt de behoefte aan 

empathie weer terug, net als het vermogen om je te 
verplaatsen in andere ‘technici’ die het project gestalte 
geven. Het verschil met de crew op een filmset is niet  
zo groot… 

Two tones, one voice
Om het totaalbeeld niet te laten ondersneeuwen in details 
en toch elk onderdeel tot zijn recht te laten komen, past 
New Urban View het effect van de two tones toe: een 
speling met lichttemperaturen, vaak begeleid door een 
variatie in lichtsterkten. “Door binnen één gebouw te 
werken met diverse lenstypen en een combinatie van 
warm wit en extra warm wit, creëer je een reliëf dat 
voldoende subtiel is om niet fragmentiserend te zijn. Je 
creëert een scène waarop meer te beleven valt dan je op 
het eerste gezicht – of bij daglicht – kunt vermoeden, maar 
het silhouet blijft even krachtig. Die samenhang binnen 
het gebouw is belangrijk, maar dat geldt ook voor de 
samenhang tussen gebouw en omgeving. ‘Niets bestaat 
dat niet iets anders aanraakt’* schrijft Jeroen Brouwers 
in zijn roman ‘Bezonken Rood’. Dat geldt ook voor de 
gebouwen in een dorp of stad. Het effect van een uitgelicht 
gebouw zal altijd beïnvloed zijn door de verlichting van 
andere gebouwen, straatverlichting, signalisatieverlichting… 
Het is dus van groot belang een project in zijn context 

*‘Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt’, was ook 
de slagzin van het Belgische kunstenfestival Watou 
2019. Het kunstenparcours in het dorpje op de grens 
met Frankrijk biedt ruimte voor kunstwerken uit binnen- 
en uit buitenland, van dichters en beeldend kunstenaars, 
van aanstormend talent en gevestigde waarden.

15



CLS-Allicht-sept-2019.indd   1 04-09-19   13:42

WWW.ELINCOM.NL   INFO@ELINCOM.NL

LED DRIVER & EMERGENCY SYSTEM

OFFICIAL DISTRIBUTOR OF

5 YEARS WARRANTY

NEW 
70W



te situeren, rekening te houden met wat er al is, maar 
ook met verdere ontwikkelingsplannen. Staat er een 
heraanleg van het marktplein in de directe omgeving van 
jouw gebouw op het programma? Dan zal dat een impact 
hebben op je lichtontwerp”, zegt Jans. Een hoge mate van 
synergie en cohesie is wenselijk om de belevingswaarde 
te vermeerderen. Idealiter mag je als ontwerper een hele 
omgeving aanpakken, maar dat is natuurlijk niet steeds 
mogelijk. In Amersfoort is de stijl van New Urban View 
inmiddels herkenbaar in een aantal projecten, waaronder  
- naast de Onze Lieve Vrouwetoren - de Koppelpoort en  
de Dieventoren. In Middelburg mocht New Urban View aan 
de slag met een handvol in het oog springende gebouwen, 
omdat de gemeente graag wilde dat deze voorbeelden 
van bouwkundig erfgoed beter op elkaar zouden 
aansluiten. Het stadhuis, de Gasthuiskerk, de Koepoort, de 
Kloverniersdoelen en de Lange Jan van Middelburg dragen 
nu de New Urban View lichtsignatuur. 

Aanleg van het lichtpad
“Misschien nog meer dan voor het belichten van 
evenementen is voor architecturaal lichtontwerp een 
degelijke voorbereiding nodig. Moet je in het eerste 
geval ruimte laten voor improvisatie, dan laat je in het 
tweede geval maar beter niets aan het toeval over. Een 

schetsontwerp, een voorlopig ontwerp en een definitief 
ontwerp geven de opdrachtgever, voorafgaand aan de 
installatie, een steeds realistischer beeld”, vertelt Jans. Het 
belang van de visualisatie is tweeledig: enerzijds ziet men 
in 3D in welke richting er wordt gedacht, anderzijds is het 
de beste basis voor een calculatiemodel. Daarom is het ook 
een efficiënt instrument voor besluitvorming, want als het 
schetsontwerp eenmaal is goedgekeurd, de vergunningen 
zijn verstrekt en het budget rond is, wordt het voorlopig 
ontwerp opgemaakt. Tussen die twee in is er ruimte voor 
aanpassingen van budgetaire, installatietechnische  of 
andere aard. In het definitieve ontwerp komt dan alles 
meer in detail aan bod: van lijmtechnieken tot speciale 
beugels. Voor stichtingen die cultureel erfgoed beheren en 
dromen van een mooie aanlichting, leveren de eerste twee 
ontwerpfases meetbare formuleringen van hun dromen op. 
Ze hebben hiermee belangrijke instrumenten in handen om 
subsidiërende instanties te overtuigen. “Met een realistisch 
beeld van de effecten en het bijhorende kostenplaatje 
bouw je een sterk verhaal. Onze ervaring leert dat 
projectaanvragen die op deze manier zijn opgemaakt, 
 keer op keer slagen”, beaamt Hans Kattemölle van  
New Urban View.

www.newurbanview.com
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‘Messing en koper zijn 
de echte gangmakers 
in de horeca’

Het 57 jaar oude W. Van der Woude 

Verlichting in Wormerveer is 

gespecialiseerd in het maken van 

nostalgische horecaverlichting. 

Restaurants, caféhouders en hoteliers 

in binnen- en buitenland waarderen de 

ambachtelijke werkwijze en weten de 

weg naar het pakhuis inmiddels goed 

te vinden.

– Door Rien Kort

Van der Woude Verlichting werd in 1962 opgericht door 
de vader van de huidige eigenaar, Willem senior. “Hij 
startte in 1962 in Wormer met het repareren van lampen 
en liep dagelijks langs de huizen in het dorp. De schuur 
achter de woning werd al gauw te klein, dus week het 
bedrijfje uit naar Wormerveer, eerst in de Dubbele Buurt 
en in 1980 op de huidige plek, een voormalig en uit 1916 
stammend pakhuis dat ooit diende als opslagplaats voor 
bonen en erwten. 

Zoon Willem was van jongs af aan al veel te vinden op de 
fabrieksvloer. Door zijn natuurlijke aanleg en interesse in 
lichttechniek rolde hij bijna als vanzelfsprekend het vak 
in. “Mijn ouders hadden er ook een handeltje in antiek, 
waaronder oude lampen, en ik denk dat deze interesse 
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aan de basis stond voor de weg die wij nu bewandelen.” 
Daar komt bij dat nostalgie op een gegeven moment qua 
stijl de boventoon voerde binnen de wereld van de horeca. 
“Logisch, want messing en koper vormen nou eenmaal 
een uitstekende basis voor warm ogende sfeerverlichting.” 

Specialistisch karakter
Het ambachtelijke karakter wordt al duidelijk bij het 
betreden van de kleine fabriek; de vloer van de werkplaats 
is bezaaid met zo’n 40 machines die allemaal grotendeels 
uit de eerste helft van de vorige eeuw stammen. Het 
geeft een beetje een museaal gevoel, al die in industrieel 
olijfgroen gespoten apparaten die worden gebruikt voor 
knippen, boren, plaatwerk, forceren, frezen, stansen, 
ponsen, solderen en verspanen. Van der Woude wil niet 
aan modernisering en automatisering: “Dat heeft voor ons 
bedrijf geen nut, vanwege ons specialistische karakter. 
We maken alles in kleine aantallen, met een gemiddeld 
maximum van rond de 50 stuks. Aan een geavanceerde 
machine die 24 uur achter elkaar alles in serie eruitstampt, 
hebben we daarom geen behoefte. We doen het op de 
ouderwetse manier, want dat ligt ons het best.” Een 
verdieping hoger bevindt zich de showroom, waar de 
kunststukjes van Van der Woude staan uitgestald. Op 
het glaswerk na (dat wordt uitbesteed aan derden), zijn 
ze allemaal ontsproten aan het brein van Willem en 

met eigen handen gemaakt. Fraaie kroonluchters met 
zeer gedetailleerd stanswerk en gietwerk kruizen, een 
fraai ogende visserslamp met kraalrijke middenring, een 
glanzende, een koperkleurige plafonnière met geribbeld 
prismaglas, een komvormige hanglamp met honingraat- 
en bloemetjesmotief: het oog voor detail is het eerste wat 
opvalt bij dit vakmanschap. 

450 kilo
Het belangrijkste aandeel bij de fabricage van de 
producten is het meedenken met de klant. “Het bereiken 
van de door jou gewenste doelgroep bereik je onder meer 
met het kiezen van de juiste verlichting.” Zo bouwde 
Willem eens een vrachtwagenwiel om tot lamp. “Gemaakt 
voor een hardrockcafé. Een product moet nou eenmaal 
passen bij de stijl van het etablissement.” Het meest trots 
is hij op het vervaardigen van 11 enorme kroonluchters 
voor de Grote Kerk van Apeldoorn. De grootste is 6 m in 
diameter, 450 kg zwaar en voorzien van 64 lampen. “De 
kerkenraad kwam langs voor een reparatie, maar zocht 
eigenlijk iemand die deze kroonluchters kon maken.” Deze 
hingen er ooit en de kerk wilde ze graag in oude luister 
herstellen. Willem vond het een prachtige klus: “Alleen 
maar of van een simpele tekening op papier zoiets als dit 
te mogen creëren. Geweldig.” José vult aan: “Bovendien 
geven die lampen de kerk een enorme grandeur.”
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Art Deco
Ook in Nederland hebben Willem en José enkele zeer 
prominente bedrijven tot hun klantenkring mogen 
rekenen, zoals de Heineken Experience, waarvoor ze al 
het koperwerk en de keramieken bierpompen maakten. 
Voor het Amsterdamse vleesrestaurant Roast Room 
vervaardigen ze messing en koperen lampen, en de 
verlichting in het Schipholrestaurant Het Paleis zijn ook 
van hun hand. In het in Art Deco opgetrokken Grand 
Hotel Amrâth aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam 
had Willem ook een bijzondere klus: “Het pand deed 
voorheen dienst als Scheepvaarthuis, maar moest als 
hotel weer helemaal de sfeer uitademen van honderd jaar 
geleden. Het ontbrak echter aan foto’s en tekeningen, er 
waren alleen nog wat oude lamponderdelen voorhanden.” 
Samen met een paar architecten ging hij aan de slag 
om de authentieke sfeer van de jaren twintig zoveel 
mogelijk te benaderen. “Over elk detail is nagedacht en 
de honderden lampen zijn stuk voor stuk met de hand 
gemaakt.” 

Moeilijk materiaal
Wat betreft horecaverlichting, daar komt meer bij kijken 
dan alleen de uitstraling, vertelt José: “Functionaliteit is 
net zo belangrijk. In de avond wil je gezelligheid, maar 
na sluiting moet de schoonmaakploeg voldoende zicht 
hebben als de bezem erdoor gaat.” Led maakt diverse 
schakeringen en sterktes mogelijk, wat een wisseling in 
sfeer en het multifunctionele gebruik alleen maar hebben 
vergroot. Messing - al dan niet gebruind - en glanzend 
koper zijn de meest gebruikte materialen. José: 

“Het zijn de sfeermakers bij uitstek in een bruine kroeg 
of authentiek café.” Door de combinatie van staal met 
messing of koper kan de momenteel populaire industriële
look iets extra’s krijgen. Koper en messing zijn als 
materialen moeilijker bewerkbaar. Een andere belangrijke 
vereiste aan de sierlijke kunstwerkjes die Van der Woude 
vervaardigt, is het robuuste karakter. José: “In een café of 
hotel is het van belang dat het interieur tegen een stootje 
kan. Het mag niet meteen krom buigen als er iemand 
tegenaan komt, natuurlijk.”

Identiteit
De juiste verlichting helpt echt om de aantrekkingskracht 
van een café, restaurant of hotel te vergroten. Willem 
wijst op een glanzend stukje raamdecoratieverlichting, 
dat bestaat uit een buisvormige constructie met een 
drietal glazen lampenkappen. “Zet zoiets voor je raam 
en mensen komen van de straat zo naar binnen.” José: 
“Licht je zaak op de juiste manier uit en mensen zien dan 
hoe gezellig het is. Verlichting is toch een soort lokkertje. 
Dat bereik je niet met koud ledlicht, maar met iets warms 
en nostalgisch. Het vormt zo’n belangrijk onderdeel 
van je identiteit en wie je probeert aan te spreken als 
doelgroep. De aantrekkingskracht van een bruin café zal 
altijd overeind blijven, weten Willem en José: “Mensen 
waarderen die sfeer. Nostalgisch mag je het eigenlijk niet 
noemen, want het is nooit weggeweest. Daarom zal bij 
ons ook nooit het licht uitgaan.” 

www.vanderwoude.nl
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Het onderzoek
Rijkswaterstaat gaf in juni 2019 de opdracht voor 
een driejarig onderzoek naar wat er nodig is om 
van verlichten naar waarnemen te gaan. Het is het 
grootste onderzoek naar licht en waarneming sinds 
lange tijd en wordt begeleid door:
•   prof. dr. Peter Hanselaer en prof. dr. Kevin Smet van 

de Katholieke Universiteit Leuven, experts op het 
gebied van licht-, kleur- en helderheidscontrasten. 

•   prof. dr. Maarten Kamermans, Neurophysiology, 
Universiteit Amsterdam, onderzoekt de werking van 
het netvlies bij het Nederlands Herseninstituut. 

•   dr. ir. Maurice Donners, TU Eindhoven, Glare 
onderzoek, medewerker Signify Research

•   ing. Willem Zandvliet, ledspecialist, en  
Erik Vendel, hoofd afdeling Innovatie en Markt,  
beide Rijkswaterstaat

Als je in het donker over de camping loopt, schijn je met 
je zaklamp voor je uit. Je wilt weten waar je je voeten 
neerzet om te voorkomen dat je struikelt. Dat is logisch. 
Al sinds de eerste straatlantaarn worden wegen echter 
van boven verlicht. Daar komt mogelijk verandering 
in met probeam verlichting. Probeam betekent letterlijk 
‘meestralen’, waarbij het uitgangspunt niet een wolk van 
licht is, maar de waarneming van de weggebruiker, net als 
de zaklamp bij de nachtelijke tocht naar het campingtoilet. 
De laatste grote onderzoeken naar openbare verlichting zijn 
alweer enkele decennia oud, daarom laat Rijkswaterstaat 
een grootschalig onderzoek uitvoeren waarin waarneming, 
veiligheid en duurzaamheid centraal staan. 

De markt stimuleren
De verwachting is dat het onderzoek in 2022 wordt 
afgerond. Het doel van het onderzoek is om met het 
juiste gebruik van licht en wegmarkering te komen 
tot een perfecte en veilige waarneming voor de 
weggebruikers. Rijkswaterstaat kan de uitkomsten dan 
als minimale voorwaarden meegeven bij een toekomstige 
aanbesteding. Zijn de juiste producten er nog niet, 
dan kan Rijkswaterstaat de markt stimuleren om die 
producten te ontwikkelen. Rijkswaterstaat wil een markt 
creëren voor waarneming en marktpartijen in beweging 
krijgen om mee te denken. 

Er zijn veel ontwikkelingen om onze wegen veiliger te maken, zoals reflecterend asfalt 

en glowing lines, maar wat werkt nu echt? Rijkswaterstaat laat een grootschalig 

onderzoek uitvoeren, waarbij waarneming centraal staat. 

– Door Trea ten Kate

Contrast en waarneming centraal 
bij probeam snelwegverlichting
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De richtlijn Lichthinder van de NSVV is 

op de schop gegaan en de derde versie 

verschijnt later dit jaar. Henk Stolk legt 

uit welke veranderingen en aanvullingen 

noodzakelijk zijn en waarom iedereen in de 

verlichtingswereld vooral de bijbehorende 

workshops moet bezoeken. 

De commissie lichthinder boog zich de afgelopen twee jaar 
over de nieuwe richtlijn CIE 150-2017, die in de afgelopen 
20 jaar regelmatig voor flink wat opschudding zorgde. 
“De eerste versie in 1998 richtte zich vooral op algemene 
grondslagen en sportveldverlichting. Aparte richtlijnen 
voor terrein-, aanstraling-, openbare en reclameverlichting 
ontstonden later, tot we in 2014 al deze publicaties 
bundelden tot één geheel.” Om iedereen meer grip te 
geven op deze omvangrijke materie volgden jaarlijks 
verhelderende workshops voor betrokkenen. 

Een noodzakelijke toevoeging, aldus Stolk, want zoveel 
schakeringen van kunstlichttoepassingen, zoveel richtlijnen 
voor de uiteenlopende partijen die met dit licht te maken 
hebben. Binnen de samenleving houden omwonenden, 
verkeersdeelnemers en natuurbeschermers er allemaal 
andere eisen op na als het op storend licht aankomt. Schier 
eindeloze variaties in locatie, lichtoppervlakte en intensiteit 
van de lichtbron, in combinatie met de voortsnellende 
techniek, maakt het noodzakelijk om de vinger  
voortdurend aan de pols te houden. 

– Door Rien Kort

Maatgevende criteria
De commissie koos er daarom voor om in de nieuwe 
richtlijn de tabel voor het meten van lichtsterkte aan te 
scherpen. “Noch de afstand noch het schijnbare oppervlak 
voor lichtsterkte waren in de richtlijnen opgenomen. Beide 
worden nu maatgevende criteria voor het vaststellen 
van lichthinder. Vroeger was dat generiek een getal voor 
lichtsterkte per zone. In de nieuwe richtlijn is dat opnieuw 
het geval, maar nu wel in relatie tot oppervlakte en 
afstand van de lichtbron.”

Hulpmiddel
Een berekeningstool voor het bepalen van de schijnbare 
oppervlakte was daarvoor noodzakelijk. “Een armatuur 
met een bepaalde instelhoek heeft voor elke omwonende 
een ander oppervlak. Dat is soms best complex. Dankzij 
dit hulpmiddel is nu gemakkelijk na te gaan in welke 
oppervlakte-categorie er moet worden getoetst. Afstand 
bepalen deden we al, maar nu hebben we verschillende 
grenswaarden van lichtsterkte bij diverse afstanden.” 
Bestaande lichtberekeningsprogrammatuur biedt slechts 
nog een beperkte oplossing, aldus Stolk. “Vandaar deze 
handreiking van de NSVV en de workshops.”

Net een belastingformulier
Tijdens de workshops die gepland staan voor 16 
en 29 oktober bij de NSVV in Ede, verwacht Stolk 
ook een toeloop van vergunningsverstrekkers voor 
reclameverlichting: “Naast de NSVV hebben ook 
Rijkswaterstaat en CROW de afgelopen jaren regels voor 
reclame opgesteld.” Begrijpelijk dat deze hoeveelheid 
aan bomen het zicht op het bos bemoeilijkt. Uit de 
criteria van deze drie organisaties distilleerde Stolk 

Nieuwe richtlijn Lichthinder: 
zoveel mensen, zoveel wensen
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daarom een vragenlijst voor leveranciers van reclame-
objecten en een 20 kantjes tellende beoordelingslijst 
voor vergunningsverstrekkers. Volgens Stolk geeft deze 
handleiding daar het gestructureerde antwoord op. “Het 
is net een belastingformulier met allerlei vragen over 
dynamiek, helderheid, kleur, afmetingen en locatie.” Met 
behulp van dit middel wordt dan een vergunningsaanvraag 
keurig langs alle regeltjes geloodst. “Het formulier steekt 
wel vrij ingewikkeld in elkaar. Een bezoek aan de workshop 
valt dan ook aan te raden.” Met de handleiding en de tool, 
naast een vernieuwde bijlage voor het meten en bepalen 
van lichtsterkte, verwacht Stolk dat deze zaken voldoende 
ondervangen zijn. “Lichtontwerpers worden voor de 
nieuwe richtlijn voldoende uitgerust om lichthinder 
te voorkomen.” 

Broederschap
De publicatie van de nieuwe richtlijn viel voor Stolk samen 
met een belangrijk levensmoment. Op 25 juni heeft hij 
de voorzittershamer van de expertgroep lichthinder 
overgedragen aan Ellen de Vries. In totaal maakte hij 

23 jaar deel uit van het platform, waarvan de laatste 18 
jaar als voorzitter. Hij kijkt er met tevredenheid op terug. 
Op de vraag wat op hem de meeste indruk heeft gemaakt 
tijdens zijn werk, hoeft hij geen twee seconden na te 
denken. “In één woord: broederschap. De NSVV is een 
plek waar op onzelfzuchtige wijze en zonder economische 
vertroebeling kennis en kunde worden gedeeld. Dat is een 
geschenk aan de maatschappij. Dat is iets unieks en daar 
kan ik mijn verwondering niet genoeg over uitspreken. Het 
roept zoveel loftuitingen bij me op dat ik er een compleet 
magazine mee zou kunnen vullen.” 

Zijn afscheidsbrief is te lezen op de website van de NSVV. 
Kijk voor meer informatie over de workshop op 

www.nsvv.nl/agenda/nsvv-workshop-lichthinder-5. 
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Wellness
oase

Van minimalistische praktische ruimte tot 
individuele wellness-oase: de badkamer verandert. 
In de soms hectische wereld van vandaag wordt 
de ruimte die voorheen vooral functioneel 
was, steeds meer een comfortzone. Gedimde 
verlichting voor een ontspannend bubbelbad 
of rijk geluid voor de ochtendstylingsroutine: 
met zijn innovatieve bouwtechnologie creëert 
JUNG comfort en momenten van welzijn in de 
badkamer. De esthetische LS 1912- en LS ZERO-
schakelaarontwerpen bewijzen met hun rijke 
materialen en slimme bediening de finishing  
touch te zijn in de badkamer.
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Voor de elegante integratie van 
schakelaars, wandcontactdozen 
en andere bedieningselementen 
in de moderne badkamer biedt 
Jung LS Zero. Het puristische 
ontwerp van de schakelaar is vlak 
te monteren en herinterpreteert de 
iconische LS 990-designklassieker. 
LS Zero verwijst naar het element 
water in zijn ontwerptaal en past 
naadloos in de wand. Verfrissend 
koel of zelfs verrassend warm - het 
gevoel van oppervlakken speelt 
een belangrijke rol in de badkamer. 
Hoogwaardige metalen, zoals 
aluminium of edelstaal, zorgen voor 
een aangename tastbare ervaring 
en definiëren het interieur. Naast 
mat gelakt of gelakt aluminium zijn 
de schakelaars ook verkrijgbaar 
in glasparelgestraald edelstaal, 
geborsteld messing en verchroomd 
metaal. Een heel bijzondere 
blikvanger: de ontwerpen van de 
JUNG-schakelaar met goudlaag 
onderstrepen de waarde van de 
badkamer. Jung Smart Controls 
creëren en regelen individuele 
ruimten, waarbij zowel privé-
badkamers als hele wellness-ruimten 
worden bediend. De grootte van 
het bedieningspaneel kan worden 
geselecteerd op basis van individuele 
smaak en kamergrootte met een 5-, 
7- of 10-inch display.
Welkom in de privé-spa: naast 
geuren en geschikte verlichting is 
het juiste soundscape de sleutel 
tot ontspanning. De JUNG Smart 

Radio DAB + in schakelaarformaat 
kan perfect worden geïntegreerd in 
de moderne badkamer, waardoor 
het dagelijks leven net dat beetje 
aangenamer wordt. Perfect geluid 
onder de douche, tijdens het tanden-
poetsen of voor de make-upspiegel. 
Met uitstekende ontvangst- en 
stationopslagfunctionaliteit doet de 
JUNG Smart Radio DAB + op geen 
enkele manier onder voor andere 
ontvangers. Naast FM-ontvangst en 
digitale radio communiceert de Smart 
Radio DAB + Bluetooth-versie ook 
met smartphones en tablets voor 
het extra comfortabel streamen van 
eigen muziek.

www.jung.de
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nVerlichting is de eregast

Vakbeurs LED + Elektro pakt op haar zesde editie uit 
met een spectaculaire entree. Zelfs de doorgewinterde 
bezoeker die de hele dag met licht bezig is, moet 
worden verrast door de lichtexpositie die de beurs 
inricht in samenwerking met toonaangevende 
ontwerpers en fabrikanten. Het is slechts één van de 
manieren waarop de beurs niet alleen wil vertellen, 
maar vooral wil laten beleven welke mogelijkheden 
licht biedt.

De Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch staan op 13 en 
14 november opnieuw in het teken van de wereld van 
verlichting en schakelen. Meer dan 150 exposanten van 
binnen en buiten de Benelux tonen op Led + Elektro 
hun nieuwe producten aan een publiek van meer dan 
6000 exclusief zakelijke bezoekers. Voor architecten en 
lichtontwerpers biedt de beurs een onmisbare kans om 
kennis op te doen en om te netwerken op hoog niveau.

Designtoppers bundelen hun krachten
Een natuurlijk middelpunt van Led + Elektro vormt het 
nieuwe Design Paviljoen. In deze bijzonder vormgegeven 
sectie van de beurs krijgt een speciaal geselecteerde 
groep lichtdesignbedrijven de kans om zichzelf 
gezamenlijk te presenteren. Curator van het Design 
Paviljoen is Jeroen Drankier, internationaal headhunter 
van lichtontwerpers. Hij staat aan het hoofd van de 
selectiecommissie die garandeert dat het paviljoen 
bestaat uit de crème de la crème van de Nederlandse 
ontwerpwereld.

Moonwalk
Als vanzelf zullen veel bezoekers doorlopen naar de 
Moonwalk, waar exposanten bijzondere producten tonen 
die net op de markt verschenen zijn. Op deze innovatie-
boulevard treffen bezoekers bijvoorbeeld armaturen 
met de charme van een vintage fabriekslamp die toch 
alle mogelijkheden van moderne ledverlichting bieden, 
of modulaire panelen waarmee in een handomdraai 
ledschermen van 2 tot 200 m2 te construeren zijn.

Groter dan voorheen
Led + Elektro zal dit jaar bijna een kwart groter zijn dan 
voorheen. De beurs richt zich dit jaar nog sterker op alle 
zaken die met verlichting te maken hebben door een extra 
focus op elektrotechniek. Doordat verlichting overal is, 
vormt het de ruggengraat van allerlei toepassingen, van 
domotica tot beveiligingssystemen. Voor eindgebruikers 
zorgt dit voor meer comfort en gebruiksgemak. 
Tegelijkertijd vereisen al deze verbonden systemen meer 
kennis van ontwerpers en installateurs. Doordat er dit jaar 
verschillende toonaangevende groothandels aanwezig 
zijn, is Led + Elektro bij uitstek de plek om oplossingen 
met elkaar te vergelijken.
De beurs groeit ook dankzij haar versterkte internationale 
profiel. Naast exposanten uit de Benelux trekt Led + 
Elektro dit jaar ook bedrijven uit meer dan tien andere 

Kennis waarmee ontwerpers zich  
kunnen onderscheiden
Welke opdrachtgever vraagt er nog om klassieke 
schakel-in-schakel-uit-verlichting? Eigenaren en 
gebruikers van gebouwen hebben behoefte aan de 
verbeterde lichtbeleving, automatisering en user 
interface van zelfdimmende lampen. Eindgebruikers 
vinden echter soms moeilijk de weg door het oerwoud 
van KNX- en DALI 2-standaarden. Zij gaan dan ook 
steeds vaker af op het advies van installateurs. Ook 
architecten en lichtontwerpers hebben een belangrijke 
rol om gebruikers voor te lichten over de kansen en 
beperkingen van nieuwe technologie.
Een goed verlichtingsplan vereist grote vakkennis. 
Afhankelijk van de gekozen materialen kan verlichting 
er ineens heel anders uitzien dan in de showroom. 
En een verkeerd gekozen downlight leidt tot grote 
ergernis als de gebruiker telkens last heeft van 
glare. Goed advies vooraf voorkomt dat er na afloop 
kostbare aanpassingen moeten worden gedaan.
Led + Elektro voorziet in de kennisbehoefte van 
architecten en lichtontwerpers door meer dan 60 
gratis seminars aan te bieden. Zo zal een autoriteit 
als professor Peter Hanselaer van de KU Leuven 
de nieuwste inzichten delen op het gebied van 
verblinding en neemt Berry van Egten van de Lighting 
Design Academy bezoekers mee in het opstellen van 
een lichtplan. Het is inmiddels bekend dat permanent 
werken in ruimten zonder daglicht zeer slecht kan 
zijn voor het welzijn van gebruikers. Een aantal van 
de presentaties gaat in op de vraag hoe dit welzijn te 
verhogen met een goed lichtontwerp.

De volledige seminarprogramma’s voor woensdag 
13 en donderdag 14 november zijn te vinden op 
www.led-elektro.nl.

landen, waaronder Duitsland, Polen, Turkije en China. 
Blikvanger is het Indian Innovations Pavillion, waar 
ongeveer 40 bedrijven uit India zich gezamenlijk 
presenteren aan de Benelux. Doordat de Indiase 
energievoorziening al jaren achterloopt op de behoefte 
in dit snel groeiende land, hebben deze bedrijven veel 
ervaring met energiebesparende producten. Op Led 
+ Elektro tonen zij met interactieve installaties dat de 
Indiase led-industrie inmiddels ook op andere terreinen 
snelle technologische vooruitgang boekt.

Kosteloos registreren
Led + Elektro zal plaats vinden op 13 en 14 november. 
Lezers van dit tijdschrift kunnen zich kosteloos inschrijven 
op www.led-elektro.nl door gebruik te maken van de 
invitatiecode ‘19INSTALLICHT.’
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LedUp Light een nieuwe 
naam voor een ervaren team
Al 25 jaar zeer succesvol in armaturen voor uiteenlopende 
toepassingen.De basis van ons succes: vasthoudendheid in 
kwaliteit en effi  ciëntie.

Meer lumen genereren met minder power is ons uitgangspunt.
Onze panelen zijn verkrijgbaar in 150 l/W, 155 l/W of 160 l/W.

Wij staan voor u klaar op de beurs LED+Elektro (stand H1)

LedUp Light
naam voor een ervaren team

LedUp Light    Puntweg 11, 3208 LD Spijkenisse    T 010-462 65 88    M info@ledup-bv.eu
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Hive
Designer Luke Deering 
heeft een nieuwe armatuur 
ontworpen voor Plumen: 
de Hive. Deze is biologisch 
afbreekbaar en 3D geprint. 

De hexagonale honingraat-structuur van de 
kap vormt de behuizing van de twee soorten 
ledlampen en is vervaardigd uit PLA 
bioplastic: 90% gerecycled plastic en 
10% plantaardig materiaal. Ze worden 
op bestelling geproduceerd in Groot-
Brittannië, wat zorgt voor minder afval 
en transport. Als Hive aan het einde van 
de levenscyclus is, zal de kap binnen 6 
maanden vergaan op de composthoop. 
De kap is er in twee maten voor de twee 
verschillende leds, en er zijn 6 kleuren voor 
de kap: wit, zwart, mosgroen, goud, oranje en blauw. Een 
kleur naar wens is ook mogelijk en de lamphouders zijn er 
in zwart, chroom, koper en messing.

www.plumen.com 

LedUp Light een nieuwe 
naam voor een ervaren team
Al 25 jaar zeer succesvol in armaturen voor uiteenlopende 
toepassingen.De basis van ons succes: vasthoudendheid in 
kwaliteit en effi  ciëntie.

Meer lumen genereren met minder power is ons uitgangspunt.
Onze panelen zijn verkrijgbaar in 150 l/W, 155 l/W of 160 l/W.

Wij staan voor u klaar op de beurs LED+Elektro (stand H1)

LedUp Light
naam voor een ervaren team

LedUp Light    Puntweg 11, 3208 LD Spijkenisse    T 010-462 65 88    M info@ledup-bv.eu

Pas de 
deux
Pasdedeux is ontworpen als indirecte outdoor wandlamp 
en wandsysteem. Door de eindloze variaties kan deze 
worden aangepast om een architecturaal concept te 
creëren. 

Pasdedeux geeft een grote meerwaarde aan commerciële 
ruimten, maar evengoed aan residentiële projecten, en is 
verkrijgbaar als wandlamp (in drie afwerkingen en twee 
maten), als tuinpaaltjes, en als wandsysteem (met keuze 
tussen dunne lijnen met buizen in 8 mm en lijnen met 
buizen in 16 mm). Het materiaal is gegoten messing in een 
donker brons patina, met een dimbare ledmodule.

www.terracottadarte.be
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De Moby is een echte vintage 
blikvanger. Deze collectie bestaat 
uit een reeks glazen hanglampen 
met bevestiging via textielkabel of 
tige. De bolvormige, kegelvormige 
of cilindervormige lampen 
hebben een minimalistisch design 
en zijn op diverse manieren 
combineerbaar. 

De Moby kan alleen hangen, maar 
hij kan ook in een creatieve formatie 
worden opgesteld, waarbij de 
lampen trapsgewijs onder of naast 
elkaar hangen met bevestiging via 
een ronde, rechthoekige of vierkante 
plafondplaat. De bevestiging kan 
ook via een sokkel of rail. De Moby 
wordt telkens geleverd met 2 m 
textielkabel en trekontlasting aan de 
fitting. Het glazen ontwerp is niet 
alleen beschikbaar in verschillende 
diameters, maar ook in verschillende 
varianten zoals rood koper, 
transparant brons en smokey grey. 
Een speciale metalisatie van het 
glas zorgt voor een uniek effect: bij 
het aanschakelen van de lichtbron 
wordt de bol transparant en bij het 
doven van het licht krijgt de bol 
zijn spiegelende functie terug. Het 
combineren van de verschillende 
varianten uit het assortiment creëert 
niet alleen extra sfeer, maar brengt 
ook een uniek decoratiestuk in  
elke ruimte.   

www.psmlighting.be 

Blikvanger

Karman
Dit merk is lastig te omschrijven – bijzonder, onconventioneel, origineel… 

Een nieuwe manier om licht te creëren en ruimten op een bijzondere 
manier aan te kleden is met deze indoor verlichting van Karman.

www.karmanitalia.it

P r o d u c t n i e u w s
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Dit is een voorstelling van statische beweging; het lijkt 
op het effect van een steentje in een meer gooien, wat 
kringen geeft die naar buiten toe bewegen. 

De cirkel als metafoor voor het oneindige is het favoriete, 
terugkerende thema van de 30 jaar dat Catellani & Smith 
al armaturen maken. Deze armatuur heeft een eenvoudig 
ontwerp, maar is bijzonder door het vakmanschap. 

www.catellanismith.com 

Petits Bijoux

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

Exaltation Bianchi
De lokale partner van Exaltation in de Zuid-Portugese 
Algarve, de firma Chainlight, maakt veelvuldig gebruik 
van de Bianchi-serie. 

Zo ook hier, in een residentieel project. Volgens Ruud Kip, 
lichtdesigner en MD, is deze serie een betrouwbaar en 
ideaal product. Het is een kubusvormige armatuur (IP54), 
verkrijgbaar in een zwarte en een witte uitvoering, voorzien 
van 2x 3 W COB-leds, 3000 K. De leds stralen elk één 
kant uit ( boven/onder of links/rechts) en kunnen via de 
lichtsluizen een mooie beam projecteren op de wand.

www.exaltation.eu 



Volta
Deze pendelarmatuur is een ontwerp van 
Nahtrang Studio voor Estiluz. Hij kan worden 
toegepast als enkelvoudige lamp, maar de kracht 
zit in de combinaties. 

Met een metalen body en geïntegreerde, dimbare 
led zijn de cilindervormige aluminium lampen 
verstelbaar in hoogte en ideaal voor het creeren 
van bijzondere composities. Voor de retail, horeca, 
hotels en woonomgevingen.

www.estiluz.com 

Fotografie: Nava Rapachietta

P r o d u c t n i e u w s
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www.performanceinlighting.com

Design by Walter de Silva

GENERAL INDOOR OFFICE RETAIL INDUSTRIAL 

GENERAL OUTDOOR ARCHITECTURAL PROFESSIONAL URBAN 

IN-TENSE



Big White catalogus

Traditiegetrouw verschijnt begin oktober de jaarlijkse 
hoofdcatalogus van internationaal verlichtingsmerk SLV: 
de BIG WHITE. De nieuwste editie van de catalogus 
omvat ruim 900 rijk geïllustreerde pagina’s en meer dan 
3200 producten, waarvan zo’n 270 nieuw zijn. 

Het merendeel is - vanzelfsprekend - gebaseerd op 
ledtechnologie. Steeds meer producten beschikken over 
een instelbare kleurtemperatuur (keuze tussen warm wit 
of neutraal wit licht) of zijn voorzien van de zogenaamde 
“dim to warm”-functie. De fotografen van SLV zijn de 
wereld rondgereisd om prachtige toepassingsfoto’s te 
maken bij de producten. Daarnaast is er in deze editie extra 
aandacht besteed aan aansluit- en montagevoorbeelden. 
Voor mensen die liever iets minder papier met zich 
meedragen, komt er van de Big White 2020 ook een 
handige pocket editie uit in A5-formaat, en deze is qua 
inhoud verder gelijk aan zijn grote broer. De Big White 
2020 wordt geïntroduceerd met een speciale actie: de 
BIG WHITE WEEK. Deelnemers aan deze actie vragen 
gratis een catalogus aan en de eerste 1250 deelnemers 
ontvangen daarbij een hippe SLV Messenger Bag van 
Osaka (winkelwaarde van € 80). De actie loopt via diverse 
elektrotechnische groothandels in heel Nederland. Ga voor 
deelname en actievoorwaarden naar www.bigwhite.nl. 

www.slv.nl

P r o d u c t n i e u w s
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Design by Walter de Silva

GENERAL INDOOR OFFICE RETAIL INDUSTRIAL 

GENERAL OUTDOOR ARCHITECTURAL PROFESSIONAL URBAN 
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Aimei
Deze pendelarmatuur in essen stelt 
de ruggengraat en ribbenkast van 
het universum voor, atavistisch en 
eeuwenoud. 

Sterk, bewegend, met een 
regelmatige hartslag en ademhaling. 
Binnenin is het hart van het universum 
beschermd, daar waar het licht 
vandaan komt.

www.arturo-alvarez.com 

Officiële distributeur  
in de Benelux

www.koningenhartman.com

P r o d u c t n i e u w s
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kreon the Netherlands
Danzigerbocht 39
1013 AM Amsterdam

tel +31 (0)6 52 391 680
the.netherlands@kreon.com
www.kreon.com        

kreon    purity in light

kreon nuit


