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Backlit paneel
-  Backlit paneel met 160 lm/W
-  Backlit paneel met lage UGR < 16
-  Backlit paneel met hoge lumen output
-  Optioneel: ingebouwde daglichtsensor
-   Optioneel: ingebouwde daglicht- en 

bewegingssensor (stand alone) van 
Helvar

-  Optioneel: ingebouwde daglicht- en 
bewegingssensor inclusief bluetooth

 mesh ondersteuning van Helvar Freedom

Verstelbare ledup spots
- Outdoor maten van 85 tot 160 mm
- 1000 to 3000 lm output
- 3000-4000-5000 K
- 12-24-36 graden aluminium refl ector
- Frames voor 1 tot 3 onderdelen

 Ledup Lichtlĳ n
-  Ledup lichtlĳ n 8-aderig als standaard 

met minimaal 160 lm/W
-  Lĳ nen met lengtes van 1500, 3000 en 

4500 mm
-  Units van 5600 tot en met 22.400 lm 

output
-  Sensoren tot 15 meter hoogte
-  3C rail geïntegreerd voor spots
-  Optieken: ultra narrow, narrow, 
 midden, breed, ultra breed
-  Dubbel assymetrisch enkel assymetrisch

Welkom bĳ  Leding Light

Als nieuw lid van de CHK Groep hier in Nederland heeft 
Leding Light BV een team van doorgewinterde 
professionals in R&D, productie, QC management en 
sales. Sommigen onder ons hebben meer dan 25 jaar 
gewerkt in de Canadese of Amerikaanse lichtmarkt. 
Wilt u graag meer informatie over ons of onze producten? 
Neem dan contact op met ons technische team.
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Kathedraal in nieuw licht
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Eclipse - Curate light
according to your ideas

Set the focus - with easily adjustable 
light distribution.

Bring colours to life - with an infinitely 
adjustable light colour.

Control your lights using a smart-
phone - without additional hardware.

Experience the art of illuminating art
with the Eclipse spotlight range.

www.erco.com/eclipse

200207_EN_eclipse_kuratieren_85x249.indd   1200207_EN_eclipse_kuratieren_85x249.indd   1 07.02.20   16:2207.02.20   16:22

Geaard in 
techniek.

DOWNLIGHTS
van Collingwood Lighting.
Ruim aanbod stijlvolle downlights 
met geweldige prestaties.

• Voor iedere klus de juiste downlighter

• Klassieke en strakke designs 

• Verschillende bezels beschikbaar

• Handige bevestigingssystemen

Geaard in 
techniek.www.simcas.nl



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

Rembrandt gebruikte licht om de kijker in de vertelling 
te plaatsen en bij het schilderij te betrekken. 
Cameraman Peter Suschitzky (Star Wars: The Empire 
Strikes Back) is een groot fan van deze meester 
en heeft voor zijn tentoonstelling in de oudste 
kunstgalerie ter wereld een lichtconcept ontwikkeld 
dat het gebruik van licht van de schilder extra helder 
maakt voor bezoekers. De galerie is ook bezig met 
interactieve lichtdesigns die door de bezoeker met een 
app kunnen worden geregeld.

Te veel led-armaturen zijn sealed for life – als die kapot 
zijn, moet de hele armatuur worden vervangen. Met 
refurbishing maken veel bedrijven retrofit-oplossingen 
alleen voor de eigen armaturen, zodat alles is 
geoptimaliseerd voor die specifieke armatuur. Met alle 
specs van de oude armaturen kunnen ze ervoor zorgen 

dat er met nieuwe lenzen en optieken toch hetzelfde 
lichtbeeld wordt gecreëerd als voorheen.

NSVV en Good! slaan de handen ineen en gaan voor 
dezelfde doelgroep het jaarlijkse NSVV-symposium en 
de beurs Led + Elektro tegelijkertijd organiseren. De 
NSVV is ook betrokken bij thuiswerkers: met veel meer 
thuiswerken is licht op de werkplek een nog onderbelicht 
aspect. Meer is daarbij niet altijd beter, dus geeft de 
stichting tips in het artikel voor correcte verlichting op de 
thuiswerkplek, en op pagina 8 valt meer te vinden over 
de richtlijn Lichthinder, die ook heldere informatie biedt.

We wensen u weer veel leesplezier!

Stéphanie Schoordijk, hoofdredacteur [inst]ALLICHT

Betrokken
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A c t u e e lA c t u e e l

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen vertelt de 
geschiedenis, actualiteit en toekomst van het 
IJsselmeergebied. Het IJsselmeer is ontstaan toen in 
1932 de afsluitdijk de Zuiderzee van de Waddenzee 
afsloot. Het museum bestaat uit een buitenmuseum 
met meer dan 140 historische gebouwen en vormt 
een compleet dorp. 

Het binnenmuseum toont kunst, cultuur en erfgoed van 
voor en na de afsluiting van de Zuiderzee. Kenmerkend 
voor het Zuiderzeemuseum is dat het de cultuurhistorische 
collectie verrassend verbindt met hedendaagse kunst, 
vormgeving en design. De vaste collectie in het binnen-
museum is onlangs volledig opnieuw ingericht en voorzien 
van nieuwe verlichting. Diverse toonaangevende inter-
nationale merken werden tijdens intensieve testen 
vergeleken op een groot aantal criteria, zoals kleurweergave, 
egaliteit van de lichtbundel, dimbereik en prijsstelling. 
Uiteindelijk bleek CLS de hoogste score te hebben behaald. 
Adviseur tijdens het proces was Frank Hulsebosch van het 
bedrijf 50Lux. Hij heeft ook de daadwerkelijke belichting 
van de vaste expositie voor zijn rekening genomen. In 
totaal werden 500 stuks Focus HP T 230 V met Magno 
dim toegepast in combinatie met 185 stuks Jade Expo en 
85 stuks Focus Compact GII T DMX. CLS-partner Lichtpunt 
verzorgde de levering van de armaturen.

www.cls-led.com  

Zuiderzee-
museum

A c t u e e l
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Helvar is van origine een Finse 
fabrikant van verlichtings- en 
lichtsturingscomponenten, 
wereldwijd actief, die oplossingen 
biedt voor de stijgende vraag naar 
intelligente gebouwen. 

Met een hoge aandacht voor 
duurzame en future-proof 

oplossingen wordt het steeds 
duidelijker dat de realisaties van 
vandaag compatibel moeten blijven 
met de functionaliteiten en diensten 
van morgen. Een goed voorbeeld 
van deze mentaliteit is te vinden 
bij Reynaers Aluminium. Sinds 
2017 maken zij in het volledige 
gebouw gebruik van het Helvar 

DALI lichtmanagementsysteem. 
Met het systeem kunnen zij 
het gebouw zowel lokaal als 
centraal bedienen door middel 
van overzichtelijke touchscreens 
met koppelingen naar HVAC en 
elektrische vensterbediening. Ook 
de gebouwtechnieken moeten 
up-to-date blijven. Daarom wordt 
het lichtmanagementsysteem 
aangesloten op het Helvar Cloud 
Platform. Dit maakt het mogelijk om 
het bestaande systeem te monitoren 
en te onderhouden via de cloud. 
Zo is Reynaers in staat om inzicht 
te krijgen in de prestaties van het 
systeem en het gebouw, weet men 
wanneer er iets aan de hand is en 
kunnen problemen eenvoudig worden 
opgelost. Het Helvar Cloud Platform 
is altijd in ontwikkeling en updates 
worden automatisch doorgevoerd, 
waardoor nieuwe functionaliteiten 
ondersteund blijven. 

www.helvar.nl | www.helvar.be

Helvar

Hoe smart lighting lichthinder vermindert
Inwoners die gedurende de nacht regelmatig wakker 
worden met het idee dat de zon al op is omdat de 
straatverlichting naar binnen schijnt, hebben baat bij 
smart lighting in de straat. Met smart lighting is de 
openbare verlichting te dimmen op die locaties waar de 
straatlantaarns zorgen voor lichthinder.

Precies daar waar het nodig is. De Luminizer beheer-en 
besturingssoftware regelt het lichtniveau zodanig, dat 
inwoners lekker kunnen slapen, terwijl er toch genoeg 
wordt verlicht om veilig over straat te gaan, met een 

goede nachtrust en minder klachten van inwoners 
als resultaat. Meer op maat verlichten kan door te 
kiezen voor armaturen met verschillende, onafhankelijk 
van elkaar aan te sturen lichtcompartimenten; dan 
wordt er alleen aan de huizenkant gedimd. Ook is 
het mogelijk bewegingssensoren te koppelen aan de 
verlichting, waardoor de straat alleen wordt verlicht als 
er weggebruikers zijn. Maximaal dimmen als het kan en 
verlichten wanneer het nodig is.

www.luminext.eu

In de vorige editie stond er in 
actueel een lichtproject met een 
verhaal, over Orchis Uitvaartzorg. 
Dit is een toonbeeld van intensieve 
samenwerking tussen alle betrokken 
partijen geweest, waarbij eenieder 
zijn steentje heeft bijgedragen. 

Zo ook INIZIO Creative Lighting 
Solutions en Unlumited Lighting 
Solutions. Een integrale oplossing, 
waarbij is voldaan aan de wensen 

Unlumited Lighting Solutions
van Afscheidhuys Valckenhorst, 
de architect en lichtontwerper, en 
waarbij het bedieningsgemak van 
de gebruiker en de betrouwbaarheid 
van de lichtsturing centraal staan. 
Dagelijkse uitdagingen die de 
praktijk met zich meebrengt, 
zijn overwonnen met onder 
andere het Zen-Lite draadloos 
lichtmanagementsysteem.  
Unlumited heeft een groot deel 
van de armaturen geleverd, maar 

met het eigen Zen-Lite-systeem 
de mogelijkheid geboden ook 
andere merken, producten en 
dimprotocollen toe te passen. Samen 
worden de armaturen centraal 
gestuurd met 1 systeem. En waar 
mensen werken worden weleens 
foutjes gemaakt, zo ook in het 
overnemen van de aangeleverde 
informatie. Het webadres is dan ook:

www.unlumited.com
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Te veel en te fel licht dat de hele nacht blijft branden 
kan mens en natuur ontregelen. De vernieuwde richtlijn 
Lichthinder van de NSVV helpt bij het inplannen van 
gedoseerde verlichting zonder overlast voor mens en 
omgeving en is nu beschikbaar voor iedereen die te 
maken heeft met verlichting in de openbare ruimte. 

Dankzij led is verlichten steeds goedkoper geworden. 
Het feit dat het goedkoop lijkt, maakt dat het te vaak 
voorkomt dat het licht in en op kassen, kantoorgebouwen, 
etalages, wegen en reclameborden de hele nacht blijft 
branden. Op de ene plek wordt de natuur ontregeld door 
al dat licht, op andere plekken ondervinden omwonenden 
er hinder van of kan het zelfs schadelijk zijn voor de 
gezondheid. Meer licht is niet altijd beter en het brede 
aanbod van kunstlichttoepassingen maakt het voorkomen 

van lichthinder niet simpeler. Voor 
elke sector zijn er normen en 
richtlijnen. Neem daarbij de eisen van 
omwonenden en verkeersdeelnemers, 
het beschermen van flora en fauna én 
de specifieke projecteisen; dan is een 
heldere (vernieuwde) richtlijn geen 
overbodige luxe. De richtlijn biedt een 
stevig houvast voor iedereen die met openbare verlichting 
te maken heeft. Daarnaast biedt NSVV jaarlijks workshops 
Lichthinder aan, waarin de deelnemers nog meer 
handvatten krijgen aangereikt om de richtlijn zelfstandig 
en correct in de praktijk te kunnen toepassen. Twee jaar 
lang werkte de commissie Lichthinder van NSVV aan de 
vernieuwde richtlijn. Deze is nu volledig geactualiseerd op 
basis van maatschappelijke en technische ontwikkelingen. 
De richtlijn is aangevuld met maatregelen om 
lichthinder door lichtuitstraling van gebouwen en door 
reclameverlichting te voorkomen. In de bijlage wordt het 
meten en bepalen van lichtsterkte toegelicht. Tenslotte 
ontvangt iedereen bij de richtlijn gratis de NSVV Excel tool 
voor het berekenen van het schijnbare oppervlak, omdat 
veel lichtberekeningsprogramma’s deze berekening nog 
niet hebben verwerkt in hun programmatuur. De richtlijn is 
verkrijgbaar via de website van de NSVV. 

www.nsvv.nl

Minder licht, 
minder hinder

A c t u e e l

Chess kondigt aan dat Mymesh 
integreert met Helvars nieuwe 
draadloze productlijn Freedom. 
Deze samenwerking realiseert een 
compleet armatuurconcept, waarbij 
elke Helvar leddriver draadloos 
wordt bestuurd door een Freedom 
Node met Mymesh. Deze oplossing 
creëert een robuust en schaalbaar 
mesh-netwerk dat kan worden 
gebruikt als een geavanceerde data-
infrastructuur om elke omgeving 
slim te maken. 

Helvar Freedom is de nieuwe 
draadloze productlijn van de 
gerenommeerde fabrikant van 
verlichtingsoplossingen uit Finland. 
De Freedom Node met Mymesh 
maakt verbinding met elke Helvar 
Freedom-driver en stelt gebruikers 
in staat om geavanceerde draadloze 
besturings- en management-opties 
in elke omgeving te implementeren. 
De gebruiker kan Helvar Freedom 
drivers naadloos integreren met het 
Mymesh-ecosysteem, dat bestaat uit 

Mymesh integreert Freedom
vele andere innovatieve draadloze 
sense & control-apparaten. Beide 
bedrijven hebben een rijke 
geschiedenis, delen dezelfde visie 
en geloven dat de toekomst van 
verlichting draadloos, veilig en 
intelligent is. Beide kijken uit naar de 
samenwerking aan deze draadloze 
onderneming, waarbij verlichting 
“nog maar het begin is van de ‘Smart’ 
revolutie."  

www.chess.nl

8



Kubus werpt blik 
op de toekomst

Installeer snel en 

eenvoudig een complete 

lichtsturing 

Multisensor

DALI-voeding

Draadloos 
bedieningspaneel

Complete lichtsturing

RoomSet

helvar.nl/roomset

CA Immo is bezig om een innovatief kantoorgebouw 
te bouwen, vlak voor het centraal station van Berlijn, 
genaamd cube berlin. Aan de buitenkant lijkt het op een 
gigantisch standbeeld en binnenin is er veel ruimte voor 
inspiratie. In dit slimme gebouw van de toekomst zal 
intelligente technologie in staat zijn om te leren van haar 
gebruikers en zich aan te passen om aan hun indivuele 
noden tegemoet te komen. 

Zo staat het gebouw dus niet alleen in de startblokken om 
nieuwe concepten van werken op kantoor te ondersteunen, 
maar het zal ook MVO en geoptimaliseerd facilitair 
management mogelijk maken. Het gebouw is smart 
met flexibele ruimte (10 verdiepingen met te verhuren 
ruimte van 300 tot 1400 m²), een uitnodigende foyer 
en een overweldigend dakterras, en alles wat achter de 
schermen gebeurt. Een app die speciaal voor het gebouw 
is ontwikkeld, laat huurders werkplekken en vergaderzalen 
boeken, individueel het lichtniveau en de kamertemperatuur 
aanpassen en deuren openen. Deze sensoren en digitale 
onderdelen worden allemaal aangestuurd door een 
centraal ‘ brein’ – kunstmatige intelligentie die bergen 
gebouwinformatie realtime evalueert om suggesties te 
kunnen doen voor optimalisatie.

Binnen is er gekozen voor een slimme lichtoplossing 
van SOLO Lighting. Deze Duitse armaturenfabrikant 
is gespecialiseerd in energiezuinige en intelligente 
lichtsystemen en begeleidt wereldwijd projecten van 
begin tot eind. In dit gebouw komen 7000 armaturen 
met Blu2Light van Vossloh-Schwabe, een draadloos 
lichtbesturingssysteem dat is gebaseerd op Bluetooth en 
werkt via apps op mobiele apparaten. De componenten 
zijn verbonden via een mesh network, waarbij elke 
sensor fungeert als ontvanger en zender. Elke armatuur 
met Blu2Light heeft ook een functie als baken, wat het 
mogelijk maakt om berichten te versturen en te ontvangen, 
waardoor tracking ook mogelijk is. Dankzij het open 
communicatieprotocol is deze data ook beschikbaar voor 
andere IoT-applicaties.

www.vossloh-schwabe.com
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Groothandel en leverancier
in hoge kwaliteit
LED TEXTIELFOTOWANDEN
voor een aantrekkelijke prijs

Boeierstraat 10i
8102HS Raalte

T 06 53 11 13 46
E info@wantix.nl wantix.nl

Zakelijk 
besparen 
met LED!

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

Compacte, waterproof 
connectoren van 

topkwaliteit

www.timberlab.nl  |  +31 (0)318 843617  |  info@timberlab.nl

TimberLab werkt aan een 
leefomgeving waar 
duurzaamheid, veiligheid en 
beleving centraal staan.

Op de Veluwe produceert  
Timberlab in eigen beheer 
verlichting en andere 
buitenproducten die niet 
gewoon ín de natuur staan, 
maar één zijn met die natuur.

“Deze houten 
verlichting wordt 
met de jaren alleen 
maar mooier”



Tronix Lighting is een oer-Hollands familiebedrijf 
dat al bijna 25 jaar bestaat. Het is gespecialiseerd in 
lichtoplossingen voor de professionele markt. Tronix 
voldoet aan de WEEE-richtlijn en berekent op de lampen, 
armaturen en onderdelen die vallen onder de Weee-
richtlijn een ‘afvalbijdrage'. Deze staat vermeld op de 
factuur die de klanten ontvangen. Eind 2019 koos Tronix 
voor Weee Nederland. 

De Nederlandse wetgeving verplicht producenten en 
importeurs van elektrische en elektronische apparatuur 
(in het Engels EEE, Electrical and Electronic Equipment) 
om zorg te dragen voor de inname en recycling van de 
apparaten die zij op de markt brengen. Weee is de naam 
voor deze Europese richtlijn die dit reguleert. De W staat 
voor waste. Deze richtlijn definieert zes categorieën 
elektrische en elektronische apparatuur die binnen de 
reikwijdte van de richtlijn vallen. Eén categorie is lampen. 
In het algemeen valt te stellen dat alle apparatuur die 
elektriciteit of elektromagnetische velden nodig heeft 
om haar primaire taak uit te voeren, binnen de reikwijdte 
valt. Ook veel onderdelen vallen sinds augustus 2018 
onder de Weee-richtlijn. Het gaat hierbij om onderdelen, 
zoals bijvoorbeeld een prikkabel, een power supply en 
led-dimmers enzovoort. Producenten betalen voor de 
producten die ze op de markt zetten. Dit is per kilo of per 
stuk. 

De Weee-wetgeving en wat er allemaal onder deze wet 
valt, is soms best lastig. Welk onderdeel wordt door de 
wet gezien als apparaat of juist als component? Maarten 
Verbruggen zegt hierover: “Binnen Weee Nederland zit 
veel kennis en op alle vragen kreeg ik een antwoord. Tronix 
heeft het betalingssysteem nu zo geautomatiseerd dat de 

Glimp is sinds 2008 het 
ondersteunende verkoopkantoor 
en de partner voor LIGMAN in 
Nederland. Ligman is al 25 jaar een 
betrouwbare, internationale partner 
met een solide reeks producten 
die hun waarde hebben bewezen, 
waarbij continu wordt gewerkt aan 
verbetering en vernieuwing van 
producten. 

‘afvalbijdrage’ op de facturen komt aan klanten. Ik vind het 
lastig dat veel bedrijven deze wetgeving nog niet kennen of 
willen kennen. Wat mij betreft mag de overheid bedrijven 
beter informeren. Er wordt wel gecontroleerd, maar dit is 
nog onderbelicht. Het is belangrijk dat bedrijven weten 
dat ze aan de producentenverantwoordelijkheid moeten 
voldoen en dat deze bedrijven worden aangesproken als 
ze geen producentenbijdragen betalen. Zo blijven kosten 
beheersbaar voor producenten, voorkomen we oneigenlijke 
concurrentie en dragen we met zijn allen bij aan een beter 
milieu.”

De vergoeding die producenten en importeurs aan een 
producentenorganisatie betalen bij het op de markt 
zetten van elektrische en elektronische apparatuur is een 
markttarief. Tot 2013 was er in deze markt nog maar één 
speler, De oprichter van Weee Nederland, Reint Sekhuis, 
wilde hier verandering in brengen en producenten en 
importeurs een keuze bieden. In het buitenland was er 
al veel langer sprake van een gezonde marktwerking. 
Zo ontstond er een nieuwe producentenorganisatie en 
sinds die tijd zijn er meer dan 700 producenten bij Weee 
Nederland aangesloten.

www.tronix.nl 

WEEE-
wetgeving

Glimp
De armaturenreeks breidt zich 
steeds verder uit en de lijst van 
referenties groeit. Met volledige 
ranges, architectonische reeksen met 
uitgebreide opties en accessoires voor 
indoor en outdoor, levering binnen 
vier weken vanuit Europa en 300 
armatuurtypen met 3000 variaties is 
Glimp flexibel en concurrerend. 

www.glimp.nl
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Maatwerk is 
standaard
Object Rotterdam is een jaarlijks evenement op het 

grensgebied van design, kunst, mode, architectuur 

en vakmanschap - een verfrissende visvijver vol 

veelal zelf producerende ontwerpers. Hun grote 

pluspunt: maatwerk is vrijwel altijd mogelijk. 

Die lamp, maar dan in andere afmetingen 

of afwerkingen? Flexibiliteit is troef. 

Voor (interieur)architecten, project- en 

conceptontwerpers die voor hun klanten 

echt iets unieks willen.

– Door Monique van Empel

Motus 
De Motus, hier in walnoothout met koper, doet 
direct denken aan een grasspriet in de wind. 
De kop heeft een speciaal 3D geprint onderdeel, 
waardoor deze 300° kan worden gedraaid. Een 
touch-sensor functioneert zowel als dimmer als 
aan/uit-schakelaar. Verkrijgbaar in een kleine en 
grote versie, in verschillende materialen en kleuren. 
Een circulair ontwerp dat makkelijk kan worden 
gedemonteerd of gerenoveerd.

www.morganruben.com
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Circulariteit
Vlak 3 is door Gregor van Egdom ont-
worpen met circulariteit als uitgangs-
punt. De ledlamp kan tot op materiaal-
niveau uit elkaar worden gehaald. 
Deze wandlamp is dimbaar met de 
goudkleurige knop op de voorkant en 
volgt daarbij dezelfde lichtkleur als 
een gloeilamp - van een zachte, oranje 
gloed tot een heldere daglichtkleur. In 
drie vormen: pilvormig (18x36 cm), rond 
40 cm en rond 33 cm, en in de kleuren 
antracietgrijs en blauw geëtst glas.

www.krekr.nl

Aureool
Aureool a.k.a. Halo; een hele naam 
voor een lamp die ook heel wat 
méér is dan je op het eerste gezicht 
misschien zou zeggen. De clou 
zit ‘m erin dat deze kroonluchter 
heel licht met de hand uittrekbaar 
is en de diameter zo kan worden 
vergroot van 50 naar 190 cm. Een 
even decoratieve als functionele 
constructie dus.

www.wielandvogel.nl

Blije butler
The Happy Butler van Studio 
Vredeveld is lamp en bijzettafeltje 
ineen. De lamp is standaard 
gepoedercoat in één kleur, maar 
de voet, tafel en lamp kunnen op 
aanvraag in elke kleur(encombinatie) 
worden gemaakt. De lichtbron 
is een dim-to-warm ledlicht met 
energielabel A, lichtkleur 2400-3000 
K, CRI >90 en maximale output 720 
lm.

www.stuvr.nl

Gebreid
Het bijzondere aan de lampen uit de Knitted Collection 
zijn de 3D gebreide hoezen. De hoezen zijn afneembaar, 
om gereinigd te kunnen worden. Deze vloerlamp Urchin 
Nr 3 is 158 cm hoog, heeft een zwarte kap, een stalen 
frame van ‘goud’ en staat op een sokkel van Belgisch 
hardsteen. De hele Urchin-lijn telt tien hang-, wand- en 
vloerlampen in verschillende kleuren en afwerkingen.

www.riktenvelden.com

Queen
Deze vrolijk gekleurde tafellamp Queen van Hola Studio 
is qua vorm geïnspireerd op een olielamp. De body is 
gemaakt van 3D geprint bioplastic. Queen is niet op 
voorraad, maar wordt on-demand en helemaal naar wens 
gemaakt.

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

Experts in licht metrologie instrumenten

spheres gonios camera’s

��������������

Kennis van licht & techniek

Nu voor 
maar

Meer informatie: www.installicht.nl

€50,-
€ 9250

Voor het eerste jaarRegulier à €9250

1 jaar (10) edities 
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Blend
Het project Blend van Ward Wijnant is geïnspireerd op 
het idee dat uit één en dezelfde boom, hetzelfde hout, 
verschillende soorten patronen en structuren kunnen 
worden verkregen door te werken met verschillende 
zaagtechnieken. Door zowel kwart-gezaagd hout 
(houtnerf als strepen) als gewoon gezaagd hout (houtnerf 
als vlammen) te combineren, biedt deze lamp qua 
inlegwerk een verrassend nieuw beeld.

www.wardwijnant.nl

Zonlicht
Sunlight is een wandlamp van twee panelen: een koperen 
achterplaat en een geperforeerd aluminium paneel. Met 
twee afzonderlijk in elkaar grijpende ledstrips (12 V), met 
aparte schakeling en besturing (met capacitieve sensoren, 
of Arduinio met voorgeprogrammeerd lichteffect). 
Diameter: 55 cm. Andere afmetingen op aanvraag.

www.alexandraizeboud.com

EPS
Op Object toonde Klaas Kuiken nieuwe glazen lampen in 
de EPS-collectie, gemaakt met de lost-foam giettechniek, 
die normaal alleen voor ijzer wordt gebruikt. Hierbij 
worden ontwerpen en mallen van piepschuim in een bak 
zand geplaatst. Dan wordt heet gietijzer in de container 
gegoten, waardoor het schuim smelt en het gietijzer 
overblijft; als exacte kopie van het ontwerp in schuimvorm. 
Mallen van piepschuim worden omgevormd tot gietijzeren 
mallen, die de glasobjecten een unieke structuur geven. 
De experimenten worden ondersteund door het Glaslab 
Leerdam. De lampen variëren in hoogte van 65 tot 140 cm. 

www.klaaskuiken.nl

Momentum
Deze hanglampen Momentum heten zo, omdat Alex de 
Witte tijdens het glasblaasproces precies is gestopt op 
het artistiek bepalende moment. Het moment waarop hij 
de tijd als het ware heeft stilgezet en tegelijkertijd speelt 
met de suggestie van beweging. De hanglampen zijn 
allemaal mondgeblazen en daarmee uniek. Verkrijgbaar 
als Single (20-25 cm), Double (30-40 cm) en Triple (60-
70 cm). Keuze uit transparant helder of gekleurd glas. 
Dimbaar ledlicht, 2700 K. 

www.alexdewitte.nl
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Licht in Rembrandts 
ogen

De door Sir John Soane ontworpen en in 1815 geopende 
galerie in het zuidoosten van Londen heeft een deel van 
de bestaande halogeenverlichting omgevormd tot een met 
Casambi Bluetooth geregeld systeem met Optec LED-
spots met 12 W ledmodules van Erco. Met innovatie als 
wens gaf de galerie namelijk de bekroonde cameraman 
Peter Suschitzky de opdracht om speciaal voor de 
tentoonstelling “Rembrandt’s Light” een lichtconcept te 
ontwikkelen, waarbij een nieuw ledverlichtingssysteem 
van ERCO met draadloze Bluetooth-regeling wordt 
ingezet. Dankzij de nieuwe technologie was Suschitzky in 
staat om de baanbrekende werken van de Nederlandse 
meester – 35 schilderijen, etsen en tekeningen – op 
unieke wijze te verlichten en daarbij het thema van de 
tentoonstelling, licht en vertellen, tot leven te wekken.

Star Wars en Rembrandt
Suschitzky staat bekend om zijn werk aan films zoals Star 
Wars: The Empire Strikes Back, The Rocky Horror Picture 
Show en Mars Attacks! alsmede als cameraman (Director 
of Photography) bij 11 films van David Cronenberg.
“Als Rembrandt nu zou leven, was hij misschien wel 
cameraman geworden“, denkt Jennifer Scott, Sackler 
Director van de Dulwich Picture Gallery en co-curator van 
Rembrandt’s Light. “Zoals onze tentoonstelling laat zien, 
gebruikte hij licht om de kijker in de vertelling te plaatsen.”

“Heel mijn leven heb ik mij laten inspireren door de werken 
van de grootste oude meester”, verklaart Suschitzky. “Ik 
ben van mening dat Rembrandt ernaar streefde om een 
universele waarheid in het menselijke bestaan te ontdekken 
en hij gebruikte licht om beweging en emoties op te wekken. 

Dit is een parallel met de kunst van het maken van films, 
waarbij het voor een sterk verhaal onontbeerlijk is om met 
licht te modelleren en de aandacht van de kijker naar de 
gewenste plaats in het beeld te sturen."

Werken met licht
De thematisch ingerichte tentoonstelling illustreert hoe 
Rembrandt met licht heeft gewerkt: van het opwekken van 
een meditatieve sfeer via de verlichting van mensen tot 
en met het oproepen van effect en dramatiek. “We wilden 
de verlichting gebruiken om de verschillende thema's van 
de ruimten en de in Rembrandts schilderijen opgenomen 
sferen uit te werken”, vertelt Helen Hillyard, assistent-
curator van de galerie en co-curator van Rembrandt’s 
Light. “De eerste ruimte is bijvoorbeeld stoutmoedig en 
dramatisch en toont Rembrandts unieke vaardigheid als 
verhalenverteller, terwijl de laatste ruimte overvloedige 
zinnelijkheid overdraagt en een intieme sfeer schept voor 
de meest persoonlijke werken van de kunstenaar. Met het 

De Dulwich Picture Gallery, de oudste kunstgalerie ter 

wereld, heeft de 350ste sterfdag van Rembrandt met 

een buitengewone tentoonstelling geëerd, die de rol van 

het licht bij de schepping alsook bij de inhoud van zijn 

werken viert. 
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nieuwe ledverlichtingssysteem zijn wij erin geslaagd om 
enkele van de kernboodschappen van de tentoonstelling 
door ons eigen werk met licht over te dragen." De voor 
Bluetooth geschikte armaturen van Erco maken individueel 
schakelen en dimmen mogelijk, waarbij de besturing en 
programmering via de iPad en iPhone worden uitgevoerd. 
Er werd een reeks verwisselbare tertiaire lenzen gebruikt 
– met onder meer smalle lichtbundels, breedstralers, brede 
lichtverdeling, ovale lichtverdeling en framing – om een 
precieze verlichting van elk kunstwerk te verwezenlijken. 

Spannend potentieel
“Het spannende is momenteel dat het Bluetooth-systeem 
in overeenstemming met een bepaalde specificatie kan 
worden ontwikkeld”, aldus Alexander Moore, tentoon-
stellingsleider van de galerie. “Binnenkort tonen wij een 
fototentoonstelling, waarbij een deel van de verlichting 
door timers moet worden geschakeld die door de bezoeker 
draadloos worden geactiveerd. Bovendien houden wij ons 

bezig met interactieve lichtdesigns die daadwerkelijk door 
de bezoeker kunnen worden geregeld. Het is belangrijk 
dat wij ons nu voor deze nieuwe ontwikkelingen hebben 
opengesteld en een onderdeel van de discussie kunnen 
zijn." Met een breed spectrum aan lichtverdelingen en 
hoogwaardige fotometrie dekt de spotserie Optec alle 
vereisten aan licht voor tentoonstellingen af: contrastrijke 
accentueringen, breedstraling van expositiestukken, 
gelijkmatige verlichting van wanden of haarscherpe 
lichtbundels voor indrukwekkende lichteffecten. Volgens 
Moore is de keuze voor Erco zowel beïnvloed door de 
product- als de servicekwaliteit.

Hechte integratie
“We willen benadrukken dat wij als 
liefdadigheidsorganisatie bij het verstrekken van een 
dergelijke opdracht de fabrikanten altijd gedetailleerd 
vergelijken”, legt Moore uit. “We hebben niet naar een 
Bluetooth-geregeld systeem gezocht. Het was eerder 
Erco die ons op dat idee bracht. De onderneming werd 
gedeeltelijk geselecteerd, omdat de producten de beste 
prijs-prestatieverhouding vertonen, maar de belangrijkste 
reden was dat Erco van begin af aan al bijdroeg aan het 
project. Erco behoort nu echt tot de familie en dit type 
relatie is in harmonie met de cultuur van de Dulwich 
Picture Gallery.“

www.erco.com
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– Door Trea ten Kate

Beurs LED + Elektro 
naar een hoger niveau

Good! en NSVV slaan de handen ineen. De 

organisatie van de jaarlijkse beurs LED + 

Elektro ziet in NSVV een belangrijke partner 

om de kwaliteit en onafhankelijkheid van de 

beurs te verhogen. 

Jaarlijks organiseert beursorganisatie Good! Vakbeurs 
LED + Elektro in Den Bosch. NSVV heeft haar jaarlijkse 
kennissymposium. Ze bedienen dezelfde doelgroep. Een 
goede reden voor de twee organisaties om de handen 
ineen te slaan. Voor NSVV biedt het goedbezochte b2b 
evenement een waardevol podium voor haar jaarlijkse 
symposium om de kwaliteit van licht te waarborgen en 
kennis te delen. 

Nieuwe producten en seminars
Led + Elektro is de jaarlijkse onafhankelijke vakbeurs voor 
licht- en elektrotechniek in de Brabanthallen. Nieuwe 
producten en seminars vormen de kern van het b2b 
evenement. Led + Elektro biedt exposanten en bezoekers 
zoals architecten, installateurs, lichtontwerpers en 
zakelijke eindgebruikers de kans om te netwerken op 
hoog niveau. De organisatie van de beurs ligt in handen 
van Good!, die diverse vakbeurzen organiseert. “We 

doen meer dan alleen het organiseren van beurzen”, zegt 
directeur Peter Groot. “We organiseren een jaarlijkse 
business day. Dat doen we voor Led + Elektro, maar 
ook voor de solarsector, de verwarmingssector, storage 
en huis & energie. Onder de naam Dutch New Energy 
Research voeren we continu marktonderzoeken uit per 
sector om de handel in die sector te verbeteren. De 
solarsector loopt daarin voor. We ontleden elk kwartaal 
de hele markt met de actuele cijfers over bijvoorbeeld 
het aantal zonnepanelen op daken en subsidies. Dit is op 
korte termijn nog niet beschikbaar voor de lichtwereld, 
maar we houden de vinger aan de pols.” 

Verdieping op de beurs
NSVV was al langer op zoek naar een geschikte locatie 
voor haar jaarlijkse symposium. “Ik ben onder de indruk 
van de opzet van Led + Elektro”, zegt voorzitter John de 
Joode. “Er zijn mooie presentatiehoeken en seminars 
en het gaat niet alleen maar over led. De beurs wordt 
ook bezocht door installateurs en die hebben we nodig, 
want hoe slim led ook is, het installeert zichzelf niet.” Uit 
gesprekken met standhouders bleek dat er behoefte is 
aan meer verdieping. De Joode is van mening dat NSVV 
de beurs die verdieping kan geven. Het idee leidde tot 
gesprekken tussen de directeur van Good! en de voorzitter 
van NSVV, waarbij ook Lichtkoepel Nederland wordt 
betrokken. “Terwijl Good! zorgt voor de locatie met 
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alle benodigde faciliteiten, communicatie en diensten, 
zorgen wij voor inhoudelijk sterke seminars en lezingen 
door partijen die lid zijn van Lichtkoepel Nederland en 
controleren we vooraf op kwaliteit en onafhankelijkheid”, 
schetst De Joode de samenwerking. De Joode en Groot 
borrelen van de ideeën om de beurs naar een steeds 
hoger niveau te tillen. “Het kan dé plek worden om prijzen 
uit te reiken, zoals de gouden speld en de Wout van 
Bommel Award, en waar mensen hun European Lighting 
Expert-diploma feestelijk in ontvangst nemen. We kunnen 
in Den Bosch in die twee dagen veel realiseren voor 
de Nederlandse en Belgische lichtwereld.” NSVV zet 
daarvoor haar kennis en netwerk in, maar ook het ELEA 
concept (European Lighting Expert Association) en de 
NSVV Gedragscode voor het maken van lichtadviezen. 
“Samen met de Nederlandse Licht Associatie (NLA) en 
de samenwerkingspartners binnen Europa zien we het 
ook als een goede plek om de aandacht te vestigen op 
fabrikanten die kwaliteit produceren binnen de Europese 
grenzen. Door corona is in heel korte tijd duidelijk 
geworden dat de Europese lichtwereld erg afhankelijk is 
geworden van China. In hoeverre dat wenselijk is, is een 
belangrijk onderwerp van gesprek.” 

Inspelen op ontwikkelingen
“We werken al langer samen met NSVV, maar nu wordt 
dat geïntensiveerd”, zegt Groot. “Er zijn volop ideeën en 

we hebben de contouren van de samenwerking geschetst. 
De seminarruimte wordt de centrale plek met daaromheen 
de stands. Op zich is dat niet nieuw. Het is vooral de 
inhoud van de seminars waaraan de bezoeker zal merken 
dat er iets is veranderd. NSVV bewaakt de kwaliteit 
om te voorkomen dat er in seminars producten worden 
gepitcht.” Groot ziet dat de ledsector in ontwikkeling is en 
dat daarmee ook de kennisvraag verandert. “Toen we met 
Led + Elektro begonnen, waren er uit de installatiesector 
veel vragen over levensduur en kwaliteit. We zijn nu 
acht jaar verder en veel van die vragen zijn beantwoord. 
We maken nu een volgende stap in de ontwikkeling van 
led, dus ook de beurs moet daarin mee. Wij zochten een 
nieuwe dynamische partij die ons kan helpen om goed op 
die ontwikkelingen in te blijven spelen en we vonden dat 
bij NSVV.” 

www.good.nl
www.nsvv.nl 
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Nieuw licht uit oude 
vertrouwde armatuur

In Europa hangen tussen 3 en 4 miljoen armaturen van Industria. 

Steeds vaker komt er ledlicht uit de armaturen. Ook de gemeente 

Noordwijk verving het oude Industria licht door led. 

– Door Trea ten Kate

Bijna een eeuw geleden begon Industria en groeide 
uit tot één van de grootste armaturenfabrikanten van 
West-Europa. In bijna de helft van alle tunnels in Europa 
hangen armaturen van Industria. Ook in Vila Volta in 
de Efteling hangen kooilampen van het Haagse bedrijf. 
Waarschijnlijk heeft elke Nederlander wel eens licht van 
Industria gezien. In 2012 werd de Industria Groep als 
onderdeel van Indal Group gekocht door Philips Lighting 
en in 2018 vond de wedergeboorte plaats. Ferry Breeuwer 
(algemeen directeur) en Nic van Koningsbruggen (business 
development manager) geven een kijkje in de keuken van 
Industria Lighting.

Nieuwe vragen over oude producten
“In 2019 waren we weer volop in productie”, zegt 
Breeuwer. “Industria was een sterke naam en is dat 
nog steeds. Daarom was het voor ons logisch om weer 
onder die naam te gaan werken. We worden gemakkelijk 
gevonden en krijgen nieuwe vragen over oude producten.” 
Hij voegt daaraan toe dat Industria geen exacte kopie 
is van het oude bedrijf: “We behouden de cultuur, die 
sterk is gericht op innovatie en cohesie, maar we bouwen 
tegelijkertijd aan een nieuw bedrijf dat flexibel genoeg is 
om in te blijven spelen op nieuwe ontwikkelingen.” 

Refurbishing
Het Haagse bedrijf heeft voor diverse Industria-armaturen 
ledmodules ontwikkeld. Er zijn in Europa minstens twee 

miljoen Industria-armaturen die nog zeker 15 tot 20 jaar 
meegaan. Miljoenen armaturen refurbishen naar led, 
dat klinkt als een saaie klus, maar daar zijn de mannen 
van Industria het niet mee eens. Breeuwer wordt juist 
getriggerd door het oplossen van een probleem met 
minimale middelen. “Het is een vraag die steeds weer 
wordt gesteld: hoe kunnen we een oplossing vinden voor 
afval? Te veel ledarmaturen zijn ‘sealed for life’: kapot is 
kapot en de hele armatuur moet dan worden vervangen. 
Voor mij zit de uitdaging erin om het bedrijfsproces 
zo in te richten dat producten cradle to cradle worden 
geproduceerd. Je moet dan al in een vroeg stadium in 
de hele keten afspraken maken om de armatuur, drivers 
en leds terug te laten komen. Ik vind het interessant om 
het bedrijfsproces zo in te richten dat dat ook mogelijk 
is.” Refurbishing is in de lichtwereld niet nieuw. Waarin 
onderscheidt Industria zich volgens Breeuwer? “Veel 
bedrijven maken retrofit-oplossingen die voor meer 
armaturen toepasbaar zijn. Wij maken onze oplossingen 
voor de Industria armaturen, zodat alles is geoptimaliseerd 
voor die specifieke armatuur. Wij hebben alle specificaties 
van de armaturen, dus met onze lenzen en optieken 
bereiken we exact hetzelfde lichtbeeld als met de 
oorspronkelijke armatuur.”

Licht in de toekomst
Nic van Koningsbruggen ziet in de toekomst 
een steeds belangrijkere rol weggelegd voor 
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Led op Auteurswijk

Industria Lighting kreeg de opdracht om de openbare 
verlichting in de Auteurswijk in Noordwijk te 
vervangen door led. “De gemeente Noordwijk is 
vooruitstrevend met het besparen van energie met 
behoud van kwaliteit en binnen de OVL-richtlijnen”, 
zegt Van Koningsbruggen. 

In Noordwijk wilde men dezelfde lichtkwaliteit met 
minimaal energieverbruik en onderhoudskosten. “Dat 
is in de meeste gevallen de wens van opdrachtgevers. 
We houden daarbij in overleg met de opdrachtgever 
rekening met nieuwe richtlijnen of ontwikkelingen, 
bijvoorbeeld als er ergens vleermuisvriendelijk licht 
moet zijn.” Leo Snaar is beleidsmedewerker Beheer en 
Onderhoud OVL en al 30 jaar verantwoordelijk voor 
de openbare verlichting in de gemeente Noordwijk. 
Hij kende Van Koningsbruggen nog van het ‘oude’ 
Industria. “Ik vertelde hem dat ik een wijk heb 
met conventionele verlichting met Industria Libra-
armaturen. Industria heeft er nieuwe led-units in 
gedaan met een driver die automatisch dimt.” 

Rogier van Ankum is contractmanager bij 
PCO.infra in Den Hoorn en werd ingeschakeld voor 
het fysieke verwisselen van het licht in de auteurswijk. 
PCO.infra ontwerpt en realiseert OVL-installaties en 
installeert camerasystemen en verkeersregelsystemen. 
Van Ankum maakte al in een vroeg stadium van het 
project kennis met Industria: “Al aan het begin van 
het offertetraject hebben we een afspraak gemaakt 
om te zien hoe de units eruitzagen. We zagen direct 
dat het een heel gemakkelijk plug & play systeem 
is: stekker losklikken, oude unit eruit, nieuwe erin en 
stekker er weer in.” Het was het eerste project waarin 
de elektrotechnische dienstverlener samenwerkte met 
Industria. De samenwerking kreeg een vervolg. “Na de 
Auteurswijk volgde er nog een project in Noordwijk 
en er zijn ook al gesprekken gevoerd met andere 
gemeenten”, vertelt Van Ankum.

Een belangrijke eis van de gemeente Noordwijk was 
dat de nieuwe ledverlichting dezelfde beleving geeft. 
Snaar: “Als je over licht praat met bewoners, merk je 
dat er eigenlijk helemaal niet op wordt gelet. Pas als 
een lamp kapot is, dan hoor je het. Ik heb eens op een 
plein met acht straatlantaarns met wit licht 1 lamp 
vervangen door warmer geeloranje licht. Ik dacht: 
misschien vinden mensen dat wel mooi. De enige 
reactie die ik kreeg was toen een lamp kapot was en 
er werd gemeld: ‘De lamp naast die gele brandt niet 
meer.’ In de Auteurswijk is al het licht vervangen door 
led, die we zoveel mogelijk dimmen. We hebben geen 
enkele reactie gehad van bewoners. Dat betekent dat 
we het goed hebben gedaan.” 

straatverlichtingsarmaturen en lichtmasten. “Ik denk dat 
openbare verlichting een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan de ontwikkeling van smart city’s. Hoe een stad er 
ook uit gaat zien, overal staan masten waarin licht en 
elektriciteit aanwezig is. Daar zou je meer mee kunnen 
doen. Denk aan WiFi, sensoren voor het meten van 
luchtkwaliteit, geluidshinder of verkeersdrukte of laadpalen 
voor elektrische auto’s. Bij het ontwikkelen van nieuwe 
armaturen houden we rekening met de mogelijkheid om 
andere apparatuur in te bouwen.” Ook constateert hij 
een omslag in het denken over openbare verlichting - van 
zoveel mogelijk energiezuinig licht op zoveel mogelijk 
plekken, naar een meer gerichte aanpak. “Toen led kwam, 
leek het alsof comfort er niet meer toe deed, als het maar 
licht was en het liefst zoveel mogelijk. Het gesprek gaat 
inmiddels ook steeds vaker over de kwaliteit van het donker 
en de vraag: wanneer heb je licht nodig? Moet het licht de 
hele nacht op 100% blijven branden? Gaan we dimmen 
of gaan we bewegingssensoren inzetten? De nadruk 
komt steeds meer te liggen op maatwerk en de circulaire 
economie. Op dit moment houden wij ons in het nieuwe 
Industria bezig met het ontwikkelen van breed toepasbare 
en circulaire producten voor woonwijken, toegangswegen 
en het buitengebied.” 

www.industria-lighting.com
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Thuis-
werken in 
het juiste 
licht

In 2018 werkte slechts 14% van de werkende 
Nederlanders regelmatig thuis, aldus het CBS. De 
uitzonderlijke situatie die is veroorzaakt door het 
coronavirus heeft ervoor gezorgd dat er in korte tijd heel 
veel thuiswerkers zijn. Er wordt gewerkt aan keukentafels, 
er wordt online vergaderd vanaf de bank en ’s avonds 
wordt er nog even doorgewerkt in het sfeerlicht in de 
woonkamer. Waar moeten mensen op letten om thuis 
gezond te kunnen werken? 

Houding, beweging en verlichting
Er wordt veel gesproken over de uitdagingen om 
vergaderingen online te organiseren en om vanuit huis 
toegang te krijgen tot alle benodigde bestanden. Qua 
gezondheid worden er veel adviezen gegeven over een 
goede werkhouding, de ergonomie van de werkplek en 

het belang van regelmatig bewegen. Lopen mensen op 
kantoor nog regelmatig naar de printer, een collega of 
naar de koffiemachine, thuis gebeurt dit veel minder en 
een slechte werkhouding kan onder andere leiden tot RSI, 
rug-, nek- en schouderklachten. Een aspect dat nog niet 
naar voren is gekomen in de huidige adviezen voor de 
thuiswerkers is het licht. Er is veel onderzoek gedaan en 
er is nog steeds veel onderzoek gaande naar de effecten 
van licht op de mens; zowel voor het visueel presteren 
van de mens als voor de gezondheid. Veel van deze 
onderzoeken vinden plaats in kantooromgevingen. Uit al 
die onderzoeken blijkt dat het van essentieel belang is dat 
iedereen een correct verlichte werkplek heeft om taken 
goed uit te kunnen voeren. Ook de thuiswerker moet een 
correct verlichte werkplek creëren waar alle werktaken 
goed uit te voeren zijn. 

Tot 1 juni zijn alle evenementen en bijeenkomsten 

geannuleerd. Overheid en RIVM roepen op om zoveel 

mogelijk thuis te blijven. Nog nooit werkten zoveel mensen 

noodgedwongen thuis, met alle uitdagingen die daarmee 

gepaard gaan. 

– Door Trea ten Kate
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Meer licht niet altijd beter
De hoeveelheid licht die een thuiswerker op zijn of haar 
oog krijgt, bestaat uit daglicht en kunstlicht. Er is bewezen 
dat daglicht bijdraagt aan een plezierige omgeving waarin 
men over het algemeen aangeeft productiever te zijn. 
Een belangrijke tip voor alle thuiswerkers is: creëer een 
werkplek vlakbij een raam, zodat je een prettig uitzicht 
hebt waar je vooral veel daglicht kan ontvangen. Is de 
hoeveelheid daglicht niet genoeg (bijvoorbeeld op een 
grijze dag of in de avonduren), dan is het noodzakelijk 
de hoeveelheid licht op de werkplek aan te vullen 
met kunstlicht. Dat betekent niet dat meer licht altijd 
vanzelfsprekend beter is. Je kunt door grote hoeveelheden 
licht namelijk ook worden verblind. Verblinding kan 
bijvoorbeeld optreden door direct zonlicht, direct kunstlicht, 
reflecties via verschillende oppervlakken (denk aan 
witte muren of bureaus) of reflecties via beeldschermen. 

Denk na over je kijkrichting ten opzichte van het raam. 
De optimale werkplek is vaak een plek parallel aan het 
raam om zo directe verblinding en directe schaduwen te 
voorkomen. De afstand tot het raam, de kijkrichting en de 
kunstlichtbronnen die aanwezig zijn in de ruimte zijn vaak 
eenvoudig aan te passen door de thuiswerker zelf. Andere 
parameters die van invloed kunnen zijn op de hoeveelheid 
licht op de werkplek zijn onder andere de oriëntatie van het 
raam vlakbij de werkplek (of je bijvoorbeeld op het noorden 
of het zuiden uitkijkt), de reflectiefactoren van de wanden, 
het plafond, en de vloer en de grootte van de ruimte waarin 
de werkplek zich bevindt. Deze factoren zijn waarschijnlijk 
lastiger aan te passen. Momenteel wordt er op de TU 
Eindhoven onderzoek gedaan naar de optimale werkplek. 
NSVV en Dutch Daylight zijn van mening dat iedereen 
recht heeft op een correct verlichte werkplek.

Licht op de thuiswerkplek
• Zorg voor voldoende (dag)licht
• Vermijd verblinding
• Creëer een werkplek dichtbij en 
parallel aan een raam

Wees je ervan bewust dat licht 
bijdraagt aan je werkprestaties, ook 
op de thuiswerkplek. We wensen 
iedereen succes met thuiswerken in 
deze ongewone tijd. 

Mede namens NSVV en Dutch 
Daylight,
Juliëtte van Duijnhoven
Voorzitter Kernteam Indoor – NSVV
TU Eindhoven 

Voor dit artikel is gebruikgemaakt van 
diverse bronnen, zie www.nsvv.nl/
nieuws 
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Campagne voor 
het origineel

S c h a k e l e n  n a a r  s c h o o n h e i d  -  l i c h t  a a n ,  l i c h t  u i t

Terwijl interieurtrends komen en gaan, zijn echte design-
originelen voor altijd. Ze vertegenwoordigen de essentie 
van hun tijd en zijn gelijktijdig tijdloos mooi, waardoor ze 
vele decennia en generaties worden bewonderd. 

Maar wat hebben originelen dat andere objecten niet 
hebben? Gira heeft daar een aantal antwoorden op. Naast 
het duidelijke behoud van de waarde, die terug te vinden 
is in de hoge kwaliteit, toonaangevende functionaliteit 
en de begeerlijke vorm- en kleurgeving, beschikken 
echte originelen ook over veel andere eigenschappen 
die hen apart maken: een origineel blijft overeind, 
definieert een eigen lijn en ontwikkelt zich steeds decent 
opnieuw, zonder het DNA aan te passen. Een origineel 
is een uitdrukking van succesvol ondernemerschap, 
het harmonieert met andere design-originelen en is 
gemaakt voor de eeuwigheid. Al deze eigenschappen 
zijn nu te ervaren in een door Gira samen met andere 
toonaangevende designmerken opgezette campagne, 
waarin ze zich inzetten voor de waarde van echte design-
originelen.

Een beroep doen op een bekende designer en het 
artikel als origineel te bestempelen is voor maar weinig 
bedrijven weggelegd. Gira heeft maar liefst zeven licentie-
ondernemingen als samenwerkingspartner: Artemide, 
COR, Dornbracht, Hewi, Thonet, USM en Walter Knoll. De 
namen van hun design-originelen zijn: Tolomea, Conseta, 
Tara, System 111, Chair S 32, Stahlbausystem Haller, 

FK Schale. Niet alleen meubels en woonaccessoires 
kunnen zich ontwikkelen tot designiconen. Ook 
kleine objecten zoals het schakelaarprogramma E2 
met strakke vormgeving van Gira horen bij de who 
is who van originelen. Ze hebben namelijk één ding 
gemeen: het zijn internationale, originele designs in 
de binnenhuisinrichting, populair onder architecten 
en gekopieerd door de concurrentie. Hoewel de echte 
originele designs niet alleen als gebruiksvoorwerp, maar 
ook als toegepaste kunstwerken worden gezien en 
daardoor onderhevig zijn aan een strenger copyright, 
is er een overvloed aan kopieën op de markt. Naast 
de schending van het eigendom kunnen plagiaten ook 
tekortkomingen hebben als het gaat om kwaliteit, optiek 
en eerlijkheid. Dit omvat een minder nauwkeurige en 
hoogwaardige productie, lagere ontwikkelings- en 
loonkosten en bezuinigingen bij service en garantie. 
Bovendien hebben de designers of hun erfgenamen geen 
profijt van het economische succes.

Dit zijn allemaal redenen die Gira ertoe hebben 
aangespoord om het initiatief te grijpen. Het doel van 
de campagne is een sensibilisatie te ontwikkelen voor 
design-originelen. Alleen wie de oorsprong en de waarde 
ervan kent, kan ook een bewuste koopbeslissing nemen. 
Meer informatie en de inhoud van de campagne zijn te 
vinden in het digitale tijdschrift G-Pulse:

www.g-pulse.com/design-originals 

24



Agent251 executive recruitment is specialist 

in het werven van kandidaten voor account- 

en salesmanagement en directie functies in 

licht-, interieur- en architectuur gerelateerde 

branches. Wij komen graag in contact met 

kandidaten voor de volgende vacatures:

Accountmanager Utiliteit & Industrie
Attiva Lichtprojecten 

 
Accountmanager Retail & Hospitality 

Lumenplan
 

(Junior) Lichtontwerper 
Lumenplan

Lichtadviseur (binnendienst)
Norton - Spaapen 

 
Accountmanager 

Cable Masters 
 

Lighting Designer 
A-merk 

 
Lighting Consultant A&D 

A-merk

Scan de QR code voor het
complete vacature overzicht.

Interesse? Bel Agent251 voor
een gesprek.

Agent251 executive recruitment

Stationsweg 13B 1901 AA Castricum (NL)

+31 614 009 251 post@agent251.nl

Dimmen
Met deze Lumiko 1-10 V potmeter kunt u ieder type 
ledverlichting feilloos dimmen van 100-0%. 

Door gebruik te maken van slechts twee extra stuurdraden, 
eventueel in dezelfde leiding toe te passen, wordt een uiterst 
stabiele dimbare installatie gecreëerd. De Lumiko potmeter 
is voorzien van een insteek wisselcontact voor integratie 
in hotelschakelingen en is af te werken met vrijwel alle 
gangbare afdekmaterialen.

www.klemko.nl 



In Vitro 
en Caule
Flos brengt deze armaturen op 
de markt. De eerste, een ontwerp 
van Philippe Starck, geeft een 
zacht, diffuus licht dat vrij is van 
sterke contrasten door de Edge 
verlichtingstechnologie. 

In Vitro is er als plafond-, pendel- 
en wandarmatuur en als bollard. 
Caule is een outdoor collectie van 
Patricia Urquiola met simpele lijnen 
in een krachtige, herkenbare stijl, 
die doet denken aan een bloem 
met een flexibele, slanke steel, als 
subtiele toevoeging aan elke locatie 
buitenshuis.

www.flos.com 

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

Deze randloze, verdiept 
ingebouwde armatuur 
met niet-verblindende rearward 
optic is magnetisch vast te klikken voor 
gemak bij installatie en onderhoud. 

Hole is te gebruiken in (systeem)plafonds, showcases en 
(boeken)planken, in hotels, conferentiezalen, kantoren, 
showrooms, woningen en winkelcentra. De vaste 
behuizing is wit of zwart uit aluminium, rvs en PMMA. 
Hole is in verschillende kleurtemperaturen verkrijgbaar 
en met uiteenlopende optics. Er zijn versies met 1 W 
midpower led of 4 W highpower led.

www.aldabra.it

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

Zumtobel 
trio

Light Fields III, Ecoos II en Supersystem van Zumtobel 
vallen in de prijzen met Red Dot Awards en de iF Design 
award. De Oostenrijkse armaturenleverancier zorgt voor 
doorlopende hoge lichtkwaliteit, duidelijke designs van 
armaturen die vaak in de prijzen vallen. 

Het randloze lichtoppervlak van Light Fields III en de 
minimalistische kantoorarmatuur Ecoos II zijn allrounders 
als het gaat om kantoorverlichting, waarbij Ecoos II 
360⁰ verlichting geeft en Light Fields III kan worden 
gecombineerd tot een langer lichtoppervlak.
 De Supersystem-collectie biedt een uitgebreid scala 
aan kleine lichtobjecten die kwaliteitsoplossingen 
bieden voor allerlei architecturale verlichtingstaken.

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

Markus Johansson is niet bang om voor het onmogelijke 
te gaan. Hij werkt vaak met organische en abstracte 
vormen, en de nieuwe armatuur Blockchain is daarop geen 
uitzondering. Het idee was om een plaatje te creëren met 
kubussen die willekeurig in de lucht lijken te zweven. 

Blockchain bestaat uit acht kubussen. Vier daarvan 
hebben een ingebouwd ledpaneel, dat kan worden 

Vasthouden
TE Connectivity (TE) brengt 
Lumawise Type Z ledhouders op de 
markt voor snelle en gemakkelijke 
mechanische en elektrische 
verbindingen van COB led arrays, 
waarmee klanten modules kunnen 
maken die voldoen aan de Zhaga-
standaard. 

Tijdens de assemblage wordt de led 
daarmee stevig op z’n plek gehouden 
en komt dus op de juiste plek in de 
armatuur. Er komt geen solderen aan 
te pas, want een simpele poke-in 
wire connection is voldoende, met 
draden van 18 en 20 AWG – solid, 
fused en stranded. Deze ledhouders 

hebben nu ook een mogelijkheid 
voor Ledil optics, zodat ontwerpers 
kunnen kiezen voor flexibiliteit bij 
het creëren van stralingshoeken 
van spots en downlights. De 
houders integreren de elektrische, 
mechanische, temperatuur en 
optische interconnectiviteit, wat 
de time to market aanzienlijk kan 
verkorten, toegepaste kosten 
kan verminderen en gemakkelijke 
integratie mogelijk maakt. De 
behuizing zit in een brandvertragend 
halogeen- en rood fosforvrij 
thermoplastic (V-0 onder UL94). 
De nieuwe ledhouders kunnen 
worden toegepast in een breed 

scala, van nieuw tot retrofit, indoor 
en outdoor, inclusief spots, track 
lights, ingebouwde downlights, 
leeslampen, architecturale, 
object- en straatverlichting en 
landingsbaanverlichting.

www.te.com

Blockchain
vervangen door de gebruiker met een speciaal 
vervaardigd stukje gereedschap, zodat het product 
jarenlang kan meegaan. De leds zijn langs de randen 
van de kubussen geplaatst, zodat het licht geen 
ongewenste schaduwen geeft. Blockchain wordt in 
september gelanceerd op Light & Building.

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

Naast de reeds bekende afwerkingen 
van Tekna, waaronder brons, 
chroom en nikkel, is er nu ook acid 
green. De verlichtingsarmatuur 
wordt voorzien van een corrosielaag 
als gevolg van oxidatie van het 
metaal. 

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

Dit creëert een unieke schakering aan 
groene en bruine tinten. Bijzonder 
aan deze nieuwe afwerking is 
de chemische behandeling. Elke 
behandeling heeft zijn eigen unieke 
resultaat. Ook brengt Tekna de 
Spreaderlight op de markt: een 
wandarmatuur in gezandstraald 

messing met matglas, geschikt 
voor binnen buiten. Spreaderlight 
is verkrijgbaar in acid green, 
donker brons, ruw donker brons, 
gepolijst koper, en gepolijst of 
geborsteld chroom.

www.tekna.be 

Acid green en 
spreaderlight

Binnenshuis worden tegenwoordig oplossingen 
voor verlichting gevraagd die niet alleen het hoogste 
comfort en intelligente techniek bieden, maar 
zich ook op harmonieuze wijze in de bestaande 
binnenhuisarchitectuur voegen. 

Met de RS PRO LED P-serie heeft Steinel hierop een 
antwoord gevonden: een tijdloos design en eenvoudige 
montage gecombineerd met innovatieve technologie 
en de hoogste efficiëntie. De onzichtbaar weggewerkte 
360 graden HF-sensor schakelt het ledlichtsysteem 
altijd betrouwbaar en geluidloos in. Deze binnenlamp is 
een echte aanwinst voor ieder huishouden, zowel vanuit 
esthetisch als economisch oogpunt. In navolging van de 
RS Pro Led P1 heeft Steinel nu ook de varianten P2 en 
P3 ontwikkeld. Drie verschillende formaten leverbaar 
in twee verschillende lichtkleuren en in slave-variant 

RS Pro Led P-serie

zonder sensor. De P2 en P3 varianten zijn naast de versie 
zonder sensor ook nog leverbaar met geïntegreerde 
noodverlichting. Hiermee biedt Steinel een complete 
verlichtingslijn waarbij bijna alle combinaties mogelijk zijn.

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

Lightronics introduceert met de CEDER een nieuwe 
kegelarmatuur die maximaal circulair is. De naam 
verwijst naar de duurzame cederboom en staat symbool 
voor de visie van Lightronics. Daarin zijn MVO, social 
return, circulariteit, sociale veiligheid en kwaliteit 
belangrijke kernwaarden. 

De Ceder heeft drie varianten: A1- Bright, A2- White 
en A3- Night: respectievelijk puur functioneel licht, een 
meer diffuus lichtbeeld of een comfort lichtbeeld. De 
armatuur is verkrijgbaar in 3000 en 4000 K en heeft 
een bereik van 800 tot 3000 lm. Lightronics geeft met 
behulp van berekeningen en simulaties graag inzicht 
in de lichtbeleving. Concreet en met aanbevelingen 
om lichtcomfort te optimaliseren en lichthinder te 
minimaliseren. Lightronics minimaliseert het gebruik 
van grondstoffen en maximaliseert hergebruik van 
onderdelen om hoogwaardige recycling mogelijk te 
maken. Het ontwerp is zodanig geoptimaliseerd dat 
lijm of kit-bewerkingen niet nodig zijn, en de flens kan 
na de levensduur van de armatuur een tweede leven 
krijgen als onderdeel van een lichtmast. De aluminium 

Ceder

Vivares

delen hebben een 
anodiseringslaag (blank 
of zwart), zodat ze in 
de toekomst zonder extra 
zuiveringsbehandeling kunnen 
worden gerecycled. Ook is de 
hoeveelheid verpakkingsmateriaal 
teruggedrongen, zonder concessies 
te doen aan bescherming tegen transportschade. De 
verpakking is verder geoptimaliseerd om te worden 
hergebruikt. De behuizing van de Ceder is opgebouwd 
uit slimme subassembly’s, waardoor het eindproduct 
snel en met minimaal gebruik van gereedschap kan 
worden samengesteld. Lightronics heeft inmiddels 13 
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst. Zij werken onder meer aan de assemblage van 
de Ceder. Subassemblage zou zelfs op locatie, onder 
andere op basis van de voorwaarde van een functionele 
test conform IEC 60591-1 binnen de gemeente, kunnen 
worden uitgevoerd.

www.lightronics.nl/ceder

Met VIVARES, het nieuwe draadloze 
lichtmanagementsysteem van 
LEDVANCE is de intelligente 
netwerkbesturing van verlichting 
eenvoudiger, handiger en flexibeler 
dan ooit. Zo kan de verlichting op 
een zo eenvoudig mogelijke manier 
worden aangepast aan de meest 
uiteenlopende eisen. 

Door de integratie van daglicht- 
en bewegingssensoren wordt 
de energiebesparing nog 
verder verhoogd. Cloud-based 
monitoring zorgt onder andere 
voor nog meer betrouwbaarheid 
en veiligheid. Een groot voordeel 
voor verlichtingsprofessionals is 
dat de installatie, de bediening 
en het onderhoud van Vivares 
uiterst eenvoudig, comfortabel 
en gebruiksvriendelijk is. Of het 
nu gaat om duurzame verlichting, 
dynamische HCL of steeds meer 
individuele wensen - het licht moet 
vandaag de dag zoveel meer kunnen 
dan alleen aan en uit. Vivares is 
toekomstbestendig en flexibel dankzij 
de open communicatiestandaard 
ZigBee 3.0 en een eenvoudig 
schaalbaar system, is eenvoudig en 
handig door gebruikersvriendelijke 
installatie, besturing en cloud-
bewaking, en is duurzaam en 
kostenbesparend door optimaal 
gebruik van verlichtingscomponenten 
- bijvoorbeeld met geïntegreerde 

sensoren. Het belangrijkste onderdeel 
ervan is de Vivares ZB Control, een 
controller met gateway-functionaliteit 
die IoT-diensten mogelijk maakt. 
Het eigen portaal maakt de 
configuratie, de inbedrijfstelling en 
het onderhoud van het systeem 
en zijn componenten mogelijk. Via 
ZigBee 3.0 communiceert de ZB 
Control draadloos met maximaal 200 
ZigBee-apparaten. Daarnaast omvat 
het systeem componenten zoals een 
sensor, drukknopkoppeling en een 
ZigBee-DALI omvormer. Tegelijkertijd 
kan het optioneel worden aangesloten 
op een cloud-applicatie. Op deze 
manier is een groot aantal locatie-
onafhankelijke bewakings- en 
onderhoudsfuncties mogelijk. 

www.ledvance.com 

SWITCH TO THE FUTURE
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Master & Slave Dimmers

Een simpele en 
flexibele oplossing 
voor het dimmen 
van verlichting

Serie 15

• Master dimmer 15.10 kan met een 0 - 10 V signaal maximaal 32 slave dimmers 15.11 aansturen

• Voor halogeenverlichting, dimbare LED- en spaarlampen, elektronische en 
 elektromagnetische transformatoren

•  De slaves zijn direct aanstuurbaar met een 0 - 10 V signaal van bijvoorbeeld een 
 gebouwbeheersysteem

• De master kan direct een transformator met 0 - 10 V / 1 - 10 V ingangssignaal aansturen

•  17,5 mm breed, geschikt voor 35 mm railmontage (EN 60715)
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