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De 58 W-maatschappij 
en uitfasering van de T8

Het nieuwe werken: 
vooruitdenken en samenwerken 
zonder angst voor broodroof



Voor meer productinfo: www.sglighting.net of mail info.benelux@sglighting.net

Natuurlijk licht volgt het ritme van de seizoenen en de dag 
en heeft een grote invloed op hoe we ons voelen. Onze 
dagelijkse prestaties worden beïnvloed door de hoeveelheid 
licht, maar vooral door de kwaliteit van het licht. SG Lighting 
heeft nu een gloednieuwe revolutionaire techniek ontwikkeld 
om Tunable White toe te passen in bestaande installaties, 
maar natuurlijk ook voor nieuwbouwprojecten. Dit dankzij 
de SG TW Leddim Smart, die slechts een 2-draadsaansluiting 
nodig heeft. Een Tunable White verlichtingsoplossing kan 
de hoeveelheid licht en de kleurtemperatuur instellen 
(2700-6500 K).

SG Lighting heeft unieke
oplossingen voor                             
Tunable White verlichting

Indien u kiest voor de TW Leddim Smart gecombineerd met 
de SG Gateway, dan is het ook mogelijk om een dagritme 
in te stellen. Het verlichtingssysteem zal het welzijn, de 
motivatie en de productiviteit van mensen verbeteren.  
Met onze unieke 2-draads TW Leddim en ons breed 
assortiment Tunable White armaturen kan SG Lighting heel 
eenvoudig een invulling geven om projecten zoals scholen, 
kantoren, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen,  fabrieken en 
thuissituaties te voorzien van Tunable White.
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Kathedraal in nieuw licht
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dagelijkse prestaties worden beïnvloed door de hoeveelheid 
licht, maar vooral door de kwaliteit van het licht. SG Lighting 
heeft nu een gloednieuwe revolutionaire techniek ontwikkeld 
om Tunable White toe te passen in bestaande installaties, 
maar natuurlijk ook voor nieuwbouwprojecten. Dit dankzij 
de SG TW Leddim Smart, die slechts een 2-draadsaansluiting 
nodig heeft. Een Tunable White verlichtingsoplossing kan 
de hoeveelheid licht en de kleurtemperatuur instellen 
(2700-6500 K).
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Indien u kiest voor de TW Leddim Smart gecombineerd met 
de SG Gateway, dan is het ook mogelijk om een dagritme 
in te stellen. Het verlichtingssysteem zal het welzijn, de 
motivatie en de productiviteit van mensen verbeteren.  
Met onze unieke 2-draads TW Leddim en ons breed 
assortiment Tunable White armaturen kan SG Lighting heel 
eenvoudig een invulling geven om projecten zoals scholen, 
kantoren, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen,  fabrieken en 
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Va n  d e  r e d a c t i e

Natuurlijk licht, natuurlijke omgeving. Hoe meer 
onze dagelijkse omgeving daarop lijkt (we schijnen 
gemiddeld 90% van de dag binnen door te brengen), 
hoe prettiger het vaak is. Dus zijn er verticale verlichte 
tuinen voor sfeer en werkcomfort, werkt blooming 
hotel in Bergen met houten armaturen en brengt de 
Barbapapafabriek deskundigen bijeen, zodat zij hun 
persoonlijke drijfveren, kennis en visie kunnen inzetten 
om de kansen en invloed van licht te belichten. Ze 
dragen het belang van licht uit voor het welzijn en de 
gezondheid van de mens.

Verder gaat GTV over vooruitdenken, samenwerken 
en niet bang zijn voor broodroof als het om het nieuwe 
werken gaat. Opdrachten worden nu in kleinere stukken 
opgedeeld, waardoor het bedrijf kleinere groepen 
medewerkers kan opleiden en ook techniek tegen lagere 
kosten kan leveren, juist doordat het zo zorgvuldig en 
vanaf de start kan worden voorbereid. Opdrachtgevers 
willen immers steeds meer techniek in gebouwen tegen 
minimale kosten. Door vooraf na te denken over de 
functionaliteit en de locatie van de verlichting en door 
de dingen op de juiste manier voor te bereiden, kan 
een nieuw gebouw optimaal worden gebruikt en met 
beheersing van de kosten worden gerealiseerd.

De NSVV gaat over de uitfasering van de T8 in deze 
tijd, en er is ook een prijsvraag: de NSVV is op zoek 
naar bijzondere wijsheden voor op een tegel aan de 
muur en vraagt daarbij uw hulp. Tot 1 oktober kunt u 
meedoen en mogelijk verschijnt uw eigen wijsheid dan 
op een NSVV-tegel. In Eindhoven is het lichtkunstwerk 
van Frank Tjepkema te bewonderen, dat reizigers 
vergezelt met de natuurlijke bewegingen van een zwerm 
spreeuwen. De column pleit voor gezond en goed licht 
op het juiste moment van de dag. Adrie van Duijne: 
“Waarom lukt het ons wel om dagelijks 10.000 stappen 
te zetten, maar meten we nog niet of we voldoende licht 
hebben opgenomen?” Een terechte vraag, tussen meer 
bijzondere uitspraken van lichtprofessionals.

Wij wensen u weer veel leesplezier!

Stéphanie Schoordijk

Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

Natuurlijk
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A c t u e e l

Licht op groen
Nu de coronamaatregelen verder zijn versoepeld, vindt 
ARCHITECT@WORK Rotterdam definitief plaats op 16 
en 17 september 2020. Op de editie presenteren zo’n 
tweehonderd exposanten hun innovaties. 

Rond het thema ‘future-proof’ zijn daarnaast verschillende 
tentoonstellingen te zien en organiseert Architectenweb 
wederom het seminarprogramma. “De afgelopen periode 
hebben we gebruikt om het concept zo aan te passen dat 
de beursvloer voor iedereen een coronaveilige omgeving 
is geworden en dat tegelijkertijd de beleving ervan – met 
het sfeervolle lichtplan, het unieke standenconcept, de 
uitgebreide en gratis catering – overeind is gebleven”, 
vertelt Nathalie Sandra. “Wij zijn er klaar voor.” Wat 
voor veranderingen zijn er zoal doorgevoerd? De meest 
zichtbare zijn de verruimde openingstijden, nu van 10u 
tot 19u. Daarbij vraagt de organisatie aan bezoekers om 
van tevoren een dagdeel te kiezen waarop zij de beurs 

willen bezoeken, om te kunnen garanderen dat het niet te 
druk wordt.” Juist Architect@Work is natuurlijk ook een 
plek waarop veel handen worden geschud. “Dat kan nog 
even niet en dat zal best nog wel even wennen zijn, maar 
ik weet zeker dat iedereen er ook enorm van zal genieten 
om – op veilige afstand – elkaar weer te zien. Persoonlijk 
contact is niet alleen menselijk, maar ook belangrijk. Voor 
architecten is het cruciaal om een nieuw product toe te 
kunnen passen. Ze willen het product daadwerkelijk zien 
en het bedrijf erover hebben gesproken.” Om het nog 
eenvoudiger te maken om contacten te leggen, lanceert 
A@W de mogelijkheid om nog makkelijker op A@W of 
daarbuiten een (online) afspraak met elkaar te maken. 
“Ook als het niet lukt om de beurs te bezoeken, kan de 
voorschrijver zo toch nieuwe contacten leggen”, aldus de 
organisatie. 

Het thema van de tweejaarlijkse editie is dit keer ‘future-
proof’, oftewel klaar voor de toekomst. Rond dit thema 
is de materialententoonstelling Fantastic Future (door 
MaterialDistrict), een fototentoonstelling (door DAPh) en 
een projectententoonstelling (door world-architects.com) 
te zien. Ook het lezingenprogramma, dat Architectenweb 
opnieuw organiseert, haakt op dit thema in. “Om ervoor 
te zorgen dat iedereen op veilige afstand van elkaar zit, 
krijgt de zaal een ruimere opstelling dan anders”, vertelt 
Michiel van Raaij, hoofdredacteur van Architectenweb. “In 
deze opstelling zitten bezoekers wat meer óm de sprekers 
heen. We zijn momenteel druk bezig met de invulling 
van het programma. Dat belooft weer zeer boeiend te 
worden.” Architect@Work vindt plaats op 16 en 17 
september in Rotterdam Ahoy, beide dagen van 10u tot 
19u. Gratis en vlotte toegang dankzij uw voorregistratie 
met code 19333.

www.architectatwork.nl
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Eind juli hebben het Rijksvastgoedbedrijf en drie TBI-
bedrijven een samenwerkingsovereenkomst getekend 
voor de renovatie van de Tweede Kamer. Vanaf de 
zomer van 2021 wordt de uitvoering van de opdracht 
gezamenlijk aangevangen. 

De renovatie van de Tweede Kamergebouwen binnen 
het Binnenhofcomplex wordt gerealiseerd door een 
combinatie van TBI-bedrijven. J.P. van Eesteren verzorgt 
de bouwactiviteiten, Croonwolter&dros realiseert de 
installaties en aannemingsbedrijf Nico de Bont neemt 
de restauratiewerkzaamheden van de rijksmonumenten 
voor zijn rekening. Vanaf september dit jaar, voordat 
de uitvoering van de renovatie echt begint, worden de 
bedrijven al betrokken als adviseur voor het definitief 
ontwerp en bij de diverse onderzoeken in de gebouwen. 
De onderzoeken beginnen zodra de gebouwen leeg 
zijn. De rijke geschiedenis en de gevarieerde architectuur 
van de gebouwen spreken enorm tot de verbeelding. Een 
groot deel van het gebouwencomplex bestaat bovendien 
uit rijksmonumenten. In 1992, bijna 30 jaar geleden, 
realiseerden J.P. van Eesteren en Croonwolter&dros de 
nieuwbouw van het onderkomen van De Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, naar het ontwerp van Pi de Bruijn. 
De ondertekening betekende eigenlijk de eerste ‘live’ 
bijeenkomst van opdrachtgever en opdrachtnemers. 
Alle voorbereidingen en afstemming zijn volledig 
digitaal en via videoconferencing afgehandeld. Deze 
opdracht betreft het grootste deel van de renovatie 
van het Binnenhofcomplex. In een eerder stadium is al 
bekendgemaakt welke partijen de Eerste Kamer, Raad 
van State en het gebouwdeel Algemene Zaken gaan 
restaureren. Na een periode van intensief gebruik kampt 
het Binnenhof met veel technische en bouwkundige 
gebreken. Grootschalige renovatie is noodzakelijk voor 

TBI-bedrijven gaan 
Tweede Kamer renoveren

DWI vakdagen
De Woonindustrie organiseert evenementen op 
het gebied van meubels, home furnishing, home 
accessoires, lifestyle, smart home technology/
domotica, bijeenkomsten en seminars. De DWI 
vakdagen 2020 worden gehouden van zondag 13 tot 
en met dinsdag 15 september en op maandag 21 en 
dinsdag 22 september. 

Er is een verplichte online voorregistratie met timeslots. 

meer veiligheid en betere (werk)omstandigheden voor 
gebruikers en bezoekers, en om het cultureel erfgoed 
voor de lange termijn te behouden.

www.jpvaneesteren.nl
www.croonwolterendros.nl
www.nicodebont.nl
www.tbi.nl

Men kan zich voor meer timeslots inschrijven. 

De timeslots zijn als volgt ingedeeld: 
Zondag: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00; 
Maandag: 10:00 – 13:00 – 17:00 / 18:00 – 21:00; 
Dinsdag: 10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00. 
Aanmelden kan via de website.

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

Een opticiën als Panis Eyewear 
valt op, en zeker in een stad als 
Oisterwijk (NB). De brillenkeuze 
was altijd al modieus en 
extravagant, en nu sluit het interieur 
daarbij aan. 

De herinrchting is ontworpen 
door interieurarchitectuursbureau 
KingKong uit Eindhoven, en verrast 
met een eclectische mix van stijlen en 
materialen: gewaagd, maar ook warm 
en vriendelijk. Oudroze meubels en 
Pruisisch blauwe muren doen denken 
aan kleurrijke Vlaamse schilderijen 
en de zuilen met goudglimmende 
kachelpatronen zorgen voor accenten 
uit dezelfde tijd. Absolute blikvanger 
is echter de achterwand: het lijkt 
net of daar een echte rotswand is, 
die is vervaardigd uit beton. In deze 
bijzondere omgeving heeft het licht 
de belangrijke taak om de blikken van 
bezoekers te leiden, en dat doen de 
Ontero IC spots van BÄRO, die met 
hun kleurintensiverende lichtkleuren 
PearlWhite en BeColor en ook 
met de spotreflectoren zuinige, 
precieze lichtaccenten zetten op de 
brillen, in hun stellingen en vitrines. 
De zitplaatsen hebben hun eigen 
plafondverlichting door de Intara CX 
inbouwarmaturen.

www.baero.com

In het oog springend
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In januari is de cursus Erkenningsregeling Lichtadvies 
Binnenverlichting gestart. De eerste groep van zes 
deelnemers is inmiddels geslaagd en de volgende 
cursussen beginnen in september via Lighting Design 
Academy (LDA) en Meutzner Licht Opleidingen (MLO). 

Installateurs van binnenverlichting kunnen hun kennis 
zichtbaar maken door het behalen van de InstallQ-
erkenningsregeling Binnenverlichting. Om hiervoor in 
aanmerking te komen, moet een bedrijf beschikken over 
de erkenningsregeling voor laagspanningsinstallaties 
van InstallQ en de cursus Erkenningsregeling Lichtadvies 
Binnenverlichting met goed gevolg hebben afgerond. 
“Door meer vragen te stellen aan de klant aan de hand 
van een stappenplan krijg ik nu alle benodigde gegevens 
boven tafel. Daardoor kan ik de klant beter adviseren”, 
zegt Chi Meng Li van 4Some Technisch Beheer, één 
van de geslaagden van de cursus. Advisering en 
ontwerp zijn belangrijke aandachtspunten in de nieuwe 
erkenningsregeling. Innovaties in binnenverlichting gaan 
razendsnel - mede dankzij de opkomst van ledverlichting 
zijn de mogelijkheden enorm toegenomen. Met een advies 
en ontwerp op maat kunnen bedrijven niet alleen hun 
energierekening tot wel 70% omlaag brengen, maar ook 
hun medewerkers een optimale werkomgeving bieden 
waar zij fitter en productiever zijn. De cursus Lichtadvies 
Binnenverlichting is zo ingericht dat deelnemers 

Ontstaan vanuit de behoefte 
in de Australische mijnbouw 
naar ledverlichting die de hoge 
temperaturen en extreme 
trillingen konden weerstaan, blijft 
DCBRIGHT tijd en energie steken in 
ontwikkelingen die haar producten 
nog robuuster, beter en breder 
toepasbaar te maken. 

Vanuit deze gedachte ontstond een 
nieuwe behuizing, die een doorbraak 
betekent voor gebruik op open zee 
en in havens. Tot op heden wordt 
er in havens en op open zee vooral 
gebruikgemaakt van rvs voor de 
behuizing van ledlampen. Dit brengt 
behoorlijke uitdagingen met zich mee. 
Het materiaal is vrij prijzig en heeft 
een lage warmteoverdracht naar 
de buitenlucht. Gevolg: veel lampen 
worden met een lager vermogen 
geproduceerd, waardoor de 
eindgebruiker minder licht heeft. Een 

Eerste zes certificaten cursus 
Lichtadvies Binnenverlichting

gedeeltelijk zelf kunnen bepalen wanneer zij de lesstof 
volgen. Een deel van de cursus wordt namelijk aangeboden 
via de e-learning modules ‘basis licht en verlichtingskunde’ 
en ‘lichtbronnen en armaturen en controls’. Daarnaast zijn 
er klassikale cursusonderdelen ‘lichtontwerp interieur’, 
‘lichtsoftware’ en ‘soft skills/adviesvaardigheden’. De 
cursisten sluiten de cursus af met een examen, dat 
onder meer bestaat uit het verstrekken van een advies 
voor binnenverlichting in een specifiek gebouw. De 
nieuwe erkenningsregeling is een initiatief van Techniek 
Nederland en FEDET-NLA. Beide organisaties werkten 
daarbij samen met opleiders, opleidingsfonds OTIB en 
kwaliteitsorganisatie InstallQ. In september start deze 
cursus weer als er voldoende aanmeldingen zijn. 
Lees hier alle informatie over de cursus en aanmelden.

www.technieknederland.nl

Ledlampen voor havens en open zee
andere oplossing is gewoonweg de 
behuizing extra groot maken, maar 
dat heeft nog veel meer gevolgen 
voor de prijs en de hanteerbaarheid 
van de lampen. Dcbright komt met 
een nieuwe serie die deze problemen 
allemaal omzeilt. Men is de uitdaging 
aangegaan om een behuizing te 
ontwikkelen die effectiever, beter en 
robuuster is, want alle modellen van 
Dcbright zijn verkrijgbaar met het 
high-tech-materiaal Ceramic. Dat is 
complex in productie, maar weerbaar 
voor alle omstandigheden die op 
open zee en in havens gelden; het is 
bestand tegen zeewater en chemisch 
agressieve stoffen. Bovendien zorgt 
het materiaal ervoor dat er geen 
reductie is in warmteoverdracht. 
Daarmee is er altijd een hoge 
lichtopbrengst en een eindeloze 
standtijd van de armatuur onder de 
zware en bijzondere omstandigheden 
op open zee, offshore-gebieden en 

in de havens. Daarnaast is de prijs 
voor deze kwaliteit en duurzaamheid 
interessant. Met recht een doorbraak 
voor de marine-, offshore en 
havenindustrie: geen corrosie, goede 
lichtopbrengst, beschikbaar in het 
gehele gamma van Dcbright en 
vanzelfsprekend schokbestendig en 
waterdicht.

www.dcbright.com
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Licht als leeronder-
steuning in scholen

A c t u e e l

Een moderne, dynamische lichtoplossing in scholen 
creëert een leeromgeving die nu al rekening kan houden 
met toekomstige behoeften en een breed eisenpakket. 
Vier projecten van Zumtobel laten zien hoe succesvol de 
renovatie van verlichting op scholen kan zijn. 

De breed inzetbare verlichtingsoplossingen van het bedrijf 
creëren een prettige sfeer die aandachtig leren en werken 
aanmoedigen en tegelijkertijd tot 60% energie besparen, 
met een snelle terugverdientijd. De Höhere Technische 
Lehranstalt TGM in Wenen heeft plafonnières die als 
natuurlijke skylights werken. Deze Light Fields staan voor 
verblindingsvrije en efficiënte verlichting. Een speciale 
sensor neemt het licht waar om de armatuurgroepen bij 
het raam automatisch en daglichtafhankelijk aan te sturen. 
Drie voorgeprogrammeerde lichtscènes kunnen worden 
gekozen met de Circle controls bij de ingang van de kamer. 
In 6,5 jaar kan de investering in een nieuwe lichtoplossing 
worden terugverdiend. Het gebruik van ledverlichting met 
daglichtafhankelijke sensor en bewegingsmeldersysteem 
kunnen energieverbuik, onderhoudskosten en CO2-uitstoot 
reduceren met zo’n 50%. 

Naast relevante onderzoeksresultaten vormen 
uiteenlopende studies over beter licht in klaslokalen de 
basis voor de ontwikkeling van Zumtobels lichtconcepten. 
Zo wordt licht gebruikt als structuurgevend en interactief 
element in de klas, ondersteunt het de leerlingen 
en leraren door verschillende kleurtemperaturen 
en illuminanties. Met de tunableWhite technologie 
kan de hoeveeheid wit in de verlichting worden 
aangepast aan daglicht en de wensen door de dag 
heen. Afhankelijk van de les en de tijd is er helder, 
meer blauw licht voor openheid of roodachtig licht voor 
rustig overleggen, geconcentreerd te werken, creatief 
bezig te zijn of te ontspannen. De leraren kunnen met 
de voorgeprogrammeerde settings werken en ze ook 
gemakkelijk bijstellen, waar nodig.

www.zumtobel.com
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HBO licht-
ontwerpers
De verlichtingsbranche is volop in beweging. De kennis van 20 jaar 
geleden is niet meer voldoende en de markt vraagt om nieuwe, 
goedopgeleide mensen. Dat de opleiding HBO Lichtontwerp alweer 
voor het zevende jaar van start ging, bewijst maar weer dat er volop 
vraag is naar lichtkennis en dat deelnemers steeds vaker direct aan 
de slag kunnen na voltooien van de opleiding. Eind juni ontvingen de 
geslaagden hun welverdiende diploma. 

Van elke student was een compilatie gemaakt van hun studiejaar en 
een deel van hun eindcasus werd getoond. Van stadmuur, kerktoren, 
scheepswerf tot klooster. Dit jaar had wederom een zeer diverse groep 
studenten, waaronder interieurarchitecten, architecten, fabrikanten, 
lichtadviseurs, installateurs, belichters theater / film en ambtenaren. Ze 
hebben zich de kennis van licht eigengemaakt dit schooljaar. Een aantal 
lessen zijn online gegeven en er is besloten enkele lessen en het examen 
door te schuiven naar juni. Dit resulteerde in 18 avonden en 6 webinars, 
waarin een uitgebreid curriculum met onderwerpen aan bod kwam. 
De opleiding HBO lichtontwerp richt zich met name op de creatieve 
kant van licht. Zo wordt er diep ingegaan op het lichtontwerpproces, 
worden diverse cases behandeld en worden de studenten gedurende vier 
modules wegwijs gemaakt in het vakgebied licht. Het bijzondere van deze 
laatstgenoemde opleiding is dat een deel van de lessen worden verzorgd 
in de showrooms van lichtfabrikanten. De studenten maken op deze 
manier direct kennis met de bedrijven en hun medewerkers en tegelijkertijd 
wordt kennis overgedragen in de showroom. Zo is er direct contact met de 
praktijk en zien de studenten uit eerste hand hoe A-fabrikanten werken. De 
Lighting Design Academy (LDA) werkt daarnaast met diverse docenten, 
gastsprekers en experts en de combinatie met de locatie zorgt ervoor dat 
de studenten direct klaar zijn om de lichtmarkt te betreden.

www.lightingdesignacademy.org

 B  i  al ruim der  aar taalbewer-
kin producent  nder  B  vallen  
doc terondernemin en: ZTaHL, GRØNN en 
Dijkos Projects. 

n e collec e  bedenken wi  in ei en ui  met 
de and  vol en  ei en inni  de i n  it i  on e 
ormule waardoor wi  al  aar de interna o-

nale markt bedienen  ro ectma  maken wi  
maatwerk verlic n  in combina e met 
bi voorbeeld levendi  roen

Benieuwd wat we voor elkaar kunnen 
betekenen? Neem dan contact op via:

Totaalleverancier voor 
uiteenlopende projectinrichting

met als kenmerk STAAL 

info@dijkos.nl
www.dijkos.nl
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Geaard in 
techniek.

LIJNVERLICHTING
van Simcas Lighting. 
Hoge kwaliteit lijnverlichting 
van geanodiseerd aluminium, 
geproduceerd in Europa.

• Flexibel samen te stellen: 

Base + ophanging & afdekking + armatuur

• Goede prijs-kwaliteit verhouding

• Makkelijk en snel te plaatsen

• Korte levertijd

Geaard in 
techniek.www.simcas.nl

Nu voor 
maar

Meer informatie: www.installicht.nl

€50,-
€ 9250

Voor het eerste jaarRegulier à €9250

1 jaar (10) edities 
[inst]ALLICHT

LEDbuydirect
Zakelijk LED voor professionals

LED Dimmer LBDE3 3-200 Watt 

D imt  a l l e  d imbare  L ED  l ampen  van  de  bekende  merken !

•De eerste dimmer met een elektronische zekering
    welke automatisch reset bij kortsluiting
•Beste prijs/kwaliteit verhouding vergeleken met 
    de bekende merken
•Maak uw eigen account aan bij ledbuydirect.nl en
    profi teer van Topkwaliteit en perfecte prijzen
•Gratis dimmer testen? Mail uw gegevens naar ons
    en wij sturen u een dimmer op

info@ledbuydirect.nl        www.ledbuydirect.nl         0485 318 675



Led + Elektro biedt 
nieuwe impulsen

A c t u e e l

Nu de economie aantrekt, is het zaak voor architecten, 
lichtontwerpers en installateurs om nieuwe impulsen te 
vinden om hun bedrijven op gang te brengen. Door de 
annulering van verschillende beurzen is LED + Elektro 
dit jaar de vakbeurs voor licht- en elektrotechniek in 
de Benelux. Op 4 en 5 november zijn de Brabanthallen 
in Den Bosch dan ook de plek om nieuwe producten 
te ontdekken, waardevolle contacten te leggen en 
onmisbare kennis op te doen.

Voor veel bedrijven in de lichtsector heeft corona tot 
een omzetdaling geleid. Tegelijkertijd biedt de huidige 
situatie ook kansen. Bedrijven zijn ineens geïnteresseerd 
in desinfecterende lampen of gebruiken een onverwacht 
rustige periode om renovaties naar voren te halen. Op 
de langere termijn is de verwachting dat de overheid 
fors zal inzetten op de verduurzaming van Nederland 
bij het stimuleren van de economie. Nu al krijgen veel 
sectoren, van sportclubs tot tuinbouwers, subsidie als 
zij overschakelen op ledverlichting. Dit soort regelingen 
zullen de komende jaren fors worden uitgebreid en het 
is essentieel dat lichtprofessionals hiervan op de hoogte 
blijven.
 
Met een uitgebreid programma aan seminars en 
workshops is Led + Elektro al jaren de plek waar 
nieuwe ontwikkelingen aan bod komen. Deze positie als 
kennisplatform wordt dit jaar officieel gemaakt, dankzij 
een intensieve samenwerking met de NSVV, die de 
programmering zal verzorgen van een seminarruimte die 
geheel wordt gericht op verlichtingskunde. Met de lezingen 
kunnen deelnemers punten verzamelen voor vakdiploma's 
van de European Lighting Expert Association (ELEA). 
Uiteraard worden er ook weer lezingen verzorgd door 

brancheorganisaties en instituten als Techniek Nederland, 
de NLA, en KU Leuven.

Led + Elektro speelt in op de huidige tijd door zich te 
ontdoen van alle overbodige franje, maar wel met vaste 
waarden zoals het Design Paviljoen en de Innovation 
Boulevard. Aangezien het de eerste grote Europese 
lichtbeurs in lange tijd wordt, zullen veel producenten de 
beurs gebruiken om hun nieuwe producten voor het eerst 
aan de markt te presenteren. Alles is erop gericht dat 
professionals snel een indruk kunnen krijgen van de huidige 
stand van de markt en dat zij efficiënt zaken kunnen doen 
om zo hun omzet weer op peil te brengen.

Led + Elektro is initiator van het platform Veilig naar 
de Vakbeurs, dat het officiële landelijke protocol 
heeft opgesteld voor het organiseren van zakelijke 
bijeenkomsten. Uiteraard zijn er overal voldoende 
hygiënemiddelen beschikbaar en zijn er aangepaste 
routes bij knelpunten. Bezoekers zullen zich vooral moeten 
registreren voor specifieke tijdslots. Led + Elektro verwacht 
net zoveel bezoekers als vorig jaar, maar dankzij de 
verplichte spreiding wordt piekdrukte vermeden en kunnen 
professionals snel in contact komen met wie zij maar willen.

In de volgende editie van dit tijdschrift valt te lezen hoe u 
gratis tickets kunt verkrijgen om Led + Elektro te bezoeken 
op 4 + 5 november 2020. Heeft u een bedrijf dat u graag 
onder de aandacht wilt brengen van de bezoekers van Led 
+ Elektro? De organisatie heeft nu een speciaal corona-
proof aanbod, waardoor u risicoloos aan de beurs kunt 
deelnemen. 

www.led-elektro.nl
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– Door Greet Verleye

Verlichting die 
één is met de 
natuur
blooming hotel in Bergen is meer dan een overnachtings-

plaats; het is een ode aan de natuur. Alles wat je hoort, 

ziet en voelt, straalt dat uit. Nu geldt dat zelfs voor de 

verlichting op het parkeerterrein. 
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Tussen het groen en de zingende vogels ontwaken op 
een natuurlijk Coco-Mat bed van kokosvezels en zeegras, 
ontbijten en dan wandelen in de bosrijke omgeving of 
in de zilte duinen. Een verblijf in het blooming hotel in 
Bergen is een totaalbeleving. Dan moet werkelijk alles 
kloppen, vond ook facility manager Kees de Groot. Waar 
komt de hotelgast eerst aan? Op het parkeerterrein. 
“Daar mochten stalen lantaarnpalen niet zorgen voor een 
dissonante toon”, zegt hij, “maar toch moesten we op 
zoek naar verlichtingsoplossingen die op de parkeerplaats 
midden in het bos voldoende gevoel van veiligheid zouden 
geven.” Een korte surfsessie op het internet bracht hem in 
contact met Gerben van Dorland van TimberLab.

Passie voor hout en licht
Van Dorland en zijn echtgenote Netty hebben een 
aparte visie op verlichting. Voordat ze in 2013 van start 
gingen met TimberLab, werkte hij al een decennium in de 
verlichtingssector, terwijl zij een bloemenatelier had. Met 
TimberLab brengen ze die voeling met licht en met de 
natuur samen en doen daar in de bosrijke omgeving van 
de Veluwe mooie dingen mee. “Wij zijn een Nederlandse 
producent en we zijn gespecialiseerd in verlichting die 
technisch optimaal zijn werk doet – dat wil zeggen: 
functionele verlichting die zorgt voor zichtbaarheid en 
veiligheid, maar waarvan de armaturen één zijn met de 
natuurlijke omgeving.” Goed mogelijk dus dat mensen 

overdag een verlichtingspaal van TimberLab gewoon 
voorbijlopen. Meer nog: het is de bedoeling dat de 
producten niet worden opgemerkt, omdat ze volledig één 
zijn met de natuur.

Samenwerken met de natuur en de klant
Waar een natuurlijke look en aandacht voor duurzaamheid 
gewenst zijn, biedt TimberLab oplossingen. Dat wil 
zeggen dat de houten producten (van lage padverlichting 
tot hoge lichtmasten) te vinden zijn in de sector van de 
hospitality (vakantie- en pretparken, hotels), de non-profit 
(gemeenten, natuurdomeinen, openbare bossen) en bij 
particuliere landhuizen. Het bedrijf werkt nauw samen 
met architecten en landschapsarchitecten, maar levert 
ook aan distributeurs. Naast de verlichtingsarmaturen 
zitten ook andere zaken zoals oplaadpalen, reflectorpalen, 
paalkasten en meer in het gamma. Als duurzaam bedrijf 
kreeg TimberLab het Green Key-keurmerk. Er wordt onder 
andere gewerkt met FSC en PEFC-gecertificeerd hout. 
Toegepaste houtsoorten zijn bijvoorbeeld kastanje, lariks, 
eik en accoya. De kastanje producten zijn altijd ruw en 
ongeschaafd. Andere houtsoorten zijn fijnbezaagd, soms 
geschaafd of verder bewerkt.
Bij blooming hotel werd gekozen voor onbehandeld lariks/
douglas hout dat op een natuurlijke manier vergrijst en zo 
nog meer opgaat in de omgeving. Een goede fundering 
garandeert een nog langere levensduur. 
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Kennis van licht & techniek

Experts in licht metrologie instrumenten

spheres gonios camera’s

Experts in licht metrologie instrumenten

Lumiko breidt haar 
assortiment uit met een 
veelzijdig pakket aan ledstrips. 

Kijk voor meer informatie op klemko.nl

NIEUW!

Lumiko breidt haar 
assortiment uit met een 

NIEUW!NIEUW!NIEUW!



Creatief maatwerk
Het woord ‘lab’ geeft het al aan: TimberLab heeft een 
aanbod van diverse eigen ontwikkelde ontwerpen. Soms 
wordt er echter ook samen met de klant een nieuw 
ontwerp bedacht of een bestaand design aangepast; hout 
is immers een materiaal dat zich uitstekend leent voor 
creatief maatwerk. Dat bleek ook te gelden voor het project 
op het parkeerterrein van blooming hotel. Van Dorland: 
“Samen met het management kwamen we overeen dat 
we er een tijdlang een demopaal zouden neerzetten, in 
afwachting van de realisatie van het project. Aangezien je 
in een natuurlijke omgeving werkt, evolueert die ook, zo 
verandert bijvoorbeeld het bladerdek van de bomen met de 
seizoenen. Na die proeftijd kozen we ervoor om de houten 
lantaarnpaal uit ons assortiment iets korter te maken, 
zodat het licht niet in conflict kwam met overhangende 
takken.” Als kers op de taart kreeg elke verlichtingspaal ook 
een verlicht logo van blooming hotel mee: zo werden de 
verlichtingselementen ook branding tools. 

Lichttechnisch flexibel
De armaturen worden desgewenst op maat gemaakt, 
maar lichttechnisch wordt ingespeeld op elke nood. DALI-
gestuurde verlichting is mogelijk, dimmen kan, sensoren 
kunnen worden ingebouwd. In natuurlijke omgevingen 
is het ook belangrijk om te kiezen voor een lichtkleur die 
rekening houdt met fauna en flora. Zonder in te boeten 
aan veiligheid, is het niet wenselijk dat het bioritme van 
dieren en planten wordt verstoord, daarom werd bij 
blooming hotel – waar een verwelkomende sfeer cruciaal 
is - gekozen voor warm ledlicht van 2500 K. Van Dorland: 
“De meest gangbare kleur voor onze padverlichting is 
2700 K, voor lantaarns is dat meestal 4000 K, maar 
elk project is uniek. We hebben ook de optie van een 
ledmodule met amberkleurig licht. Die hebben we speciaal 

ontwikkeld voor kwetsbare gebieden waar vleermuizen 
aanwezig zijn en verlichting toch noodzakelijk is.” 

Inspiratietuin en overnachting
In Otterlo, vlakbij het nationaal park De Hoge Veluwe, 
is de Inspiratietuin van TimberLab te vinden. De tuin 
ligt midden in het bos en het assortiment is er ‘in actie’ 
te zien. Bij zonsondergang schakelen de armaturen 
automatisch in via een schemerschakelaar en op verzoek 
kan het licht ook overdag worden aangezet. Een andere 
mogelijkheid om TimberLab producten in hun natuurlijke 
biotoop te spotten, is een boeking bij blooming hotel voor 
hun ode aan de natuur. De Groot: “We trekken de lijn 
inderdaad helemaal door: van het weren van chemische 
schoonmaakmiddelen en mono-verpakkingen tot het 
koken met de oogst uit de eigen biologische moestuin in 
ons restaurant.”

www.timberlab.nl  |  www.weareblooming.com
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Wie bij staal voor verlichting wel denkt aan duurzaam, veelzijdig 

en flexibel inzetbaar, maar minder aan gezellig en gezond: de 

combi Dijkos Projects, ZTAHL en GRØNN verrast met warme 

lichtoplossingen en nog veel meer. 

– Door Greet Verleye

Verlichte verticale tuinen voor 
sfeer en gezond werkcomfort 
Hart van staal klopt voor groen
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Met een architect als vader groeide Bart van Dijk op in  
een omgeving met aandacht voor vormgeving. Zelf 
ging hij zich bekwamen in metaalbewerking, dicht bij 
het ambacht en de kracht van duurzaam materiaal. 
Samen met zijn vrouw ging hij eigen meubels en 
inrichtingselementen maken en daarna gebeurde dat 
ook voor vrienden en kennissen.“Toen een vriend 25 
jaar geleden lampen nodig had, heb ik een ontwerp voor 
hem gemaakt. Dat beviel zo goed, dat hij vroeg of hij 
die lampen ook mocht verkopen aan woonwinkels en 
verlichtingszaken. Sindsdien ging het van één naar steeds 
meer ontwerpen.” Het gamma aan verlichtingsarmaturen 
en meubilair dat ondertussen is uitgegroeid tot een heel 
ruime collectie, toont altijd sporen van die roots: het 
geheel of de details zijn vervaardigd uit staal. Soms is 
er een combinatie met hout, soms zijn de kleuren rustig, 
dan weer hevig, veelal inspelend op trends op de markt. 
Architecten en interieurarchitecten blijven inspireren: de 
vorm van een opmerkelijke balustrade kan zomaar aan de 
basis liggen van het ontwerp van de voet van een lamp. 

Verlicht groen, gezuiverde lucht
Het driespan Dijkos Projects, Ztahl en GRØNN (zie kader) 
is als het ware organisch gegroeid uit de wetenschap dat 
planten heilzaam zijn voor de mens en zijn functioneren, 
en dat licht heilzaam is voor planten. Vanuit dat besef 
ontstond het concept van de integratie van groenwanden 
in werk- of ontspanningsplekken, met daarin licht 
verwerkt. Door de aanwezige lichtbronnen kunnen de 
planten groeien en hun mooie werk leveren: CO2 omzetten 
in zuurstof en ruimten voorzien van gezuiverde lucht. Van 
het belang van luchtzuivering hoeft er na corona niemand 
meer te worden overtuigd, maar groen doet nog meer: 
het zorgt voor warmte, gezelligheid en aangename vibes. 
Samen met groenvoorzieners en tuinarchitecten worden 
verticale tuinen gecreëerd tegen stalen kaders of met 
stalen frames van Dijkos Projects. Zo ook in Uden, in de 
Ideeënfabriek waar GRØNN één van de flexplekken mocht 
inrichten. Tegen een stalen kader van Dijkos Projects, 
verlicht met lampen van Ztahl, verwezenlijkte GRØNN 

Alle goede dingen 
komen in drieën
DIJKOS Projects
Onder deze naam pakken Bart en zijn team 
totaalprojecten aan: lampen, indoor- en outdoor 
tafels, scheidingswanden, groenoplossingen en 
verschillende staaloplossingen, zoals hele bar-rekken. 
Staal biedt tal van mogelijkheden voor projecten in 
diverse sectoren. Eén gulden regel: met kunststof 
wordt niet gewerkt. “Enerzijds liggen de zeeën er 
al vol mee, anderzijds hebben wij niet de expertise 
in huis om kunststof te produceren. We doen waar 
we goed in zijn en daarmee doen we ook nog eens 
goed voor de natuur, want we werken met staal, een 
gerecycled materiaal.”

ZTAHL 
Twaalf jaar geleden werd Ztahl opgericht als 
merknaam voor de lampencollectie. Opvallend: op 
de website, browsend tussen de vele Italiaanse 
namen – een referentie aan Italië als designland, 
staan een paar afwijkingen. “Dat zijn namen die 

er een ecologische werkplek die het buitenleven naar 
binnen brengt. Ook het omgekeerde gebeurt trouwens 
steeds vaker: de stalen ontwerpen van Dijkos Projects 
zijn duurzaam en dus heel geschikt voor buitengebruik. 
De combinatie van vakmanschap en creativiteit leidt zo 
tot oneindige synergieën: waar mensen elkaar vinden, 
vervagen alle grenzen, ook die tussen buiten en binnen. 
GRØNN is een trotse partner van NL Greenlabel, wat 
staat voor een meetbare duurzame samenleving.

www.dijkos.nl  |  www.ztahl.com
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Switching on the future

ONTDEK ONZE INTELLIGENTE PRODUCTEN!

ENTER THE 
SMART HOME 
WORLD.

FLEXIBEL, BETROUWBAAR, BETAALBAAR
De nieuwe 64-serie van Eltako is een logische 
volgende stap in de evolutie van draadloze Smart 
Home. Alle 64-serie actoren z� n Apple gecerti� ceerd 
en kunnen daarom gemakkel� k worden ingeleerd 
in de Apple Home-Kit, inclusief spraakbediening. 
Een kleine � rmware upgrade maakt ze tevens 
geschikt voor o.a. Google Home, Alexa Home en 
andere systemen. 

eltako.nl

* Deze functie is na een upgrade beschikbaar.

*

*

De 64-serie begint met vier nieuwe inbouw actoren. De FUD64NPN/110-240V, een universele 300 W dimactor geschikt voor 
R /L /C en LED. De FSR64NP/110-240V, een schakelactor (impuls- of schakelrelais) met 1 NO contact dat in de nuldoorgang 
van de fase schakelt. De FSR64PF/110-240V, een schakelactor (impuls- of schakelrelais) met 1 NO 16 A /250 V potentiaalvr�  
contact. De FSB64NP/110-240V, een schakelactor voor rolluiken en zonnewering.



zijn gegeven door jonge designers die armaturen voor 
ons ontwerpen. Zij komen, vaak nog als student, naar 
ons toe met de vraag om hun tekeningen om te zetten 
in producten. Wij doen dat en laten hen zelf een naam 
geven aan de armatuur. We vermelden ook de naam 
van de jonge designer bij het product – bijvoorbeeld de 
Prop-Up van Rik van Mierlo: dat geeft jonge starters 
naambekendheid en mooie referenties.” De aandacht 
voor jong bloed en sociaal-maatschappelijke verbinding 
zit in de bedrijfsvoering ingebakken. Voor de vormgeving 
geeft Ztahl er liever de voorkeur aan om met jong talent 
te werken, dan met grote bekende namen. Ook in het 
productieproces kijkt het bedrijf naar win-winkansen. 

Ztahl maakt alles in eigen beheer, heeft een eigen 
werkplaats waar wordt gelast en een eigen magazijn. 
Het bedrijf werkt ook heel goed samen met IBN, waar 
zij sociale werkplaatsen aanbieden voor mensen 
met minder kansen op de arbeidsmarkt. Vanuit deze 
beweegreden is Dijkos onlangs een PSO-gecertificeerd 
bedrijf geworden. Van Dijk: “We zijn heel tevreden over 
die samenwerking. Bij IBN werken ze nog voor andere 
verlichtingsproducenten en hebben ze dus alle materiaal 
in huis. Vooral voor grotere oplagen en repetitief werk zijn 
de mensen die via IBN aan de slag zijn prima partners. 
Samen met PSO bieden zij ons bedrijf extra mankracht 
en dus extra slagkracht.” Ztahl is een sterke aanwezige 
op sociale media en op beurzen zoals de Meubelbeurs in 
Brussel en in Nieuwegein en een aantal meubelbeurzen 
in Duitsland. Hier worden telkens een aantal nieuwe 
modellen lampen gepresenteerd. Ztahl is inmiddels 
internationaal georiënteerd en levert armaturen aan 
Duitsland, België, Luxemburg en Frankrijk. 

GRØNN
Onlangs werd aan het succesvolle tweespan Dijkos 
Projects/Ztahl een derde dochteronderneming 
toegevoegd. Van Dijk vormt, samen met Lieke van den 
Heuvel, Bas van den Heuvel en Jules ter Maaten het 
bedrijf GRØNN. In samenwerking met Dijkos Projects en 
Ztahl worden unieke groene B2B-projecten gerealiseerd. 
Zoals de (Noorse) naam doet vermoeden, trekt GRØNN 
volop de kaart van de natuur.
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Levend 
lichtkunstwerk
Eindhoven, lichtstad. Een 

gepaste plaats dus voor 

‘Zwerm’, een vernieuwend 

lichtconcept van 

ontwerper Frank Tjepkema 

in samenwerking met 

bouwbedrijf Heijmans, 

Signify én omwonenden. 

Zo’n 700 stalen ‘vogels’ en 

1400 leds reageren qua 

lichtintensiteit en -kleur op 

het verkeer en het weer.

– Door Monique van Empel
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Wie richting het viaduct van de Montgomerylaan in 
Eindhoven rijdt, ziet van verre al een lichtspektakel op 
zich afkomen. Blauw, roze, groen, paars. Als een soort 
aureool ligt zowel op als in het viaduct een intrigerend 
stalen framewerk van 21 m breed en 60 m lang, met 
1400 individueel aan te sturen ledlampen. Het interactieve 
kunstwerk stelt een zwerm vogels voor (vandaar de naam) 
die als het ware meevliegt met het verkeer. 

Landmark 
Opdrachtgever was de gemeente Eindhoven, die een 
lichtkunstwerk wilde hebben als ‘landmark’ op de nieuwe, 
ongelijkvloerse kruising van de Ring en de Veldmaarschalk 
Montgomerylaan. Aannemer Signify-Heijmans nodigde 
ontwerper Frank Tjepkema uit om een ontwerp te 
maken. Een mooie uitdaging voor de Amsterdamse 
multidisciplinaire ontwerper, die eerder ook de bijzondere 
Light Bridge op het Amsterdam Light Festival realiseerde. 
Zijn handschrift is direct herkenbaar: vanuit functie en 
techniek komend tot een visueel intrigerend, gelaagd en 
decoratief ontwerp.

Buurtinspraak
Tjepkema is zeer tevreden met het eindresultaat, maar 
zag aanvankelijk wel een risico. “De gemeente vroeg 
omwonenden namelijk om mee te denken over de 
uitgangspunten van het lichtkunstwerk. Ik vond die 
buurtinspraak best een risico, omdat er mogelijk heel 

behoudende wensen zouden worden geuit, maar het 
tegenovergestelde was waar! Waar de gemeente vroeg 
om een betaalbaar, haalbaar en duurzaam ontwerp en 
in eerste instantie dacht aan een enigszins bescheiden 
verlichtingsstrip op de tunnelbak, zagen de omwonenden 
iets veel groters voor zich. En de ambities van het project 
werden alsmaar groter. Prioriteiten voor de bewoners 
waren dynamiek, zowel in lichtintensiteit als kleur, 
zichtbaarheid voor de omgeving (ook bij daglicht) en 
interactiviteit. Verkeersveiligheid was ook een belangrijke 
eis: “Geen kermis, niet te veel afleiding voor het verkeer 
en dus subtiel.” Een opvallend onopvallend kunstwerk 
moest het zijn. Waar we begonnen met een ingreep op 
de binnenwanden van de tunnel, eindigde het met een 
ingreep op stedelijke schaal. Een dynamische, van veraf 
zichtbare, nieuwe landmark voor Eindhoven.”

Origami
Zwerm is opgebouwd uit 700 witte ‘vogels’ van staal. In 
elke vogel zitten twee led units, die alle kleuren van de 
regenboog kunnen uitstralen. Het licht beweegt mee in 
de richting van de verkeersstroom en slingert zich door 
de tunnelbak op de ring en rond de bovenzijde van het 
viaduct. Iedere vogel heeft net even een andere vorm, 
gebaseerd op de Japanse papiervouwkunst origami. 
Het precieze aantal vogels (700) en lichtpunten (1400) 
kwam tot stand door uitvoerige computerberekeningen. 
Tjepkema haalde zijn inspiratie uit de natuur; hij liet zich 
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SWITCH TO THE FUTURE

www.�ndernet.com
FINDER RELAIS NEDERLAND B.V.
Dukdalfweg 51 / 1041 BC  AMSTERDAM
Tel.: +31 (0)20 615 65 57
E-mail: �nder.nl@�ndernet.com

SOLID STATE RELAIS

• DC-uitgang:
 - 24 VDC uitgang, 15 A continustroom en 160 A inschakelstroom
 - 110...125 VDC uitgang, 7A continustroom en 60 A inschakelstroom
 - DC-ingangscircuit

• AC-uitgang: 
 - Nulpuntschakelend of directschakelend verkrijgbaar
 - Tot 50 A continustroom en 520 A inschakelstroom
 - AC- of DC-ingangscircuit

Serie 77
Ideaal voor het schakelen van 
verlichting met hoge 
inschakelstromen

Nulpuntschakelend 
verhindert het trippen van 
de installatie-automaat

Schakelt geruisloos en heeft 
een hoge levensduur
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inspireren door de dansende bewegingen van grote 
zwermen spreeuwen. “Een vlucht spreeuwen lijkt een 
willekeurige dans op te voeren, maar tegelijkertijd is er 
een geavanceerde vorm van coördinatie en communicatie 
nodig om alle individuen als gemeenschap te laten 
bewegen.” Net als de natuur vertoont het verkeer een 
patroon van continu op elkaar reagerende bewegingen. 

Zwerm leeft
Tjepkema: “Zwerm is een omvangrijk object geworden, 
dat een breedte van 21 m overspant en een lengte heeft 
van 200 m. Doordat de constructie de tunnelbak op 
slechts vier punten raakt, lijkt de zwerm te zweven. Zwerm 
reageert op verkeersactiviteit in de directe nabijheid door 
middel van sensoren, waardoor het licht meebeweegt met 
passanten. Van boven naar beneden, maar ook van links 
naar rechts. Zo zijn de verschillende verkeersstromen met 
elkaar verbonden, net als die zwerm spreeuwen.”

Kleur
Zwerm reageert niet alleen op het verkeer, maar kan qua 
lichtintensiteit en -kleur ook inspelen op bijvoorbeeld het 
weer, bepaalde momenten van de dag, de seizoenen of 
feestdagen. Oranje op Koningsdag; rood, wit en blauw 
op Bevrijdingsdag. “Via internet haalt het kunstwerk de 
verlichtingsscenario’s op die het moet afspelen”, legt 
Tjepkema uit. “In elke vogel zit een combinatie van rode, 
groene en blauwe leds, die afzonderlijk aanstuurbaar 
zijn. Door de lichtkleuren van deze leds te mengen, 
kunnen we alle kleuren van de regenboog maken. En 
omdat elke vogel een eigen ‘adres’ heeft, is de kleur 
per vogel te veranderen. De bijbehorende elektronica 
bevindt zich in speciale kasten aan weerszijden van het 
kunstwerk. De bekabeling wilde ik graag onzichtbaar 
maken, maar die zit toch aan de buitenkant, omdat 
de monteurs er anders niet bij kunnen voor beheer en 

onderhoud straks. Jammer, maar als weggebruiker valt 
het amper op.”

De leds gaan 50.000 uur mee en zijn trillingsbestendig. De 
duurzame ledverlichting heeft een laag stroomverbruik: 
1,6 W per lichtpuntje. “Als overdag alle lichtjes vol 
aangaan, wordt er circa 2000 W verbruikt. 's Nachts kan 
de intensiteit wat minder en wordt er nog maar 500 W 
verbruikt - te vergelijken met het energieverbruik voor 
verlichting van één huishouden." Met de plaatsing van het 
werk is een bedrag van 650.000 euro gemoeid. 

Dynamisch kunstwerk
Het project had een lange aanloop. “Ik ben erg blij met 
het resultaat. Je kunt zo'n werk pas echt beoordelen 
als het af is. We hebben heel veel proeven gedaan op 
enkele elementen, maar de weerkaatsing van het ene 
element naar de andere, op grote schaal, was alleen te 
beoordelen op ware grote en op locatie. Het was een 
heel gepuzzel om het kunstwerk te installeren. De vogels 
van de Zwerm zijn per vier gekoppeld, zitten als het ware 
samen op een stalen ‘tak’. Deze takken zijn bevestigd 
aan een driedimensionale vakwerkconstructie oftewel 
de stalen buis, die zich om en door de tunnel heen krult. 
Ook het inregelen van de programma’s en het instellen 
van verlichtingssoftware door Signify en partners was 
erg tijdrovend. Uiteindelijk zijn al onze verwachtingen 
ruimschoots overtroffen. Zwerm is een levend organisme 
geworden in de stad, het ademt mee met de drukte en 
weersomstandigheden. Het is een intelligent, dynamisch 
kunstwerk. Kunst in het openbaar is nog steeds 
grotendeels statisch van aard. Dat past, vind ik, niet goed 
bij de huidige tijd. Al kun je daar sinds corona misschien 
anders over denken.”

www.tjep.com
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Welke wijze woorden over licht verdienen het 

om op een tegel aan de muur te hangen? Deel 

uw lichtwijsheid met ons en maak kans op uw 

eigen unieke tegel!

Vroeger werden wijze woorden - vaak Bijbelteksten - op 
een tegeltje gebakken en voor het hele gezin zichtbaar 
opgehangen. Tegenwoordig zijn ‘tegeltjeswijsheden’ 
een breder begrip. Nog steeds zijn er tegeltjes met wijze 
woorden, maar ook de nodige humor ontbreekt niet. 

Eigen wijsheid op een tegel?
Wij zijn op zoek naar de mooiste, meest bijzondere en 
opvallende wijsheden en daarvoor vragen we u om uw 
lichtwijsheid met ons te delen. Misschien komt uw wijsheid 
dan op een unieke NSVV-tegel te staan, voorzien van uw 
(bedrijfs)naam. 

Waarom deze prijsvraag?
Als NSVV werken we er hard aan om de wereld om ons 
heen te inspireren en verrijken met onze kennis van en 
ervaring met licht. Dat doen wij samen met onze leden, 
vrijwilligers en samenwerkingspartners. Sinds 2000 
ontvangen sprekers, vrijwilligers en jubilarissen een 
vuurtoren uit een serie van 15 unieke NSVV-vuurtorens, 
als symbool van de NSVV als baken van licht. Na 20 jaar is 
het tijd voor een nieuwe serie NSVV-geschenken. Daarom 
hebben we 3 unieke tegels ontworpen als symbool van 
de kennis die de NSVV als Nederlandse autoriteit op het 
gebied van licht deelt met én door de vele lichtprofessionals 
die ons land rijk is. Wij hebben de tegels en een podium, 
nu zoeken we nog de mooiste wijsheden om de tegels af 
te maken. 

Doe mee!
•  Tot 1 oktober 2020 kunt u uw lichtwijsheid 

inzenden.  
•  Wij nomineren 10 inspirerende, bijzondere, wijze 

en grappige lichtwijsheden. 
•  De genomineerden ontvangen na de 

sluitingsdatum een uitnodiging voor de Led + 
Elektra beurs op 4 en 5 november 2020.

•  Tijdens de Led + Elektrabeurs worden de 3 
winnende wijsheden bekendgemaakt. De 
winnaars worden tijdens de beurs in de spotlight 
gezet en zij ontvangen als eerste een NSVV-
tegel met daarop hun eigen lichtwijsheid. 

•  De winnaars worden vermeld met bedrijfsnaam 
en logo op onze website, in onze nieuwsbrief en 
in [inst]ALLICHT. 

•  Stuur uw lichtwijsheid in via:
 www.nsvv.nl/aanmelden-voor-nsvv-lichtwijsheid

Prijsvraag NSVV 
uw lichtwijsheid op een tegeltje
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De 58 W-maatschappij 
en uitfasering van de T8

– Door Trea ten Kate

De 58 W-maatschappij 
en uitfasering van de T8en uitfasering van de T8

– Door Trea ten Kate

Brandbrief
De NSVV schreef samen met de FEDET/NLA en 
overige partijen zoals Techniek Nederland en NVFN 
een brandbrief aan mevrouw De Kleuver, directeur 
Duurzaamheid en Circulaire economie en plv. DG 
Milieu en Internationaal ministerie I en W. Een 
passage uit de brandbrief:

Fedet-NLA, NSVV en Techniek Nederland bepleiten 
als lichtkoepel dat ledverlichting bijdraagt aan 
verduurzaming en CO2-reductie. We stellen echter 
de voorwaarde dat dit op een verantwoorde 
en professionele wijze gebeurt, want naast het 
besparingspotentieel is de kwaliteit van verlichting 
voorwaardelijk in relatie tot arbeidsproductiviteit, 
gezondheid en beleving. De zorg van de lichtkoepel 
is dat wanneer fluorescentielampen versneld 
worden uitgefaseerd, dit ten koste gaat van de 
kwaliteit. Het verkorten van de uitfasering zal leiden 
tot ongewenste voorraadvorming, prijsstijgingen en 
online parallelimport van onveilige producten die niet 
gecertificeerd zijn voor de EU-markt.

Net als de rest van Nederland heeft ook 

NSVV te maken met de 58 W maatschappij. 

‘Wat?!”, zal de leek roepen, terwijl elke 

lichtprofessional weet dat 58 W gelijkstaat 

aan 1,5 m.

“NSVV is altijd een club geweest met een grote sociale 
cohesie. Combineer dit met de passie die iedereen heeft 
voor de kwaliteit van licht en je hebt het over een unieke 
club”, zegt voorzitter John de Joode. “COVID-19 kan onze 
missie vertragen, maar niet tegenhouden.” 

Fluorescentiebuizen in de ban?
De NSVV pakt de draad in de 58 W maatschappij weer 
op, zoals de draad van de T8 fluorescente buizen. De 
Joode: “De term 58 W maatschappij draagt namelijk 
nog een boodschap in zich: de uitfasering en ban van 
de T8 fluorescente buizen, waarbij de 58 W-variant 
staat voor het leeuwendeel van alle fluorescentiebuizen 
die commercieel worden gebruikt. Is een ledbuis van 
1,5 m de oplossing? Quick en dirty gezien wel, maar 
dan maken we waarschijnlijk de fout om weer alleen 
achter de energiebesparing aan te rennen. Een slechte 
verlichtingsinstallatie uitgevoerd in fluorescentie retrofitten 
blijft een slechte verlichtingsinstallatie, ook met ledbuizen.”

Focus op en aandacht voor kwaliteit
De NSVV krijgt met enige regelmaat de vraag of de 
stichting de namen van bedrijven die tornen aan de 
kwaliteit van goed licht op de website kan vermelden. 
De Joode is daar duidelijk over: “Dat heet ‘naming and 

shaming’ en ons antwoord daarop is altijd: nee. Als NSVV 
richten we onze focus en aandacht op de partijen in de hele 
keten die gaan voor kwaliteit. Die gaan we zeker benoemen 
én monitoren. Binnen de NSVV staan en gaan we samen 
voor kwaliteit. Soms als Don Quichotte en steeds vaker 
samen met andere organisaties. Zo benaderde de NLA 
ons over de versnelde ban van T8 fluorescentiebuizen, iets 
wat de deur opnieuw openzet voor slechte kwaliteit van 
producten met daaraan gekoppeld slechte verlichting.” 
De Joode benadrukt dat de NSVV van mening is dat 
de uitfasering van fluorescentielampen niet moet 
worden versneld onder druk van slechts één enkele 
milieuorganisatie.
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– Door Trea ten Kate
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“ Het nieuwe werken 
betekent vooruitdenken, 
samenwerken en niet bang 
zijn voor broodroof”

Roger Hendrix, commercieel directeur 

en eigenaar van GTV Elektro, ziet 

dat de markt is veranderd, waardoor 

het werk opnieuw moet worden 

uitgevonden. Hij spreekt over ‘het 

nieuwe werken’ in de techniek. 

GTV Elektro is gespecialiseerd in het 

ontwerpen, samenstellen, bekabelen en 

in bedrijf stellen van infrastructuren, 

elektrotechnische systemen en installaties 

en zorgt voor de besturing en monitoring. 

“Wij zien onszelf als een probleemoplosser”, 

zegt Hendrix. “Klanten ervaren ons als 

een open en flexibel bedrijf. Wij werken 

eigenlijk in de schaduw van de installateur 

en de groothandel en winnen tijd voor 

hen door voor grote projecten, complete 

installaties plug & play voor te bereiden. 

Verlichting is daar een onderdeel van.” 
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Het nieuwe werken 
Hendrix ziet dat de markt in de loop der jaren is 
veranderd. Hij spreekt over ‘het nieuwe werken’ in de 
technische wereld. “Vroeger hadden we meer producten 
op voorraad. We hadden magazijnen vol verlichting, 
maar de ontwikkelingen gaan razendsnel. Er komen 
steeds nieuwe producten en nog intelligentere systemen. 
Daarom moeten we de voorraden laag houden en 
zorgvuldig plannen. Als er op het laatste moment nog 
keuzes moeten worden gemaakt voor een stekker of 
een armatuur, dan is het maar de vraag of die producten 
beschikbaar zijn.” Maar dat is niet het enige. “Er zijn niet 
genoeg technische mensen, de uitvoertijd van projecten 
wordt steeds korter, investeerders willen snel resultaat en 
in veel gevallen mag er geen meerwerk worden berekend. 
Tel dat bij elkaar op en dat betekent dat je heel zorgvuldig 
je projecten moet voorbereiden in samenwerking met alle 
disciplines. Het nieuwe werken betekent vooruitdenken, 
intensief samenwerken in vertrouwen en niet bang zijn 
voor broodroof.” 

De taal van de klant
GTV Elektro is één van de grootste assemblage-
voorbereiders in Nederland en is betrokken bij grote 
projecten, zoals hotels, kantoren, openbare verlichting 
en ziekenhuizen. Planning en samenwerken zijn de 
kernwoorden als het gaat om het nieuwe werken. Daar 
komt nog een derde aspect uit voort: de taal spreken van 
de klant. “Om alles goed te kunnen plannen, moeten we 
precies begrijpen welke eisen aan een installatie worden 
gesteld in een specifieke ruimte. In een operatiekamer in 
een ziekenhuis bijvoorbeeld moet superschoon worden 
gewerkt, daar moeten wij ook rekening mee houden. 

Bij grote projecten moeten veel besluiten worden 
genomen en keuzes gemaakt. Als we de taal van de klant 
spreken, kunnen we het echt samen doen en vooraf exact 
bepalen wat er nodig is.” 

Enthousiasmeren en zorgvuldig kiezen
Het ‘nieuwe werken’ en de strakke voorbereidingen 
van projecten, waarbij elke schroef en elk kabeltje 
zorgvuldig afgepast op het juiste moment en op de juiste 
plek beschikbaar moet zijn, roept de vraag op of ‘het 
nieuwe werken’ nog wel ‘leuk werken’ is. “Het klopt dat 
er bij veel projecten sprake is van productiewerk”, zegt 
Hendrix. “Niet elke monteur vindt dat volumewerk leuk.” 
Enthousiasmeren, motiveren, het werk ‘gewoon leuk’ 
maken zijn belangrijk bij GTV Elektro. “Wij koesteren onze 
monteurs, zeker omdat er een tekort is. Dat doen wij door 
zorgvuldige keuzes te maken in ons personeelsbestand, 
zodat iedereen doet waar hij goed in is. Dat betekent 
dat we het productiewerk waar mogelijk neerleggen bij 
mensen die dat mooi vinden en daar geschikt voor zijn. 
Juist omdat er een tekort is aan vaktechnische mensen 
proberen wij het werk zo leuk mogelijk te maken. Er 
is bij ons gelukkig wel sprake van een toestroom van 
medewerkers. Onze ervaren medewerkers kunnen we 
enthousiasmeren door nieuwe collega’s intern op te 
leiden, zodat er op elk niveau de juiste kennis ontstaat.” 
Daarnaast besteedt GTV Elektro aandacht aan het 
eindresultaat. “We delen altijd het eindresultaat met al 
onze medewerkers. Door foto’s en filmpjes laten we zien 
dat al onze geproduceerde onderdelen belangrijk zijn bij 
de totstandkoming van een compleet nieuw project, waar 
we met z’n allen trots op kunnen zijn. Daar doe je het voor 
en daarmee maken we onze medewerkers blij.” 



Ontdek de nieuwe Insaver Slim Multipower!

De innovatieve Insaver Slim downlights worden 
nu in de 225mm versie aangeboden met handige 
Multipower functie. Met een dipswitch kan de 
lichtstroom eenvoudig en snel ingesteld worden 
van 1000lm tot 2100lm in de 3000K versie, en 
van 1060lm tot 2230lm in de 4000K uitvoering.

De speciaal ontwikkelde lens in combinatie met 
de aluminium reflector biedt een lage luminantie 
UGR<19 in elke zone waar lichtcomfort  
belangrijk is.  Met een lage inbouwdiepte van 
60mm is Insaver Slim één van de meest compacte 
downlights die voldoen aan UGR19 op de markt.

Insaver Slim Multipower heeft een hoog  
rendement tot  131 lm/W en een levensduur  
van 50.000 uur met 5 jaar garantie.

Met Insaver Slim Multipower kunt u in elk 
renovatieproject de bestaande 2x18W, 1x26W 
en 2x26W downlights vervangen met 1 enkel 
armatuur!

Insaver Slim Multipower,  
duidelijk een slimme keuze.

Een slimme 
keuze
Insaver Slim Multipower
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Puzzelstukken
Hendrix beantwoordt de vraag of het nieuwe werken een 
goede ontwikkeling is, volmondig met ja. “In het ‘oude werken’ 
was de opdracht eigenlijk: dit is het project, zorg maar dat het 
afkomt. Nu hakken we het in onderdelen. Dat biedt kansen, 
omdat we kleinere groepen medewerkers kunnen opleiden 
per onderdeel, die door kunnen groeien naar andere functies. 
Per project maken we keuzes over de disciplines die we 
nodig hebben.” Hendrix vindt het een mooie uitdaging om 
de puzzelstukken van vragen, wensen, eisen en budget van 
opdrachtgevers in elkaar te passen: “Opdrachtgevers willen 
steeds meer techniek in gebouwen tegen minimale kosten. Dat 
kan ook, juist doordat we het zo zorgvuldig voorbereiden en al 
bij de start focussen op het eindresultaat. Wij denken in een 
vroeg stadium mee over de functionaliteit: hoe wil je het licht 
gebruiken en waar? Het gaat niet alleen om een mooi gebouw, 
het gaat erom dat een nieuw gebouw optimaal kan worden 
gebruikt. Als je dat op de juiste manier voorbereidt, kunnen we 
met beheersing van de kosten een toekomstbestendig gebouw 
maken met duurzame energie, zonnepanelen, warmtepompen, 
verlichting en multimedia.” 

Flexibel
In de ‘nieuwe wereld’ wordt van bedrijven en medewerkers 
een steeds flexibelere inzet verwacht. Bedrijven moeten 
snel kunnen inspelen op de actualiteit. “De overheid zou 
ons meer mogelijkheden moeten bieden om de nieuwe en 
steeds flexibeler markt te kunnen bedienen, maar scherpt de 

voorwaarden voor flexwerk steeds verder aan. We willen graag 
nieuwe collega’s en we willen niets liever dan medewerkers een 
langdurige toekomst bij ons geven. Wij investeren tenslotte in 
onze medewerkers en doen dat het liefst voor de lange termijn, 
maar we moeten ook flexibel kunnen zijn als het nodig is. In een 
tijd waarin er steeds meer wordt verwacht van bedrijven als het 
gaat om snel schakelen, heb je ook die flexibiliteit nodig in je 
arbeidscontracten.” 

Virus
Het nieuwe werken was amper geland, toen het coronavirus 
uitbrak en we allemaal moesten en nog steeds moeten 
leren omgaan met het ‘nieuwe normaal’. “Dat zagen we niet 
aankomen”, vertelt Hendrix. “Opeens maken we nog meer 
gebruik van onze internetverbindingen, moderne technieken 
en programma’s. Wij doen dit interview nu ook via een 
videoverbinding. Gebouwenautomatisering was vaak een 
sluitstuk, maar ik denk dat daar door corona andere keuzes in 
worden gemaakt en dat we op zoek gaan naar technieken en 
middelen die steeds gemakkelijker te gebruiken zijn.” 

www.gtv.nl

 



De mens is uit verbinding met de natuur. Ons 
biologische systeem heeft de kracht van licht overdag 
en duisternis ’s nachts nodig om welzijn, gezondheid en 
levensgeluk te vergroten. 

Tegenwoordig brengen wij 90% van onze tijd binnen 
door, terwijl daar het licht voldoende is om te kunnen zien, 
maar onvoldoende is om een positieve invloed te hebben 
op onze gezondheid. Licht draagt bij aan een verbetering 
van slaap, humeur, concentratie en alertheid. Het licht 
binnen moet overdag vijf keer zo sterk zijn als de huidige 
binnenverlichting om dit resultaat te bereiken. Ook moet 
het dynamischer zijn dan we nu gewend zijn. Bijvoorbeeld 
door meer variatie in lichtintensiteit, lichtkleur en het 
spectrum toe te passen, daglicht effectief toe te laten of 
door met elektrische verlichting het gebrek aan daglicht te 
compenseren.

De door de Barbapapafabriek bij elkaar gebrachte 
individuen zetten hun persoonlijke drijfveer, kennis en 
visie in om de kansen en invloed van licht aan anderen 
te tonen. Zij hebben de handen ineengeslagen om het 
belang van licht voor het welzijn en de gezondheid van de 
mens uit te dragen. De betrokken deskundigen zijn:

Lars Courage (COURAGE architecten & Dutch Daylight) 
is van jongs af aan onbewust gevormd: “De kracht 
van daglicht, haar mogelijkheid te verwonderen en 
seizoenen aan je voorbij te zien trekken heeft op mij 
een onuitwisbare indruk achtergelaten. Als architect wil 
ik deze daglichtvreugde met mijn klanten delen. Zodra 
daglicht mij verleidt, vervoert, uitdaagt, stimuleert en 
gezond maakt, word ik enthousiast en ongeduldig om 
bewust met daglicht aan de slag te gaan in het ontwerp 
voor een volgende klant.”

Collega Teun Kruip (Architectenbureau Zowel & Dutch 
Daylight) verdiepte zich in de wetenschappelijke kennis 
omtrent daglicht en ontdekte hoe groot de impact is 
op onze gezondheid. “Sindsdien ben ik gefascineerd 
door dit thema en komt dit steevast terug in mijn werk 
als architect. Door mijn kennis te verspreiden hoop ik 
de gebouwen van de toekomst een stukje gezonder te 
kunnen maken.”

Want ondanks dat veel wetenschappers overtuigd zijn 
van het belang van goed licht, wordt het niet toegepast 
in het ontwerp van binnenruimten. “Op een paar goede 

uitzonderingen na natuurlijk”, legt Jan Denneman 
(stichting Good Light Group) uit. “Door de combinatie van 
daglicht en elektrisch licht kan het positieve effect van 
verlichting op welzijn en gezondheid van iedereen (met 
een binnen-beroep) bij een breed publiek, beslissers en 
bestuurders bekend worden.” 

Ook (kunst)lichtontwerper Rienk Visser (Casema) heeft 
het grote belang en de kwaliteit van daglicht altijd als 
uitgangspunt genomen. “Ik heb een onderzoek naar de 
effecten van daglicht op werkplekken geïnitieerd en de 
effecten van diverse biodynamische verlichtingssystemen 
getoetst. Nog altijd volg ik artikelen die de relatie tussen 
licht en gezondheid omschrijven.”

Paul Settels (Dutch member Quality Committee European 
Lighting Experts) richt zich daarentegen specifiek op 
het visuele aspect van licht. “Optimale verlichting heb je 
nodig om je werk te kunnen doen, maar het moet geen 
discomfort of hinder geven en zeker geen aanleiding 
zijn tot het krijgen van hoofd- of oogpijn. Ik kijk of 
de lichtomgeving niet leidt tot gevaarlijke situaties, 
bijvoorbeeld als de nooduitgang niet wordt gezien, omdat 
deze wegvalt tegen de zonverlichte glazen deur.”

Dat licht invloed heeft op ons welzijn werd John de 
Joode (NSVV) duidelijk toen bij zijn dochter epilepsie 
werd ontdekt. “Prikkels zoals lichtflitsen, zonlicht, 
streeppatronen of kleurwisselingen worden door onze 
ogen gestuurd naar de hersenen en hebben invloed 
op ons functioneren. Over de kwaliteit van licht wordt 
buiten zaken die meetbaar zijn niets gezegd, daar wil ik 
verandering in brengen. Oftewel: the right light at the 
right place and time brings out the best in people and 
gives people the opportunity to challenge others and 
themselves.”

Ook Maarten Voorhuis (Sparckel) zag in dat licht 
kan bijdragen aan onze gezondheid. “Mijn opa is 
mensonwaardig oud geworden door dementie. Toen ik 
een wetenschappelijk onderzoek las waaruit blijkt dat 
je dementie kunt afremmen, leek mij dat een must voor 
iedereen met dementie en hun omgeving. Kunstmatig 
nagemaakt daglicht zorgt voor een betere nachtrust met 
minder valincidenten, een betere stemming van bewoners 
en mindere belasting voor de verzorgers. Bovendien 
concludeerde dit onderzoek dat er een verbetering is 
van cognitief denkvermogen, en dat voldoende licht 
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depressies en de functionele beperkingen van dementie 
substantieel afremt. Hoe mooi is het dat licht zoveel 
positieve impact heeft op de mens? En inmiddels ook op 
de werkende mens!”

Als coach op het gebied van voeding, hormonen, leefstijl 
en mindset ervaart Kathelijn van Dongen (Natuurlijk 
bij Kaat) dagelijks zelf welk verschil licht daadwerkelijk 
maakt. “Een dag niet buiten zijn maakt moe, slapen gaat 
slechter en ons humeur wordt er ook niet beter van. 
Melatonine en vitamine D zijn twee hele belangrijke 
factoren die de zon ons geeft. Ik vind dat iedereen hier 
recht op heeft en voldoende van binnen mag krijgen. Ik 
stem dan ook niet alleen voor een stappenteller, maar 
ook voor een lichtteller! Heb ik vandaag voldoende licht 
opgenomen, of zal ik nog een wandelingetje maken voor 
het eten?”

Ons leven kan dus gezonder door de inzet van licht. 
Maar dat de behoefte aan licht voor iedereen anders 
is, is Juliette van Duijnhove (Technische Universiteit 
Eindhoven) erg duidelijk. “Het effect waar we ons op 
richten, maakt dat er niet simpelweg één waarde aan 
gezond licht kan worden gehangen. Ieder mens heeft 
andere behoeften, taken, wensen en verschillende 
momenten gedurende de dag licht nodig. Licht is er 
altijd, overal om ons heen, en kan zoveel meer dan alleen 
een ruimte verlichten! Het kan ons blij, alert, gelukkig, 
productief en zelfs gezond maken. Het feit dat lichtstraling 
zoveel effecten kan initiëren en daardoor multidisciplinair 
is, vind ik razend interessant.” 

Ronald Gronsveld (Rofianda) zag zo’n 30 jaar geleden al 
welke invloed licht had op de groei van planten. “Studies 
tonen aan dat er door licht veel meer gebeurt dan wij 
tot nu toe begrijpen. Om die reden wil ik graag mijn 
opgedane kennis met betrekking tot licht delen om tot 
veel betere oplossingen met kunstmatig licht te komen 
dan wat er nu beschikbaar is. Dit is niet alleen van belang 
voor de mens, maar ook voor dieren, planten en allerlei 
hedendaagse en toekomstige vraagstukken.”

Volgens Pieter Bax (Luxlight) leven we in een wereld 
die wordt gedicteerd door systemen en regels die de 
mens zelden zien. “En waarvan we steeds meer tot de 
conclusie komen dat ze ook de mens niet dienen.” Onze 
gewoontes, managementsystemen en gebruiken maken 
ons volgens hem zelfs ziek: “We zullen de gezondheid van 
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onze kinderen en kleinkinderen rigoureus voorop moeten 
zetten om een gezond leefklimaat en een menselijke 
maatschappij voor hen te kunnen ontwikkelen.”

Om dat te bereiken en ieder vanuit zijn of haar 
eigen expertise te betrekken in de veelomvattende 
mogelijkheden van licht, heeft de Barbapapafabriek het 
initiatief genomen voor twee inspiratietafels. Dit initiatief 
past volledig bij Adrie van Duijne (Barbapapafabriek), die 
in zijn kracht staat wanneer hij als verbinder verschillende 
producten, diensten of individuen voor en tot een 
nieuw concept kan laten samenkomen. “Door licht te 
positioneren als voeding hoop ik in samenwerking met alle 
experts aandacht te creëren. Want waarom lukt het ons 
wel om dagelijks 10.000 stappen te zetten, maar meten 
we nog niet of we voldoende licht hebben opgenomen?”

Zijn compagnon Margreet Schouren (Barbapapafabriek) 
gelooft net als Adrie in deze waardevolle verbinding. 
“Ieder mens is gezegend met een gave. Zo zie ik mensen 
in hun kracht en mogelijkheden zonder enig filter. Elk 
mens heeft een verhaal dat het waard is om te delen. 
Pas wanneer de ruis van de lijn is en je elkaar zonder 
filter kunt aankijken, zien ook anderen elkaars kracht en 
intrinsieke waarden. Door die verbinding met elkaar op te 
zoeken, zijn we als groep in staat om veranderingen, op 
welk vlak dan ook, in beweging te zetten. Samen bereiken 
we immers meer!”

Gezond en goed licht is het juiste licht op het juiste 
moment van de dag. Licht draagt niet enkel bij aan de 
verbetering van de gezondheidszorg, maar kan ook de 
leerprestaties en focus van kinderen bevorderen of de 
ziekteverzuimkosten voor bedrijven verminderen. De in 
dit artikel voorgestelde deskundigen zetten zich in om 
hun kennis over licht verder te verspreiden. Zo zorgen zij 
er, ondanks uiteenlopende disciplines en verschillende 
achtergronden, voor dat ook anderen de voordelen, moge-
lijkheden en toegevoegde waarde van licht zullen inzien. 

In de volgende uitgaven van [inst]ALLICHT wordt verder 
ingezoomd op de mogelijke toepassingen en urgentie van 
licht. Hebben we u geïnspireerd of haakt u graag vanuit 
uw eigen expertise bij dit team van deskundigen aan? 
Laat het gerust weten via www.barbapapafabriek.nl, 
we komen graag met u in contact. 

www.goodlightinggroup.org
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Van oud gebouw tot 
slimme woning

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

Ieder huis heeft zijn geschiedenis die moet worden 
gerespecteerd. Dit geldt zeker voor dit oude pand 
dat zelfs op de monumentenlijst staat en nu, volgens 
de laatste technieken, wordt gerenoveerd en 
gemoderniseerd tot een comfortabel woonhuis. Het grote 
landhuis heeft dan ook een aantal bijzondere kenmerken 
die het extra moeilijk maken om nieuwe technologieën 
te installeren, maar dankzij de draadloze smart home-
oplossing eNet SMART HOME vormde dit geen 
belemmering. Voor het gebouw zelf moest het elektrische 
installatiebedrijf SPIE met veel zaken rekening houden: 
de oude muren en vooral het kostbare stucwerk mocht 
onder geen beding worden beschadigd.

De uitdaging om een hoogwaardig smart home-
systeem te vinden waarvoor geen extra bekabeling 
nodig was, hoorde bij de hoge eisen die aan dit project 
werden gesteld. De apparaten van eNet Smart Home 
communiceren via radiosignalen en zelfs intelligente 
schakelaars kunnen zonder bekabeling op alle mogelijke 
plaatsen worden gemonteerd.

Er is gekozen voor verschillende lichtbronnen, zoals 
losse spots, plafond- en buitenverlichting. Daarbij zijn 
de bedieningsmogelijkheden onbeperkt: schakelaars 
en touchpanelen zorgen voor een intuïtieve basis 
thuis en met de app voor smartphone en tablet kan de 
verlichting ook onderweg worden bediend. Men kan 
met één vingerbeweging de gordijnen sluiten en de 
binnenverlichting dimmen tot een prettige lichtsterkte. Als 
de ideale sfeer is gevonden, kunnen de instellingen van 
de verschillende oplossingen eenvoudig als scène worden 
opgeslagen. De vrij plaatsbare schakelaars van Gira 

komen uit het E2-programma. Het minimalistisch design 
van de hier gebruikte zuiver witte uitvoering past goed 
bij de lichte ruimten op de vier verdiepingen. Ondanks 
de subtiele kleur zijn de schakelaars een blikvanger. In 
dit object werden voornamelijk meervoudige schakelaars 
met tekstvlakken gebruikt, die op bakstenen en zelfs op 
houten balken werden gemonteerd zonder de muren te 
beschadigen.

www.gira.nl
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Eaton presenteert de xComfort 
universele bewegingsmelder. 
Deze draadloze oplossing voor 
woningen maakt gebruik van 
bewegingsdetectie om door 
de gebruiker gedefinieerde, 
voorgeprogrammeerde verlichtings- 
en verwarmingsfuncties te activeren. 

De melder richt zich op 
drie belangrijke factoren: 
energiebesparing, veiligheid en 
meer comfort, aangevuld met 
door de gebruiker te definiëren 
extra instellingen voor vertraagde 
uitschakeling of zelfs dimmen. 
Automatisch verlichten van 
ruimten is tevens een waardevolle 
veiligheidsvoorziening. Wanneer 
de verlichting bij het betreden van 
een ruimte automatisch wordt 
ingeschakeld, wordt het risico van 
letsel als gevolg van het lopen in een 
donkere ruimte uitgesloten. Tot slot 
kan de universele bewegingssensor 
ook de gemoedsrust bieden die 
huiseigenaren verwachten van 
de xComfort-serie. Wanneer de 
afwezigheidsmodus is geactiveerd 
in de bijbehorende Smart Home 
Controller, schakelt deze bij 
detectie van beweging onmiddellijk 
alle lampen aan en opent hij alle 
jaloezieën. Zo lijkt het of er iemand 
thuis is en worden inbrekers 
afgeschrikt. Ook kan de gebruiker 

Temperatuur 
en verlichting 
op basis van 
beweging

instellen dat hij in zo’n geval 
een detectiebericht wenst 
te ontvangen. De melder is 
verkrijgbaar in wit glanzend en 
zwart en past zo goed in een 
bestaand interieurontwerp. 
Het product is eenvoudig te 
installeren en vereist geen 
speciaal gereedschap. Verder zijn 
er vier montagemogelijkheden: 
inbouw in een inbouwdoos in 
het plafond, opbouwmontage 
door middel van schroeven/
lijmen en inbouw in een 
muurinbouwdoos in combinatie 
met een standaard 55x55 mm 
afdekraam en afdekplaat. 
De xComfort universele 
bewegingsmelder wordt 
gevoed door een standaard, 
eenvoudig te vervangen 
CR2450 3 V-batterij met een 
geschatte levensduur van vijf 
jaar. Als de batterij bijna leeg 
is, wordt dit aangegeven door 
de meerkleurige ledverlichting 
op het apparaat zelf, die tevens 
een signaal geeft als er andere 
corrigerende handelingen nodig 
zijn. Als alternatief kan de 
bewegingsmelder ook worden 
gevoed door de 230 VAC 
netspanning.

www.eaton.com

®
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www.osram-benelux.com

Light is protecting 
AirZing™ UV-C light purifier

 — Genereert 253,7 nm UV-licht, ideaal voor zeer effectieve desinfectie en zuivering
 — Bewezen technologie; vernietigt tot 99,9% van de micro-organismen
 — Speciaal ontworpen OSRAM voorschakelapparaten om de prestaties van OSRAM HNS UV-C-lampen  
te optimaliseren

 — Uitgerust met IR-sensor welke het systeem uitschakelt zodra mensen worden gedetecteerd die de  
UV-werkruimte binnenkomen

 — 30 seconden vertraagde start om de operationele veiligheid te verbeteren
 — Ozonvrije emissies
 — 360 graden dekkingsgebied
 — Verkrijgbaar via uw elektrotechnische groothandel

Light is OSRAM



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

Vouw
De term "vouw" in is zijn 
eenvoudigste interpretatie een actie 
die wordt toegepast op een object, 
zodanig dat het een nieuwe vorm 
aanneemt en steeds iets heel anders 
wordt. 

Het contrast van een vouw, voor en 
na, eenvoudig en complex, en ver en 
dichtbij, is allemaal onderdeel van 
het onderzoek dat leidde tot de lamp 
genaamd Fold. De omtrek van Fold 
volgt een silhouet dat de bovenste 
en onderste delen ver uit elkaar 
zet, zodat er licht kan spelen in de 
tussenruimte, waardoor onze blik 
naar het midden wordt getrokken. 
Hier ondergaat de vorm een 
opvallende verandering. Boven en 
onder verliezen betekenis, er wordt 
een eenheid gecreëerd, een illusie 
die versluiert waar het licht vandaan 
komt. De bron is volledig opgenomen 
in het glas van de centrale vouw, en 
daarmee wordt er een technische 
prestatie toegevoegd aan de hoge 
esthetische waarde van de lamp.

www.canginietucci.com
marco.strieder@gmail.com 
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P r o d u c t n i e u w s

Cocoon

De Cocoon lights zijn ontstaan 
door toepassing van een nieuwe 
techniek: gerecycled kunststof 
wordt op textiel geprint door 
een robotarm. Handgemaakte 
ontwerpen van Esseline Keeven van 
Esseline Design worden met behulp 
van 3D-printtechniek op textiel 
aangebracht. Tijdens dit proces 
hecht hete kunststof zich vast aan 
het textiel. 

De samenvoeging van deze 
materialen veroorzaakt een spanning 
die leidt tot prachtige organische 
vormen. Keeven is een biomimicry 
designer. Ze tekent haar ontwerpen 
met de natuur als inspiratiebron. Haar 
recente ontwerpen zijn geïnspireerd 
op de vormen en patronen die te zien 
zijn als je cellen op microscopisch 
niveau bekijkt. De rangschikking van 
lijnen in het platte ontwerp heeft 
grote invloed op de uiteindelijke 
bolling van de geprinte 3D-objecten. 
Om bij te dragen aan de circulaire 
economie is het gebruikte kunststof 
gemaakt van gerecycled plastic afval 
dat uit de Nederlandse grachten 
is gevist. De lampen zelf zijn ook 
recyclebaar. Doordat er sprake is 
van mechanische hechting tussen 
de kunststof en het textiel, kunnen 
de materialen later weer worden 
gescheiden en hergebruikt. Voor de 
productie met de robotarm werkt 
Esseline Design samen met HB|3D. 
Voor het binnenwerk gebruikt ze 
hoogwaardige, gecertificeerde 
verlichting van FERROLIGHT en 
CUE Design. ‘Formidable Lighting’ 
is de naam van de collectie, en de 
verlichting is te zien in het Artemis 
Dutch Design Hotel in Amsterdam. 

www.esselinedesign.com
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COB leds voor nauwe 
lichtbundels 

Pirro en Sara

Er is een groeiende vraag naar 
ledspots waarbij zeer gericht moet 
worden uitgelicht; de optiek moet 
een hele kleine openingshoek 
hebben. 

Om dit te realiseren, zijn er COB 
leds met een veel kleinere LES (Light 
Emitting Surface) dan gangbare COB 
leds. Door de kleine LES ontstaat 
er minder reflectie en strooilicht. 
Nu is het mogelijk in combinatie 
met een lens of reflector een zeer 
strakke lichtbundel op een uit te 
lichten object te richten, zodat deze 
optimaal wordt uitgelicht. Met de 

CLU7xx-serie, bestaande uit vier 
behuizingen, elk verkrijgbaar in meer 
kleurtemperaturen en Ra-waarden is 
het mogelijk om een lumen package 
te realiseren van ~1000 lm tot >6000 
lm. De LES diameters varieren daarbij 
van 3,3 tot 13,0 mm. De gebruikelijke 
kleurtemperaturen zijn daarbij 
leverbaar in Ra 80. Voor outdoor 
toepassingen is zelfs een 5000 K in 
Ra 70 beschikbaar. Uiteraard voldoen 
deze leds ook aan MacAdam step 3 
en zijn de specificaties gemeten bij 
Tj=85 °C (hot binning).

www.elincom.nl

Wie het als kind leuk vond om met 
blokken te bouwen en te spelen, zal 
vast ook van Pirro houden. Deze 
minimalistische armatuur is net zo 
veelzijdig te combineren. Het geeft 
warme verlichting, of het nou wordt 
toegepast met zes, vier of twee 
armaturen of als enkele spotlight. 

En wie het graag subtieler aanpakt, 
kan met Pirro’s superplatte varianten 
de verlichting laten verdwijnen in 
het plafond. Het is een kwestie van 

kleuren kiezen en beginnen maar. 
Pirro is verkrijgbaar met een witte 
of zwarte behuizing en een zwarte 
of warmgouden binnenkant. Van 
sommige dingen kun je niet genoeg 
in huis hebben, zoals chocolate chip 
koekjes, of mooie aluminium spots 
die prima in elke ruimte passen. Sara 
is daar erg goed in. Deze Wever en 
Ducré klassieker is verkrijgbaar in 
veel verschillende kleuren en vormen.

www.weverducre.com

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

Cocktail

Wilby
Waar functionaliteit en 
ontwerp elkaar ontmoeten, 
daar is Tekna te vinden. 
Het bedrijf heeft veel tijd 
uitgetrokken om het ontwerp 
van Wilby te verbeteren. 

Zo is de tray onderaan helemaal uit 
koper vervaardigd. De verlichting 
bovenin het ontwerp geeft een 
gevoel van een warm welkom. 
Wie de ingang wil upgraden en 
uniek wil maken: dat kan met de 
desinfectiepilaar in donker brons.

www.tekna.be

Randloze verlichting heeft een 
bijzondere plaats in moderne 
architectuur; zonder rand wordt de 
lamp een integraal onderdeel van 
het plafond of de muur. 

Roni WW is de wallwasher van de 
Roni-serie. Door de asymmetrische 
lichtverdeling is deze wallwasher 
handig om verticale oppervlakken 
aan te lichten. Het is de oplossing om 
architecturale kenmerken van een 
gebouw eruit te laten springen, en 
om in musea en galeries blikvangers 
aan te lichten.

www.fenos.be
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P r o d u c t n i e u w s

Een sfeerlamp ontwikkelen die brandt op planten-
energie was de droom van team Nova Innova. Onder 
leiding van designer Ermi van Oers en samen met de 
technologie van Plant-e uit Wageningen is het hen drie 
jaar later gelukt om deze droom te realiseren. Eind juni 
zijn de eerste tien Living Light lampen overhandigd aan 
de early adopters.

Aan hen de schone taak om de komende maanden 
een band op te bouwen met deze bijzondere plant, 
die zijn licht doet branden wanneer hij liefdevol wordt 
aangeraakt. Een plant maakt immers dankzij fotosynthese 
via de bladeren zelf voedsel aan om te groeien. Wat de 
plant te veel maakt, wordt via de wortels in de grond 
uitgescheiden. Bacteriën ruimen dit restafval op en 
daarbij komen elektronen vrij. Een speciaal ontwikkelde 
‘brandstofcel’ van het bedrijf Plant-e kan deze elektronen 
vangen en omzetten in stroom. Er is gekozen voor 
handgeblazen glas, een bamboe gefreesde ledhouder en 
een 3D-geprinte celcapsule. Zo is elke Living Light lamp 
een uniek en duurzaam object. De komende tijd worden 
de Living Light lampen geobserveerd en wordt gekeken 
naar doorontwikkeling om ze voor een groter publiek 
toegankelijk te maken. Via de website van Living Light 
kunnen geïnteresseerden voor de volgende editie vast 
een pre-order plaatsen. Living Light is volgens Ermi van 
Oers het levende bewijs dat we met de natuur kunnen 
samenwerken om in onze hedendaagse behoeftes te 
voorzien. “En hoe de natuur voor jou kan zorgen als jij 
andersom ook goed voor de natuur zorgt.” Met de Living 

Light wil Nova Innova de kracht en waarde van de natuur 
zichtbaar maken en de symbiose terugbrengen tussen 
mens en natuur. Team Nova Innova streeft samen met 
Plant-e naar een toekomst waar planten deel uitmaken 
van de matrix van duurzame energie, waar steden worden 
verlicht door de energie die vrijkomt uit stadsparken 
en waar het Amazonegebied kan functioneren als een 
‘powerplant’. 

www.novainnova.com  |  www.livinglight.info

Living Light brandt 
op plantenenergie 
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P r o d u c t n i e u w s

Veiligheid en 1,5 m armatuur
Powermanagementbedrijf Eaton 
introduceert de CrystalWay 
Social Distancing armatuur. Deze 
pictogramarmatuur met 1,5 meter-
aanduiding is ontwikkeld om de 
veiligheid in openbare ruimten te 
vergroten. 

De CrystalWay Social Distancing 
armatuur maakt gebruik van de 
expertise die Eaton heeft op het 
gebied van noodverlichting. Zo heeft 
de armatuur een hoge lichtsterkte 
voor optimale zichtbaarheid. De 
armatuur wordt geleverd met 
3x2 pictogrammen voor één, 
anderhalf en twee meter afstand 
en is geschikt voor muurmontage 
met enkelzijdig pictogram, of voor 

plafondmontage met dubbelzijdig 
pictogram. Deze speciale armatuur 
is, in tegenstelling tot de overige 
Eaton CrystalWay producten, géén 
noodverlichting, maar een normale 
verlichtingsarmatuur die kan worden 
aangesloten op 230 V. Eaton is 
zich bewust van de impact van het 
coronavirus op de samenleving en 
realiseert zich dat bedrijven een 
belangrijke bijdrage leveren aan de 
aanpak daarvan. Daarom zal de winst 
over deze specifieke 1,5 meter-
armaturen in 2020 volledig worden 
gedoneerd aan (lokale) goede doelen 
en instanties die zich bezighouden 
met het virus.

www.eaton.com

STOUT Verlichting, de Nederlandse leverancier van 
exclusieve design-verlichting, heeft eind juni de draadloze 
design-verlichtingslijn FLAI geïntroduceerd. De lampen 
bieden een optimale sfeer voor genieten en relaxen in en 
rond het huis, maar ook op de boot of camping. 

Met Flai kunnen er op elke gewenste plek comfortzones 
worden gecreëerd, draadloos en flexibel inzetbaar, waar 
dan ook. De lampen bieden dezelfde luxe en uitstraling als 
die van een reisbestemming, maar dan op een plek waar 
er wordt gerecreëerd. “Nu we op dit moment steeds vaker 
dichter bij huis recreëren, biedt de nieuwe Flai design-
verlichting unieke combinaties van mogelijkheden voor een 
totale in- en outdoor verlichtingservaring,” aldus Stephanie 
Dijst, office manager van Stout Verlichting. Flai leidt niet 
tot de ontdekking van een plek, maar tot de herontdekking 

Draadloze
verlichtings-
lijn Flai

van een ruimte. De lampen geven een intiem en huiselijk 
licht. Het licht is veelzijdig en draagbaar. Flai kenmerkt zich 
verder door een modern vormgegeven verlichtingsmodule 
met oplaadbare ingebouwde accu, tiptoets bediening 
voor instellen van meer lichtsterktes, is spatwaterdicht 
en geschikt voor binnen en buiten met een sferisch 
(bolvormig) magnetisch koppelingssysteem met maximale 
verstelbaarheid, en met verschillende strak ontworpen 
verwisselbare steunen voor tafel, vloer, wand en plafond. 
De Flai-basismodule bestaat uit een verlichtingsmodule, 
een magnetische oplader en een haak waarmee hij overal 
kan worden opgehangen. De batterij gaat tussen de vijf en 
elf uur mee, afhankelijk van de ingestelde lichtsterkte.

www.stoutfusion.nl
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