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

Uitgelicht

Bijzondere aanlichting, uitlichting en verlichting
staan in deze editie centraal. Van de projecten die
zijn genomineerd voor de Duitse Lichtdesign-Preis
tot bruggen en gevels, tot IMM in Keulen. Kastelen,
tentoonstellingen, musea, kantoren, parkeergarages,
buitengebieden en zelfs grotten: ze zijn allemaal zo
uitgelicht, dat alles fraai tot z’n recht komt. Ook is
er rekening gehouden met de ogen van de kijker,
immers: beauty is in the eye of the beholder. Als die
liever wegloopt bij een teveel aan licht, werd de plank
misgeslagen door de uitlichter.
Dat is in deze editie gelukkig niet het geval. In Rotterdam
is ’s avonds weer leven in de brouwerij op de brug
De Hef, waar het lijkt of er spooktreinen rijden en het
bewegende brugdeel uiteindelijk geen hindernis bleek
voor de verlichting en de lichtontwerpers van ipv Delft.
De architectuur van de brug is nu ook ’s avonds te
bewonderen, en in precies dezelfde kleur als overdag.

In Amsterdam hebben Hans Wolff en Koen Smits en
anderen het Amstel Hotel bijzonder fraai uitgelicht, en
dat was geen sinecure. Zelfs de armaturen hebben exact
dezelfde kleur gekregen als de gevel, om niet op te vallen.
De ingetogen flair van de verlichting laat deze grande
dame nog mooier uitkomen.
NSVV komt met drie nieuwe praktijkhandboeken:
Verlichting voor onderwijsinstellingen, voor de
gezondheidszorg en voor verkoopruimten. Verder geeft
Harm Wijsman aan dat de beslisser klaar is voor een
smart office, waarbij de verlichting een cruciale rol speelt.
Toch zijn connectiviteit en sensoriek niet het kritische pad,
maar de verlichting zelf. Blijvende verlichting is nog steeds
die verlichting waarbij de gebruiker zich goed voelt en
productiever is.
Veel leesplezier!
Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT
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Actueel

Prijs voor
lichtontwerpers
Voor de achtste keer wordt volgende maand de
Duitse Lichtdesign-Preis uitgereikt. Onder de
genomineerden bevinden zich naast veel bekende
namen ook deelnemers die voor het eerst meedoen.
Neem bijvoorbeeld Rolf Zavelsberg, die de aanlichting
van de Feeëngrotten in Saalfeld verzorgde, en Büro
Lightmosphere met de St. Andreaskerk in Ostönnen.
De projectlocaties bestrijken heel Duitsland, van
Neuruppin via Erbach tot München. Ook doen er
projecten mee uit Zwitserland en Oostenrijk.
In een periode van drie maanden bezochten de leden van
de jury, waaronder Thomas Mika, daar uitgeroepen tot
lichtontwerper van 2017, de 120 ingezonden projecten.
Daarvan zijn 37 projecten genomineerd in 12 categorieën.
Op 17 mei worden de winnaars bekendgemaakt tijdens
een groots gala in Keulen. Met deze prijs krijgen de
ontwerpers van professionele aanlichting van projecten
de erkenning die ze verdienen. Tegenwoordig doen
architecten al vaker een beroep op lichtontwerpers voor
de aanlichting en verlichting van hun projecten, die
daardoor nog beter tot hun recht komen en de gebruiker
een prettigere lichtbeleving geven.
Kaarten voor het gala zijn online te bestellen:
www.lichtdesign-preis.de/das-event/tickets-bestellen.html.
www.lichtdesign-preis.de
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Actueel

1 jaar (10) edities
[inst]ALLICHT
Nu voor
maar

€ 92 50

€50,Voor he
t ee
Regulier rste jaar
à €92 50

Meer informatie: www.installicht.nl
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Actueel

Interieurproject
orthodontiepraktijk
Mjose Van Hee Architecten haalde de selectie van de meest recente Prijs
voor Architectuur van de provincie West-Vlaanderen met een woning met
orthodontiepraktijk in Torhout. Nu is de inrichting van het pand klaar. Die
werd gedaan door van Vanooteghem Interieurarchitecten.

Dit pand huisvest een orthodontiepraktijk op de begane grond en
woongelegenheid op de drie
verdiepingen. De weloverwogen
positionering van functionele wanden
in het interieur leidt buitenlicht in de
gewenste banen. Reflecties vinden
hun weg in de gebruikte materialen
die matte, halfmatte en glanzende
afwerkingen combineren tot een
ge(s)laagd geheel. Een subtiel spel
van zacht reliëf in de zandkleurige
vloer legt linken tussen de helderheid
van wit en de uitbundige warmte van
notelaar. Twee houten wanden zijn
als landmarks in het woonlandschap.
Eén van de gedurfde volumes bevat
een vestiaire aan de inkom, met
bergruimte voor multimedia aan de
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zitkamerkant. De elementen zijn zo
geplaatst dat ze activiteiten scheiden,
zoals bijvooreeld koken en studeren,
maar de activiteiten tegelijkertijd
ook ruimtelijk verbinden. Kamers en
badkamer bereik je via de traphal,
die niet breed is, maar een baken
van licht. In de hogere verdiepingen
voert helderheid de boventoon in
vormgeving en kleur, behaaglijk
getemperd met karaktervol donker
parket. Meubels zijn in hetzelfde
notenhout als de wanden. Door in
de accenten kleurvarianten toe te
passen (zwart in de zitkamer, wit in
de bibliotheek) is er een verschillend
effect, maar wordt er ook een dialoog
gecreëerd tussen de kamers. Peter
Vanooteghem is ook de ontwerper

van de tafels en de verlichting
boven het keukenwerkvlak. In de
wachtkamer worden strakke, cleane
lijnen aangevuld met de huiselijkheid
van onderhoudsvriendelijke
vloertegels en een muurtafel die
kinderen uitnodigt om te lezen of te
tekenen. Ook bij de aanduiding van
het sanitair is het duidelijk dat de
omgeving op kinderen is gericht. De
vormgeving van de hoge banken, met
ingewerkte verwarming, knipoogt
naar de banken in een stationsbuffet.
Hier is het aangenaam wachten, halte
na halte op weg naar een goed gebit.
www.petervanooteghem.be

Actueel
Being Development heeft in samenwerking met
Lakenvelder Investment Group aangekondigd dat
ze een 224 kamers tellend hotel, Aloft Utrecht, zal
ontwikkelen in het hart van Leidsche Rijn Centrum
(Utrecht), direct naast het treinstation. Leidsche Rijn
Centrum is het nieuwe stadscentrum van Utrecht, waar
in 2025 ruim 100.000 mensen zullen wonen en circa
40.000 mensen zullen werken.
Het hotel, ontworpen door OZ Architects, zal het eerste
WELL Certified hotel ter wereld worden. Dit is een
certificering die zich niet alleen op duurzaamheid, maar ook
op gezondheid en welzijn richt. Daarnaast zal het gebouw
een LEED-certificaat krijgen. Hiermee krijgt de gemeente
Utrecht er een uiterst duurzaam hotel bij. Aloft Utrecht zal
in 2020 haar deuren openen, de bouw zal komende zomer
aanvangen. Het hotel is langjarig gehuurd door Odyssey
Hotel Group, een internationaal actief hotelmanagementbedrijf, dat Aloft Utrecht zal gaan exploiteren. Men heeft
hiervoor een franchise-overeenkomst afgesloten met
Marriott International, de eigenaar van Aloft. Aloft Utrecht is
de nieuwste toevoeging aan het groeiende hotel-portfolio
van Being Development, waaronder het nhow Amsterdam
RAI hotel, een iconisch hotel met 650 kamers, en Yotel
Amsterdam, een overwegend circulair hotel met 204 kamers
in Amsterdam Noord. Gedurende het ontwikkeltraject van
Aloft Utrecht werd Being Development geadviseerd door
Colliers International Hotels en DLA Piper. Chris Zwiers,
partner OZ Architects: “Aloft Utrecht communiceert een
tijdloze architectuur. Ze maakt een belangrijke belofte
voor de toekomst en geeft betekenis
aan de locatie en haar omgeving. Het
is vaak moeilijk om de Genius Loci, de
geest van een plek, te ontdekken; Aloft
Utrecht bewijst dat tijdloze architectuur
geen stijl, maar een houding is. Ze
weerspiegelt authenticiteit en creëert
een levendige en zinvolle sfeer.”
www.beingdevelopment.nl

Well
Certified
Hotel

Foto’s: Jeroen Prins

Van Lier schoenen
in een nieuw licht
Exaltation heeft in samenwerking
met Op het Veld Elektrotechniek
gedeeltelijk de ledverlichting van de
vernieuwde schoenwinkel van Van
Lier in Belfeld mogen verzorgen. Zo
is Van Lier helemaal klaar voor de
toekomst.
Met veel zorg en aandacht voor de
klant wordt hier naar een passende
oplossing gezocht voor het juiste
schoeisel. Dit maatwerk heeft
Exaltation ook mogen bieden in

opdracht van Op het Veld. In de
uitbreiding heeft Exaltation een
driefaserail met spots type Luna
toegepast in de kleur 4000 K. Het
mooie van deze spot is dat er een
drietal reflectoren kunnen worden
toegepast, afhankelijk van de
gewenste lichtbundel. Om nog een
stoerder uiterlijk te krijgen, zijn er ook
barndoors voor deze spot leverbaar
om nog wat meer sturing te geven.
www.exaltation.eu
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Actueel

In de
spotlight

DYDELL introduceert de Glareless spot, een ledlichtbron
die een ruimte verlicht zonder dat er aan het plafond
verblindende lichtpunten zichtbaar zijn. Ook is niet
meteen te zien waar het licht precies vandaan komt,
want door een opening van slechts 10 mm komt een
homogene lichtbundel met een brede lichtspreiding van
40° of 20°, met een lumen-output tot wel 800 lm.

Fresh Light for Fresh Products

Sales Manager Belgie
DIT GA JE DOEN
Als sales manager ben je medeverantwoordelijk voor de sales en
omzet van BÄRO in Belgie.
· Je bent het eerste aanspreekpunt
voor onze klanten en bouwt
bestaande relaties verder uit.
· Je haalt nieuwe klanten binnen
en je zorgt dat de uitvoering van
projecten intern soepel verloopt.
· Je ontwikkelt vernieuwende en
effectieve verkoopstrategieën, zet
marketingconcepten uit en verkent
nieuwe markten.
· Je bent ondernemend en werkt zo
aan het verder versterken van de
marktpositie van BÄRO.
WIE ZOEKEN WE?
Onze nieuwe sales manager Belgie:
· Heeft een commerciële en/of
tech nische opleiding op minimaal
hbo-niveau.

· Heeft minimaal drie jaar ervaring
in een salesfunctie en projectmanagement.
· Heeft bij voorkeur ervaring in de
B-to-B-verlichtingssector.
· Is een ondernemende relatiebouwer
die altijd commerciële kansen ziet.
· Is niet bang om verantwoordelijkheid te nemen en knopen door te
hakken.
· Is zelfverzekerd, gestructureerd,
assertief en betrokken.
· Spreekt en schrijft goed Nederlands, Frans en Engels. Andere
talen zijn een pré.
WIL JE MEER WETEN?
Neem dan contact op met Peter
Renders, via tel. 06-53 42 84 36 of
peter.renders@baero.com. Je CV
en brief ontvangen we graag via
hetzelfde e-mailadres.

BÄRO B. V. · Torenallee 62-22 · 5617 BD Eindhoven · T +31 653 428436 · www.baero.com
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Doordat de ledlichtbron boven de opening van 10 mm
is gepositioneerd en het licht met een optiek wordt
gekruist, verblindt deze niet. De Glareless spot heeft een
diameter van Ø 90 of 112 mm, afhankelijk van het type,
maximaal 100 mm hoog en heeft een lichtbundel van
40° of 20°. De spot is verkrijgbaar in vier varianten. De
Single Colour White met 2300, 2700 en 3000 K. Door
een innovatieve menging en kruising van licht biedt Dydell
ook dynamische sferen met een homogeen lichtbeeld
door hetzelfde oogje van 10mm. In de Dual White spot
worden 2000 en 5000 K leds verwerkt, de Glareless spot
met Warm Dimming combineert 2200 en 3000 K leds
en in de unieke RGB+W spot worden naast RGB’s ook
losse 2700 K witte leds verwerkt. Afhankelijk van het
type spot ligt de kleurechtheid tussen 85 en 95 CRI en
genereert een lumen output tussen de 600 en 1000 lm.
De Single Colour spots kunnen met een externe (DALI
OF 0-10 V) driver worden bestuurd. De dynamische
spots, zoals Dual White, Warm Dimming en RGB+W
kunnen via het draadloze lichtsysteem Casambi of met
DMX worden bediend. Via DMX is het ook mogelijk om
deze lichtbronnen met KNX of het Loxone smarthome
systeem te besturen. Naast de bekende veer-constructie
voor deze spot biedt Dydell ook een stuuk-ring, waarbij
de flens van de spot met een bajonetsluiting in de stuukring wordt gedraaid. Voor zwevende- en demontabele
plafonds is er een contra-constructie beschikbaar, waarbij
de spot aan de bovenkant van het (systeem)plafond kan
worden verwerkt. Hierdoor is alleen het oogje van 10
mm zichtbaar en is het plaatmateriaal de afwerking van
de spot. Daarnaast kan de spot-engine ook OEM worden
verwerkt in producten, armaturen of maatwerk meubilair.

Actueel

Vlaams ondernemersduo
in Dubai

Eind maart was het Belgische GMatrix één van de zowat 850 standhouders op INDEX, de
grootste designbeurs van Noord-Afrika en het Midden Oosten, die plaatsvond in Dubai.
De standhouders kwamen uit 54 verschillende landen en er waren rond de 25.000 bezoekers.

GMatrix toonde er misschien wel de
kleinste designobjecten, maar tevens
één van de meest opgemerkte. De
exclusieve, verfijnde schakelaars
en afdekplaten voor stopcontacten
van Wesley Demeester en Geert
Straetmans hebben een grote
impact op de sfeer van een interieur.
De ondernemers introduceerden
deze schakelaars en afdekplaten
begin 2017 op de Belgische
markt. In september openden ze
een showroom in Utrecht. Dat het
product internationaal potentieel had,
was meteen duidelijk: het is uniek
en het maakt van een noodzakelijk
gebruiksobject een versterkende
esthetische toevoeging aan elk
interieur. GMatrix leverde sinds de
opstart al diverse projecten op in
Zwitserland, London en Monaco.
Het bedrijf heeft al een dealerschap
in de UK, en in Dubai dongen drie
dealers naar hun gunsten. Nu is
één daarvan ondertussen exclusief
dealer. GMatrix-schakelaars en
-afdekplaatjes zijn herkenbaar
aan het strakke, vlakke design.
Ze zijn magnetisch en werpen
geen schaduw op de muur. Ze zijn
verkrijgbaar in diverse afwerkingen,
toegepast op messing, metaal

en kunstof, en met een ruim palet
aan uitvoeringen. Demeester:
“Als je het effect ziet van verfijnde
afwerkplaten - alom aanwezige,
maar te vaak verwaarloosde
elementen in een interieur - besef
je pas welke zeggingskracht dit
gebruiksvoorwerp kan hebben.
Hoe het interieurkeuzes en
-stijlen kracht bijzet
en hoe het
elke ruimte
subtiel
personaliseert.”
Er zijn 20
uitvoeringen van de
schakelaars en afdekplaatjes,
waaronder brons, zwartbrons,
chroom, mat nikkel, goud, mangaan
en blauw staal. Materialen en kleuren
worden afgestemd op het interieur.
Bedieningsknoppen variëren van
vorm, grootte en gebruikswijze:
rond, vierkant, indrukbaar, draaibaar
of schuifbaar, en ze worden ook op
maat gemaakt. Dat verschillende
internationale markten verschillen
geven in voltage en stekkervorm, is
voor GMatrix geen probleem, want
elk product wordt afgestemd op de
geldende standaarden. Straetmans:
“Onze producten zijn compatibel

met elk systeem en standaard
inbouwpotjes. De afdekplaten en
schakelaars zijn toepasbaar op
wel en niet dimbare verlichting, op
traditionele systemen en op de

verschillende soorten domoticaoplossingen. Ze kunnen zowel in
nieuwbouw als bij renovaties worden
geïnstalleerd, want een specifiek
bekabelingssyteem is niet vereist.”
www.gmatrix.be
www.gmatrix.nl
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Loodrecht:

solar parkverlichting
Sinds kort heeft Zonnelichtmast.nl een nieuw en loodrecht model solar
parkverlichting in het assortiment. De nieuwe Alara werd tijdens Light +
Building onthuld door fabrikant Photinus. Bijzonder aan deze zonnelichtmast
zijn het compleet verticale design en de keuze uit twee optieken.
In plaats van een losse armatuur
die vanaf de mast uitsteekt,
is de ledverlichting in de mast
geïntegreerd. Daarnaast heeft
de Alara een verticale kolom met
slanke zonnepanelen aan alle vier
de zijden. Dit zorgt voor een rechte,
verticale belijning van de omgeving.
Zo staat de Alara zowel strak in een
moderne omgeving als ingetogen in
een meer landelijke setting. Voor de
juiste verlichting van de omgeving
is er keuze uit twee optieken. Bij
optiek ´place´ schijnt het ledlicht
360° rondom de mast. Deze variant

is heel geschikt voor pleinen, parken
en andere plaatsen waar stijlvolle
oriëntatieverlichting is gewenst. Bij
de optiek ´way´ schijnt het ledlicht
met 65° naar voren en opzij. Zo
worden voetpaden en fietspaden
veilig aangelicht. Ook de Alara
beschikt over de juiste kwaliteit om
tijdens de donkere, Nederlandse
winter gewoon door te branden.
Dit komt door de combinatie van
de onderdelen: de kolom met
zonnecellen heeft een vermogen
van 150 Wp, de 50 W led heeft
een efficiency tot 180 lm/W, en de

LiFePo4 12,8 V 36 Ah accu gaat tot
tien jaar mee. De Alara is 5,2 m hoog
en heeft een lichtpunthoogte van 4 m.
Zonnelichtmast.nl biedt een compleet
assortiment aan lichtmasten op
zonne-energie. Omdat de lichtmasten
hun eigen energie produceren,
zijn kabels niet nodig. Dat maakt
zonnelichtmasten duurzaam en
gemakkelijk verplaatsbaar. Dankzij
verschillende designs zijn ze voor
veel situaties geschikt.
www.zonnelichtmast.nl

Actueel

Lumiflow
Onder de naam Lumiflow ontwerpt
Kasper Kamperman dynamische
lichtobjecten en sfeerverlichting
met een rustgevend effect. Door
middel van innovatieve lichtsturing
veranderen helderheid en kleur
op een vloeiende en rustgevende
manier.
Dynamisch licht heeft een rustgevende
werking en creëert een aangename
sfeer. Op de vernieuwde website staat
zijn onderzoek naar de ontspannende
werking van dynamisch licht, en
ook de Lumiflow Flower. Dit is het
eerste lichtkunst-object binnen het
Lumiflow-concept. Maatwerk is ook
mogelijk. Verder is Lumiflow een
technologie-oplossing voor derden:
Kamperman is in gesprek met diverse
producenten om deze technologie in
hun producten te verwerken.
www.lumiflow.nl

Osram en Trilux
Osram versterkt haar bedrijfsvoering voor
elektronische componenten met de overname van
BAG electronics, een dochter van Trilux. BAG is
gespecialiseerd in ledmodules en software voor
innovatieve ledverlichtingsoplossingen. Het bedrijf
maakte eerder deel uit van de Trilux Group.

Na de overname zijn de 380 werknemers van het
bedrijf overgeplaatst naar Osram. Tegelijkertijd is er een
strategisch leveringscontract voor vijf jaar afgesloten,
met inbegrip van een minimaal omzetvolume, waarbij
Osram aan Trilux componenten voor gebruik in haar
lichtarmaturen levert. “Deze aankoop maakt onze
portefeuille van elektronische voorschakelapparaten
voor geavanceerde verlichtingstechnologie compleet,”
aldus Wilhelm Nehring, CEO van de bedrijfseenheid

Digital Systems van Osram. Naast het verkoopnetwerk
in Duitsland heeft BAG productiefaciliteiten in de
Filipijnen. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in de
productie van ledverlichtingssystemen en produceert
ook innovatieve regelsystemen voor human-centric
lighting. Dit type biologisch effectieve verlichting kan
de natuurlijke voortgang van daglicht imiteren voor
kantoren en industriële gebouwen, waardoor een
evenwichtig en motiverend licht wordt geproduceerd
voor de werknemers. De overname is een nieuwe stap
voor Osram op weg naar de transformatie in een hightech
bedrijf. Door de overname van BAG electronics wordt de
portefeuille van Digital Systems niet alleen uitgebreid,
maar komen er ook meer verkoop- en distributieopties in
Duitsland en Azië. Concurrerende productiefaciliteiten in
de Filipijnen bieden Osram bovendien extra opties in Azië.
www.osram.com
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Veel kleurrijk
licht in Keulen
Keulen is traditiegetrouw de eerste internationale meubelbeurs van het jaar, waar de
Europese interieurbranche elkaar ontmoet. Verlichting was één van de thema’s waar de
beursorganisatie dit jaar bewust op had ingezet, en dat was te zien.

– Door Monique van Empel
Ondanks de flinke storm van 18 januari, die ook rondom Keulen voor
flinke overlast zorgde, noteerde de internationale Möbelmesse weer een
recordaantal bezoekers: circa 125.000 mensen uit 138 landen, ten opzichte
van zo’n 120.000 in 2017.
Opvallend was de stijging van het aantal bezoekers uit Rusland (+69%),
China (+82%) en Japan (+63%). Licht was dit jaar een belangrijke pijler. Zo
was ‘Das Haus’ deze keer ontworpen en ingericht door lichtontwerpster Lucie
Koldova. Zij is vooral bekend van haar glazen lampen voor het Tsjechische
Brokis. Niet eerder waren er zoveel verlichtingsmerken vertegenwoordigd
in de beurshallen; bijna 140 exposanten. Van decoratieve tot technische
(project)verlichting, voor woon-, bad- en slaapkamer, voor binnen en buiten.
Ook konden bezoekers kennismaken met schakelmateriaal en domoticasystemen. De meest kleurrijke ontwerpen zijn uitgelicht in dit tweede artikel
over de IMM.
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Extravagant

In ‘Das Haus’ was dit jaar een hoofdrol
weggelegd voor extravagante
verlichting; van woon- en kleedkamer
tot badkamer. De Tsjechische
lichtontwerpster Lucie Koldova
bedacht het concept en koos veel van
haar nieuwste lampen voor Brokis.

Driehoekig

Beweeglijk

www.roethlisberger.ch

www.marset.com

Flybye

Licht aan de muur

www.hollandslicht.eu

www.valerie-objects.com

Deze lamp Block 2 van het Zwitserse Röthlisberger is
opgebouwd uit 20 gelijke driehoeken en kan daardoor
op 20 verschillende manieren worden neergezet,
waarmee uiteraard de lichtrichting verandert. Block 2
is als (stapelbare) vloerlamp verkrijgbaar en als wanden hanglamp, met een frame van massief gestoomd
acaciahout en een lamp in zwart, wit of rood en gelakt
aluminium. Deze speciale Rio-editie is gelakt in een
prachtige groen dégradé. Afmetingen: 50 cm hoog, 60 cm
breed.

Hollands Licht, een initiatief van Eikelenboom, had op de
IMM een eigen stand met uitsluitend lichtobjecten van
(bekende) Nederlandse ontwerpers. Nieuw is deze Flybye
van Ernst Koning. De stalen kap rust op een hoogwaardige
ledbuis en geeft dankzij de perforaties ook indirect licht.
Optioneel met een stoffen bedekking voor meer kleur.

Het Spaanse Marset was één van de nieuwe exposanten
in Design Post, een gezamenlijke showroom van circa
30 exposanten tegenover het beursgebouw in Keulen.
Dit lampje Bicoca is een kleurrijk, lichtgewicht lampje
van polycarbonaat, dat overal mee naartoe kan worden
genomen. De kap is draaibaar. Optioneel krijgt het lampje
een magneet in de voet, zodat het op elke metalen
ondergrond kan worden vastgezet; horizontaal en
verticaal. In zes kleuren en met keuze uit drie lichtstanden,
voor 5-20 branduren.

Serie wand/hanglampen van het Belgische designers-duo
Muller Van Severen voor valerie objects. De lampen
hebben een buis van gepoedercoat staal (in acht kleuren)
of koper en een wit glazen kapje. De lampen hebben
verschillende vormen en afmetingen, en er zijn
bijpassende staande lampen en plafondlampen.
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tel:0546-451943 ALMELO
www.bekhuis.net
info@bekhuis.net

De behoefte aan welbehagen,
comfort, design en slimme
verlichtingsoplossingen neemt
toe. Met in totaal ongeveer
400 nieuwe producten bieden
we u spannende inzichten in
fascinerende verlichting trends
voor het seizoen 2018. Maar
onder het motto ‚smart en
patent‘ bieden wij nog meer!
Zo introduceren wij onze
oplossingen voor de wereld van
intelligent licht en beproefde
POS-oplossingen voor
buitenverlichting,
badkamerverlichting,
inbouwverlichting en
lichtbronnen.

TRIO International GmbH
Dieselstraße 4
D-59823 Arnsberg
info@trio-lighting.com
www.trio-lighting.com

Moments

Schedules

Sensors

Voice control

MELD U AAN VOOR DE WORKSHOPS NPR 13201
• 13 juni 2018: Utrecht, 9:00 - 16:00
www.nsvv.nl/agenda

NSVV LEDEN
25% KORTIN
G!!

Oranje maan

Oranje is de nieuwe kleur waarin de
bekende Moon-hanglamp van Verner
Panton vanaf nu ook verkrijgbaar
is. Oranje was dan ook één van zijn
lievelingskleuren. Het ontwerp met de
metalen lamellen stamt al uit 1960 en
is nog altijd een bestseller. Het licht
regel je door de lamellen meer in of uit
elkaar te draaien. Deze small-variant
is 34 cm in doorsnede. Ook mogelijk in
44,5 en 150 cm doorsnede.
www.verpan.com

Kleur aan de muur

Le Corbusier is bekend van zijn architectuur en
meubelontwerpen, maar ook kleur was voor hem
essentieel. “Om te leven heeft de mens kleur nodig”,
aldus de Zwitserse duizendpoot. Hij heeft zelfs een eigen
kleurensysteem gecreëerd met in totaal 63 kleuren die
onderling allemaal combineerbaar zijn. Overtuigd van de
bijzondere eigenschappen van dit kleurensysteem biedt
Jung het programma LS 990 nu wereldwijd exclusief aan
in al deze 63 Les Couleurs® Le Corbusier: schakelaars,
contactdozen, draai- en tastdimmers.
www.jung.de/nl

Stalen vlak

De Gira E2-schakelaar is al sinds 1998 geliefd bij
architecten. Behalve in thermoplast is deze klassieker er
nu ook in edelstaal. Dit geeft in totaal vijf materiaal- en
kleurvarianten: edelstaal, wit glans, wit mat, aluminium
gelakt en antraciet, en nu zijn alle varianten van het
programma er ook voor vlakke wandmontage. Hierbij
steekt het afdekraam slechts 3,4 mm uit. Enkele voordelen
zijn dat bijvoorbeeld afwerkingsfouten bij het stuken
worden vermeden en bij de montage in holle wanden
geen dubbele gipsplaatwand nodig is. Tot het assortiment
van Gira E2 in edelstaal behoren schakelaars en
wandcontactdozen, elektronische componenten, data- en
communicatie-aansluittechniek, en talrijke functies, van de
deurcommunicatie tot het KNX-systeem.
www.gira.de
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Lichtarchitectuur
voor De Hef
Hoewel De Hef, Rotterdams bekendste
spoorbrug, allang niet meer in gebruik is,
lijkt dat sinds begin 2017 toch veranderd
te zijn. Tweemaal per dag rijdt een
lichttrein over de brug, dankzij ruim
350 aangestuurde led-armaturen en het
lichtontwerp van ipv Delft.
– Door Christa van den Berg
Officieel heet Rotterdams bekendste spoorbrug de Koningshavenbrug. Vanaf 1927 maakte het treinverkeer tussen
Rotterdam en Dordrecht gebruik van de constructie. Met de ingebruikname van de spoortunnel in 1993 verloor de
brug haar functie. Toen was de brug wel allang een stadsicoon, dat in de stad bekend stond als De Hef. In 2011 stelt
de gemeente een ‘Lichtplan Rotterdam’ op. Eén van de uitgangspunten is dat iconische bruggen ook ’s nachts goed
herkenbaar moeten zijn in de skyline. Als in 2015 de grondige renovatie van De Hef van start gaat, maakt ook de
implementatie van een lichtontwerp daar deel van uit. Lichtarchitect Rob Kruizinga van ipv Delft maakte samen met
collega’s Sietse Cieraad en Sam de Koning het lichtontwerp. Kruizinga: “Het ontwerp benadrukt de complexiteit en
constructieve schoonheid van de spoorbrug.”
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De verlichting van het val werkt ook
als het brugdeel bij sterke wind naar
beneden moet.

Beeldmateriaal: ipv Delft

Spel tussen licht en schaduw

“Als je de brug voor het eerst ziet, lijkt de verzameling
van vakwerkconstructies enorm ingewikkeld”, vertelt
Kruizinga. “Bij nader onderzoek ontstaat er logica in
de constructie. Zo is het val (het bewegende deel) van
later datum en daarom ook ranker geconstrueerd dan
de aanbruggen.” Uiteindelijk stellen de lichtontwerpers
zichzelf twee hoofddoelen. Allereerst
moet De Hef ook ’s avonds een icoon
worden dat zich moeiteloos voegt in het
ensemble met de Willemsbrug en de
Erasmusbrug. Daarnaast is het streven de
knappe ingenieurskunst te benadrukken
door de stalen vakwerken zichtbaar te maken in het
nachtbeeld.

en een grote afstand tussen de brugconstructie en de
lichtbronnen betekent ook dat er een heel groot vermogen
nodig is, wat weer veel meer kans op verblinding geeft.
“We kozen er daarom voor om letterlijk in de brug te
gaan met de verlichting.” Op basis van het gemeentelijke
lichtplan maakte ipv Delft een viertal schetsontwerpen:
het gerealiseerde ontwerp, een versie waarbij de brug
van onderaf wordt aangelicht, een versie
waarbij de brug van bovenaf wordt
aangelicht, en een versie waarbij alleen
de brugcontouren verlicht zijn. Zowel
gemeente als omwonenden gaven
unaniem de voorkeur aan de eerste
variant, die alle elementen op gelijke wijze aanlicht.

‘Letterlijk in de
brug gaan’

Niet verleid

“Het is verleidelijk om de brug met grote spots op
afstand te verlichten. Dan is de brug zichtbaar vanaf
een grote afstand, maar het levert geen interessant
lichtspel op.” Het geeft een relatief onrustig beeld,
omdat er een combinatie ontstaat van grote highlights
en donkere schaduwen. Het beeld is ook niet vanaf elke
plek hetzelfde, wat het geheel nog onrustiger maakt,

Vakwerksegmenten

De brug wordt nu van binnenuit aangelicht met ruim 350
energiezuinige spotjes. Het licht is per lichtbron zorgvuldig
afgepast en gericht, zodat het alleen daar komt waar het
nodig is en een mooi spel tussen licht en schaduw ontstaat.
Door ieder vakwerksegment van de spoorbrug op identieke
wijze aan te lichten, ontstaat een rustig beeld. Het lichtniveau
is bewust ingetogen gekozen, zodat het beeld van de brug
ook in de weerspiegeling op het donkere water zichtbaar blijft.
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Officiële distributeur
in de Benelux
www.koningenhartman.com
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Puk LED

»Light is a beautiful way
to sense the world.«

Top Light e.K.
Kontakt: Jessica Pollpeter
fon (+ 49) 52 25 . 8 63 12 - 29
jessica.pollpeter@top-light.de
www.top-light.de

®

Spooktrein

De computergestuurde gesegmenteerde verlichting biedt
mogelijkheden voor dynamische verlichtingseffecten.
Tijdens de openingsshow kregen aanwezigen al een
voorproefje te zien van de vele mogelijkheden. Inmiddels
lijkt het elke avond om 22:00 uur en 23:00 uur of er een
trein over de brug rijdt, doordat het licht dan in hoog
tempo in opeenvolgende segmenten wordt gedimd en
weer in sterkte toeneemt.

Lichttesten

Een belangrijke wens vanuit de gemeente was dat de
groene tint van de brug overdag ook ‘s avonds zichtbaar
zou zijn. “Tijdens een aantal lichttesten bleek dit nog niet
zo eenvoudig”, vertelt Kruizinga. “Dat bleek met name te
komen door de geringe afstand van de lichtbron tot het
aan te lichten vlak. Voor de waarnemer komt het licht dan
relatief wit over, dus daarom zijn we gaan experimenteren
met kleurfilters. Uiteindelijk is elke armatuur voorzien
van een zorgvuldig gekozen groen filter.” De herkenbare
mosgroene kleur van de brugconstructie is nu ’s nachts
hetzelfde als overdag.

Omkeerbaar

De status van De Hef als rijksmonument vroeg om een
zeer zorgvuldige en omkeerbare bevestiging van zowel
armaturen als drivers en bekabeling. Kruizinga: “Er is
gekozen voor een Bits2Power lichtbesturingssysteem.
Hierbij lopen dataverkeer en elektriciteit door slechts
twee draden, die in één voedingskabel zijn verwerkt.
Zo is er minimale bekabeling nodig.” De armaturen zelf
zijn gemonteerd met magneten, zodat de constructie en
coating van de brug onaangetast blijven. De brug is met
hekken afgesloten, dus kan er niemand ongewild op de
brug en bij de armaturen komen.

Experimenteren
met kleurfilters
Windkracht 7

De firma Proliad heeft de verlichting gerealiseerd. Dit
gebeurde grotendeels op de locatie van de brug, maar
bij het bewegende deel vond het aanbrengen van de
verlichting plaats op de werf waar deze voor de renovatie
naartoe was verplaatst. Een extra uitdaging voor met
name de uitvoering was het feit dat het bewegende
brugdeel bij windkracht 7 naar beneden wordt gehaald.
De verlichting moet wel blijven functioneren tijdens die
beweging, en ook als het brugdeel in de lage stand staat.
Dit is gelukt: de bekabeling is flexibel aangelegd en loopt
mee met het katrolsysteem.

Juweel

Tot slot is nog bijzonder dat de ontwerpers de gehele
brug in 3D hebben gemodelleerd. “Door het grote
aantal armaturen vereiste dit veel rekenkracht”, licht de
lichtontwerper toe. Gebruik van de computervisualisatie
maakte het mogelijk het lichtontwerp uitvoerig te testen
en verfijnen. Daarnaast voerde het ontwerpbureau ook
lichtproeven uit op het val toen deze voor onderhoud
op de kant lag. Dat de grondige analyse en uitgebreide
lichtproeven hebben geleid tot het beoogde resultaat
mag duidelijk zijn. Conform de wens van de gemeente is
de Koningshavenbrug ’s avonds weer een juweel aan de
Maas.

www.ipvdelft.nl
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WHITEPAPER

LAAT HET LICHT
VOOR Ú WERKEN

UW CODE
HCL01
GA DIRECT NAAR

WWW.TRILUXRETAIL.COM

Realiseer een omzetstijging met
intelligente verlichting
Licht ondersteunt ons niet enkel bij de visuele oriëntatie in een ruimte.
Licht heeft ook een grote invloed op ons gedrag.
Onderzoek wijst uit dat Human Centric Lighting tot een omzetstijging van wel 28% kan leiden.
Download direct onze gratis whitepaper en laat u informeren.
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– Door Rien Kort

Het kernteam Indoor van de NSVV publiceert
drie vernieuwde praktijkhandboeken voor
verkoopruimten, gezondheidszorg en
onderwijsinstellingen. Lichtontwerpers,
maar bijvoorbeeld ook architecten en
interieurontwerpers krijgen dankzij deze
nieuwe uitgaven een scherp beeld van de
nieuwe normen.
Lichtontwerper Rienk Visser, verbonden aan het kernteam
indoor, klom voor de broodnodige updates in de pen. Een
opfrisbeurt was een noodzakelijke stap, zo legt hij uit: “In
de oude normen werd nog uitgegaan van het gebruik van
gloei-, halogeen- en gasontladingslampen. Zoals bekend
zijn die allemaal nagenoeg niet meer verkrijgbaar.” Het
gaat momenteel hard in lichtland. “Je kunt spreken van
een ware revolutie door de opmars en dominantie van
led.” De tl-lampen zijn nog net niet afgeschreven. “Qua
onderhoud besteden we daar nog wel een hoofdstukje
aan. Voor de rest is het allemaal led wat de klok slaat.”
In de afgelopen jaren is er dus heel veel veranderd in de
verlichtingstechniek, de toepassingsmogelijkheden van

verlichting en regelgeving, stelt hij. “Alle reden voor de
NSVV om een aantal nieuwe praktijkdocumenten uit te
geven. Deze zijn niet alleen bedoeld voor lichtontwerpers,
maar vooral voor degenen die beslissingen moeten nemen
voor de aanschaf van nieuwe verlichting, het inpassen in
het interieur en onderhoud, maar ook voor gebruikers.”
Want niet alleen komen de lichttechnische aspecten aan
de orde, maar ook de maatschappelijke ontwikkelingen
met betrekking tot energiegebruik en duurzaamheid en de
gezondheid van de gebruikers.

Centric lighting

Bij het opstellen van de drie publicaties was vooral de
energieprestatienorm een belangrijk uitgangspunt,
wat betreft energiegebruik en duurzaamheid. Aan
de energiezuinigheid van woningen, kantoren en
bedrijfspanden worden steeds hogere eisen gesteld. Ook
de benodigde certificering heeft een plaats gekregen in
het geheel. Volgens Visser neemt human centric lighting
een rol in binnen de nieuwe uitgaven. Dit begrip duidt op
de beïnvloeding van het biologisch ritme van ieder mens.
Verlichting heeft immers een effect op het welzijn, het
gemoed en de gezondheid van een persoon. Ideaal voor
het onderwijs, de gezondheidszorg en de kantoortuin,
aldus Visser. “Ook voor dat laatste type ruimte ligt er
bijna een compleet nieuw handboek gereed.” Human
centric lighting ontstaat door het aanpassen van de kleur
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LED connector met kabel en
LED driver volledig op maat
van uw armatuur

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

Voor al uw verlichtingsprojecten

DAAR IS ‘IE DAN !
Onze nieuwe catalogus

Vraag onze nieuwe Lichtpocket aan!

•Vernieuwd verlichtingsassortiment
•Uitgebreide productinformatie
•Inclusief bruto prijzen

Voor uw
eigen exemplaar,
lichtplannen en/of
lichttechnisch advies
0172-615146
sales@etk.nl

ETK Verlichting BV • Italieweg 13 • 2411 NR Bodegraven • www.etk.nl • info@etk.nl • 0172-615145

Experts in licht metrologie instrumenten

info@laser2000.nl

Spheres

Gonio’s

Camera’s

en de intensiteit van het licht. Warmwit licht zorgt voor
ontspanning en rust, terwijl de koele variant zorgt voor
energie. Koppel dat ook nog eens aan het begrip ‘internet
der dingen’, waarbij alle elektronische apparatuur in de
omgeving mensen in staat stelt om onderling informatie
uit te wisselen of zelfstandig te handelen. “Via verlichting
kun je straks mensen traceren of informatie doorspelen.”

Minder fouten

Daglichtsimulatie heeft bijvoorbeeld het welzijn verhoogd
in ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Mensen raken
in een uitgebalanceerd dag- en nachtritme en dat
versterkt het natuurlijke bioritme, wat weer aanzet
tot meer activiteit. Hetzelfde principe gaat op voor
schoolgaande kinderen. Warm licht zet aan tot kalmte
en als de handen uit de mouwen moeten, gaat het licht
op koud. “Je kunt het niveau en de kleur afstemmen op
de activiteiten die van de kinderen worden verwacht.”
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat
leerlingen minder fouten maken en sneller hun werk klaar
hebben. Tegelijkertijd is aanvullende bordverlichting niet
meer noodzakelijk. “De oude normen gingen nog uit van
de aanwezigheid van veel zwarte en groene borden.
Tegenwoordig zijn ze praktisch allemaal wit of digitaal
van karakter.” Er is ook rekening gehouden met het
gebruik van mobiele apparatuur in het klaslokaal, zoals
iPads. “Een goede afscherming van armaturen en het
voorkomen van te heldere lichtpunten zijn in dat geval
aandachtspunten. Vooral de eerste generaties ledlampen
kennen veel lichtpunten, wat een ongekende felheid met
zich meebrengt. Een meer diffuse opstelling houdt de
helderheid in balans.”

Fraaie accenten

In winkelland heeft verlichting ook een prominentere rol
ingenomen. In de eerste plaats kan verlichting zo worden
afgesteld dat alle producten er extra aantrekkelijk uitzien:
“Per productgroep valt na te gaan hoe het licht het best
valt.” Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de
winkelruimte is een tweede punt: “De consument neemt
steeds meer zijn toevlucht tot online aankopen, terwijl
je de mensen juist wilt verleiden om naar je winkel te
komen. Met verlichting kun je fraaie accenten leggen,
waardoor het interieur spannender of afwisselender
wordt gemaakt.” Tot slot geldt ook hier het effect op het
gemoed. De klant voelt zich prettig in de winkelomgeving,
terwijl het personeel ook een boost ontvangt, dankzij de
uitgekiende verlichting.

Must

Zoals gezegd gaan de ontwikkelingen hard op het gebied
van led. “De efficiëntie schiet met sprongen vooruit en
gaat omhoog. Tegelijkertijd worden de normen op dat
vlak ook steeds nauwer aangescherpt.” Daar zit ook een
aandachtpunt voor de NSVV: “Goed bijhouden is een
must, maar vraagt veel tijd en moeite. Vandaar dat deze
uitgaven straks ook digitaal verkrijgbaar zijn. Het blijft
onze taak om mensen zo goed mogelijk voor te lichten
over alle risico’s en risico’s en voordelen.”
www.nsvv.nl

Lichtagenda
Er wordt in Nederland veel georganiseerd op het gebied van verlichting.
Soms vinden er meer bijeenkomsten plaats in dezelfde week of op dezelfde dag.
Om dit te voorkomen, kunt u zelf uw evenement vermelden in de lichtagenda.

Datum

Activiteit

Plaats

16 mei 2018

Internationale dag van het Licht

nnb

6 juni

ELE-examen

12 juni

CIE-divisie 2 seminar

13 juni 2018

Training NPR 13201-1 Kwaliteitscriteria OVL

Amsterdam
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Hotel van
1001 nachten

“Als het donkert, komt de maan.” En als het donkert in Amsterdam, wordt
het statige vijfsterren Amstelhotel fabelachtig. Schrijvers van dit sprookje
zijn twee lichtontwerpers, een slim lichtplan kreeg de hoofdrol.

– Door Greet Verleye
Al hondervijftig jaar blikt het Amstel Hotel als een
grande dame over de omgeving van de Amstel
rivier. Toen van Hoogevest Architecten de opdracht
kreeg om de gevel aan te pakken, beoogden ze
een renovatie met veel respect voor de intrinsieke
kwaliteiten van het gebouw. En aangezien de
aanlichting van cruciaal belang is voor de uitstraling
van een gebouw met een dergelijke grandeur,
werden twee vooraanstaande lichtontwerpers in de
arm genomen: Hans Wolff & Partners en Koen Smits
van Lichtconsult.

Een lichtstudie uitschrijven en uitwerken voor een iconisch
gebouw is een eer, maar ook een niet geringe opdracht.
Om te beginnen is het een verhaal waarbij diverse partijen
betrokken zijn, elk met hun eigen visie en wensen. Zaak
is dan om een overtuigend voorstel uit te werken, waarin
het gemeenschappelijk streven – de meest perfecte
aanlichting van het monumentale gebouw – zijn beslag
vindt. Een complexe vergunningsprocedure en een drietal
jaren van intensieve vergaderingen en besprekingen
gingen vooraf aan het resultaat: een lichtplan waarvoor
de ontwerpers, de twee commissies van Welstand,
de eigenaar van het pand (Katara Hospitality) en de
hoteluitbater (Intercontinental Hotels) warm liepen.

Zoveel panden, zoveel noden

Hans Wolff begon bij het opstellen van het inhoudelijke
lichtplan met een grondige analyse van het klassieke
gebouw. Uitgangspunten waren dat de schoonheid
van het pand geen schreeuwerigheid verdraagt, dat
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Fotografie: Arjen Veldt

de gevel geen visuele toevoegingen nodig heeft, maar
dat het aanwezige architecturale reliëf beter naar voren
kon komen dan tot dan toe het geval was. Ook de
hedendaagse mogelijkheden om met lichttemperatuur te
spelen, kregen een rol. Zo werden de lichtbakken, die een
feloranje monochroom licht verspreidden, verbannen; ze
waren niet alleen te nadrukkelijk aanwezig, ze vervormden
ook de subtiele kleur van de natuurstenen en bakstenen.
Wolff: “Geen enkel project is gelijk
aan een ander; zoveel panden,
zoveel verschillende noden. De
armaturen die omhoog en omlaag
stralen en daarmee een hotel
in Parijs de juiste sfeer geven,
zouden hier niet hebben gewerkt:
leidingen en uitgesproken armaturen op de bakstenen van
het Amstel Hotel zouden een heel onrustig geheel hebben
gecreëerd. Elk materiaal stelt andere eisen en dat geldt
ook voor de morfologie en sfeer van de omgeving. We

zochten naar een maatpak voor deze dame en het is een
deux-pièce geworden.”

Accentverlichting op bedje van projectie

Wolff doelt daarmee op de hybride aanpak, waarbij in
eerste instantie grote geveldelen egaal worden aangelicht,
met projectoren die frontaal op de gevel schijnen. Met
deze strijkverlichting wordt de ‘huid’ van de bakstenen
minder zichtbaar gemaakt –
vergelijk het met de schilder die
zijn canvas voorbereidt voor de
fijnere penseelstreken. Vervolgens
is het zaak om te focussen op
het uitlichten van de krachtige
architecturale karaktertrekken
van het gebouw: levendigheid toevoegen daar waar
je accenten wilt leggen, en elementen uit de schaduw
halen. Dat gebeurt in Hotel Amstel nu eens met lichtstrips
of spots, dan weer met op maat gemaakte armaturen.

‘Het maatpak voor
deze dame is een
deux-pièce geworden’
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De armaturen die het Nederlandse CLS (Creative Light
Solutions) ontwikkelde, zijn klein en onopvallend –
lichtontwerper Koen Smits van Lichtconsult spreekt van
een ‘miniatuurslag’ – en daarin zit precies hun kracht.
De armaturen zijn quasi onzichtbaar, want ze zijn niet
alleen klein, maar ook geanodiseerd in dezelfde kleur als
de bakstenen. Anodiseren is een duurzaam lakproces,
verduidelijkt Peter van Workum van CLS: “Daarbij
versmelt de coating als het ware met het aluminium,
of bakt zich erin in. Door de kleur van de armaturen af
te stemmen op de gevelkleur cijferen ze zichzelf weg
en gaat alle aandacht naar de gevel. Zo subtiel als ze
oogt, zo ingenieus en nauwkeurig is de belichting: meer
optieken in één armatuur verdringen stoorzenders, en
bij twee armaturen die boven elkaar worden geplaatst,
viel de omkasting weg voor een nog transparanter
effect. Als Nederlands bedrijf waren we natuurlijk
vereerd om creatief aan de slag te mogen gaan met dit
opvallende Amsterdamse pand.” Wolff is tevreden: “Als
lichtontwerper merk ik steeds meer hoe aangenaam
het is om voor maatwerk te kunnen samenwerken
met gespecialiseerde, relatief kleine bedrijven die
ambachtelijke fierheid putten uit het ontwikkelen van
specifieke oplossingen.” Voor de schijnwerpers op afstand
deden de ontwerpers dan weer een beroep op het
Zwitserse Optica Light dat pioniert met state-of-the-art
projectietechnologie en ook het Mauritshuis in Den Haag
prachtig aanlichtte.

Technisch huzarenstukje

Creativiteit was ook voor Koen Smits de drijfveer én de
uitdaging. Hij stond in voor de technische uitwerking
en de implementatie van het lichtplan: “Op zich was het
zeker een uitdaging om de gevel van dit monumentale
gebouw, dat anderhalve eeuw geleden in nauwelijks één
jaar tijd werd opgetrokken, in iets minder dan een jaar te
renoveren. Tijdens de restauratieperiode bleef het gebouw
in gebruik, zonder hinder voor de gasten. De functie
van het gebouw stelde ook eisen aan de uitvoering het
lichtplan: zo mocht er geen licht in de kamers schijnen, en
moesten bedrading en kabels mooi worden weggewerkt,
maar vooral moesten we op zoek naar manieren om het
gebouw beter en gedetailleerder te belichten.”
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Architectuur respecteren

Een bezorgdheid was het naar voren laten komen van het
volume van het gebouw. Uit respect voor de architectuur
moest dat volume als geheel “ergens beginnen en
ergens eindigen.” Vandaar ook de aandacht voor de plint
van het gebouw, voor de kaderrand, voor het interieur
van de dakconstructies en in het algemeen voor een
belijning die verbindt, maar ook accentuering toelaat.
Alle verlichting is ledverlichting en elke armatuur is apart
aanstuurbaar en dimbaar. “Enkel zo kun je een rustig
effect bereiken”, vertelt Smits, “want sommige pilaren
zijn korter dan andere. Als je daar dezelfde lichtsterkte op
zet, worden ze veel feller uitgelicht en het laatste wat we
wilden, was een vlekkerig geheel. Ook het werken met
verschillende lengtes van beugels voor de CLS-armaturen
kaderde in het opzet om sereniteit en continuïteit in het
geheel aan te brengen.” Dan was er nog de aangepaste
lichttemperatuur; tuneable white creëert de beoogde
sfeer. De ontwerpers kozen voor warmwit (3000 K) en
lichtten de pilaren iets warmer uit dan de gevel.

Overal licht, licht van overal

Een internationaal gezelschap is typerend voor hotelomgevingen. Voor de realisatie van de aanlichting
van Hotel Amstel werden eveneens gespecialiseerde
firma’s uit alle windstreken aangesproken. Naast CLS
en Optica Light waren dat het Duitse Led Lineair en het
Nederlandse Q-Cat Lighting, die samenwerkten voor de
lineaire verlichting op maat. Het Thaïse Ligman leverde
de opbouwspots en het Belgische Tekna de decoratieve
armaturen voor de Amstelzijde met het restaurant en het
zwembad.
Als het donker wordt langs de Amstel, dan schitteren bij
het luxueuze hotel niet vijf, maar honderden sterren. Het is
net een sprookje van 1001 prachtig aangelichte nachten.
www.amsterdam.intercontinental.com
www.hanswolff.lighting
www.lichtconsult.nl
www.cls-led.com
www.qcat-lighting.nl
www.led-linear.de
www.tekna.be
www.ligman.com

Productnieuws

Nieuwe
vorm

Willow en Wilma zijn ledlampen
die doen denken aan de gloeilamp,
maar dan met een nieuwe vorm.
Ze geven warm licht (300 lm) en
hebben een E27-fitting. Daniel
Becker en Plumen hebben deze
lamp ontworpen.
Deze twee lampen maken deel uit
van de WattNott-serie, en hebben
een tijdloos design dat klassieke en
moderne invloeden combineert. Dat
maakt ze geschikt voor gebruik in
minimalistische, moderne ruimten
tot de meest weelderige paleizen.
Voor extra warm licht krijgen de
WattNott-lampen een gouden finish
die met de hand wordt aangebracht
– zo geven ze de sfeer van kaarslicht.
Bovendien zijn de lampen dimbaar
en daarmee kan men gemakkelijk het
juiste licht voor het juiste moment
vinden. Willow en Wilma zijn ook
ontworpen om samen te stralen, met
z’n tweetjes of in een groep, op een
vrolijke rij of als een bos bloemen.
www.plumen.com

Fotografie: Emma Harris
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Lita,
Bulbullia
en Mesh
Luceplan komt met een aantal innovatieve oplossingen
van de hand van Francisco Gomez Paz en David Dolcini.
Hun ontwerpen hebben persoonlijk welzijn als basis.
Bulbullia is een wandlamp, ontworpen door Paz, die de
schoonheid van zeepbellen voorstelt.
Een serie parabolen van verschillende grootte overlappen
elkaar en in het midden van elke zeepbel is de zachte
gloed van een lichtbron te zien, waardoor de matwitte
of matzwarte afwerking zichtbaar wordt. Een verfijnde
verschijning voor elke ruimte. Lita is een serie lampen van
Dolcini, van mat glas en hout, of mat glas en wit aluminium.
Voor elegante eenvoud, en verkrijgbaar als staande of
bureau- pendel- of wandarmatuur. Mesh is een serie lampen
van Paz die kan worden bediend met een smart apparaat.
Voor wie één of meer pendelarmaturen tegelijk wil bedienen,
apart of gegroepeerd, voor verschillende stemmingen en
belevingen. Met een internetverbinding kan het licht ook op
afstand worden aan- en uitgeschakeld.
www.luceplan.com
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Scha duw
De twee ingenieurs die in 2015
Shade hebben opgericht, hebben
als visie om de manier waarop
mensen omgaan met kunstlicht te
veranderen.
Met de Orb willen ze iedereen de
mogelijkheid geven om plezier,
warmte en gezelligheid in huis
te creëren met een armatuur die
zich aan de gebruiker aanpast,
aan diens wensen en leven. Bij
Shade noemen ze dat beter leven
door betere verlichting. Het is niet
alleen maar een armatuur – het is
ieder licht in één. De Orb laat je elk
detail van je verlichting minutieus
afstemmen; de lichtintensiteit, de
lichtkleur, de richting van het licht.
Je kunt experimenteren met de
ingebouwde mood-settings of juist
je eigen aangename sfeer creëren.
En samen met de Better Light app en
Eclipse kun je gemakkelijk meer Orbs
aansluiten en bedienen. Ze gebruiken
Bluetooth Low Energy om zich met
elkaar te verbinden, en functioneren
onafhankelijk van de aanwezige WiFi,
dus zelfs als de verbinding zwak is,
zal de verlichting gewoon doorgaan.
www.shadelights.com
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Natuurlijk spectrum
spots en downlights
De SunLike-serie leds met natuurlijk spectrum van Seoul Semiconductor, die het spectrum van
zonlicht dicht benaderen, is nu aangepast voor gebruik in armaturen van LTS Licht & Leuchten,
een Duitse fabrikant van armaturen voor de retail, hospitality en kantooromgevingen.
Deze heeft de leds toegepast in de spots Jett 100 en CSA 60. De Jett 100 is verkrijgbaar als
in- en opbouwspot voor elke vorm van winkelverlichting, niet in het minst vanwege de goede
kleurweergave. Deze armaturen worden ook vaak gebruikt voor de verlichting van etenswaren. De
CSA 60-armaturen zijn eenvoudige, maar effectieve spots uit gegoten zink, die verblindingsvrij zijn
en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze kunnen 350° draaien en de lamp heeft ook nog een
bewegingshoek van 40°. De blauwe piek in het ledspectrum is sterk verminderd door het gebruik
van een paarse chip in combinatie met een RGB-fosfor. Daardoor wordt het spectrum van zonlicht
dichter benaderd.
www.seoulsemicon.com

Led dimmer

Ledlampenkopen.nu is een online verkoper van ledverlichting, die onder het eigen eigen
label Lybardo een led dimmer uitbrengt. Deze nieuwe ontwikkeling maakt het plaatsen
of vervangen van de bestaande dimmer voor iedereen betaalbaar.
Juist bij ledlampen is het handig als reguliere dimmers worden vervangen door led dimmers.
Voor de installateur blijft het moeilijk om met een prijzige led dimmer naar de klant te gaan,
maar dat hoeft niet langer. De betaalbare Lybardo dimmer werkt goed met de meeste lampen
in de markt. Het is een tweedraads fase-afsnijding dimmer, geschikt voor een ledvermogen van
5-150 W. De dimmer is universeel voor inbouw met alle bekende merken van inbouwramen.
www.ledlampenkopen.nu

Downlight met
ultra-lage UGR
Met een unified glare rating (UGR)
van <10 heeft de nieuwe, elegante
en indirecte downlight van Verbatim
een bijzonder ontwerp. Deze
downlight zal voornamelijk worden
gebruikt voor algemene verlichting
voor werkplekken, zoals kantoren
of recepties, maar ook voor gangen,
foyers, hotels, restaurants, winkels
en etalages.
Het ontwerp is gebaseerd op
Verbatims populaire AR111armatuur, die het lichteffect van
een halogeenlamp benadert. Elke
reflector is speciaal behandeld door
Mitsubishi Chemical om verblinding
tegen te gaan, en afhankelijk van
de stralingshoek van het product
valt de UGR tussen <10 en <19.
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Dit is lager dan de norm genoemd
in EN12464-1 van <19. De COBtechnologie past binnen McAdams
step <3, zodat de kleurafwijkingen
dermate minimaal zijn, dat ze met
het blote oog niet of nauwelijks
waarneembaar zijn. De downlight
heeft twee stralingshoeken: 40° voor
algemene verlichting en 25° voor
accentverlichting, is verkrijgbaar in
twee verschillende diameters: (Ø155
en 205 mm) en in de lichtkleuren
3000 en 4000 K. Met knippervrije
verlichting, IP40 en DALI-mogelijkheden
en een levensduur van 70.000 uren
(L80B10) heeft deze downlight ook
een garantie van vijf jaar.
www.verbatim.com

Productnieuws

Midgard
500 en 550
Begin 2017 bliezen David Einsiedler
en Joke Rasch het historische
lampenmerk Midgard nieuw leven in.
Zij gingen de markt weer op met de
industriële lampen die in de jaren 20
door Ronneberger & Fischer onder de
merknaam Midgard werden gemaakt.
Deze lampen worden nu verkocht
onder serienaam Midgard TYP
500 en TYP 550 modular. Midgard
komt naast de oplossingen voor
werkplekken ook met optionele en
vervangbare ledlampen voor alle
klassieke lampenkappen. Dankzij de
modulaire opbouw en de individueel
samen te stellen opbouw is deze
lamp een flexibele bron van licht, die
kan worden aangepast aan de meest
uiteenlopende wensen en ruimten: als
tafel-, wand-, plafond- of vloerlamp,
met diverse armlengten, kappen en
voeten en in verschillende kleuren.
Alle mogelijkheden zijn eenvoudig te
vinden in de webshop ply.com en in de
augmented-reality Ply-app.
www.midgard.nl

Rofianda brengt Atex

De ATEX-armatuur is na twee jaar ontwikkelen en testen positief uit de laatste testfase gekomen. Het is dan ook per
direct beschikbaar voor de markt. De specificaties ervan zijn gelijkwaardig aan de ILM-PV-series, alleen dan in Atexuitvoering (ILM-EX). Uniek aan deze armatuur is de beschikbaarheid van hoge vermogens van 100 en 150 W.
Naast deze hoge vermogens is
de armatuur ook verkrijgbaar in
vermogens van 40 en 80 W.
De behuizing is van geanodiseerd
aluminium, de koelribben bevinden
zich aan weerszijden - een goede
warmteafvoer is hierdoor

gewaarborgd. Onvermijdelijke
stofophopingen op de armatuur
hebben nauwelijks invloed op
de temperatuurhuishouding. De
armatuur heeft een levensduur van
circa 60.000 branduren. De ILMEX wordt standaard uitgevoerd

als dimbare module (1–10 V), en
de standaard lichtkleur is 5000 K.
Andere lichtkleuren zijn optioneel, en
de armatuur is IK10 en IP65.
www.rofianda.nl
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Co l umn

Smart office wacht
op verlichtingswereld
Succesvol zijn met het ontwikkelen en produceren van led-armaturen is lastig. Er is veel
concurrentie, de marges zijn klein en door de snelle ontwikkelingen veroudert de voorraad snel.
Armaturenbouwers kijken naar kansen en zien Internet of Things als reddingsboei.
Door armaturen ook uit te rusten met sensoren en connectiviteit ontstaan er compleet nieuwe
mogelijkheden. Kantoren worden door deze nieuwe armaturen smart offices die ruimten
afstemmen op de specifieke gebruiker. Hoe staat het ervoor met de smart office en welke
rol is er weggelegd voor de verlichtingswereld?

Beslisser klaar voor smart office

Hogere productiviteit, werknemers die zich goed
voelen, meer loyaliteit van werknemers en grotere
aantrekkingskracht op nieuw personeel: volgens het
Brits onderzoeksbureau Worktech Academy zijn
dit de belangrijkste redenen waarom 87% van de
ondervraagde beslissers in een volgend kantoor smart
office technologie wil toepassen. In een smart office
speelt volgens deze beslissers de verlichting een cruciale
rol. De verlichting past zich automatisch aan op de
bezetting, het weer en de gebruiker. Rond een persoon
wordt een ‘bubbel’ gecreëerd en overal in het pand is
er voor hem het optimale licht. Het licht volgt ook het
dagritme. De automatische zonwering en de overige
klimaatinstellingen worden eveneens afgestemd op de
individuele gebruiker. Deze gebruiker kan via een app een
bureau of een vergaderruimte reserveren en deze ruimten
werken perfect met eigen devices. Het management krijgt
realtime rapportages over de bezettingsgraad.

Risico op teleurstelling te groot

De beslisser is er klaar voor, maar op dit moment zijn
er nog weinig kantoren die over de genoemde functies
beschikken. Voor een smart office is het cruciaal dat de
technologie, artificial intelligence en analytics naadloos
op elkaar zijn afgestemd. Alleen dan kunnen de beloften
(meer productiviteit en meer tevreden werknemers)
worden waargemaakt. Hiervoor is er een zeer complex
Building Management System noodzakelijk, dat draait
op big data en dat de fysieke infrastructuur continu laat
reageren op de gebruiker. Volgens onderzoeksbureau
Gartner duurt het nog vijf tot tien jaar voor de smart
office echt zijn intrede doet. De grootste kansen liggen
bij kantoren met meer vergaderruimten, enkele privékantoren, en kantoortuinen met flexplekken. Wanneer het
personeel geen eigen bureau heeft en zelf kan bepalen
of het thuis of op kantoor werkt, zijn de voordelen het
grootst. Belangrijke randvoorwaarden zijn wel dat
werknemers geen hinder ondervinden van de technologie
en dat de privacy en cybersecurity perfect zijn geregeld.
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Nieuwe rolverdeling in markt

De verlichtingswereld is niet als enige geïnteresseerd
in een smart office. Vrijwel ieder bedrijf dat actief is
in de gebouwautomatisering kijkt welke rol zij gaan
spelen. Door de toevoeging van big data ontstaat een
compleet nieuwe rolverdeling en ook het businessmodel
zal veranderen. Zo kijken ook de systeemintegratoren
en leveranciers van Building Management Systemen op
welke manier zij Internet of Things in gebouwen gaan
toepassen. Het zijn echter niet alleen de traditionele
partijen die hiermee bezig zijn. De verwachting is dat
ook bedrijven vanuit de artificial intelligence-kant zich in
de markt gaan mengen. Google laat zich bijvoorbeeld al
nadrukkelijk zien.

Focus op licht

Door Internet of Things ontstaan compleet nieuwe kansen,
maar het is een gevaar om je als armaturenbouwer hier
te willen onderscheiden. Het zullen uiteindelijk andere
partijen zijn die gaan bepalen welke sensoren en welk
protocol er in een gebouw worden gebruikt. Focus dus
niet op een technologie, maar zorg dat jouw armatuur
openstaat voor meer technologieën. Connectiviteit en de
sensoriek zijn op dit moment niet het kritische pad. Het
licht zelf wel. Licht moet ervoor zorgen dat het individu
zich goed voelt en productiever is. Wie deze kennis in
huis heeft, dit weet te verwerken in een armatuur en kan
aantonen dat het werkt, zorgt ervoor dat de smart office
een grote stap dichterbij is.
Harm Wijsman, HighTech Content
www.hightechcontent.nl
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