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

In een
nieuw licht
Als de energievoorziening voor openbare verlichting
ineens wegvalt, kunnen accu’s uitkomst bieden.
Bart van der Lugt heeft dit in de column erover eens
doorgerekend. Is hernieuwbare energie van openbare
verlichting dichterbij dan we denken?
Technische Unie ontwierp een lichtplan om de molens
in Kinderdijk zo goed mogelijk te laten uitkomen in de
jaarlijkse Verlichtingsweek aldaar. Samen met Keraf
werden de molens uitgelicht met led – letterlijk in een
nieuw licht dus.
UNETO-VNI is bezig om samen met andere partijen
een erkenningsregeling binnenverlichting voor
installatiebedrijven op te zetten. Daarmee kunnen
fabrikanten en installatiebedrijven de kleinzakelijke markt
actiever benaderen; in middelgrote projecten, waarbij
het maken van een lichtontwerp en het geven van een
goed advies ontbreekt. De erkenningsregeling geeft aan
bij welke installatiebedrijven opdrachtgevers daarvoor
kunnen zijn.
NSVV gaat over lichthinder in de richtlijnen, want veel
van de Europese variant strookt niet met de Nederlandse
evenknie. Op 10 oktober volgt een klankbordsessie

daarover in Ede, waarbij de markt alle aanvullingen,
input en bezwaren kan geven. Ook heeft de NSVV nu
een Collegetour met prof. ir. Wout van Bommel op stapel
staan, die eind november begint.
Verder heeft Saxion onderzoek gedaan voor de provincie
Overijssel, waar industrie en bedrijven 36% van het
energiegebruik van de provincie voor hun rekening nemen.
Energieneutraal renoveren is nu de insteek. Daarvoor
deed Saxion onderzoek naar de besparingsopties en
diverse manieren van aanpak, waarbij daglicht een
prominente rol speelt.
De beurs LED Expo wordt op verzoek van exposanten
verplaatst naar het najaar van 2019 en er komt dan ook
elektro bij. De beurs Lighting Technology Essen gaat ook
naar het najaar van 2019. De column over noodverlichting
brengt wetgeving, normeringen en gezond verstand op
een andere manier voor het voetlicht, en betrekt goed
werkgeverschap erbij.
Veel leesplezier gewenst met deze nieuwe editie!
Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT

1 jaar (10) edities
[inst]ALLICHT
Nu voor
maar
Meer informatie: www.installicht.nl

€ 92 50

€50,Voor het
ee
Regulier rste jaar
à €92 50
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Actueel

Aanpassing lichtsturing van groot
kantoorgebouw
PwC is een organisatie op het
gebied van zakelijke dienstverlening.
In het volledig gerenoveerde
kantoorgebouw van ongeveer
19.000 m2 in Utrecht zorgde GIA
Systems voor de aanpassing van
de lichtsturing. Opdrachtgever
was 4Some Technisch Beheer, die
de technische installatie voor haar
rekening nam.

GIA systems verzorgde in dit kantoorgebouw alle
lichtsturing en bekabeling. Bij de receptie kunnen via
een groot bedieningsscherm behalve de verlichting ook
bijvoorbeeld de slagbomen open gaan. De entree werd
getransformeerd naar een plaza van zo’n 900 m2 waarin
ontvangst, ontmoeting, (flex)werken en vergaderen
centraal staan. In deze nieuwe entree kwam nieuwe
verlichting, deels DALI, en werden extra vergaderruimten
gecreëerd. Dit had impact op de bestaande lichtsturing,
waarvoor 4Some dan ook werd ondersteund door
engineers van GIA Systems. Het GIA BUS Systeem werd
aangepast met een extra DALI DINrail-module om de
DALI-verlichting te kunnen aansturen. Het bestaande
bedieningspaneel werd vervangen door een ander, groter
type. Hierdoor kunnen alle ruimten in het gebouw en
de slagbomen nog eenvoudiger vanaf een plek worden
bediend.
www.giasystems.com

Verlichten energierekening
ondernemers
Ledverlichtingspecialist LuxImprove is door Essent als
servicepartner geselecteerd om energieverspilling bij
ondernemers tegen te gaan. De samenwerking past
in de strategie van LuxImprove om ondernemers een
compleet pakket van diensten en producten aan te
bieden die energie helpen besparen.

Essent kan haar zakelijke klanten in de Benelux nu
van dienst zijn met onder andere een professioneel
lichtadvies en lichtplan voor zowel vervangings- als
nieuwbouwprojecten. LuxImprove neemt het hele
traject uit handen van advies tot oplevering. Via de
Klimaatroute, onderdeel van Essent, worden jaarlijkse
duizenden ondernemers bezocht om ze te helpen bij
het doorvoeren van energiebesparingen. De te nemen
maatregelen kunnen vervolgens via verschillende
servicepartners worden afgenomen, waarbij LuxImprove
nu de verlichtingspartner is. Hans Verhoeven, directeur
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Essent Zakelijk: “Het bedrijfsleven moet de aankomende
jaren energie besparen om bij te dragen om de doelen
uit het Energieakkoord te halen. Minister Wiebes gaat
daarop handhaven. De expertise van LuxImprove
helpt ondernemers om de juiste keuze te maken bij het
besparen van energie op hun verlichting. We willen dat
onze klanten een ongekleurd advies krijgen, waarbij
prijs en kwaliteit hand in hand gaan. Voor ons was
de merkonafhankelijke positie en de mogelijkheid tot
totaalontzorging van LuxImprove daarom een belangrijke
factor in de selectie.” Bas van den Brenk, directeur van
Klimaatroute: “De klant krijgt een professioneel advies
waarbij hij kan kiezen uit een zeer breed pakket aan
verlichtingsoplossingen passend bij zijn budget. Ook de
mogelijkheid om verlichting te huren of te leasen biedt
kansen voor ondernemers.’’
Voor meer informatie:
jorrit.de.jong@essent.nl of info@luximprove.com

Actueel

De Niels &
Wiels Tour
Fotografie: Frank Lambrechts, picturesk

De Belgische tv-presentator en zanger Niels
Destadsbader werkt samen met pianist, producer en
composer Miguel Wiels als speciaal ‘Niels & Wiels’
duo in vier exclusieve concertoptredens… En daarvoor
wilden ze een uniek showontwerp dat de essentie van
de samenwerking zou weergeven. De twee mannen, die
ook vrienden zijn, hebben Painting with Light gevraagd
voor de visuele magie bij deze show, en Luc Peumans
leidde het project voor Painting with Light.
Een geliefde foto waarop de twee erg op elkaar lijken,
ook al zijn ze geen familie, vormde de inspiratiebron voor
Peumans bij het ontwerp van het podium. Hij wilde geen
ledscherm gebruiken, dus liet hij de foto printen als grote
achtergrond, die kon verschijnen en verdwijnen. Met
een aantal lichtarmaturen en een Portman P2 Hexaline
maakte hij een lumineuze muur voor het podium, met 24
draagbalken, elk met apart regelbare halogeenlampen

van 230 W met hexagonale reflectoren. Deze Hexlines
kregen de belangrijkste plekken en vormen, die de ruimte
waarin het optreden plaatsvond, gemakkelijk lieten
veranderen. Boven het podium hingen 10 Portman
P1-armaturen, nog een knap staaltje van het Poolse
bedrijf, die met zeven lampen en reflectoren een
bloemvorm geven, en alle bekende eigenschappen
van wolfraam, in een moderne behuizing. Verder heeft
Peumans ook nog Chauvet-armaturen en Rogue R2
wallwashers toegepast, en Maverick Mk1 hybride
bewegende lichten, Mk2 spots en Mk3 Led wallwashers.
De show werd geprogrammeerd op een grandMA2 light
console en bleek zo’n groot succes, dat er een tour-versie
is gebruikt voor de optredens van Destadsbader op
zomerfestivals.
www.paintingwithlight.com

Beurs Interieur Kortrijk
De internationale Biënnale
kiest voor een compacter,
professioneel formaat en loopt
nu vijf dagen, van 18 tot en met
24 oktober in Kortrijk Xpo. Dan
is INTERIEUR 2018 opnieuw the
place to be wat betreft innovatie
en creativiteit. De scenografie in
de expohallen wordt verzorgd
door Claudio Saccucci (IT) en
Roxane Van Hoof (NL) van Studio
Verter.
Zij zorgen voor een archetypische
piazza die de hallen zal
doorkruisen en verbinden.
Verschillende ontwerpers,
architecten en kunstenaars waaronder Conrad Willems (B),
Adam Nathaniel Furman (UK),
Chmara Ronsinke (AUT) en Arno
Brandlhuber (DE) - zullen er
bijzondere installaties verzorgen.

The Floor is Yours, het platform voor
jong talent, krijgt opnieuw een plek
in Kortrijk Xpo. En ook de Interieur
Awards werden bekendgemaakt.
In de categorie Spaces werden drie
internationale projecten gekozen :
Bar Open van Matyas Molnar, Maros
Somora & Christian Vajda (SK), Café
Gyproc van Julien Renault (FR / B)
& Paul Vaugoyeau (FR / SW), en
Geofood van Raams Studio (ES).
Bij de Objects wordt de hoofdprijs
gedeeld door SCMP Design Office uit
Frankrijk en de Belg Bram Kerkhofs.
Niet alleen Kortrijk Xpo biedt
onderdak aan de Biënnale Interieur.
Ook het centrum van de stad
ontsnapt tijdens INTERIEUR 2018
niet aan het creatieve en verrassende
ontwerptalent. Het Interieur Festival
brengt een bijzondere selectie
aan namen en creatieve projecten
naar het leegstaande Sint-Maarten

ziekenhuis. Onder andere Sabine
Marcelis (NS/NL), Harvey Bouterse
(B/SUR) en Sep Verboom (B) zijn
aanwezig. Het creatieve bureau DIFT
brengt onder de naam The New
Masters een selectie grafici mee die
de verlaten ziekenhuiskamers van
een opvallende print zullen voorzien.
Design Regio Kortrijk zorgt met de
Week van het Ontwerpen voor een
nieuwe creatieve invulling van het
operatiekwartier. HOWEST houdt
er drie weken lang een pop-up
academie en het Wilde Westen
zorgt voor de muzikale noot met
enkele geluidsinstallaties. Het stadsfestival loopt gelijktijdig met de
Biënnale Interieur 2018 en blijft twee
weekenden langer toegankelijk voor
het publiek.
www.interieur.be
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KRACHTIGER
LICHT NODIG?
WIJ HEBBEN
EEN OPLOSSING.

BENELUX.LEDVANCE.COM

LED ARMATUREN. MODERN. EFFICIËNT.
Aan LED verlichting worden tegenwoordig hoge eisen gesteld,
zowel qua kwaliteit als qua prijs-prestatieverhouding. Met
LEDVANCE® LED armaturen heeft u een winnende combinatie:
aantrekkelijk design, hoge efficiëntie, betrouwbare kwaliteit en
tot 5 jaar garantie.

Actueel

36 lichtprofessionals erbij
In juni ontvingen maar liefst 36 studenten hun diploma
tijdens een feestelijke diploma uitreiking in Amsterdam.
Zo ontvingen 22 studenten het diploma HBO lichtontwerp en 14 studenten het diploma Hogere
verlichtingstechniek (HVT) van Lighting Design Academy.
Door elke
student was
een compilatie
gemaakt van
het studiejaar en
ieders eindcase
werd getoond.
Van luxe
tassenwinkel,
gemaal, kasteel
tot de ventilatiekokers van de
Velsertunnel.
Vanuit de opleiding Hogere Verlichtingstechniek was
er een meer technische benadering zichtbaar, terwijl
bij de eindcases van de opleiding HBO lichtontwerp de
creatieve kant werd benadrukt. Het is een zeer diverse
groep, bestaand uit interieurarchitecten, architecten,
fabrikanten, lichtadviseurs, installateurs, belichters van
theater en film, ambtenaren enzovoort. Ieder heeft zich de
kennis van licht eigengemaakt dit schooljaar. Gedurende
22 avonden, verspreid over 9 maanden, kwam een
uitgebreid curriculum met onderwerpen aan bod en is
er een verdere technische en creatieve verdieping in het
vakgebied licht aangeboden. Bij de opleiding Hogere
Verlichtingstechniek ging het onder andere over openbare
verlichting, noodverlichting, meten van licht, BIM en
Human Centric Lighting, en werden de deelnemers
bovendien voorbereid op het additionele examen van
European Lighting Expert (ELE), dat in november zal

worden afgenomen door de NSVV.
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 de beide opleidingen
is dat een deel van de lessen wordt 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 een mooie 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
klaar zijn om de lichtmarkt te betreden.
www.lightingdesignacademy.org

Officiële distributeur
in de Benelux
www.koningenhartman.com
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Actueel

Flinke stijging van
ingeleverde verlichting
In 2017 werd in totaal 4393 ton aan lampen en
verlichtingsarmaturen ingeleverd voor recycling. Dat is
een stijging van maar liefst 13% ten opzichte van 2016,
toen 3890 ton terugkwam. De toename wordt volledig
veroorzaakt door conventionele verlichting, zoals tlbuizen, armaturen en spaarlampen.
De stijging is een gevolg van de investeringen die
Stichting LightRec heeft gedaan in de uitbreiding van het
inzamelnetwerk. Zo kunnen sinds afgelopen jaar afgedankte
lampen bij alle grote supermarktketens worden ingeleverd
in de Wecycle-inzamelbak. LightRec is verheugd over deze
stijging, want conventionele verlichting bevat schadelijke
stoffen, zoals kwik. Door recycling komen deze niet in
het milieu terecht en kunnen de grondstoffen worden
hergebruikt. De inzameling in 2017 is ook gestegen door
de investeringen die LightRec heeft gedaan in de bouw-

De inzamelcijfers worden gewoonlijk afgezet tegen
de gemiddelde verkoopcijfers. Dit resulteert in een
inzamelpercentage van circa 80% voor tl-buizen,
spaarlampen en overige lampen. Slechts een fractie van
de ingezamelde verlichting betreft ledlampen. Afgezet
tegen de hoge verkoopcijfers van led leidt dit tot een
inzamelpercentage van slechts 0,08%. LightRec verwacht
de komende jaren een tijdelijke daling van het totale
inzamelpercentage (een gemiddelde van de ingezamelde
conventionele en ledverlichting, afgezet tegen de
gemiddelde verkoopcijfers over drie jaar). De verwachte
dip is een gevolg van de transitie naar ledverlichting en
de sterk toenemende verkopen (ook met name in led).
Afgelopen jaren zijn tl-buizen, gloeilampen en spaarlampen
in rap tempo vervangen door ledverlichting. Omdat led een
langere levensduur heeft dan conventionele verlichting,
duurt het nog even voordat ze in het recyclesysteem terecht
gaan komen. Voor led-armaturen geldt hetzelfde verhaal.
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en sloopsector. Zo is er veel aandacht besteed aan het
faciliteren van sloopaannemers om recycling zo eenvoudig
mogelijk te maken, bijvoorbeeld door recyclebakken op
slooplocaties te plaatsen. Vooral verlichtingsarmaturen
komen op deze locaties vrij. Het aantal ingeleverde
armaturen is in 2017 met een kwart toegenomen.
De stijgende inzameling wordt ook veroorzaakt door de
economische groei. Doordat er meer wordt gebouwd en
verbouwd, komt er meer verlichting vrij bij de renovatie en
sloop van gebouwen. Tenslotte heeft de wettelijke bepaling
die regelt dat alle producenten en importeurs van verlichting
via LightRec zorgdragen voor een juiste verwerking van hun
producten, bijgedragen aan de stijgende inzameling. In totaal
zamelde LightRec via haar uitvoeringsorganisatie Wecycle
bijna 4,4 miljoen kilo aan lampen en armaturen in. Het beeld
van de ingezamelde verlichting in 2017 ziet er als volgt uit:

INZAMELING (ton)
tl-buizen
spaarlampen
overige lampen
ledlampen
armaturen

2016
1330
300
160
0
2100

2017
1328
227
208
10
2620

Totaal

3890

4393

LightRec is bezig met een marktverkenning om de impact
van de transitie naar led in kaart te brengen, en blijft zich
onverminderd inzetten voor producenten en importeurs om
alle afgedankte verlichting in het recyclesysteem terecht te
laten komen. Directeur Gied van Hoorn: “Om hergebruik
mogelijk te maken, is het belangrijk dat alle verlichting wordt
ingeleverd in de Wecycle-inleverbak of bij de milieustraat.
Dat zullen wij via Wecycle aan consumenten blijven
vertellen, zeker nu vanaf augustus 2018 ook consumentenarmaturen moeten worden ingeleverd. Die belanden
nu nog te vaak bij het grofvuil of blijven achter op de
zolderkamer.” De Europese inzameldoelstelling ligt in 2019
op het inzamelen van 65% van alle op de markt gebrachte
elektrische en elektronische apparaten, waaronder lampen.
www.lightrec.nl
www.wecycle.nl

Actueel

Jaipur opnieuw verlicht
Het oude centrum van de Indiase
stad Jaipur wordt nu verlicht met
modern lichttechnologie van Osram.
De beroemde Gouden Tempel
was de inspiratiebron voor de
lichtoplossingen, die de bijzondere
architectuur van het historische
centrum van Jaipur benadrukt en
haar culturele monumenten
‘s nachts tot leven brengt.
Ongeveer 6600 led-armaturen
belichten het kasteel en de omringende straten, waaronder
ook lichtsystemen als de Traxon
Nano Linear Allegro en de Traxon
Washer Allegro. In een deel van
de stad dat 5,7 km lang is en waar
425 monumenten staan, zijn 30
verschillende typen armaturen met
15 verschillende stralingshoeken en
8 kleurtemperaturen geïnstalleerd om
de indrukwekkende gevels goed te
laten uitkomen.
www.osram.nl

Bulvar

Aan West-Vlaamse verlichtingsbedrijven geen gebrek. Toch kan
er nog altijd eentje bij, dachten de
vriendinnen Flore Engelrelst en
Karlien Imants onder elkaar en ze
hielden Bulvar boven de doopvont.
De naam verwijst naar ‘boulevard’:
een term die associaties oproept
met architectuur, geschiedenis,
imposante gevels en een urban
setting en ook meteen verklapt
waar de ontwerpsters hun inspiratie
vandaan halen.
Ook met het gebruik van materialen en
met productieprocessen wil het duo
zich een weg banen. Bulvar zag het
licht in 2016. De studiegenoten hebben
hun opleiding als master product
ontwikkeling (Antwerpen) al geruime
tijd in de praktijk omgezet. Engelrelst
werkte vele jaren als ontwerper van
kinder- en damescollecties voor een
Belgisch schoenenbedrijf en deed ook
ervaring op als projectmanager in de
maakindustrie van consumer goods
binnen een internationale omgeving.
Imants heeft als freelance ontwerpster
flink wat creaties op haar naam staan

die in productie zijn bij verschillende
labels. Beiden geloven in producten die
een sfeer oproepen die van generatie
op generatie kan worden doorgegeven.
Dit willen ze doen door middel van
doordacht design, vakmanschap,
gebruik van duurzame materialen
en integratie van hedendaagse
en innovatieve technologieën. De
collecties van Bulvar bestaan uit
tijdloze en duurzame hanglampen,
staande lampen, tafellampen en
wandlampen die geschikt zijn voor
zowel residentiële als publieke ruimten.
Het ontwerp en de assemblage
gebeuren in eigen huis. De productie
van de onderdelen vindt plaats in
gespecialiseerde ateliers. De eerste
productlijn luistert naar de naam Edgar,
die bestaat uit een zestal modellen,
zowel staande als hangende objecten
met een unieke stijl. Ze voeren mensen
mee naar de tijd uit de roaring twenties
en tegelijkertijd passen ze, dankzij
hun hedendaagse touch en moderne
ledtechnologie, prima in een strak en
modern interieur.
www.bulvar.be
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Actueel

Zumi wint derde
award in een jaar

Op de MUUUZ International Awards in Parijs is het
Belgische verlichtingsbedrijf ZUMI bekroond voor
zijn akoestische lichtpaneel ‘Acoustic Panel’. Het
werd uitgeroepen tot één van de beste producten bij
de meest creatieve fabrikanten van het jaar. Startup
Zumi uit Gistel ontwikkelde akoestische panelen
waarin een vernieuwende lichtoplossing werd
geïntegreerd. Het innovatieve design werd voor de
derde keer in één jaar tijd beloond.

Zumi is als fabrikant een samenwerking aangegaan met
CO Studio en Stephan Mees voor het design van de
Acoustic Panel, de akoestische expertise komt van Print
Acoustics. Managing director Tony Decavele van Zumi:
“Dankzij deze samenwerking konden we de innovatieve
panelen ontwikkelen. Het is een modulair systeem van
verticaal en horizontaal gependelde panelen, met de
mogelijkheid om licht te integreren. Deze panelen zijn niet
alleen performant in akoestische absorptie, maar vormen
ook een hoogstandje in ledverlichting.” Het bedrijf viel al
vaker in de prijzen met de Designregio Kortrijk Award
en recent nog op de Surface Design Awards in Londen.
Aan dat rijtje wordt nu een bekroning van de MUUUZ
International Awards (MIAW) in Parijs toegevoegd. Die
worden georganiseerd door de ArchiDesignClub en de
Franse magazines MUUUZ en d’A. Zumi maakt in de
producten gebruik van onder andere Tunable White
en PI-ledtechnologie, een innovatie die het mogelijk
maakt om het licht maximaal af te stemmen op wat de
gebruikers en bezoekers nodig hebben. Decavele: “We
maken producten met grote aandacht voor Human
Centric Light, de manier waarop licht mensen beïnvloedt.
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Met PI-led kun je de lichtintensiteit afstemmen op het
moment van de dag, of ook de kleurtemperatuur in lijn
brengen met de sfeer die de ruimte nodig heeft: een diner
bij kaarslicht of een hippe lounge, bijvoorbeeld.” Zumi
produceert en ontwikkelt geïntegreerde oplossingen voor
hospitality, retail, healthcare en residentiële projecten.
Vandaag telt het gamma een 80-tal producten voor
inbouw, opbouw, tracklighting, profielen, pendels en
lichtmanagementsystemen. Decavele: “De bekroning die we
in Parijs kregen, stimuleert ons om te blijven innoveren. Zo
onderzoeken we momenteel hoe we andere componenten,
zoals luidsprekers, rookdetectie, bewegingsmelders en IoT in
onze producten kunnen integreren. In de toekomst willen we
ook een rol spelen in de circulaire economie die bijdraagt aan
gezonde werkomgevingen en extreem lange levensduur van
de toestellen garandeert.”
www.zumi.be

Actueel

Lichtgevels:
de Verkenner

Armaturen van Performance in
Lighting verlichten het nieuwe
aangezicht van de woontoren van
Mei Architects, op het Utechtse
Kanaleneiland. Dit maakt deel
uit van de stadsvernieuwing in
een stadsdeel dat door het water
is verbonden met de stad. De
reflecties en strakke lijnen van het
water komen terug in gevel van de
toren, en dat wordt nog versterkt
door de verlichting.
Het gebouw, genaamd de Verkenner, rijst op als een soort
vuurtoren, 50 m hoog en zo aangestraald dat het silhouet
nog wordt versterkt. Het bestaat uit 71 huurwoningen voor
het hogere segment, 15 woningen voor autistische jongeren,
en 9 leef- en werk-units op de begane grond. Er zijn 13.000
speciaal gemaakte keramieken tegels in verwerkt met een
gedicht erop. De gevel geeft hier dan ook het gezicht van
het project weer, en juist daar speelt licht een cruciale rol,
niet in de laatste plaats door er beweging aan toe te voegen.
De Bliz-armaturen zijn op verzoek van Mei Architects in
speciale RAL-kleuren gespoten, zodat ze opgaan in de

Fotografie: Jaap Lotstra

gevels. De discrete vorm en cutting-edge technologie maken
de veelzijdige toepasbaarheid van de Bliz Led Visa-V en
Bliz Led Ring mogelijk. Deze aluminium wandarmaturen
hebben bijzondere diffuser-lenzen en de Future-Proofeigenschappen maken dat ze makkelijk in onderhoud
zijn. Woontoren de Verkenner heeft een internationale
Architectuur- en Designprijs gewonnen: de Archmarathon
Award 2017.
www.performanceinlighting.com/nl
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Molens in Kinderdijk
Technische Unie ontwierp
een lichtplan om de
molens in Kinderdijk zo
goed mogelijk uit te laten
komen tijdens de jaarlijkse
Verlichtingsweek. In
plaats van de gebruikelijke
halogeenlampen werd
gebruikgemaakt van led.
– Door Aribert Guiking

14

uitgelicht met led
Wie kent ze niet, de fraaie plaatjes van de molens in
Kinderdijk. Jaarlijks bezoeken massa’s toeristen de molens,
waarvan een aantal op korte afstand van elkaar staan,
wat een uniek beeld oplevert. Veel toeristen bekijken dat
vanaf de boot, want de 19 molens staan direct aan het
water. De drukte overdag is in contrast met de stilte 's
avonds; de molens staan in een natuurgebied en hoewel
er een weg loopt, is er weinig verkeer. Eenmaal per jaar
verandert dat, in de eerste
week van september, als de
jaarlijkse Verlichtingsweek
wordt gehouden in Kinderdijk.
Een week lang worden de
molens verlicht en kan het publiek 's avonds genieten
van Hollandse glorie in een polderlandschap. Dat
gebeurt al jaren met halogeen, maar langzamerhand
beginnen de armaturen kuren te vertonen en wordt de
lichtopbrengst minder. De molens mogen dan op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO staan, maar eigenaar
Stichting Werelderfgoed Kinderdijk heeft niet de middelen
om zomaar even wat nieuws te kopen.

al langer bekend met de Verlichtingsweek in Kinderdijk.
Hij kende Peter van den Boogaard die als plaatselijke
installateur al jaren is betrokken bij de Verlichtingsweek
en die directe connecties heeft met de stichting die
de molens beheert. Van Vliet heeft ervaring met het
uitlichten van grote gebouwen en deed een voorstel aan
de stichting in Kinderdijk. Belangrijk aspect hierin: het
verlichten zou gaan gebeuren met led.

‘Er lag voor bijna een
halve ton in het weiland’

Peter van Vliet, lichtontwerper bij Technische Unie, was

In 2009 was
Technische Unie ook
betrokken bij het
verlichten van de
molens met led, maar toen ging het er onder meer om
om te laten zien wat voor kleuren je tevoorschijn kon
toveren; rood, wit en blauw op een Hollandse molen
bijvoorbeeld. Philips sponsorde en leverde de apparatuur
en het kostte een kapitaal, weet Van Vliet: “Er lag
voor bijna een halve ton in het weiland.” In 2017 was
ledverlichting geëvolueerd en zou het beter en goedkoper
moeten kunnen. Hij ging op zoek naar een leverancier die
maatwerk kon leveren en hij kwam uit bij Keraf.
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—
Indulux
Versterkt omgevingen
met industrieel design

Robuust genoeg voor de fabriek – strak genoeg voor op kantoor. Roestvrijstalen
armaturen met eenvoudig te onderhouden uitschuifbare modules, die zelfs
bij extreme omstandigheden stof- en waterbestendig zijn. Deze duurzame,
gemakkelijk te installeren LED-verlichting geeft perfect de weg naar veiligheid aan.
Indulux: versterkt omgevingen met industrieel design. www.vanlien.nl

Warm licht

Voor Keraf aan de slag ging, moest eerst duidelijk worden
wat de wensen precies waren. De stichting had namelijk
zelf een hele batterij halogeenlampen en alles 'even' omzetten naar leds was financieel geen optie. Tegelijkertijd
was het niet de bedoeling om er een bak licht op te zetten.
Als proef werd besloten om drie molens te voorzien van
led, de andere zestien zouden gewoon worden belicht
met de bestaande halogeenarmaturen. Het streven was om
de molens uit te lichten net zoals dat bij veel Nederlandse kerken gebeurt: met een warm, wat geelachtig licht,
waardoor de bakstenen goed uitkomen. Het moest een
goede kleurweergave geven en een mooie kleurtemperatuur. En, niet onbelangrijk, het moest een goed alternatief
zijn voor de bestaande 1000 W halogeenarmaturen.

Japanse leds

Van Vliet vond geschikte leds in Japan en Keraf kon aan
de slag. Volgens Keraf-vertegenwoordiger Ronald de
Moor was het technisch niet zo moeilijk, maar 2200 K
noemt hij wel 'redelijk uniek' voor dit project. Ook hij geeft
aan dat het belangrijk was om de molens in warm licht
te zetten. “Niet zoals ze dat doen met molens in ZuidEuropa. Die zijn wit gepleisterd en ook 's avonds is het
dan fel met veel licht erop.”
Normaliter werden per molen drie halogeenarmaturen
gebruikt van ieder 1000 W en nu bleek het te kunnen met
vier led-armaturen van 55 W. Van Vliet: “Het is mooier
en zuiniger. De drivers kunnen op drie standen, waardoor
je wat meer of minder fel licht krijgt. De baksteenkleur

komt nu veel beter tot zijn recht.” Ook installateur Peter
van den Boogaard is dik tevreden: “In plaats van drie
armaturen hebben we er nu vier gebruikt en kun je beter
positioneren. Je ziet nu het verschil tussen de bakstenen
en de voegen.” Hij zocht een speciaal systeem bij elkaar
dat goed waterdicht is, want storingen zijn niet welkom in
het wat afgelegen gebied.

Gefaseerd overstappen

Vorig jaar september werden alle molens in Kinderdijk
weer een week lang verlicht; drie met led en de overige
16 met halogeen. Van heinde en verre kwamen fotografen
traditiegetrouw in groten getale opzetten. Blijkens de vele
reacties op verschillende sites was het best moeilijk om de
molens goed te fotograferen, maar de foto's en filmpjes
op internet laten wel zien dat de verlichte molens een fraai
beeld opleveren. De Stichting Werelderfgoed Kinderdijk
moet nog een beslissing nemen, maar het lijkt erop dat
er langzaam wordt overgestapt van halogeen naar led.
Daarbij merkt Van den Boogaard nog op dat halogeen dit
jaar wordt uitgefaseerd en dat je er dus niet aan ontkomt
om over te gaan op ledverlichting. Zelf is hij als vrijwilliger
verbonden aan de stichting en het geld dat hij verdient
met het installeren gaat rechtstreeks daarnaartoe, want
de molens mogen dan wereldberoemd zijn en tot het
Werelderfgoed behoren, je moet als beheerder zelf zorgen
voor het kostbare onderhoud.
www.keraf.nl
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Kennis is
key bij de
installateur
UNETO-VNI maakt zich onder meer hard voor kennisoverdracht naar
haar leden in de Nederlandse installatiebranche. Maarten Loerakker,
voorzitter van de Commissie Verlichting, geeft een update van de
activiteiten die voor 2018 en 2019 op de agenda staan.

– Door Miranda Zonneveld
Loerakker: “Uneto-VNI is dé ondernemersorganisatie
voor de Nederlandse installatiebranche. Op dit moment
zijn we samen met NLA (Nederlandse Licht Associatie)
en KVINL (Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland)
bezig met het opzetten van een Erkenningsregeling
Binnenverlichting voor Installatiebedrijven. Het idee is
om met deze erkenning een label te hebben om je als
gediplomeerd verlichtingsbedrijf te onderscheiden. Je laat
zien dat je over de de juiste kennis en kunde beschikt om
het werk goed uit te voeren.”

Moordende concurrentie

Loerakker vertelt: “Met de komst van led is er veel
veranderd in de lichtwereld. Sindsdien zijn er veel nieuwe
partijen lichtleverancier geworden. Zowel eindgebruikers,
adviseurs als installateurs zien vaak door de bomen het
bos niet meer. De concurrentie op prijs is moordend.
Vaak worden de goedkoopste armaturen en lichtbronnen
gekozen bij nieuwbouwprojecten en renovaties, terwijl
dit natuurlijk niet het belangrijkste is op de lange termijn.
Als je stuurt op kwaliteit, dan moeten lichtniveaus
bijvoorbeeld ook jaren na de installatie nog in orde
zijn. Om dit te regelen moeten er een kwalitatief goede
lichtberekening en lichtplan liggen. Juist in dit advies kan
ook de installateur toegevoegde waarde bieden, maar dan
moet die installateur natuurlijk wel over voldoende kennis
beschikken.”

Trainingsdagen

Om de erkenning te krijgen is het plan nu dat installateurs
specifieke trainingsdagen volgen, waarin ze verschillende
tools krijgen aangereikt. Ze worden ondersteund in
algemene kennis over verlichting, Human Centric
Lighting en protocollen, maar ook is er aandacht voor het
maken van lichtplannen met de juiste lichtberekeningen.
Loerakker: “Nadrukkelijk kijken we ook naar de soft skills.
Hiermee bedoelen we dat we training geven in ‘hoe’ je
het gesprek aangaat met de gebruiker of opdrachtgever.
Welke vragen moet je stellen om nu de werkelijk de
behoefte van de klant te achterhalen? En welke specifieke
oplossing kun je daar het beste voor aanbieden?
We verwachten dat installateurs na de training hun
klanten beter kunnen adviseren in een gesprek. Je klant
meenemen in de keuzes die er zijn is bijvoorbeeld heel
belangrijk. Wel of geen sensoren, draadloos of niet?
De NLA is hierbij betrokken, omdat zij hier ook belang
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bij heeft. Hoe mooi is het dat je weet wie de erkende
installateurs zijn die jouw producten met zorg installeren?”

Professionaliseren

Loerakker vervolgt: “Met de erkenningsregeling kunnen
fabrikanten en installatiebedrijven de kleinzakelijke markt
nog actiever benaderen. Ik zeg specifiek kleinzakelijk,
want bij de grote bouwprojecten zijn vaak al architecten
en lichtadviseurs betrokken die de lichtplannen en
adviezen voor hun rekening nemen. Daar is nog wel
winst te behalen, maar dat is marginaal. Het gaat om
de middelgrote projecten, waarbij het maken van een
lichtontwerp en het geven van een goed advies ontbreekt.
Met deze erkenningsregeling geven we aan welke
installatiebedrijven je daarvoor moet hebben.“

Stijgende interesse

Uneto-VNI organiseert ook regelmatig informatiedagen.
Loerakker: “Dat er veel interesse is in deze dagen is
wel bewezen. Begin juni organiseerden wij samen met
Chess Wise een
introductiecursus over
slimme, draadloze
lichtbesturing. Niet te
geloven hoeveel animo
hiervoor was! De introductiecursus was aanvankelijk
alleen 1 dag, maar wegens het hoge aantal aanmeldingen,
uiteindelijk 70, hebben we er een extra dag bijgeboekt.
De stijgende interesse laat zien hoe de lichtindustrie zich
steeds meer aan het klaarmaken is voor een verschuiving
naar slimme, draadloze lichtbesturing.”

de diepte in. ’s Ochtends besteden we aandacht
aan de theorie en geven we inzicht in de trends en
ontwikkelingen. ’s Middags geven we dan praktijksessies.
Hierin krijgen installateurs praktische handvaten. Welke
onderdelen heb je bijvoorbeeld nodig om een slim,
draadloos lichtbesturingssysteem te creëren? Hoe stel je
het systeem in bedrijf en waar plaats je de sensoren? Hoe
kun je het radiobereik vergroten en verbeteren? Het komt
allemaal aan bod. De deelnemers zijn na afloop dus niet
alleen bekend met de theorie, maar ze zijn ook in staat
om het beste systeem voor een project te kiezen en dit te
installeren.”

Studiereizen

Loerakker: “We zijn ook bezig met het opzetten van
een studiereis langs gerenommeerde lichtfabrikanten
in heel Europa. Dit idee is ontstaan toen we zagen dat
de studiereizen van onze Vakcommissie Lichtreclame
een groot succes waren. Het plan is om met een aantal
installatiebedrijven lichtfabrikanten te bezoeken. De focus
ligt tijdens die trips op kennis
en inspiratie opdoen bij de
buitenlandse fabrikanten en
natuurlijk ook op netwerken.
De eerste studiereis zal
waarschijnlijk naar Duitsland gaan.”

‘Niet te geloven hoeveel
animo ervoor was’

De diepte in

Hij gaat verder: “Op dit soort dagen gaan we echt

Hij sluit af: “De Commissie Verlichting doet er van alles
aan om onze leden concrete handvatten aan te reiken,
zodat zij meerwaarde kunnen bieden aan eindklanten.
Onze focus ligt nu met name op het opzetten van
de erkenningsregeling samen met de NLA en de
gezamenlijke benadering van de markt. Er is een
werkgroep gestart en de eerste documenten liggen er.”
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Voorgoed
storingsvrij
– Door Bart van der Lugt
Openbare verlichting heeft het elektriciteitsnet nodig om aan de benodigde elektrische energie
te komen. Als de energievoorziening opeens wegvalt, kunnen accu’s uitkomst bieden.

Er bestaat een onlosmakelijke relatie tussen de openbare
verlichting en het elektriciteitsnet. Want wat is nu
eigenlijk de toegevoegde waarde van zo’n net, als er
geen objecten zijn om erop aan te sluiten? Vanuit de
optiek van de op het net aangesloten verbruikers van
elektrische energie is een storing trouwens geen kwestie
van kapotte componenten, maar eigenlijk niets meer dan
een opgemerkte verstoring van de tot dan toe continue
energiestroom. Populair gezegd: zolang de aangeslotene
er niets van merkt, is er feitelijk geen sprake van een
storing; wát er op dat moment ook in het distributienet
mis mocht zijn.

Accu binnen OVL

Ook bij een storing in de openbare verlichting zou zo’n
accu wel eens uitkomst kunnen bieden. Op het moment
dat er één enkel lichtpunt uitvalt, hoeft er op zich nog
niets aan de hand te zijn. Het wordt anders op het
moment dat een straat, of misschien zelfs een wijk, wordt
geconfronteerd met een kabelstoring. En hoewel er alles
aan wordt gedaan om dit euvel te verhelpen, wordt
de openbare ruimte toch voor een bepaalde tijd in een
ongemakkelijk duister gehuld. In dit geval is het dus best
plezierig als er op de één of andere manier toch nog voor
een minimaal verlichtingsniveau kan worden gezorgd.
Deze accu-oplossing is uiteraard het meest geschikt
om te worden toegepast in combinatie met leds. En om
wat rekenwerk te kunnen verrichten, is het allereerst
noodzakelijk om enkele uitgangspunten vast te stellen.
Laten we er voor het gemak van uitgaan dat de aanwezige verlichtingsarmaturen in staat moeten zijn om
toch nog een lichtstroom van 1200 lm te produceren.
Voor de beeldvorming: het equivalent van een fluorescentielamp van 18 W. Uitgaande van een voor de
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verlichting van woonwijken geschikte led-armatuur
(16 leds, Φgezamelijk = 3375 lm, Psysteem = 37 W)
kunnen we het volgende veronderstellen:
•	één led produceert een lichtstroom gelijk aan
	3375/16 = (afgerond) 200 lm, waardoor er
1200/200 = 6 leds nodig zijn;
•	uitgaande van een spanning van 220 V (230 minus
een beetje spanningsverlies onderweg) en een
arbeidsfactor gelijk aan 0,9, heeft deze led in beginsel
een stroom nodig van (37 W/16)/(220 x 0,9)=11,7 mA;
•	Uitgaande van de langst mogelijke nacht en een
storing gedurende die gehele nacht, moet de
verlichtingsarmatuur 14½ uur kunnen functioneren;
•	de accu wordt maximaal tot 90% geladen en minimaal
tot 50% ontladen, waardoor de beschikbare capaciteit
40% bedraagt.
Onze zes leds hebben dus een accu nodig met een
capaciteit van in ieder geval (100%/40%) x (6 x 11,7 mA)
x 14½h = 2545 mAh.
Het is het meest praktisch om deze accu onder te
brengen in het wisselspanningsgedeelte van het
lampcircuit. En dat is een keuze die wellicht enige uitleg
vereist, want het lijkt onlogisch om de gelijkspanning
en –stroom, die uiteindelijk worden gebruikt om een
gelijkspanningscomponent te voorzien van energie,
ergens in dat proces te wisselrichten. De gedachte
hierachter is om het oorspronkelijke lampcircuit (in dit
geval de combinatie van de leds en hun driver) zoveel
mogelijk intact te laten. Het lijkt weliswaar logischer
dat de gelijkspanningsbron de leds direct van energie
voorziet, maar dat zou inhouden dat er een extra
regulerend element zou moeten worden geïntroduceerd;
een element dat in de vorm van de driver al aanwezig is.
Het nadeel van een wisselrichter is echter wel dat ook
deze wat afbreuk doet aan de efficiëntie van het totale
systeem. Uitgaande van een rendement van zo’n 85%
betekent dit dat de benodigde accucapaciteit uiteindelijk
zo’n 1/0,85 * 2545 = (afgerond, want er zal extra energie
nodig zijn om de driver z’n volledige spanning aan te
kunnen bieden) 3000 mAh zal moeten bedragen.

Een willekeurige (nou ja, niet helemaal want ik heb ‘m
toevallig thuis liggen) 10.000 mAh ‘powerbank’ voor
een mobiele telefoon meet zo’n 92 x 82 x 25 mm en
zou dus in principe, samen met het voor de besturing
en wisselrichting noodzakelijke extra stukje elektronica,
zowel in de armatuur als in een aparte behuizing
kunnen worden opgenomen. Het voordeel van de eerste
optie is dat er geen externe bedrading nodig is, wat
weer een betrouwbaarder systeem tot gevolg heeft.
De vraag is echter of de speciaal voor led ontworpen
verlichtingsarmaturen zelfs deze weinige interne ruimte
nog ‘overhebben’. Het is dan ook het beste om deze vraag
maar aan de betreffende fabrikanten over te laten.

Een externe behuizing vergt weliswaar wat extra
aandacht voor de betrouwbaarheid van het systeem,
maar het zal waarschijnlijk een stuk eenvoudiger zijn
om dit systeem in bestaande verlichtingsarmaturen te
integreren. Bovendien biedt zo’n externe accumodule
de mogelijkheid om één en ander te combineren met
een netonafhankelijke laadmogelijkheid in de vorm van
bijvoorbeeld een zonnepaneel. Er zal echter 's nachts wel
zo af en toe gebruik moeten worden gemaakt van het
elektriciteitsnet om de hoeveelheid lading aan te vullen,
want zo’n paneel zal er niet elke dag in slagen om de accu
volledig te laden. Maar alle beetjes helpen, nietwaar?

OVL-storingen

Binnen de openbare verlichting zijn er twee situaties
denkbaar: de energievoorziening valt weg op het
moment dat het lampsysteem functioneert, of hij is al
weggevallen op het moment dat het lampsysteem zou
moeten worden ingeschakeld. In het eerste geval is het
detecteren van het wegvallen en het terugkeren van de
energievoorziening relatief eenvoudig. De gemiddelde
storing kondigt zichzelf natuurlijk niet netjes van
tevoren aan, en ook zal-‘ie niet zo vriendelijk zijn om de
energietoevoer rustig aan terug te brengen tot nul. In
tegendeel, op het ene moment is de energietoevoer nog
aanwezig, en op het volgende moment is-‘ie plotseling
verdwenen. Dit plotselinge effect kan worden gebruikt om
tegelijkertijd de storing te detecteren én om de energie te
produceren die nodig is om alles in- of om te schakelen.
Immers, een snel veranderende stroom induceert in een
zelfinductie een spanning, oftewel: U = L.dI/dt. Zowel bij
het plotseling wegvallen van de energievoorziening, en
het moment dat deze weer is hersteld, is in beide gevallen
dI groot, en dt bijzonder klein. Uiteraard gebruiken
we de elektronische variant van dit principe, waarbij
deze energiepulsen kunnen worden gebruikt om een

Co l umn

Realistisch?

aanwezige accubatterij om te zetten van het laadcircuit
naar de verbruiksinstallatie en omgekeerd.
Ten behoeve van het tweede geval zal de
besturingseenheid van de accubatterij moeten zijn
voorzien van een geheugenfunctie, een lichtcel of
een combinatie van beiden. De geheugenfunctie
registreert elke avond het moment van inschakelen (of
is geprogrammeerd met een in- en uitschakelscenario)
en kan zo, op het moment dat er bijvoorbeeld een half
uur na het laatst bekende inschakelmoment nog steeds
géén stroom door het lampcircuit loopt, het lampcircuit
overschakelen op de accu. Hetzelfde zou kunnen
gebeuren wanneer er geen stroom door het lampcircuit
loopt op het moment dat de aanwezige hoeveelheid
natuurlijk licht beneden een bepaald niveau is gedaald.
Het lampsysteem wordt vervolgens óf 's morgens
uitgeschakeld, waarna de accu weer wordt overgeschakeld
op zijn laadcircuit, óf 's nachts weer via het net van
energie voorzien op het moment dat de energievoorziening
weer is hersteld. Dat alles vergt een besturingssysteem
dat flexibel is (voor eventuele andere scenario’s die zich
zouden kunnen voordoen) en betrouwbaar (het bevindt
zich nu eenmaal dag en nacht in weer en wind), maar het
werkingsprincipe zal duidelijk zijn.

Toekomstbeeld

Alles zo afwegende, kan de integratie van de opslag
van energie bijzonder interessante opties bieden voor
verhoging van de betrouwbaarheid - wat betreft de
energievoorziening - en wellicht (als de accubatterij
en de productiecapaciteit groot genoeg zijn uiteraard)
een efficiënter gebruik van lokaal, of zelfs individueel
geproduceerde hernieuwbare energie. Binnen de
openbare verlichting biedt deze integratie in ieder geval
de mogelijkheid om, bij het onbedoeld uitvallen van de
energievoorziening, de openbare ruimte toch net even
iets aangenamer over te laten komen. Maar er zijn meer
mogelijkheden.
•	Onze ‘willekeurige’ powerbank heeft een capaciteit van
10.000 mAh, hetgeen betekent dat er
0,4*0,85*10.000 = 3400 mAh beschikbaar is.
•	Uitgaande van de al eerder aangehaalde 14½ uur kan
deze powerbank gedurende één ‘worst case scenario’
nacht 3400/14,5 = 235 mA leveren. Hiermee kunnen
235/11,7 = 20 leds van energie worden voorzien.
• Deze 20 leds produceren samen 20*200 = 4000 lm.
Deze 4000 lm is 500 lm méér dan de zichtbare
stralingproductie van (wederom voor de beeldvorming)
een PLL 40 W; in ieder geval dus meer dan voldoende om
een gemiddelde woonstraat te verlichten. De stap richting
een vorm van ‘hernieuwbare energie openbare verlichting’
zou hierdoor misschien wel eens een stuk dichterbij
kunnen zijn dan menigeen denkt.
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Robuust /
Duurzaam
Nieuwe reeks waterdichte armaturen met
geïntegreerde LEDs, in 600mm, 1200mm,
1500mm lengte (enkele (S) of dubbele (T)
behuizing. De hele reeks heeft een hoog
systeemrendement tot 132lm/W en een
levensduur van 50.000 uur. (L80B50)
START Waterproof LED is de ideale vervanging
voor T5 en T8 armaturen die u ook nog eens
flinke energiebesparingen oplevert.
De behuizing en diffusor van deze armaturen
is vandaal-, water- en stofbestendig,
met beschermingsgraad IP65 en een
schokbestendigheid IK08. De diffusor met
lineaire prismastructuur optimaliseert de
lichtverdeling en vermindert tegelijkertijd
hinderlijke verblinding.

sylvania-lighting.com

Led Expo naar
najaar 2019 en
breidt uit met
‘elektro’

Agent251 executive recruitment is specialist
in het werven van kandidaten voor accounten salesmanagement en directie functies in
licht-, interieur- en architectuur gerelateerde
branches. Wij komen graag in contact met
kandidaten voor de volgende vacatures:

– Door Peter Groot

Lichtadviseur

Op verzoek van exposanten heeft Good! (de organisator van LED
Expo) besloten de vakbeurs te verplaatsen naar 13 en 14 november
2019. Daarbij wordt de beurs uitgebreid met een elektrosegment.
Led Expo zal in 2019 terugkeren in hal 3 en 4 van de Brabanthallen.
De vakbeurs Led Expo in ’s-Hertogenbosch heeft afgelopen editie
3984 bezoekers weten te trekken. Met meer dan 100 exposanten
biedt de vakbeurs de bezoeker een volledig overzicht van het actuele
aanbod van verlichtings- en smart building producten. “Uit de
exposantenenquête kwam een duidelijk beeld naar voren”, verklaart
directeur Henriëtte Vrisekoop. “De beurs is door de exposanten
beoordeeld met een 8,1 en door de bezoekers met een 8,9. Vanuit de
exposanten bestond er echter één grote wens: een verplaatsing van de
vakbeurs naar het najaar als startschot van het lichtseizoen.” En aan die
wens geeft Led Expo nu gehoor.

Uitgebreid

Tevens wordt Led Expo vanaf 2019 uitgebreid met een
segment elektrotechniek, dus zal de naam veranderen in LED &
Elektro. Vrisekoop: “In 2018 bestond 32% van de bezoekers uit
lichtontwerpers, architecten en lichtadviseurs - een indrukwekkende
vertegenwoordiging waar we erg trots op zijn. In 2019 zal onze focus
liggen op het vergroten van het aandeel installateurs en zakelijke
eindklanten. Door het segment elektro – met name het schakelen en
sturen van verlichting – toe te voegen aan de beurs denken we het
aanbod voor installateurs nog aantrekkelijker te kunnen maken. Het
elektrosegment richt zich op alles wat ‘van de stekker naar het licht
gaat’. Toegelaten worden producten zoals bedrade en draadloze
lichtsturing, intelligente oplossingen, sensoren en smart-buildingoplossingen. Led & Elektro richt zich op de innovatieve installateur
die behoefte heeft aan informatie over nieuwe technologische
ontwikkelingen. We zullen, net als voorgaande jaren, samen met
de Nederlandse en Belgische (branche)organisaties UNETO-VNI,
Sterkin, KvINL, Fedelec, Nelectra, Eloya en Groen Licht Vlaanderen
activiteiten organiseren voor deze doelgroep. Het bewezen succes en
de kwalitatief uitstekende deelnemers en bezoekersgroep zijn de basis
voor het voortbouwen met het thema Elektro.”

In 2019 zal Led Expo plaatsvinden op 13 en 14 november 2019
in de Brabanthallen te ’s-Hertogenbosch. Net als andere jaren is
[inst]ALLICHT mediapartner van dit evenement.

voor Luzano in Veenendaal
Lichtontwerper
voor Lumenplan in Amsterdam
Accountmanager
voor Lumenplan in Amsterdam
Accountmanager
voor QC lightfactory in Bavel
Lichtplanner
voor diverse bedrijven
Lighting Consultant
voor diverse bedrijven
Interesse? Bel Agent251 voor een gesprek.

Agent251 executive recruitment
1901CZ-34 Castricum
post@agent251.nl
+31 614 009 251
agent251.nl/installicht
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3

uitgangen

De nieuwe Techno IP68 plug &
play distributor zorgt voor een
eenvoudige & snelle installatie

1

ingang

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

INSTALLATIE VOLGENS ATTEMA:
INSTALLATIE VOLGENS ATTEMA:
INSTALLATIE VOLGENS ATTEMA:

HaloX®NIEUW:
ruimte voor
spots en speakers
volgens uw ontwerp
AK2-RD
kabeldozen
Ruimte voor licht en geluid in betonnen vloeren en wanden

Met HaloX® verwerkt u alle
soorten en maten spots en
speakers in betonnen wanden
en vloeren.
Voor, tijdens én na de bouw.
Creëer de sfeer die u wilt en
maak elk ontwerp werkelijkheid.
Dat is installeren volgens Attema.

download de Attema app

Meer info? Kijk op www.attema.com/halox

Vernieuwende ideeën voor ’n veranderende wereld.

TH624

Expertgroep Lichthinder:

alle hens aan dek
– Door Rien Kort

Het was alle hens aan dek voor de expertgroep
Lichthinder van de NSVV. Vorig jaar
verscheen er een vernieuwde CIE-richtlijn
voor lichthinder. Veel strookte niet met
de Nederlandse evenknie, dus moesten de
schouders eronder. Voorzitter Henk Stolk
vertelt over de laatste stand van zaken.
Het up-to-date houden van die regelgeving is vandaag
de dag de belangrijkste taak van de expertgroep
lichthinder. Momenteel hebben de leden hun tanden
gezet in het vernieuwen van de Nederlandse Richtlijn
voor Lichthinder. “Aanpassingen die harmoniseren
met wat er internationaal is afgesproken, zijn
noodzakelijk.” De meest recente CIE bereikte dit jaar pas
de expertgroep en Stolk was bij het inzien ervan not
amused. “Er staan zaken in die totaal niet stroken met
de Nederlandse versie en eerdere CIE-tekst uit 2003.
Bovendien zijn we daarover totaal niet geïnformeerd. Dat
heeft wel wat irritatie opgeroepen, ja.”

Psychologische hinder

Stolk was ook enigszins verrast, aangezien hij in 2012
een voorlopig concept onder ogen kreeg. “Dat document
leidde toen nog niet tot nieuwe gezichtspunten. Hoe
anders was dat dit jaar. Het belangrijkste punt waarop
de nieuwe CIE150 en de Nederlandse richtlijnen niet met
elkaar stroken, is de lichtsterkte. Zowel verlichtingssterkte
als lichtsterkte worden beide gebruikt om lichthinder te
duiden. Daar liggen verschillen in de benadering en dat
geeft onduidelijkheid. In Duitsland kwam er in 2012 een
publicatie over psychologische hinder die integraal is

opgenomen in de CIE-richtlijn. Die wijkt sterk af van onze
werkwijze.” Volgens Stolk geldt in Nederland de opvatting
dat de lichtsterkte constant blijft met de afstand. “En de
nieuwe richtlijn maakt de afstand met een factor van de
lichtsterkte afhankelijk van de afstand."

Spectaculair groot

Dat is fundamenteel verschillend met hoe er in Nederland
tegenaan wordt gekeken, aldus Stolk: “Voor diverse
afstanden en schijnbare oppervlakten hebben we het
één en ander onderzocht. De expertgroep liet er enkele
berekeningen op los die in de praktijk veel voorkomen.
We concludeerden dat er op de nieuwe manier een
ingrijpende daling van de lichtsterkte in acht moet worden
genomen bij het ontwerp. Op korte afstanden was het
verschil soms spectaculair groot. In een enkel geval
wel tot 40 maal.” Sindsdien heeft de werkgroep zich
geconcentreerd op het treffen van voorbereidingen op de
te maken wijzigingen, want het blijft uiteraard van belang
dat de spelregels internationaal en nationaal één op één
lopen. “In totaal zijn er nu een stuk of zeven wijzigingen
aangekaart tijdens een vergadering in mei, maar we
liepen vast tijdens die bijeenkomst. Grote vragen over
de mogelijkheden wat betreft de lichtsterkte en ook de
gevolgen voor de markt kregen we nog niet helder voor
de geest.”
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Lumiko’s Bikkel LED dimmer 890300:
de kameleon onder de dimmers.
4 Past zich aan op de aangesloten LED verlichting
4 Onzichtbaar achter elke bestaande of nieuwe
schakelaar te installeren
4 Minimale belasting van slechts 1W
4 Voorzien van fase afsnijding

klemko.nl

Experts in licht metrologie instrumenten

info@laser2000.nl

Spheres

Gonio’s

Camera’s

Golf aan weerstand

Stolk concentreert zich momenteel op het verder
uitwerken van alle verbetersuggesties. “De verbeteringen
gaan waarschijnlijk in oktober een definitieve vorm krijgen.
Voorafgaand leggen we ze eerst bij de marktpartijen neer
via een klankbordsessie.” Stolk wil namelijk voorkomen
dat de markt wordt overvallen door deze ingrijpende
maar noodzakelijke aanpassingen. “Op die manier
hopen we een golf aan weerstanden en narigheid te
voorkomen”, aldus de groepsvoorzitter. Aangezien er
volgens de berekeningen van de NSVV bepaalde zaken
in de Europese richtlijn niet kloppen of op verschillende
benaderingswijzen rusten, gaat Nederland deze dus niet
tot op de letter nauwkeurig volgen. “Meetfouten, met
afwijkingen die oplopen tot 30%, krijgen bijvoorbeeld
in de CIE een plaats - waarden die we nooit hebben
gehanteerd in onze tabellen. Dat corrigeren en verwerken
we. Op 10 oktober volgt de klankbordsessie in Ede, zodat
de markt alle aanvullingen, input en bezwaren kan geven.”

Verruimen niet nodig

Zelf verwacht hij een storm van verontwaardiging, zonder
deze uitwisseling. “Die storm hoop ik dus in goede
banen te leiden, zodat de richtlijn in overeenstemming
met de internationale bepalingen kan bestaan.” Stolk
denkt ook dat het aanscherpen van de richtlijnen
gepast zou zijn. “In de afgelopen 20 jaar zijn er heel wat
afschermingstechnieken voor verlichting bijgekomen. Dus
hier en daar mag er wel een streep door. Verruimen van
de richtlijnen is niet nodig. Met de kennis en de formules
die we nu tot onze beschikking hebben, kunnen we
eigenlijk wel een stap terug doen wat betreft de ruimte die
de regels voor lichthinder bieden.”
www.nsvv.nl/agenda/klankbord-meeting-lichthinder

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

9 – 12 september

Licht 2018 Davos

Zwitserland

13 september

Licht Verteerbaar

Gent (B)

10 oktober

Klankbordmeeting Lichthinder

Ede

18 oktober

NSVV Workshop Lichthinder

Ede

13 november

ELE-examen

Ede
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Daglicht, de
verborgen duurzame
energiebron voor
industriële gebouwen
– Door ir. A.M.S. Weersink – ing. T. Wolters – dr. ir. C. Struck

De provincie Overijssel wil eigenaren van bestaande industriehallen
stimuleren om energieneutraal te renoveren. Saxion deed hiernaar
onderzoek en brengt interessante energiebesparingsopties en diverse
aanpakken in kaart.
Na het energiegebruik voor apparatuur is verlichting vaak
de belangrijkste energiepost van industriegebouwen,
dus bij verduurzaming van industriegebouwen
speelt verlichting een belangrijke rol. Vervanging van
traditionele (tl-)verlichting door led levert vaak 50 tot
70% besparing op. Daarbij is diezelfde ordegrootte van
besparing in industriegebouwen mogelijk met slimme
dimlichtregelsystemen in combinatie met daklichten.
Onderzoek van Saxion voor de provincie Overijssel toont
aan dat daar niet eens extreem veel daklichtoppervlak
voor nodig is.

Duurzame renovatie

Overijsselse industrie en bedrijven nemen 36%
(landelijk 40%) van het Overijsselse energiegebruik
voor hun rekening. Provincie Overijssel wil industrie
en bedrijven in 2023 al op 20% hernieuwbare energie
hebben. Dat is ambitieus te noemen. Naast zonneenergie en biomassa staat energiebesparing in de
bestaande bouw hoog op de agenda. De provincie wil
eigenaren van bestaande industriehallen stimuleren om
energieneutraal te renoveren. Saxion brengt interessante
energiebesparingsopties en diverse aanpakken in kaart.

Waardering van daglicht

Over het vervangen van conventionele verlichting door
led als (economisch) interessante besparingsoptie is
al veel geschreven. Ook valt er nog veel te besparen
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via lichtregelsystemen in combinatie met bestaande
daglichtvoorzieningen, zoals ramen en daklichten.
Niet alleen vanuit het oogpunt van energiebesparing
zou daglichttoetreding in hallen moeten worden
gestimuleerd; daglicht heeft een positief effect op de
gezondheid, omdat het verschillende interne biologische
processen aanstuurt. Ook bevordert het prestaties van
medewerkers. Naast daglicht is ook uitzicht belangrijk
voor mensen. Contact met buiten voorziet in de behoefte
om weersomstandigheden te kunnen waarnemen en
een beter gevoel van tijd te hebben gedurende de dag.
Werknemers waarderen daglichttoetreding enorm, maar
te veel daglicht en zonlicht werken contraproductief als ze
leiden tot verblinding en oververhitting.

Daglichtvoorzieningen

Veel industriehallen hebben daklichten. Ook zijn er
hallen waar het dak binnenkort moet worden vervangen
vanwege asbestsanering. Daar zijn de installatie van
daklichten in combinatie met daglichtafhankelijke
regelingen en led het overwegen waard. Er zijn twee
typen: automatische daglichtafhankelijke dimregelingen,
die het opgenomen elektrische vermogen van het
verlichtingssysteem beperken, en daglichtafhankelijke
schakelingen, die de verlichting in- of uitschakelen vanaf
een ingesteld verlichtingsniveau. Daglichtsensoren per
armatuur of per groep armaturen of een centrale sensor
zorgen voor de aansturing. De hoeveelheid (led)verlichting

wordt op het gedetecteerde verlichtingsniveau afgestemd,
dat wil zeggen aangevuld tot het niveau van de minimum
vereiste verlichtingssterkte. Energieverspilling wordt
voorkomen, doordat het systeem alleen het verlichtingsvermogen levert dat nodig is om aan de eis te voldoen.

Bepaling van de besparing

In welke mate daglichtafhankelijke verlichtingsregelingen
besparen, kan worden bepaald met computercalculaties,
maar ook bijvoorbeeld met daglichtfactorberekeningen.
DIAlux (freeware) valt hier onder andere voor te
gebruiken, in combinatie met ontwerpgrafieken voor
besparingspercentages (zie grafiek 1; gebruikstijden
van 06:00-18:00 uur). Maximale besparingspercentages
voor daglichtschakelsystemen zijn af te lezen als functie
van daglichtfactoren op het werkvlak (zie grafiek 2). Met
diezelfde grafiek is in te schatten hoeveel energie met
dimmen te besparen valt bij lagere verlichtingsniveaus.
Dan werkt de verlichting op deellast.

Resultaat casus

In het kader op p. 31 staat een casus. Uit dit voorbeeld
blijkt dat in een montagehal van 1400 m2 en h=10,5 m,
60 tot 70% energiebesparing te bereiken valt door een
goede daglichtafhankelijke dimregeling in combinatie
met daklichten. Deze forse besparing vereist niet eens
extreem veel daglicht. In de casus is dit ongeveer 12%
van het dakvlak bij een vereist verlichtingsniveau van 300

lux; bij 500 lux is dit ongeveer 5% hoger. Veel meer glas
kan energetisch gezien contraproductief werken door een
verhoogde kans op oververhitting in de zomer of koudeval
in de winter. In het voorbeeld kan daglicht onbelemmerd
toetreden - met bijvoorbeeld hoge stellages in de hal is de
besparing zeker minder. Dergelijke situaties vergen een
uitgekiend ontwerp, waarbij rekening wordt gehouden
met de inrichting.

Aanwezigheidsdetectie

Naast de daglichtafhankelijke dimlichtregeling valt
ook veel besparing te bereiken door automatische
aan- en afwezigheidsdetectie te koppelen aan het
verlichtingssysteem. In opslaghallen zijn besparingen van
meer dan 40% zijn niet ongebruikelijk. Verlichtingsfabrikanten bieden tegenwoordig via lichtmanagementsystemen adaptieve verlichtingsoplossingen aan die
aansluiten bij de werkprocessen die op dat moment
plaatsvinden. Pas als een machine wordt ingeschakeld,
of als sensoren aanwezigheid registreren en een
onvoldoende hoog daglichtniveau, dan wordt er lokaal
gezorgd voor extra kunstverlichting tot het vereiste
niveau. Ook een mooi voorbeeld van energiebesparing
is verlichting die meebeweegt met orderpickers, waarbij
verlichting in het gangpad voor de heftruck wordt
ingeschakeld en erachter wordt uitgeschakeld om zoveel
mogelijk energie te besparen.

29

Grafiek 1:

Percentage van de tijd dat een verlichtingsniveau
wordt overschreden (%)

Percentage van de werktijd (6:00-18:00 uur) dat een verlichtingsniveau
wordt overschreden gerelateerd aan de daglichtfactor

Percentage van de tijd dat verlichtingsniveaus van 100, 200, 300 en 500 lux worden overschreden bij verschillende
daglichtfactoren in het werkvlak (bron: Saxion).

Tenslotte

“The easiest way to save money is to waste less energy”
is een gevleugelde uitspraak van Barack Obama.
Voor veel energieneutrale gebouwen geldt straks:
hoe minder elektriciteitsverbruik, hoe minder kostbare
zonnepanelen nodig zijn om die energie op te wekken.
In industriegebouwen kan men beginnen met (1) alleen
kunstmatige verlichting in hallen als er mensen zijn en
(2) het benutten van daglicht dat dagelijks gratis door
het dak valt. Wel met goede licht- en zonweringsregeling
natuurlijk.
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Dit artikel gaat in op enkele resultaten uit een onderzoek naar de energetische meerwaarde van daglicht in
industriegebouwen. De lectoraten Sustainable Building Technology & Material (SBTM) en Duurzame Energie
Voorziening (DEV) van Saxion voerden deze studie uit als onderdeel van een opdracht van Provincie Overijssel
om eigenaren van bestaande industriegebouwen te stimuleren om te gaan voor een “Nul op de Meter” renovatie.

Over de auteurs

•	ir. A.M.S. Weersink is docent/onderzoeker bij de lectoraten Sustainable Building Technology & Material en
Duurzame Energie Voorziening van Hogeschool Saxion te Enschede
•	ing. T. Wolters was betrokken bij het onderzoek tijdens zijn opleiding Bouwkunde van Saxion en is thans
werkzaam bij Dura Vermeer te Hengelo
•	dr. Ir. C. Struck is lector van het lectoraat Sustainable Building Technology & Material (Saxion)
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Grafiek 3:
Isolijnen [%]

Reductie verlichtingsenergiegebruik
ten opzichte van een dicht dak [%]

Grafiek 2: Reductie verlichtingsenergiegebruik
bij daglichtafhankelijk schakelen en dimmen
op 300 en 500 lux bij verschillende glaspercentages in het dak (industriehal 1400 m2)

Schaal: 1 : 500

Casus industriehal 1400 m2. Reductie van het verlichtingsenergiegebruik bij verschillende glaspercentages in het dakvlak, ten opzichte
van een dicht dak (0 reductie), via daglichtafhankelijk schakelen
en dimmen (niveaus 300 lux en 500 lux) (bron: T. Wolters, Saxion).
Maximaal 70% reductie is haalbaar met daglichtafhankelijke dimregeling bij een verlichtingseis van 300 en 500 lux. Aan-/uitschakeling
levert 10 tot 20% minder reductie op.

Iso-daglichtfactorlijnen bij de casus met 12% daglichtoppervlak
(bron: T. Wolters)

Casus: besparingspotentieel van daglicht
Wat is de bijdrage van daglicht aan de besparing op
verlichtingsenergie? Een casus in een industriehal van
1400 m2 en 10,5 m hoog geeft daarvan een goede
indruk. In het dak van de hal worden vier lichtrupsen
aangebracht. Een daglichtafhankelijke dimregeling
wordt gekoppeld aan de verlichting in de hal. Een vijftal
verlichtingsscenario’s zijn doorgerekend. Voor elk scenario
geldt als minimum verlichtingssterkte 300 lux.
• Scenario 0 is de hal zonder daglicht.
•	In scenario 1 is 6% van het dakvlak van glas, met
	90 m2 lichtrups en een gemiddelde daglichtfactor van
1,2%; casus 2 12% glas (180 m2 lichtrups, gemiddelde
daglichtfactor 4,8%); casus 3 17% glas (270 m2
lichtrups, gemiddelde daglichtfactor 8,3%); casus 4
23% glas (360 m2 lichtrups, gemiddelde daglichtfactor
12%). In een situatie met 6% glas in het dak zorgt
een daglichtafhankelijke dimregeling voor ongeveer
33% verlichtingsenergiebesparing ten opzichte van
een situatie waarin geen gebruik wordt gemaakt van
daglicht.

•	Scenario 2 met 12% glas in het dak verdubbelt de
bereikte besparing (66%). Meer glas in het dak is uit
energetische overwegingen niet nodig bij 300 lux als
verlichtingseis. Bij 500 lux als verlichtingseis zouden
hogere glaspercentages nog te verantwoorden zijn,
maar ook hier geldt dat de grootste winst al wordt
bereikt bij eerdere scenario’s (zie grafiek 2).
Bij lagere glaspercentages in het dak is een
dimlichtregeling energetisch gezien sterk te
prefereren boven een daglichtschakeling. Dit kan tot
wel 20% uitmaken (zie grafiek 2). Daar komt bij dat
schakelsystemen door gebruikers qua lichtcomfort minder
worden gewaardeerd dan de betere dimlichtregelingen.

31

VollediG
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aantrekkelijk. onderscheidend.
functioneel.
Van winkels en hotels tot industriële productiehallen,
de uitgebreide reeks armaturen van LEDVANCE biedt
de juiste oplossing voor een breed scala aan toepassingen. Ons assortiment kent een sterke combinatie
van uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding, vereenvoudigde installatie en een garantie tot vijf jaar.

Co l umn

Noodverlichting, het
verschil tussen wetgeving
en normering
– Door Harm Blokvoort
De Nederlandse wetgeving zegt dat het veilig moet.
Veilig is een ruim begrip, waar het bouwbesluit verder
op ingaat. Daarmee is het bouwbesluit wetgeving, net
als de Arbo-wet. Dan hebben we nog normeringen,
de bekendste hierbij is de NEN1838. Weet dat een
normering altijd een norm, en dus een advies, is,
tenzij de wetgeving ernaar verwijst. Dat doet de
wetgeving deels, en dat heeft met name te maken met
de vluchtweg-verlichting. De kleur van de bordjes, de
kijkafstanden en contrast-ratio zijn voorbeelden van
regels in de normering die wetgeving zijn geworden
door een verwijzing in het bouwbesluit.
Naast de wetgeving en NEN-normeringen hebben
we nog gezond verstand. Dat valt deels onder goed
werkgeverschap. Het goed werkgeverschap is een wet, en
daarmee verplicht. Een voorbeeld: we hebben een centrale
noodinstallatie, waarin functiebehoud van kabel bij wet
niet verplicht is voor noodverlichting. De NEN50362 is
een norm en geen wet, daarmee niet verplicht. Nu komen
we bij gezond verstand. Het is wel degelijk aan te raden
om gebruik te maken van functiebehoud, omdat in de
wet staat dat je 1 uur autonomie moet garanderen. Als
we dan naar een ander brandcompartiment gaan, zonder
sub-kast, is het goed werkgeverschap van toepassing en
daarmee bij wet verplicht om toe te passen.

We zijn laatst ingehuurd door een bedrijf om mee te kijken
naar wat bij wet verplicht is om te doen in een warehouse.
Dit pand is als lichte industrie beoordeeld, en heeft
daarmee totaal geen verplichting in noodverlichting. In dit
geval zijn het vier brandcompartimenten van 15.000 m2
groot en is het wel aan te raden om anti-paniekverlichting
toe te passen. In het pand staan pallets, bulkverpakkingen
en dergelijke op de grond en is er duidelijke belijning.
Er lopen geen mensen, er rijden alleen heftrucks met
autonome verlichting. Alle mensen in het pand hebben
de beschikking over een telefoon met zaklampfunctie,
en ze zijn daarmee in staat bij spanningsuitval het pand
te verlaten. Er is overigens wel vluchtwegverlichting
(groene bordjes, verlicht) aanwezig. Hiermee wordt naar
mijn mening voldaan aan het goed werkgeverschap en is
advies alleen een advies. Bij wet is dit bedrijf niet verplicht
tot noodverlichting. Commercieel niet handig, maar wel
wat mijn opdracht was, namelijk het beantwoorden van
de vraag: zijn wij bij wet verplicht tot noodverlichting?
Als in de wet niet staat dat het moet, dan hoeft het niet.
Normeringen zijn nooit een wet, tenzij de wet naar een
norm verwijst, en goed verstand is in zekere zin een
wetgeving als het om goed werkgeverschap gaat.

Light delivered
by people
www.tronixlighting.com
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Wist u dat...

de verwijderingsbijdrage op lampen
geen overheidsbijdrage is, maar een
markttarief? U hebt de keuze uit
twee aanbieders, waarvan
wij er één zijn!

Nu ook:
inzameling
van lampen
en armaturen
Naast elektrische apparaten bieden wij vanaf 2019 ook
een inzamelsysteem voor (LED)lampen en armaturen.
Wij bieden u vernieuwende inzameloplossingen, service
en de laagste kosten.

Mis het niet!
Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?
Wacht dan niet en bel of mail ons voor een vrijblijvend
advies en prijsopgave. Honderden producenten gingen
u al voor en kozen voor onze aanpak.

Over ons
Weee Nederland is een collectief terugname
systeem dat bij de overheid is geregistreerd.
Namens producenten en importeurs
geven wij uitvoering aan de eisen van de
regeling AEEA. Hieronder vallen elektrische
apparaten en ook lampen en armaturen.
Wij doen dit op een manier die meerwaarde
voor mens en milieu brengt.

vandaag samen voor morgen
Weee Nederland BV
Wilmersdorf 36
7327 AC Apeldoorn

+31 (0)55 533 55 47
contact@weee.nl
www.weee.nl

NSVV
Verlichtings
Collegetour
Met prof. ir. Wout van Bommel
Professor van Bommel is één van ’s werelds meest
vooraanstaande experts op het gebied van verlichting.
Hij is voormalig president International Lighting
Commission CIE, voormalig voorzitter Stichting
Onderzoek Licht en Gezondheid (SOLG), voormalig
voorzitter NEN verlichtingscommissie, auteur van het
boek “Road Lighting (Springer 2015) en Interior Lighting
(verschijnt 2018-2019), ruim 35 jaar werkzaam geweest
bij Philips Lighting, nu onafhankelijk lichtconsultant,
sinds 2004 hoogleraar aan de Fudan Universiteit in
Shanghai. Hij verzorgt lezingen en masterclasses over
de hele wereld, en wil zijn collegetour zoals hij die onder
andere aan de Fudan universiteit Shanghai verzorgt en
in het voorjaar van 2018 met veel succes voor de eerste
keer ook in Nederland verzorgde, voor het cursusseizoen
2018/2019 graag weer in Nederland voor het voetlicht
brengen bij de NSVV in Ede.

Het wordt een collegetour van 10 maandagavonden,
startend eind november 2018 en doorlopend tot februari
2019, waarbij professor Van Bommel op de hem
kenmerkende wijze zal ingaan op bijna alle onderwerpen
die in dit verlichtingstijdperk spelen.

Onderwerpen

In deze College Tour worden de fundamentele aspecten
van zien (perceptie) en van de hoofdtoepassingsgebieden
van licht, binnen zowel als buiten, behandeld,
uitgaande van de toepassing van led: zien en kleur,
Kantoor en industriële verlichting gezien vanuit visueel
prestatievermogen en vanuit visueel comfort oogpunt,
Licht en Gezondheid; Lichttherapie, Straatverlichting gezien
vanuit verkeersveiligheid voor gemotoriseerd verkeer,
persoonlijke veiligheid voor voetgangers en bewoners en
vanuit esthetisch en stadsimage gezichtspunt; en Leds en
Internet der Dingen; connected light, slimme verlichting;
licht voor datatransmissie; licht als sensor.

Doel van de tour

Het uiteindelijke doel is om studenten voldoende
achtergrondinformatie te geven om: lampen,
bijbehorende elektrische apparatuur en armaturen
te kunnen specificeren en te beoordelen voor
gebruik in verschillende verlichtingstoepassingen;
een grondige basis te hebben om professionele
verlichtingsontwerpen te maken; onderzoek op het gebied
van verlichtingstoepassing te kunnen beoordelen en
uitvoeren.

Voor wie

De Collegetour is bedoeld voor lichtspecialisten die al
over een gedegen kennis beschikken op het gebied van
verlichting. Studenten die niet meer dan één college
missen wordt na afloop van de tour een NSVV-certificaat
van deelname verstrekt.
Interesse? Meer informatie is te vinden op www.nsvv.nl.
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ARTECTA:
Flexibele LED oplossingen
voor vele toepassingen

Arecta strip-light oplossingen
Met meer dan 250 verschillende strips en een breed scala profielen, sturingen en dimmers, is
Artecta uw totaal leverancier met vakkundig advies. Geen enkel project is hetzelfde, neem vrijblijvend
contact op voor documentatie of advies.
Artecta@highlite.nl of bel 045-5667734.

In- en Exterieurverlichting van eigen bodem

Productnieuws

Kappennow
De lampen van Kappennow
Amsterdam zijn strakke
verlichtingsvoorwerpen die
stuk voor stuk voorzien zijn
van een excentriek detail. Dat
komt bijvoorbeeld terug in een
stippendessin, gouden randen,
het hoofd van David Bowie of
Rembrandt van Rijn.

Het bedrijf hanteert een mooie
combinatie tussen moderne
designtechnieken met het aloude
vak van meubelmaken. De
bijzondere afdrukken worden in
de lampenkappen geplaatst met
een zelfontwikkelde techniek.
Daarna worden de kappen met de
hand in elkaar gezet. Zo wordt de
persoonlijke handtekening van de
maker erin verwerkt, en daarmee
wordt elke lamp een uniek product.
www.kappennow.com

GASTGEZINNEN GEZOCHT!
Voor meer info of aanmelden:

http://www.hulphond.nl/gastgezin

Naamloos-3 1

07-06-18 16:32
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Productnieuws

Dimensions in Italië
De Rotterdamse ontwerper Robbrecht heeft in april
de ‘Robbrecht Collection’ gepresenteerd tijdens de
Designweek in Milaan, en bij het event ‘Masterly – The
Dutch In Milano’ (www.masterly.nu).
Op deze presentatie was onder andere de lamp
Dimensions te zien. Quasi-nonchalant leunt deze van
reflecterend HPL gemaakte lamp tegen de muur. Door de
kleur aan te nemen van zijn omgeving gaat de lamp bij
dag op in zijn achtergrond. ’s Avonds komt hij tot leven en
geeft de ruimte de gewenste beleving.

www.robbrechtcollection.nl

Heliax
GE Lighting heeft een nieuwe
dimbare ledlijn voor het decoratieve
segment ontwikkeld, genaamd
Filament Heliax Dimmable. De serie
bestaat uit een kaars- en peervorm,
een ronde vorm en een GLS-versie,
in E14, E27 en B22, afhankelijk van
de vorm.

Ook zijn de lampen verkrijgbaar in heldere of
gouden varianten, met een lumenpakket tot 300
lm en in 2000 en 2200 K. Met de spiralen en de
decoratieve vormen bidet de serie kwaliteit, esthetisch
verantwoord licht en een prettige sfeer voor restaurants,
hotels, designwinkels en woonkamers die om een warme
uitstraling vragen.

Allicht 176x121 rot2018 code 19333_Opmaak 1www.gelighting.com
22/08/18 11:56 Pagina 1

ARCHITECT MEETS
INNOVATIONS
Rotterdam Ahoy
12-13 september 2018

ARCHITECT
@WORK
THE NETHERLANDS

7° editie - 13:00-20:00

ORGANISATIE
Beurzen Adviesbureau
T 030 298 22 93
netherlands@architectatwork.com
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GERMANY
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@architect_at_work
WWW.ARCHITECTATWORK.NL

Productnieuws

Two-O

Bij TWO-O wordt modern ambacht
omarmd;. producten worden op
authentieke wijze gecreëerd uit
hout en metaal. Duurzaam hout en
metaal welteverstaan, want dat gaat
langer mee.
Alle elementen van design en
ambacht komen samen in de
nieuwste collectie woonaccessoires,
die sinds februari te koop is via de
webshop. In de nieuwste collectie
heeft Two-O zich laten inspireren
door typische Hollandse voorliefdes,
zoals gezelligheid, borrelen en de
fiets. Het Amsterdamse design- en
productielabel waagt zich voor
het eerst aan interieurdesign
in een serie lampen, tafels en
stoelen. Walnotenhout voert
daarbij de boventoon en komt
terug in alle ontwerpen. Er zijn een
staande, bureau- en pendelvariant
verkrijgbaar, die elk een ander soort
licht geven.

www.two-o.com
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1 jaar (10) edities
[inst]ALLICHT
Nu voor
maar

€ 92 50

€50,Voor he
t ee
Regulier rste jaar
à € 9 2 50

Meer informatie: www.installicht.nl

Productnieuws

Formafantasma
ring

Wirering is een oefening in minimalisme: met alleen de meest essentiele
onderdelen levert de armatuur het meeste met het minste. Het object
bestaat uit twee aparte onderdelen: een op maat gemaakte riemvormige
stroomdraad en een grote ring met een ledstrip erin.
De kabel, die vaak wordt gezien als iets dat je moet verstoppen, is nu het
middelpunt van deze bijzondere armatuur, die voor Flos is ontworpen door
het Italiaanse duo Formafantasma. Wirering houdt het midden tussen een
wandarmatuur en een staande armatuur. Het behoort al tot de vaste collecties
van het Art Institute in Chicago, het Stedelijk Museum in Amsterdam, Cooper
Hewitt, het Smithsonian Design Museum in New York en het Museum of Art in
Philadelphia. Het minimalistische ontwerp kan worden gekozen met een witte,
grijze of lichtroze kabel en een ring in wit, grijs, roze, zwart gepolijst nikkel
of gepolijst goud. De kabel kan aan de muur worden bevestigd met ABSverbindingen in dezelfde afwerking als de ring.

www.flos.com

Lif

Deze modulaire lichtmast van
Selux is een lichtsysteem voor
state-of-the-art stadsomgevingen,
ontworpen voor de aanlichting
van pleinen en wegen, en gevels
of accentverlichting van objecten.
Nieuwe modules worden steeds
ontwikkeld, zodat de Lif alsmaar
slimmer kan worden.
Zo komt er nog een opzetstuk voor
een camera, een luidsprekermodule,
een opzetstuk voor Wi-Fi, een
oplaadstation en een module voor
accentverlichting. Er kunnen allerlei
slimme elementen en sensoren
worden geintegreerd in de Lif, met
individuele oplossingen die werken
met een door Selux ontwikkelde app
(op aanvraag). Wi-Fi technology

kan op de Lif worden gemonteerd,
bijvoorbeeld antennes, access
points of routers naar de site
van de klant. Dit onderdeel is uit
aluminium gegoten en voorzien van
een zwarte PMMA-diffuser, waar
radiogolven doorheen gaan en die
gemakkelijk kan worden verwijderd
bij onderhoud. De luidsprekermodule
heeft twee zwarte FR8WP 8 Ohm
luidsprekers die parallel geschakeld
zijn en elk een 100 V TR 6,8 zender
hebben. Het Selux oplaadstation
voor elektriche auto’s kan ook
worden geinstalleerd op het onderste
gedeelte van de Lif of op andere
standaardmasten van Selux.

www.selux.com

41

Productnieuws

Paternoster
De Paternoster is een modulaire
verlichtingslijn met talloze mogelijkheden. Een hanglamp, een tafel
of staande lamp en zelfs op maat
gemaakte room dividers: ze kunnen
allemaal worden gemaakt volgens
hetzelfde principe.
De basis van de Paternoster bestaat uit
een lichtkap met ingebouwd ledlampje dat
eenvoudig wordt geplaatst tussen twee
staafjes, waarop 12 V spanning staat. Gerard
Schoone heeft het systeem ontworpen en
in nauwe samenwerking met 3D-designer
Kees Kamper is een nieuwe verlichtingslijn
ontstaan. Alle lampenkappen worden geprint
van recyclebaar PET. Kamper ontwikkelde
de ‘infill-only’ printtechniek voor de semitransparante kapjes met een bijna textiele
structuur. Er zijn inmiddels verschillende
kapjes in veel kleuren verkrijgbaar, die
allemaal binnen hetzelfde systeem passen.
De mogelijkheid om ook logo’s op de kapjes
te printen biedt unieke toepassingen voor
bedrijven.

www.gerardschoone.com

XSolar

Voor donkere hoekjes waar een lamp een
uitkomst zou zijn, maar waar geen stroomaansluiting is, biedt de XSolar LS een oplossing.
Hij functioneert alleen op zonne-energie
en heeft geen stroomaansluiting nodig.
Het zonnepaneel kan indien nodig worden
losgekoppeld van de lamp, zodat het paneel
zoveel mogelijk zonlicht kan opvangen.
Om zoveel mogelijk energie te besparen, is de Steinel
XSolar ledspot voorzien van een sensor die reageert op
beweging en omgevingslicht. De periode dat de lamp blijft
branden, is afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht of het
opladen van de accu. Maar Steinel garandeert dat deze
Solarlamp 365 dagen per jaar licht geeft, zelfs als er 50
dagen geen zon is geweest. Wie graag wil dat de lamp
als het donker wordt altijd gaat branden: dat kan. Via
een instelling kan de lamp bij schemering gedimd blijven
branden. Bij beweging gaat hij voluit branden, waarna hij
weer teruggaat naar de dimstand. Deze armatuur wordt
geleverd met vijf jaar functioneringsgarantie. Door zijn
betrouwbaarheid heeft deze lamp op zonne-energie het
Politie Keurmerk Veilig Wonen gekregen.

www.vanspijk.nl
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VAKbeurs
ontmoet de makers! 16 -19

ZONDAG16 SEPTEMBER

SEPTEMBER

U vindt het in De Woonindustrie
In De Woonindustrie vindt u niet alleen een zeer brede selectie interieurdesign, maar u ontmoet meteen ook de makers zelf.
Van lifestyle tot design, van comfort tot modern interieur. Vooraanstaande merken uit elk genre tonen hun laatste collecties
en noviteiten. U krijgt rechtstreeks advies en informatie van de mensen achter deze merken. De Woonindustrie biedt u
met ruim 140 fabrikanten een onuitputtelijke hoeveelheid aan keuzemogelijkheden. Uiteraard kunt u tijdens de vakbeurs
kennismaken met de laatste collecties van een brede selectie verlichtingfabrikanten, waaronder Art Deco Trade, Le Clerq
en Bouwman, Crystolight, Expo Trading Holland, Haans Lifestyle, Hadaya, Highlight, It’s about Romi, Joy Lighting, Lamp &
Licht, Light Trend, Lucide, LUUX licht, Madam Stoltz, Nordal, Sompex, Vilaflor, Villeroy en Boch, Vita living en Ztahl by Dijkos.
Dutch Design Dock
De Woonindustrie en De Beursfabriek zijn aaneengesloten. Tegelijkertijd met De Woonindustrie opent De Beursfabriek haar
deuren voor hèt designevent: Dutch Design Dock. Maak kennis met de nieuwste collecties van topmerken als Alberta,
BEEK, Castelijn, COR, Gabriël, Gelderland, JAB, Joshh &, LABEL VANDENBERG, Leolux, Millenerpoort, Odesi, Perletta, Pilat
& Pilat, Pode, QLiv, Rossetto en Studio HENK. De makers zijn zelf aanwezig, zij kunnen u alles vertellen over het ontwerp en
de individuele mogelijkheden in maatvoering en materiaal. Ook voor Dutch Design Dock parkeert u bij De Woonindustrie
en gaat u via de entree van De Woonindustrie naar binnen.
U bent van harte welkom op de VAKbeurs van zondag 16 t/m woensdag 19 september 2018. Tot dan!
De Woonindustrie Symfonielaan 1 3438EW Nieuwegein +31 (0)30 303 27 00 info@dewoonindustrie.nl www.dewoonindustrie.nl

(advertentie)

Maak kennis met BATO op ARCHITECT@WORK
12 en 13 september, Rotterdam Ahoy
Ga naar bato.slv.nl voor gratis toegangskaarten.

SLV Nederland
Kazernestraat 19
5928 NL Venlo
Nederland
T +31 (0)77 320 43 43

SLV Belgium
Herentalsebaan 429
B-2160 Wommelgem
België
T +32 (0)3 385 30 08

bato.slv.nl

