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

Aan het
hart
Opdrachten verliezen aan concurrenten die het wel
voor een lager prijsje kunnen doen, en die het niet
uitmaakt dat de klant daar uiteindelijk de dupe van
wordt. Daar stuurt de Tweede Kamer wel op aan met
haar motie, zo geeft Jan Erkelens aan in de column,
en dat gaat hem aan het hart. Het zou het wel erg
makkelijk maken voor led-cowboys.

Verlichting gaat ook Ellen de Vries aan het hart. Ze
doet regelmatig een boekje open om lichtvervuiling als
norm tegen te gaan. Alleen omdat het in de openbare
verlichting heel hel en fel kan, wil dat niet zeggen dat de
fabrikanten daarvan geen rekening hoeven te houden met
de mensen die er uiteindelijk onder zullen lopen en rijden.
De verlichting moet hen ook ten goede komen (en dat lijkt
een open deur, maar een aantal fabrikanten lopen die deur
dus blijkbaar straal voorbij).
Bij de NSVV gaat het kernteam Opleidingen &
Onderzoek op de schop en wil men de focus van

keuren wat verleggen van het proces naar de inhoud.
De NSVV draait puur op de inzet van vrijwilligers, maar
de overheid heeft ook belang bij hun activiteiten en
kennis. Verbazingwekkend dat de overheid de NSVV
dan niet financieel steunt eigenlijk. De NSVV is toch
de vertegenwoordiger van Nederlandse belangen bij
internationale gelegenheden die te maken hebben met
verlichting. Is licht hier wederom een ondergeschoven
kindje?
Verder in deze editie: Imagilight brengt tafelverlichting die
het goed doet in de hospitality-sector en ook op plekken
waar de stroom nogal eens uitvalt. Ook was er weer veel
eigentijds design te zien op de beurs Object Rotterdam.
Veel leesplezier!
Stéphanie Schoordijk
Hoofdredacteur [inst]ALLICHT
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Actueel

Nieuw Natuurbehoudscentrum
Diergaarde Blijdorp
Het nieuwe Natuurbehoudscentrum
in Diergaarde Blijdorp is op 10
februari 2019 geopend. Hier kunnen
mensen (vooral kinderen) iets leren
over het belang van natuurbehoud
en het beschermen van bedreigde
diersoorten. Blijdorp heeft een
uitgebreid fokprogramma voor
bedreigde dieren en zetten deze weer
uit in hun oorspronkelijk leefgebied.
Deco DayLight uit Lelystad heeft
bijgedragen aan een extra stukje
beleving in dit Natuurbehoudscentrum,
door het monteren van een 12 m2 led
daglichtsysteem met fotopanelen van
een speciaal ontworpen bladerdak,
waaronder een echte boomstam is
geplaatst. Het daglicht en de natuur
worden daardoor op realistische

wijze van buiten naar binnen gehaald.
Daarnaast is de achterwand van het
terrarium, waar de bedreigde San
Francisco Lintslang verblijft, voorzien
van led daglichtsystemen met
fotopanelen van het leefgebied van
deze slangen. Hierdoor ontstaat veel
diepte in het terrarium en een mooi
en realistisch uitzicht.
Het kantoor van het projectteam van de
dierentuin, waar weinig daglichtinval
is, heeft in een eerder stadium een
plafond gekregen met een fraaie
onderwaterscène van dolfijnen en een
mantarog. Dat zorgt voor een extra
daglichtervaring en inspirerende en
gezonde werkomstandigheden.
www.decodaylight.com

Het belang van Zeker Meten aan E- en PV-installaties

Experts slaan alarm over de doorgaans slechte kwaliteit
van PV-installaties, wat een belangrijke oorzaak is van
het toegenomen aantal (dak)branden. De installatie
voldoet in veel gevallen niet aan de eisen conform NEN
1010 en wordt na oplevering onvolledig of helemaal
niet gekeurd. De oorzaak schuilt in de onterechte
perceptie dat het inspecteren van PV-installaties een
ingewikkelde en tijdrovende klus is. Een zorgelijke
ontwikkeling die voor KWx, kennispartner en leverancier
van meetinstrumenten voor elektrotechnische inspecties,
aanleiding was om zich sterk te maken voor kwalitatief
hoogwaardige en veilige installaties.
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Elke installateur is verplicht om visuele en (elektro)
technische inspecties uit te voeren na het opleveren of
aanpassen van een elektrische installatie. Bij zonnestroominstallaties hebben installateurs regelmatig
vragen over de te volgen methodiek, de noodzakelijke
metingen, voorbereiding, veiligheid en periodieke
controle. Zij weten vaak niet hoe te voldoen aan de NEN
1010 en de daaraan verbonden NEN-EN 62446 bij de
opleverkeuring, terwijl dit van essentieel belang is om de
elektrische veiligheid en het rendement te waarborgen.
Juist bij PV-installaties is er behoefte aan een eerste
en periodieke inspectie om de kostbare investering te
bewaken. Door te meten, analyseren en documenteren
krijgt men inzicht in de conditie van de installaties. Zo
worden rendementsverliezen en brandrisico’s inzichtelijk.
Dat is handig voor de eigen aansprakelijkheid, maar
ook als uitgangspunt tijdens periodiek onderhoud. Mits
de installateur beschikt over de juiste kennis over de
geldende norm, de te volgen procedures en de juiste
meetapparatuur is het inspecteren van een PV-installatie
een formaliteit. De productspecialisten van KWx
brengen deze kennis tijdens praktijkgerichte trainingen
en workshops over aan de inspecteurs en installateurs.
De meetinstrumenten van KWx sluiten perfect aan op
het concept voor inspectie en oplevering van elektrische
installaties en het keuren van elektrische arbeidsmiddelen.
Installateurs gaan naar huis met voldoende kennis om
snel en nauwkeurig inspecties uit te voeren conform de in
Nederland geldende normen, waaronder de NEN 1010 en
NEN 3140.
www.kwx.nl

Actueel

Hackers toegang door
onbeveiligde domotica
Duizenden gebouwbeheersystemen van ‘slimme’
woningen en kantoren wereldwijd zijn eenvoudig
toegankelijk voor hackers. Dit constateert ethisch
hacker Daan Keuper van Computest op basis van
een security-onderzoek naar de KNX-standaard voor
woning- en gebouwautomatisering.
Uit het onderzoek blijkt dat de systemen die zijn
gebaseerd op deze standaard veelvoudig aan het
internet worden gekoppeld, maar omdat ze geen
enkele vorm van authenticatie bevatten, kunnen
kwaadwillenden hiermee op afstand onder meer de
beveiliging, verlichting, airconditioning en verwarming
van huizen en kantoren bedienen. In totaal zijn er 17.444
gebouwen met systemen die zijn gebaseerd op de KNXstandaard, waarvan er zich 1322 in Nederland bevinden
(en 673 in België). Hiermee is Nederland, na Spanje en
Duitsland, het land met de meeste locaties die kwetsbaar
zijn voor hackers. Spanje en Duitsland voeren de lijst aan
met respectievelijk 1985 en 1768 locaties.
Computest vermoedt dat KNX-systemen doorgaans
door installateurs aan het internet worden gekoppeld
om netwerken op afstand te kunnen configureren.
Daarnaast wordt het protocol door sommige mobiele
apps gebruikt om op afstand domotica-oplossingen
te bedienen. “Bij gebruikmaking van een standaard
gaat men er doorgaans vanuit dat het met de security

ook wel goed zit”, zegt Keuper. “Het ontbreken van
authenticatie in de KNX-systemen laat zien dat dit een
gevaarlijke aanname is.” De verantwoordelijkheid voor
een goede beveiliging van de systemen ligt volgens
Computest zowel bij de leverancier en de installateur,
als bij de consument. De consument moet de installateur
kunnen aanspreken op de security van wat er wordt
geïnstalleerd. Het idee is dat deze installateur hetzelfde
doet richting de leverancier en andere partijen in de
keten. Daarmee worden de leverancier en de installateur
zelf ook kritischer in welke producten zij selecteren en
zijn ze eerder in de positie om eisen te stellen en te
kiezen voor partijen voor wie die de beveiliging van hun
toepassingen een prioriteit is.
Om gebouwbeheerders en consumenten in staat te
stellen te controleren of hun KNX-installatie veilig is,
heeft Computest de site www.knxscan.com in het leven
geroepen. Computest is opgericht in 2005 en is de
enige specialist in Nederland die het complete portfolio
aanbiedt op het gebied van performance, security
en geautomatiseerd functioneel testen. Het bedrijf
helpt met een geïntegreerde benadering organisaties
en instellingen in onder meer de financiële sector, de
e-commerce- en mediabranche en bij de overheid, de
prestaties en beveiliging van hun applicaties en digitale
netwerken te optimaliseren.
www.computest.nl

PV in Delfzijl
Begin februari is Delfzijl voorzien
van solar lichtmasten: op de
Damsterkade zorgen de Uriah
Solar Lichtmasten voor duurzame
verlichting. Deze autonome lichtmast
werkt op zonnepanelen en is speciaal
ontwikkeld voor Nederlandse
weersomstandigheden.
De huidige autonome lichtmasten
hebben vaak onvoldoende capaciteit
om 15 tot 16 uur te branden tijdens
lange winternachten; er is dan
overdag te weinig licht om de accu
voldoende op te laden. De Uriah haalt
de 15 uur wel, door een hexagonaal
design met een hoge kwaliteit
zonnecellen die zijn geïntegreerd in
de mast. De verticale positie van de

panelen vangt de instraling van de
winterzon maximaal op, en er kan
geen vuil of sneeuw op de panelen
blijven liggen. Verder is de Uriah uniek
door de modulaire opbouw, waardoor
de lichtmasten in elke hoogte kunnen
worden geleverd. Met het plug & playmodel hoeft er geen accu in de grond
te worden gegraven, dus er is minder
arbeid nodig en er is minder kans op
vervuiling. Het accupack heeft een
totaal vermogen van 1440 W en meer
dan 5000 cycles, wat overeenkomt
met een levensduur van zo’n 15 jaar.
Ook hoeft de accu niet al na 5 of 6 jaar
te worden vervangen. De twee solarmodules hebben een totaal vermogen
van 600 Wp, wat geiddeld 300
kWh per jaar levert. Het zijn zwarte

mono-kristallijnen zonnepanelen, die
de verlichting op een volle accu zes
winternachten kunnen laten branden
zonder tussentijdse oplading. Verder
is het in Nederland geproduceerd:
ipv Delft heeft het design ontworpen,
PMF Stalen Masten heeft het vertaald
naar een robuuste mast en Aluminium
Extrusie heeft de aluminium profielen
verder uitgewerkt en geproduceerd,
en de armaturen zijn van Schréder.
www.sunparkinnovation.com
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Actueel

Lichtpartner Eurovisie
Songfestival 2019
Voor de vijfde keer op rij wordt het mega-evenement
verlicht door Osram uit München. Van 12 tot 18 mei
draait het in Tel Aviv alleen maar om muziek: Israël
organiseert als gastheer van het 64ste Eurovisie
Songfestival het populaire tv-spektakel onder het motto
Dare to Dream! (Durf te dromen).
Emoties spelen een grote rol als 42 acts de strijd met elkaar
aangaan voor hun droom: winnen voor hun land. Ze worden
begeleid door een lichtshow vol dynamische effecten,
kleuren, vormen en dimensies. Stage designer Florian
Wieder ontwerpt voor het songfestivalpodium van 2019 een
moderne en sfeervolle setting. De Israëlische ontwerpers
Ronen Najar en Dakar Azulay hebben de opdracht gekregen
om de lichteffecten voor het festival te implementeren. De
composities van licht en geluid zorgen in het internationale
congrescentrum van Tel Aviv in 2019 voor een bijzondere
sfeer waarin tegelijkertijd het karakter van de stad wordt
weerspiegeld: bruisend, uniek en innovatief.

De lichtshow is ook in de stad te bewonderen: Osram
verlicht verschillende bezienswaardigheden in Tel Aviv. De
kijkers bepalen in welke kleuren de bezienswaardigheden
worden verlicht met behulp van de officiële app van
het Eurovisie Songfestival. Kijkers die willen meedoen,
downloaden de app en stemmen via Osram light voting
op de liedjes in de halve finales en de finale.
Elk aantal punten van 1 tot 12 staat voor een bepaalde
kleur. De gemiddelde waarde van alle stemmen levert
een eindscore op en daarmee de kleur waarin de
bezienswaardigheden worden verlicht. Koele kleuren
zoals blauw geven aan dat het liedje het publiek koud laat,
terwijl warm rood betekent dat het optreden spectaculair
is. De resultaten zijn direct zichtbaar in de stad en via
webcams ook overal ter wereld. Op 18 mei wordt bepaald
welke artiest het Eurovisie Songfestival wint en dus ook
welk land het volgend jaar organiseert.
www.osram.com

Gamma
Intergamma ’s franchisenemer
Gawema met 16 Gamma
vestigingen in België kiest voor
de nieuwe ledlijnverlichting van
Sade Lighting. Eind 2018 is de
nieuwbouwvestiging in Tielt
opgeleverd en het resultaat is
dusdanig goed dat er besloten is
om in januari 2019 de bestaande
vestiging in Lier om te bouwen.
In het lichtpan van Sade Lighting
is men ervan uitgegaan dat er in
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de hoofdpaden minimaal 1000
lux op de grond aanwezig is en
in de zijpaden 650 lux. Door de
gebruikte armaturen met de juiste
stralingshoek zijn de onderste
schappen optimaal verlicht, terwijl
de lichtlijnen dwars op de schappen
staan. Verder zijn er nagenoeg
geen schaduwplekken meer in de
winkel. In de lichtlijnen zijn ook de

noodverlichtingsarmaturen verwerkt.
Inmiddels is de ombouw van de
vestigingen Lier ook gerealiseerd,
en naast de lichtlijnen zijn ook de
promotie- en sfeerkappen voorzien
van ledverlichting. Uiteraard is
de buitenzijde van het pand niet
vergeten.
www.sadelighting.nl

Actueel

Gebruikerssessie
Gedragscode 3.0
Op 10 april organiseert de NSVV een Gebruikerssessie
Gedragscode 3.0. Tijdens deze middag, van 14u30
tot 18u, laat zij de deelnemers graag delen in de
ervaringen die een opdrachtgever, gebruiker en
ontwerper met de Gedragscode Lichtberekeningen
hebben.
Op basis van de opmerkingen van gebruikers en
voortschrijdend inzicht heeft de NSVV een versie
3.0 opgesteld, die ze tijdens deze middag graag wil

toelichten. Ook wil de NSVV graag met de deelnemers
sparren over de mogelijkheden die zij ziet tot verdere
ontwikkeling van deze Gedragscode Lichtberekeningen.
Rienk Visser zal de nieuwe meetnorm 1891 toelichten,
waarbij duidelijk wordt gemaakt aan de hand van de
Richtlijn hoe er nu écht moet worden gemeten. Deze
middag is voor gebruikers van de gedragscode, maar
ook voor opdrachtgevers, bestekschrijvers en diegenen
die overwegen gebruik te gaan maken van deze
gedragscode, maar nog vragen hebben.

Meer informatie is te vinden op:
https://www.nsvv.nl/agenda/gebruikerssessie-nsvv-gedragscode-lichtberekeningen-3-0/

Scale wint German
Design Award
Onderzoek naar nieuwe wegen
in de verlichtingsindustrie met
moed, dynamiek en flexibiliteit –
zo definieert Ledvance zichzelf:
als een jong verlichtingsbedrijf
met meer dan honderd jaar
geschiedenis. Hoe deze
zelfperceptie kan worden vertaald
in een moderne ontwerptaal
en toegepast op innovatieve
verlichtingsproducten, toont de
'Scale'-ontwerptaal die in 2018
voor het eerst werd gepresenteerd
op Light + Building.
Het is nu één van de winnaars
van de German Design Award
2019 in de categorie Verlichting.
Kwaliteit, zoals moed, dynamiek
en flexibiliteit van een jong
verlichtingsbedrijf, overdragen

naar een modern productontwerp,
terwijl het emotionele aspect van
licht wordt overgebracht - dat was de
uitdaging waar het projectteam van
Ledvance samen met haar partner
Phoenix Design voor stond, toen ze
medio 2017 de opdracht kreeg om
een ontwerptaal te creëren voor het
snelgroeiende assortiment ledarmaturen voor lichtprofessionals.
De award is de kroon op hun werk.
In armatuurfamilies die al in de
handel verkrijgbaar zijn, zoals de

Tracklight Spot die is ontworpen
voor accentverlichting in winkels
en IndiviLed die in kantoren wordt
gebruikt, is Scale op een ideaaltyperende manier geïmplementeerd:
minder verfijnd en toch geavanceerd
in zijn algehele uiterlijk, met lineaire
vormen, slim benadrukte functionele
details en, als handtekening, het
driedimensionale en tastbare
Ledvance-logo.
www.ledvance.com/scale
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Draadloze innovatie
als rode draad

Begonnen als producent van draadloze verlichtingsobjecten voor
buiten verlegde het Belgische Imagilights de focus meer en meer
naar binnenverlichting, in het bijzonder tafelverlichting. Om diverse
redenen is de hospitalitysector wereldwijd een evidente afzetmarkt.
Imagilights heeft al vaak raffinement toegevoegd aan
aangename momenten: feesten met lichtbollen op en
rond het water, lichtgevende champagnekoelers in een
beach bar of een dienblad dat de nacht liet oplichten.
Wie regelmatig uit eten gaat of reist, is vast al eens een
product van Imagilights tegengekomen.

De maan doen verbleken

In 2009 vatte zaakvoerder Xavier Sagaert het idee op
voor een eerste reeks producten, vooral outdoor-gericht:
draadloze, waterdichte, herlaadbare, schokbestendige
objecten die licht gaven in een kleur naar keuze. Twee
jaar later was er een collectie klaar die aansloeg bij een
breed en divers publiek dat zijn weg naar het functionele
sfeerproduct vond via retail, horeca en events. Elk
verlichtingselement, of het nu een zitmeubel of een bar
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– Door
Greet Verleye

is, biedt een gamma van 24 kleuren (waaronder warm
wit), is op afstand bedienbaar en met een automatische
mixmode, colourlock- en dimfunctie. Opladen gebeurt
aan een laadstation dat zowel een single charger als een
multi-charger kan zijn, afhankelijk van de hoeveelheid
lichtpunten die tegelijkertijd gebruiksklaar moeten zijn.
De mix van hippe vormgeving, robuustheid, gebruiks- en
onderhoudsvriendelijkheid en aandacht voor techniek is
een constante, ook nu de productenlijn evolueert richting
indoor.

Let’s go inside

Dat de flexibiliteit van de draadloze lichtpuntjes buiten
ook voor binnen een prima oplossing is, behoeft geen
betoog. Voor de hospitality sector biedt de techniek
tal van voordelen: de lamp kan makkelijk worden

verplaatst en opgeladen, nergens zijn storende snoeren
te bespeuren of hinderlijke stopcontacten nodig en het
aantal branduren is hoog. Het kleurengamma annex
de dimbaarheid maakt de creatie van diverse sferen
mogelijk, in een oogwenk, via de afstandsbediening: lamp
per lamp, in groepjes of als één geheel. Sagaert: “De
afstandsbediening maakt gebruik van infraroodtechniek,
zodat de controle maximaal blijft: de lampen waar je je op
richt, reageren, lampen in aanpalende ruimten niet. Wat
betreft de degeljkheid van het systeem: je kunt spreken
van een lamp die zo goed als nooit faalt.”
Het ontwerp diende wel eerst op de binnencontext te
worden afgestemd. Om ook in een meer verfijnd interieur
toepasbaar te zijn, was er behoefte aan meer elegantie en
de uitstraling van meer hoogwaardige materialen, zoals
een glas- of kristaleffect. Dit gebeurde voor de Djobiecollectie: zonder dat de lampen aan schokbestendigheid
moesten inboeten, werden ze bijvoorbeeld in bistro’s
een waardig alternatief voor de kaars, temeer daar elk
lichtpunt ook over twee ‘candle modes’ beschikt.

Naarmate de aankleding van tafels aan belang wint,
wordt tafelverlichting steeds meer sfeerbepalend. In
de serie Moments komt de focus dan ook volledig op
tafelverlichting te liggen.

Wereldwijd aan tafel

Designer Gerd Couckhuyt heeft met Moments een
collectie ontworpen die uitblinkt in finesse en die dan
ook mikt op verfijnde hospitality venues: “Een klassieke,
tijdloze vorm huisvest state-of-the-art technologie. De
lampjes zijn vervaardigd uit aluminium en vervolgens
geborsteld en geanodiseerd of gepoedercoat, zodat
ze volledig corrosiebestendig zijn. Afhankelijk van de
afwerking hebben ze een andere uitstraling: die is
nu eens heel luxueus en zelfs glamoureus, dan weer
cool en relaxed.” Het paradepaardje is te vinden in
chique hotels en edgy horecazaken, verspreid over
100 landen. “In heel Europa”, licht Sagaert toe, “maar
ook in Azië, Australië, Nieuw-Zeeland, de VS en het
Midden-Oosten. Vooral de focus op tafelverlichting heeft
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Experts in licht metrologie instrumenten

spheres

gonios

camera’s

Made in Holland

ILFS serie: Aluminium Led lichtlijnen voor
magazijnen, werkplaatsen, parkeergarages
IK08

IP54

CE

Robuust aluminium profiel, kabelgoot optioneel
Snelmontage systeem, lengtes tot 3 meter, koppelbaar
www.ledlightingbv.nl
Mail: info@ledlightingbv.nl

Kennis van licht & techniek
E L E K T R O S H O P. N L
WWW.ELEKTROSHOP.NL - KIEVITSVEN 98, 5249JK ROSMALEN - 073 5230020

een grote groei met zich meegebracht - sinds we ons
daarop toelegden, verdubbelde het aantal landen waar
we aanwezig zijn.” Wat opvalt, is dat de lampen heel
populair zijn op eilanden. Dat ze makkelijk hanteerbaar
zijn waar stroomonderbrekingen vaker voorkomen, zal
een rol spelen, evenals het feit dat ze bestand zijn tegen
zilte zeelucht. Het cliënteel omvat verder zowat alle
gerenommeerde hotelketens, sterrenrestaurants en mooie
bars.

accessoire die de roze tinten van de ruimte extra diepte
geeft. Meriem Talbi Fall: “Toen wij op zoek gingen naar
verlichting voor The Gallery, stelden we hoge eisen.
Als je elementen toevoegt aan een ruimte waar een
permanente tenoonstelling plaatsvindt van het werk van
David Shrigley, die ook het vaatwerk ontwierp, moet je
voorzichtig zijn. De lampjes zijn klassiek, maar voldoende
speels en heel handig in het gebruik. Op elke foto van The
Gallery komen ze naar voren als een sterk element.”

500 kaarsen

Innovatie

Bij Dukes’ Palace, een vijfsterrenhotel in het
schilderachtige Brugge, prijken de armaturen sinds enkele
maanden op de tafels van het restaurant. Franky Pyck:
“Ze lijken speciaal ontworpen voor onze voormalige
residentie van de Bourgondische adel. Hedendaags
comfort combineren met authentieke elegantie is ons
uitgangspunt en precies daarom passen ze hier zo goed.
In ons hotel branden elke dag continu 500 kaarsen, maar
op de tafels houden we het nu bij de draadloze lampjes.
Ze geven evenveel sfeer en vragen minder aandacht. En
bovenal: ze zijn van een tijdloze klasse.” Ten opzichte van
kaarsen is het een hele besparing aan personeelsinzet,
want afhankelijk van de gekozen kleur blijven de lampjes
na 8 uur opladen tussen de 20 en 125 uur branden.
Afgezien nog van het feit dat ze niet druipen op het
tafellinnen…

Discreet

De draadloze verlichting onderstreept op een heel andere
manier de sfeer van de Gallery in het spectaculaire
Sketch in Londen. In deze omgeving, waar het woordje
‘swell’ goed past, zijn ze als een discreet juweel, een

In de loop van 2019 staat vernieuwing wederom op het
programma. Het accent op tafelverlichting blijft en wordt
nog versterkt. Wordt er nu – naast een schier eindeloos
kleurenpalet - warm wit licht van 2700 K geleverd, dan
zal een nieuwe collectie een extra keuzemogelijkheid
bieden met nog warmer wit van 2300 K. De innovatieve
vormgeving wordt uitgepuurd en opnieuw zal elke lamp
een perfect evenwicht moeten vertonen tussen het
artistieke en het hoogwaardig technische. In afwachting
daarvan komen eindgebruikers, lichtontwerpers en
interieurarchitecten de lampjes tegen op 80% van de
hospitality beurzen, zo bijvoorbeeld op de HD Expo
in Las Vegas. Marlies Stevens, die de marketing en
communicatie verzorgt, is enthousiast: “We pakken
in maart op de Internorga beurs in Hamburg uit met
een compleet vernieuwde huisstijl en met een stand in
omgebouwde zeecontainers.” Met andere woorden: voor
nadere kennismaking met draadloze tafelverlichting:
welcome at the captain’s table.
www.imagilights.com | www.hoteldukespalace.com
www.sketch.london
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Object
Rotterdam

Kristal

Productdesigner Isaac Monté
verdiept zich al jaren in de vorming
van kristal uit allerlei mineralen. Hij
is geïnteresseerd in het biologische
fenomeen van eiwitvouwing: het
moment waarop een eiwitmolecuul
zijn driedimensionale, functionele
vorm aanneemt. Met zijn modulaire
lichtobjecten Crystal Knots
visualiseert hij opnieuw een
bijzondere samensmelting van kunst
en wetenschap. De lichtobjecten
bestaan uit gebogen buizen met
ledlicht, begroeid met kristallen.
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Drie dagen lang was het HAKA-gebouw
in Rotterdam weer het podium voor de
designbeurs Object. De pakweg 200
ontwerpers en labels trokken bijna 10.000
designliefhebbers. Object is uitgegroeid
van een ‘verkoopbeurs’ tot een
toonaangevend platform voor eigentijds
design en een springplank voor jong
talent, met veel design, maar ook mode,
architectuur, kunst en verlichting.
– Door Monique van Empel

Beam Light

Forever is de studionaam van
Bienke Domenie en Sara Degener.
Hun Beam Light is een in hoogte
aanpasbare lamp die daardoor tussen
elke vloer en elk plafond past. De clou
zit ‘m in de twee losse kolommen
van polyester: de bovenste,
semitransparante kolom is hol en
wordt aan het plafond bevestigd
en vervolgens wordt de massieve
kolom, met bovenin de ledlamp, erin
geschoven. Kleurencombinaties zijn
naar wens mogelijk.

Hope rising

Cubo

De intrigerende tafel- en vloerlampen van Joeny
Veldhuyzen van Zanten voor Linteloo: de Cubo-lampen
worden met de hand geblazen bij Van Tetterode Glass
Studio in Amsterdam. Na het blazen wordt het glas
‘bevroren’ in een mal met de vorm van een vierkant. Zowel
aan als uit zijn ze bijzonder. In diverse kleuren en drie
maten.

Naast productontwerpster is Jule
Cats ook zangeres en schrijft ze
muziek. Geïnspireerd door diverse
emoties vertaalt ze verhalen
naar fysieke producten. Ieder
product is handgemaakt en wordt
gekarakteriseerd door ongewone
verbindingen tussen contrasterende
materialen. De Rise lampen zijn
gemaakt van beton en polyesterhars
en 32 of 42 cm hoog. Het licht lijkt uit
as te verrijzen en vertegenwoordigt
zo hoop.

Ontwerpduo

Contour is het nieuwste lichtsysteem
van Ontwerpduo. Het bestaat uit
lange, rechte en ronde vormen, die
onderling naar eigen idee kunnen
worden gecombineerd tot een royale
en intrigerende lichtsculptuur. De losse
elementen zijn van metaal, met een
dynamische ledstrip, zodat het object
in alle kleuren en lichtintensiteiten kan
worden ingesteld: van pastel tot helder
en van koel tot warm. Maatwerk voor
tegen de wand of los in een ruimte, en
ook verkrijgbaar in drie vaste lampen:
Mist, Tower en Circle.
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SCALE DESIGN.
YOU’RE LOOKING
AT A WINNER!

Mash it up

Deze Mash Up lamp
is een ‘originele’,
volledig 3D-geprinte
schemerlamp van Diederik
Schneemann. De lamp is
geheel samengesteld uit
bestaande, herkenbare
ontwerpen. Bijvoorbeeld
het vogeltje van de
bekende fluitketel van
Alessi, de pepermolen van
Peugeot en het grote oor
van de Domoor mok van
Richard Hutten. De Mash
Up-collectie is ontworpen
en geprint om de discussie
aan te wakkeren over de
omgang met beeld- en
auteursrechten.

Omhoog

De minimalistische lamp Line |UP
van Ingrid Roos is een zogenaamde
leunlamp. Feitelijk bestaat het design
uit drie rechte lijnen van gecoat
staal. Er is keuze uit vier (dimbare)
ledlichtbronnen, in vier verschillende
stijlen. Inclusief lichtbron is de lamp
2 m hoog. De voet is 40 cm breed en
staat 15 cm van de wand. Line|UP
is een samenwerking met Maretti
Lighting.

Washi

De Washi lampen van Margriet Foolen zijn gemaakt van
Japans rijstpapier en worden in Nederland geproduceerd.
Rijstpapier wordt al eeuwen gebruikt en is een prachtig
sereen en natuurlijk materiaal. Het licht schijnt door de
verschillende lagen semitransparant papier heen. In meer
maten verkrijgbaar (met één, twee of drie kappen) en
maatwerk is mogelijk.

Screw

Deze Screw-lamp van
interieurontwerper John Boom
intrigeert zowel aan als uit. De
lamellen van berken-triplex lijken
namelijk te draaien als je er voorbij
loopt. Ze worden in een cirkel
geplaatst, maar verspringen daarbij
steeds een paar millimeter. Hierdoor
ontstaat een natuurlijke draaiing
die er vanuit elk oogpunt anders
uitziet. De lamp is 154 cm hoog en
draadloos dimbaar.

Concreet beton

Deze Concrete buitenlampen van
Renate Vos voor Serax zijn het
resultaat van experimenten met
beton en siliconenrubber. Vos is
gefascineerd door het contrast tussen
het ondoordringbare, kille beton en de
zachte, haast transparante siliconen.
Onder de betonnen body met
siliconen bovenzijde zit een metalen
onderstel met het verlichtingselement.
De buitenlampen geven een prettig
warm licht. In small, medium en large respectievelijk 18, 28 en 47 cm hoog.
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Als het licht
ademt, herademt
de mens

‘Het zit in het drinkwater’ zegt men
soms als een groep mensen zich op
een bepaalde manier gedraagt. Niet
het drinkwater, maar een andere
nutsvoorziening beïnvloedt ons gedrag,
stelt Het Lux Lab. Met ‘ademend licht’
leveren zij openbare verlichting met een
missie.
– Door Greet Verleye

Al bijna 15 jaar is Ellen de Vries bezig met Het Lux Lab.
Lux zoals licht in het Latijn, niet luxe zoals het vaak wordt
uitgesproken. Het gaat om de basiskwaliteit. En Lab? Dat
staat voor het zoeken naar innovatieve lichtoplossingen
die aansluiten bij de behoeften van mens en omgeving.
Lichtontwerper De Vries heeft het officieuze copyright
op de term ‘ademend licht’. Dat maakt meteen duidelijk
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waar zij naar streeft: licht wil ze niet reduceren tot
een mathematisch middel dat wordt gevat in een paar
standaarden en richtlijnen, ze pleit voor nadruk op wat
het licht met mensen doet. Deze meer poëtische aanpak
gaat ervan uit dat licht een immateriële bouwstof is: de
manier waarop het licht ons oog binnenvalt, bepaalt
samen met de sterkte en kleur van het licht hoe we de
ruimte waarnemen en beleven. In de projecten waarbij
rekening wordt gehouden met het effect van licht op de
mens staat ‘de mens’ nooit los van zijn omgeving. Fauna
en flora horen er ook bij en natuurlijk spelen rationeel en
economisch energieverbruik een rol in deze hedendaagse,
holistische benadering van lichtprojecten.

Mensgericht licht

Nieuwe lichttechnologieën, slimme netwerken, lichtscènes
die het licht laten variëren in sterkte en temperatuur,
biodynamisch licht: hotels, ziekenhuizen, musea, winkelpanden enzovoort maken er steeds meer gebruik van. Bij
openbare verlichting, waar iedereen aan wordt blootgesteld,
rijst de vraag of de toepassingen daar al voldoende mee zijn
geëvolueerd met de technologische mogelijkheden. Is de
kennis van die mogelijkheden voldoende aanwezig en wat
zijn de drijfveren die de keuzes sturen?

De introductie en evolutie van ledverlichting heeft
heel wat teweeggebracht: ten opzichte van andere
lichtbronnen is het zuiniger, het gaat langer mee en
het biedt veel creatieve mogelijkheden. De Vries: “In de
openbare ruimte worden echter nog te vaak verkeerde
keuzes gemaakt, omdat men denkt in cijfers en getallen
en niet vertrekt vanuit de behoeften en effecten.”

Lichtvervuiling als norm

Dertig jaar geleden was het aantal lichtleveranciers
beperkt. Elke leverancier had, na een grondige opleiding,
een productspecialist met een hoog kennisniveau in
huis. Sindsdien kwamen er veel meer leveranciers op de
markt, ging de concurrentie spelen en werd het product
goedkoper. Een gevolg daarvan is dat licht niet steeds op
een doordachte manier wordt aangewend. Led-armaturen
werden ver opengezet, een veelheid aan zwevende
printplaatjes zorgde voor overvloedig licht en hele
omgevingen werden kwistig uitgelicht, ‘omdat het kon’.
“Te snel werd licht geïnstalleerd dat weinig rekening hield
met reële noden en neveneffecten. Dat we ons onveilig
voelen in een donkere omgeving bijvoorbeeld, kun je
efficiënter oplossen dan door mordicus voor veel en hel
licht te kiezen.

Het louter vertrekken van standaarden is verre van
zaligmakend. Neem nu de verouderingsfactor die wordt
meegenomen bij installaties: rekening houdend met het
feit dat de geleverde lichtsterkte na 15 jaar afneemt en
dat het ook dan nog voldoende klaar moet zijn, wordt op
basis van lichtberekeningen de eerste jaren te veel licht
geleverd. Door het licht in afwachting van de effecten
van slijtage te dimmen, maak je niet alleen economische
en ecologische keuzes. Je vermijdt ook dat mensen
gaan wennen aan veel te veel licht; dat ze verantwoord
uitgelichte omgevingen als te donker gaan ervaren, dat
lichtvervuiling de norm wordt.” Ademend licht is een
pleidooi voor nuance, voor een uitgangspunt dat niet
focust op euro’s of watt, op aan of uit, maar op verlichting
die de klok rond gepersonaliseerd, activiteits- en
behoeftegebonden is.

Citymarketing

Door niet langer te vertrekken van buitenruimten die op
elk moment even helder verlicht zijn, worden niet alleen
kosten bespaard. Nog belangrijker zijn de mogelijkheden
die worden gecreëerd om licht slim aan te wenden. Licht
straalt de identiteit van een stad uit. Denk aan het licht
dat brandt in een middeleeuwse stad tegenover dat van
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—
VanLien
Lutia: veelzijdige
vluchtrouteverlichting om
veiligheid buiten te brengen

Eenvoudig te installeren, sterk en aantrekkelijk. Met zijn onopvallende design
en kleuren sluiten de Lutia-armaturen naadloos aan op de buitenkant van een
gebouw. Behalve in nood ook toepasbaar als standaard verlichting, de
geïntegreerde lichtsensor biedt de mogelijkheid tot nachtwaakverlichting.
De slagvaste behuizing houdt water en stof buiten. Het beste van alles is dat
het veelzijdige ontwerp geschikt is voor wanden én plafonds, zodat één product
volstaat voor alle installatiebehoeften. Lutia: de eenvoudige en betrouwbare
manier om veiligheid buiten te brengen. www.vanlien.nl

een stad in een 24-uurseconomie. Deze steden sturen,
via hun lichtplan, een verschillende boodschap uit. Mag
je in de eerste wat dwalen en de poëzie van de ruimte
laten spreken, dan wil je in de tweede de ruimte leesbaar
maken, in één oogopslag. Lichttemperatuur, lichtsterkte
en de positionering van het licht spelen een rol in hoe de
stad wordt ervaren; door het licht enkel op de vloer te
laten vallen, maak je de omgeving nauwelijks leesbaar
en geef je weinig perspectief, terwijl dat perspectief
– dat overdag begrijpelijk en helder is – ’s nachts in
vereenvoudigde vorm herkenbaar moet blijven. Heldere
oriëntatiepunten in het publieke domein maken van licht
een gids die de veiligste of de gewenste route aangeeft.

Levendigheid en leefbaarheid

Naast de identiteit is ook de activiteit in de stad een
bepalende factor. Als grote evenementen rond 20 uur
starten op het centrale plein van de stad, trekt een heldere
verlichting daar mensen aan. Als men, in het kader van
de leefbaarheid voor omwonenden, het feestgedruis rond
23 uur wil laten afnemen, dan is het raadzaam om het
licht op het plein geleidelijk te dimmen. Het licht langs
de wegen die naar parkeerterreinen en naar het station
leiden, moet dan sterker worden gemaakt. Mensen zijn
immers geconditioneerd om in de richting van het licht te
gaan. Wil men de mensen in de buurt van het feestplein
een veiligheidsgevoel geven, dan kiest men beter niet
voor hel licht. “Integendeel, mensen hebben er juist baat
bij dat het licht warmer, rustig en sereen wordt gehouden,
afgestemd op de biologische klok die vanaf een bepaald
uur geen extra impulsen en prikkels vraagt. Het is niet de
bedoeling mensen op dat moment op te fokken, dus kies
je voor ‘vriendelijker’ licht.”

(No need to) rock around the clock

Tussen 3 en 6 uur slaapt 93% van de mensen. Het licht
mag het gevoel van verstilling volgen of zelfs helpen
versterken, het mag zeggen: ‘deze stad slaapt.’ Het uur
van de dag of de nacht stuurt de behoeften van mens en
natuur. Die worden vertaald in dynamische lichtscènes.
Voor de uitlichting van een fietspad in Veldhoven, langs
een natuurgebied, koos Het Lux Lab voor verschillende
lichtscènes, verdeeld over tijdsblokken. De filosofie
daarachter is dat het fietspad veilig moet zijn voor de
gebruiker, maar er moet ook rekening worden gehouden
met het soort gebruik en met de fauna en flora in de
omgeving. Zo baadt het fietspad tussen 6.30 uur tot
8.00 uur, als scholieren het volop gebruiken, in energiek
licht. Om 01.00 uur, als de meeste mensen slapen en een
enkeling zich nog met de fiets verplaatst, gaan het niveau
en de lichtkleur in deze gevoelige biotoop naar maanlicht.
Ook de andere lichtscènes, van 17.00 tot 22.00 en van
22.00 tot 01.00 uur, vertrekken vanuit respect voor het
levensritme van weggebruikers en belanghebbenden.

Burgers zien het licht

De lichtplanner denkt niet in lichthoeveelheden, maar in
lichtoplossingen, maar hoe staan de opdrachtgever en zijn
vertegenwoordigers – gemeentediensten, politie, politiek
verantwoordelijken, ondernemingen – daartegenover?
En hoe reageert het publiek, de gebruikers van de
publieke ruimte? Nadat Het Lux Lab een ontwerp heeft

gemaakt voor een specifieke omgeving, rekening houdend
met wat er al is, met ecologische en economische
doelstellingen en diverse behoeften, richt het een
atelier of workshop in. Afhankelijk van het project zijn
daarop uitgenodigd: stadsmedewerkers, ecologen,
ondernemers, verantwoordelijken citymarketing, politie,
landschapsarchitecten, diverse bevolkingsgroepen
en meer. Na een eerste presentatie volgt een
stadswandeling, waarna de belanghebbenden kunnen
terugkoppelen en meer informatie krijgen over ‘ademend
licht’ of lichtoplossingen die vertrekken vanuit de
psychologie van de mens als onderdeel van de natuur.
Voor projecten worden lichtscènes soms uitgetest en door
de belanghebbenden beoordeeld.
De Vries: “Aangezien het inzamelen van informatie zo
zinvol is om het licht echt te laten ademen op het ritme
van de belanghebbende, pleit ik voor een maximale inzet
van de nieuwe technologieën om burgers inspraak te
geven. De Buitenbeter-app, waarmee je nu kunt melden
dat er een straatsteen losligt of een lichtpunt defect is,
zou men ook kunnen inzetten om mensen te laten zeggen
waar er te veel of te weinig licht is. Daarop zou men
kunnen onderzoeken wanneer men precies zegt dat het te
donker is en waarmee dit te maken heeft. De beschikbare
info koppelen en ‘oogsten’, zo laten we de burger aan
zet als het gaat om publieke ruimte die het welbevinden
bevordert.”

www.hetluxlab.nl
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Kernteam Opleidingen &
Onderzoek gaat op de schop
– Door Rien Kort

Sinds 1 februari draagt het NSVV-kernteam
Opleidingen & Onderzoek een andere naam:
Kernteam Opleidingen & Certificering. Daar
blijft het niet bij. Met nieuwe voorzitter
Marcel van der Staaij aan het roer wordt er
ook een compleet nieuwe koers uitgestippeld.
Van der Staaij is sinds 1996 werkzaam in de verlichting,
en hij maakte al vanaf de start deel uit van het kernteam.
“De NSVV richtte eerst drie kennisteams op: Indoor,
Outdoor en Opleidingen & Onderzoek. Ik belandde
via mijn toenmalige werkgever CityTec bij dat laatste
platform.” Sinds begin februari hanteert Van der Staaij
de voorzittershamer. “Gezien mijn betrokkenheid via
het kernteam bij het initiëren van de European Lighting
Expert Association (ELEA, een door Nederland,
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland opgerichte
certificeringsinstantie voor Europese verlichtingsexperts)
deed ik veel ervaring op met opleidingen.’” Die
meerwaarde bracht uiteindelijk deze nieuwe rol op zijn
pad.

Tijdrovend

Als nieuwe voorzitter staat hij samen met het team voor
een pittige opdracht: de reorganisatie van Onderzoek &
Opleidingen. De onderzoekstak is eigenlijk nooit goed
van de grond gekomen. Bovendien namen Indoor en
Outdoor die taak ook hoe langer hoe meer op zich. Goed
beschouwd werkt die opzet meer dan prima, aldus de
voorzitter: “Deze teams kunnen naar eigen believen
onderzoeken instellen en hoeven daar niet met een
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derde partij overleg over te voeren. Daarmee voorkom je
tijdrovende vergaderuren.”

Europees gezien

Met het doorhakken van die knoop staat de werkgroep
meteen voor een nieuw vraagstuk: kunnen zij het
aandeel opleidingen verder uitbouwen? Volgens Van
der Staaij investeert het kernteam hierin al veel tijd en
energie, mede door de vlucht die het ELEA-verhaal heeft
genomen. Eén van de speerpunten van het nieuwe team
is dan ook om deze Europese opleidingstrajecten beter
op de kaart te zetten. Door op topniveau werkende
lichtontwerpers te koppelen aan opdrachtgevers
in Nederland, denkt hij deze groep goed te kunnen
wegzetten in de markt: “Europees gezien vallen er ook
de nodige kwaliteitsslagen te maken. Er bestaat veel
vraag naar de juiste omgang met verlichting in het
kader van onder meer energiebesparing.” Een tweede
stap is het aangaan van samenwerkingsverbanden
met het vmbo en het mbo: “Bij verlichtingsbureaus en
installatiebedrijven schreeuwen ze momenteel om extra
handen, vandaar.”

Keuren op inhoud

De bakens met het certificeren worden straks ook
grondig verlegd: “De laatste jaren lag de focus te veel
op het proces en niet op de inhoud. Er werd vooral
stilgestaan bij aspecten als de opbouw van de cursus
of de aanwezigheid van een klachtenbureau. De inhoud
bleef eigenlijk buiten beeld. De markt heeft echter wel
behoefte aan keuren op dat laatste aspect. De komende
jaren willen we bekijken of we daar een kentering
teweeg kunnen brengen.”

Werkgever

Van der Staaij startte in februari ook met zijn nieuwe
betrekking bij Spectrum Advies & Design. Zijn nieuwe
werkgever biedt hem de nodige speelruimte om zijn taken
bij het NSVV-kernteam zo optimaal mogelijk te vervullen.
Bovendien profiteert zijn bedrijf ook van de inzet van
werknemers als vrijwilligers bij een instantie als de NSVV.
“Spectrum heeft net als andere spelers in de lichtwereld
baat bij een goed functionerende markt. De kennis die je
bij de NSVV opdoet, is van meerwaarde voor je werk.”

Vrijmaken van tijd

Spectrum Advies & Design is een onafhankelijk
adviesbureau dat zich richt op alles wat maar met
verlichting te maken heeft in de openbare ruimte: van
openbare verlichting tot sportvelden en de aanlichting
van gebouwen. Naast het opstellen van visies,
beleids- en beheerplannen, schenken zij aandacht aan
maatschappelijke kwesties, zoals de circulaire economie.
Directeur Bert van de Bunt acht het werk dat Van der
Staaij verzet voor het NSVV-team van zo’n groot belang
dat hij daar de nodige ruimte voor wil bieden. “Bij een
club als de NSVV, die volledig afhankelijk is van de
inzet van vrijwilligers, realiseert iedereen zich dat er tijd
dient te worden vrijgemaakt voor deze activiteiten. Dat
geldt ook voor Marcel.” Van de Bunt weet waar hij over
praat. Tussen 2014 en 2018 nam hij de rol van (vice)
voorzitter van de NSVV op zich, evenals voorzitter van
de werkgroep marketing. Bij een dergelijke overeenkomst
dient er echter wel sprake te zijn van redelijkheid, stelt de
Spectrum-directeur. “Hoe je het ook went of keert, op het
moment dat je een werknemer voor zoiets beschikbaar
stelt, kan hij niets doen voor je bedrijf. Dat is dan wel een
kostenpost.”

Overheid ook: licht in het licht

Niet dat het uitlenen van je medewerker in dit scenario
geen vruchten afwerpt. Feitelijk is het ook een vorm
van netwerken, waar wel eens een opdracht uit
voorkomt. Belangrijker vindt hij het dat een bedrijf een
organisatie als de NSVV, die belangrijk is voor Nederland,
ondersteunt door werknemers beschikbaar te stellen.
“De aanwezige kennis en de samenwerkingsverbanden
met een grote hoeveelheid partijen maken dat de NSVV
binnen Nederland het licht in het licht houdt.” Hij vindt
het wel enigszins bedroevend dat het instituut puur
drijft op de inzet van vrijwilligers. “De overheid heeft ook
belang bij hun activiteiten en kennis. Eigenlijk zou elke
gemeente lid moeten zijn. Daarmee leg je ook de basis
voor een stukje professionalisering, onder meer door een
financiële bijdrage.” Vaak is het bedrijfsleven degene
die de portemonnee trekt om activiteiten van de NSVV
te ondersteunen, vindt hij. “Terwijl het hier gaat om de
vertegenwoordiger van Nederlandse belangen bij onder
meer internationale gelegenheden wat betreft verlichting.”

Met de nieuwe koers van dit Kernteam komt er
ook plaats vrij voor nieuwe leden. Heb je kennis en
ervaring met opleidingen, ben je opleidingskundige,
heb je ervaring met certificeren of ben je auditeur
en wil jij je steentje ook bijdragen aan de goede
kwaliteit van licht en verlichting? Schroom niet en
meld je aan voor deelname aan het Kernteam. Voor
meer informatie: info@nsvv.nl.
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Co l umn

Naast zwarte piet
ook cowboys
langs de deuren?

Wij zijn indertijd begonnen om bij elke
offerte een mooi lichtplan te maken
met alles erop en eraan: de opname van
de huidige situatie, het soort werk dat
men deed, de huidige verlichting, de
gewenste verlichting, enzovoort. We
pasten de NEN-normen toe en kwamen
met een ontwerpprogramma tot
geweldige oplossingen. Vaak gaven we te
gedetailleerde informatie en zo verloren
we dan ook regelmatig een opdracht.
De concurrent kon wel iets goedkopers
regelen, met inferieur materiaal. Klanten
kozen regelmatig voor die lagere prijs.
Wisten zij veel. Zij dachten dat het wel
goed zat. Dus dat was een dure leerschool.

Verrassing

Tja, maar hoe dan verder. Lichtplannen ben ik altijd
voorafgaand aan een offerte blijven maken, en de
klanten waardeerden dat enorm. Ik werd steeds
meer gezien als de lichtexpert, nou ja, vooruit, de
lichtadviseur. Eén van mijn leveranciers bezocht mij
onlangs. Hij vertelde dat er een nieuwe koers zou
worden gevaren door de fabrikant. Dat betekende
eigenlijk dat ze met minder afnemers wilden gaan
werken. Ze wilden het liefst samenwerken met échte
specialisten: verlichtingsspecialisten. Ik ben opgestaan
en heb gezegd: “Maarten, beste jongen, ik begrijp dat
je eigenlijk afscheid van me komt nemen. En daarom
schud ik je nu de hand, en wil ik je hartelijk danken
voor de fijne samenwerking in de afgelopen……”
“Hoho”, onderbrak Maarten, “wij gaan helemaal geen
afscheid nemen!”“Waarom niet?”
“Omdat jij ook tot de verlichtingsspecialisten
van Nederland behoort! En daar hebben we er in
Nederland niet zoveel van.” Daar was ik erg blij mee,
en ik heb daarna geen lichtplannen meer weggegeven.
Bij een offerte legde ik het lichtplan uit met behulp van
de laptop, maar pas als er een opdracht was, maakte
ik een kopie voor de installatie. Eerder niet.

Cowboys

Het is jammer dat er zoveel rommel wordt
aangeboden door mensen die er geen of weinig
verstand van hebben. Als specialist gaat me dit aan
het hart. Je moet mee in al die gebakken lucht en de
klant is de sigaar. Dat vind ik eigenlijk nog het ergste:
de klanten worden belazerd. Eén voorbeeld: een 20
W ledbuis vervangt er eentje van 58 W. Nou, dat
dacht ik niet: uit een 58 W buis met de best denkbare
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Agent251 executive recruitment is specialist in
het werven van kandidaten voor account- en
salesmanagement en directie functies in licht-,
interieuren architectuur gerelateerde
branches. Wij komen graag in contact met
kandidaten voor de volgende vacatures:
Key Accountmanager Groothandel
voor Lumi Parts
Accountmanager Lichtpartners
voor Lumi Parts
Projectadviseur
voor Regiolux en Lichtwerk

spiegelreflector komt 4900 lm, terwijl er uit een 20 W
ledbuis maximaal 3200 lm komt. Dat kan dus nooit.
Maar kijk maar eens hoeveel er wordt aangeboden met
dergelijke shit-verhalen.

voor FLOS in Amsterdam

Led verplicht

voor Livingprojects in Breda

Maar nu komt het: de Tweede Kamer heeft onlangs
een motie aangenomen die bedrijven verplicht om
voor 2021 ledverlichting te hebben. Wat gaat de
gemiddelde ondernemer doen, denk je? Juist, die gaat
op zoek naar de cowboy die voor hem wel even een
prijsje maakt. Dat werkt de overheid zo althans wel
deels in de hand.

Energetisch verbeteren

Natuurlijk, met ledverlichting kun je flink besparen,
maar de integrale aanpak die het kabinet in 1995 koos
is veel effectiever. Bedrijven zijn verplicht om, binnen
bepaalde verbruiksnormen, energie te besparen. Alleen
jammer dat daar nauwelijks op werd gehandhaafd.
Voorbeeld: wil je een zuivelfabriek verplichten op led
over te gaan? Het levert dan toch vele malen meer op
om het productieproces energetisch te verbeteren? Voor
hen geldt ook al de EED, die door de provincie wordt
gecontroleerd. Zo krijg je dubbele afspraken en dus een
dubbele moraal!

Accountmanager

Accountmanager Architectuur

Accountmanager New Business
voor Sylvania
(Senior) Projectadviseur
voor Sylvania in Amsterdam e.o.
Scan de QR code voor het
complete vacature overzicht.
Interesse? Bel Agent251 voor
een gesprek.

Beste leden van de Tweede Kamer, laat je geen rad voor
ogen draaien. Ga gewoon eens het veld in en luister naar
bedrijven en naar onafhankelijke lichtprofessionals. Zoek
samen de energiewinst, want die omvat veel meer dan
domweg een investering in led-cowboys.
Jan Erkelens
EchtlichtAdvies

Agent251 executive recruitment
Stationsweg 13B 1901 AA Castricum (NL)
+31 614 009 251 post@agent251.nl

Schakelen naar schoonheid licht aan, licht uit

Project van architect Stef Claes

Slimme gebouwen
mooier maken
GMatrix kiest voor ingebouwde
intelligentie met geïntegreerde
Qbus-chip. De combinatie van
hoogwaardige esthetiek en
besturingsintelligentie is voor
GMatrix, met sinds december 2018
een showroom in Koeweit en straks
ook toonzalen in Qatar en Libanon,
een extra troef bij het verder
veroveren van de wereldmarkt.
In het Midden Oosten vallen de
exclusieve, kleine designobjecten in
de smaak. Wat aanspreekt, zijn de
mogelijkheden om te personaliseren
en de materialen van de lichtknopjes
aan te passen aan het interieur,
met hoge kwaliteit materialen
die een bijzondere uitstraling
hebben. Verder kan GMatrix alle

afwerkingen, toegepast op messing,
metaal en kunststof, aanpassen
aan de marktwensen en aan een
welbepaald interieur. Afdekplaten
zijn er een praktisch en aanpasbaar
platform, naast de traditionele
metaalafwerkingen levert men
bijvoorbeeld ook finishing touches
in leer of hout. Technisch gezien zijn
de GMatrix-producten traditioneel
compatibel met elk systeem en
standaard inbouwpotjes. Er is
geen specifieke bekabeling vereist.
Ze kunnen worden toegepast op
traditionele systemen, maar ook op
de verschillende soorten domoticaoplossingen.
www.gmatrix.be

Light delivered
by people
www.tronixlighting.com
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Efficiente
dimmeroplossingen

Met de led-dimmers en de DALIdimmers biedt Honeywell PEHA
een oplossing waarmee led- en
DALI-lampen probleemloos kunnen
worden geschakeld en gedimd.
De Ledtronic draaidimmer is
geschikt voor de gangbare
dimbare ledlampen, passend bij de

gangbare schakelaarprogramma’s
en is uitgerust met een drukwisselschakelaar. De Ledtronic
seriedimmer (met draaischakelaar) is
een dimmer voor twee onafhankelijke
lampen, waarmee het uitbreiden van
een reeds bestaande serieschakelaar
eenvoudig is. Beide zijn geschikt
voor gangbare dimbare ledlampen.

En de DALI MCU-draaidimmer
(met druk-wisselschakelaar) is een
speciale dimmer voor het schakelen
en dimmen van lampen met DALIvoorschakelapparaten, die past bij de
gangbare schakelaarprogramma’s.
www.peha.de

Eikon
Vimar heeft de Evo-serie uitgebreid.
Naast de Evo zijn er nu drie nieuwe
productlijnen: Eikon Tactil, Eikon
Chrome en Eikon Tactil Look.
Samen vormen ze een compleet
systeem van visuele en functionele
oplossingen voor de high-end markt.
Tactil neemt de nabijheid van een
gebruiker waar en zet het display
alvast aan. Tactil is verkrijgbaar in

zwart diamant, diamant, aqua en
parelgrijs. Evo heeft zeven stijlen en
zeven materialen om de gewenste
stijl en uitstraling te creeren. Chrome
voorziet elke ruimte van een rustige
elegantie, waarbij de details de
sleutel zijn. Chrome is verkrijgbaar
met de zachte contouren van Round
of de formele symmetrie van de
Classic-variant, in vijf materialen
en een uitgebreid kleurenpalet,
voor ontelbare mogelijkheden.
Total Look biedt controle zonder
compromissen te sluiten, in licht wit,
elegant antracietgrijs en modern
zilver, eveneens in Classic of Roundvarianten.
www.vimar.com
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Officiële distributeur
in de Benelux
www.koningenhartman.com
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Platdakraam
Illumy
Luxlight presenteerde innovaties
van haar grootste platdakraam
Illumy tijdens de Bouwbeurs
2019. De Nederlandse fabrikant
Luxlight staat bekend om grote
platdakramen met veel daglicht.
Het topproduct Illumy onderging
een facelift en is nu verkrijgbaar in
drie varianten. Met een oppervlak
tot bijna 12 m2 is Illumy het grootste
platdakraam voor woningen, en dus
ook de grootste bron van daglicht
in zijn soort, zo geeft men aan. De
nieuwe versie van Illumy kan bogen
op nog meer licht en een nog strakker
design, dankzij de grote glasplaten
uit één stuk van Crystall HR++ triple
glas. Deze dragen samen met een
hellingshoek van het lessenaars- of
zadeldak van slechts 5° bij tot een
strak ogend geheel in het dakvlak.
Illumy wordt direct uit voorraad
geleverd en is altijd inclusief montage
met kraan door Luxlight. Het is

inbraakwerend volgens de Europese
norm EN1627 RC2, voorzien van
SKG-keurmerk en het Politiekeurmerk
Veilig Wonen. Luxlight geeft 10 jaar
garantie. Eén van de drie uitvoeringen
is zelfs geschikt voor passief bouwen
(U-waarde vanaf 0,59 W/m2K). Nog
een voordeel: als de zon te fel binnen
schijnt, dan dimt het bijbehorende
plisségordijn de zonnestralen tot
een mooi diffuus licht. De meest luxe

variant is naast het plisségordijn
uitgerust met een geïntegreerde
ledverlichting – instelbaar van koel
wit tot warm wit – om helder daglicht
mee te evenaren tijdens de avond of
op een donkere dag, dus voor een
sfeervolle leefruimte die altijd baadt
in een aangenaam licht.
www.illumy.nl | www.luxlight.nl

Passende
lichtprofielen
en wandlijsten
Met het juiste licht kan een aangename en evenwichtige
sfeer in een vertrek worden bereikt. Of het nu over een
interieur gaat met een avant-gardistisch, licht klassiek
of speels romantisch uitzicht, NMC heeft voor elke
interieurinrichting het passende profiel.
De in sierprofielen en plinten geïntegreerde lichtspots
plaatsen mooie accessoires, beelden of bijzondere
meubelen in het juiste licht. Langs de wanden leggen ze
de klemtoon op de ruimtelijke verhoudingen en creëren
zo een stemmige sfeer. Bovendien zijn zowel de Wallstyllichtplinten als het Arstyl Wall Panels-lichtkader geschikt
voor stemmingslicht met effect. Zij tillen elk vertrek op een
hoger niveau, doen het uitstijgen boven de alledaagse,
trieste interieurinrichting en bieden oplossingen voor
woonobjecten in een moderne stijl.
www.nmcdecoration.com
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Dyson Lightcycle
Deze lamp garandeert de lichtkwaliteit 60 jaar lang,
en dat kan door de heat pipe-technologie. De lamp
heeft verder intelligente en lokale daglichtmonitoring,
waardoor het licht automatisch wordt afgestemd op de
sterkte van het daglicht van dat moment. Het licht in
de lamp is speciaal ontworpen om de gezichtsscherpte
te verbeteren – zonder flikkering en met speciale
bescherming voor de ogen tegen verblinding.
Via de connected app past het licht zich op intelligente
wijze aan aan de leeftijd en dagelijkse taken van de
gebruiker. Dankzij het unieke algoritme worden de tijd,
datum en GPS-locatie bepaald, om de kleurtemperatuur
en de helderheid van het daglicht te berekenen, waar ook
ter wereld. Daglicht verschilt namelijk op elke plek in de
wereld – zo is het daglicht in Californië heel anders dan
het daglicht in Moskou. Deze gegevens worden elke 60
seconden van de smartphone naar de Dyson Lightcycle
verzonden, zodat het licht zich aanpast aan het daglicht
van die locatie. Een 32-bits microprocessor meet continu de
daglichtgegevens voor een dynamische kleurafstemming.
De lamp bevat drie warme en drie koele ledlampen, die
samenwerken om daglichtkleurtemperaturen te simuleren
(tussen 2700 en 6500 K).
Dyson-technici hebben de warmte-afvoer aangepakt
met technologie die vaak in satellieten wordt gebruikt.
Deze heat pipe-technologie werkt met een vacuüm

verzegelde koperen buis, die warmte afvoert. Binnenin
verdampt een druppel water, waarbij de warmte langs de
pijp wordt afgevoerd terwijl deze condenseert, voordat
deze terugkeert naar de leds door capillaire werking
(een natuurlijk verschijnsel waarbij water stijgt, tegen
de werking van de zwaartekracht in). Dit betekent dat
de led niet verkleurt door de hitte, en de helderheid en
lichtkwaliteit gedurende 60 jaar behouden blijven. Zo kan
de Dyson Lightcycle het natuurlijke daglichtverloop blijven
volgen.

De Dyson Lightcycle heeft verschillende functies voor
verschillende bezigheden: studeren, ontspannen, precisie,
boost, wake-up, slaapstand en afwezig. Het heeft ook
handmatige bediening met slide-touch om het licht te
dimmen en kleur en temperatuur te selecteren, waarbij
uit de persoonlijke lichtvoorkeuren kan worden gekozen.
Verder heeft het een omgevingslichtsensor en een
infrarood bewegingssensor, en de lamp kan alle kanten
op: door middel van zachte aanraking kan de arm naar
wens het licht precies positioneren - verticaal, horizontaal
en 360°. En omdat er geen veren of draaipunten kunnen
verslijten, is er geen sprake van afzakken bij veelvuldig
gebruik. Er is ook een ingebouwde USB-C-poort voor het
opladen van apparaten.
www.dyson.com

24 V ledstrip-voedingen
Inventronics heeft voor ledstrips een serie IP67voedingen uitgebracht met een vermogen van 26 tot 500
W. Er is ook een 1-10 V dimbare versie in 150 W, deze
heeft een geïsoleerde 0-10 V-ingang en kan bovendien
diep dimmen tot 0,1% met een dim-to-off functie.
De compacte behuizing zorgt voor meer creatieve vrijheid
bij het ontwerpen van armaturen. Voor de zwaardere
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vermogens is soms 400
Vac netspanning gewenst,
daarvoor kan de ETVserie worden ingezet.
Naast de veel gebruikte 12 en 24 V-versies zijn ook 28,
36, 42, 48 en 52 V-varianten beschikbaar.
www.elincom.nl
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Cruiser 2 Led
De CRUISER 2 LED is geschikt voor industriële
applicaties en kan tevens worden toegepast in
sportaccommodaties (Ballwurfsicherheit-certificaat)
en in de voedingsmiddelenindustrie (HACCPgecertificeerd). Dat maakt het een breed toepasbare
armatuur, die ook voordelen biedt als het gaat om
energiebesparing.
De overheid wil immers strenger gaan handhaven op
de energiebesparingsverplichting van bedrijven, en er
staat bijvoorbeeld in de wet milieubeheer dat bedrijven
verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen
als deze binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.
Met een efficiëntie van ruim 120 lm/W voldoet de

Cruiser 2 Led aan de
eisen van RVO en komt dus in
aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze
regeling levert gemiddeld 11 % voordeel op. Bovendien
zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere
energierekening. Voor 2019 is hiervoor een budget van
€ 147 miljoen uitgetrokken. De Cruiser 2 Led is verkrijgbaar
in verschillende afmetingen en vermogens, en kan worden
voorzien van diverse sturingen en aansluitmogelijkheden.
Door een breed scala aan beschikbare accessoires kan de
Cruiser op meer manieren eenvoudig worden gemonteerd.
www.luxorlicht.nl

Ophir
Voor het meten van de lichtkwaliteit
van grotere led-armaturen (tot 144
x 64 cm) komt MKS Instruments
met de Ophir FluxGage FG1500.
Ook bij straatverlichting, industriële
armaturen en grote ledpanelen
wordt het daarmee mogelijk om
lichtstromen, de verschillende
kleurparameters en de flikkering
goed en snel vast te stellen.

Dit praktische apparaat maakt gebruik
van solar-modules om de lichtinval
te meten. Het detecteeroppervlak
is met een diffuser-folie bedekt, die
een meting onafhankelijk van de
invalshoek mogelijk maakt. Met een
geïntegreerde spectrometer bepaalt
de FluxGage de kleurparameters,
CCT, CRI, TM-30-15, Duv en
kleurwaarden. Verder heeft het
systeem ook een snelle fotosensor,

waarmee flikkeringen en de
lichtintensiteit kunnen worden
gemeten. De geïntegreerde software
vergemakkelijkt de inbedrijfsname
en het gebruik van het systeem.
De optische data verschijnen
overzichtelijk op het beeldscherm, en
het apparaat kan met een USB-kabel
worden verbonden aan de computer.
www.ophiropt.com/led/de

Universum Lamp
Dit ontwerp van Willem Wilke
voor TGEC is een installatie die
speciaal is gemaakt voor een
sportschool, waarbij de architectuur
en voormalige functie als kerk
dienden als inspiratiebronnen; ze
vormden een interessant contrast
met de nieuwe en hedendaagse
technologieën.
Het zijn drie aureolen, in elkaar
verweven, die als planeten in een baan
om elkaar heen draaien. Ze vormen
samen een nieuwe technologische
drie-eenheid. Met de draaiende
elementen is het kunstwerk een

lichtinstallatie geworden die in deze
bijzondere ruimte past en hoort, en
die allerlei ruimten tot hun recht laat
komen. In deze armatuur zijn 104
triac dimbare ledbuizen van diverse
lengten gebruikt die ook gekoppeld
zijn aan accu’s met inverter voor de
noodstroomfunctie.
www.tgec.nl
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Verleidelijke
reflectie

Aan felle, kleurrijke lichtimpulsenis er vandaag de dag
geen gebrek: via beeldschermen, virtual reality en tal van
applicaties krijgen we voortdurend lichtprikkels binnen.
Tijd voor wat tegengewicht, dacht Delta Light, en lanceerde
daarom REFLECTIONS, drie kwalitatieve collecties die rust
brengen met hun sfeer, decoratie en zelfs vleugje poëzie.

Word nu lid van de NSVV
en ontvang een publicatie naar keuze met 50%korting
geldig tot en met 31 maart 2019

www.nsvv.nl/registratie
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Het resultaat zijn drie nieuwe assortimenten: Soiree, Miles en
Mello. Armaturen die niet alleen uitblinken in vakmanschap,
maar die ook letterlijk uitblinken. Echte blikvangers dus, en
sfeermakers. Met het sculpturale spel van vierkanten en
cirkelvormen zet Soiree de toon voor een sfeervolle avond.
Dat effect wordt nog groter als de lampen in clustervorm
worden gebruikt. Ze geven meteen wat pit en karakter aan
een ruimte, thuis of in een commerciële setting. Of buiten
zelfs, want de Soiree-wandarmaturen zijn geschikt voor
buitengebruik en vochtige ruimten. De tweede collectie is
van glas, dat als natuurlijk materiaal aan een enorme opmars
bezig is in de designwereld. Het doorzichtige karakter van
Miles zorgt ervoor dat de lampen in uitgeschakelde vorm
bijna onzichtbaar worden. Het maakt het wow-effect
alleen maar groter als het licht aangaat en de ruimte wordt

ondergedompeld in een gracieuze gloed. Een derde trend
waarin Delta Light zich als pionier opstelt, is de heropleving
van de seventies-vormentaal, die afgerond is zonder
voorspelbaar te worden. De langwerpige pilvorm van Mello
L intrigeert en genereert instant gezelligheid. Mello R is
daarentegen iets klassieker, maar brengt daardoor een
herkenbare rust in drukke ruimten. Helemaal interessant
wordt het als beide vormen worden gecombineerd, liefst
nog in verschillende kleurschakeringen, want terwijl ze
een duidelijke knipoog vormen naar legendarische discoavonden van de seventies, kijken de Mello-lampen net
zo goed vooruit: naar een toekomst waar intimiteit en
geborgenheid in huis felbegeerd zullen worden.
www.deltalight.com
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Downlight Pleiad G4
50% hoger rendement, 98% snellere installatie tussen
downlights en driver en 75% minder gewicht en volume
van het koellichaam. Dat is wat Fagerhult met de Pleiad
G4 heeft gerealiseerd: een downlight-serie zonder
concessies.
De lumenopbrengst per watt is 140 lm, een verbetering
van maar liefst 50% ten opzichte van voorganger Pleiad

G3. Dat komt door een
nieuwe constructie van
het koellichaam en de door
Fagerhult zelf ontwikkelde
centrale Fresnel-lens. De complete
serie bestaat uit inbouw-downlights in
vier verschillende diameters, opbouw-downlights in twee
diameters en wallwashers. Daar komen de verschillende
armatuurmodellen en het brede scala aan lumenpakketten
en reflectoren nog bij. Zo is het mogelijk om functionele,
comfortabele en energiezuinige lichtplannen te maken
voor elke situatie, ongeacht plafondhoogte en inrichting.
90% van de lichtdistributie is geconcentreerd in de lens, die
zachte luminantie-overgangen naar de reflector en verder
de ruimte in geeft, voor een verblindingsvrije omgeving
met een aangename luminantie. Pleiad G4 is met behulp
van een snelkoppeling in een seconde te installeren, of nog
sneller als aan de primaire kant een Wieland-, WAGOof Ensto-snelkoppeling wordt gebruikt. De installatie in
verlaagde plafonds is door de innovatieve veerconstructie
mogelijk zonder gereedschap en handkracht: de behuizing
hoeft alleen maar op de juiste positie te worden geplaatst
en dan doet de zwaartekracht de rest. Alle armaturen
kunnen worden geleverd met CLO (Constant Light Output).
De driver is dan voorgeprogrammeerd voor een constant
lichtniveau gedurende de hele levensduur. Hierdoor hoeft er
geen rekening meer gehouden te worden met lichtterugval
gedurende de levensduur van de armatuur en kan het
geïnstalleerd vermogen worden verminderd. Door de
nieuwe constructie is ook het volume en het gewicht van
het koellichaam met 75% gereduceerd. Daardoor zijn de
armaturen kleiner en lichter, wat weer resulteert in een lager
materiaalverbruik een lagere milieu-impact.
www.fagerhult.nl

Ex-proof wallwasher
Emalfa en Fiberli presenteren hun
nieuwe Ex-proof Wallwasherarmatuur en breiden hun
productrange uit. Op verzoek van
verschillende bedrijven heeft Emalfa
samen met partner Fiberli een nieuwe
Ex-proof Wallwasher ontwikkeld die
geschikt is voor een omgeving waar
waterstof aanwezig is.
Door de ontwikkeling en productie
van een nieuwe armatuur met de
bijbehorende certificering heeft Emalfa
in zeer korte tijd kunnen inspelen op
de wensen en eisen van de klant.
Deze armatuur zal voor een veiligere
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werkomgeving zorgen en aansluiten op
de veiligheidseisen vanuit het bedrijf.
Het nieuwe ATEX certificaat is II 3G Ex
nR IIC T4 Gc en II 2D Ex tb IIIC T 950
C Max Db. Emalfa Wh Ex-armaturen
bieden een perfecte oplossing voor het
verlichten van gevaarlijke locaties. Deze
armatuur wordt hoofdzakelijk gebruikt
in de mijnbouw, de chemische sector,
energiecentrales, raffinaderijen, de
lucht- en ruimtevaart, op olieplatforms,
in verfcoating-werkruimten,
benzinestations en marine- of
scheepswerven.
www.emalfa.com

Huur uw schrijvende meter
Een schrijvende meter kan voor verschillende doeleinden
worden gehuurd:
•
Belastinganalyses
•
Energie-analyses
•
Spanningsverschijnselen
•
Harmonischen
•
Totaalmeting
Wat doen wij voor u:
•
Telefonische ondersteuning bij plaatsing
•
Uitlezen van schrijvende meter
•
Maken van een grafische rapportage
Onze diensten op locatie:
•
Schrijvende meter plaatsen
•
Ondersteunen bij het zoeken van storingen
•
Metingen verrichten
Kijk op www.schrijvendemeter.nl voor uitgebreide
informatie over de verhuur van schrijvende meters, onze
diensten en accesoires.
www.schrijvendemeter.nl | Hoogewerf
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