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Wat maakt ons creatief? Hoe ontstaan lichtoplossingen en 
producten, die ver buiten de gangbare denkpatronen nieuwe 
maatstaven zetten en jarenlang impulsen voor nieuwe oplos-
singen kunnen geven? Creativiteit en innovatie zijn centrale 
elementen van de tegenwoordige, op kennis gebaseerde 
maatschappijen. Deze elementen hangen nauw samen, want 
creativiteit is een absolute voorwaarde voor de innovatieca-
paciteit van een firma. 

Ik zie het als taak van het management, de creativiteit en 
innovatie te stimuleren. Hierbij kan scheppende kracht niet 
gemeten of geoefend worden. Onze ondernemingsstructuren 
laten veel ruimte voor geestelijke ontplooiing en tolerantie, 
om ook onconventionele oplossingen te kunnen ontwikkelen. 
Wij willen een sfeer stimuleren, die buitengewone ideeën toe-
staat, die zich niet aan conventies onderwerpt.  Dit betekent 
ook, dat fouten gemaakt mogen worden – want uiteindelijk 
kunnen daar nieuwe inzichten uit voortvloeien. Met de ont-
wikkeling van het lichtconcept „Mild Licht“ is het ons al meer 
dan 20 jaar geleden gelukt om creatief en economisch suc-
cesvol te zijn en sindsdien hebben wij met ons netwerk veel 
ontwikkelingen gerealiseerd, die nieuwe maatstaven hebben 
gezet.

Martin Brandt, COO Zumtobel AG, 
over creativiteit en innovatie als deel van de ondernemingsfilosofie

Creativiteit heeft diverse facetten, van kunst en design tot 
wetenschap en zelfs ondernemersvaardigheid. Wat al deze 
facetten gemeen hebben, is dat creativiteit op elk gebied de 
basis voor de succesvolle omzetting van innovatieve ideeën 
is. Al onze partners, de investeerders, architecten, lichtplan-
ners, designers, kunstenaars en gebruikers, staan voor deze 
uitwisseling van ideeën, die uiteindelijk voor iedereen een 
verrijking betekent. Doordat wij veel ruimte voor ontplooiing 
laten en een vlakke hiërarchie bewerkstelligen, is het voor 
iedere medewerker mogelijk om vraagtekens bij bestaande 
concepten te plaatsen; hierdoor verhogen wij uiteindelijk 
onze innovatiekracht en zodoende ook ons concurrentie-
vermogen. De projectoplossingen die wij u in deze brochure 
voorstellen, zijn hier een goed voorbeeld voor.

Wist u trouwens, dat 2009 het Europese jaar voor creativiteit 
en innovatie was? Dit is blijkbaar op de achtergrond geraakt 
door de economische problemen. Wij bij Zumtobel maken elk 
jaar tot een hoogtepunt van creativiteit en innovatie. Op de 
Light+Building in Frankfurt presenteren wij u oplossingen en 
producten, die hun vormgevende kracht bewijzen.

Wij verheugen ons erop, om in het kader van een creatieve 
uitwisseling samen met u ideeën voor morgen te ontwikkelen.

WAT 
MAAKT ONS 
CREATIEF? 

Martin Brandt nast de lichtinstallatie 
“We are the people” van Sam Durant
(Foto: Markus Deutschmann)
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“Fantasie hebben wil niet zeggen
dat je iets verzint;
het betekent dat je van de dingen
iets weet te maken.”

Thomas Mann

Blik op Kobe bij nacht
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COOPER UNION 
IN NEW YORK

DE METEORIET 
VAN MANHATTAN

Opdrachtgever: The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, New York/USA
Architectuur: Morphosis Architects, Los Angeles, New York/USA, Design Director: Thom Mayne
Partnerarchitect: Gruzen Samton
Lichtplanning: Horton Lees Brogden Lighting Design, Los Angeles/USA
Foto’s: Iwan Baan (pag. 5, 7 – 9), Eduard Hueber (pag. 6) / Tekst: Amelie Znidaric

Als een stralend hemellichaam schuift de hoekige voorgevel 
van het universiteitsgebouw zich tussen zijn historische buren 
in. In de ontwerpschetsen van Morphosis Architects worden de 
inkepingen in het gebouw tot organisch gevormde kerven.

Net als een metalen monoliet staat het nieuwe universiteitsgebouw van de 
Cooper Union in het New Yorkse East Village. De opzienbarende architec-
tuur van de winnaar van de Pritzker Prijs, Thom Mayne, wordt gevolgd 
door een lichtplanning die net zo opwindend is.
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Overdag is het gebouw in metaalachtig antraciet grijze kleuren 
gehuld (boven). Het centrale trappenhuis beweegt zich als een 
lichtsculptuur naar de hemel toe en wordt van bovenaf verlicht 
door het daglicht (rechts). Doorsnede, schaal 1:750 (onder).

Het lijkt wel alsof een meteoriet in New York ingeslagen is. Zou er echter een echt hemelli-
chaam van deze grootte ingeslagen zijn, dan was heel Manhattan verwoest; dit gebouw staat 
echter heel vreedzaam tussen de historische huizen met hun mansardedaken en de typische 
nieuwbouwhuizen van deze wijk. Afhankelijk van het weer heeft de monoliet bij daglicht een 
glans van wit tot metaalachtig antraciet grijs, zijn oppervlak is hoekig en vertoont plooien. ’s 
Nachts is hij van binnenuit zacht verlicht. Twee grote inkepingen die als een kruis of als een 
calligrafisch teken geïnterpreteerd kunnen worden, geven het zicht vrij op de binnenste struc-
tuur van het gebouw – en op de studenten, voor wie het bestemd is.

Cooper Union herbergt de hogeschool voor architectuur, kunst en ingenieurswetenschappen, 
die 150 jaar geleden opgericht werd. Pritzker Prijs-winnaar Thom Mayne heeft zijn architectoni-
sche meteoriet, de nieuwbouw van deze hogeschool, tegenover de universiteit aan het Cooper 
Square laten vallen. De huizen die naast het gebouw staan, zijn weliswaar niet beschadigd, 
maar toch heeft deze meteoriet voor heel wat opschudding gezorgd: Het werk van de in Cali-
fornie geboren Thom Mayne polariseert de mensen van New York, het doorbreekt de gangbare 
conventies en is zijn tijd ver vooruit. Net als de oprichter van de hogeschool, Peter Cooper, een 
uitvinder en spoorwegmagnaat, die al in de 19de eeuw een liftschacht in het hoofdgebouw liet 
inbouwen, ook al bestond de passende lift hiervoor pas in de 1970er jaren.
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De afwisseling tussen licht en schaduw heeft in het trappenhuis 
een dramatisch effect. De gigantische wervel wordt door het 
sculpturale roosterwerk nog benadrukt. Voor de studenten van de 
Cooper Union is de royale trap ook een centraal ontmoetingspunt. 

Wat vroeger als revolutionair gold, is tegenwoordig in zijn tegendeel verkeerd en bedoeld als 
provocatie: Thom Mayne laat de lift in zijn nieuwe gebouw slechts op drie van de negen verdie-
pingen stoppen. Als de studenten en bezoekers zich al eerder door de adembenemende archi-
tectuur aangetrokken voelden, dan worden ze door het feit dat de lift zo zelden stopt, vanzelf 
naar het trappenhuis gestuurd. Als een gigantische wervel boort de royale ruimtestructuur zich 
in het lichaam van de komeet. De architectuur wordt extra geaccentueerd door een reusachtig 
sculpturaal roosterwerk, door licht en schaduw en door de melkachtig verlichte balustrade op 
de bovenste verdiepingen. De spiraal gaat helemaal naar boven, tot aan het plafond en laat 
daar de hemel zien. Door een groot raam in het dak stroomt het daglicht zelfs tot op de 
begane grond.
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Deze vermenging van natuurlijk en kunstmatig licht is karakteristiek voor dit gebouw, zegt Teal 
Brogden, de vrouw die verantwoordelijk is voor de lichtplanning van het project en die tevens 
Senior Principal van het bureau van Horten Lees Brogden Lighting Design in Los Angeles 
is. „Het geweldige van natuurlijk licht is, dat het constant wisselt, dat het al naargelang de 
weersomstandigheden, de tijd van de dag of het jaargetijde van kleur en intensiteit verandert. 
Kunstmatig licht daarentegen neigt naar gelijkmatigheid en naar het warmere einde van het 
kleurenspectrum. Deze samenhang hebben wij voor het concept benut, om het licht op weg 
naar het centrum van het gebouw steeds warmer en intensiever te laten worden – net als in het 
binnenste van de meteoriet.“ Zo beleven de bezoekers in het trappenhuis verschillende licht-
stemmingen: Blauwachtig daglicht heerst op de bovenste verdiepingen, verder naar beneden 
vermengt het daglicht zich met steeds warmer kunstlicht. De lichtplanners konden hun effect-
volle concept slechts met een spot realiseren, namelijk de Vivo spot. 

Waar licht is, is ook schaduw: Deze dialectiek in de architectuur van de Cooper Union is heel 
bewust geënsceneerd. Zo uitte de New York Times over het ontwerp van de architect Tom 
Mayne zelfs het volgende vermoeden: „Net als de andere radicale architecten van zijn leeftijd 
interesseert hij zich meer voor de donkere, verborgen hoekjes, waar mensen kunnen rondhan-
gen, verboden dingen kunnen doen en voor de autoriteiten kunnen vluchten.“ Teal Brogden 
lacht over deze kritiek van het nieuwe gebouw en verklaart: „In het atrium hebben wij een paar 
hoeken, bijvoorbeeld achter de trappen, opzettelijk iets donkerder gelaten. Toen wij klaar wa-
ren, vroeg de opdrachtgever, of wij daar misschien iets vergeten hadden. Wij legden hem uit, 
dat het ons met name bij de ingang om de compositie ging. Daarom zijn slechts enkele delen 
van de ruimte verlicht, net als op een toneel. De rest is schaduw.“
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Lichtoplossing 
Atrium en trappenhuis: spots VIVO, spots SPIRIT 
Klaslokalen, laboratoria, ateliers, vergaderzalen: downlights (1 en 2-lamp, 
in de verwarmings- en koelpanelen geïntegreerd)
Kantoren: SPHEROS, Laboratoria: lichtbandsysteem RTX 
Toiletten: speciale oplossing downlights, Kunstgalerij: spots en stroomrails

De vrijheid, om met licht en schaduw te spelen, werd in andere gedeeltes van het gebouw door 
concrete functies bepaald. In de laboratoria bijvoorbeeld zijn ongeveer dubbel zo veel lampen 
aangebracht dan in de klaslokalen, zodat fijne kleurverschillen van vloeistoffen en andere de-
tails duidelijker te zien zijn. In de klaslokalen en in veel laboratoria moest er een lichttechnische 
uitdaging worden aangegaan: De lichtpanelen, die in het plafond aangebracht zijn, werden in 
de eveneens aangebrachte verwarmings- en koelelementen geïntegreerd. Een ingewikkelde 
opgave, die men vanwege de algemene milieuvriendelijkheid van het gebouw graag op de koop 
toe nam. Zo heeft Thom Mayne met zijn ontwerp niet alleen op esthetisch gebied nieuwe maat-
staven gezet. De Cooper Union nieuwbouw is goed op weg om als eerste universiteitsgebouw 
van de USA de in Amerika belangrijkste prijs voor milieuvriendelijkheid toegekend te krijgen, de 
LEED Platinum Award.  Dat zou Peter Cooper zeker ook bevallen hebben.

De complexe ruimtestructuren komen door afzonderlijke spots 
uitstekend tot hun recht. Kunst- en daglicht, warme en koude 
lichttemperaturen wisselen elkaar af en vormen afwisselende 
lichtstemmingen. 

LIGHTLIFE 4   2010 
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MUSEUM M
IN LEUVEN

IN HET LABYRINT 
VAN DE KUNST

Opdrachtgever: Autonoom Gemeentebedrijf Museum Leuven/B
Architectuur: Stéphane Beel Architecten, Gent/B
Elektroplanning: RCR studiebureau, Herent/B
Elektro-installateur: Spie NV, Zaventem/B
Foto’s: Toon Grobet / Tekst: Sandra Hofmeister

Oude en nieuwe kunst, middeleeuwen en moderne tijd: De Belg Stéphane 
Beel heeft een architectonisch concept ontwikkeld dat de historische ver-
trekken in het Museum M in Leuven met de moderne expositieruimtes van 
de nieuwbouw verbindt. Hierbij laten de gedifferentieerde lichtverhoudin-
gen de kunstwerken op verschillende manieren stralen.
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Uitzicht op de stad: de nieuwbouw maakt door zijn groot 
panoramavenster uitzicht en inkijk mogelijk (linker pagina). 
De glanzende wanden en houten plafonds van de prachtige 
historische vertrekken vormen een duidelijk contrast met de 
nieuwbouw. LED spotlights verlichten de tentoongestelde 
objecten in de vitrines.
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In de vertrekken van het oude gebouw zijn filigrane Supersys-
tem rails aangebracht, die aan nauwelijks zichtbare kabels on-
der het plafond zweven (rechter pagina boven). Oud en nieuw 
voegen zich om een gemeenschappelijk binnenhof samen. 
Plattegrond schaal 1: 750

De Vlaamse stad Leuven die circa 20 km ten oosten van Brussel ligt, is bekend door haar uni-
versiteit en sinds kort ook als een stad met buitengewone kunst: Na een planning en bouwtijd 
van vijf jaar werd in september 2009 het Museum M in het stadscentrum geopend. Met een 
verzameling van in totaal 46 000 objecten van middeleeuwse of moderne kunst wordt het 
museum tot de toonaangevende instelling aangaande het culturele erfgoed van het vroegere 
hertogdom Brabant en fungeert bovendien als een brug tussen het verleden en het heden. 
„Eeuwenoud maar springlevend“, is het motto van de hoofdstad van de provincie Vlaams-
Brabant, dat nu ook voor het nieuwe museum geldt. Het uitgestrekte complex heeft meerdere 
ingangen die naar de oude binnenstad leiden, verenigt verschillende bouwstijlen en tijdperken 
en presenteert zich als een levendig, complex kunstareaal. 

„Onze opzet was, het museum tot een plaats te maken waar de kunst kan opbloeien en waar 
men ervan kan genieten, in plaats van dat ze achter slot en grendel gehouden wordt“, licht 
Stéphane Beel zijn ontwerp toe. De architect en zijn kantoor in Gent gelden als specialisten 
voor musea, die reeds bekend zijn geworden door bekende projecten, zoals het glazen pavil-
joen voor het Rubenshuis in Antwerpen of de uitbreiding van het Centraal Museum in Utrecht. 
In Leuven koos Beel voor de moeilijke strategie, om oud en nieuw als een op zich zelf staand 
geheel om een centraal binnenhof samen te voegen. Het vroegere academiegebouw en het 
Vander Kelen-Mertens-Palais – beide gebouwen zijn in het Museum M geïntegreerd – werden 
volgens de regels van de monumentenzorg zorgvuldig gerenoveerd en via een brug met een 
moderne nieuwbouw verbonden. Een expositieruimte van in totaal 6 500 m2 is in het labyrint-
achtige museumcomplex over de historische en moderne ruimtes verdeeld. Terwijl in de oude 
gebouwen de kleurige pracht van voorbije tijden zich in kleinere vertrekken met houten pla-
fonds en wandpanelen uitbreidt, presenteert de nieuwbouw zich met een nuchtere terughou-
dendheid. Dit duidelijk contrast en deze tegenstelling tussen oud en nieuw was het, waaraan 
Stéphane Beel bijzondere waarde hechtte. In de toekomst zullen de oude meesters in nieuwe 
ruimtes geëxposeerd worden en vice versa. Aan een striktere indeling van de expositieruimtes 
is niet gedacht.
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Het gedifferentieerde lichtconcept hult de ruimtes in verschil-
lende lichtstemmingen. Tijdens de rondgang wisselen zalen 
met geaccentueerde licht- schaduwzones en royale ruimtes 
met gelijkmatig licht elkaar af (onder).
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„Voor het bewaren en exposeren van kunst en ook voor de kunst op zich is geen specifiek type 
gebouw vereist“, aldus Stéphane Beel. In plaats van monotone, geïsoleerde ruimtes creëerde 
hij een afwisselend en veelzijdig te benutten museumparcours met grote en hoge, dan weer 
kleinere en lagere zalen. Het lichtconcept van de architecten houdt rekening met het karakter 
van de afzonderlijke zalen en reageert gevoelig op de concrete ruimtelijke voorwaarden ervan. 
Zo worden de onder monumentenzorg staande kunstvertrekken van de oude gebouwen door 
filigrane Supersystem rails verlicht, die aan nauwelijks zichtbare kabels onder het oude houten 
plafond zweven. Indien nodig zorgen verticale wandlampen voor een flexibele, expressieve 
accentuering van de tentoongestelde objecten. „Dankzij de wallwashers en de breedstralende 
reflectoren vermijden wij sterke contrasten tussen de tentoongestelde werken en de wanden 
erom heen“, zegt Jan Van den Bergh van het RCR studiebureau, dat verantwoordelijk is voor 
de elektroplanning. Voor de algemene, compacte en flexibele verlichting zijn 3-fase rails met 
spots ingezet. In de duidelijk grotere White-Cube ruimtes van de nieuwbouw worden de Tecton 
rails extra uitgebreid met Tempura spotlights in LED technologie, waarvan de kleurtempera-
tuur zich, afhankelijk van de behoeftes van de kunst, van 2 700 K tot 6 500 K laat instellen. Het 
LED licht voorkomt bovendien dat de kunstobjecten door warmte- of UV-stralen beschadigd 
worden.

De vrij stralende lichtbanden aan het plafond van de hoge 
zalen van de nieuwbouw ondersteunen het neutrale White-
Cube concept. Afzonderlijke kunstobjecten worden extra 
verlicht door LED spots met regelbare lichttemperatuur (boven 
en rechts).

In de moderne expositieruimtes komen de middeleeuwse 
sculpturen bijzonder mooi tot hun recht. Hun stralende kleuren 
vormen een duidelijk contrast met de nuchtere architectuur 
(rechter pagina).
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Lichtoplossing
Speciale oplossing met wallwasher TC-L 36 W, SUPERSYSTEM 3-fasen stroomrail,
TECTON stroomrailmodule, LED noodlicht RESCLITE, 
LED spots TEMPURA, inbouwlampen SLOTLIGHT II in IP 54, 
aanbouwlamp PERLUCE

De eerste bijzondere exposities na de opening van het Museum M, waarbij prinses Mathilde 
van België en prinses Máxima van Nederland aanwezig waren, draagt het museum op aan de 
nog levende Belgische kunstenaar Jan Vercruysse en aan de oude meester Rogier van der 
Weyden. Ongeveer 100 meesterwerken uit de omgeving van de beroemde Nederlandse schil-
der werden uit Europese en Amerikaanse collecties samengesteld, veel van de gevoelige pig-
mentpanelen worden in Leuven voor de eerste keer tentoongesteld – en getuigen van een grote 
verscheidenheid aan licht en kleuren die het Museum op een Vlaamse manier laat schitteren. 
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ZACHTE BEGROETING IN LONDEN
Zumtobel creëert een indrukwekkende 
foyerverlichting in het Ropemaker 
Place

De 10,5 m hoge foyer in de nieuwe 
kantoortoren Ropemaker Place aan 
de stadsrand van Londen zet alleen al 
vanwege zijn dimensies ertoe aan, om 
naar binnen te gaan, even te blijven 
staan en rond te kijken. Vast en zeker 
zullen de blikken dan onvermijdelijk 
langs de grote ramen, de gezellige 
zithoek, de met notenhout beklede 
wanden en tenslotte naar het plafond 
gaan. Door zijn zachte, gegolfde vorm 
heeft het plafond een opzienbarende 
structuur. Opvallend aangenaam 
stroomt het licht van daaruit door de 
royale ingangshal tot onder het afdak 
van het gebouw.
 Het plastische, golfvormige 
plafondsysteem is een gemeenschap-
pelijke ontwikkeling van Zumtobel 
en Arup Associates. Het verlichte, 
golfvormige plafond bestaat uit witte, 
microgeperforeerde PPC staalplaat 
met een ingebedde akoestische mat. 
Onder een transparante afdekkking 
van acryl gaan apart regelbare ne-
onlampen verborgen, die als direct/
indirect stralende lichtbronnen dienen. 
De toegepaste Waveguide technologie 
staat bovendien garant voor een zeer 
goede bescherming tegen directe- en 
reflexverblinding, zodat een uitgeba-
lanceerde verlichting met een briljante 
lichtkwaliteit ontstaat.

Opdrachtgever: British Land, London/UK
Architectuur: Arup Associates, London/UK
Lichtplanning: SAS International, Reading/UK, 
Stortford Interiors, Bishop’s Stortford/Uk
Lichtoplossing: golfvormig MPO plafondpane-
lensysteem, LED lichtlijnen, Downlights 2LIGHT 
MINI en PANOS M, inbouwlamp MILDES LICHT 
IV, vloer-inbouw en wandlamp ORILED, wand-
lamp HELISSA, veiligheidsverlichting: ARTSIGN, 
PURESIGN, PROOFSIGN
(Foto’s: David Thrower/Redshift Photography)

TECHNIEK IN EEN NIEUW LICHT
Technisch Museum Wenen  

Het Technisch Museum in Wenen is 
het enige museum in Oostenrijk dat 
aan de geschiedenis van de techniek 
en de natuurwetenschappen gewijd is. 
Onder de naam „Licht & Klimaat“ werd 
de hele verlichting van het Technisch 
Museum geoptimaliseerd. Door deze 
sanering kon het aansluitvermogen met 
70 % verlaagd worden. 
 Het nieuwe verlichtingsconcept 
bestaat uit een combinatie van directe 
en indirecte verlichting, om de licht-
kwaliteit in het museum te verbeteren. 
Met de indirecte verlichting, die in ar-
chitectonisch veeleisende lichtkanalen 
ondergebracht is, wordt een verlichting 
van 40–50 lx direct aan het object 
verkregen. De verlichting is dimbaar. 
De extra accentverlichting wordt met 
Arcos spots van de bouwgrootte 2 
gerealiseerd, die voorzien zijn van 20 
resp. 35 W HIT lampen. Hier kon in 
vergelijking met de bestaande verlich-
ting met 100 W halogeen spots een 
indrukwekkende energiebesparing 
bereikt worden. 
 In totaal bevinden zich in het 
Technisch Museum 1400 Arcos spots, 
verdeeld over 3 verdiepingen. Een 
groot voordeel van de nieuwe verlich-
ting is de geringere warmte-inbreng in 
de ruimtes, waardoor vooral in de zo-
mer het ruimteklimaat enorm verbeterd 
wordt.

Opdrachtgever: Technisch Museum, Wenen/A
Lichtoplossing: Spots ARCOS, indirect profiel  
in een speciale uitvoering
(Foto: Bruno Klomfar)

PROJECTEN IN 
HET KORT
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WELDAAD DOOR ÉÉN DRUK 
OP DE KNOP
Een lichtreis naar het 
Grand Resort Bad Ragaz

Het Zwitserse 5-sterren Resort Bad 
Ragaz heeft met zijn nieuwe spa suites 
een oase geschapen die alle zintuigen 
aanspreekt. Zachte stoffen, harmoni-
sche kleuren, schitterende kristallen 
en vooral het licht – soms krachtig 
stralend, dan weer zacht schijnend of 
gekleurd – zorgen voor een onvergete-
lijke sfeer van geborgenheid, een plek 
waar men zich behaaglijk voelt. De 
gasten wordt hier alle comfort gebo-
den. Dit geldt ook voor het licht, zoals 
de interieurdesigner Carbone enthousi-
ast beschrijft. 
 „Licht is voor ons het belangrijk-
ste. Licht produceert kleuren en wekt 
gevoelens op.“ Dit is ook de reden 
waarom de planners en opdrachtge-
vers voor het geraffineerde lichtma-
nagementsysteem ZBOX gekozen 
hebben: Bij binnenkomst is het licht 
uitnodigend helder, bij het tv kijken 
is het decent, als men wil werken is 
het gefocusseerd en ’s nachts is het 
aangenaam gedempt. Op vier bedie-
ningspanelen, namelijk aan de ingang, 
bij het bureau, het bed en in de badka-

mer, kan men de gewenste lichtstem-
ming creëren door gewoon even op 
een knop te drukken. 
 Aan de inrichting van de baden 
werd net zo veel zorg besteed: Elk 
bezoek aan de „Whirlpool“ wordt een 
bijzonder aangenaam genoegen, door-
dat hij onder edele Swarovski kristallen 
geplaatst is. De LED Downlights die 
boven de kristallen ingebouwd zijn, 
toveren naar wens een rood, groen, 
geel of blauw fonkelende hemel boven 
het schuimbad. Snel, ongecompliceerd 
en met slechts één Circle bedienings-
paneel laat de hele badkamerverlich-
ting, bestaande uit Slotlight lichtlijnen, 
Micros en Panos Downlights, zich 
omtoveren tot een ware oase van wel-
behagen voor lichaam en geest.

Opdrachtgever: Grand Resort Bad Ragaz AG, 
Bad Ragaz/CH
Architectuur Spa-Tower: Hilmer, Sattler 
& Albrecht GmbH, München/D 
Algemene planning: Burckhardt+Partner AG, 
Bern/CH
Interieurarchitectuur: Carbone Interior Design, 
Wolfhalden/CH
Lichtplanning: Carbone Interior Design, 
Wolfhalden/CH (Hotelkamers); 
Reflexion AG, Zurich/CH (Tamina Therme, 
Kurzaal en Buitengedeeltes)
Planning elektrische aansluitingen: R + B 
engineering ag, Sargans/CH
Elektro-installatie: Alpic InTec Ost, Sargans/CH
Lichtoplossing: Lichtmanagementsysteem ZBOX, 
LED-RGB-Downlight MICROS, Downlight 
PANOS Q, inbouwlamp SLOTLIGHT, aanbouw-
lamp MILDES LICHT IV, lichtbandsysteem 
TECTON, wandlamp RHAPSODY, wandlamp 
HELISSA, LED lichtlijnen, lichtsysteem LIGHT 
FIELDS
(Foto’s: Jens Ellensohn)
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LED –  
HET DIGITALE 
LICHTTIJDPERK

Foto’s: Markus Deutschmann
Interview: Kerstin Schitthelm

Hoe gaat het verder met de LED technologie? 
Vragen en antwoorden over de dagelijkse planning van 
een architect en een lichtplanner

LED lijkt het nieuwe toverwoord te zijn: Nauwelijks heeft 
men deze drie letters uitgesproken, of er begint een 
controverse discussie over het voor en tegen van deze 
nieuwe technologie. De onbeperkte creatieve mogelijk-
heden maken planners en gebruikers enerzijds enthousi-
ast, maar anderzijds ook onzeker, omdat door de snelle 
ontwikkeling van de technologie geen planningszekerheid 
mogelijk is en er steeds nieuwe deelnemers op de markt 
verschijnen. 

Vaststaat, dat met de LED de digitale techniek ook in de 
lichtindustrie zijn intrek genomen heeft. En net als in de 
computertechniek zijn de ontwikkelingssprongen enorm. 
Op de Light+Building 2010 worden bijvoorbeeld LED op-
lossingen gepresenteerd, die de conventionele techniek 
qua efficiëntie veruit te boven gaan.  

Stefan Behnisch, die met zijn op de toekomst gerichte 
planningen als eerste architect gebouwen met een 
verlichting heeft gerealiseerd, die voor 100% uit LED’s 
bestaat, is ervan overtuigd dat de nieuwe technologie nog 
meer gevestigd zou kunnen zijn. „Meer moed voor nieuwe 
ideeën“ luidt zijn motto. Andreas Schulz, CEO LichtKunst-
Licht AG, Bonn/Berlin ziet de LED euforie iets terug-
houdender. „Wij hebben van de industrie vergelijkbare 
gegevens en planningszekerheid nodig“ zo formuleert hij 
zijn voornaamste eisen. Lightlife heeft met deze twee vrij-
denkers over de mogelijkheden en grenzen van de nieuwe 
technologie gesproken.

 Is de LED voor u de revolutie waar iedereen het 
over heeft?
Stefan Behnisch: Ja, ik geloof dat er met de LED een nieuw 
tijdperk in de verlichting aangebroken is en dat dit meer 
aandacht verdient. Ik heb me steeds verbaasd over de terug-
houdendheid van de industrie ten opzichte van de LED. Maar 
ik geloof om verschillende redenen dat de LED techniek een 
technologie van de toekomst is. Het zal waarschijnlijk niet de 
enige zijn, maar er waren nog nooit enkelvoudige waarheden, 
er was nog nooit slechts één technologie. De geschiedenis 
van de techniek toont tenslotte aan dat er geen definitieve 
technische waarheid bestaat. We hadden de gloeilamp, de 
energiespaarlamp, de fluorescerende lamp en voor de fluo-
rescerende lamp was er de neonlamp.  
Andreas Schulz: Voor mij is de ontwikkeling van de LED een 
echte revolutie. De ontwikkeling is er weliswaar nog maar net 
mee begonnen, ons leven nieuwe vorm te geven, maar ze is 
werkelijk revolutionair, omdat ze veel dingen mogelijk maakt 
die wij als lichtplanners steeds graag wilden, maar die met de 
gangbare verlichtingsmiddelen moeilijk te realiseren waren.

“Ik geloof dat er met de LED 
een nieuw tijdperk in de verlichting 
aangebroken is en dat dit meer 
aandacht verdient.”
Stefan Behnisch
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 Wat zijn voor u de belangrijkste eigenschappen, de 
belangrijkste voordelen van de LED, zoals ze op het ogen-
blik beschikbaar is?
Andreas Schulz: De LED is al in een goede kwaliteit beschikbaar, 
ze is echter in vergelijking met andere lichtbronnen nog 
steeds heel duur. Voordelen zijn in elk geval de regelbaar-
heid, de verandering van de kleurtemperatuur en natuurlijk de 
geringe afmetingen van de lichtbron, waardoor wij ons een 
nieuw lampendesign kunnen veroorloven.  
Stefan Behnisch: Het belangrijkste voordeel van de LED is de 
lange levensduur. Bovendien veroorzaakt ze weinig toxisch 
afval en heeft ze weinig onderhoud nodig. De grote verdien-
ste van de LED ontwikkeling is dat wij minder materiaal nodig 
hebben, minder kunststoffen, minder chroom, minder koper. 
En de LED heeft het voordeel dat ze heel plat kan zijn, dus 
niet absoluut een reflector nodig heeft. 
 Hoe staat uw klant, de opdrachtgever, de investeer-
der tegenover de LED techniek? Is hij er al over geïnfor-
meerd, ziet hij de voordelen of lijkt het voor hem nog een 
experiment? 
Stefan Behnisch: Het is eigenlijk geen experiment meer. Het is 
naar mijn mening het verzuim van de verlichtingsindustrie, 
dat ze dit thema niet voldoende kenbaar maakt. Maar u hebt 
een trefwoord genoemd: de investeerder. Dat is helaas een 
probleem. De investeerder heeft helemaal geen belang bij 
de aanvankelijke extra kosten, omdat hij immers niet ver-
antwoordelijk is voor het onderhoud van de gebouwen. Het 
is helemaal geen probleem om die mensen te overtuigen 
die een gebouw zelf bewonen of gebruiken. Mensen die zelf 
bouwen, zien de voordelen meteen. Deze ervaring hebben wij 
tenminste opgedaan bij de twee projecten, waar we uitslui-
tend LED‘s ingezet hebben.
Andreas Schulz: De klant is reeds geïnformeerd, ook al is het 
slechts heel oppervlakkig. En soms wordt er bij ons op 
aangedrongen dat we LED‘s in projecten inzetten, hoewel de 
technische achtergrond hiervoor nog niet duidelijk is. De me-
diawereld heeft ons in zekere zin gedwongen om te reageren, 
maar ook de industrie speelt hierbij een belangrijke rol.
 Zet u zich door de technische kenmerken van de 
LED meer als lampendesigner in?
Andreas Schulz: Wij zien ons zelf meer als een ontwikkelaar of 
constructeur van lampen. Als we een LED lichtplafond ont-
wikkelen, waarmee wij museaal licht willen produceren, zijn 
we in zekere zin ook lampendesigner, maar eigenlijk is het 
een technische toepassing. We kunnen ook creatief werk-
zaam zijn en er is ook het een of ander heel groot project, 
waar we vormgegeven lampen laten zien. Op de eerste plaats 
gaat het er echter om, technische oplossingen te bieden 
die misschien industrieel niet beschikbaar, maar voor onze 
toepassingen noodzakelijk zijn. Vooral in musea en heel grote 
commerciële projecten zijn vaak speciale toepassingen ver-
eist. Vanwege de technische knowhow waarover we beschik-
ken en vanwege de contacten met de industrie komt men hier 
tot een toepassing, die op de markt nog niet beschikbaar is, 
maar toch een state of the art vormt.

Professor Andreas Schulz plaatst met zijn lichtplanningsbureau LichtKunst-
Licht al sinds meer dan 15 jaar veel projecten in het juiste licht. Meer dan 
25 medewerkers van de kantoren in Bonn en Berlijn hebben projecten over 
de hele wereld bewerkt, bijv. het Ruhrmuseum in Essen, het Städelmuseum 
in Frankfurt of de Nationalgalerie in Singapur. Prof. Schulz doceert aan de 
“Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst” in Hildesheim, de 
enige hogeschool in Europa waar het studievak lichtdesign aangeboden 
wordt. 

Stefan Behnisch is een internationaal gerenommeerde architect met kantoren 
in Stuttgart, München, Boston en Los Angeles, die met meer dan 50 mede-
werkers vooral door energetisch richtinggevende projecten de discussie over 
een duurzame manier van bouwen geforceerd heeft. Projecten van zijn archi-
tectenbureau zijn onder andere de universiteit in San Francisco, de Harvard 
University of het nieuwe Unilever hoofdkantoor in Hamburg.
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Stefan Behnisch: Ik ben geen designer, ik ben architect. Ik geloof 
zelfs niet eens dat ik echt goed „designen“ kan, maar een 
van de redenen, waarom de LED mij zo prikkelt is, dat ze 
heel eenvoudige technische voorwaarden heeft en ik zo een 
relatief functioneel design kan ontwerpen. Daaruit haal ik mijn 
creatieve motivatie. LED is een nieuw thema, en er zijn in mijn 
ogen twee manieren om een design voor lampen te ontwer-
pen: De lamp zelf vormt het object, de sculptuur. En dan is er 
nog dit stralende „Niets“ – dit is een opzet die ik heel span-
nend vind.
 Welke ondersteuning verwacht u van de industrie?
Andreas Schulz: Wij wachten heel dringend op een zekere modu-
larisering en ook normering van deze lichtbron. Bij elk tech-
nisch gegeven dat wij van een fabrikant krijgen, weten we 
niet of het vergelijkbaar is met andere gegevens. Wij hebben 
betrouwbare gegevens nodig aangaande het rendement, de 
levensduur, het warmtegedrag enz. die onze planners helpen 
om om objectief te kunnen oordelen. Aangezien onze projec-
ten langlopend zijn, is zekerheid bij de planning voor ons heel 
belangrijk. Als wij ons anderhalf jaar geleden met de LED‘s 
bezig hadden gehouden, die we vandaag kennen, hadden we 
heel ver in de toekomst moeten kijken... Zo‘n grote ontwik-
kelingssprongen konden we toen nog niet inschatten.

Stefan Behnisch: Deze snelle ontwikkeling betekent een bijzonde-
re uitdaging. Wij praten over een verlichtingsmiddel, waarvan 
het grote voordeel de lange levensduur is, merken echter 
tegelijkertijd dat dit verlichtingsmiddel een pijlsnelle ontwik-
keling doormaakt, net zoals de computer in de jaren 90 – elk 
jaar werd de prijs gehalveerd, de prestatie verdubbeld. Dit is 
natuurlijk een beetje in tegenspraak met het voordeel van de 
lange levensduur. Een ander belangrijk punt zijn de lampen-
fabrikanten, die de technische kenmerken nu echt ook voor 
een revolutionair nieuw lampendesign moeten gebruiken. Hier 
moet iedereen een nieuwe denkrichting inslaan, ook al stapt 
niemand graag af van iets wat zijn waarde bewezen heeft, om 
zich met geheel nieuwe onderwerpen bezig te gaan houden. 
Dat is dus een risico.  
 Wat maakt de LED zo populair?
Stefan Behnisch: In discussies stellen wij vaak vast, dat de LED 
lamp niet alleen technische voordelen bezit, maar op dit 
ogenblik ook een groot imagovoordeel heeft wat grote inno-
vatiekracht, milieutechnologie enz. betreft. Ook de discussie 
rond het thema gloeilampenverbod heeft het imago van de 
LED positief beïnvloed. En de LED maakt werkelijk de weg 
vrij naar vermindering van materiaal en bouwvolume.
Andreas Schulz: Ja, dat heeft veel met imago te maken. Wij be-
werken momenteel een project voor een groot staalconcern. 
In het hoofdkantoor zetten wij in de bestuursafdelingen grote 
LED lichtoplossingen voor de vergaderruimtes in. 
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Die zijn weliswaar duur, maar het is natuurlijk ook zo dat de 
firma hiermee haar vooruitstrevendheid demonstreert en door 
het energiebesparingspotentieel natuurlijk ook inhoud geeft 
aan het begrip duurzaamheid. Hiervoor is de LED blijkbaar 
heel geschikt.
 Waar ziet u de voordelen van de OLED en hoe ziet u 
de ontwikkeling ervan?
Andreas Schulz: De OLED is een LED lichtbron die verdeeld over 
een oppervlak een diffuus licht kan produceren, iets waar-
toe de afzonderlijke LED lichtbron niet in staat is. Als ik me 
voorstel, dat we in de toekomst OLED lichtbronnen hebben, 
die we bijvoorbeeld als diffuse, grote, platte lampen kunnen 
inzetten, betekent dit een enorme vooruitgang, omdat we in-
eens helemaal geen inbouwdiepte meer nodig hebben. Het is 
een verleidelijk idee, ooit een lichtbron direct aan een plafond 
te kunnen installeren of van een raam een lamp te maken. 
Het zal naar mijn inzien nog jaren duren, voordat de techniek 
zo ver is.

Stefan Behnisch: Eigenlijk bereikt de OLED precies datgene, wat 
ik met de LED steeds heb geprobeerd. Een „niets“ dat licht 
geeft, een oppervlak dat licht geeft. Ik geloof dat de LED een 
kleine revolutie was. Maar ze werkt nog steeds met een licht-
gevend punt en niet met een lichtgevend oppervlak. De OLED 
is duidelijk de volgende stap. Ik ga ervan uit, dat de OLED 
ooit betaalbaar zal zijn. 

“Voor mij is de ontwikkeling van de 
LED een echte revolutie. De ontwik-
keling is er weliswaar nog maar net 
mee begonnen, ons leven nieuwe 
vorm te geven, maar ze is werkelijk 
revolutionair”
Andreas Schulz
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MILD LICHT V
Inbouwarmatuur

De nieuwe armatuurserie MILD LICHT V bouwt verder op de gekende product- 
eigenschappen en verhoogt nog aanzienlijk de efficiëntie ervan. Met een 
armatuurrendement tot 87% worden de hoge eisen die vandaag aan efficiëntie 
worden gesteld, ruimschoots overtroffen. Om dit te realiseren, heeft Zumtobel 
innovatieve technieken ontwikkeld die MILD LICHT V consequent naar de hoogste 
rendementen voeren. Krachtige reflectoren, warmtebeheer en verblindingsvrije 
lichtkamers maken van de armatuur een absolute topper binnen haar categorie. 
De armatuur is verkrijgbaar als LED-versie met stabiel wit licht (stable white) van 
4.000 Kelvin en met conventionele fluorescentielampen. Twee optieken, de uiterst 
efficiënte “brightness” optiek en de “microvane” optiek, bieden een uitstekend 
lichtcomfort voor alle toepassingen.

Design: James Irvine
www.zumtobel.com/ml

1
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DISCUS
Spotserie 

Vorm volgt LED – het voor het eerst speciaal in functie van de LED-technologie 
geconcipieerde design van de spot DISCUS past door zijn vlakke, gereserveerde 
vorm perfect in elke architectuur. Het innovatieve designconcept garandeert een 
zuiver passieve koeling van de LED-module van 30W bij tegelijk zeer compacte 
 afmetingen. Spotuitvoeringen voor de miniatuurkleine HIT-lampen gecombineerd 
met de gekende Zumtobel reflectortechnologie ronden de portfolio mooi af. De 
stroomrail- en plafondinbouwversies van DISCUS maken globale lichtoplossingen 
en een efficiënte showroomverlichting met zeer moderne lichtbronnen mogelijk.  
De spots worden vervaardigd in drukgegoten aluminium en zijn verkrijgbaar in  
zwart en zilver. Ook het nieuw geconcipieerde adapter/trackboxplatform toont zich 
in een compacte, terughoudende vormtaal en onderstreept het minimalistische 
spotconcept.  

Design: EOOS
www. zumtobel.com/discus

2
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PANOS INFINITY
LED-downlightserie

De gereduceerde vormtaal en het globale lichtrendement tot 77 Lumen/Watt tonen 
aan dat de hoogwaardige LED-techniek de klassieke compacte fluorescentie-
lamp op het vlak van efficiëntie en lichtkwaliteit heeft ingehaald. Het design van  
Christopher Redfern maakt de succesvolle downlightserie PANOS weer volop 
actueel. De lichtstroom van de armatuur van meer dan 1.600 Lumen wordt gereali-
seerd met een opgenomen vermogen van slechts 27 Watt, voor 2.400 Lumen  
heeft de PANOS INFINITY downlight ook maar 36 Watt systeemvermogen nodig.  
Daarmee is de LED-downlight tot 70 procent efficiënter dan downlights met  
conventionele compacte fluorescentielampen. Een uitstekende kleurweergave van 
RA > 90 en de stabiele kleurtemperatuur over de hele levensduur van 50.000 uur 
maken van deze downlight een winnaar in zijn categorie.

Design: Christopher Redfern
www.zumtobel.com/panosinfinity

3
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ELEEA
Direct/indirecte armatuur

Een rendement van meer dan 90 procent en het geringe aangesloten vermogen  
maken de direct/indirecte armatuur ELEEA bijzonder efficiënt. ELEEA is verkrijgbaar 
als enkelvoudige armatuur, als armatuur met dubbele lengte of als lichtlijn en kan  
als opbouw- of pendelarmatuur worden toegepast. De armaturen zijn naar keuze 
met een raster- of LRO-optiek verkrijgbaar en kunnen op aanvraag ook als hybride 
armatuur met leds voor het indirecte lichtaandeel worden geleverd. Voor het gebruik 
als lichtlijn zijn zowel rechte als L-vormige hoekverbinders beschikbaar.

Design: Ingenhoven Architects
www.zumtobel.com/eleea

4



HIGHLIGHTS 2010 — Voorjaar

6

CAPA
Staanlamp

De staanlamp CAPA overtuigt – dankzij het met 50 procent  
gereduceerde aangesloten vermogen – met maximale  
efficiëntie. Het hoge directe lichtaandeel en de luminantie- 
reducerende optiek creëren optimale lichtverhoudingen  
aan de werkplek zonder storende weerspiegelingen. De  
afgeronde kanten en de slanke zuil geven aan de staanlamp 
een discrete look. De sturingsunit SensControl II zorgt nog  
voor extra energiebesparing door een geïntegreerde constan-
te lichtregeling en betrouwbare aanwezigheidssensoren.

Design: Titus Bernhard Architekten
www.zumtobel.com/capa

5

OPURA
Staanlamp

OPURA biedt perfect licht voor de schrijftafel – naar wens 
met compacte fluorescentielampen of als hybride oplossing 
met LED-licht. Voor het eerst worden bij deze staanlamp  
het indirecte en directe licht apart van elkaar gestuurd.  
De hoogwaardige MPO+-technologie verhindert storende 
weerspiegelingen op het beeldscherm. Ook op het vlak  
van design doet OPURA het uitstekend met zijn bijzonder 
zachte vormtaal zonder zichtbare materiaalovergangen.  
De recent ontwikkelde sturingsunit SensControl II zorgt voor 
maximale energiebesparing. Makkelijk verstaanbare  
symbolen op de ergonomische interface maken de bediening 
bijzonder makkelijk.

Design: Peter Andres & ON Industriedesign
www.zumtobel.com/opura

5 s
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CIRIA
LUXMATE bedieningspaneel

Met het bedieningspaneel LUXMATE 
CIRIA kunnen naast het licht ook alle 
andere technieken in de ruimte opti-
maal worden gestuurd. CIRIA overtuigt 
met een intuïtief en gebruiksvriendelijk 
bedieningsmenu, een rechtlijnig design 
en een makkelijk te onderhouden  
glasoppervlak – naar keuze in zwart of 
wit. Dankzij de compacte uitvoering 
kan het bedieningspaneel in slechts 
één enkele Euro-inbouwdoos worden 
ingebouwd.

Design: Matteo Thun
www.zumtobel.com/ciria

8

CRAYON
LED-downlight

De LED-downlight CRAYON wil  
vooral functioneel zijn. Als op-of 
inbouwarmatuur is CRAYON – dankzij 
haar zeer goede kleurweergave, de 
twee lichtkleuren en een hoge kleur-
stabiliteit – bijzonder goed geschikt 
voor de basisverlichting van publieke 
ruimtes en doorgangszones. CRAYON  
is verkrijgbaar met een lichtstroom van 
650 lm en 1000 lm. 

www.zumtobel.com/crayon
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7
LITENET graphics
Software

LITENET graphics vormt een nieuwe 
mijlpaal in de grafische visualisering 
van gebouwen. Aangepast aan  
de noden van het moderne Facility  
Management biedt de software unieke 
mogelijkheden voor de navigatie, 
bewaking en bediening van verlich-
tingsinstallaties. Een traploze zoom-
functie, de integratie van foto’s en 
CAD-plannen, in en uit te faden layers 
en vrij definieerbare bedieningsknop-
pen zorgen bovendien voor een bij-
zonder gebruiksvriendelijke weergave.

www.zumtobel.com/litenet

10
ARCOS LED 
Spotserie

Drie nieuwe LED-uitvoeringen vullen de 
spotserie ARCOS mooi aan: de RGB 
LED-module maakt kleurdynamische 
lichtoplossingen en variabel instelbare 
kleurtemperaturen binnen het bereik 
van 2.700 tot 6.500 K mogelijk.  
De  ARCOS variant in stabiel wit (stable 
white) en de uitvoering met een 
 instelbare kleurtemperatuur tussen 
2.700 en 4.200 K (tunable white) 
overtuigen met een uitstekende 
kleurweergave voor een veilige en 
efficiënte accentverlichting. 

Design: David Chipperfield
www.zumtobel.com/arcos

11
ARCOS Wallwasher
Spotserie

De ARCOS Wallwasher maakt een  
gelijkmatige verticale lichtverdeling 
voor de homogene verlichting van 
vlakken en grotere objecten mogelijk. 
Ook op het vlak van design scoort  
de wallwasher met een gereduceerde, 
slanke uitvoering en een transparante 
look. Het vervangen van de T16,  
HIT-DE en QT-DE lampen gebeurt 
 volledig gereedschapsloos.

Design: David Chipperfield
www.zumtobel.com/arcos
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13
SUPERSYSTEM 
3-fasig LED-lichtsysteem

De 3-fasige LED-verlichting van 
SUPER SYSTEM kan in alle gangbare 
3-fasestroomrails worden gemonteerd.   
De mooi afgewerkte spots kunnen  
in  2,5 W of 4,5 W versie worden  
besteld en leveren ondanks hun mini-
male afmetingen een lichtstroom tot 
260 lm. Zo kan SUPER-SYSTEM ook 
daar worden gebruikt waar de montage 
van de gekende H- of S-profielen niet 
mogelijk is of waar reeds stroomrails 
voorhanden zijn.

Design: Supersymetrics
www.zumtobel.com/supersystem

15
SUPERSYSTEM 
LED-pendelarmatuur 

De gependelde versie van SUPER-
SYSTEM plaatst met haar uiterst ef-
ficiënte en flexibel richtbare LED-spots 
precieze lichtaccenten. Tegelijk wordt 
met de geïntegreerde, naar beneden 
gerichte T16-lichtmodule een zachte 
basisverlichting gerealiseerd. Naar 
keuze kunnen hiervoor warm of neu-
traal witte fluorescentielampen worden 
gebruikt. Zo kunnen vooral represen-
tatieve ruimtes of moderne wooninteri-
eurs hoogwaardig worden verlicht.

Design: Supersymetrics
www.zumtobel.com/supersystem

14
SUPERSYSTEM 
LED-downlight enkelvoudig  
en 4-voudig

Als individuele spot of als 4-voudige 
spotmodule toont SUPERSYSTEM al 
zijn kunnen: de precieze verlichting 
wordt gerealiseerd met een opgeno-
men vermogen van slechts 2,5 of  
4,5 Watt. Naar binnen en buiten kantel-
baar, draaibaar en met een lichtstroom 
tot 260 lm per spot maken de com-
pacte lichtkoppen een gefocusseerde 
en energiebesparende verlichting van 
objecten mogelijk. Daarbij blijft het  
plafondbeeld nagenoeg onaangeroerd.

Design: Supersymetrics
www.zumtobel.com/supersystem

12
ARCOS bouwgrootte 2
Spotserie

De compacte ARCOS spot in bouw-
grootte 2 overtuigt met gereduceerde 
afmetingen voor kleinere ruimtes en 
kortere afstanden. Geoptimaliseerd 
voor compacte lichtbronnen zoals 
LED’s, halogeen- of HIT-lampen inte-
greert deze spot zich perfect binnen 
elke ruimtelijke stemming. Het nieuwe 
adapterconcept overtuigt dan weer 
door de intuïtieve bedienbaarheid en 
eenvoudige hantering De gereduceerde 
vormtaal vult het moderne designcon-
cept van ARCOS mooi aan.

Design: David Chipperfield
www.zumtobel.com/arcos
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LEDLINE
LED-pendelarmatuur

LEDLINE combineert een hoogwaardig 
design, kwaliteitsvolle materialen en 
een innovatieve lichttechniek. Met een 
breedte van slechts 31 mm en een  
hoogte van nauwelijks 66 mm hebben 
de LEDLINE-armaturen een elegante 
lineaire look gekregen die harmonieus 
in elke architectuur past. De pendel-
armatuur is verkrijgbaar in lengtes van 
twee en vier meter. Het hoogwaardige 
oppervlak is vervaardigd uit glanzend 
aluminium.

Design: Sauerbruch Hutton
www.zumtobel.com/ledline

TECTON LED
Lichtlijnsysteem

De montage van de LED-armatuur 
gebeurt analoog met die van de 
standaardarmatuur en blijft volkomen 
flexibel en gereedschapsloos. Zo is 
de overschakeling naar de nieuwe 
technologie ook in bestaande TECTON 
projecten vlot te realiseren. De lange 
levensduur van de LED-lampen  
wordt gegarandeerd door het optimale 
warmtebeheer in het globale systeem.

Design: Billings Jackson Design
www.zumtobel.com/tecton

17
ONDARIA
Opalen ronde armatuur

Een rond, homogeen silhouet en zach-
te buitencontouren typeren het rustige 
design van ONDARIA. Deze opalen 
ronde armatuur is geconcipieerd als 
opbouwarmatuur met een diameter van 
resp. 440, 640 en 940 mm en kan via 
een aparte staaldraadophanging mak-
kelijk worden gependeld. De inbouw in 
het plafond gebeurt via een afzonder-
lijk inbouwkader. De backlighting van 
de opalen afdekking en een discreet 
indirect lichtaandeel zorgen voor een 
harmonieuze ruimtelijke stemming.

Design: Stefan Ambrozus
www.zumtobel.com/ondaria

18
TECTON
Shopreflector

De TECTON shopreflector vormt een 
economisch alternatief om waren in 
shops en supermarkten met een direct/
indirecte lichtsturing op attractieve 
wijze te verlichten. Daarbij haalt de 
shopreflector probleemloos de vereiste 
verticale en horizontale verlichtings-
sterktes. De geraffineerde perforatie 
van de reflector garandeert een even-
wichtige verhouding in de lichtsturing. 
In combinatie met de standaard  
TECTON producten ontstaat een per-
fect gefocuste, hoogwaardige lichtlijn.

www.zumtobel.com/tecton

20
VIVO LED R
LED-spot en LED-pendelarmatuur

Achter het unieke optische systeem 
in Q111-look gaat een voor de kijker 
onzichtbare, perfect verblindingsvrije 
LED-lichtbron schuil. Deze state- 
of-the-art technologie biedt een 
precieze lichtuitstraling < 20° en een 
excellente kleurweergave > 90, vooral 
binnen het rode bereik. VIVO LED R 
haalt bovendien een efficiëntie van 
meer dan 50 lm/W. Doorslaggevend 
hiervoor is een innovatief, in de behui-
zing geïntegreerd koelsysteem dat  
een onderhoudsvrije levensduur van 
50.000 uur garandeert. Het nieuwe 
adapter/trackboxplatform onderstreept  
het designconcept van VIVO LED R.

Design: EOOS
www.zumtobel.com/vivo
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LQ Chandelier
LED-pendelarmatuur

De LQ kroonluchter, ontworpen door 
Hani Rashid, is een verwijzing met 
knipoog van deze New Yorkse archi-
tect naar de zonnekoning Lodewijk 
XIV. Louter door het gebruik van 
bepaalde geometrische principes, de 
bundeling van piepkleine vlakken tot 
een gestructureerde reflector en de 
precieze plaatsing van innovatieve 
LED-lichtbronnen ontstaan boeiende 
optische effecten, complexe verban-
den tussen vorm en licht. De basisunit 
bestaat uit vier LED-lichtmodules  
met elk drie LED’s van 1,2 Watt. Een 
opvallend designtechnisch kenmerk 
is de naar beneden toe open, tulpvor-
mige vormgeving van de verchroomde 
elementen die de avant-gardistische 
look onderstrepen.

Design: Hani Rashid
www.zumtobel.com/lq

22
ALVA
Tafellamp

ALVA plaatst met haar design en  
functies nieuwe accenten. Deze door 
Professor Andreas Ostwald geconcipi-
eerde armatuur verbindt hoge produc-
teisen met een innovatieve lichttech-
niek. Een intelligente nachtlichtfunctie, 
de hoge energie-efficiëntie door de 
charmante inzet van LED’s en de 
geringe oppervlaktetemperatuur maken 
van ALVA ook een perfecte nachttafel-
lamp. Een geëxtrudeerd aluminium-
profiel wordt tot een armatuurframe 
gefreesd. De lichtring beschermt tegen 
verblinding en is tegelijk een koel-
element voor de LED’s. Als oppervlak-
afwerking zijn geëloxeerd zwart, 
gepolijst zilver of wit mogelijk.

Design: Prof. Andreas Ostwald
www.zumtobel.com/alva

CARICA
Staan- en tafellamp

De armatuurserie CARICA overtuigt 
door een innovatief design en concept. 
De tafel- en staanlampen zijn gemaakt 
uit aluminium, waarbij alle deelelemen-
ten volkomen mobiel zijn. Zo ontstaat 
een indrukwekkende lichtheid en 
 plasticiteit van de vormen. De tafel-
lampen CARICA Table zijn verkrijgbaar 
in twee afmetingen, ofwel in ver-
chroomd aluminium, ofwel in mat zwart 
met een zwart transparant lichtframe. 
De tafel- of staanlamp “Paralume” 
zorgt met een halfdoorschijnend 
lichtscherm in textiellaminaat voor een 
aangename lichtverdeling.

Design: Carlo Forcolini, Giancarlo Fassina
www.zumtobel.com/carica

24
MICROS D LED
LED-downlight

De nieuwe MICROS LED armaturen 
vervangen met aangesloten vermogens 
van 3,6 en 7,2 Watt conventionele 
downlights met laagspanningshalo-
geenlampen van resp. 20W en 35W.  
De schakel- en dimbare voorschakel-
apparaten worden gewoon via aan-
sluitstekkers met elkaar verbonden. 
MICROS LED is met een warm witte 
(3000K) en neutraal witte (4000K) licht-
kleur in uitstralingshoeken van 15°  
en 35° verkrijgbaar.

www.zumtobel.com/micros

25
PASO II
Bodeminbouwarmatuur

De PASO II productreeks werd volledig 
herwerkt en uitgebreid met efficiënte 
LED-armaturen in alle groottes. De 
geoptimaliseerde keuze aan licht-
kleuren en kleurtemperaturen maakt 
een uitstekende oriëntatie- en accent-
verlichting in binnen- en buitenruimtes 
mogelijk. Alle PASO II bodeminbouw-
armaturen voldoen aan de geldende 
norm EN 60598-2-13. 

www.zumtobel.com/paso2
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VALUEA
Halreflectorarmatuur

De nieuwe halreflectorarmatuur  
VALUEA werkt met een voor  
fluorescentielampen geoptimaliseer- 
de hoogrendementsreflector. Het 
resultaat is een hoogwaardige licht-
oplossing die vooral uitmunt door 
een zeer goede kleurweergave en een 
efficiënte optiek. Zo biedt VALUEA 
in industrie- en beurshallen maar ook 
in sport- en multifunctionele hallen 
enorme besparingsmogelijkheden 
tot 70 procent in vergelijking met con-
ventionele verlichtingsinstallaties.

www.zumtobel.com/valuea

28
VE-F
Medische verzorgingsunit

De medische verzorgingsunit VE-F 
combineert functionaliteit met hoog-
waardig design. Uniek aan VE-F is ook 
dat de elek-trische componenten zo-
wel onderaan als vooraan in dezelfde 
positie in de verzorgingsunit kunnen 
worden geïnstalleerd. De goede prijs-/
kwaliteitverhouding maakt van deze 
verzorgingsunit bovendien ook eco-
nomisch een interessant alternatief.

www.zumtobel.com/elgaduct

29
CONBOARD NP
Medische verzorgingsunit

De medische verzorgingsunit  
CONBOARD werd geïntegreerd in een 
hoogwaardig kastsysteem. De esthe-
tisch aantrekkelijke schuifdeuroptiek 
van CONBOARD NP verbergt handig 
de aansluitingen voor sterkstroom, 
medische gassen en communicatie-
techniek.

Design: Nickl & Partner
www.zumtobel.com/elgaduct

26
TUBILUX LED
Lichtbuis

TUBILUX haalt met de nieuwe  
LED-uitvoering ook bij temperaturen 
tot -25°C zeer constante lichtstromen.  
Een efficiënt temperatuurbeheer,  
geringe onderhoudskosten en bescher-
mingsniveau IP 68 bieden vele voor-
delen voor de toepassing in lastige, 
koude omgevingsomstandigheden. 
TUBILUX LED is verkrijgbaar in een 
neutraal witte lichtkleur (4.000 K)  
en voldoet aan de International Food 
Standards eisen.

www.zumtobel.com/tubilux
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HILIO
LED-lichtlijn

De LED-lichtlijn HILIO biedt zich aan 
als een uitstekend inrichtingsmedium 
om gebouw- en ruimtecontouren op 
indrukwekkende wijze te benadruk-
ken. Met hun esthetische, slanke vorm 
en drie variabele optieken kan deze 
LED-lichtlijn probleemloos in elke hoek 
worden ingebouwd. Door een slimme 
radiale opstelling van de kabels blijft 
de pixelafstand overal gelijk zodat 
een doorlopende lichtlijn ontstaat. De 
DMX-sturing gebeurt ofwel per arma-
tuur of per segment. 

www.zumtobel.com/hilio

31
HEDERA
Lineaire LED-lichtmodule

De LED-armatuur HEDERA realiseert 
met High-Power LED’s een zeer goede 
verlichting van vlakken binnen en 
buiten. HEDERA bestaat uit een com-
pact en robuust aluminiumkader met 
een glasafdekking van 4mm dik. De 
grote keuze aan verschillende lengtes 
en kleuren maakt de LED-armatuur 
interessant voor talrijke toepassingen 
met dynamische meer- of éénkleurige 
lichteffecten. 

 www.zumtobel.com/hedera

32
CAPIX
LED-ketting

Met de LED-ketting CAPIX kunnen 
gevels met multimedia-effecten  
effectief in scène worden gezet. Flexi-
bel qua pixelafstand en kettinglengte 
past CAPIX zich aan elke gebouw-
structuur aan. Eén pixel beschikt over 
telkens drie RGB-LED’s zodat CAPIX 
zelfs van op grote afstand voor  
schitterend licht zorgt. Gecombineerd 
met een intelligente videosturing kan 
de LED-ketting niet alleen met kleur 
vorm geven, maar ook hele beeldse-
quenties afspelen.  

www.zumtobel.com/capix
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eco+

Het verbruiksgerichte productlabel

Het bijzondere aan de eco+ beoor-
deling is de globale aanpak die alle 
systeemcomponenten en de licht-
kwaliteit van een armatuur mee in de 
beoordeling opneemt. eco+ is daarbij 
veeleisender dan de deels reeds  
bestaande nationale energierichtlijnen. 
Zo doen de armaturen met eco+ label 
op het vlak van efficiëntie ongeveer 
20% beter dan in de bestaande richt-
lijnen wordt opgelegd. Architecten, 
ingenieurs en installateurs herkennen 
nu in één oogopslag de bijzonder ener-
giebesparende producten. En dit  
ook binnen een productfamilie omdat 
het eco+ label artikelgebonden is.

www.zumtobel.com/eco

35
dim2save
winst voor iedereen

Met het nieuwe energiebesparings-
initiatief van Zumtobel wint iedereen: 
het milieu en de gebruiker. De nieuwe 
dim²save armaturen bieden een  
prijs-voordelige instap in de wereld 
van het actieve lichtmanagement. De 
armaturen met dim²save componenten 
zijn makkelijk te installeren en worden 
met standaard drukknoppen of met 
het Dimlite lichtmanagementsys-
teem echte spaarpunten op het vlak 
van stroomverbruik. Meer dan 900 
dim²save armaturen staan ter beschik-
king om dimbare en dus energie-ef-
ficiënte lichtoplossingen in alle toepas-
singsdomeinen te promoten. 

www.zumtobel.com/dim2save

34
ecoCALC
Berekeningsprogramma 

Met het nieuwe berekeningsprogram-
ma ecoCALC kunnen alle kosten die 
over de hele looptijd van een licht-
oplossing ontstaan, worden berekend. 
Daarbij worden niet alleen de inves-
teringskosten berekend. ecoCALC 
houdt ook rekening met de financiële 
aspecten van een verlichting die 
spaarzaam omgaat met onze natuur-
lijke grondstoffen. Daartoe behoren 
onder andere: CO2 uitstoot, energie-
verbruik, onderhoudskosten en afval-
verwijdering. 

www.zumtobel.com/ecocalc



36
ZUMTOBEL GAAT VOOR KWALITEIT
Kwaliteit met 5 jaar garantie

Zumtobel biedt als internationaal toonaangevend arma-
tuuronderneming vanaf 1 april 2010 een garantie van vijf 
jaar op haar hele productpalet. Hiermee onderstreept 
Zumtobel haar voortrekkersrol op het vlak van innovatie, 
design en kwaliteit. De vrijwillige verlenging tot vijf jaar 
geldt voor het hele armatuurgamma van Zumtobel inclu-
sief voorschakel- of bedrijfsapparaten. Alleen aan slijtage 
onderhevige onderdelen zoals gewone lampen of nood-
lichtbatterijen zijn uitgesloten. Bij LED-armaturen maken 
ook de LED’s zelf deel uit van de garantie. 
www.zumtobel.com/5jaargarantie

5
JAAR GARANTIE

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43 5572 390-0
F +43 5572 22 826

www.zumtobel.com 
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KWANTUM-
SPRONG VAN 
HET LICHT

Kwantumsprong van het licht –
The Making of Mild Licht V
Foto’s: Thomas Filler / Tekst en Interview: Kerstin Schitthelm

Het concept van een optisch attractieve lamp die een helder licht 
verspreidt zonder te verblinden – dat is „Mild Licht“. Er zijn maar 
weinig lampen die zo’n blijvende invloed op de geschiedenis van 
het licht hebben gehad, als het concept van het Milde Licht. Deze 
lamp, die aan het eind van de jaren tachtig vanuit een project-
oplossing ontwikkeld werd, heeft ervoor gezorgd dat men bij het 
thema verlichting een andere denkrichting insloeg. 
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Tot die tijd bestond een kantoorverlichting vooral uit raster-inbouwlampen die voor een helder 
licht op de werkplek zorgden, maar helemaal geen rekening hielden met de sfeer in het kan-
toor. De eerste lamp met dit revolutionair ander lichtconcept werd in 1988 door de lichttechnici 
van Zumtobel ontwikkeld. Het leek wel, alsof de markt op een dergelijke vorm van verlichting 
gewacht had. Het was het begin van een ongeëvenaard succesverhaal. De indirecte verlichting 
van plafonds en wanden maakte het mogelijk om door middel van het licht een nieuwe vormge-
ving aan de ruimte te verlenen. Dat dit ten koste van de lichtefficiëntie ging, werd op de koop 
toe genomen. „Een stuk van de hemel“ was de beschrijving die perfect bij dit nieuwe lichtcon-
cept paste en die jarenlang bepalend was voor de communicatie over licht. 

Tegenwoordig, goed twintig jaar later, heeft het concept een vaste plaats op de markt inge-
nomen en is de merknaam Mild Licht van Zumtobel zo vast verankerd dat hij ook door andere 
aanbieders voor deze verlichting gebruikt wordt.

Omdat Zumtobel gericht is op verlichtingsmiddelen die de grondstoffen ontzien, was het voor 
hem een vaststaand feit dat ook het uitstekende concept Mild Licht met betrekking tot de 
technische waarden een verjongingskuur moest ondergaan en tegelijkertijd op de LED tech-
nologie omgeschakeld moest worden. „Design for efficiency“ was het motto waaronder een 
designwedstrijd werd uitgeschreven. Als winnaar kon de in Milaan wonende designer James 
Irvine aan de nieuwe interpretatie gaan werken. Met veel gevoel voor de geschiedenis en de 
eisen aan de zeer succesvolle lampenfamilie begon de designer met de formele en technische 
bewerking. Met succes – de generatie Mild Licht V overtuigt door de indrukwekkende tech-
nische waarden en geraffineerde vormgeving. Het bedrijfsrendement van 86 % betekent een 
verhoging van bijna 30 % in vergelijking met het vorige model. En het nieuwe zachtere design 
komt tegemoet aan de actuele architectuurgedachte met zijn vloeiende harmonische vormen. 
De Mild Licht V is verkrijgbaar als LED variant met een stabiel wit licht en vanaf de herfst ook 
met de mogelijkheid, om de kleurtemperatuur in een scala van 2 700 tot 6 500 K aan te passen.

Het karakteristieke design van Mild Licht V werd aan de eisen 
van de moderne architectuur aangepast. Bij de keuze van de 
verlichting is men nu flexibel – LED of fluorescerende lampen.
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James Irvine is in London geboren. Al in 1984, nadat hij zijn 
diploma aan het Royal College of Arts in London had behaald, 
verhuisde hij naar Milaan. Tot 1992 was hij daar designad-
viseur van Olivetti. Onder leiding van Michele de Lucchi en 
Ettore Sottsass gaf hij vorm aan industrieproducten. Nadat hij 
gedurende een jaar in het Toshiba Design Centre van Tokio 
voor verschillende industrieproducten designstudies had ver-
richt, opende hij in 1988 zijn eigen designstudio in Milaan. Van 
1993 tot 1997 was hij niet alleen werkzaam in zijn eigen studio, 
maar was hij tevens als partner van de Sottsass Associati van 
Milaan verantwoordelijk voor de afdeling industriedesign. Te-
genwoordig is hij professor voor industriedesign in Karlsruhe. 
Zijn designstudio in Milaan werkt met verschillende, internatio-
naal bekende bedrijven samen.

Interview met James Irvine
over Mild Licht in het virtuele tijdperk

 Hoe moeilijk was het voor u, om zich met een van de 
succesvolste modellen in de geschiedenis van Zumtobel 
bezig te houden?
James Irvine: Mild Licht is een productlijn, die bij Zumtobel een 
lange geschiedenis heeft; bovendien is het ook een van de 
meest succesvolle producten in het assortiment. Mild Licht is 
een bijzonder belangrijk product voor kantoren, voor openba-
re gebouwen – dus voor een gebied, waarop Zumtobel altijd 
al leidinggevend was.
 Met het idee van Zumtobel, een designerwedstrijd te 
organiseren, was duidelijk dat men zich niet tot één designer 
wilde beperken, maar verschillende mogelijkheden uit wilde 
proberen. De geschiedenis van het programma Mild Licht is 
hoogst interessant, want in de loop der tijd moest het verder 
ontwikkeld worden en natuurlijk moet elk volgend product 
binnen dezelfde producttypologie op de een of andere manier 
een verbetering vormen.
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 Aan welke formele eisen moet de Mild Licht V 
voldoen?
James Irvine: Met de nieuwe technologieën, die tegenwoordig 
voor het fabriceren van producten ter beschikking staan, ne-
men wij afstand van de wijze waarop producten alleen door 
mechanische processen werden gevormd. Wij gaan veeleer 
op een eerder virtueel tijdperk af, waarin men, als men iets 
bekijkt, niet absoluut begrijpt, hoe het gefabriceerd werd. 
Het zou echter ongepast zijn, een al te vloeiende vorm voor 
een product als Mild Licht V te kiezen: Als men een ruimte 
binnenkomt, ziet men honderden van deze lampen in rijen 
aan het plafond hangen, een voortdurende herhaling van 
hetzelfde product. Hier moet men een manier vinden, die ook 
bij herhaling aangenaam is en die niet steeds weer opnieuw 
prikkelt. In ieder geval is dit idee van polariteit tussen het 
mechanische en het virtuele product interessant en is mis-
schien met het volgende te vergelijken: toen ik nog partner 
bij Sottsass was, zei Ettore Sottsass eens tegen mij, dat wij, 
als we een auto besturen en naar een andere versnelling 
overschakelen, er niet meer over nadenken hoe het eigenlijk 
functioneert.

We hebben het product door onze modificaties ook in de architectonische 
ruimte ingepast; voor mij is dat een moderne, eerder virtuele en minder 
mechanische aanpak.
James Irvine 
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 Wat waren de grootste technische uitdagingen?
James Irvine: Bij Mild Licht V was duidelijk, dat - vanwege het 
actuele efficiëntiedebat, waarin het erom gaat, de hoeveel-
heid energie die een product verbruikt, te reduceren - para-
meters vastgelegd moeten worden, die de functionaliteit van 
het product verder zouden verbeteren. Het voornaamste doel 
was de efficiëntie van het product te verhogen. In vergelijking 
met het vorige product Mild Licht IV bedroeg de verbetering 
van 60 % naar meer dan 80 %. Dat is een kwantumsprong 
aangaande het energieverbruik en het nieuwe product is 
daadwerkelijk meer dan 20 % efficiënter, hetgeen betekent 
dat uw stroomrekening bij dezelfde hoeveelheid licht eventu-
eel aanzienlijk lager zal uitvallen. In het begin was dit echter 
best wel moeilijk.
 Hoe kon het gerealiseerd worden?
James Irvine: Voor het overgrote deel daardoor, dat wij het 
product transparanter gemaakt hebben, zodat het meer licht 
kan uitstralen. Ik wilde proberen, om het contrast tussen het 
plafondoppervlak en het zeer sterke lichtveld dat u ziet, als 
u van onderen af direct naar de lamp kijkt, zachter te laten 
uitvallen. Vroeger waren al deze producten in principe een in 
het plafond ingebouwde, witte box met een zeer harde rand, 
waarbij dit soort contrast eigenlijk een verblindende factor 
is. Als u naar een verlicht object kijkt, dan nemen uw ogen 
de lijn, waar het licht ophoudt en het niet verlichte oppervlak 
begint, als een hard contrast waar. Dit contrast zachter te 
maken, was daarom een mogelijkheid om een daadwerkelijk 
waargenomen verblinding te reduceren.

 Bent u tevreden met het resultaat?
James Irvine: Ja, wij hebben een succesvol product aan de 
nieuwe tijd aangepast en hierbij gebruik gemaakt van alle 
technische mogelijkheden. Het product bestaat uit hoogcom-
plexe kunststof componenten, die het licht segmenteren – de 
verblindingshoek wordt gereduceerd, als men schuin naar de 
lamp kijkt. Dankzij al deze factoren konden wij de efficiëntie 
van dit product verhogen, want dit was absoluut een essen-
tiële parameter. Maar we hebben het product door onze mo-
dificaties ook in de architectonische ruimte ingepast; voor mij 
is dat een moderne, eerder virtuele en minder mechanische 
aanpak. Dat was het doel van ons project en ik hoop dat wij 
het bereikt hebben.

Energie-efficiëntie en uitstekende lichtkwaliteit stonden cen-
traal bij de jongste modificatie. De lichttechniek, het thermo-
management en de optische systemen werden geheel opnieuw 
ontwikkeld.
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KANTOREN IN 
HANNOVER EN 
MÜNSTER

WERKPLEK 
MET SFEER

VHV – Opdrachtgever: Hannoversche Lebensversicherung AG, Hannover/D
Architectuur: Architecten BKSP Grabau Leiber Obermann & Partner, Hannover/D
Lichtplanning voor de openbaar toegankelijke gedeelten: Lumen3, München/D
Elektroplanning/Lichtplanning: Planungsgemeinschaft Taube Goerz Liegat in samenwerking 
met het planningsbureau Taube + Goerz GmbH, Hannover/D
LVM – Opdrachtgever: Landeswirtschaftlicher Versicherungsverein, Münster/D
Architectuur: Duk-Kyu Ryang / HPP, Düsseldorf/D
Elektroplanning/Lichtplanning: Ingenieursbureau Nordhorn, Münster/D
Foto’s: Andrea Flak (VHV), Udo Kowalski (LVM) / Tekst: Katja Reich

Fijne lichtlijnen benadrukken het architectonische vlechtwerk 
van verticale en horizontale lijnen en wijzen de weg (linker 
pagina). Vergaderboxen verbinden de receptiehal met het audi-
torium voor speciale evenementen (boven).

Een architectuur die spaarzaam omgaat met grondstoffen, die maatstaven 
zet en bovendien een inspirerende omgeving schept, waarin het mogelijk 
is om in interdisciplinaire teams efficiënt te werken – opdrachtgevers die 
dit erkend hebben, investeren in de toekomst van hun onderneming. Fac-
toren als licht, klimaat, ergonomie, design, communicatie en concentratie 
spelen hierbij een beslissende rol.
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Voorbeeld 1:
VHV, Hannover/D

De met een digitale structuur bedrukte, glazen voorgevel loopt 
door naar het binnenste van het gebouw. De trappen worden 
met Slotlight II lichtlijnen – als pendelverlichting en als aan-
bouwvariant – aangenaam verlicht.
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De werkplek van de toekomst is in Hannover nu reeds werkelijkheid geworden. Al bij het betre-
den van de imposante receptiehal van de nieuwe hoofdvestiging van de VHV Groep waant men 
zich in een science fiction film. Het enorme complex, waarin wel 1500 werkplekken ingericht 
kunnen worden, werd heel geschikt in drie gebouwen verdeeld, die met elkaar verbonden zijn 
door het volledig in de kleuren wit en grijs gehouden, bijna etherisch ogende atrium. De onop-
vallende bedrukte glazen voorgevel loopt van de buitenkant door naar de binnenkant van het 
gebouw en laat de ruimtes binnen en buiten met elkaar samensmelten. 

Trappen en overlopen met transparante balustrades verbinden de afzonderlijke afdelingen en 
verdiepingen. „Naadloos in elkaar overlopende, elegante lichtlijnen benadrukken het vlechtwerk 
van verticale en horizontale lijnen en wijzen de weg“, zo legt Wolfram Bliefert van het bureau 
Lumen3 het samen met de architecten BKSP ontwikkelde lichtconcept uit. Deze ononderbro-
ken lichtlijnen creëerden de lichtplanners door gebruik te maken van de lichtlijsten Linaria met 
de nieuwe, innovatieve lamp Seamless. De centrale blikvangers en verdelers zijn echter twee 
geweldige lifttorens, ommanteld door verlichte omhulsels van textiel, die aan Japanse lantaarns 
in XXL formaat doen denken. „Met dit reeds van veraf zichtbare merkteken kentekenen wij de 
nieuwbouw heel duidelijk als nieuwe centrale. Bovendien schept het diffuse, zachte licht een 
aangename, communicatieve sfeer“, aldus Bliefert. Dit gebouw heeft niet alleen een uitzonder-
lijk representatief karakter, maar laat ook een teamgerichte en transparante kantoorstructuur 
zichtbaar worden, die behalve in het atrium ook in de afzonderlijke afdelingen tot uiting komt. 

Ook het gecombineerde energie- en voorgevelconcept is gericht op de toekomst. Door de 
drievoudige beglazing en de uitstekende warmte-isolerende gevelelementen wordt de totaal 
benodigde energie duidelijk minder en door aardsondes, warmtepompen en (aanvullend) 
door afstandsverwarming gedekt. Zowel de verlichting als de lamellen met hun lichtregelende 
functie kunnen centraal en energiebesparend met behulp van het door Zumtobel ontwikkelde 
lichtmanagementsysteem Luxmate Litenet flexis geregeld worden, zonder dat het comfort van 
de betreffende medewerker daardoor nadeel ondervindt. Het lichtbandsysteem Tecton met zijn 
nieuwe decoratieve uiterlijk Slimline vormt de basisverlichting van het teambureau. Als aan-
vulling op het daglicht wordt de werkplek aan het raam door de Direct/Indirect staande lamp 
Light Fields verlicht, die aangenaam verblindingsvrij werken mogelijk maakt. Allebei de lampen 
worden door de medewerker bij het begin van zijn werk d.m.v. de hoofdschakelaar naast de 
deur ingeschakeld. De staande lamp begint dan op een basisniveau van 300 lx te branden. Via 
een aanwezigheidsmelder herkent de intelligente lamp vervolgens, wanneer de medewerker 
zijn plaats inneemt en past de lichtsterkte dan tot op 500 lx aan. Als de medewerker zijn plaats 
verlaat, reageert de lamp dienovereenkomstig. Zo is op de werkplek steeds voor een optimale 
lichtsterkte gezorgd, waardoor de ogen niet moe worden en men bovendien energie bespaart.

In de kantoren zorgen de Direkt/Indirect staande lampen Light 
Fields voor een aangename, verblindingvrij verlichte werkplek. 
Door de intelligente sturing wordt energie bespaart, zonder dat 
het comfort van de medewerkers daardoor nadeel ondervindt.
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„Licht wordt pas echt interessant, als men zich prettig voelt. Daarom hebben wij bij dit project 
de hele verlichting zodanig gepland dat ze regelbaar is“, vat ook Klaus Nordhorn van het inge-
nieursbureau Nordhorn de doelstellingen voor de nieuwbouw van de verzekeringsmaatschappij 
LVM Versicherungen in Münster samen. Eenvoudig, exact en heel flexibel regelt de intelligente 
software van Luxmate Litenet alle armaturen en lamellen in het gebouw. Door de combinatie 
van daglicht en lamellensturing kan tot 60% energie bespaard worden – terwijl de lichtkwaliteit 
steeds optimaal blijft. 

De nieuwbouw met een oppervlak van bijna 8.000 m2 past zich harmonisch aan zijn omgeving 
aan en is onderverdeeld in meerdere vleugels, die door beglaasde en overdekte binnentuinen 
met elkaar verbonden zijn. Met hun weelderige beplanting vormen ze een oase van rust voor de 
medewerkers. De Copa pendelarmaturen die hier geïnstalleerd zijn, plaatsen dankzij hun uit-
stekende lichttechniek elegante accenten en zorgen zo voor een aangename sfeer. Passend bij 
de filigrane structuur van het gebouw past de Direct/Indirect armatuur met zijn heldere lijnen en 
decent design op speelse wijze in de architectuur. „Om bijzonder flexibel op veranderingen te 
kunnen reageren, hebben wij de lamp echter gemodificeerd“, aldus de elektroplanners van het 
ingenieursbureau Nordhorn. De pendelarmatuur is voorzien van een multiwatt-EVSA. Daardoor 
kunnen probleemloos sterke 80W lampen in plaats van 49W neonlampen voor de indirecte ver-
lichting gebruikt worden. Direct boven de werkplek gemonteerd, kan de lamp het licht optimaal 
op het betreffende werkgebied met zijn specifieke opgaven concentreren – uitgebalanceerd en 
zonder ook maar enigszins te verblinden. Omdat hierbij standaard producten gebruikt resp. ge-
bruiksgericht gemodificeerd werden, is ten volle rekening gehouden met de doelstelling kosten 
te besparen én een duurzaam gebouw te plannen, zonder toegevingen aan de vormgeving te 
doen.

In de cafetaria van de LVM kunnen de medewerkers nieuwe 
energie opdoen. De krachtige kleuren van de meubels en de 
wanden alsook de zachte verlichting door Panos Downlights 
helpen hun hierbij.
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Lichtoplossing Hannover
Atrium: lichtlijn LINARIA, kantoorverlichting: lichtmanagementsysteem LUXMATE LITENET 
FLEXIS, lichtbandsysteem TECTON, direct/indirect staande lampen LIGHT FIELDS, openbaar 
toegankelijke gedeelten: inbouwarmaturen SLOTLIGHT in een speciale uitvoering 
wit met rand, downlight PANOS, ondergrondse garage: FT lamp, buitenverlichting: inbouw-
armaturen PHAOS

Lichtoplossing Münster
Kantoorverlichting: gemodificeerde pendelarmatuur FREELINE, lichtmanagementsysteem 
LUXMATE LITENET, binnentuinen: reflectorlamp COPA, cafetaria: downlight PANOS, 
armatuur CHIARO, vochtbestendige armatuur PERLUCE

Met hun energiebesparende bouwwijze en de uitermate functionele en designgerichte lichtop-
lossingen zetten deze verzekeringsgebouwen allebei een nieuwe maatstaf en kregen hiervoor 
de Prijs voor architectuur, woning- en stedenbouw van de deelstaat Nordrhein-Westfalen toe-
gekend, in de categorie „Energie-efficiënt bouwen voor de toekomst“ (LVM), en de Architecten 
prijs van de deelstaat Niedersachsen 2009 (VHV). 

Voorbeeld 2:
LVM, Münster/D

Architectonische blikvanger van het LVM gebouw zijn de 
kleine, veelkleurige vlakken in de glazen voorgevel. Deze heb-
ben een verschillend gekleurde folie, die op de hoogisolerende 
ramen aangebracht werd (boven). 

Voor flexibiliteit en verblindingsvrijheid in de kantoren zorgt de 
gemodificeerde Direct/Indirect pendelarmatuur Freeline. Met 
haar heldere lijnen en onopvallend design past ze op speelse 
wijze harmonieus in de architectuur (links).



Picasso schildert met licht. De ongebruikelijke fotoserie van 
Gjon Mili ontstond in 1949 met behulp van een klein flitslicht 
in een donkere ruimte. De kunstwerken verdwenen net zo snel 
als dat ze ontstaan waren.
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Creatieve dromen
Penseel en kleur, licht en schaduw: 
De uit Basel afkomstige lichtdesigner Max Keller 
droomt van een ontmoeting met een kunstschilder en 
vergelijkt diens schildersdoek met een toneelpodium.  

Goede morgen, meneer de kunstschilder, zo vroeg al aan het 
werk? 
 Nou ja, wat heet werken? Ik benut het heldere och-
tendlicht, om nieuwe inspiraties voor de vormgeving van mijn 
schilderijen op te doen. Denkt u echt, dat dit werken is?
 Ach weet u, vroeger dacht ik altijd, dat het uitoefenen 
van een artistieke bezigheid niet echt werken is.  Het is wer-
ken op een ander niveau, geen lichamelijke bezigheid, maar 
een creatief proces dat uitgevoerd moet worden. Ziet u dat 
ook zo?
 Nou, ik ben me bewust van de schoonheid van mijn 
werk. Voordat ik met een penseel kleurpigmenten op het 
doek schilder, heb ik al lang van tevoren ideeën in mijn hoofd, 
verwerp ze dan allemaal weer, om nieuwe te vinden. Niets is 
goed genoeg en als ik mijn artistieke weg gevonden heb, ben 
ik gelukkig over mijn vrije creativiteit… Ja, u heeft gelijk. Wat 
doet u?
 Bij mij is alles niet zo overzichtelijk, jammer genoeg. 
Maar één ding hebben wij gemeen: We hebben subjectieve 
visies aangaande onze onderwerpen, wij denken in beelden 
die niemand kan zien en pas als onze fantasie voor ons zelf 
goed genoeg is, realiseren wij ze in een creatief scheppings-
proces. U schildert beelden en ik creëer beelden met licht 
en schaduw, maar jammer genoeg ben ik in de realisatie van 
mijn fantasieën niet zo vrij als u.
 Vrij? Ik kan mijn creativiteit ook niet altijd de vrije loop 
laten, omdat mijn schilderijen anders niet verkocht worden. 
Maar: ik wil niet klagen. Ik ben heel tevreden. Maar wat 
bedoelt u met overzichtelijk? Een ding staat toch vast: Wij 
scheppen allebei vanuit ons eigen visuele voorstellingsver-
mogen producten, die alleen door onze eigen, individuele 
creativiteit kunnen ontstaan. Met een penseel schilder ik de 
beelden die ik in mijn hoofd heb, op een doek. Bij u is het 
toch ongeveer ook zo, of niet?
 Niet helemaal. In het theater werken steeds meerdere 
personen als team aan een creatief proces. U begrijpt, wat 
daar het gevolg van is. Hoe meer mensen bij een artistiek 
idee betrokken zijn, hoe moeilijker het is om de verschillende 
fantasieën te verwezenlijken. Want, laten we eerlijk zijn, het 
intellectuele egoïsme en de krampachtige begerigheid van 
elke persoon in dit team verhinderen vaak een succesvolle 

realisatie. Te veel componenten spelen hier een rol. Lang was 
ik me niet bewust van de betekenis van het egoïsme en van 
het hiermee verbonden verlangen, een creatieve mens te zijn. 
Ik had niet begrepen, wat dit met een individuele scheppings-
kracht te maken heeft.
 Of mijn vriend de schilder met belangstelling naar me 
luistert, kan ik niet vaststellen. Hij zit ineengedoken, zijn fon-
kelende smalle ogen ietsjes dichtgeknepen, en is gefixeerd 
op de zwierige bewegingen van zijn penseel. Met zijn penseel 
verleent hij aan de kleur blauw soms een diepere nuance, dan 
weer een lichte, haast pastelachtige tint, een tere vleug van 
blauw. Hij componeert een hartstochtelijk kleurarrangement, 
zonder dat hij hierbij echter werkelijk voorwerpen schildert. 
Ik zie, hoe hij met een rustige hand en met de ene penseel-
streek na de andere soms langzaam, dan weer sneller, met 
de kleuren die hij gekozen heeft, zijn innerlijk naar buiten 
keert. Hij schildert – het is anders niet mogelijk – een droom, 
zijn droom. Ik weet dat het nu goed met hem gaat. Hij is 
gelukkig in zijn werk. Hij opent zijn innerlijk voor filosofische 
en psychologische hoogtes, door zijn scheppen ervaart hij 
bevrediging, een diepgaande ontmoeting met zichzelf. Hij wil 
het hoogste bereiken. Hij wil geen willekeur in zijn kunst. Zijn 
kennis, zijn kunnen en zijn begrip leiden hem tot het inzicht, 
het licht in de bovenwereld, in het heden, van binnen uit te 
beleven. Want zonder licht kan men geen kleur zien en ook 
geen kleur beleven. De zachte druk van deze complexiteit 
verleent hem zijn geniale scheppingskracht. Hierbij scheidt 
hij in zijn droombeelden de afzonderlijke factoren van elkaar, 
hij doorlicht zijn ziel. Hij is zijn eigen, innerlijke conflict in de 
vorm van een productieve uiteenzetting met zijn droom. Hij 
ontdekt en onderzoekt zich zelf steeds weer bij zijn werk, bij 
zijn steeds terugkerende besluit, een arbeider te zijn.  Werk is 
niet alleen kracht, uitputting en zweet.
 Zijn zintuigen werken. Terwijl ik naar hem kijk, vergeet 
ik mezelf. Te zien, hoe zijn creativiteit in een persoonlijke 
trance een reële vorm krijgt, is een belevenis. Ik vergeet de 
tijd en merk langzaam dat de zon zich verplaatst heeft en 
het licht veranderd is. De blauwe kleuren die hij geschilderd 
heeft, zien er nu anders uit, maar zijn nog steeds zijn blauw. 
Ik voel zijn innerlijk geluk, dat hem scheppende kracht ver-
leent. Ik wil graag net zo zijn als hij.

Max Keller, geboren in Basel, lichtdesigner 
1970 – 78 Belichtingsinspecteur aan de Staatliche Schauspielbühnen in Berlijn
1978 – 10 Hoofd van de Afdeling Belichting van de Münchner Kammerspiele, diverse onderwijsop-
drachten, lezingen en seminars in het binnen- en buitenland
1985 Auteur van het boek „Bühnenbeleuchtung“ 
1990 – 10 Gasthoogleraar voor lichtdesign aan het Mozarteum Salzburg
1995 Universiteitsprofessor voor lichtdesign aan het Mozarteum Salzburg
2010 4de druk „Faszination Licht“ – dit boek werd meerdere malen herzien en uitgebreid en is in meerde-
re talen vertaald

Foto: Gjon Mili
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L’ECLAIREUR  
DESIGNERSHOP 
IN PARIJS

IN HET JUISTE 
LICHT GEPLAATST

Opdrachtgever: Armand en Martine Hadida, Parijs/F
Binnenhuisarchitectuur/Shopdesign: SAQ, Artistic work, Arne Quinze, Brussel/B
Lichtplanning: Supersymetrics, Aysil Sari, Widnau/CH
Foto’s: Dave Bruel, Studio Arne Quinze / Tekst: Hildegard Wänger
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Meer dan 2 ton aan houten planken heeft Arne Quinze in de 
nieuwe L’Eclaireur verwerkt, grotendeels tot een reusachtige 
organische sculptuur. Hier moeten de mensen elkaar ontmoe-
ten, rondkijken en zich weer treffen. 

„Het is geen shop, het is een ervaring“, zegt Arne Quinze over het nieuwste winkelfiliaal van 
L’Eclaireur in de rue de Sévigné 40 in Parijs. Met de pretentie meer te zijn dan enkel een 
verkoopruimte, past de nieuwe showroom van Armand en Martine Hadida perfect in de reeks 
van de reeds bestaande shops van L’Eclaireur. Op 450 m2 worden de collecties van bekende 
designers uit de hele wereld gepresenteerd. Maar niet alleen dat, en ook niet voor iedereen. 
Alleen het personeel bepaalt, wie de felbegeerde designerstukken te zien krijgt en voor wie de 
afsluitbare kledingrekken verborgen blijven.  

SAQ houdt van provocatie, wijkt graag af van het alledaagse. In L’Eclaireur is het de combina-
tie van de modernste high-end technologie met recyclingmaterialen, waaruit zich een fasci-
nerend spanningsveld ontwikkelt. Twee ton onbehandelde houten planken, oude drukplaten 
en met lakverf besproeid karton vormen een opvallende tegenstelling tot de 147 geanimeerde 
beeldschermen, waarop de ogen van Barbara Becker, de vrouw van Arne Quinze, te zien zijn. 
Daartussen bevinden zich lievelingsstukken van Armand en Martine Hadida, door hen gevon-
den voorwerpen en natuurlijk ook de designercollecties. Alles lijkt willekeurig verdeeld en is 
toch perfect in het juiste licht geplaatst. 

Hij houdt van georganiseerde chaos en kan niet genoeg krijgen van mooie 
dingen: Armand Hadida heeft in oktober 2009 samen met zijn vrouw Mar-
tine in Parijs zijn zesde showroom geopend. Geselecteerde designermode 
of begeerde Microsoft Surface Table, alles heeft in L’Eclaireur zijn plaats 
– behalve verveling. 
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Op 450 m2 worden de collecties van bekende designers uit de 
hele wereld gepresenteerd. Maar niet altijd en ook niet voor 
iedereen. Het verkooppersoneel beslist spontaan, bij wie de 
schuifwanden geopend worden of gesloten blijven. 

De voortdurende afwisseling van licht en schaduw wordt als het ware door een meesterhand 
geënsceneerd. Verantwoordelijk hiervoor ís de lichtdesigner Aysil Sari. Samen met Zumtobel 
heeft zij het lichtsysteem Supersystem ontwikkeld, dat een gefocusseerde verlichting mo-
gelijk maakt, ook vanaf een grote hoogte. De aan rails bevestigde LED spots met hun 2,5 W 
overtuigen door een UV- en IR-stralingsvrij licht zonder warmteontwikkeling – dit zijn allemaal 
eigenschappen, die vooral bij de presentatie van kleding heel belangrijk zijn. De verhoogde 
gedeeltes en de garderobes worden facettenrijk verlicht door een verdere ontwikkeling van het 
Supersystem, bestaande uit een vierkante module met 4 spots. „Wie zo’n buitengewoon shop-
concept heeft, wil geen lichtoplossing uit een catalogus, maar een futuristische oplossing. Met 
Zumtobel was het mogelijk om dit te realiseren“, verklaart de lichtdesigner. 

Armand en Martine Hadida wilden altijd al heel iets bijzonders. Dit visionaire paar, dat 30 jaar 
geleden zijn eerste shop voor designerkleding in Parijs geopend heeft en daarmee merken 
als Prada, Helmut Lang, Timberland en Tods in Frankrijk invoerde, is beroemd vanwege zijn 
exclusieve verkoopruimtes. Bijzonder veel opzien baarde een showroom die in 2001 in de rue 
Hérold geopend werd, die van buiten af echter niet als zodanig te herkennen en bovendien 
alleen met een pincode toegankelijk is. Martine Hadida is ervan overtuigd, dat men alleen door 
fascinerende ontmoetingen met mensen kan groeien. Voor haar hoort hier ook het verrassen 
van mensen bij, het nieuwsgierig maken en vooral het ensceneren van collecties in plaats van 
ze alleen maar tentoon te stellen. Dit concept blijkt goed aan te slaan. Zo geeft een blogger op 
internet een gefascineerde beschrijving van de installatie en de ruimtebeleving van de nieuwe 
showroom in Parijs; hij merkt echter terloops op dat hij zo enthousiast was, dat hij de mode 
volledig vergat. Nu heeft hij in ieder geval een reden om er nog eens een keer heen te gaan. 

Lichtoplossing
SUPERSYSTEM H rails met 2,5 Watt LED’s, SUPERSYSTEM als module met 4 spots
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De nieuwbouw van de Katholieke Hogeschool Brugge is een 
architectonisch teken vol tegenstellingen – aan de straatzijde 
compact, met slechts een enkele raamopening in het studiege-
deelte, aan de kant van de campus daarentegen open en divers.

LIGHTLIFE 4   2010 
KHBO IN BRUGGE 
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KHBO  
IN BRUGGE 

ZICHTBAAR 
TEKEN 

Opdrachtgever: KHBO, Katholieke Hogeschool Brugge Oostende/B
Architectuur: Tijdelijke Vereniging S.A.R. – De Vloed, Heusden-Destelbergen/B
Elektroplanning: Studiebureau De Klerck Engineering, Brugge/B
Elektro-installateur: Electro Entreprise NV, Gullegem/B
Foto’s: Toon Grobet / Tekst: Kerstin Schitthelm

Veel universiteiten hebben intussen ingezien dat een inspirerende studie-
omgeving een positief effect heeft op de prestaties en de motivatie. Alleen 
degene die graag naar het collegegebouw gaat en daar een aangename 
sfeer aantreft, zal uiteindelijk succesvol zijn. Tegelijk merken de hoge-
scholen en universiteiten, hoe belangrijk eigen marketing is, om zich op 
de omstreden markt van de onderwijsinstellingen te profileren. De Katho-
lieke Hogeschool Brugge heeft met zijn nieuwbouw een richtinggevend 
bewijs hiervoor geleverd, de nieuwbouw is een teken dat al van veraf 
zichtbaar is. 
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Alle college- en seminarieruimtes zijn via de reusachtige trap 
in het atrium te bereiken (rechter pagina). In de gangen zorgen 
plafondlampen met een indirect profiel in een speciale uitvoe-
ring voor een aangenaam verblindingsvrij licht (boven).

Het Miros spiegelprojectie-systeem, lijkt bijna deel uit te ma-
ken van de constructie van het gebouw. Het indirecte, warme 
licht dat boven de spiegels ontstaat, vormt een spannend 
contrast met de koele architectuur van beton/glas (links).

De nieuwe campus in Brugge is een op zich zelf staande architectonische eenheid, die elke 
vorm van integratie buitensluit. De campus komt tegemoet aan de eigentijdse behoefte aan 
compactheid, optimale interne mobiliteit en flexibiliteit. Aan de straatzijde is het gebouw geslo-
ten, met slechts een enkele raamopening in het studiegedeelte. Aan de kant van de campus is 
het daarentegen extreem open met een veelsoortig design – een architectuur van tegenstrijdig-
heden. Door de combinatie van staal, glas, beton en hout ontstaan spannende tegenstellingen 
in de ruimtes van het KHBO gebouw. Tegelijk biedt de modulaire opzet de mogelijkheid, om 
zich ook in de toekomst op gewijzigde studie-eisen in te stellen.

Bij het betreden van het open, door licht overspoelde atrium zijn de hoofdfuncties en de ingan-
gen meteen duidelijk herkenbaar, de studenten worden op een logische wijze naar de interne 
gedeeltes verder geleid. Het gebouw bestaat uit een gedeelte met auditoria en een cafetaria, 
een zone met drie markante identieke zijarmen, waarin lesruimtes en kantoorruimtes onderge-
bracht zijn, en een indrukwekkend blok, dat het studiegedeelte omvat. Het atrium werd als een 
driedimensionaal trefpunt met brede trappen, open galerijen, zithoeken en leereilanden ontwor-
pen. Het was de wens van de architecten om het hele gebouw te voorzien van een overwegend 
indirecte verlichting. Het Miros spiegelprojectie systeem biedt hier een architectonisch veelei-
sende en lichttechnisch optimale oplossing, om de deels wel 10 m hoge ruimtes gelijkmatig en 
verblindingsvrij te verlichten.
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Twee auditoria, die door de akoestische wanden te openen, in een zaal voor 650 personen 
veranderd kunnen worden, bieden plaats voor verschillende evenementen. Boven de auditoria 
bevindt zich een heldere cafetaria voor 350 studenten, die door de indrukwekkende gordijnge-
vel het zicht op een naar het zuiden gericht terras vrij geeft. Het terras gaat over in een groen 
zonneterras.  De open, vaak wel 10 m hoge architectuur maakt hier bij de verlichting bewust 
gebruik van het Miros spiegelwerper systeem, dat deel lijkt uit te maken van de constructie van 
het gebouw. De indirecte, warme verlichting die boven de spiegels ontstaat, vormt een span-
nend contrast met de eerder koele architectuur van beton/glas. Dit contrast tussen koel beton 
en warm licht wordt systematisch bij alle indirect stralende lampen ingezet. Koen De Klerck: 
„Met licht, zowel met functioneel als met sfeerlicht, hebben we getracht de architectuur en 
de omgeving van het ganse gebouw nog te versterken, waarbij zowel met flexibiliteit als met 
onderhoud rekening gehouden werd.“

In de auditoria, die door de akoestische wanden te openen, 
in een grote zaal voor 650 personen veranderd kunnen worden, 
werd eveneens het Miros spiegelprojectie-systeem ingezet.
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Lichtoplossing
spiegelprojectie-systeem MIROS, inbouwarmaturen MIREL, 
indirect profiel in een speciale uitvoering

De drie blokken met lesruimtes en het studiegedeelte gaan over in het indrukwekkende atrium. 
Korte voetpaden verbinden de verschillende functiegedeeltes. Alle college- en seminarieruim-
tes werden groepsgewijs in de blokken met elk drie verdiepingen ondergebracht. De ruimtes 
zijn via de reusachtige trap in het atrium of via liften bereikbaar. De blokken vallen op door hun 
flexibele vormgeving: Ze zijn van de rest van het complex gescheiden, in afzonderlijke brand-
veiligheidszones onderverdeeld en met het oog op de geluidswering van elkaar losgekoppeld. 
De lesruimtes worden royaal verlicht met dicht aan het plafond aansluitende Mirel inbouwar-
maturen. Een indirect licht verspreidend speciaal profiel voorziet de doorgangszones van een 
aangenaam, verblindingsvrij licht.

Op het hoogste niveau van het atrium bevindt zich als optische afsluiting de „Silent Room“. 
Hierbij gaat het om een kunstinstallatie-project van de kunstenares Christine Deboosere, in een 
eigenzinnige kleur- en vormgeving.

Johan Bosschem: „Het was de wens van de KHBO, dat het gebouw een teken moest zijn, dat 
al van veraf zichtbaar is. Wij kwamen tegemoet aan deze wens, rekening houdend met alle 
beperkingen. Het gaat hier om een proces, waarin men het aspect van de flexibiliteit niet buiten 
beschouwing mag laten. Het moet steeds mogelijk zijn, om zich aan de behoeften van de op-
drachtgever aan te passen, die in de loop der tijd veranderen, want dat is altijd het geval.“

De seminarieruimtes worden door dicht aan het plafond aan-
sluitende Mirel inbouwarmaturen verlicht (boven). De „Silent 
Room“ op de hoogste verdieping van het atrium is een eigen-
zinnige kunstinstallatie van Christine Deboosere (onder). 
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KONINKLIJK LICHT!
SLOT NEUSCHWANSTEIN MET 
NIEUW LED LICHT
Koning Ludwig II zou enthousiast zijn! 
De monarch, die steeds openstond 
voor technische vernieuwingen, heeft 
ook in de negentiende eeuw bij de 
bouw van het slot Neuschwanstein 
veel technische sensaties gerealiseerd. 
Deze technische snufjes, maar vooral 
ook de hoogwaardige kunstzinnige 
inrichting van de pronkzalen, worden 
nu door Zumtobel efficiënt en vooral 
discreet geaccentueerd d.m.v. LED 
verlichting. Sinds kort fonkelen het 
LED lichtsysteem Supersystem en de 
LED spots Tempura in de prachtige 
troonzaal. Gepland is, om in dit jaar 
vrijwel alle vertrekken die voor bezoe-
kers toegankelijk zijn, achtereenvol-
gend met individuele LED lichtoplos-
singen van Zumtobel te verlichten. 
Hiermee slaat het Beierse Kastelen-
beheer meerdere ontwikkelingen in de 
lichttechniek in één keer over en stapt 
meteen over op de meest innovatieve 
verlichting, LED. 
 Vooral de kleine afmetingen en 
het UV-stralingsvrije licht hebben de 
verantwoordelijken overtuigd. Heiko 
Oehme van de bouwafdeling van het 
Beierse Kastelenbeheer: „De LED 
lampen zijn uitstekend geschikt voor 
onze historische vertrekken met hun 
zeer gevoelige meubelen, textielen en 
schilderijen. Ze doen onze waardevolle 
tentoonstellingsobjecten niet verble-
ken en bieden de mogelijkheid om de 
ruimtes met hun briljante licht perfect 
te accentueren. Door te kiezen tussen 

de kleurtemperatuur warm wit licht 
met 3 000 K en koud wit met 6 500 K 
worden de details perfect benadrukt.
 De keuze voor het Supersystem 
van Zumtobel was gemakkelijk, omdat 
dit lichtsysteem architectonisch onop-
vallend en tegelijkertijd heel effectief 
attractieve accenten plaatst, ook vanaf 
een grotere afstand. De LED spots met 
slechts 2,5 W kunnen door verschil-
lende optische opzetstukken aan de 
meest uiteenlopende lichtverdelingen 
aangepast worden. Bij de LED spot 
Tempura, die de prachtige kleuren in 
de koepel van de troonzaal nu effectief 
verlicht, laat de kleurtemperatuur zich 
van 2 700 tot 6 500 K gewoon door een 
druk op de knop instellen.  Zo heb-
ben degenen die in het museum voor 
het licht verantwoordelijk zijn, steeds 
de mogelijkheid om de lichtsituatie te 
wijzigen.
 Met de LED verlichting doet slot 
Neuschwanstein een grote stap naar 
de 21ste eeuw. Uit conservatorisch en 
creatief oogpunt de juiste beslissing 
om de nadruk op het waardevolle en 
unieke interieur te leggen en het tevens 
te beschermen.

De LED spots Tempura en het Supersystem zor-
gen voor een facettenrijke en discrete verlichting 
van de details in de troonzaal. Dankzij de uit-
stekende lichtkwaliteit en de variabele instelling 
van de kleurtemperaturen hebben de plafond- en 
muurschilderingen nog meer uitdrukkingskracht 
(Foto´s: Jens Ellensohn).

Het wereldwijd bekende slot in de buurt van 
Füssen, Duitsland, krijgt een nieuwe neue LED 
verlichting van Zumtobel (links, Foto: Getty 
Images).

NEWS & STORIES
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STARBRICK ALS BEZOEKERS
MAGNEET OP DE ART BASEL 
IN MIAMI BEACH
Van 3 tot 6 december 2009 presenteer-
de Zumtobel op de achtste Art Basel 
in Miami Beach in de Art Collectors 
Lounge het masterpiece Starbrick, dat 
in samenwerking met de internationaal 
bekende kunstenaar Olafur Eliasson 
ontstond.
 De Art Basel Miami Beach is de 
belangrijkste kunstexpositie op Ame-
rikaans gebied en trok dit keer meer 
dan 40 000 kunstliefhebbers. Meer dan 
250 geselecteerde galerieën uit meer 
dan 30 landen presenteerden schilde-
rijen, tekeningen, sculpturen, foto’s, 
installaties en video´s. Ook Zumtobel 
presenteerde zich nu al voor de vierde 
keer met innovatieve lichtoplossingen 
en exclusieve meesterwerken op dit 
exclusieve evenement.
 De door Olafur Eliasson ontwor-
pen stand stelde een installatie van 
16 Starbrick modules tentoon, die nog 
tijdens de beurs een koper vonden en 
reeds één dag nadat de beurs afgelo-
pen was, in het adembenemend mooie 
woonhuis van de designliefhebber Al 
Eiber werden geïnstalleerd. Al Eiber: 
„Ik ben expliciet geen verzamelaar van 
kunst, maar van designs. Alle werken 
moeten ook een functie hebben. Ik ben 
gelukkig dat ik nu een installatie in mijn 
verzameling heb, die uit de samenwer-
king van Olafur Eliasson en Zumtobel 
is ontstaan.“ 
 Wat betekent het voor u, om 
in het bezit te zijn van een Starbrick 
installatie?
Al Eiber: Wij zijn gelukkig, dat wij een van 
de eerste beschikbare Starbrick modu-
les bezitten, die uit de samenwerking 
van Olafur Eliasson en Zumtobel is 
ontstaan. Als een grandioos design 
met een hoge functionaliteit wordt 
gecombineerd, dan worden trends 
voor de toekomst in gang gezet.  Een 
kunstenaar van wereldklasse en een 
designer van wereldklasse staan ga-
rant voor grenzeloze mogelijkheden. 
 Heeft u een bijzondere band 
met het kunstzinnige werk van 
Olafur Eliasson?
Al Eiber: Nee, wij zijn door de art Basel 
gewandeld en werden door de fantas-
tische tentoonstelling aangetrokken 
zoals motten door het licht.

 U noemt zichzelf een design
verzamelaar – hoe onderscheidt u 
zichzelf van een kunstverzamelaar?
Al Eiber: Als designverzamelaar houden 
wij van driedimensionale werken, som-
mige met een functie, andere met een 
eerder visuele kracht en een diepzin-
nige functionaliteit. De meeste kunst-
verzamelaars concentreren zich op 
tweedimensionale werken zonder extra 
functie.
 U hebt de installatie direct op 
de tentoonstelling gekocht. Bent u 
altijd zo spontaan?
Al Eiber: Dat lijkt maar zo – wij hebben 
de installatie tenslotte drie dagen lang 
nauwkeurig bestudeerd.
  De installatie werd direct na de 
beurs bij u geïnstalleerd – heeft ze 
een bijzondere plaats?
Al Eiber: Ja, ze staat in het woonge-
deelte, waar we ze overdag kunnen 
bewonderen en ´s avonds van het licht 
kunnen genieten.
 Voldoet het licht en de verschil
lende schakelmogelijkheden aan uw 
verwachtingen? 
Al Eiber: Ja, het is prachtig – vooral de 
verschillende lichtstemmingen geven 
ons de mogelijkheid om het licht per-
fect op de gewenste sfeer in te stellen.

www.starbrick.info
www.zumtobel.com/starbrick

Designliefhebber Al Eiber was op de Art Basel 
Miami Beach zo enthousiast over de installatie 
die uit 16 Starbrickmodules bestaat, dat hij het 
kunstwerk na drie dagen kocht (onder, foto: 
Zumtobel). Het staat nu in de woonkamer van de 
designverzamelaar (boven, foto: Al Eiber).
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BURJ KHALIFA – OMHULD 
DOOR LICHT
In het begin van dit jaar werd in Dubai 
het hoogste gebouw ter wereld ge-
opend. De 828 m hoge, onlangs tot 
Burj Khalifa omgedoopte, toren heeft 
meer dan 160 etages en is ook vanaf 
een afstand van bijna 100 km nog te 
zien. Voor de indrukwekkende ope-
ningsmanifestatie leverde spacecan-
non, een onderneming van het merk 
Zumtobel, onder leiding van Prisme 
International en in samenwerking met 
Procon Hamburg en Playback Istanbul 
de spectaculaire lichtenscenering. 300 
Ireos spots met elk 7 000 W onderstre-
pen de gigantische afmetingen van 
het gebouw. Als bijzondere attractie 
werd hier voor het eerst de wereldwijd 
sterkste Searchlight Ramses 2 met een 
totaal wattage van 72 000 W gepresen-
teerd. 
 Met de verlichting van de Burj 
Khalifa heeft de firma spacecannon de 
grootste installatie in de geschiede-
nis van de onderneming gerealiseerd. 
Bedrijfsleider Peter Roos: „Met deze 
mega verlichting kunnen wij laten zien, 
dat wij de competente partner voor 
spectaculaire event- en architectuuren-
sceneringen zijn. Met conventionele 
verlichtingsmiddelen, maar ook met 
moderne LED techniek.“
 De firma spacecannon, gevestigd 
in het Italiaanse Fubine, staat voor 
hoogwaardige architectuurenscenerin-
gen en interactieve mediagevels. Met 
de individueel geplande lichtoplossin-
gen en lichtsturingen van spacecannon 
maakt Zumtobel zijn hoogwaardige 
lampenselectie compleet.

MARTE.MARTE IN HET 
LICHTFORUM DORNBIRN —
CONCRETE WORKS
Tot 12 april 2010 vond in het Zumtobel 
lichtforum in Dornbirn de tentoonstel-
ling „Concrete Works“ van het Oosten-
rijkse architectuurbureau Marte.Marte 
plaats. In een spannende expositie 
werden het werk en de concepten van 
het avantgardistische architectuur-
bureau uit Vorarlberg getoond. Bij de 
opening van de tentoonstelling op 4 
maart 2010 konden zich meer dan 200 
bezoekers van de creatieve diversiteit 
van het opmerkelijke architectuurbu-
reau overtuigen.
 De titel „Concrete Works“ staat 
enerzijds voor de zeer concrete weer-
gave van de gerealiseerde projecten 
en concepten, anderzijds voor de 
bouwstof beton, dat op een fascine-
rende wijze een centraal element in 
de projecten van het buitengewone 
architectuurbureau is. Integrale, 
energie-geoptimaliseerde gebouwen 
met een weldoordachte lichtgeleiding 
en bewegwijzering zijn belangrijke 
thema’s in hun bouwwerken. Met de 
eerste monografische expositie van 
de Oostenrijkse architecten komen de 
ontwerpen van hun bureau centraal 
te staan.  De projecten munten vooral 
uit door een heldere indeling, con-

ceptuele consequentie en sculpturale 
aanwezigheid. Vaak zijn hun bouwwer-
ken verbluffende passtukken in een 
historisch geheel en zetten met groot 
besef voor de eigen identiteit bestaan-
de structuren voort - structuren waarin 
zowel lokale tradities als ook moder-
ne vormgeving te herkennen zijn. De 
expositie geeft een representatief 
overzicht van de complexe creativiteit 
van de Marte.Marte architecten, toont 
ideeën, materialen, binnen- en buiten-
zijde, maar laat ook de mensen achter 
de projecten zien.
 De expositie zal daarna ook nog 
in andere lichtforums en lichtcentra te 
zien zijn. 

Veeleisende architectuur met een sensibele ge-
bouwenplanning: Marte.Marte in het Lichtforum 
Dornbirn. (boven en links, Foto’s: Andrea Flak) 
Bij de opening van de tentoonstelling konden 
zich meer dan 200 bezoekers van de creatieve 
diversiteit van het opmerkelijke architectuurbu-
reau overtuigen. (onder, Foto: Zumtobel)

Een fascinerend gebouw met een fantastische 
lichtshow: De Burj Khalifa, vroeger Burj Dubai 
genoemd, werd begin januari 2010 met een 
lichtenscenering met spots van spacecannon 
feestelijk geopend.
(Foto: www.burjdubaiskyscraper.com)
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