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Door de klimaatopwarming en de uitputting van 
de fossiele brandstoffen is energie-efficiëntie uit-
gegroeid tot een topprioriteit in alle domeinen 
waaronder ook de residentiële sector. Hoewel het 
energieverbruik in woningen sterk varieert, kan men 
stellen dat verlichting, naast huishoudelijke appara-
tuur, verantwoordelijk is voor een niet te verwaarlo-
zen deel van het elektriciteitsverbruik van gezinnen. 

Meerdere studies hebben aangetoond dat meer 
dan 10 % van het totale elektriciteitsverbuik van 
een huishouden naar verlichting gaat. Toch moet 
men vaststellen dat energiezuinige verlichtingssys-
temen - in tegenstelling tot energie-efficiënte ver-
warmingssystemen en huishoudelijke apparaten - 
vooralsnog weinig gepromoot en toegepast worden.

In 2008 werd er mede hierdoor een Europese richt-
lijn gestemd voor de geleidelijke intrekking (tussen 
2009 en 2011) van gloeilampen die weinig efficiënt 
en energieverslindend zijn. De markt, de gebruikers 
en de installaties zullen zich bijgevolg moeten aan-
passen aan de alternatieven (de compacte fluores-
centielamp, de halogeenlamp met infraroodcoating 
en de lichtdiode (led)) die door de inwerkingtreding 
van deze richtlijn bevorderd worden.  

1 INLEIDING

We willen erop wijzen dat de verlichting van wo-
ningen erg complex is. In tegenstelling tot wat het 
geval is voor industriële en tertiaire gebouwen be-
staan er tot op heden immers geen normen noch 
aanbevelingen omtrent de verlichtingssterkten in 
woningen. Hier komt nog eens bij dat de voorkeu-
ren van de bewoners sterk kunnen verschillen en 
dit, zowel afhankelijk van objectieve en kwantifi-
ceerbare voorwaarden (zo hebben oudere mensen 
een sterkere verlichting nodig) als van socio-cul-
turele en subjectieve voorwaarden (voorkeur voor 
een bepaald verlichtingstype, voor een bepaalde 
kleurtemperatuur, …). Om deze redenen is het 
voor de architecten en de bewoners niet altijd een-
voudig een efficiënte, comfortabele en esthetische 
verlichting in de woning te realiseren. 

Het doel van deze gids is om hulp te bieden bij het 
ontwerp en de keuze van een verlichtingsinstalla-
tie. Zo behandelt hij onder meer de technologie van 
de lampen en de bestaande armaturen en geeft hij 
eveneens meer informatie over de te installeren ver-
mogens om een zo efficiënt mogelijke verlichting te 
bereiken zonder echter het comfort en de esthetiek 
uit het oog te verliezen. Ten slotte wordt er voor 
elke ruimte een aangepaste verlichting voorgesteld. 
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2.1 FOTOMETRISCHE TERMEN 
EN BEGRIPPEN

Vooraleer we van start gaan met de beschrijving 
van de manieren waarmee het mogelijk is te komen 
tot een efficiënte woningverlichting, herhalen we 
eerst enkele theoretische basisprincipes over licht 
en de verlichtingskunde. In dit onderdeel worden 
alleen de fotometrische termen en begrippen toe-
gelicht die noodzakelijk zijn om het vervolg van 
deze gids te begrijpen.

2.1.1 DE LICHTSTROOM

De lichtstroom (F) is de hoeveelheid licht die door 
een lichtbron uitgestraald wordt in alle richtingen 
van de ruimte. Deze wordt uitgedrukt in lumen 
(symbool : lm).

2 WAT IS VERLICHTING ?

Afb. 2 De verlich-
tingssterkte op een 
oppervlak.

VOORBEELDEN
• Een buitenvloer bij een nacht met volle maan : 0,2 lx
• Een werkoppervlak van een bureau : van 300 tot 1000 lx
• Een buitenoppervlak bij bewolkte hemel : van 5000 tot 

20.000 lx
• Een buitenoppervlak bij heldere hemel : van 7000 tot 

24.000 lx
• Een oppervlak dat pal in de zomerzon ligt: 100.000 lx

De verlichtingssterkten die buiten worden waarge-
nomen variëren sterk : van 0,2 lux bij een nacht 
met volle maan tot 100.000 lux bij een zonnige 
zomerdag. 

Het gaat hier in feite om het door de lichtbron uit-
gestraalde ‘lichtvermogen’, een grootheid op ba-
sis waarvan verschillende lichtbronnen met elkaar 
vergeleken kunnen worden. Twee bronnen die de-
zelfde lichtstroom uitstralen, geven in principe een 
identieke lichthoeveelheid af aan de ruimte.

2.1.2 DE VERLICHTINGSSTERKTE

De verlichtingssterkte is het gedeelte van de 
lichtstroom (licht) dat effectief invalt op het op-
pervlak. Deze wordt uitgedrukt in lux (of lm/m²; 
symbool : lx) : 1 lx = 1 lm/m².

2.1.3 DE LICHTSTERKTE

De uitstraalrichting is een belangrijke parameter 
die weergegeven wordt door de lichtsterkte (ook 
wel lichtintensiteit genoemd). De lichtsterkte komt 
immers overeen met de lichtstroom die per vaste 
hoekeenheid uitgestraald wordt in een gegeven 
richting. Deze wordt uitgedrukt in candela (lumen 
per steradiaal; symbool : cd). 

Afb. 1 De lichtstroom 
van een lichtbron.

Afb. 3 De lichtsterkte 
van een lichtbron.
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2.1.4 DE LUMINANTIE

Luminantie is de enige grootheid die rekening 
houdt met de waarneming door het menselijk oog. 
Aangezien deze grootheid in relatie staat met de 
lichtinval op het netvlies vormt ze een maat voor 
de helderheid van een lichtbron of een verlicht 
oppervlak. Luminantie is de verhouding van de 
lichtsterkte van een oppervlak in de kijkrichting tot 
het schijnbare oppervlak ervan in de beschouwde 
richting. Luminantie wordt uitgedrukt in candela 
per vierkante meter (symbool : cd/m²).

Het menselijke oog kan luminanties waarnemen 
van 0,001 cd/m² tot 100.000 cd/m².

VOORBEELDEN
• Een nachtlandschap : 10-3 cd/m²

• Een landschap bij volle maan : 10-2 tot 10-1 cd/m²

• Een landschap bij bewolkte hemel : 300 tot 5000 cd/m²

• De maan : 2500 cd/m²

• Een wit blad in de zon : ongeveer 25.000 cd/m²

• De zon : 1,5 x 109 cd/m²

direct en veranderlijk licht, terwijl de hemel eerder 
een bron van diffuus en stabiel licht is.

Het gebruik van daglicht brengt verschillende 
voordelen met zich mee en dit, zowel op fysiolo-
gisch als op psychologisch vlak :
• het licht dat afkomstig is van de zon en de hemel 

wordt over het hele spectrum uitgestraald, waar-
door voorwerpen hun ‘werkelijke’ kleur vertonen

• daglicht verbruikt geen energie. De hoeveelheid 
licht die beschikbaar is, hangt af van de periode 
van het jaar, het uur en het weer. In bepaalde ge-
vallen kan het daglicht echter volstaan om onze 
leefruimten op afdoende wijze te verlichten

• de gevelopeningen die in gebouwen aangebracht 
worden om het daglicht binnen te laten, gunnen 
de bewoners ook een blik op de buitenwereld, 
waardoor deze meer verbonden zijn met hun 
omgeving.

Daglicht is echter geen perfecte lichtbron :
• het verandert voortdurend van intensiteit en 

kleur, waardoor het niet gemakkelijk is om een 
ruimte louter en alleen op deze wijze continu te 
verlichten

• het kan hoge luminanties veroorzaken en dus is 
een zekere verblinding mogelijk (bv. wanneer 
directe zonnestralen een ruimte binnenvallen), 
zodanig dat het noodzakelijk kan zijn om zich 
van de lichtbron af te schermen

• het binnendringen van zonnestralen kan tot over-
verhitting leiden in het gebouw. In bepaalde ge-
vallen zal het daarom noodzakelijk zijn om een 
zonnewering te voorzien.

2.3 KUNSTLICHT

Sinds de uitvinding van de gloeilamp in de 
19de eeuw door Thomas Edison, wordt kunstlicht in 
alle domeinen gebruikt : wegverlichting, woning- 
en kantoorverlichting, decoratieve verlichting, …

Het voordeel van kunstlicht is dat er op elk mo-
ment van de dag of nacht verlichting mogelijk is, 
op voorwaarde dat er een energietoevoer is.

Maar ook kunstlicht heeft zijn grenzen. Door-
dat er energie nodig is voor de werking ervan, 
brengt kunstlicht immers een zekere vervuiling 
en de uitputting van de natuurlijke energiebron-
nen met zich mee. Indien kunstlicht dan ook nog 
eens fout toegepast wordt (te veel licht, slecht ge-
stuurde lichtstroom, …) kan ze bovendien leiden 
tot lichtvervuiling, waardoor de hemelobservatie 
verstoord wordt en het ecosysteem ontregeld kan 
worden.

2.2 DAGLICHT

Mensen hebben steeds geleefd volgens de natuur-
lijke ritmes van het daglicht en de seizoenen. De 
opkomst van de kunstlichtbronnen heeft er echter 
voor gezorgd dat de mens zijn levens- en werkrit-
me heeft kunnen uitbereiden. Desondanks blijft 
daglicht een essentiële rol spelen bij diverse as-
pecten van ons dagelijkse leven.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen 
twee soorten daglichtbronnen : direct daglicht en 
diffuus daglicht. Zo verspreidt de zon een sterk, 

Afb. 4 De lumi-
nantie van een 

oppervlak dat  
verlicht wordt 

door een bron.

Lichtsterkte

Luminan-
tie

Verlichtingssterkte
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2.4 DE OPBOUW VAN EEN 
VERLICHTINGSTOESTEL

Een verlichtingstoestel bestaat uit verschillende 
onderdelen : de lichtbron (de lamp), de eventuele 
hulpapparatuur en de behuizing van de armatuur.

2.4.1 DE LICHTBRON

De lichtbron (de lamp) is het basiselement van 
het verlichtingstoestel. Zonder lichtbron kan het 
toestel onmogelijk het nodige licht voor de ver-
lichting voorzien. De kunstlichtbronnen kunnen in 
drie categorieën onderverdeeld worden naargelang 
de technologie die gebruikt wordt om het licht te 
produceren : gloeilampen, gasontladingslampen en 
elektroluminescentielampen. Deze technologieën 
worden uitgebreid besproken in § 3.2 (p. 10).

2.4.2 DE HULPAPPARATUUR

Bepaalde lampen hebben hulpapparatuur nodig om 
correct te kunnen functioneren. Deze hulpappara-
tuur kan in twee grote groepen onderverdeeld wor-
den : transformatoren en voorschakelapparatuur.

Transformatoren worden meestal gebruikt in com-
binatie met halogeenlampen op zeer lage spanning 
(ZLS). Men kan twee soorten onderscheiden : (fer-
ro)magnetische of elektronische transformatoren. 
Deze hebben tot taak om de lamp vanaf de netspan-
ning van een lagere spanning (meestal 12 V voor 
halogeenlampen) te voorzien. Een van de voordelen 
van ZLS-halogeenlampen is het feit dat ze een zeer 
laag risico op elektrocutie vertonen (althans toch 

voor de elementen die zich na de transformator 
bevinden). We willen erop wijzen dat ook lichtdi-
odes (leds) op ZLS kunnen functioneren. Aange-
zien deze echter op gelijkstroom werken, hebben 
ze hiertoe niet alleen een transformator, maar ook 
ook een gelijkrichter nodig.

Starters en ballasten worden gebruikt in combi-
natie met ontladingslampen. Er bestaan ferromag-
netische ballasten die gecombineerd dienen te 
worden met een starter en elektronische ballasten 
met een geïntegreerde starter. Dit koppel (starter/
ballast) verzekert het aansteken van de lamp en 
beperkt de stroom in de buis tijdens het gebruik 
om aldus het stukgaan van de lamp te vermijden.

2.4.3 DE BEHUIZING VAN DE 
ARMATUUR

Het derde element van een verlichtingstoestel is de 
behuizing van de armatuur. Deze bevat de licht-
bron en de eventuele hulpapparatuur en heeft de 
volgende drie functies :
• ze zorgt ervoor dat het licht dat afkomstig is van 

de lichtbron met behulp van de optiek naar de 
te verlichten ruimte gericht wordt

• ze beschermt de lamp en de eventuele hulpap-
paratuur tegen externe invloeden (schokken, 
water, stof, …)

• door haar vorm, kleur en materiaal vervult ze 
een esthetische rol die vooral belangrijk is bij 
residentiële toepassingen.

Soms kan het gebeuren dat er geen behuizing van de 
armatuur aanwezig is. Een typisch voorbeeld hier-
van is de naakte lamp op een enkelvoudige fitting.
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3 DE BESCHIKBARE LAM-
PEN EN ARMATUREN ?

In de residentiële sector is de keuze voor een ver-
lichtingssysteem meestal gebaseerd op esthetische 
en subjectieve criteria, terwijl men in de tertiaire 
sector eerder teruggrijpt naar functionele, econo-
mische en ecologische criteria. Afhankelijk van de 
toepassing kunnen er dus verschillende armaturen 
en lampen gebruikt worden. Dit hoofdstuk geeft 
een overzicht van de verschillende lamp- en arma-
tuurtypes die terug te vinden zijn in de residentiële 
sector en geeft voor elk type de voor- en nadelen.

3.1 DE LAMPEIGENSCHAPPEN

Vooraleer te beginnen met de gedetailleerde ana-
lyse van de lampen die gebruikt worden in de re-
sidentiële sector, volgt hieronder een overzicht van 
de verschillende parameters die een rol spelen bij 
het bepalen van de lampkwaliteit. Het gaat hier on-
der meer om het lichtrendement, de lichtintensiteit, 
de kleurtemperatuur, de kleurweergave-index en de 
levensduur.

3.1.1 HET LICHTRENDEMENT

De lichtefficiëntie of het lichtrendement (h) van 
een lamp kan afgeleid worden door de lichtstroom 
F, uitgedrukt in lumen, te delen door het vermo-
gen P, uitgedrukt in watt. Het lichtrendement wordt 
opgegeven in lm/W, hetzij :

h = F/P   [lm/W].

VOORBEELDEN
• Een standaard gloeilamp van 60 W met een 

lichtstroom van 700 lm heeft een lichteffici-
entie van 11,7 lm/W. 

• Aangezien een compacte bolvormige fluo-
rescentielamp met een vermogen van 15 W 
dezelfde lichtstroom (700 lm) uitstraalt, 
ligt de lichteffciëntie ervan viermaal hoger 
(46,7 lm/W).

Sinds 1999 legt een Europese richtlijn een 
energielabel op voor lampen voor huishou-
delijk gebruik. Dit energielabel heeft een 
vergelijkbare opmaak als de reeds bestaande 
labels voor huishoudelijke apparaten (was-
machines, koelkasten, …). Het gaat hier 
meer bepaald om een etiket met een kleuren-
code en een letter die meer informatie geven 
over de energie-efficiëntie van de lamp. De 
lampen uit de klasse ‘A’ vertonen de beste 
prestaties de lampen uit de klasse ‘G’ de 
slechtste.

Op dit label moet doorgaans ook de lichtstroom en 
het vermogen van de lamp af te lezen zijn. De le-
vensduur van de lamp kan eveneens ter informatie 
aangegeven worden.

Het verstrekte label is afhankelijk van de lichtef-
ficiëntie en het vermogen van de lamp, zoals weer-
gegeven in afbeelding 5 (p. 9).

Uit deze grafiek blijkt dat het toepassingsgebied 
van de energie-efficiëntieklasse B redelijk ruim is. 
Deze klasse kan immers lampen bevatten waarvan 
de lichtefficiëntie tot drie keer lager is dan voor 
een andere lamp met hetzelfde vermogen. Bij het 
kiezen van een lamp uit de klasse B dient men zich 
dan ook bewust te zijn van deze verschillen.

VOORBEELDEN
• Een halogeenlamp met een vermogen van 30 W die 

voorzien is van een infraroodcoating (IRC), bezit een 
lichtstroom van 620 lm en heeft een lichtefficiëntie van 
21 lm/W. Deze lamp behoort dus tot de klasse B.

• Voor een lichtstroom in dezelfde grootteorde (610 lm) bezit 
een compacte bolvormige fluorescentielamp een vermogen 
van 12 W. Deze lamp behaalt hiermee een lichtefficiëntie 
van 51 lm/W en behoort dus eveneens tot de klasse B.

Dit voorbeeld toont dat er tussen twee lampen uit eenzelfde 
energie-efficiëntieklasse grote efficiëntieverschillen kunnen zijn. 
Bij de keuze van een lamp baseert men zich dus beter op zijn 
lichtefficiëntie dan op zijn klasse. 
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Het voornoemde energielabel is echter niet van 
toepassing op alle lampen voor huishoudelijk ge-
bruik. De volgende lampen vallen buiten het toe-
passingsgebied van de richtlijn en krijgen dus geen 
energielabel toegewezen :
• lampen met een vermogen van minder dan 4 W 

(vaak ledlampen (leds))
• lampen met een lichtstroom van meer dan 

6500 lm
• directionele lampen (spots)
• andere meer specifieke lampen (lampen voor 

zaklampen, ovens, …).

3.1.2 DE LICHTSTERKTE

De lichtsterkte is de lichtstroom die per vaste hoek-
eenheid uitgestraald wordt in een gegeven richting. 
Dit begrip is zeer belangrijk bij spots aangezien het 
richtingsaspect hiervoor een fundamantele eigen-
schap is. Indien men het over de lichtsterkte heeft, 
dient men ook steeds rekening te houden met de 
openingshoek van de lamp.

In het algemeen vermelden de fabrikanten de licht-
stroom van spots niet. Het kan dus nuttig zijn de 
openingshoek en de lichtsterkte van de lamp te 
kennen, aangezien deze waarden een idee geven 
van de manier waarop het licht uitgestraald zal 
worden. 

3.1.3 DE KLEURTEMPERATUUR

De kleurtemperatuur van een lichtbron is bepalend 
voor de kleur van het uitgestraalde licht en dus 
ook voor de gecreëerde lichtsfeer. Deze grootheid 
wordt uitgedrukt in kelvin (K) en komt overeen 
met de temperatuur die een zwart stralingslichaam 
moet hebben om dezelfde lichtkleur uit te stralen 
als de beschouwde lichtbron.

VOORBEELDEN VAN KLEURTEMPERA-
TUREN
• Een klassieke gloeilamp : ± 2700 K

• Een halogeenlamp : ± 3000 K

• Een fluorescentielamp : van 2700 tot 6000 K

• Daglicht : van 2000 tot meer dan 10.000 K

Bij een gelijk vermogen zal de intensiteit in de 
hoofdas verkleinen en het rendement verhogen 
naarmate de openingshoek groter wordt. 

Extern voorschakelapparaat

Afb. 6 Bereik van de kleurtemperatuur.

 1800 K 2700 K 3500 K 5000 K 7500 K 12000 K

 Rood Warm Neutraal Koud Heel koud Ijskoud

Men heeft het over koude kleuren (de meer blau-
we kleuren) wanneer de kleurtemperatuur stijgt 
(boven 5000 K) en over warme kleuren (de meer 
rode kleuren) wanneer de kleurtemperatuur onder 
3300 K daalt. 
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3.1.4 DE KLEURWEERGAVE-INDEX

De kleurweergave-index (Ra) geeft informatie over 
de manier waarop een lichtbron de verschillende 
golflengten van het zichtbare spectrum weergeeft. 
Het gaat hier met andere woorden om de kleurpre-
cisie van een voorwerp in vergelijking tot zijn kleu-
ren bij daglicht. De kleurweergave-index bevindt 
zich op een schaal van 0 (slecht) tot 100 (perfect). 
Een lichtbron met een goede kleurweergave-index 
straalt een licht uit dat alle kleuren (alle golfleng-
ten) van het zichtbare spectrum bevat en zo de 
werkelijke kleuren van de voorwerpen weergeeft. 
Een monochromatische lichtbron zal daarentegen 
een licht uitstralen dat slechts één kleur (één golf-
lengte) bevat. 

Afb. 7 Drie lampen met een verschillende kleur-
temperatuur : links ‘warm’, in het midden ‘neutraal’ 
en rechts ‘koud’.

3.1.5 DE LEVENSDUUR

Er bestaan meerdere definities voor de levensduur 
van een lamp. Als men het heeft over de gemid-
delde levensduur van een hoeveelheid lampen, 
gaat het bijvoorbeeld over het aantal werkings-
uren totdat 50 % hiervan niet langer ‘functioneel’ 

VOORBEELDEN VAN DE 
KLEURWEERGAVE-INDEX (Ra) 
• Daglicht : 100

• Gloeilampen (klassiek of halogeen): ± 100

• Fluorescentielampen (meestal) : van 60 tot 95

• Hogedruknatriumlampen (monochromatische wegver-
lichting is een goed voorbeeld van een lichtbron met een 
slechte kleurweergave-index) : < 25

is. De betekenis van dit begrip kan van plaats tot 
plaats verschillen. In Europa wordt een lamp als 
niet-functioneel beschouwd zodra deze minder 
dan 70 % (85 % voor gloeilampen) van zijn initi-
ele lichtstroom uitstraalt. In de Verenigde Staten 
wordt een lamp daarentegen pas als niet-functio-
neel beschouwd wanneer deze niet meer werkt. 
Dit zijn twee volledig verschillende visies op een-
zelfde begrip.

VOORBEELDEN VAN STANDAARD-
LEVENSDUREN
• Een klassieke gloeilamp : 1000 h

• Een halogeenspot op lage spanning : 2000 tot 4000 h

• Een compacte fluorescentielamp : 6000 tot 12.000 h

• Een fluorescentielamp : 16.000 tot 20.000 h

3.2 DE BESCHRIJVING VAN DE 
VERSCHILLENDE LAMPEN 
VOOR HUISHOUDELIJKE 
TOEPASSINGEN

De lampen zijn het eerste bepalende element in 
een verlichtingsinstallatie. De efficiëntie van de be-
schouwde installatie is immers in grote mate afhan-
kelijk van het gekozen lamptype en de gebruikte 
technologie. Deze paragraaf geeft een overzicht 
van de verschillende lamptypes die gebruikt kun-
nen worden voor huishoudelijke toepassingen en 
van hun algemene kenmerken.

Deze lijst is echter geenszins volledig omdat er ook 
lampen bestaan die bestemd zijn voor specifieke 
doeleinden (bv. aquariumlampen).

3.2.1 GLOEILAMPEN

Gloeilampen stralen licht uit doordat ze een gloei-
draad bevatten die opgewarmd wordt door middel 
van een elektrische stroom. Er bestaan twee soor-
ten gloeilampen : de ‘klassieke’ gloeilamp en de 
halogeengloeilamp.

3.2.1.1 DE ‘KLASSIEKE’ GLOEILAMPEN

Deze lampen worden veelvuldig gebruikt voor re-
sidentiële toepassingen en zijn beschikbaar in ver-
schillende vormen en afmetingen (afbeeldingen 8, 
9 en 10).

 2700 K 4000 K 5000 K
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Afb. 8 Bolvormige gloei-
lamp.

Afb. 9 Kaarsvormige gloei-
lamp.

Afb. 10 Gloeilampspot.

n Het werkingsprincipe

Wanneer er stroom door een wolfraamgloeidraad 
wordt gestuurd, begint deze op te warmen en licht uit 
te stralen. De gloeidraad bevindt zich in een luchtle-
dig of met een specifiek gas gevuld lampomhulsel.

n Het vermogen en de licHtstroom

De klassieke gloeilampen bestaan in een breed ver-
mogensbereik, gaande van 25 tot meer dan 100 W. 
Hun lichtstroom kan variëren van 200 tot meer dan 
1900 lm.

n de licHtefficiëntie en de energie-efficiëntie-
klassen

De efficiëntie van gloeilampen is erg zwak en ligt 
tussen 5 en 19 lm/W. Hiermee behoren ze tot de 
energie-efficiëntieklassen E tot G.

n de kleurtemperatuur en de kleurweergave-
index

Gloeilampen stralen een warm wit licht uit 
(2700 K) en hebben bovendien een uitstekende 
kleurweergave-index (Ra = 100).

n de levensduur

De levensduur van gloeilampen is relatief kort 
(1000 h) en hangt in grote mate af van de span-
ningsvariatie van het elektriciteitsnetwerk.

n de inzamel- en recyclagepunten

In België bestaan er geen specifieke inzamel- en 
recyclagepunten voor gloeilampen. Doordat gloei-
lampen metalen onderdelen bevatten, mogen ze 
niet in de glascontainer worden gegooid en moe-

ten ze bijgevolg behandeld worden zoals gewoon 
huishoudelijk afval.

n de voor- en nadelen

Gloeilampen hebben een uitstekende kleurweer-
gave-index en bestaan in verschillende vormen en 
afmetingen. Bovendien zijn ze ook makkelijk te 
dimmen.

Het energierendement van gloeilampen is echter 
heel zwak : bijna 95 % van de energie die ze verbrui-
ken, wordt omgezet naar warmte terwijl slechts 5 % 
wordt omgezet in licht. We willen er ook op wijzen 
dat deze lampen een korte levensduur hebben.

3.2.1.2 HALOGEENGLOEILAMPEN

Sinds enkele jaren zit het gebruik van halogeen-
lampen in woningen in de lift. Deze lampen kun-
nen onderverdeeld worden in drie verschillende 
categorieën :
• de spots (230 V of 12 V), die erg gewaardeerd 

worden omwille van hun kleine omvang en mak-
kelijke inbouwbaarheid (afbeelding 11, p. 12)

• de capsulelampen, die meer en meer gebruikt 
worden dankzij hun kleine omvang (afbeel-
ding 12, p. 12)

• de minibuizen met twee fittingen, die verkrijg-
baar zijn in hoge vermogens en meestal gebruikt 
worden voor buitenverlichting in de vorm van 
spots en als indirecte staande armaturen voor 
binnenverlichting (afbeelding 13, p. 12).

n Het werkingsprincipe

Het werkingsprincipe van halogeenlampen is bijna 
identiek aan dat van de klassieke gloeilampen. Het 
grote verschil zit in het halogeengas dat werd inge-
bracht in het lampomhulsel. Dit gas zorgt ervoor dat 
het vrijgekomen wolfraam van de gloeidraad (dat 
verdampt onder invloed van warmte) opnieuw af-
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Afb. 13 Minihalogeenbuis 
met twee fittingen.

gezet wordt op de gloeidraad. Dit proces verhoogt 
niet alleen de levensduur van de lamp, maar belet 
ook het zwart worden van het lampomhulsel en de 
ermee gepaard gaande lichtstroomverliezen.

Sinds enkele jaren zijn er ook halogeenlampen met 
een infraroodcoating (IRC – infrared coating) op de 
markt verschenen. Bij deze lampen werd er een spe-
ciale coating op het lampomhulsel aangebracht die 
de infraroodstraling (warmte) naar de gloeidraad 
terug leidt, zodanig dat er minder energie nodig is 
om die op temperatuur te krijgen. Het rendement 
van deze halogeenlampen ligt hoger dan dat van een 
klassieke halogeenlamp (ongeveer 20 tot 30 %).

n Het vermogen en de licHtstroom

Het vermogen van halogeenlampen varieert van 
5 W tot 500 W (minibuis) en de uitgestraalde 
lichtstroom ligt tussen 50 en meer dan 10.000 lm.

n de licHtefficiëntie en de energie-efficiëntie-
klassen

De efficiëntie van halogeenlampen ligt een stuk 
hoger dan deze van klassieke gloeilampen, hoewel 
ook bij dit lamptype het merendeel van de ver-
bruikte energie omgezet wordt naar warmte. Het 
rendement varieert van 10 tot 12 lm/W voor een 
standaardlamp en ligt rond 30 lm/W voor een ha-
logeenlamp met een infraroodcoating.

Deze lampen behoren tot de energie-efficiëntie-
klassen G tot B.

n de kleurtemperatuur en de kleurweergave-
index

De kleurtemperatuur van halogeenlampen ligt om 
en bij de 3000 K (neutraal wit). De kleurweergave-
index is uitstekend (Ra = 100).

Afb. 11 Halogeenspot. Afb. 12 Halogeenlamp van 
het capsuletype.

n de levensduur

De levensduur van halogeenlampen is afhankelijk 
van het type en varieert tussen 2000 en 5000 h. 
Halogeenlampen die op zeer lage spanning (12 V) 
werken, vertonen meestal een langere levens-
duur dan halogeenlampen die op hogere spanning 
(230 V) werken.

n de inzamel- en recyclagepunten

Net zoals voor de klassieke gloeilampen bestaan er 
in België geen specifieke inzamel- en recyclage-
punten voor halogeenlampen. Deze lampen mogen 
niet in de glascontainer gegooid worden en dienen 
behandeld te worden zoals gewoon huishoudelijk 
afval.

n de voor- en nadelen

Net zoals de gloeilampen bezitten halogeenlampen 
een goede kleurweergave-index en zijn ze gemak-
kelijk te dimmen.

Door het feit dat ze ook beschikbaar zijn in cap-
sulevorm, zijn deze lampen zeer gegeerd voor toe-
passing in kleinere lichtbronnen. Halogeenspots 
worden eveneens sterk gewaardeerd omwille van 
hun richtbare karakter, waardoor ze bepaalde voor-
werpen of ruimten kunnen laten opvallen. 

Halogeenlampen vertonen echter, net zoals de 
gloeilampen, een zwak verlichtingsrendement en 
hebben doorgaans een redelijk korte levensduur 
(op een aantal uitzonderingen na).

3.2.2 GASONTLADINGSLAMPEN

Een tweede techniek om licht uit te stralen, is door 
middel van een gasontlading. Dit lichtproductie-
principe wordt onder meer aangewend in fluores-
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centielampen en compacte fluorescentielampen 
voor binnenverlichting.

3.2.2.1 FLUORESCENTIELAMPEN

De fluorescentielamp wordt sinds het begin van de 
20ste eeuw gebruikt voor industriële en residentiële 
verlichtingstoepassingen. Hoewel ze in het verle-
den doorgaans in hun ruwe vorm (naakt) toegepast 
werden en een weinig comfortabel groenig licht 
uitstraalden, hebben de fluorescentielampen en hun 
hulpapparatuur de afgelopen jaren een sterke evo-
lutie gekend. Zo werden de meeste nadelen weg-
gewerkt en werd het productgamma voor de resi-
dentiële sector sterk uitgebreid.

n Het werkingsprincipe

Het werkingsprincipe van een fluorescentielamp 
is gebaseerd op het dempen van een elektrische 
ontlading in een buis die kwikdampen onder lage 
druk bevat. Dit gebeurt door een spanning tot 
stand te brengen tussen twee elektroden die zich 
aan weerskanten van de buis bevinden. Dit ver-
oorzaakt niet alleen een ionisatie van het kwik, 
maar ook botsingen tussen de elektroden die van 
de kathode naar de anode verspringen enerzijds en 
de gasionen anderzijds. De energie die door deze 
botsingen vrijkomt, wordt omgezet naar zichtbaar 
licht door het fluorescentiepoeder dat zich aan de 
binnenwand van de buis bevindt. 

Om een gasontladingslamp te laten branden, is er 
hulpapparatuur nodig die de ontlading inleidt en 
deze eveneens beperkt en controleert. Oorspron-
kelijk bestond deze hulpapparatuur uit een ferro-
magnetisch ballast dat rond een ijzerhoudende kern 
gewikkeld werd en een starter die zorgde voor de 
inleiding van de ontlading. De functie van het kop-
pel ‘ballast/starter’ kan tegenwoordig echter ook 
verzekerd worden door een elektronische ballast. 
Deze recente technologie heeft heel wat voordelen 

Afb. 15 Cirkelvormige 
ontladingslamp.

Afb. 14 
Lineaire ont-
ladingslamp 

(TL-buis).

te bieden :
• het verlichtingsrendement van de lamp verbetert
• een werking bij hogere frequenties kan de sto-

rende flikkering die vaak vastgesteld wordt bij 
ferromagnetische ballasten wegwerken

• de specifieke vorm is compatibel met een dim-
mer en de mogelijkheid bestaat om de lichthoe-
veelheid die door de lamp uitgestraald wordt 
precies te regelen.

Er bestaan drie grote klassen van fluorescentielam-
pen :
• lineaire T8-buislampen (met een diameter van 

8/8” of 26 mm)
• lineaire T5-buislampen (met een diameter van 

5/8” of 16 mm) die verplicht gebruikt dienen 
te worden in combinatie met een elektronische 
ballast

• cirkelvormige buislampen (meestal met een dia-
meter van 5/8”).

Bepaalde oudere installaties zijn uitgerust met 
lineaire T12-buislampen (met een diameter van 
12/8” of 37,5 mm). Deze lichtbronnen hebben een 
zwakker verlichtingsrendement alsook een minder 
goede kleurweergave-index dan T8-buislampen. 
Bovendien mogen ze niet meer toegepast worden 
en worden ze dus best systematisch vervangen. 

n Het vermogen en de licHtstroom

Het vermogen van de meeste ontladingslampen voor 
woningen is begrepen tussen 14 en 58 W en hun 
lengte varieert naargelang van het vermogen. De 
geleverde lichtstroom ligt tussen 1300 en 5000 lm.

n de licHtefficiëntie en de energie-efficiëntie-
klassen

Fluorescentielampen bezitten een erg goed verlich-
tingsrendement (van 60 tot 105 lm/W) en behoren 
meestal tot de energie-efficiëntieklasse A.
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n de kleurtemperatuur en de kleurweergave-
index

De kleurtemperatuur van ontladingslampen is af-
hankelijk van het gebruikte fluorescentiepoeder. 
Voor huishoudelijke toepassingen kan de kleur-
temperatuur variëren van warm wit (2700 K) tot 
koud wit (6700 K).

Het lichtspectrum dat uitgestraald wordt door de 
ontladingslampen is discontinue, de kleur van het 
uitgestraalde licht wordt bepaald door de belang-
rijkste energiestralen. Omwille van de eigenschap-
pen van de ontlading en het poeder is het tot op 
heden nog niet mogelijk geweest om een volledig 
continu kleurenspectrum te creëren. De kleurweer-
gave-index is dus niet perfect, maar is niettemin 
redelijk (meestal tussen 80 tot 95). 

We willen er wel op wijzen dat er ook lampen met 
een zwakkere kleurweergave-index (60 tot 70, vaak 
‘industrieel wit’ of ‘133’ genoemd) bestaan. Deze 
worden best niet toegepast in woningen.

n de levensduur

De levensduur van een fluorescentielamp is zowel 
afhankelijk van het type voorschakelapparatuur als 
van het ontstekingstype. Lampen die uitgerust zijn 
met een ferromagnetische of elektronische ballast 
met koude ontsteking vertonen een levensduur van 
8000 tot 12.000 uur, afhankelijk van het aantal 
aan/uit-cycli.

De levensduur van buislampen die gecombineerd 
worden met een elektronische ballast met voorver-
warming is langer. Deze kan oplopen tot 20.000 uur 
aangezien de elektroden opgewarmd worden vóór 
het inleiden van de ontlading, waardoor hun slij-
tage sterk beperkt wordt.

n de inzamel- en recyclagepunten

Gelet op het feit dat ontladingslampen kwik be-
vatten, dienen ze een specifiek recyclageproces te 

doorlopen. Ze moeten immers beschouwd worden 
als behorend tot de categorie klein gevaarlijk afval 
(KGA).

In de containerparken werden er specifieke inza-
melpunten voor dit lamptype ingericht. Daarnaast 
is er door de invoering van het Recupel-Lightsys-
teem bij elke aankoop van nieuwe buislampen nu 
ook een terugnameplicht voor de handelaars. 

n de voor- en nadelen

De twee belangrijkste voordelen van fluorescen-
tielampen zijn hun hoge energie-efficiëntie en hun 
aanzienlijke lichtstroom.

Gelet op hun grote omvang worden ze in de re-
sidentiële sector echter slechts zelden toegepast. 
Voor de huishoudelijke verlichting wordt vaker te-
ruggegrepen naar cirkelvormige ontladingslampen 
omdat deze veel compacter zijn. 

3.2.2.2 SPAARLAMPEN OF COMPACTE 
FLUORESCENTIELAMPEN (CFL)

Het tweede type ontladingslampen dat beschikbaar 
is op de markt van de binnenverlichting zijn de com-
pacte fluorescentielampen. Het gaat hier in feite om 
een gebogen miniatuurversie van de traditionele flu-
orescentielampen. Dit lamptype wordt voornamelijk 
toegepast ter vervanging van gloeilampen.

n Het werkingsprincipe

Men kan de volgende types compacte fluorescen-
tielampen onderscheiden :
• lampen met een ingebouwd voorschakelappa-

raat die dezelfde fitting hebben als gloeilampen, 
waardoor deze laatste gemakkelijk vervangen 
kunnen worden

• compacte fluorescentielampen met een extern 
voorschakelapparaat die een specifieke lamp-
voet vertonen en een extern voorschakelappa-
raat nodig hebben om te kunnen werken.

Afb. 16 Com-
pacte fluorescen-

tielampen met 
een ingebouwd 
voorschakelap-

paraat (van links 
naar rechts : 

naakte buislamp, 
bolvormige lamp, 

spot).
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Afb. 17 Compacte fluorescentielampen met een extern voor-
schakelapparaat (van links naar rechts : naakte buislamp met 
enkele pin en naakte buislamp met dubbele pin).

n Het vermogen en de licHtstroom

Het vermogensgamma is erg breed en varieert van 
3 tot 23 W voor lampen met een ingebouwd voor-
schakelapparaat en van 5 tot meer dan 80 W voor 
lampen met een extern voorschakelapparaat. De 
beschikbare lichtstromen liggen tussen 100 lm en 
meer dan 6000 lm. 

n de licHtefficiëntie en de energie-efficiëntie-
klassen

Compacte fluorescentielampen hebben een goede 
lichtefficiëntie (van 35 tot 80 lm/W) en behoren 
hierdoor meestal tot de energie-efficiëntieklasse A.

n de kleurtemperatuur en de kleurweergave-
index

Net zoals voor de traditionele fluorescentielampen 
varieert de kleur van compacte fluorescentielampen 
tussen warm wit (2700 K) en koud wit (6500 K). 
Ze bezitten ook een hoge kleurweergave-index die 
meestal tussen 80 en 90 ligt.

n de levensduur

De levensduur van compacte fluorescentielampen 
met een ingebouwd voorschakelapparaat ligt on-
geveer achtmaal hoger dan bij gloeilampen (van 
6000 tot 10.000 uur tegenover 1000 uur voor gloei-
lampen). De compacte fluorescentielampen met 
een extern voorschakelapparaat hebben een nog 
langere levensduur (van 8000 tot 16.000 uur). Net 
zoals bij de fluorescentielampen van het TL-type 
is de levensduur van dit lamptype sterk afhankelijk 
van het aantal aan/uit-cycli. Er bestaan echter ook 
specifieke lampen die niet of slechts weinig gevoe-
lig zijn voor deze parameter. Deze laatste kunnen 
bijvoorbeeld bediend worden met behulp van een 

bewegingsdetector of een ander systeem en zijn 
vooral geschikt voor situaties waarbij de lampen 
frequent aan- en uitgeschakeld worden.

n de inzamel- en recyclagepunten

Compacte fluorescentielampen moeten op dezelfde 
manier behandeld worden als TL-lampen. Door het 
feit dat ze enkele milligram kwik bevatten, mogen 
ze niet beschouwd worden als klassiek huishoude-
lijk afval, maar behoren ze tot de categorie klein 
gevaarlijk afval. In de containerparken werden er 
specifieke inzamelpunten voor gebruikte fluores-
centielampen (TL-lampen en compacte fluores-
centielampen) ingericht. Daarnaast is er door de 
invoering van het Recupel-Lightsysteem bij elke 
aankoop van nieuwe compacte fluorescentielampen 
een terugnameplicht voor de handelaars van kracht.

n de voor- en nadelen

Compacte fluorescentielampen hebben drie grote 
voordelen te bieden : ze hebben een goede lichtef-
ficiëntie, zijn compact en bestaan in verschillende 
vormen waardoor ze een perfect alternatief vormen 
ter vervanging van gloeilampen.

Bepaalde compacte fluorescentielampen hebben 
echter het nadeel dat ze wat tijd nodig hebben bij 
het opstarten om de totale lichtstroom te leveren 
en dat ze ook een zekere kleurvariatie (colorshift) 
vertonen.

Compacte fluorescentielampen worden vaak in 
een slecht daglicht gesteld omdat de erdoor uitge-
straalde elektromagnetische straling schadelijk zou 
zijn voor de mens. Verschillende studies hebben 
echter aangetoond dat er geen enkel gevaar is bij 
een continue blootstelling aan ontladingslampen, 
voor zover de afstand tot de lamp groter blijft dan 
30 cm. 

3.2.3 ELEKTROLUMINESCENTIE-
LAMPEN

Elektroluminescentie is een lichtproductieproces 
dat reeds meerdere jaren bestaat. Denken we hier-
bij maar aan de groene en rode controlelampjes van 
onze elektrische toestellen.

Het is echter pas door de ontwikkeling van de 
blauwe led (light emitting diode) dat het mogelijk 
werd wit licht te produceren en bijgevolg ook de 
toepassing van leds voor binnen- en buitenverlich-
ting mogelijk werd.
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Afb. 18 Lichtdiodes (leds).

n Het werkingsprincipe

De led is een semi-geleider die bestaat uit twee ma-
terialen waarvan het ene een teveel aan elektronen 
en het andere een tekort aan elektronen vertoont. 
Wanneer deze verbinding een spanningsverschil 
ondergaat, verplaatsen de elektronen zich van het 
materiaal met een elektronenoverschot naar de zone 
met een elektronentekort, alwaar ze vervolgens 
nieuwe verbindingen aangaan. Deze recombinatie 
veroorzaakt een straling waarvan de kleur afhanke-
lijk is van de materialen (zie tabel 1).

Wit licht komt tot stand door de combinatie van 
de kleuren rood, groen en blauw of door conversie 
dankzij een fluorescerend poeder. Dit gebeurt vol-
gens een principe dat vergelijkbaar is met dat van 
de fluorescentielampen. In dit laatste geval wordt 
het witte licht geproduceerd met een blauwe led, 
waarvan een deel van de straling naar geel licht 
wordt omgezet, terwijl de rest ongewijzigd blijft. 
De combinatie van geel en blauw geeft wit licht.

Het is belangrijk erop te wijzen dat leds op gelijk-
stroom werken. Het is bijgevolg noodzakelijk om 
ze te verbinden met een transformator-gelijkrich-
ter, die al dan niet ingebouwd kan zijn.

n Het vermogen en de licHtstroom

Ondanks het feit dat de ledlamp al geruime tijd be-
schikbaar is op de verlichtingsmarkt, is dit lampty-
pe nog steeds in volle ontwikkeling. Tegenwoordig 
variëren de beschikbare vermogens van 0,007 tot 
15 W en ligt hun lichtstroom tussen 1,5 en 400 lm.

Verbindingselementen Afkorting Kleur van het uitgestraalde 
licht

Aluminium-Gallium-Arseen AlGaAs Rood

Aluminium-Indium-Gallium-Fosfor AlInGaP Rood, oranje, geel

Gallium-Arseen-Fosfor GaAsP Rood, oranje, geel

Indium-Gallium-Stikstof InGaN Groen, blauw

Tabel 1 De lichtkleur die uitgestraald wordt door een led naargelang van de opbouw van de verbinding.

Er dient opgemerkt te worden dat de lichtstroom 
van leds sterk afhankelijk is van de temperatuur. 
Hoe hoger de temperatuur, hoe zwakker hun licht-
stroom (en dus ook hun rendement). 

n de licHtefficiëntie en de energie-efficiëntie-
klassen

De lichtefficiëntie van leds is sterk productgebon-
den, maar kent wel een gestage stijging. Op dit 
moment zijn er op de markt leds te vinden die wit 
licht uitstralen en een rendement behalen van 20 
tot 30 lm/W. Niettegenstaande het feit dat leds 
door hun geringe vermogen buiten het toepas-
singsgebied van de energie-effciënteklassen voor 
lichtbronnen vallen, zouden ze opgenomen kunnen 
worden in de klassen B tot D.

n de kleurtemperatuur en de kleurweergave-
index

De leds die tegenwoordig op de markt beschikbaar 
zijn, hebben een kleurtemperatuur die varieert van 
warm (2700 K) naar koud (6500 K). Bij koude 
kleuren vertoont ledverlichting echter wel een be-
ter rendement. Hun kleurweergave-index varieert 
van 50 tot 80.

n de levensduur

De levensduur van leds is sterk afhankelijk van 
de omgevingstemperatuur en de toegepaste span-
ning en schommelt tussen 5000 en meer dan 
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100.000 uur. Het grootste voordeel van ledverlich-
ting is dat ze weinig schokgevoelig is.

n	 de inzamel en recyclagepunten 

Leds, die zeldzame metalen bevatten (Indium, Gal-
lium, ...), dienen een specifiek recyclageproces te 
doorlopen. Ze moeten immers beschouwd worden 
als behorende tot de categorie klein gevaarlijk afval.

In de containerparken werden er specifieke inza-
melpunten voor dit lamptype ingericht. Daarnaast 
is er door de invoering van het Recupel-Lightsys-
teem bij elke aankoop van nieuwe lampen nu ook 
een terugnameplicht voor handelaars.

n de voor- en nadelen

Leds vertonen niet alleen een lange levensduur en 
goede schokbestendigheid, maar zijn bovendien 
heel klein, gemakkelijk combineerbaar met een 
optiek en eenvoudig te plaatsen. Ze kunnen een 
indrukwekkend gamma van verzadigde kleuren 
produceren en bieden - mede door hun elektroni-
sche bediening - de mogelijkheid om een dynami-
sche verlichting met wisselende kleuren te creëren.

De veralgemeende toepassing van leds wordt voor-
alsnog afgeremd door hun zwakke absolute licht-
stroom, waardoor het functionele gebruik ervan als 
binnenverlichting moeilijker wordt. Ondanks hun 
hoge prijs zijn leds vaak terug te vinden in speci-
fieke toepassingen zoals signalisatie, buitenverlich-
ting en architecturale verlichting.

De technologie van de leds kent evenwel een ra-
zendsnelle ontwikkeling, waardoor er voortdurend 
nieuwe toepassingen op de markt verschijnen. 

We willen er eveneens op wijzen dat er tot op heden 
geen enkele echte meet- of prestatienorm bestaat 
voor leds. Deze situatie zorgt soms voor verwarring :
• de levensduur van leds is niet altijd duidelijk 

vermeld en het is noodzakelijk om informatie in 
te winnen over de lichtstroom op het einde van 
hun levensduur 

• het is ook niet ongewoon om in het gamma van 
minder betrouwbare fabrikanten binnen eenzelf-
de partij lichtstroomverschillen van maar liefst 
20 % terug te vinden. Tot op heden is er immers 
geen enkele norm voorhanden die de fotometri-
sche meetvoorwaarden van leds specificeert

• bepaalde fabrikanten vermelden niet de licht-
stroom van de brandende lamp, maar wel de 
initiële lichtstroom ervan. Deze daalt echter met 
5 tot 10 % na de eerste seconden bij het ontste-
ken van de lamp. De aldus opgegeven waarde 

is dus niet correct of vergelijkbaar met deze van 
andere lampen.

3.2.4 BESLUIT

Uit dit overzicht van de lichtbronnen blijkt dat de 
fluorescerende ontladingslampen met een extern 
elektronisch voorschakelapparaat de voorkeur ge-
nieten indien men een efficiënte verlichting wenst 
te realiseren (lineaire lampen, cirkelvormige lam-
pen of compacte fluorescentielampen). In tweede 
instantie kunnen ook de compacte fluorescerende 
ontladingslampen met een ingebouwd voorschake-
lapparaat toegepast worden (bv. bij de vervanging 
in een reeds bestaande armatuur). Halogeen- en 
gloeilampen zijn daarentegen af te raden omwille 
van hun zwakke lichtefficiëntie. Indien het gebruik 
van halogeenlampen onvermijdelijk is, raden we 
aan om lampen met een infraroodcoating (IRC) te 
gebruiken. Deze hebben immers een hoger rende-
ment dan de klassieke halogeen- en gloeilampen. 

Ledverlichting wordt tegenwoordig vooral gebruikt 
voor signalisatie-, decoratie- en buitenverlichtings-
doeleinden. Vandaag de dag wordt er echter ook 
volop gewerkt aan ledtoepassingen voor binnen-
verlichting, zodat dit verlichtingstype in de nabije 
toekomst ook aangewend zou kunnen worden als 
hoofdverlichting in woningen.

3.3 ARMATUURKENMERKEN

Alvorens we van start gaan met een beschrijving 
van de armaturen die bestemd zijn voor residenti-
ele verlichting, geven we hieronder een definitie 
van hun voornaamste eigenschappen.

3.3.1 HET ARMATUURRENDEMENT

Ondanks het feit dat de hoofdfunctie van een arma-
tuur erin bestond om de efficiënte lichtverdeling 
in de ruimte te waarborgen, vormt ze hierbij zelfs 
een grote belemmering. Elke armatuur absorbeert 
immers onvermijdelijk een deel van de lichtstra-
ling van de bron die ze behuist. Het is de kwa-
liteit van de optiekelementen die de hoeveelheid 
geabsorbeerd - en dus verloren - licht bepaalt. Om 
deze reden is het optische hoofdkenmerk van een 
armatuur zijn lichtrendement (LOR – light output 
ratio). Deze grootheid kan omschreven worden als 
de verhouding tussen de door de armaturen uitge-
straalde lichtstroom en de lichtstroom die uitge-
straald wordt door de lampen, hetzij :

                                                [-].
armatuur

lamp
LOR

φ
=

φ
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Een bijkomend onderscheid wordt gemaakt op 
basis van de richting waarnaar de armatuur licht 
uitstraalt. Bepaalde armaturen stralen immers een 
deel (of de totaliteit) van hun licht naar boven uit. 
Men dient met andere woorden zowel rekening te 
houden met het rendement van de armatuur naar 
boven als naar onder toe. Deze rendementen wor-
den gedefinieerd als de verhouding tussen de naar 
onder uitgestraalde lichtstroom of de naar boven 
uitgestraalde lichtstroom ten opzichte van de to-
tale lichtstroom van de lichtbron(nen). 

3.3.2 DE LICHTVERDELING VAN DE 
ARMATUUR

Een van de taken van armaturen bestaat erin om de 
lichtverdeling van de lichtbron naar de ruimte toe te 
waarborgen. Een beschrijving van deze verdeling is 
daarom noodzakelijk. In de technische catalogi van 
de armaturenfabrikanten worden deze parameters 
vermeld aan de hand van een polair diagram dat de 
verdeling in een vlak loodrecht op en evenwijdig 
met de hoofdas van de armatuur weergeeft.

Er worden drie lichtverdelingstypes gedefinieerd :
• de extensieve verdeling waarbij de lichtbundel 

breed is en een relatief uniforme verlichting uit-
straalt

• de intensieve verdeling waarbij de lichtbundel 
redelijk smal is en zodoende een accentverlich-
ting veroorzaakt

• de asymmetrische verdeling die gebruikt wordt 
om verticale oppervlakken zoals muren en schil-
derijen te verlichten.

De beschrijving van de ruimtelijke verdeling van de 
lichtstroom is voor de professionele armaturen vaak 
beschikbaar in elektronisch formaat. Deze fotome-
trische fiches maken de modellering van een ver-
lichtingsinstallatie met behulp van specifieke soft-

Asymmetrische verdeling

Afb. 19 De 
lichtverdeling 
van armatu-

ren.

Extensieve verdeling Intensieve verdeling

ware mogelijk, maar zijn in de praktijk vaak enkel 
toepasbaar op de armaturen die gebruikt worden in 
de tertiaire sector.

3.3.3 VERLICHTINGSTYPES

Naargelang van de gebruikte armaturen en hun 
plaatsing kan men verschillende verlichtingstypes 
onderscheiden.

3.3.3.1 DE DIRECTE VERLICHTING

Het principe van de directe verlichting bestaat 
erin om het licht rechtstreeks op het te verlichten 
element te projecteren. Hierdoor zijn de geïnstal-
leerde vermogens die noodzakelijk zijn om een 
goed visueel comfort te waarborgen meestal laag. 
Naargelang van de positie van de armaturen moet 
men echter vaststellen dat het risico op verblinding 
groter is en dat de lichtverdeling in de ruimte erg 
onregelmatig kan zijn.

3.3.3.2 DE INDIRECTE VERLICHTING

Bij indirecte verlichting wordt het licht naar een be-
paald oppervlak (meestal het plafond) gestuurd om 
vervolgens in de ruimte gereflecteerd te worden. Op 
deze manier wordt er een redelijk uniforme lichtver-
deling bereikt die het risico op verblinding beperkt 
en aldus een hoog visueel comfort kan waarborgen. 

Afb. 20 Directe ver-
lichting.

Afb. 21 Indirecte 
verlichting.

De lichthoeveelheid die verkregen wordt in de 
ruimte is echter sterk afhankelijk van de reflectie-
coëfficiënt van de wanden die gebruikt worden als 
reflectieoppervlak.

De noodzakelijke vermogens kunnen bijgevolg 
sterk verschillen van geval tot geval. Bovendien kun-
nen er bij gelijke verlichtingssterkten veel grotere 
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vermogens bereikt worden dan bij installaties met 
directe verlichting. Er dient opgemerkt te worden 
dat dit type verlichting geen schaduw of contrast 
veroorzaakt, waardoor er een monotone ruimte ge-
creëerd wordt en de driedimensionale waarneming 
van voorwerpen moeilijker wordt. Ten slotte moet 
hier nog aan toegevoegd worden dat de armaturen 
voor indirecte verlichting als gevolg van hun vorm 
erg gevoelig zijn voor ophopingen van stof en ander 
vuil, waardoor hun efficiëntie snel vermindert.

3.3.3.3 DE GEMENGDE OF DIRECT-INDI-
RECTE VERLICHTING

Bij de gemengde verlichting worden de twee 
voorgaande verlichtingstypes met elkaar gecom-
bineerd. De directe verlichting verzekert enerzijds 
de basisverlichting en zorgt anderzijds voor het 
creëren van contrasten en reliëf in de ruimte. De 
indirecte verlichting verbetert op haar beurt de uni-
formiteit van de verlichting. Hoewel deze combi-
natie niet in staat is om de beperkingen die eigen 
zijn aan elk verlichtingstype uit te sluiten (risico 
op directe verblinding, sterke afhankelijkheid van 
de reflectiecoëfficiënt van de wanden, …), kan ze 
deze echter wel aanzienlijk verzwakken.

pen gebruikt om de verlichting te verzekeren. De 
eerste groep staat in voor de algemene verlichting 
van de ruimte, terwijl de tweede groep armaturen 
moet zorgen voor de bijverlichting op de plaats waar 
de visuele taak uitgevoerd wordt. Dit verlichtings-
type biedt het voordeel dat het niet alleen het ge-
bruik van verschillende armaturen mogelijk maakt, 
maar ook een vermindering van het geïnstalleerde 
vermogen met zich meebrengt. Het enige nadeel is 
dat het aanzienlijke contrasten en schaduwen kan 
veroorzaken indien de taakverlichting ontoereikend 
of niet eenvormig is. 

Tabel 2 Beschermingsindex van armaturen tegen het binnendringen van vaste voorwerpen.

Beschermingsindex Bescherming van personen Bescherming van de armatuur

IP1X
Bescherming tegen de toegang tot 

de gevaarlijke delen met de rug 
van de hand

Bescherming tegen vaste vreem-
de voorwerpen met een diameter 
groter dan of gelijk aan 50 mm

IP2X
Bescherming tegen de toegang tot 
de gevaarlijke delen met de vinger

Bescherming tegen vaste vreem-
de voorwerpen met een diameter 
groter dan of gelijk aan 12,5 mm

IP3X
Bescherming tegen de toegang 
tot de gevaarlijke delen met een 

gereedschapsinstrument

Bescherming tegen vaste vreem-
de voorwerpen met een diameter 
groter dan of gelijk aan 2,5 mm

IP4X Bescherming tegen de toegang 
tot de gevaarlijke delen met een 

draad

Bescherming tegen vaste vreem-
de voorwerpen met een diameter 
groter dan of gelijk aan 1,0 mm

IP5X Bescherming tegen stof

IP6X Stofdicht

Afb. 22 Gemengde 
verlichting.

Afb. 23 Verlichting 
met twee compo-

nenten.

3.3.3.4 DE VERLICHTING MET TWEE COM-
PONENTEN

In het geval van een verlichting met twee compo-
nenten worden er twee verschillende armatuurgroe-

3.3.4 DE MECHANISCHE EIGEN-
SCHAPPEN VAN EEN ARMA-
TUUR

Hoewel de armaturen - en dan vooral de optiek 
- het licht sturen, heeft de behuizing ook een rol 
te spelen bij de bescherming van de lamp en het 
elektrische systeem. In deze context werd er een 
classificatiesysteem voor armaturen ontwikkeld en 
uitgedrukt aan de hand van een beschermingsindex 
(IP) tegen het binnendringen van vaste voorwerpen 
(tabel 2) en vochtigheid (tabel 3, p. 20).

Voor wat de residentiële toepassingen betreft, wordt 
er vooral voor de badkamerverlichting melding ge-
maakt van de beschermingsindex. Zo wordt er in het 
Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties 
(AREI) voor badkamers een onderscheid gemaakt 
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tussen verschillende zones waarin er - naargelang 
van hun beschermingsindex - al dan niet bepaalde 
armaturen gebruikt mogen worden.

De badkamer wordt in vier hoofdzones (afbeel-
ding 24, p. 20) verdeeld, naargelang van de nabij-
heid van het sanitaire element (douche of bad) :
• in het volume 0 moeten de verlichtingsapparaten 

die gevoed worden door een spanning kleiner 
dan of gelijk aan 12 V een beschermingsindex 
van minimum IPX7 bezitten. Er is geen bescher-
mingsindex (IPXX) vereist voor apparaten die 
gevoed worden met een spanning van minder 
dan 6 V

• in het volume 1 moeten de verlichtingsappara-
ten die gevoed worden door een spanning groter 
dan of gelijk aan 12 V een beschermingsindex 
bezitten van meer dan IPX4. Net zoals bij het 
volume 0 is er geen enkele beschermingsindex 
(IPXX) vereist voor apparaten die gevoed wor-
den met een spanning van minder dan 6 V

• in het volume 2 moeten de verlichtingsappara-
ten die gevoed worden door een lage spanning 
een beschermingsindex van minimum IPX4 be-
zitten. De verlichtingsapparaten die niet gevoed 

Tabel 3 Beschermingsindex van armaturen tegen het binnen-
dringen van vloeistoffen.

Bescher-
mingsindex

Bescherming van de armatuur tegen 
vloeistoffen

IPX1
Bescherming tegen verticaal vallende 
regendruppels

IPX2
Bescherming tegen waterdruppels met 
een maximale invalshoek van 15°

IPX3
Bescherming tegen besprenkeling onder 
de vorm van ‘regen’

IPX4 Bescherming tegen waterprojecties

IPX5 Bescherming tegen waterstralen

IPX6 Bescherming tegen krachtige waterstralen

IPX7
Bescherming tegen de effecten van on-
derdompeling

Volume 3

Afb. 24 Afbakening van de 
verschillende volumes in een 

badkamer. 
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worden door zeer lage spanning (apparaten van 
230 V) moeten geplaatst worden op een mini-
male hoogte van 1,6 m

• in het volume 3 moeten de verlichtingsappara-
ten een beschermingsindex IPX1 bezitten als 
ze gevoed worden met de netspanning (230 V). 
Indien ze gevoed worden met zeer lage spanning 
is er geen enkele beschermingsindex vereist.

In het AREI zijn ook een aantal eisen betreffende 
de bedrading en de bescherming van de elektrische 
circuits opgenomen, maar deze worden in dit do-
cument niet besproken.

3.4 DE VERSCHILLENDE ARMA-
TUURTYPES

In woningen kunnen er verschillende armatuurtypes 
toegepast worden : plafondlampen, lusters of han-
garmaturen, wandarmaturen, spots en downlights, 
lijnlampen, staande armaturen, vrijstaande armatu-
ren en decoratieve lampen. Al deze types worden in 
het vervolg van dit document uitgebreid behandeld.

3.4.1 DE PLAFONDLAMP

De plafondlamp is een van de meest gebruikte 
armaturen voor de verlichting van woningen. Bij 
dit type armatuur zijn de lamp of lampen meestal 
afgeschermd door een diffuus glas dat het licht 
breed in de ruimte verspreid. Plafondlampen wor-
den meestal gebruikt als algemene verlichting en 
dit, in alle mogelijke ruimten (afbeelding 25).

3.4.2 DE LUSTER OF DE HANG-
ARMATUUR

Ook lusters en hangarmaturen worden veel toege-
past in woningen. Ze spelen vaak een belangrijke 
decoratieve rol in de ruimte die ze verlichten en wor-
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Afb. 25 
Voorbeel-
den van 
plafondlam-
pen.

den doorgaans boven een tafel gehangen. Hoewel 
hangarmaturen in de regel de algemene verlichting 
verzekeren, kunnen ze in bepaalde gevallen ook toe-
gepast worden om te zorgen voor een erg geloka-
liseerde en gebundelde verlichting (afbeelding 26).

3.4.3 DE WANDARMATUREN

Wandarmaturen maken eveneens een wezenlijk 
deel uit van het decor van de ruimte en dragen 
meestal bij tot het creëren van een zachte sfeer. 
Hoewel ze slechts zelden gebruikt worden als 
hoofdverlichting, worden ze wel veelvuldig aan-
gewend om bepaalde elementen zoals spiegels te 
verlichten (afbeelding 27).

3.4.4 SPOTS EN DOWNLIGHTS

Spots en downlights (letterlijk armaturen die licht 

naar beneden uitstralen) worden meestal ingebouwd 
in het plafond en kunnen - dankzij de verdeling van 
hun lichtstroom - de algemene verlichting voor de 
ruimte verzekeren. Spots kunnen eveneens op een 
rail gemonteerd worden, waardoor de verlichting 
flexibeler wordt (men kan spots toevoegen, weg-
nemen, richten, …). Dit type armatuur wordt vaak 
gebruikt als accentverlichting (verlichting van een 
kader, een decoratief element, …) in combinatie 
met andere armaturen. Soms zijn spots de enigste 
verlichtingsvorm van de ruimte, in dit geval kunnen 
er echter harde contrasten ontstaan.

Afb. 26 Hang-
armaturen.

Afb. 27 
Wandarmaturen.

Afb. 28 Voorbeelden 
van spots en down-
lights.

Afb. 29 Voorbeeld van 
een lijnlamp.
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3.4.5 DE LIJNLAMP

De lijnlamp is een wijdverspreide armatuur op de 
verlichtingsmarkt. Gelet op zijn redelijk onesthe-
tisch uitzicht is dit lamptype enkel bruikbaar voor 
specifieke toepassingen. Om het risico op verblin-
ding te beperken, worden deze lampen vaak verbor-
gen door architecturale elementen (een houten koof, 
een gordijnkap, …) of door het meubilair (plaatsing 
bovenop kasten, …). Lijnlampen worden in de regel 
toegepast als algemene - meestal indirecte - verlich-
ting (met reflectie op het plafond) (afbeelding 29).

3.4.6 STAANDE ARMATUREN EN 
VRIJSTAANDE ARMATUREN

Staande armaturen en vrijstaande armaturen la-
ten toe om een goede verlichting te verzekeren 
op plaatsen waar de algemene verlichting van de 
ruimte ontoereikend is. In deze categorie bevinden 
zich onder andere bureaulampen en bedlampjes 
(afbeelding 30).

De staande armaturen die men in de winkel kan ko-
pen, zijn meestal indirecte staande halogeenlampen. 
Deze zijn erg in trek omdat ze voor een indirecte 
verlichting zorgen en dimbaar zijn. Dit armatuur-
type is echter vaak uitgerust met halogeenlampen 
met een groot vermogen (300 of 500 W), wat ge-
paard gaat met een aanzienlijk energieverbruik en 
bijgevolg ook met een redelijk hoog prijskaartje.

3.4.7 DECORATIEVE LAMPEN

Decoratieve lampen of armaturen worden, zoals 
hun naam reeds aangeeft, strikt genomen niet ge-
bruikt om de algemene verlichting van de ruimte te 
verzekeren. Door hun kleur, vorm en materiaal dra-
gen ze eerder bij tot het decoratieve aspect ervan. 
Gelet op het feit dat dergelijke armaturen meestal 
veel energie verbruiken, is het noodzakelijk om ze 
uit te rusten met energiezuinige lampen.

3.5 WELKE LAMP PAST BIJ 
WELKE ARMATUUR ?

Aangezien er lampen en armaturen met de meest 

Afb. 30 Staande 
halogeenlamp, 
bureaulamp en 

bedlampje.

uiteenlopende vormen en maten bestaan, is het 
geen gemakkelijke opdracht om de combinatie 
armatuur/lamp te vinden die het beste verlichtings-
rendement oplevert. Bovendien worden de armatu-
ren meestal met een welbepaald lamptype geasso-
cieerd. In het vervolg van dit document worden er 
voor elk armatuurtype verschillende lampen voorge-
steld om aldus de best mogelijke energie-efficiëntie 
te waarborgen zonder afbreuk te doen aan het vi-
suele comfort. Het is moeilijk om op de markt een 
verlichtingssysteem te vinden dat niet alleen voldoet 
aan de esthetische wensen van de bewoners, maar 
ook een goede combinatie armatuur/lamp biedt.

3.5.1 DE PLAFONDLAMP

Plafondlampen in woningen zijn vaak uitgerust 
met een omhulsel uit mat glas. Door deze bescher-
ming is de naakte bron niet rechtstreeks zichtbaar 
en is het mogelijk om systematisch gebruik te ma-
ken van compacte fluorescentielampen met naakte 
buizen die een heel goede lichtefficiëntie hebben, 
maar weliswaar weinig esthetisch zijn. Er bestaan 
eveneens hoogrenderende plafondlampen voor 
buisvormige fluorescentielampen.

De meest energie-efficiënte plafondlampen zijn 
uitgerust met fluorescentielampen met een extern 
voorschakelapparaat. Bij het gebruik van lampen 
met een extern voorschakelapparaat moet men 
immers sowieso zijn toevlucht nemen tot lampen 
met een goede lichtefficiëntie. Dergelijke lampen 
bieden bovendien het voordeel dat de lamp vervan-
gen kan worden zonder te hoeven raken aan het 
voorschakelapparaat. Dit is erg interessant omdat 
de levensduur van de lichtbron meestal lager ligt 
dan deze van het voorschakelapparaat.

In het geval van bestaande armaturen voor schroef-
lampen (E27- of E14-fitting) dient men gebruik te 
maken van compacte fluorescentielampen (CFL) 
met een ingebouwd voorschakelapparaat teneinde 
het elektriciteitsverbruik te verminderen. Indien de 
lichtbron niet rechtstreeks zichtbaar is, wordt er 
best gekozen voor een lamp zonder tweede om-
hulsel (compacte fluorescentielamp met naakte 
buis) aangezien de lichtefficiëntie ervan doorgaans 
hoger is dan bij lampen met een tweede, meestal 
bolvormig, omhulsel.
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Afb. 31 
Voorbeelden 
van efficiënte 
lampen die 
gebruikt kun-
nen worden 
in hangarma-
turen.

Afb. 32 
Hangarma-

tuur met 
halogeencap-

sules.

3.5.2 DE LUSTER EN DE HANG-
ARMATUUR

Het is een delicate opdracht om een luster of een 
hangarmatuur uit te rusten met energie-efficiënte 
lampen. Een luster heeft immers vaak een estheti-
sche functie die rechtstreeks beïnvloed wordt door 
het uitzicht van de lampen.

Indien de armatuur uitgerust is met een schroef-
fitting (E27 of E14) kunnen er energie-efficiënte 
lichtbronnen gebruikt worden. Er zijn tegenwoordig 
diverse compacte fluorescentielampen of ledlampen 
op de markt die het esthetische en decoratieve effect 
(vlam- of bolvormig) behouden (afbeelding 31).

In hangarmaturen die werken met kleine ‘halogeen-
capsules’ op 230 V (G9-fitting) of 12 V (G4- of 
GY6.35-fitting) kan men zijn toevlucht nemen tot 
IRC-lampen die voorzien zijn van een coating die 
de uitgestraalde infraroodstralen reflecteert. Gelet 
op hun hogere efficiëntie zijn deze immers in staat 
om het vermogen en bijgevolg ook het verbruik met 
10 tot 30 % te verminderen (afbeelding 32).

3.5.3 DE WANDARMATUREN

Wat de wandverlichting betreft, is het aangeraden 
om te kiezen voor armaturen die uitgerust kunnen 
worden met compacte fluorescentielampen met 

Afb. 33 Armaturen 
voor decoratie en 
bakening met leds.

een extern voorschakelapparaat. Indien dit niet 
het geval is, is het gebruik van compacte fluores-
centielampen met een ingebouwd voorschakelap-
paraat (CFL) een goede manier om de efficiëntie 
van de armaturen te verhogen. Aangezien de lamp 
gewoonlijk niet zichtbaar is, is het ook hier aan-
bevolen om te opteren voor een compacte fluores-
centielamp met naakte buizen. Compacte fluores-
centielampen met een tweede omhulsel hebben 
immers een lagere efficiëntie.

Wandarmaturen die met halogeenlampen werken, 
zijn vaak uitgerust met een specifieke lampvoet. 
We willen erop wijzen dat het vandaag de dag niet 
eenvoudig is om compacte fluorescentielampen te 
vinden die combineerbaar zijn met deze fittingen. 
Het is echter wel mogelijk om het verlichtingsren-
dement van deze armaturen lichtjes te verbeteren 
(met 10 tot 30 %) door ze te voorzien van halo-
geenlampen met een infraroodcoating.
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Voor bepaalde specifieke doeleinden (bv. de signa-
lisatie van circulatiezones en trappenhuizen, deco-
ratie, ...) is het ten slotte mogelijk om armaturen 
met leds te gebruiken. Men dient zich er wel goed 
van bewust te zijn dat dit lamptype vooralsnog geen 
voldoende licht kan leveren om als algemene bin-
nenverlichting gebruikt te worden (afbeelding 33).

3.5.4 SPOTS EN DOWNLIGHTS

De spots en downlights die gebruikt worden als 
accentverlichting dienen een duidelijk gerichte 
lichtbundel uit te stralen.

Bij armaturen van het downlighttype wordt het 
licht van de bron geconcentreerd en gericht door 
de optiek. Dergelijke armaturen kunnen met ver-
schillende lamptypes gecombineerd worden, maar 
gewoonlijk gaat het hier om compacte fluorescen-
tielampen met een extern voorschakelapparaat die 
reeds een goede efficiëntie vertonen. 

Bij spots is de situatie complexer omdat de licht-
bron van dit armatuurtype meestal een gloei- of 
halogeenlamp is. Een manier om hun energie-
rendement te verbeteren, bestaat erin om ze uit 
te rusten met compacte fluorescentielampen van 
dezelfde vorm.

Helaas hebben de meeste compacte fluorescentie-
lampen een fitting die een beetje breder is dan die 
van gloeilampen, waardoor ze onbruikbaar zijn 
voor bepaalde armaturen van het spottype. Men zal 
bijgevolg zijn toevlucht moeten nemen tot alterna-
tieve oplossingen zoals het gebruik van halogeen-
spots met een infraroodcoating die een doorgaans 
langere levensduur en een hoger rendement verto-
nen. Ledspots bieden ook een zeer goede oplossing.

3.5.5 DE LIJNLAMP

Het geval van lijnlampen is redelijk eenvoudig om-
dat deze per definitie uitgerust zijn met een effici-
ente fluorescentielamp. Indien men toch de keuze 
heeft, is het beter te kiezen voor een armatuur met 
een elektronisch voorschakelapparaat. Dergelijke 
armaturen leveren immers een rendement op dat 
10 % hoger ligt dan bij armaturen die uitgerust 
zijn met een ferromagnetisch voorschakelapparaat.

Afb. 34 Lineaire 
gloeilamp : te ver-

mijden.

We merken eveneens op dat er armaturen bestaan 
die uitgerust zijn met lineaire gloeilampen. Deze 
inefficiënte armaturen zijn af te raden en mogen in 
geen geval verward worden met TL-lampen.

3.5.6 STAANDE, VRIJSTAANDE EN 
DECORATIEVE ARMATUREN

Los van de algemene lichtinstallatie in een woning 
is het belangrijk aandacht te besteden aan de vrij-
staande armaturen. Het is immers niet uitzonder-
lijk dat het vermogen van de lampen die gebruikt 
worden in deze decoratieve armaturen veel groter 
is dan dat van de algemene verlichting.

De indirecte staande armaturen vertonen twee 
grote nadelen : ze zijn meestal uitgerust met ha-
logeenlampen met een groot vermogen (300 of 
500 W) en zorgen voor de indirecte verlichting 
van de ruimte, wat geenszins de meest efficiënte 
oplossing is. Dergelijke armaturen moeten bijge-
volg best vermeden worden.

We willen erop wijzen dat er momenteel ook 
draagbare directe armaturen op de markt aan het 
verschijnen zijn. Dergelijke armaturen mogen al-
leen toegepast worden indien er geen alternatieven 
voorhanden zijn.

Sommige winkels bieden vrijstaande armaturen 
(bureaulampen of bedlampjes) aan die uitgerust 
zijn met een compacte fluorescentielamp met een 
extern voorschakelapparaat. Indien dit niet het 
geval is, kan de gloeilamp ofwel vervangen wor-
den door een compacte fluorescentielamp met een 
schroeffitting ofwel door een halogeenlamp met 
een infraroodcoating en een bajonetfitting.

Bij het ontwerp van decoratieve armaturen wordt 
gewoonlijk niet zozeer rekening gehouden met ef-
ficiëntiecriteria dan wel met decoratieve criteria. 
Ze zijn dan ook meestal uitgerust met een fitting 
die compatibel is met schroeflampen (E27 of E14). 
De beste oplossing om hun verbruik te beperken, 
bestaat erin om zijn toevlucht te nemen tot het ge-
bruik van compacte fluorescentielampen.

3.6 HET KIEZEN VAN EEN 
ENERGIE-EFFICIËNTE VER-
VANGINGSLAMP 

Tabel 4 geeft een overzicht van de verschillende 
lamptypes die tegenwoordig gebruikt kunnen wor-
den om de bestaande lampen op een efficiënte ma-
nier te vervangen.
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De te vervangen lamp Lampvoet Vervangingslamp Efficiëntie

Klassieke gloeilamp 
(transparant of mat)

  

E27

E14

Halogeenlamp
C, D

(winst van 30 %)

100 W tot 70 W
75 W tot 53 W
60 W tot 42 W
40 W tot 28 W

1000 h tot 2000 h

Halogeenlamp met infraroodcoating B
(winst van 50 %)

60 W tot 30 W
40 W tot 20 W

1000 h tot 3000 h

Bolvormige compacte fluorescentie-
lamp

A, B
(winst van 75 %)

100 W tot 23 W
75 W tot 18 W
60 W tot 15 W
40 W tot 10 W

1000 h tot 8000 h

Compacte fluorescentielamp met een 
naakte lamp

A
(winst van meer 

dan 75 %)

100 W tot 21 W
75 W tot 18 W
60 W tot 13 W
40 W tot 9 W

1000 h tot 8000 h

Ledlamp
A

(winst van meer 
dan 75 %)

40 W tot 8 W

20.000 h tot 
25.000 h

Tabel 4 Efficiënte vervangingslampen.

Vervolg van de tabel op p. 26
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De te vervangen lamp Lampvoet Vervangingslamp Efficiëntie

Kaarsvormige gloeilamp 
(transparant of mat)

  

  

E14

Kaarsvormige halogeenlamp C, D
(winst van 30 %)

40 W tot 28 W

1000 h tot 2000 h

Halogeenlamp met infraroodcoating B
(winst van 50 %)

40 W tot 20 W

1000 h tot 3000 h

Compacte fluorescentielamp met een 
kaarsvormig omhulsel

A, B
(winst van 75 %)

40 W tot 9 W
25 W tot 5 W
25 W tot 5 W

1000 h tot 8000 h

Compacte fluorescentielamp met een 
naakte buis

A
(winst van meer 

dan 75 %)

40 W tot 8 W
25 W tot 5 W

15.000 h tot 
25.000 h

Tabel 4 Efficiënte vervangingslampen (vervolg).

Vervolg van de tabel op  p. 27



27
Praktische en technische gids voor de verlichting van woningen

De te vervangen lamp Lampvoet Vervangingslamp Efficiëntie

Gloeilampspot 50 of 63 mm

E27

E14

Halogeenspot G
(winst van 30 %)

60 W tot 42 W
40 W tot 28 W

1000 h tot 2000 h

Halogeenspot met infraroodcoating E
(winst van 66 %)

60 W tot 20 W

1000 h tot 5000 h

Compacte fluorescentielamp met 
reflector

A
(winst van meer 

dan 75 %)

60 W tot 11 W
40 W tot 9 W
25 W tot 7 W

1000 h tot 8000 h

Ledlamp met reflector
A

(winst van meer 
dan 75 %)

75 W tot 15 W
50 W tot 8 W

15.000 h tot 
25.000 h

Tabel 4 Efficiënte vervangingslampen (vervolg).

Vervolg van de tabel op p. 28
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Vervolg van de tabel op p. 29

De te vervangen 
lamp

Lampvoet Vervangingslamp Efficiëntie

Halogeenspot 230 V

GU10

Halogeenspot met infraroodcoating E
(winst van 30 %)

50 W tot 35 W

2000 h tot 3000 h

Compacte fluorescentielamp met 
reflector

B
(winst van 75 %)

50 W tot 11 W
35 W tot 7-9 W

2000 h tot 8000 h

Ledlamp met reflector
A

(winst van meer 
dan 75 %)

35 W tot 7 W

15.000 h tot 
25.000 h

Capsulelamp 230 V G9

Capsulelamp met infraroodcoating E
(winst van 30 %)

60 W tot 42 W
40 W tot 28 W

2000 h tot 3000 h

Compacte fluorescentielamp G9

A
(winst van meer 

dan 70 %)

40 W tot 9 W
25 W tot 7 W

Grote omvang, niet 
dimbaar

2000 h tot 8000 h

Tabel 4 Efficiënte vervangingslampen (vervolg).
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De te vervangen lamp Lampvoet Vervangingslamp Efficiëntie

Buisvormige halogeenlamp 230 V

R7S

Buisvormige lamp met infraroodcoa-
ting

E
(winst van 30 %)

500 W tot 350 W
300 W tot 200 W

Beperkte vermin-
dering van de 

lichtstroom

2000 h tot 3000 h

Compacte fluorescentielamp R7s

A
(winst van meer 

dan 70 %)

150 W tot 25 W
25 W tot 7 W

Vermindering van 
de lichtstroom, 

niet dimbaar, grote 
omvang

2000 h tot 8000 h

Halogeenspot 12 V

GU4 of GU5.3

4 mm

5,3 mm

Halogeenspot 12 V met infrarood-
coating

C
(winst van 30 %)

50 W tot 35 W
35 W tot 20-30 W

4000 h tot 5000 h

Tabel 4 Efficiënte vervangingslampen (vervolg).

Vervolg van de tabel op p. 30
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De te vervangen lamp Lampvoet Vervangingslamp Efficiëntie

Capsulelamp 12 V

G4 of GY6.35

4 mm

6,35 mm

Halogeencapsulelamp 12 V met 
infraroodcoating

B
(winst van 30 %)

75 W tot 45-60 W
50 W tot 30-45 W
35 W tot 20-30 W

3000 h tot 4000 h

Tabel 4 Efficiënte vervangingslampen (vervolg).

Max. 25 mm
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Wat de regeling van de verlichting betreft, dient er 
een onderscheid gemaakt te worden tussen de rege-
lacties, de regelstrategieën en de regelcomponenten.

4.1 REGELACTIES

De lichtstroom kan aan de hand van de volgende 
twee acties geregeld worden : het schakelen, waar-
door de lamp ontstoken of gedoofd wordt naarge-
lang van de behoeften en het dimmen, waardoor de 
lichtstroom aangepast wordt.

4.1.1 HET SCHAKELEN

Het schakelen (ontsteken/doven) is de makkelijk-
ste manier om een lichtbron te regelen. De lamp 
wordt eenvoudigweg ontstoken of gedoofd naarge-
lang van de behoeften (bv. door in te grijpen op het 
elektrische circuit).

4.1.2 HET DIMMEN

Bij het dimmen van de lamp (dimming in het En-
gels) wordt de lichtstroom aangepast aan de be-
hoeften. Deze actie is vanuit technisch standpunt 
het gemakkelijkst te realiseren met gloeilampen, 
aangezien het in dit geval volstaat om de spanning 
van het voedingsnet te verminderen. 

Het dimmen van fluorescentielampen is delicater 
omdat er voor de regeling van hun lichtstroom een 
specifiek voorschakelapparaat (een dimbaar elektro-
nisch voorschakelapparaat) noodzakelijk is.

Terwijl ontladingslampen met een extern voor-
schakelapparaat gemakkelijk combineerbaar zijn 
met dit type voorschakelapparaat, is dit echter 
niet het geval voor fluorescentielampen met een 
ingebouwd voorschakelapparaat. Laatstgenoemd 
lamptype is meestal niet verenigbaar met de dim-

4 REGELSYSTEMEN VOOR 
VERLICHTING

mers voor gloeilampen, waardoor het doorgaans 
niet mogelijk zal zijn om gloeilampen met dim-
mers te vervangen door standaard compacte flu-
orescentielampen. Men zal bijgevolg een beroep 
moeten doen op specifieke compacte fluorescen-
tielampen.

Er bestaat eveneens een ander type dimbare com-
pacte fluorescentielampen dat geen dimmer vereist 
en dat meteen op het bestaande elektriciteitsnet 
aangesloten kan worden. Deze lampen werken 
met een trapsgewijs dimsysteem waarbij het uit-
gestraalde gedeelte van hun nominale lichtstroom 
(bv. 3 %, 30 %, 60 % of 100 %) afhankelijk is van 
het aantal impulsen dat opgevangen wordt door het 
voorschakelapparaat.

4.2 REGELSTRATEGIEËN

4.2.1 DE TIJDSREGELING

De tijdsregeling is een controlestrategie waarbij 
een klok bepaalt wanneer een armatuur een bepaal-
de actie (bv. het doven, ontsteken of dimmen van 
de lamp) zal ondergaan. Dit kan zowel gebeuren op 
een bepaald tijdstip als na een zekere werkingstijd.

4.2.2 DE AANWEZIGHEIDSDETECTIE

De aanwezigheidsdetectie vereist het gebruik van 
een sensor die de aan- of afwezigheid van een 
persoon in een bepaalde ruimte waarneemt. Op 
de Europese markt treft men hoofdzakelijk de 
volgende twee technologieën aan : passieve infra-
roodsensoren (PIR – passive infrared) en hoge-
frequentiesensoren (HF). De PIR-sensoren detec-
teren de beweging van een warm lichaam terwijl de 
HF-technologie gebaseerd is op het Doppler-effect 
(de reflectie van golven op een bewegend lichaam) 
en werkt volgens een principe dat gelijkaardig is 
aan een radar. 
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Een lamp kan in principe drie acties ondergaan : 
het ontsteken, het doven of - in minder voorko-
mende gevallen - het dimmen ervan. Sommige 
systemen kunnen bovendien volledig automatisch 
werken (ontsteking bij aanwezigheid en doving 
bij afwezigheid). Andere systemen die minder 
verspreid zijn maar wel de voorkeur genieten, 
regelen uitsluitend het doven van de verlichting. 
Hierbij moet de ontsteking dus manueel gebeuren. 
Dit soort sensoren wordt vaak ‘afwezigheidssen-
soren’ genoemd.

Aanwezigheidssensoren zijn vaak uitgerust met 
een systeem waarmee de dovingstermijn kan ge-
regeld worden. Zodoende is het mogelijk om een 
ongelegen uitschakeling van de lamp te vermijden. 
In circulatiezones waar er veel beweging is, zal de 
voorkeur gegeven worden aan een korte termijn, 
terwijl er in ruimten waar de personen geruime 
tijd immobiel blijven eerder een langere termijn 
zal worden toegepast. 

4.2.3 DE DAGLICHTDETECTIE

Daglichtdetectie is een controlestrategie waarbij 
er een lichtgevoelige sensor gebruikt wordt om de 
kunstlichtstroom te regelen afhankelijk van het dag-
licht. Net zoals bij de voorgaande strategieën kun-
nen er hier verschillende acties aan vastgeknoopt 
worden, maar wel met hun eigen kenmerken :
• de automatische ontsteking en doving gebeurt  

naargelang van de waargenomen verlichtings-
sterkte : de armaturen worden automatisch ont-
stoken als het donker wordt en gedoofd als het 
voldoende helder is

• de daglichtdetectie kan gecombineerd worden 
met een  aanwezigheidssensor teneinde het ont-
steken van de verlichting tegen te gaan als er 
niemand aanwezig is

• het licht kan gedimd worden om een constant 
verlichtingsniveau te waarborgen. In dit geval 
is het noodzakelijk om dimbare lampen en hul-
papparatuur te gebruiken. De lichtstroom van 
de lampen wordt zodanig geregeld dat het ver-
lichtingsniveau op het werkblad constant blijft. 
Wanneer er voldoende daglicht is, zal de door 
de verlichtingsinstallatie geleverde hoeveelheid 
kunstlicht verminderen, waardoor er energie be-
spaard kan worden zonder afbreuk te doen aan 
het visuele comfort.

De eerste twee controlestrategieën die vooral in de 
residentiële sector gebruikt worden om de buiten-
verlichting te controleren, zijn het meest verspreid. 
Het derde type wordt voornamelijk toegepast in de 
tertiaire sector (kantoren, ...).

4.3 REGELCOMPONENTEN

4.3.1 DE LICHTSCHAKELAAR

De lichtschakelaar is het basisinstrument voor het 
bedienen van de verlichting. Het gaat hier om een 
element dat zorgt voor de mechanische afsluiting 
of opening van het elektrische voedingscircuit van 
de armatuur en bijgevolg ook de elektrische voe-
ding van de lampen. Om hun toegankelijkheid te 
vergemakkelijken, worden de lichtschakelaars ge-
woonlijk vlak naast de toegangsdeur tot de ruimte 
geplaatst. Er kunnen tevens wissel- of kruisschake-
laars aangebracht worden, waarmee het mogelijk is 
om de verlichting vanuit twee of drie bedienings-
punten te regelen. 

Afb. 35 Lichtschake-
laar.

Afb. 36 Af-
standsschake-
laar.

4.3.3 DE DIMMER

Een dimmer is een regelcomponent waarmee de 
lichtstroom van een lamp aangepast kan worden. 
Dit gebeurt doorgaans door de spanning van de voe-
ding van de lichtbron te wijzigen. Hierdoor kunnen 
dimmers alleen gebruikt worden in combinatie met 
gloeilampen (inclusief halogeenlampen). Ondanks 
het feit dat er op de markt tegenwoordig ook een 

4.3.2 DE AFSTANDSSCHAKELAAR

Afstandsschakelaars zijn meestal terug te vinden 
in de elektrische sturingkast. Het gaat hier om een 
mechanisch relais dat gebruikt wordt in combinatie 
met drukknoppen die de ontsteking of doving van 
de verlichting mogelijk maken. Afstandschakelaars 
bieden het voordeel dat de verlichtingsinstallatie  
met behulp van verschillende drukknoppen bediend 
kan worden. Ze zijn ook perfect geschikt om de 
verlichting in lange gangen of traphallen van ap-
partementsgebouwen of hotels te regelen.
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aantal specifieke compacte fluorescentielampen te 
vinden zijn die, aangesloten kunnen worden met 
dit type dimmers, worden deze vooralsnog slechts 
weinig toegepast. Dergelijke dimbare compacte 
fluorescentielampen op gelijkstroom vergen een 
specifieke dimmer die toelaat om hun elektronisch 
voorschakelapparaat te bedienen. 

4.3.4 DE TIJDSCHAKELAAR

De tijdschakelaar is een regelcomponent waarbij 
het licht automatisch uitgeschakeld wordt na een 
bepaalde werkingstijd. Deze werkingstijd wordt 
meestal vastgelegd door de gebruikers bij de instal-
latie van het systeem. Deze regeling wordt vaak toe-
gepast in circulatiezones (gangen, trappen, …) waar 
de aanwezigheid slechts van korte duur is.

4.3.5 DE TIJDMETER

Tijdmeters bestaan in verschillende vormen en 
gebruiken de meest uiteenlopende technologieën 
(mechanisch, analoog of elektronisch). Hun basis-
principe bestaat erin om de automatische ontste-
king en doving van de verlichting te laten verlopen 
volgens een vooraf vastgelegd uurrooster. Deze 
regeling biedt interessante toepassingsmogelijk-
heden voor de tertiaire sector, maar wordt slechts 

weinig gebruikt in de residentiële sector, tenzij dan 
voor het regelen van de buitenverlichting.

4.3.6 DE AANWEZIGHEIDSSENSOR

Er bestaan verschillende types van aanwezigheids-
sensoren waarmee het mogelijk is om de armaturen 
te ontsteken, te doven of te dimmen.  

Een aantal van deze sensoren kan gebruikt worden 
ter vervanging van de klassieke lichtschakelaars, 
wat interessante perspectieven kan openen in het 
geval van een renovatie. Ze moeten echter wel 
steeds zodanig geplaatst worden dat hun detectie-
veld alle mogelijke bewegingen in de ruimte kan 
waarnemen. 

Afb. 37 Dimmer.

Afb. 38 Tijdschakelaar 
voor traphallen.

Afb. 39 Tijdmeter.

Afb. 40 Muursensor. Afb. 41 Plafondsen-
sor.

In de residentiële sector worden aanwezigheids-
sensoren doorgaans toegepast om de buitenverlich-
ting te regelen. Ze kunnen ook goed van pas komen 
in ruimten zonder vensters om te vermijden dat de 
verlichting onnodig zou blijven branden.

4.3.7 DE DAGLICHTSENSOR

Daglichtsensoren kunnen op twee verschillende 
manieren gebruikt worden. De eerste manier be-
staat erin om buiten (meestal op het dak of een 
gevel) of binnen (in het midden van een ruimte) 
een centrale sensor te voorzien die de verschillende 
armaturen bedient (ontsteken, doven, …) naarge-
lang van de gemeten verlichtingssterkte of de lumi-
nantie (helderheid) van venster- of deuropeningen.

De tweede manier bestaat erin om de sensor recht-
streeks te verbinden met een armatuur teneinde zijn 
lichtstroom te kunnen regelen afhankelijk van de 
behoeften (bv. op het werkblad onder de armatuur).
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Afb. 42 Sensor op 
een TL-lamp.

Afb. 43 Sensor aan 
het plafond.

Het is vooral deze tweede manier die gebruikt 
wordt in de residentiële sector. Hierbij wordt er 
voor de regeling van de buitenverlichting veelal 
gebruik gemaakt van een daglichtdetector in com-
binatie met een aanwezigheidsdetector. 
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Een goede verlichting (d.w.z. een geschikte licht-
hoeveelheid, -verdeling en -kwaliteit) is een nood-
zakelijke voorwaarde om de uitvoering van taken 
die een zekere gezichtsscherpte vereisen mogelijk 
te maken, zonder de ogen te vermoeien. Dit resul-
taat kan bereikt worden door een voldoende ver-
lichtingssterkte te combineren met een aangename 
lichtverdeling, zonder daarbij storende schaduwen 
of verblinding teweeg te brengen in de ruimte.

5.1 DE VERLICHTINGSSTERKTE

De verlichtingssterkte karakteriseert de lichthoe-
veelheid die op een oppervlak, een wand of een 
voorwerp invalt. Om te komen tot een duidelijke 
zichtbaarheid zonder de ogen te vermoeien, is er 
een minimale verlichtingssterkte nodig. Wanneer 
de verlichtingssterkte tot onder deze grenswaarde 
daalt, zullen bepaalde voorwerpen en kleine letters 
moeilijker te onderscheiden worden.

5 DE VERLICHTINGS-
KWALITEIT

We willen erop wijzen dat ook een te sterke ver-
lichting een bron van ongemak kan zijn. De ver-
lichtingssterkten moeten bijgevolg aangepast wor-
den aan de betreffende ruimte en de activiteiten die 
erin uitgevoerd worden.

5.2 DE LICHTVERDELING

Wanneer het menselijke oog een omgeving bekijkt, 
moet het zich aanpassen aan de luminantieverschil-

len die voorkomen in zijn gezichtsveld. Indien de 
luminantieverschillen te groot zijn, kan dit aanlei-
ding geven tot verblinding en vermoeidheid.

Te kleine luminantieverschillen creëren daarente-
gen een monotone ruimte zonder reliëf. Men dient 
met andere woorden te streven naar een evenwicht 
tussen een uniforme verlichting die het visuele 
comfort verzekert en een meer gerichte verlichting 
die een dynamische en boeiende lichtsfeer creëert.

Doorgaans worden de volgende luminantieverhou-
ding gehanteerd :
• achtergrond van de taak die een zekere gezichts-

scherpte vereist / omgeving : 3/1
• achtergrond van de taak die een gezichtsscherp-

te vereist / gezichtsveld (180°) : 10/1
• lichtbronnen / aangrenzende oppervlakken : 20/1
• voor de volledige binnenruimte : 40/1.

5.3 STORENDE SCHADUWEN

De schaduwen die ontstaan door het feit dat er een 
element tussen de lichtbron en de verlichte zone 

Afb. 44 Voorbeeld van een voorwerp dat op twee verschillende 
manieren verlicht wordt.

A. VERLICHTING VAN 
500 LUX

B. VERLICHTING VAN 
50 LUX

Afb. 45 Eenzelfde 
omgeving die op 
drie verschillende 
manieren verlicht 
wordt om dezelf-
de verlichtings-
sterkte op de tafel 
te verzekeren.
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geplaatst wordt, kunnen de lichtkwaliteit sterk ver-
minderen. Dergelijke schaduwen worden meestal 
gevormd door het meubilair of de gebruikers zelf. 
Denken we hierbij maar even aan de storende scha-
duwen die soms gecreëerd worden op het werkblad 
in de keuken. Deze worden veroorzaakt doordat de 
lichtbron zich achter de gebruiker bevindt en kunnen 
alleen vermeden worden door een specifieke ver-
lichting boven het werkblad te plaatsen.

Afb. 48 
Indirecte 
verblinding.

FLUORESCENTIELAMP – Ra < 70

Afb. 47 
Directe ver-
blinding.

5.4 DE VERBLINDING

Dit verschijnsel treedt op wanneer er zich een bron 
met een extreme luminantie in het gezichtsveld be-
vindt of wanneer er zich te grote luminantiecon-
trasten (in de tijd of in de ruimte) voordoen.

Men kan twee soorten verblinding onderscheiden :
• de directe verblinding die veroorzaakt wordt door 

de aanwezigheid van een intense lichtbron (ven-
ster, lamp, …) in het gezichtsveld (afbeelding 47)

• de indirecte verblinding die optreedt wanneer 
er een lichtbron weerkaatst wordt op een reflec-
terend oppervlak (glanspapier, televisiescherm, 
…) (afbeelding 48).

5.5 DE KLEURWEERGAVE

Een voorwerp dat verlicht wordt door een natuur-
lijke lichtbron gaat - afhankelijk van zijn kleur 
- een welbepaald deel van het invallende licht 
reflecteren. De spectrale verdeling van het aldus 

Afb. 49 Ver-
lichting van 

eenzelfde 
voorwerp 

door twee 
verschillen-

de bronnen.

FLUORESCENTIELAMP – Ra 90

gereflecteerde licht is bepalend voor de kleur die 
uiteindelijk zal worden waargenomen. 

Wanneer een voorwerp verlicht wordt door een 
kunstlichtbron kan de zichtbare kleur ervan ver-
anderen naargelang van de spectrale verdeling van 
het uitgestraalde licht. In tegenstelling tot daglicht, 
dat een continu stralingsspectrum heeft, vertonen 
bepaalde kunstlichtbronnen immers een niet-conti-
nu spectrum, waardoor er slechts een deel van het 
zichtbare spectrum uitgestraald wordt. Een voor-
werp dat verlicht wordt door een lichtbron met 
een niet-continu spectrum zal bijgevolg slechts een 
deel van het invallende licht reflecteren en een an-
dere kleur vertonen dan bij daglicht. Afbeelding 49 
toont een voorwerp dat verlicht wordt door een flu-
orescentielamp met een kleurweergave-index van 
90 (links) en door een fluorescentielamp met een 
kleurweergave-index van minder dan 70 (rechts). 

Afb. 46 Verve-
lende schaduw.
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5.6 DE KLEURTEMPERATUUR

De lichtkleur heeft een directe impact op de sfeer 
in een ruimte.

Een zogenoemde ‘warme’ lichtbron (2700 K) 
straalt een licht uit met een overwegend rood oranje 
kleur terwijl een zogenaamde ‘koude’ lichtbron 
(3500 K) een licht met een overwegend paars-
blauwe kleur uitstraalt.

Het warmte- of koudegevoel dat men ervaart, is 
ook afhankelijk van de lichthoeveelheid die in de 
ruimte uitgestraald wordt. Zo bestaat er een ver-
band tussen de waargenomen lichttemperatuur en 
de verlichtingssterkte. Uit het diagram van Kruit-
hof blijkt dat de verhouding tussen het verlichtings-
niveau en de kleurtemperatuur van de lichtbron die 
gebruikt wordt voor de verlichting van de ruimte 
enkel ideaal is voor een beperkte zone (zone B uit 
afbeelding 51). De zones A en C worden als on-
comfortabel beschouwd. In de zone A is de kleur-
temperatuur van het licht immers laag in verhou-
ding tot de geleverde verlichtingssterkte : de sfeer 
zal irreëel en te warm aanvoelen. In de zone C ligt 
de kleurtemperatuur daarentegen te hoog, waar-
door de sfeer te koud aanvoelt. 

Afb. 50 
Beeld van 
eenzelfde 
ruimte die 
verlicht 
wordt door 
bronnen 
met een 
verschillen-
de kleur.
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Afb. 51 Het diagram 
van Kruithof geeft het 
ideale verlichtingsniveau 
weer naargelang van de 
kleurtemperatuur.
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Na het overzicht van de verschillende parameters 
die het visuele comfort beïnvloeden, behandelen 
we in dit hoofdstuk de kwantificering ervan en ge-
ven we de waarden op die deze parameters zouden 
moeten bereiken om een goede woningverlichting 
te verzekeren. We gaan eveneens dieper in op de 
bestaande methoden om een verlichtingsinstallatie 
te beoordelen.

6.1 DE VERLICHTINGSKWALI-
TEIT

Zoals reeds vermeld, is de verlichtingskwaliteit in 
een ruimte afhankelijk van diverse parameters. De 
volgende paragrafen gaan dieper in op het verlich-
tingsniveau en het risico op verblinding.

6.1.1 DE VERLICHTINGSSTERKTE

De verlichtingssterkte is een belangrijke factor 
voor het visuele comfort. Voor de correcte uitvoe-
ring van een taak die een zekere gezichtsscherpte 
vereist, is er immers een minimaal verlichtingsni-
veau noodzakelijk.

6.1.1.1 HOE GROOT IS DE TE BEREIKEN 
VERLICHTINGSSTERKTE ?

In ons land zijn er tot op heden nog geen normen of 
officiële documenten voorhanden waarin er verlich-
tingsniveaus aanbevolen of opgelegd worden voor 
residentiële toepassingen. Om de ontwerpers van 
verlichtingsinstallaties toch een leidraad te kunnen 
aanbieden, stellen we voor om de Belgische norm 
NBN EN 12464-1 [2] lichtjes aan te passen voor 
gebruik in de residentiële sector. De waarden uit 
tabel 5 zijn weliswaar hoog voor woningen, maar 
kunnen vrij aangepast worden naargelang van de 
voorkeuren en de behoeften. 

6.1.1.2 HOE EEN BESTAANDE VERLICH-
TINGSINSTALLATIE BEOORDELEN ?

De verlichtingssterkte die geleverd wordt door een 
installatie kan op verschillende manieren beoor-

6 DE BEOORDELING VAN 
EEN INSTALLATIE

deeld worden. Zo bestaan er meetmethoden waar-
voor er specifieke meetapparatuur nodig is en die 
heel precieze resultaten leveren. Daarnaast bestaan 
er methoden die geen meetapparatuur vereisen en 
dus makkelijker uit te voeren zijn, maar wel minder 
betrouwbare resultaten opleveren.

De eerste methode is gebaseerd op de meting van 
de verlichtingssterkte en levert erg precieze resul-
taten op. Deze methode vereist echter wel een spe-
cifiek toestel (meer bepaald een luxmeter). Deze 
meting kan zowel uitgevoerd worden op verschil-
lende punten (punctuele metingen) als voor een 
volledig rooster van punten (meetrooster). Deze 
werkwijze levert een duidelijk beeld van de ver-
lichtingssterkte op de beschouwde punten op en 

Ruimte en activiteit Gemiddelde verlichtings-
sterkte

Inkomhal en gangen

Inkomhal
Gang en overloop

Trappen

100 lx
50 - 100 lx

100 lx

Sanitair

Omgevingsverlichting
Verlichting van de spiegel en 

de wastafel
Toilet

200 lx
300 - 500 lx

100 lx

Keuken

Omgevingsverlichting
Verlichting van het werkblad

200 - 300 lx
300 - 500 lx

Woonkamer

Rustzone (zetel, ...)
Leeshoek

50 - 200 lx
300 lx

Eetkamer

Algemene verlichting
Verlichting van de tafel

100 lx
100 - 300 lx

Slaapkamer

Algemene verlichting
Leesruimte (hoofdeinde van 

het bed)

100 - 200 lx
300 lx

Berging, wasruimte, kelder, garage, ...

Algemene verlichting
Werkplaats (strijken, doe-het-

zelven, etc.)

50 - 100 lx
300 lx

Tabel 5 De gemiddelde aanbevolen verlichtingssterkte.
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laat toe om de gemiddelde verlichtingssterkte voor 
de volledige ruimte te berekenen (afbeelding 52).

De tweede methode ter bepaling van de verlich-
tingssterkte wordt aangeduid als de lichtstroomme-
thode en is erg eenvoudig in gebruik. Ze maakt het 
mogelijk om de gemiddelde verlichtingssterkte in 
te schatten op basis van de lichtstroom van de geïn-
stalleerde lampen en de oppervlakte van de ruimte 
(tabel 6). Deze methode is alleen toepasbaar op 
directe armaturen en gaat ervan uit dat deze laatste 
een vaste impact hebben op het verlichtingsniveau, 
wat in de praktijk evenwel nooit het geval is.

Indien er in eenzelfde ruimte lampen met een ver-
schillende technologie gebruikt worden, volstaat 
het om de verlichtingssterkte die verkregen wordt 
voor elk van de technologieën op te tellen. We 
willen er echter wel op wijzen dat deze methode 
slechts een weinig precieze benadering oplevert 
van de totale verlichtingssterkte van de ruimte. 

6.1.2 HET RISICO OP VERBLINDING

Verblinding vermindert de waarneming van voor-
werpen en leidt langzaam tot visuele vermoeidheid.

De eerste methode om het risico op verblinding 
te beoordelen, is gebaseerd op de bepaling van de 
eengemaakte verblindingsindex (UGR – unified 

Afb. 52 Me-
ting van de 

verlichtings-
sterkte met 
behulp van 
een luxme-

ter.

Tabel 6 Bepaling 
van de gemid-
delde verlich-
tingssterkte door 
middel van de 
lichtstroomme-
thode.

Lichtbron
Gemiddelde verlich-

ting

Rechtstreeks zichtbaar
lampen

gem
ruimte

E 0,6
A

F
= ×

Niet-rechtstreeks zichtbaar 
(mat omhulsel)

lampen
gem

ruimte
E 0,5

A

F
= ×

Flampen is de totale lichtstroom van de lichtbronnen en Aruimte is 
de oppervlakte van de beschouwde ruimte.

glare rating). Deze index kan voor een welbepaal-
de positie en voor een vaste kijkrichting berekend 
worden op basis van de volgende formule : 

waarbij L
b
 de achtergrondluminantie voorstelt, L 

de luminantie van de lichtgevende delen van de ar-
matuur, w de gezichtshoek van waaruit de waarne-
mer de lichtbron ziet en p een index die de positie 
van de waarnemer ten opzichte van de armatuur 
weergeeft.

Concreet kan men stellen dat naarmate de UGR-
index groter is, ook het verblindingsrisico voor de 
beschouwde observatierichting zal stijgen.

6.1.2.1 WELKE ZIJN DE TE BEREIKEN 
UGR-WAARDEN ?

Vermits onze waarneming afhankelijk is van sub-
jectieve criteria die te maken hebben met de sfeer 
en de omgeving, is het moeilijk om UGR-waarden 
voor te stellen die gerespecteerd dienen te worden 
in huishoudelijke toepassingen. Een UGR-waarde 
van maximum 22 voor leefruimten en van 28 voor 
andere ruimten lijkt echter algemeen aanvaardbaar 
te zijn.

6.1.2.2 HOE DE UGR BEOORDELEN ?

In de praktijk is de UGR redelijk moeilijk ter plaat-
se te meten, omdat er uitgebreide apparatuur voor 
nodig is (luminantiemeter, ...).

De meting kan uitgevoerd worden met behulp van 
een fototoestel dat uitgerust is met een speciaal 
objectief (visooglens). Op basis van de aldus ge-
maakte beeldopnamen kunnen de luminanties voor 
alle punten van een omgeving berekend worden 
volgens een methode van het HDR-type (high dy-

b

0,25 L².
UGR 8.log .

L p²

 ϖ
= Σ 

 



Praktische en technische gids voor de verlichting van woningen
40

Afb. 54 Waar-
neming met 
valse kleuren.

Afb. 53 Waar-
neming met 

ware kleuren.

namic range). De UGR-waarde wordt vervolgens 
bepaald aan de hand van de luminantie die het vi-
suele veld van de mens karakteriseert. 

Hoek in verhouding tot 
de kijkrichting

Maximale luminantie

5° 1695 cd/m2

15° 2570 cd/m2

25° 3860 cd/m2

35° 5500 cd/m2

45° 7710 cd/m2

Tabel 7 De maximale luminantie naargelang van de kijkrichting.

De afbeeldingen 53 en 54 geven de analyseresul-
taten weer voor een typische situatie waarbij een 
woonkamer in de achtergrond verlicht wordt door 
een halogeenspot die een mogelijke verblindings-
bron vormt. De weergave van de luminantiewaar-
den bevestigt deze indruk van verblinding en levert 
een UGR-index op die een stuk hoger ligt dan de 
aanbevolen waarde (40,9 op basis van de waarne-
ming met valse kleuren in vergelijking tot de aan-
bevolen waarde van 22).

De tweede methode ter beoordeling van het ver-
blindingsrisico bestaat erin om de luminantie te 
meten met behulp van een luminantiemeter volgens 
een gegeven kijkrichting en een welbepaalde hoek. 
Vervolgens worden deze waarden vergeleken met 
de limietwaarden.

De derde beoordelingsmethode berust op de identi-
ficatie van de mogelijke verblindingsbronnen :
• armaturen met een rechtstreeks zichtbare licht-

bron geven heel vaak aanleiding tot verblinding. 
In het algemeen nemen de verblindingsrisico’s 
toe naarmate de bron kleiner wordt en de licht-
stroom groter

• armaturen met een zeer gerichte lichtstroom 

(spots, downlights, …) kunnen voor problemen 
zorgen indien deze laatste rechtstreeks invalt op 
het oog van de gebruiker

• armaturen met een matte diffusor kunnen in be-
paalde gevallen - indien ze slecht geplaatst zijn 
en een heel hoge luminantie bezitten - een bron 
van directe verblinding zijn.

6.2 DE ENERGIE-EFFICIËNTIE 
VAN EEN INSTALLATIE

Naast de beoordeling van het visuele comfort is 
het ook belangrijk om de energie-efficiëntie van de 
verlichtingsinstallatie te evalueren. Deze efficiëntie 
kan op verschillende al dan niet precieze manieren 
beoordeeld worden.

6.2.1 DE GENORMALISEERDE VER-
MOGENSDICHTHEID (DPN)

De eerste methode om de energie-efficiëntie van 
een verlichtingsinstallatie te beoordelen, is geba-
seerd op het geïnstalleerde vermogen. Om ver-
schillende installaties onderling te kunnen verge-
lijken, dient dit vermogen genormaliseerd te zijn. 
Hiertoe wordt het totale vermogen (P

tot
) van de 

installatie eerst gedeeld door de oppervlakte van 

Heel efficiën-
te installatie

DPN < 2,5 W/m²/100 lx

Efficiënte 
installatie

2,5 W/m²/100 lx < DPN < 6 W/m²/100 lx

Weinig 
efficiënte 
installatie

6 W/m²/100 lx < DPN < 15 W/m²/100 lx

Inefficiënte 
installatie

15 W/m²/100 lx < DPN

Tabel 8 Efficiëntie van de verlichtingsinstallatie naargelang van 
de geïnstalleerde vermogensdichtheid.
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de ruimte (A
ruimte

) en vervolgens vermenigvuldigd 
met een verlichtingssterkte van 100 lux ter hoogte 
van het werkblad. De genormaliseerde vermogens-
dichtheid (DP

N
) is dus gelijk aan : 

                                              [W/m²/100 lx].tot
N

ruimte gem

P 100
DP .

A E
=

De DP
N
-waarden geven een idee van de effici-

entie van een installatie. Installaties waarvoor de 
geïnstalleerde vermogensdichtheid kleiner is dan 
2,5 W/m² per 100 lux, worden als heel efficiënt 
beschouwd voor residentiële toepassingen. Tabel 8 
geeft verschillende richtwaarden op waarmee de 
efficiëntie van een verlichtingsinstallatie beoor-
deeld kan worden.

De methode van de geïnstalleerde vermogens-
dichtheid laat toe om twee installaties onderling te 
vergelijken en dit ongeacht de oppervlakte van de 
ruimte en rekening houdend met de verlichtings-
sterkte die geleverd wordt door de installatie. Het 
feit dat men bij deze methode vooraf de verlich-
tingssterkte in de ruimte dient te bepalen (door 
meting of door berekening), kan echter wel een 
remming vormen voor de toepassing ervan.

6.2.2 KWALITATIEVE BEOORDELING 
VAN DE INSTALLATIE

De tweede methode om de energie-efficiëntie van 
een verlichtingsinstallatie te evalueren, is een kwa-
litatieve beoordeling die erin bestaat om aanwij-
zingen in te zamelen die duiden op de mogelijke 
inefficiëntie ervan. Zo kan er voor elk bestanddeel 
van de installatie een indicatie gegeven worden 
over de efficiëntie ervan.

VOORBEELDEN
• Een woonkamer van 25 m² die verlicht wordt door zes 

compacte fluorescentiespots van 11 W die een gemiddel-
de verlichtingssterkte van 50 lux verzekeren, heeft een 
vermogensdichtheid van 5,3 W/m²/100 lx.

• Een woonkamer met dezelfde oppervlakte die verlicht 
wordt door twee fluorescentiearmaturen van elk 55 W en 
met een gemiddelde verlichtingssterkte van 176 lux, heeft 
dan weer een vermogensdichtheid van 2,5 W/m²/100 lx.

Ondanks het feit dat het geïnstalleerde vermogen in de twee-
de woonkamer groter is (110 W in plaats van 66 W) is de ef-
ficiëntie van de verlichtingsinstallatie er meer dan twee keer 
beter dan in de eerste woonkamer. Uit dit voorbeeld blijkt 
duidelijk dat de energie-efficiëntie niet uitsluitend afhanke-
lijk is van het geïnstalleerde vermogen, maar ook rekening 
houdt met het verzekerde visuele comfort.

6.2.2.1 DE LICHTBRON

Het lichtbrontype dat gebruikt wordt in de instal-
latie vormt een goede indicator voor de algemene 
efficiëntie ervan. Indien er efficiënte lichtbronnen 
(buisvormige fluorescentielampen, compacte fluo-
rescentielampen) gebruikt worden, is de kans im-
mers groot dat ook de verlichtingsinstallatie zelf 
een goede energie-efficiëntie zal vertonen. Indien er 
daarentegen gebruik gemaakt wordt van gloeilam-
pen zal het daarentegen bijna onmogelijk worden 
om een energie-efficiënte installatie te verkrijgen.

6.2.2.2 DE ARMATUUR EN ZIJN VERLICH-
TINGSWIJZE

De armatuur moet zodanig ontworpen zijn dat het 
licht alleen naar de te verlichten zone wordt uit-
gestraald. Indien dit niet het geval is, kunnen er 
immers grote lichtstroomverliezen optreden. Hier-
onder volgt een overzicht van enkele veelvoorko-
mende lichtstroomverliezen in woningen :
• een naakte lamp (zonder armatuur of optiek) 

kan een verlies van 50 % vertonen in vergelij-
king tot een lamp die uitgerust is met een optiek

• een armatuur met een slechte matte diffusor kan 
een verlies van 70 % vertonen door lichtabsorptie

• een correct ontworpen armatuur die uitgerust 
werd met een beschermend omhulsel van mi-
croprisma’s zal daarentegen slechts 10 tot 15 % 
van de lichtenergie absorberen.

Het is ook belangrijk te vermelden dat directe ver-
lichting efficiënter is dan indirecte verlichting (met 
reflectie op het plafond). De verliezen die gepaard 
gaan met het gebruik van indirecte verlichting kun-
nen geschat worden op ongeveer 30 tot 50 % van 
de totale lichtstroom.

6.2.2.3 DE KLEUR VAN DE WANDEN VAN 
DE RUIMTE

De wandkleur van de ruimte heeft een belangrijke 
invloed op de lichtreflectie die erin plaatsgrijpt. 
Aangezien donkere kleuren meer licht absorberen 
dan lichte kleuren, zal een ruimte met donkere 
kleuren een groter geïnstalleerd vermogen verei-
sen om eenzelfde verlichtingsniveau te bereiken 
als in een ruimte met lichte kleuren.

Hieruit volgt dat een directe verlichtingsinstallatie 
met al dan niet compacte fluorescentielampen in 
een lichte omgeving heel energie-efficiënt zal zijn, 
terwijl een verlichtingsinstallatie met indirecte ha-
logeenarmaturen in combinatie met een donker 
plafond (bv. houten lambrisering) slechts een be-
perkte energie-efficiëntie zal vertonen.
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Elke ruimte in een woning vereist een aangepaste 
verlichting. Daarom geven we in dit hoofdstuk een 
overzicht van de verschillende verlichtingstypes 
die geschikt zijn voor de verschillende ruimten en 
de visuele taken die erin uitgevoerd worden. Bij 
elk van deze oplossingen wordt ter informatie ook 
het verlichtingsvermogen vermeld. Deze vermo-
gens zijn echter sterk afhankelijk van het lamp- en 
armatuurtype, de afmetingen van de ruimten, de 
kleur van de muren, het plafond en het meubilair. 
De opgegeven waarden zijn dus enkel van toepas-
sing op standaardruimten die uitsluitend uitgerust 
zijn met energie-efficiënte armaturen en lampen.

7.1 DE KEUKEN

De taken en verlichtingsbehoeften in de keuken 
zijn erg divers. De zone waar de maaltijd wordt 
klaargemaakt, vereist een hoog verlichtingsniveau 
(taakverlichting), terwijl voor de rest van de ruimte 
een algemene verlichting voldoende kan zijn. We 
maken daarom een onderscheid tussen het werk-
blad en de rest van de ruimte.

7 WELKE VERLICHTING 
VOOR WELKE RUIMTE ?

Afb. 55 
Typisch 

verlichtings-
schema 
van een 
keuken.

7.1.1 DE VERLICHTING VAN HET 
WERKBLAD

De verlichting van het werkblad dient redelijk 
hoog te zijn om er precieze en soms gevaarlijke ta-

ken (gebruik van messen, …) uit te kunnen voeren. 
De verlichtingssterkte op het werkblad zou daarom 
zo’n 300 tot 500 lux moeten bedragen.

Opdat de persoon die voor het werkblad staat niet 
gehinderd zou worden door zijn eigen schaduw, is 
het raadzaam om deze zone te voorzien van een ge-
lokaliseerde verlichting (bijvoorbeeld door de kas-
ten boven het werkblad uit te rusten met armaturen). 
Gesloten armaturen hebben het voordeel dat ze ge-
makkelijk schoon te maken zijn en dat de lichtbron 
beschermd is tegen spatten of vlekken. Ondanks het 
feit dat hiervoor verschillende armaturen in over-
weging genomen kunnen worden, zijn lijnlampen 
en spots die onder kasten geplaatst kunnen worden, 
doorgaans de meest interessante oplossing.

7.1.1.1 LIJNLAMPEN ONDER DE KASTEN

Door de onderkant van de kasten te voorzien van 
een lijnlamp is het mogelijk om een goede licht-
uniformiteit te verzekeren boven het werkblad. Een 
vermogen van 5 tot 8 W per meter werkblad is door-
gaans voldoende om een correcte verlichtingssterkte 
te waarborgen. Teneinde verblinding te voorkomen, 
is het aangeraden om de onderkant van de kasten uit 
te rusten met een rand die de lamp maskeert.

Afb. 56 
Lichtlijst on-
der keuken-
kasten.

7.1.1.2 SPOTS ONDER DE KASTEN

Dankzij hun sterk gerichte lichtstroom kunnen ook 
spots die onder de kasten of boven het werkblad 
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worden geplaatst een goede verlichting verzekeren. 
Spots die uitgerust kunnen worden met compacte 
fluorescentielampen zijn doorgaans efficiënter dan 
halogeenspots. Meestal is een armatuur met een 
lamp van 7 W per kastblok (60 cm) voldoende om 
de correcte verlichting van het werkblad te waar-
borgen.

7.1.1.3 DE VERLICHTING ONDER DE AF-
ZUIGKAP

De lichtbronnen die aangebracht worden onder de 
afzuigkap hebben tot taak om de verlichting van de 
kookplaten te verzekeren. Bij de plaatsing van een 
nieuwe afzuigkap is het wenselijk om te opteren 
voor een model dat uitgerust is met een ontladings-
lamp met een extern voorschakelapparaat. Meestal 
zijn afzuigkappen echter uitgerust met gloeilampen 
(van het kaarstype met een E14-schroeffitting) en 
dienen deze vervangen te worden door compacte 
fluorescentielampen met een ingebouwd voorscha-
kelapparaat. Lampen met een vermogen van 7 W 
zijn in deze context meestal voldoende. Er dient 
echter wel bijzondere aandacht besteed te worden 
aan de afmetingen van de vervangingslamp, reke-
ning houdend met de afmetingen van de afzuigkap. 
Dit geldt eveneens indien de afzuigkap uitgerust is 
met een halogeenlamp met een specifieke lampvoet.

7.1.2 DE ALGEMENE VERLICHTING 
EN DE SFEERVERLICHTING

De algemene keukenverlichting dient zodanig ver-
deeld te zijn dat er ter hoogte van het werkblad een 
verlichtingssterkte van ongeveer 200 tot 300 lux 
verzekerd is. Zodoende kunnen al te grote contras-
ten tussen het werkblad en de rest van de ruimte 
vermeden worden.

7.1.2.1 LICHTLIJSTEN BOVENOP DE KAS-
TEN

Door lijnlampen bovenop de kasten te plaatsen, 
wordt de ruimte op indirecte wijze verlicht. Om 
een goede lichtverdeling te waarborgen wordt 
doorgaans aangeraden om voldoende ruimte te 
laten tussen de bovenkant van de kasten en het 
plafond (gewoonlijk wordt er een tussenafstand 
van 50 cm voorzien). Om elk verblindingsrisico te 
vermijden, kan er een koof voorzien worden aan de 
bovenkant van de kast om de lampen te maskeren. 
Om de nodige verlichtingssterkte in de ruimte te 
bereiken, zal er meestal een vermogen van 3 tot 3,5 
W/m² noodzakelijk zijn. Indien de ruimte redelijk 
groot is en bepaalde muren kastvrij zijn, kan het in-
teressant of zelfs noodzakelijk zijn om bijkomende 

lichtbronnen te voorzien om de lichtuniformiteit in 
de keuken te verzekeren.

7.1.2.2 PLAFONDLAMPEN

Er zijn meerdere efficiënte plafondarmaturen op 
de markt beschikbaar. De keuze wordt niet alleen 
gemaakt op basis van hun energie-efficiëntie, maar 
ook rekening houdend met de esthetische en andere 
eisen van de gebruikers. Het aantal plafondarmatu-
ren dat voorzien moet worden, hangt grotendeels 
af van de afmetingen van de ruimte en de verlich-
tingssterke die men wil behalen. Om te komen tot 
een goede algemene verlichting is in de regel een 
geïnstalleerd vermogen van 2,5 tot 3,5 W/m² nood-
zakelijk.

7.1.2.3 LUSTERS EN HANGARMATUREN

Hangarmaturen zijn aangeraden wanneer de ruimte 
een hoog plafond heeft. De afstand tussen de ar-
matuur en het plafond moet immers minstens 40 
tot 50 cm bedragen en de armatuur moet op een 
hoogte van minimum 2 m gemonteerd worden op-
dat de gebruikers van de ruimte er bij hun ver-
plaatsingen geen hinder van zouden ondervinden 
(afbeelding 58).

Afb. 57 
Plafondlamp 
met een 
matte plaat 
die het licht 
verspreidt.

Afb. 58 Hang-
armatuur met een 
compacte fluores-
centielamp.
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7.1.2.4 INGEBOUWDE DOWNLIGHTS

Ingebouwde downlights zijn in staat om een rede-
lijk gerichte verlichting te verzekeren. Indien het 
de intentie is om een beter verspreide en minder 
gerichte lichtstroom te verkrijgen dan met spots, 
zijn er verschillende oplossingen en configuraties 
mogelijk. Zo is het bijvoorbeeld niet ondenkbaar 
om een wallwasheroptiek te voorzien of om down-
lights te plaatsen die uitgerust zijn met een matte 
afdekplaat die het licht verspreidt. Het aantal en 
de verdeling van de downlights wordt in sterke 
mate bepaald door het lichteffect dat men wenst te 
verkrijgen. Niettemin zal het doorgaans noodzake-
lijk zijn om een vermogen van 3 W/m² te instal-
leren om de gewenste verlichtingssterkte te kunnen 
waarborgen.

Het is natuurlijk ook mogelijk om de verschillende 
voorgestelde oplossingen te combineren. Indien de 
ruimte tamelijk groot is, kan men bovenop de kas-
ten bijvoorbeeld lijnlampen voorzien terwijl men 
aan de andere kant van de ruimte een aantal down-
lights aanbrengt. De indirecte verlichting zorgt dan 
voor een zachte algemene sfeerverlichting, terwijl 
de accentverlichting reliëf geeft aan de ruimte.

7.2 DE EETKAMER

Voor wat betreft de eetkamer, dient men een on-
derscheid te maken tussen de tafelverlichting en de 
algemene sfeerverlichting.

7.2.1 DE TAFELVERLICHTING

Op de tafel, het centrale element van de eetkamer, 
moet er een gemiddelde horizontale verlichtings-
sterkte van 150 tot 200 lux voorzien zijn.

n Hangarmaturen

Hangarmaturen met een directe en indirecte com-
ponent zijn perfect geschikt voor de tafelverlich-
ting. Indien ze echter te laag hangen, kunnen ze 
hinderlijk zijn. Om dit probleem op te lossen, be-
staan er echter regelbare kabelsystemen waarmee 
het mogelijk is om de hoogte van de armatuur 
aan te passen. Deze zou zich bij voorkeur op een 
hoogte van 1,7 tot 1,8 m boven de grond bevinden 
en zou ook achteraf nog regelbaar moeten zijn om 
de ruimte aan specifieke omstandigheden aan te 
passen (familiefeest, verplaatsing van de tafel, …).

Er zijn verschillende types hangarmaturen op de 

Afb. 59 Tafelverlichting via een hangarmatuur met 
een compacte fluorescentielamp.

markt. Deze die uitgerust zijn met fluorescentie-
lampen van het type T5 of T8 vertonen evenwel de 
grootste efficiëntie. Doordat deze lampen redelijk 
lang zijn en hun armaturen bijgevolg redelijk veel 
plaats innemen, wordt er in de praktijk echter vaak 
de voorkeur gegeven aan hun compacte tegenhan-
ger, de cirkelvormige buislamp. Compacte fluo-
rescentielampen zijn iets minder efficiënt, maar 
hebben het grote voordeel dat ze toegepast kunnen 
worden in kleinere armaturen. Een totaal vermogen 
van 20 tot 30 W is doorgaans voldoende om de ta-
fel op een correcte manier te verlichten (een kleiner 
vermogen kan overwogen worden wanneer er ook 
een zekere vorm van sfeerverlichting aanwezig is).

Indien men geen hangarmaturen kan toepassen, 
kan men zijn toevlucht nemen tot plafondlampen 
of downlights. 

7.2.2 DE ALGEMENE VERLICHTING 
EN DE SFEERVERLICHTING

Naast de tafelverlichting is het ook noodzakelijk 
om een goede sfeerverlichting te voorzien. Zoniet 
kunnen er immers hinderlijke schaduwen ontstaan 
die de tafel verduisteren. Een verlichtingssterkte 
van 100 tot 150 lux is ruimschoots voldoende om 
de sfeerverlichting te verzekeren. Afhankelijk van 
de armatuur die gebruikt wordt voor de tafelver-
lichting, zal het al dan niet noodzakelijk zijn om 
een tweede armatuur voor de sfeerverlichting te 
voorzien. In dit geval zal er echter slechts zelden 
geopteerd worden voor een plafondlamp. De voor-
keur gaat doorgaans uit naar ingebouwde down-
lights, wandarmaturen of koofverlichting.
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7.2.2.1 INGEBOUWDE DOWNLIGHTS

Downlights kunnen enkel overwogen worden wan-
neer de inbouw ervan mogelijk is. Aangezien de 
tafel doorgaans in het midden van de ruimte staat, 
worden de downlights gewoonlijk aangebracht te-
gen de muren en uitgerust met reflectoren (wal-
lwasheroptieken) die het licht naar de muur sturen. 
Een totaal vermogen van ongeveer 3,5 tot 4 W/m² 
(rekening houdend met de armatuur boven de tafel) 
is meestal voldoende om de verlichtingssterkte te 
bereiken die aanbevolen wordt voor de tafel- en 
sfeerverlichting. 

7.2.2.2 WANDARMATUREN

Wandarmaturen kunnen in de eetkamer niet al-
leen zorgen voor een zekere sfeerverlichting, maar 
ook voor de decoratieve verlichting van de ruimte. 
Naargelang van de gewenste vorm en afmetingen 
van de armatuur, is het mogelijk om te opteren voor 
fluorescentielampen met een laag vermogen (14 of 
18 W) of voor compacte fluorescentielampen. In 
het algemeen dient men een totaal geïnstalleerd 
vermogen van 4 tot 5 W/m² te voorzien (rekening 
houdend met de armatuur boven de tafel) om een 
efficiënte verlichting te verzekeren.

7.2.2.3 DE KOOFVERLICHTING MET LIJN-
LAMPEN

Dankzij een koofverlichting met lijnlampen kan 
men zorgen voor een indirecte verlichting van de 
muur of het plafond. Teneinde de lamp te maske-
ren, zal het echter noodzakelijk zijn om een koof 
aan te brengen bestaande uit een materiaal dat ver-
enigbaar is met de aankleding van de ruimte (hout, 
pleister, ...).

In afbeelding 60 worden verschillende vormen van 
koofverlichting voorgesteld :
• plaatsing van de lichtbron in een tegen de muur 

aangebrachte hoekgoot
• plaatsing van de lichtbron in een in de muur 

aangebrachte muurgroef 
• plaatsing van een ingebouwde plafondlamp die 

zorgt voor een indirecte verlichting.

De twee laatste alternatieven vereisen echter re-
delijk grote werkzaamheden (doorboring van de 
muur of het plafond, …) waardoor hun toepas-
singsmogelijkheden beperkter zijn.

Hoewel deze verschillende vormen van koofver-
lichting gebaseerd zijn op het principe van de in-
directe verlichting, leveren ze toch een goede effi-
ciëntie op aangezien ze uitgevoerd kunnen worden 
met behulp van fluorescentielampen met een hoog 
rendement (T5 of T8 met een elektronisch voor-
schakelapparaat).

Het is eveneens mogelijk te opteren voor dimbare 
voorschakelapparaten indien men de lichtstroom en 
de lichtsfeer naar believen wenst aan te passen. Een 
vermogen van 4 W/m² (met inbegrip van de tafel-
verlichting) is meestal voldoende om een correcte 
verlichtingssterkte in de eetkamer te waarborgen.

7.3 DE WOONKAMER

De verlichtingsbehoeften in een woonkamer zijn 
erg veranderlijk (van 20 tot 400 lux). Men kan 
verlichting voorzien door meerdere lichtbronnen 
te plaatsen die apart bediend kunnen worden of 
door een dimbare lichtbron te installeren.

Net zoals voor de eetkamer maken we ook in dit 
geval een onderscheid tussen de sfeerverlichting en 
de taakverlichting. In deze context spitsen we de 
aandacht voornamelijk toe op de leesverlichting.

7.3.1 DE LEESVERLICHTING

Om te kunnen lezen in een woonkamer is er een 

Afb. 60 Drie verschillende manieren vormen van koofverlichting.

PLAATSING IN EEN HOEKGOOT PLAATSING IN EEN MUURGROEF INGEBOUWDE PLAFONDLAMP
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hogere verlichtingssterkte nodig dan deze die ver-
eist is voor de algemene verlichting van de ruimte. 
Wanneer de visuele taak plaatsvindt in de buurt van 
een vast lichtpunt is het mogelijk om een beroep 
te doen op een (al dan niet hangende) plafondlamp 
of op ingebouwde downlights. Zoniet kan men 
overwegen om gebruik te maken van staande ar-
maturen die verplaatst kunnen worden naargelang 
van de behoeften in de woonkamer. Ondanks het 
feit dat de richtbare armaturen in deze context de 
beste verlichtingsresultaten opleveren, vertonen de 
meeste beschikbare modellen maar een beperkte 
energie-efficiëntie.

Een andere mogelijkheid bestaat erin om vlakbij 
de lezer een laag tafeltje te voorzien met daarop 
een leeslamp.

7.3.2 DE ALGEMENE VERLICHTING 
EN DE SFEERVERLICHTING

Afhankelijk van de indeling van de ruimte en de 
armatuurkeuze, dient er een min of meer sterke 
algemene verlichting toegepast te worden. Net zo-
als in de eetkamer kan men hiertoe zowel gebruik 
maken van koofverlichting, wandarmaturen als van 
downlights.

De woonkamer is ook de plaats bij uitstek om 
kleine decoratieve lampen te plaatsen. Deze lam-
pen zijn meestal opgevat als decoratie-elementen 
en vertonen doorgaans maar een geringe energie-
efficiëntie. Het is echter wel mogelijk de efficiëntie 
te verhogen door de gloeilampen te vervangen door 
compacte fluorescentielampen (met een vermogen 
van 6 tot 9 W in plaats van initieel 25 tot 40 W).

7.4 DE BADKAMER EN HET 
TOILET

Voor wat de badkamerverlichting betreft, dienen 

er twee toepassingen onderscheiden te worden : de 
algemene verlichting en de - bij voorkeur afzonder-
lijk bediende - spiegelverlichting (afbeelding 61).

De bijzonderheid bij badkamerverlichting is dat de 
armaturen goed beschermd moeten zijn tegen het 
binnendringen van water.

7.4.1 DE SPIEGELVERLICHTING

De spiegelverlichting moet een zodanige verlich-
tingssterkte leveren dat het mogelijk is om zich 
fatsoenlijk te kunnen scheren, te maquilleren, … 
Het voorzien van armaturen aan weerszijden van 
de spiegel levert doorgaans een goede verlichtings-
sterkte (van 300 tot 500 lux) ter hoogte van de 
spiegel op en zorgt ervoor dat er geen hinderlijke 
schaduwvorming op het gezicht optreedt.

7.4.1.1 ARMATUREN AAN WEERSZIJDEN 
VAN DE SPIEGEL

Indien men ervoor kiest om aan weerszijden van 
de spiegel een armatuur te voorzien, dienen deze 
op ooghoogte geplaatst te worden om de uniforme 
verlichting van de spiegel te waarborgen. Het is 
ook belangrijk om al te krachtige armaturen te ver-
mijden om geen verblinding te veroorzaken. In het 
algemeen zijn vermogens van een grootteorde van 
10 tot 15 W per armatuur ruimschoots voldoende.

7.4.1.2 EEN ARMATUUR BOVEN DE 
SPIEGEL

Hoewel deze oplossing minder interessant is voor 
de verlichting van het gezicht, wordt ze wel vaak 
toegepast omdat er in dit geval slechts één armatuur 
geplaatst dient te worden. Bovendien zijn er voor 
deze oplossing veel meer armaturen op de markt 
met een goede bescherming tegen water (d.w.z. met 

Afb. 61 Ver-
lichting in een 
badkamer.
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een hoge IP-index). Verder willen we benadrukken 
dat het bij deze oplossing veel gemakkelijker is om 
gebruik te maken van armaturen met een ingebouw-
de schakelaar (een enkele schakelaar per armatuur). 
Bij gebruik van fluorescentielampen schommelt het 
vermogen van dergelijke boven de spiegel geplaats-
te armaturen tussen de 15 en de 24 W.

7.4.1.3 SPIEGELS MET EEN INGEBOUWDE 
ARMATUUR

Bij dit type spiegel is de lichtbron ingebouwd in 
het spiegelmeubel. Dit heeft vooral voordelen op 
esthetisch vlak, aangezien de armatuur perfect in 
de spiegel geïntegreerd is. Het grote nadeel ervan 
is echter dat dergelijke meubelstukken uit veilig-
heids- en aansluitingsredenen doorgaans niet uit-
gerust zijn met energiezuinige lampen. Hierdoor 
kan er een redelijk hoog prijskaartje vasthangen 
aan deze oplossing.

7.4.2 DE ALGEMENE VERLICHTING

Voor de badkamer wordt er een algemene verlich-
tingssterkte van 200 lux aangeraden. Deze verlich-
ting kan, naargelang van de omvang van de ruimte, 
verzekerd worden door een of meerdere armaturen 
(bv. plafondlampen of ingebouwde downlights). 
De beschermingsindex (IP-index) van het volume 
waarin de armatuur geplaatst zal worden, dient 
echter wel steeds gerespecteerd te worden. Zo 
zijn er voor downlights speciale beschermings-
plaatjes voorhanden, waarmee het mogelijk is om 
hun beschermingsindex te verhogen. Een vermo-
gen van 4 tot 6 W/m² is meestal voldoende om 
in de badkamer een correcte verlichtingssterkte te 
waarborgen.

7.4.3 DE TOILETVERLICHTING

De toiletverlichting bestaat meestal uit plafondlam-
pen of ingebouwde downlights. Indien er in de toi-
letruimte een wastafel aanwezig is met daarboven 
een spiegel, kunnen er ook eventueel wandarma-
turen voorzien worden om de verlichting te waar-
borgen. Ondanks het feit dat de in deze ruimte te 
verzekeren verlichtingssterkte afhankelijk is van de 
wensen van de gebruiker (van 100 tot 300 lux), zul-
len de geïnstalleerde vermogens eerder zwak zijn 
vermits het een kleine ruimte is (een vermogen van 
10 tot 13 W is meestal voldoende voor de volledige 
ruimte).

Afb. 62 Typisch verlichtingsschema van een slaapkamer.

7.5 DE SLAAPKAMER

De slaapkamerverlichting zal verschillend zijn al 
naargelang het gaat om een slaapkamer voor vol-
wassenen of voor kinderen. Een kinderkamer heeft 
doorgaans immers een multifunctioneel karakter 
omdat het zowel een speel-, werk- en rustzone is. 
Net zoals in de voorgaande paragrafen wordt er 
ook hier een onderscheid gemaakt tussen de taak-
verlichting en de algemene verlichting.

7.5.1 DE TAAKVERLICHTING

Een kinderkamer is meestal voorzien van een lees- 
en werkhoek waarin er een verlichtingssterkte van 
200 tot 300 lux (soms zelf 500 lux) vereist is.

Een dergelijk verlichtingsniveau kan met de al-
gemene verlichtingsinstallatie onmogelijk bereikt 
worden tenzij men deze sterk overdimensioneert 
voor de beschouwde ruimte. Dit gaat niet alleen 
gepaard met een aanzienlijk energieverbruik, maar 
ook met de onmogelijkheid om een zachte verlich-
ting te realiseren die vooral voor het inslapen of het 
ontwaken van kleine kinderen zeer geapprecieerd 
wordt. De algemene verlichting wordt dan ook 
vaak aangevuld met een bedlampje of bureaulamp.

7.5.2 HET BEDLAMPJE

Net zoals de tafellampen in de woonkamer heb-
ben ook bedlampjes bovenop hun verlichtingsfunc-
tie een decoratieve rol te spelen. Ook in dit geval 
is het echter moeilijker om op de markt efficiënte 
armaturen te vinden die uitgerust zijn met een com-
pacte fluorescentielamp met een extern voorscha-
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kelapparaat. De beste oplossing bestaat erin om de 
gloeilamp te vervangen door een CFL-lamp met 
een ingebouwd voorschakelapparaat. Een vermo-
gen van 7 tot 11 W is meestal voldoende om een 
goede bijverlichting te verzekeren.

7.5.3 DE BUREAULAMP

Bij bureaulampen ligt de situatie anders. Er zijn 
tegenwoordig immers alsmaar meer bureaulam-
pen op de markt beschikbaar die uitgerust zijn 
met compacte fluorescentielampen met een extern 
voorschakelapparaat. Deze efficiënte armaturen 
verzekeren een uitstekende gerichte verlichting 
en zijn meestal uitgerust met lampen met een ver-
mogen van 11 W, wat voldoende is om een ver-
lichtingssterkte van 200 tot 300 lux te bereiken ter 
hoogte van de taak.

7.5.4 DE ALGEMENE VERLICHTING 
EN DE SFEERVERLICHTING

Vermits de verlichting van de gerichte taken ver-
zekerd wordt door de bijverlichtingsarmaturen, 
moet de algemene verlichting (speel- of circula-
tiezone) niet zo fel zijn. Een gemiddelde verlich-
tingssterkte van 100 lux is ruimschoots voldoende 
en kan gemakkelijk bereikt worden met een ge-
installeerd vermogen van een grootteorde van 3 
tot 4 W/m².

7.6 DE HAL, GANG EN TRAP

De hal, de trap alsook de circulatieruimten vereisen 
een goede verlichting ter hoogte van de vloer en 
dit, om de veilige verplaatsing van de gebruikers te 

waarborgen. De verlichtingssterkte ter hoogte van 
de vloer zou in de gang bijgevolg tussen de 50 en 
de 100 lux liggen. In de buurt van de trap is een 
verlichtingssterkte tussen de 75 en 150 lux aan-
bevolen. Deze verlichting kan verzekerd worden 
met plafondlampen, downlights, wandarmaturen of 
door een combinatie van deze drie verlichtingsty-
pes. Om gebruikers van de trap niet te verblinden, 
worden er best geen downlights bovenaan de trap 
geplaatst.

Indien de plafonds hoog genoeg zijn, is het mo-
gelijk om te kiezen voor hangende plafondlampen 
(dit gebeurt meer in gangen dan voor trappen). 
Deze dienen zich wel op een minimale hoogte van 
2 tot 2,5 m boven de grond te bevinden.

7.7 DE BERGING, KELDER EN 
WASRUIMTE

Aangezien deze ruimten geen leefruimten zijn, 
wordt de voorkeur gegeven aan functionele arma-
turen waarvoor het uitzicht niet zo belangrijk is. 
De verlichtingsbehoeften van deze ruimten zijn 
redelijk beperkt. Een verlichtingsterkte van 50 tot 
100 lux is doorgaans voldoende, behalve in de zo-
nes waar er een specifieke activiteit (strijken, doe-
het-zelven, …) wordt uitgevoerd en waar er een 
verlichtingssterkte van minimum 200 tot 300 lux 
noodzakelijk is.

De plafondlamp is de eenvoudigste manier om 
deze ruimten te verlichten. De voorkeur gaat hier-
bij gewoonlijk uit naar plafondlampen met een om-
hulsel (in polycarbonaat). Dit lamptype is immers 
beter bestand tegen schokken en waterspatten dan 
hun naakte tegenhangers en zijn bovendien ook 
makkelijker schoon te maken.
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De bouw van een nieuwe woning of de uitvoering 
van grote verbouwingen in een woning zijn de 
ideale omstandigheden om een energie-efficiënte 
verlichtingsinstallatie op punt te stellen die een 
optimaal visueel comfort verzekert.

8.1 DE UITVOERING

De grootste troef van een volledig nieuwe verlich-
tingsinstallatie is dat men de mogelijkheid heeft 
om in te grijpen in het beheer van de verschillen-
de lichtpunten, naargelang van het gebruik van de 
ruimten en de daglichtbeschikbaarheid. Door het 
feit dat bepaalde armaturen aangebracht kunnen 
worden in een verlaagd plafond, is het bovendien 
mogelijk om komaf te maken met de esthetische 
problemen die gepaard gaan met het gebruik van 
sommige lamptypes.

De installatie van een nieuwe bekabeling laat ener-
zijds toe om verschillende kringen in eenzelfde cir-
cuit uit te voeren, zodanig dat de regeling van de 
sfeerverlichting losgekoppeld kan worden van de 
regeling van de taakverlichting en anderzijds om 
de geleverde verlichtingssterkte af te stemmen in 
functie van het beschikbare daglicht.

Ook de invoering van regelsystemen die een bij-
komende bekabeling vereisen, zal in het geval van 
nieuwbouw veel eenvoudiger zijn. Dit is bijvoor-
beeld het geval bij lineaire fluorescentielampen met 
een dimbaar analoog elektronisch voorschakelappa-
raat, die een aanvullende elektrische kabel vereisen 
om de regelinformatie door te geven onder de vorm 
van een analoog signaal van 0 tot 10 V.

Bovendien is het bij een nieuwbouw mogelijk om 
de armaturen in de (verlaagde) plafonds te ver-
werken, wat toelaat om de esthetische hinder die 

8 NIEUWBOUW, DE IDEALE 
OPLOSSING VOOR EEN 
EFFICIËNTE EN ESTHETI-
SCHE VERLICHTING

gepaard gaat met het gebruik van fluorescentielam-
pen te verhelpen.

Hoewel het theoretisch gezien beter is om gebruik 
te maken van armaturen waarvan de fotometrische 
eigenschappen gekend zijn, dient men in de prak-
tijk echter dikwijls ook een beroep te doen op de 
benaderende dimensioneringsmethoden die reeds 
hiervoor vermeld werden. 

8.2 VOORBEELDEN VAN 
NIEUWE VERLICHTINGS-
INSTALLATIES

8.2.1 DE KEUKEN

Hieronder geven we het voorbeeld van een keuken 
die op twee verschillende manieren verlicht wordt. 
Het eerste verlichtingssysteem (afbeelding 63, 
p. 50) bestaat uit vier compacte fluorescentiespots 
met een vermogen van 7 W die aangebracht wer-
den onder de kasten en een algemene verlichting 
aan het plafond.

De armatuur die de algemene verlichting verze-
kert, is uitgerust met een fluorescentielamp van 
35 W. Het totale vermogen van de installatie be-
draagt 63 W en de verlichtingssterkten liggen hoog 
(800 lux voor de werkzone en 400 lux voor de rest 
van de ruimte) voor een vermogensdichtheid van 
ongeveer 7,3 W/m².

Bij de tweede oplossing (afbeelding 64, p. 50) 
wordt er gebruik gemaakt van een combinatie 
van een directe en een indirecte verlichting. De 
verlichtingsinstallatie is uitsluitend samengesteld 
uit lijnlampen die aangebracht werden boven en 
onder de keukenkasten. Er is geen enkele andere 
armatuur aanwezig in de ruimte. Het totale geïn-
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Afb. 63 Verlichting keuken A.

Afb. 64 Verlichting keuken B.

stalleerde vermogen bedraagt 48 W, wat neerkomt 
op een vermogensdichtheid van 5,5 W/m². De be-
reikte verlichtingssterkte bedraagt 630 lux op het 
werkblad en 230 lux voor de rest van de keuken.

8.2.2 DE WOONKAMER

Ook voor de woonkamer geven we twee verschil-
lende voorbeelden van een energie-efficiënte ver-
lichtingsinstallatie. De eerste installatie bestaat uit 
een koofverlichting die opgebouwd is uit lineaire 
fluorescentielampen in combinatie met ingebouwde 
downlights (afbeelding 65). De tweede installatie Afb. 66 Verlichting woonkamer B.

Afb. 65 Verlichting woonkamer A.

is alleen samengesteld uit ingebouwde downlights 
die uitgerust zijn met compacte fluorescentielampen 
(afbeelding 66).

De koofverlichting die uit vijf fluorescerende lijn-
lampen van 14 W bestaat, werd over de volledige 
muurlengte geplaatst om een indirecte lichtsfeer te 
creëren. Aan de overkant van de koofverlichting 
werden er twee armaturen met een asymmetrische 
verstrooiing (wallwasheroptieken) van het down-
lighttype in het plafond ingebouwd. Deze hebben 
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tot taak om de directe verlichting van de ruimte te 
verzekeren en een zeker reliëf te creëren. De down-
lights zijn uitgerust met compacte fluorescentielam-
pen van 13 W met een extern elektronisch voorscha-
kelapparaat. Het totale geïnstalleerde vermogen in 
de woonkamer bedraagt 110 W (3,7 W/m²) voor 
een verlichtingssterkte van 190 lux.

De tweede verlichtingsinstallatie maakt gebruik 
van ingebouwde armaturen en is een mooi voor-
beeld van het feit dat er energiezuinige alternatie-
ven voor halogeenspots (35 W of 50 W elk) be-
staan die perfect toepasbaar zijn in huishoudelijke 
installaties.

In deze installatie wordt de taakverlichting gewaar-
borgd door vijf ingebouwde armaturen van het 

downlighttype die uitgerust zijn met een compacte 
fluorescentielamp van 18 W en een extern elek-
tronisch voorschakelapparaat. Deze downlights 
worden gecombineerd met twee wandarmaturen 
die aangebracht werden aan weerszijden van het 
venster. Deze armaturen zijn uitgerust met twee 
minifluorescentielampen van 6 W. Dit brengt het 
totale geïnstalleerde vermogen op bijna 120 W, wat 
overeenkomt met 4,15 W/m² voor een gemiddelde 
verlichtingssterkte van 250 lux.

Doordat de elektrische circuits van elkaar ge-
scheiden zijn, is het mogelijk om de downlights 
en de wandarmaturen afzonderlijk te bedienen 
naargelang van de gewenste sfeer. Deze manier 
van werken laat bovendien ook toe om het ener-
gieverbruik beter te controleren.
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In de vorige hoofdstukken hebben we een overzicht 
gegeven van de verschillende technologische oplos-
singen, de verlichtingstechnieken en de parameters 
die het visuele comfort en de energie-efficiëntie 
van een verlichtingsinstallatie kunnen beïnvloeden. 
In dit hoofdstuk spitsen we de aandacht toe op de 
renovatietechnieken die zowel de energie-efficiëntie 
van een bestaande verlichtingsinstallatie als het vi-
suele comfort kunnen verbeteren. We beperken ons 
hierbij louter tot de vervanging van de lampen en 
de armaturen. Voor de andere, zwaardere interven-
ties - die eerder betrekking hebben op nieuwbouw 
- verwijzen we naar hoofdstuk 8.

9.1 HET VERVANGEN VAN DE 
LAMPEN

De vervanging van de lampen (relamping) is een 
eenvoudig middel om het visuele comfort en de 
energie-efficiëntie van een residentiële verlich-
tingsinstallatie sterk te verbeteren. Deze interven-
tie heeft bovendien slechts een beperkte impact op 
de bestaande installatie en is redelijk goedkoop.

9.1.1 DE UITVOERING

De mate waarin de vervanging van de bestaande 
lampen door meer energie-efficiënte exemplaren 
het verlichtingsrendement versterkt, zal vooral af-
hankelijk zijn van de geïnstalleerde armaturen en 
het gekozen lamptype. Door lampen te gebruiken 

9 RENOVATIE VAN DE VER-
LICHTINGSINSTALLATIE 

Vermogen vóór de 
vervanging

Vermogen na de 
vervanging

Energiebesparing 
(1000 h per jaar)

Kostenbesparing 
(0,17 € per kWh)

100 W 23 W 77 kWh 13,1 €

75 W 18 W 57 kWh 9,7 €

60 W 15 W 45 kWh 7,7 €

40 W 10 W 30 kWh 5,1 €

Tabel 9 Energie- en kostenbesparing bij het vervangen van de lampen.

die een hogere lichtstroom afgeven dan de initiële 
lampen kan men eveneens zorgen voor een aan-
zienlijke stijging van de verlichtingssterkte. Deze 
interventie levert weliswaar een beperktere ener-
giewinst op, maar gaat wel gepaard met een sterke 
verbetering van het comfort.

Bij de vervanging van armaturen voor gloeilampen 
met een matte afdekplaat kiest men bij voorkeur 
voor compacte fluorescentielampen met een naakte 
buis, waarvan het vermogen ongeveer vier maal 
lager ligt dan dat van de te vervangen lamp.

Tabel 9 geeft een overzicht van de vermogens van de 
gloeilampen die tegenwoordig het vaakst gebruikt 
worden in de residentiële sector, alsook van de ver-
mogens van de compacte fluorescentielampen waar-
door ze vervangen zouden kunnen worden. In deze 
tabel zijn ook de energie- en kostenbesparingen op-
genomen die berekend werden voor een gebruik van 
1000 uur per jaar (iets minder dan drie werkingsuren 
per dag) tegen een kostprijs van 17 eurocentiemen 
per kWh. Indien men uitgaat van een aankoopprijs 
van 8 tot 9 € zal een energie-efficiënte lamp met 
andere woorden reeds na één jaar winstgevend zijn. 

Voor armaturen die uitgerust zijn met zichtbare 
gloeilampen en/of een gloeilamp met een bijzondere 
vorm (kaarsvormig, …) zijn er tegenwoordig op de 
markt ook compacte fluorescentielampen te vinden 
met een gelijkaardige vorm. Ook in dit geval zal het 
vermogen van de nieuwe lampen tot vier keer lager 
liggen dan dat van de vervangen exemplaren.
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Bij de vervanging van armaturen die uitgerust zijn 
met halogeenlampen met bijzondere vormen (cap-
sulelampen, spots van 230 of 12 V, minilampen) 
vormen vooral de fittingen een probleem. Deze zijn 
immers niet compatibel met het merendeel van de 
compacte fluorescentielampen die tegenwoordig 
in de handel beschikbaar zijn. Men zal bijgevolg 
noodgedwongen zijn toevlucht moeten nemen tot 
het gebruik van halogeenlampen met een infrarood-
coating (IRC). Gelet op hun hoger rendement laten 
deze lampen bij een equivalente lichtstroom toe om 
het verbruik met 25 tot 30 % te verlagen in verge-
lijking tot een klassieke halogeenlamp.

Staande halogeenlampen behoren niet langer tot de 
keuzemogelijkheden omdat ze enerzijds uitgerust 
zijn met halogeenlampen die een slechte lichteffici-
entie hebben en anderzijds een indirect licht uitstra-
len waardoor er grote lichtverliezen optreden. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat deze armaturen, die 
doorgaans uitgerust zijn met lampen met een groot 
vermogen (tussen 300 en 500 W), enorm energie-
verslindend zijn. Zelfs indien men deze slechts een 
uur per dag zou laten branden, loopt de energiefac-
tuur op tot 31 € per jaar !

9.1.2 VOORBEELDEN VAN LAMP-
VERVANGINGEN

In de onderstaande typevoorbeelden werd ernaar 
gestreefd om alle lampen van de armaturen (indien 
mogelijk) te vervangen door compacte fluorescen-
tielampen.

9.1.2.1 DE KEUKEN

De sfeerverlichting werd aanvankelijk verzekerd 
door twee hangarmaturen met gloeilampen van 
60 W die vervangen werden door compacte flu-
orescentielampen van 15 W. De lampen van de 
afzuigkap (twee kaarsvormige gloeilampen van 
25 W) werden vervangen door compacte fluores-
centielampen van 7 W. De armatuur die instaat voor 
de verlichting van het werkblad en die zich boven 
de gootsteen bevindt, werd niet vervangen omdat 
deze  reeds uitgerust was met een energie-efficiënte 
fluorescentielamp van 36 W.

De vervanging van de lampen in de keuken gaf 
aanleiding tot een vermogensvermindering van 
80 W – wat minder is dan de helft van het initiële 
vermogen (206 W) – zonder afbreuk te doen aan de 
gewenste verlichtingssterkte (430 lux op het werk-
blad en 180 lux in de rest van de ruimte) (tabel 10). 

Situatie
Jaarlijks ver-
bruik (1000 h)

Jaarlijkse kost

Vóór vervanging 206 kWh 35,0 €

Na vervanging 80 kWh 13,6 €

Jaarlijkse besparing 21,4 €

Tabel 10 De behaalde winsten na vervanging van de lampen in 
de keuken.

Situatie
Jaarlijks ver-
bruik (1000 h)

Jaarlijkse kost

Vóór vervanging 300 kWh 51,0 €

Na vervanging 66 kWh 11,2 €

Jaarlijkse besparing 39,8 €

Tabel 11 De behaalde winsten na de vervanging van de lampen 
in de woonkamer.

9.1.2.2 DE WOONKAMER

Vóór de vervanging van de lampen was de woon-
kamer verlicht met behulp van twee plafondlampen 
met elk drie halogeenspots van 50 W.

Deze spots werden vervangen door reflecterende 
compacte fluorescentielampen van elk 11 W. Zo-
doende werd het vermogen van de ruimte terugge-
bracht van 300 W tot 66 W, wat overeenkomt met 
een vermindering van 78 % van het geïnstalleerde 
vermogen voor een gemiddelde constante verlich-
tingssterkte van 50 lux (tabel 11).

9.2 HET VERVANGEN VAN DE 
ARMATUREN

De vervanging van de armaturen heeft meestal een 
grotere impact op het visuele comfort en het budget 
dan de vervanging van de lampen. Deze interven-
tie gaat doorgaans met slechts weinig problemen 
gepaard, aangezien er geen enkele aanpassing aan 
de elektrische bekabeling of aan het bedienings-
systeem van de armaturen vereist is. 

9.2.1 DE UITVOERING

Bij de vervanging gaat de voorkeur meestal uit naar 
de plaatsing van lijn- of cirkelvormige ontladings-
lampen. Vermits lineaire TL-buizen gewoonlijk 
redelijk grote afmetingen hebben, kiest men beter 
voor armaturen die uitgerust zijn met cirkelvormi-
ge lampen of compacte fluorescentielampen. Het 
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is aangeraden om te opteren voor modellen die 
voorzien zijn van lampen met een extern voorscha-
kelapparaat, omdat deze een betere lichtefficiëntie 
hebben dan hun tegenhangers met een ingebouwd 
voorschakelapparaat en bij de vervanging boven-
dien goedkoper zijn. Niettegenstaande het feit dat 
de aankoopprijs van een compacte fluorescentie-
lamp met een extern voorschakelapparaat hoger is 
dan deze van een compacte fluorescentielamp met 
een ingebouwd voorschakelapparaat zal de loutere 
vervanging van de lamp achteraf goedkoper zijn 
dan de vervanging van het geheel.

Het gebruik van armaturen met een extern voor-
schakelapparaat vereist bovendien een speciale 
lampaansluiting (pinsysteem) die vooralsnog uit-
sluitend aangetroffen wordt bij de huidige energie-
efficiënte lampen. Op deze manier is het onmoge-
lijk om terug te keren naar de oudere technologie 
en is het voorzien van een schroefgloeilamp niet 
langer een optie.

Aangezien de plaats van de armaturen niet veran-
dert, zijn de keuzemogelijkheden eerder beperkt en 
zal men in de meeste gevallen een beroep moeten 
doen op plafondlampen of hangarmaturen.

(*) Het vermogen in de keuken kan nog beperkt worden indien 
men werkt met armaturen die specifiek gericht zijn op het 
werkblad (en dus lager geplaatst zijn).

Tabel 12 Richtwaarden voor het vermogen van een installatie 
die uitgerust is met efficiënte armaturen.

Ruimte en activiteit
Aan te raden 

vermogen

Hal, gangen en trappen 2 - 3 W/m²

Toilet 6 - 10 W/m²

Badkamer 6 - 9 W/m²

Keuken 6 - 12 W/m² (*)

Woonkamer 3 - 6 W/m²

Eetkamer 3 - 5 W/m²

Slaapkamers 3 - 5 W/m²

Wasruimte, berging, kelder, garage, ... 2 - 3 W/m²

Het kan interessant zijn om te kiezen voor arma-
turen met ingebouwde schakelaars voor situaties 
waar een specifieke taakverlichting vereist is. Dit 
is bijvoorbeeld het geval voor de armaturen die ge-
plaatst worden boven het werkblad van de keuken. 
Door het gebruik van een afzonderlijke schakelaar 
is het immers mogelijk om de armatuur enkel aan 
te schakelen op het moment dat er een groot ver-
lichtingsniveau nodig is.

Het gebruik van armaturen met een ingebouwde 
aanwezigheidssensor kan dan weer een interessan-
te oplossing zijn in bepaalde ruimten zoals gangen 
of het toilet. De schakelaars zullen in dit geval ge-
woonlijk verwijderd worden, hoewel er ook aan-
wezigheidssensoren bestaan die op de plaats van 
de oude schakelaars aangebracht kunnen worden, 
zonder dat er een aanpassing aan de elektrische 
bekabeling nodig is.

9.2.2 VOORBEELDEN VAN ARMA-
TUURVERVANGINGEN

Hieronder worden enkele typevoorbeelden gegeven 
van armatuurvervangingen met behoud van de licht-
punten (d.w.z. de draden die uit het plafond hangen).

9.2.2.1 DE KEUKEN

Teneinde de sfeerverlichting in de keuken te verze-
keren werden de oorspronkelijke lampen van 60 W 
vervangen door twee plafondlampen, die uitgerust 
werden met twee compacte fluorescentielampen 
met een extern voorschakelapparaat van 11 W.

De oude armatuur die de werkbladverlichting ver-
zekerde (een fluorescentielamp van 36 W), werd 
vervangen door een armatuur met een buislamp 
van 18 W die uitgerust werd met een individuele 
schakelaar.

Dankzij deze interventie was het mogelijk om het 
geïnstalleerde vermogen van de lampen terug te 
brengen van 156 W naar 62 W – hetzij een vermin-
dering van meer dan 50 % – zonder afbreuk te doen 
aan het visuele comfort (580 lux op het werkblad 
en 350 lux voor de rest van de keuken) (tabel 13).

Situatie
Jaarlijks ver-
bruik (1000 h)

Jaarlijkse kost

Vóór vervanging 156 kWh 26,5 €

Na vervanging 62 kWh 10,6 €

Jaarlijkse besparing 15,9 €

Tabel 13 De bereikte winsten na de vervanging van de armatu-
ren in de keuken.

Voor de bepaling van het geïnstalleerde vermo-
gen en het visuele comfort, verwijzen we naar 
de methoden die beschreven werden in § 6.1.1 
(p. 38). Aangezien de methode die gebaseerd is 
op de verlichtingssterkte moeilijk uit te voeren 
is zonder specifieke apparatuur, zullen we ons 
moeten beperken tot de toepassing van de licht-
stroommethode.

Dit komt erop neer dat men voor een installatie die 
uitgerust is met energie-efficiënte armaturen de in 
de tabel 12 vermelde vermogens aanbeveelt.
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9.2.2.2 DE WOONKAMER

In de woonkamer werden de oorspronkelijke 
gloeilampen van 100 W vervangen door twee pla-
fondarmaturen met cirkelvormige fluorescentie-
lampen met een vermogen van 55 W. Gelet op de 
aanzienlijke omvang van de ruimte was het niet 
eenvoudig om een uniforme en aangename ver-
lichting te bereiken door louter en alleen gebruik 
te maken van de twee aanwezige lichtpunten. Om 
deze reden werd er dan ook gekozen voor licht-
bronnen met een ruime extensieve lichtverdeling.

Door het feit dat de armaturen uitgerust werden 
met een elektronisch voorschakelapparaat bedraagt 
het totale vermogen van de installatie 110 W voor 
een ruimte met een oppervlakte van 26 m² (hetzij 
een vermogensdichtheid van 4,2 W/m²). Dit geïn-
stalleerde vermogen ligt zeer laag in vergelijking 
tot het vermogen dat vereist zou zijn om eenzelfde 
verlichtingssterkte (175 lux) te behalen met een in-
stallatie op gloeilampen (200 W) of halogeenlam-
pen (tussen 600 en 1000 W) (tabel 14).

Twee gloeilam-
pen van 100 W

Jaarlijks ver-
bruik (1000 h)

Jaarlijkse kost

Vóór vervanging 200 kWh 34,0 €

Na vervanging 110 kWh 18,7 €

Jaarlijkse besparing 15,3 €

Twee halo-
geenlampen 
van 300 W

Jaarlijks ver-
bruik (1000 h)

Jaarlijkse kost

Vóór vervanging 600 kWh 102,0 €

Na vervanging 110 kWh 18,7 €

Jaarlijkse besparing 83,3 €

Tabel 14 Bereikte winsten na de vervanging van de armaturen 
in de woonkamer.
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Alle activiteitsdomeinen staan in de toekomst voor 
de grote uitdaging om hun energieverbruik beter 
te beheren. In tegenstelling tot de tertiaire sector, 
waar men zich reeds ten volle bewust is van deze 
problematiek, worden er in de residentiële sector 
vooralsnog te weinig stappen ondernomen om de 
eindgebruikers hierop voor te bereiden. De verlich-
ting van woningen gaat vandaag de dag immers nog 
te vaak gepaard met grote energieverspillingen en 
dit terwijl er op de markt al verschillende oplossin-
gen beschikbaar zijn om hieraan te verhelpen. Op-
dat het gebruik van energiezuinige oplossingen zich 
zou veralgemenen is het belangrijk dat alle actoren, 
van de ontwerper tot de gebruiker zich bewust wor-
den van het potentieel en de mogelijkheden ervan.

Bij wijze van besluit formuleren we hieronder 
daarom enkele algemene richtlijnen en vestigen 
we de aandacht op enkele valstrikken die de toe-
passing van een energie-efficiënte, comfortabele en 
esthetische installatie in het gedrang zouden kun-
nen brengen.

• De lamptechnologie is de belangrijkste fac-
tor om tot een efficiënte verlichtingsinstallatie 
te komen. Hiertoe is het in de eerste instantie 
noodzakelijk te opteren voor armaturen die uit-
gerust zijn met energie-efficiënte lampen. De 
efficiëntie van de armatuur en het verlichtings-
type (direct, indirect, …) zijn in deze context 
van secundair belang. Het is dus beter een flu-
orescentielamp te gebruiken in een armatuur 
met een gemiddeld optisch rendement dan een 
gloeilamp te installeren in een armatuur met een 
hoog optisch rendement.

• Het vervangen van lampen is een uitstekende 
manier om het geïnstalleerde vermogen en dus 
ook het energieverbruik van de verlichtingsin-
stallatie te doen dalen. Het is echter belangrijk 
dat men hierbij het visuele comfort niet uit het 
oog verliest. Een vermogensvermindering gaat 
immers vaak gepaard met een vermindering in 
de lichtstroom.

• Bij de armatuurkeuze is het nuttig om te opteren 
voor een model dat uitgerust is met een speciale 
fitting (bv. met een pin) die uitsluitend gecom-
bineerd kan worden met een energie-efficiënt 
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lamptype (bv. fluorescentielampen of compacte 
fluorescentielampen). Zo is men zeker dat de 
efficiëntie van het geplaatste systeem niet zal 
verminderen bij de vervanging van de lampen. 
Indien men daarentegen kiest voor een armatuur 
die uitgerust is met een halogeenlamp met een 
specifieke fitting (bv. een indirecte halogeenar-
matuur) is het gebruik van efficiëntere lampen 
uitgesloten, wat uiteraard te vermijden is.

 De vervanging van de armaturen en de invoe-
ring van een nieuwe verlichtingsinstallatie zijn 
de enige twee interventies die met zekerheid 
zorgen voor een aanzienlijke stijging van het 
visuele comfort en een duurzame beheersing 
van het energieverbruik. 

 Indien er in een ruimte verschillende taken uit-
gevoerd moeten worden waarvoor er een zekere 
gezichtsscherpte vereist is, bestaat de ideale op-
lossing erin om elke lichtbron afzonderlijk te 
regelen (ontsteken, doven, dimmen, …). Hiertoe 
zal het ofwel noodzakelijk zijn om verschillende 
elektrische kringen te voorzien of om een ge-
centraliseerd en gericht regelsysteem in te voe-
ren. Met behulp van een dergelijk regelsysteem 
is het mogelijk om het visuele comfort te ver-
beteren zonder dat het energieverbruik de pan 
uitschiet.

• Lichtdiodes (leds) zijn tegenwoordig aan een 
sterke opmars bezig. Door hun grote luminantie 
en hun lange levensduur zijn ze perfect geschikt 
voor signalisatie-, evacuatie- en buitenverlich-
ting. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze 
voor deze toepassingen alsmaar vaker aange-
wend worden.

 Ondanks hun veelbelovende lichtrendement blij-
ven ze voorlopig echter nog minder efficiënt dan 
de huidige fluorescentielampen, waardoor ze 
vooralsnog niet algemeen toegepast kunnen wor-
den om een functionele verlichting te verzekeren.

 In combinatie met een efficiënte optiek, wor-
den ze tegenwoordig echter wel alsmaar vaker 
aangewend in toepassingen waar ze door hun 
kleine omvang een heel goede controle van de 
lichtstroom toelaten.
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