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VOORWOORD 

Als laatste stap in mijn professionele bacheloropleiding in de energietechnologie 

heb ik 17 weken stage gelopen. Dit heb ik gedaan in het kenniscentrum energie 

dat zich bevindt op de Thomas More hogeschool te Geel, waar ik tevens mijn 

opleiding heb gevolgd. Gedurende deze 17 weken heb ik samen met 3 

medestudenten gewerkt aan een project voor Provil in Lommel. Het was de 

bedoeling dat we in een gebouw allerlei moderne technieken zouden integreren 

en alle installaties volledig dimensioneren. Het was een zeer interessant project 

aangezien het bijna alles omvatte wat ik gedurende mijn opleiding heb geleerd. 

Het was dus fijn om deze kennis eens in de praktijk om te zetten en ik heb hier 

dus ook enorm veel van bijgeleerd. 

 

Ik zou graag iedereen willen bedanken die mij gedurende mijn stageperiode 

heeft geholpen. In de eerste plaats zou ik mijn externe begeleider Rob Van Dun 

en mijn stagebegeleider Paul Janssen willen bedanken. Verder zou ik ook nog 

iedereen van het kenniscentrum energie willen bedanken voor hun 

ondersteuning gedurende de hele stageperiode. Hiernaast zou ik ook onze 

docent verlichting, Geert Peremans, en Dieuwertje Rosiers, lichtexpert van 

Philips willen bedanken voor alle hulp bij het ontwerpen van de verlichting van 

het gebouw. Tot slot zou ik ook graag Mark Vandeweyer en alle leden van de 

stuurgroep willen bedanken voor de ondersteuning van dit mooie project.  
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SAMENVATTING 

Vooraleer we goed en wel aan het project konden beginnen, was het belangrijk 

om de opdrachtomschrijving goed te ontleden. Nadat dit gebeurd was bleven er 

nog 5 grote deeltaken over, namelijk verwarming, koeling, ventilatie, verlichting 

en domotica. Domotica hebben we gezamenlijk opgenomen en de 4 overige 

taken zijn onderling verdeeld. Ik heb ervoor gekozen om de verlichting van het 

gebouw uit te werken. Dit houdt zowel de normale verlichting als de 

noodverlichting in. 

 

Mijn eerste doel was om ervoor te zorgen dat de verlichting in het hele gebouw 

voldeed aan alle normen. Hiernaast heb ik ook geprobeerd om de verlichting zo 

energetisch mogelijk uit te rusten. Aangezien het een modern gebouw moest 

worden vond ik dit wel belangrijk en heb ik uiteindelijk ook voor led verlichting 

gekozen. Om een zo goed mogelijke prijs/kwaliteit verhouding te kunnen 

voorleggen heb ik me niet gefocust op één bepaalde fabrikant, maar heb ik 

berekeningen gemaakt met verschillende armaturen van verschillende 

fabrikanten. 

 

Ik ben erin geslaagd om een energiezuinig voorstel in te dienen voor een 

acceptabele kostprijs. Het was de bedoeling om aan de hand van deze 

voorstellen een fabrikant te overtuigen om te sponsoren en uiteindelijk werd er 

gekozen om met Philips in zee te gaan. Philips had immers al een lichtexpert ter 

beschikking gesteld om mijn berekeningen te controleren en had ook al 

aangegeven om op zijn minst de armaturen tegen een gunstige prijs te leveren.  
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INLEIDING 

Op de middelbare school Provil in Lommel vinden ze het belangrijk om de 

leerlingen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met techniek. Dit willen ze 

bereiken via het STEM principe. STEM staat voor Science, Technology, 

Engineering en Mathematics en de scholen die hier instappen, bieden een waaier 

van technologische en wetenschappelijke opleidingen aan. Ze willen de 

leerlingen al vanaf het eerste jaar van het secundair onderwijs de kans geven 

om rond techniek te werken. De leerlingen die hiervoor kiezen worden op een 

speelse manier vertrouwd gemaakt met technische aspecten en via deze weg 

wordt de drempel om in het derde middelbaar een technische richting te kiezen 

een pak kleiner.  

 

 
 

 

Het is niet altijd eenvoudig om mensen te overtuigen van een nieuwe 

studierichting en men is dan ook gaan nadenken hoe men de studierichting 

extra in de kijker konden zetten. Na een tijdje is men op het idee gekomen om 

een nieuwbouw op de speelplaats te zetten, waarin allerlei innovatieve 

technieken zouden worden verwerkt. Vandaar dat het gebouw de naam STEM-

building heeft gekregen. Het zou een soort schoolgebouw van de toekomst 

moeten worden en het was ook de bedoeling dat men een bezoek zou kunnen 

brengen indien gewenst.  

 

Het werd echter al snel duidelijk dat het niet mogelijk was om dit allemaal te 

doen met enkel de leerlingen en leerkrachten van Provil. Voor de integratie van 

de nieuwe technieken hadden zij graag een partner in het project betrokken. Via 

deze weg zijn ze uitgekomen bij de opleiding energietechnologie van Thomas 

More. Thomas More Geel is dan mee in het project gestapt en ik heb samen met 

3 medestudenten de keuze van de technieken en de dimensionering hiervan 

uitgewerkt. 

 

Om het project zo goed mogelijk te kunnen uitwerken hebben we het 

opgesplitst in vier grote delen, namelijk verwarming, koeling, ventilatie en 

verlichting. Ik heb ervoor gekozen om mij over de verlichting van het gebouw te 

ontfermen. Vandaar dat u in dit eindwerk vooral informatie over de verlichting 

zal terugvinden. Van de andere delen zal u enkel een beknopte samenvatting 

terugvinden.  
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Figuur 1: Logo Thomas More 

1 STAGEBEDRIJF 

 

Het project waar we gedurende onze stageperiode aan zullen werken zal 

grotendeels worden uitgevoerd op de Thomas More hogeschool te Geel. Dit is 

voor ons een vertrouwde omgeving aangezien we hier onze opleiding hebben 

gevolgd.  

Het gebouw dat we zullen dimensioneren zal op het domein van Provil te 

Lommel komen te staan. Dit is voor mij persoonlijk eveneens een vertrouwde 

omgeving aangezien ik hier mijn volledige middelbare schooltijd heb 

doorgebracht. 

 

1.1 Thomas More 

Thomas More hogeschool is een Vlaamse katholieke school die lid is van de 

Associatie KU Leuven. De school is ontstaan bij de start van het academiejaar 

2012-2013 door de fusie van 3 hogescholen, namelijk Lessius Antwerpen, 

Lessius Mechelen en Katholieke Hogeschool Kempen. Momenteel bevindt de 

hoofdzetel zich in Mechelen. Thomas More biedt professionele bachelors aan op 

11 campussen in 7 verschillende gemeenten in de provincie Antwerpen en is lid 

van het Vlaams Verbond van Katholieke Hogescholen. 

Thomas More Geel is de grootste van de vier campussen die in de Kempen 

gelegen zijn. Naast Geel heb je ook nog campussen in Lier, Turnhout en 

Vorselaar. Deze vier campussen vormen samen het geheel Thomas More 

Kempen.  

Binnen de campus van Thomas More Geel voeren wij ons project uit in het 

kenniscentrum energie of kortweg KCE. Dit is een afdeling van de school waar 

een tiental personen bezig zijn met energie. Het is dus ideaal om hier onze 

stage te doorlopen aangezien hier bijna altijd iemand aanwezig is die onze 

vragen kan beantwoorden.  
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1.2 Provinciaal Instituut Lommel 

Provinciaal Instituut Lommel of kortweg Provil is een middelbare school die deel 

uit maakt van de Scholengemeenschap van het Provinciaal en Stedelijk 

Onderwijs van Limburg. De campus Provil bestaat uit een samenwerking van 

twee scholen en een centrum voor deeltijds onderwijs.  

Ten eerste is er het Provinciaal Instituut gewoon secundair onderwijs. Deze 

bestaat uit een algemeen vormende eerste graad en studierichtingen in sport, 

wetenschappen en technieken in de tweede en derde graad. Hiernaast is er ook 

nog het Provinciaal Instituut voor buitengewoon Beroeps secundair onderwijs. 

Deze school is bedoeld voor Individueel Onderwijs en staat beter bekend onder 

de naam Provil ION. 

 

 
Figuur 2: Logo Provil 
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2 PROBLEEMSTELLING 

 

In de middelbare school Provil te Lommel heeft men besloten om een nieuw 

gebouw te plaatsen. Het is de bedoeling dat dit gebouw heel modern gaat zijn 

en dat er dus ook een aantal moderne technieken worden toegepast. Dit kan 

gaan van de verwarming en koeling tot de verlichting van het gebouw. Op deze 

manier zou het gebouw kunnen functioneren als uithangbord voor het STEM 

principe, dat een waaier aan technologische en wetenschappelijke opleidingen 

bundelt. 

 

2.1 Probleemanalyse 

Provil is een school met een zeer breed studieaanbod. De school heeft voor 

bijna iedereen een gepaste opleiding, maar staat toch vooral bekend om zijn 

technische studierichtingen. Men is hier terecht trots op en om de leerlingen op 

een nog jongere leeftijd kennis te laten maken met techniek is men meegegaan 

in het STEM concept. Om dit concept meer in de kijker te zetten heeft men 

ervoor gekozen om een modern kijkgebouw op de speelplaats te zetten. De 

bouw hiervan gaat worden uitgevoerd door leerlingen van de school zelf, maar 

het kiezen van de technieken en de dimensionering hiervan zal door een externe 

partner uitgewerkt worden. 

Om deze reden werkt Provil voor dit project samen met een aantal partners 

waaronder onze school Thomas More Geel. Het bouwen van de STEM-building 

zal gebeuren door leerlingen en leerkrachten van Provil zelf. De benodigde 

materialen voor de bouw hiervan worden volledig gesponsord door bepaalde 

investeerders waardoor de kosten minimaal zijn. 

Het is de bedoeling dat wij ervoor zullen zorgen dat er in het gebouw bepaalde 

moderne en duurzame technieken worden geïntegreerd. Gedurende onze 

stageperiode zullen wij ons bezighouden met het kiezen van gepaste technieken 

en de dimensionering hiervan. Uiteindelijk zou het resultaat een bijna 

energieneutraal gebouw (BEN) moeten zijn. Het komt er dus op aan om de 

dimensionering zo correct mogelijk te doen.  

Voor het financieren van de verschillende systemen zijn ze momenteel nog op 

zoek naar sponsors. Het is dus nog niet mogelijk om te bepalen met welke 

leveranciers er uiteindelijk zal worden gewerkt. Dit zal in de loop van het project 

duidelijk worden.  

 

2.2 Doelstellingen 

Onze doelstelling is om ervoor te zorgen dat op het einde van onze stageperiode 

het gebouw volledig kan worden ingericht met de technieken die wij voorstellen. 

Dit wilt dus zeggen dat we niet enkel de dimensionering van de verschillende 

technieken moeten uitwerken, maar dat we er ook voor moeten zorgen dat de 

mensen op Provil weten hoe ze alles moeten plaatsen en aansluiten. Het gaat 

dus ook onze taak zijn om hen aansluitschema’s van de verschillende systemen 

te bezorgen. 
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Hiernaast gaat het ook onze taak zijn om externe partners te overtuigen om 

mee in het project te stappen. Het budget voor het project is redelijk beperkt 

dus hoe meer externe partners we kunnen overtuigen, hoe beter. Het zou ideaal 

zijn wanneer het gebouw volledig gesponsord zou worden. Het overtuigen van 

externe partners zal moeten gebeuren door de uniekheid van dit project te 

benadrukken. Om dit duidelijk te maken hebben we met de stuurgroep ervoor 

gekozen om 4 KPI’s uit te werken, namelijk duurzaamheid, didactiek, 

doelpubliek en netwerken. 

Zowel bij het ontwerp van het gebouw als bij het kiezen van de technieken is er 

steeds gedacht aan de energie-efficiëntie, duurzaamheid en de integratie van 

innovatieve technologie. Van alle technieken die in het gebouw aanwezig zijn, 

zullen er steeds metingen worden uitgevoerd om de didactiek van het gebouw 

te verhogen. Het gebouw zal toegankelijk zijn voor iedereen die interesse heeft 

in nieuwe technologieën en de meetresultaten zullen voor iedereen beschikbaar 

staan op een E-learning platform. Door de samenwerking van de verschillende 

partners en de ondersteuning van de stuurgroep wordt er een zo groot mogelijk 

netwerk opgericht. 

 

2.3 Resultaten 

Op het einde van onze stageperiode zullen we ervoor zorgen dat de  

dimensionering van alle technieken die we graag zouden integreren gebeurd is 

en dat de aansluitschema’s klaar zijn. Als dit het geval is kunnen de mensen op 

Provil verder en kan men starten met het plaatsen van de verschillende 

systemen en de aansluiting hiervan. We zullen ook een aantal meetpunten 

voorzien. Het is de bedoeling dat de studenten die volgend jaar stage zullen 

doen zich hiermee gaan bezig houden. Op het einde van onze stageperiode 

zullen we er dus voor zorgen dat alles in orde is om hier volgend jaar mee 

verder te gaan.  
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3 PLAN VAN AANPAK 

 

Het berekenen van de verlichting is gebeurd met behulp van het programma 

Dialux. Dit is een softwarepakket dat gratis kan worden gedownload op het 

internet. Met behulp van dit programma is het mogelijk om de verlichting van 

verschillende armaturen te simuleren. Hiervoor moeten er databases van 

fabrikanten gedownload worden, die eveneens gratis ter beschikking staan. Als 

eerste heb ik de verschillende ruimtes van het gebouw getekend aan de hand 

van de bouwplannen. Eenmaal dit gebeurd was kon het vergelijken van 

verschillende armaturen beginnen.  

Het was de bedoeling om bekende merken van verlichting in het gebouw te 

plaatsen en om deze reden werd er eerst gerekend met armaturen van Philips, 

Trilux en ETAP. Hiervoor heb ik contact opgenomen met deze fabrikanten en 

gevraagd voor een prijslijst zodat er een goede keuze van armaturen kon 

worden gemaakt, rekening houdend met de prijs/kwaliteit verhouding. Philips 

reageerde het snelste op de vraag en daarom werd met deze fabrikant 

begonnen.  

Er werd gekozen om met dimbare led armaturen te werken aangezien het een 

zeer modern gebouw is en omdat het interessant kan zijn om verschillende 

sferen te programmeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er iets 

wordt geprojecteerd vooraan in het klaslokaal. Anderzijds kan de hoeveelheid 

licht die van buiten afkomstig is ook een invloed hebben. Zo kunnen 

bijvoorbeeld de armaturen aan het raam gedimd worden wanneer er genoeg 

natuurlijk licht aanwezig is.  

Na wat opzoekwerk bleven er uiteindelijk 6 armaturen van Philips over die 

interessant waren. Dit waren 2 vierkante inbouwarmaturen van 60 cm op 60 

cm, 2 ronde inbouwspots en 2 vierkante opbouwarmaturen. Dit is eveneens 

gebeurd voor de armaturen van Trilux en ETAP. Van Trilux bleven er uiteindelijk 

nog 3 vierkante inbouwarmaturen over, van ETAP 3 ronde opbouwarmaturen. 

Hiernaast heb ik ook gewerkt met armaturen van het merk Zumtobel maar deze 

waren zodanig duur dat ze al snel van het lijstje geschrapt konden worden. 

Hierna werd met deze armaturen verder gewerkt en voor elke ruimte apart een 

simulatie gemaakt. Hierbij werd rekening gehouden met een aantal parameters 

waaronder de gemiddelde lichtsterkte en de gelijkmatigheid. Er werd telkens het 

minimum aantal armaturen geplaatst om aan de normen van verlichting te 

voldoen. Aan de hand van deze resultaten en de prijslijsten heb ik een 

kostprijsberekening gemaakt en deze werd voorgelegd aan Mark Vandeweyer, 

technisch directeur van Provil en Coördinator van het project. Hiervoor ben ik 

naar Provil gegaan zodat ik hem wat uitleg kon geven bij mijn berekeningen. 

Het eerste wat Mark zei was dat hij verrast was over de kostprijs van de led 

verlichting. Voor Philips kwam de kostprijs voor het volledige gebouw neer op 

zo’n 5800 euro bruto exclusief BTW en dit lag een pak lager dan hij had 

verwacht. Om deze reden vond hij de verlichting van Philips dan ook het meest 

interessant. Als student energietechnologie ligt de focus eerder op het 

energieverbruik dan aan de kostprijs. Daarom vond ik persoonlijk de armaturen 

van Trilux een pak interessanter. Deze verbruikten minder energie dan de 

Philips armaturen en wanneer er ook rekening werd gehouden met de 

levensduur waren zij op lange termijn zelfs goedkoper. De investering in deze 

armaturen lag echter wel een pak hoger, namelijk 9250 euro.  



11 

  

Hiernaast waren er dan ook nog de armaturen van ETAP maar hiervan was de 

kostprijs enorm hoog. De investering zou in dit geval zo’n 23000 euro bedragen, 

wat een pak boven het budget van het project lag. 

Omdat de prijs van led verlichting een pak hoger ligt dan die van TL5 verlichting 

heeft Mark mij gevraagd om ook hier een berekening van te maken. Ik was hier 

zeker en vast geen voorstander van aangezien het verbruik van TL5 hoger ligt 

dan van led. Na het uitwerken van de berekening met TL5 werd al snel duidelijk 

dat de verschillen in verbruik enorm waren. Wanneer er TL5 verlichting zou 

worden geplaatst zou het verbruik minstens 1,5 MWh per jaar hoger liggen. De 

kostprijs daarentegen is niet veel lager. Dit lijkt gek op het eerste zicht maar 

met de TL5 armaturen is het veel moeilijker om een goede gelijkmatigheid te 

verkrijgen, wat nochtans zeer belangrijk is en al zeker in een schoolgebouw. 

Nadat deze gegevens opnieuw aan Mark werden doorgegeven, gaf hij vrij snel 

toestemming om verder te werken met led armaturen aangezien dit het imago 

van het gebouw alleen maar ten goede komt.  

Op vraag van Mark werd de lijst met geschikte armaturen ingekort tot 2 

armaturen. Uiteindelijk heb ik zowel van Philips als van Trilux een voorstel 

gedaan. Voor Philips was het het meest gunstig om met vierkante 

inbouwarmaturen in de grote ruimtes en ronde inbouwspots in de kleinere 

ruimtes. Voor Trilux werd gekozen voor hetzelfde vierkant inbouwarmatuur in 

heel het gebouw. Dit voorstel werd doorgegeven naar Mark zodat hij hiermee bij 

Philips, Trilux en een aantal groothandels kon gaan aankloppen voor eventuele 

sponsoring.  

Uiteindelijk werd ervoor gekozen om verder te werken met armaturen van 

Philips. Het was nog afwachten of er een sponsoring van de verlichting zou 

komen, maar Philips had al wel voorgesteld om mee te helpen met de 

berekeningen. Ik heb dan ook mijn berekeningen zo snel mogelijk doorgestuurd 

naar onze contactpersoon van Philips, Yoeri Callebaut. Deze heeft mijn vraag 

doorgegeven aan één van hun lichtexperts en hier werd vrij snel antwoord op 

gegeven.  

Op zich was mijn voorstel zeker niet slecht maar er waren wel enkele puntjes 

waarmee ik geen rekening had gehouden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om 

rekening te houden met de afstand tussen de armaturen. Momenteel waren de 

armaturen steeds symmetrisch ten opzichte van het midden van de ruimte 

geplaatst, maar dit is niet realistisch omdat er met een inbouwplafond van 60 op 

60 cm gaat worden gewerkt. Ik heb de verdeling van de armaturen dus opnieuw 

moeten doen en heb hierbij wel rekening gehouden met het inbouwplafond. Dit 

bracht enkele wijzigingen met zich mee want in bepaalde ruimtes was het 

gekozen armatuur niet meer zo geschikt of waren andere armaturen meer 

gepast. Naast de opmerking van het inbouwplafond heeft de lichtexpert van 

Philips ook advies gegeven over de armatuurkeuze in bepaalde ruimtes.  

In het werkhuis en het klaslokaal waren de waardes van de verlichtingssterkte 

en de gelijkmatigheid wel goed, maar het is ook belangrijk om rekening te 

houden met de UGR-waardes. De lichtexpert van Philips gaf als advies om een 

variant op de gekozen armaturen te plaatsen voor een betere UGR-waarde. 

Na het aanpassen van de verlichting werd al snel duidelijk dat het beter zou zijn 

om toch met meer dan 2 verschillende armaturen te gaan werken. De keuze 

voor een bepaald armatuur is sterk afhankelijk van ruimte tot ruimte. Het is dus 

beter om steeds te kiezen voor het armatuur dat in de betreffende ruimte het 

beste resultaat gaf. Hierdoor kan er dan ook aan de verlichting een aantal zaken 

didactisch worden aangetoond, wat een meerwaarde is voor het gebouw.  
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Dit voorstel werd doorgegeven aan zowel Mark als Yoeri Callebaut van Philips. 

Hij zag zeker en vast potentieel in het project, maar hij was jammer genoeg niet 

de juiste persoon om de sponsoring van dit project toe te zeggen. Hij ging deze 

vraag en het verhaal van het project doorgeven aan de juiste persoon en het 

antwoord zou normaal gezien niet lang op zich laten wachten. Op dit moment 

zijn de onderhandeling met Philips echter nog steeds gaande. 
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4 REALISATIE 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende technieken besproken die in het 

gebouw zijn geïntegreerd. Zoals reeds vermeld zal dit voor verwarming, koeling 

en ventilatie eerder aan de beperkte kant zijn, aangezien ik mij bijna uitsluitend 

heb beziggehouden met het ontwerpen van een goede verlichtingsinstallatie. 

4.1 Verwarming 

Wanneer men een gebouw wilt verwarmen is het eerst en vooral belangrijk om 

de warmtevraag van het gebouw te weten. Dit kan men achterhalen door een 

warmteverliesberekening uit te voeren. Uiteindelijk bleek het gebouw een 

warmtevraag van 10 kW te hebben, wat een realistische waarde is. 

Eenmaal de warmtevraag bekend was, kon de zoektocht naar gepaste 

technieken beginnen en al vrij snel kwam Viessmann in beeld. Op het gebied 

van verwarming is dit één van de grootste spelers op de markt en zij zijn ook 

volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe technieken.  

Na de nodige research en verschillende gesprekken met een ingenieur van 

Viessmann werd er besloten om te verwarmen met een warmtepomp in 

combinatie met zonnecollectoren en een ijsbuffer. Dit is een systeem dat in 

Duitsland al regelmatig wordt toegepast, maar in België is dit nog vrij nieuw. Dit 

heeft vooral te maken met het feit dat er in Duitsland niet zomaar op alle 

plaatsen boringen mogen worden gedaan. Wanneer dit het geval is kan een 

ijsbuffer een eenvoudige oplossing voor dit probleem bieden. In België wordt er 

meestal nog gekozen voor boringen omdat dit goedkoper is dan een ijsbuffer. 

Het grote voordeel van een ijsbuffer ten opzichte van een klassieke boring is dat 

de faseovergang van ijs naar water zeer veel energie bezit. In onderstaande 

figuur kan men zien dat de faseovergang bijna evenveel energie bezit als het 

opwarmen van het water van 0°C tot 100°C. 

 

Figuur 3: Latente energie in de faseovergang 
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Dit verwarmingssysteem wordt voorzien van een slimme regeling, die constant 

zal kijken waar men best de energie om te verwarmen kan halen. Deze kan men 

zowel uit de ijsbuffer als uit de zonnecollectoren halen. Wanneer men voldoende 

energie uit de zonnecollectoren kan halen, zal men via deze weg gaan 

verwarmen aangezien er dan gratis energie wordt onttrokken uit de omgeving. 

Indien dit niet het geval is, zal er extra warmte worden onttrokken uit de 

ijsbuffer. Uiteindelijk is het de bedoeling dat op het einde van het stookseizoen 

de ijsbuffer bevroren is, waardoor deze opgeslagen energie vervolgens kan 

worden gebruikt om het gebouw te koelen in de zomer. 

De warmtepomp die zal worden gebruikt is de Vitocal 300-G. Dit is een 

moduleerbare warmtepomp van 9 kW die we zullen gebruiken in bodem/water 

opstelling. De warmtepomp is uitgerust met een elektronisch expansieventiel 

waardoor er veel sneller kan worden gereageerd op 

temperatuurschommelingen. 

 

Figuur 4: Vitocal 300-G 

 

Tot slot zijn er dan ook nog de zonnecollectoren. Dit zijn vacuümcollectoren, 

bestaande uit meerdere ronde buizen. Deze collectoren hebben niet rechtstreeks 

zon nodig, maar onttrekken warmte uit de omgeving. Om deze reden is het dus 

niet noodzakelijk om deze naar het zuiden te richten. De opbrengst zal 

natuurlijk wel een klein beetje verminderen indien men dit niet doet, maar het 

verschil is eerder beperkt. We hebben er dan ook voor gekozen om de 

collectoren in de omheining te verwerken in plaats van deze op het dak te 

plaatsen. We hebben deze keuze bewust gemaakt om aan te tonen dat de 

collectoren effectief nut hebben wanneer deze niet naar het zuiden zijn gericht. 

 

Figuur 5: Zonnecollectoren Viessmann 
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In onderstaande figuren ziet u nog eens het werkingsprincipe van het totale 

verwarmingssysteem. 

 

Figuur 6: Werkingsprincipe verwarming 

 

 

Figuur 7: Werkingsprincipe verwarming 
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4.2 Koeling 

Net als voor verwarming is het bij koeling nodig om een koellastberekening te 

maken. Na het nodige rekenwerk kwamen we uit op een koellast van 11,5 kW. 

Het lijkt misschien gek dat de koellast hoger is dan de warmtevraag, maar dit 

komt toch zeer veel voor in niet-residentiële gebouwen. Dit heeft vooral te 

maken met de interne warmtewinsten van de aanwezige personen en allerlei 

apparatuur. Ook de warmtewinsten door de ventilatie zijn zeker niet te 

verwaarlozen. Voor de koeling van het gebouw gaan we hetzelfde systeem 

gebruiken als voor de verwarming. 

In eerste instantie is het de bedoeling dat we passief gaan koelen met behulp 

van de ijsbuffer. Wanneer deze echter niet genoeg koelvermogen kan leveren, 

zal er ook actief gekoeld worden. Dit zal gebeuren door de warmtepomp 

omgekeerd te laten werken. Het is de bedoeling dat de ijsbuffer een 

temperatuur van ongeveer 25°C heeft wanneer het stookseizoen terug begint. 

Dan kan die warmte gebruikt worden om te gaan verwarmen in de winter.  

4.3 Ventilatie 

Net zoals voor de verwarming en de koeling moet er berekend worden wat het 

minimale ventilatiedebiet van het gebouw is. Dit ventilatiedebiet is berekend 

voor zowel een residentieel als een niet-residentieel gebouw. Dit debiet is niet 

hetzelfde omdat de eisen voor publieke gebouwen een pak strenger zijn dan 

voor woningen. Wanneer we het gebouw als residentieel beschouwen bedraagt 

het minimale ventilatiedebiet 440 m³/h. Met 880 m³/h ligt dit minimum 

beduidend hoger wanneer we het gebouw als niet-residentieel beschouwen. 

Net als het systeem voor de verwarming en de koeling van het gebouw, hebben 

we voor de ventilatie ook gebruik gemaakt van producten van Viessmann. Dit 

was oorspronkelijk niet gepland aangezien Viessmann vooral kleinere 

ventilatiesystemen voor residentiële toepassingen heeft, maar uiteindelijk werd 

er toch besloten om met zo’n systeem te gaan werken. Dit komt omdat 

Viessmann als partner mee in het project is gesprongen. Het is dan ook logisch 

dat ze graag hebben dat zoveel mogelijk producten van hun worden gebruikt. 

Om deze reden hebben we dan ook besloten dat we gebouw als residentieel 

gaan ventileren. In principe is dit niet helemaal volgens de normen maar 

aangezien het gebouw enkel als kijkgebouw zal worden gebruikt, leek dit ons de 

beste keuze.   

De ventilatie unit die wij zullen gebruiken is de Vitovent 300-W. Deze kan een 

debiet van 400 m³/h leveren en is net zoals alle andere ventilatiesystemen van 

Viessmann een type D. Dit wilt zeggen dat men zowel mechanische aanvoer als 

afvoer zal hebben. Aangezien het minimum ventilatiedebiet 467 m³/h bedraagt, 

hebben we geopteerd om 2 van deze units te plaatsen. De ene voor het 

gelijkvloers en de andere voor de bovenverdieping. 
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Op onderstaande figuur ziet u de Vitovent 300-W en zijn belangrijkste 

onderdelen.   

 

Figuur 8: Vitovent 300-W 
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4.4 Verlichting 

Het is ook zeker nodig om voldoende aandacht te besteden aan de verlichting 

van het gebouw. Er moet steeds aan bepaalde voorwaarden voldaan worden 

afhankelijk van de activiteiten die in het gebouw plaatsvinden. Deze 

voorwaarden zijn vastgesteld omdat de verlichting een grote invloed kan hebben 

op het welzijn van de aanwezige mensen. Naast de gewone verlichting moet er 

ook noodverlichting geplaatst worden. De noodverlichting zal ervoor zorgen dat 

de mensen het gebouw veilig kunnen verlaten wanneer de netspanning wegvalt. 

4.4.1 Werkplekverlichting 

Eerst en vooral is er de gewone verlichting, ook wel werkplekverlichting 

genoemd. Bij het ontwerpen van een verlichtingsinstallatie moet men rekening 

houden met een aantal factoren. De belangrijkste factoren zullen hieronder in 

het kort worden uitgelegd. 

4.4.1.1 Verlichtingssterkte E [lx] 

Onder verlichtingssterkte verstaan we de invallende lichtstroom per 

oppervlakte-eenheid. Deze moet aan een bepaalde minimum waarde voldoen 

die afhankelijk is van de toepassing van de ruimte. De verschillende waarden 

kan men terugvinden in onderstaande tabel: 

 

Figuur 9: Minimumeisen verlichting 
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Zoals u in figuur 9 kan zien is de verplichte verlichtingssterkte sterk afhankelijk 

van de toepassing. Zo liggen de minimum waarden voor toepassingen in de 

gezondheidszorg bijvoorbeeld een pak hoger dan die voor toepassingen binnen 

het onderwijs. 

Aangezien we hier te maken hebben met een schoolgebouw heb ik gebruikt 

gemaakt van de waarden voor het onderwijs. Concreet wil dit zeggen dat ik 

zowel voor het klaslokaal als het energielokaal minstens 300 lx heb voorzien. 

Voor het klaslokaal heb ik deze waarde gekozen omdat het bij wet verplicht is, 

voor het energielokaal omdat het de bedoeling is dat mensen hier komen kijken 

naar de verschillende technieken. Voor het werkhuis heb ik gekozen voor een 

minimum van 500 lx omdat ik deze ruimte als labo heb beschouwd. De overige 

ruimtes (toiletten, berging en inkomhallen) heb ik telkens met minimum 200 lx 

voorzien, zoals de normen voorschrijven. 

4.4.1.2 Gelijkmatigheid 

Onder de gelijkmatigheid verstaan we de verhouding van de minimale en de 

maximale verlichtingssterkte die bereikt wordt op het werkvlak. De 

gelijkmatigheid is verschillend voor algemene verlichting en noodverlichting. 

 

- Voor algemene verlichting:  

 

 

 

- Voor noodverlichting:  

 

Ik heb ervoor gekozen om in het werkhuis, energielokaal en klaslokaal een 

gelijkmatigheid van minstens 0,6 te respecteren. In de overige ruimtes heb ik 

gekozen voor een gelijkmatigheid van minstens 0,4 omdat in deze ruimtes 

weinig of geen hinder wordt ondervonden bij een gelijkmatigheid onder 0,6. 

4.4.1.3 Kleurweergave 

De kleurweergave van een lamp is een term die wordt gebruikt om aan te 

duiden hoe goed de kleuren van een voorwerp worden weergegeven wanneer 

het verlicht wordt met die bepaalde lamp. 

Momenteel is de kleurweergave-index (CRI = color rendering index) de 

belangrijkste maat voor de kleurweergave, uitgedrukt in Ra. Deze index geeft 

ons een idee hoe goed een lichtbron het uiterlijk van acht gestandaardiseerde 

kleurmonsters weergeeft in vergelijking met een ideale lichtbron. Deze 

verhouding wordt weergegeven op een schaal van 0 tot 100. De referentiebron 

heeft een maximale CRI van Ra = 100. Dit wil dus zeggen dat hoe hoger de 

kleurweergave-index is, hoe beter gekleurde voorwerpen tot hun recht komen. 
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In onderstaande tabel kan u de verschillende klassen van kleurweergave 

terugvinden, zowel volgens de oude als de nieuwe norm. 

 

 

Figuur 10: Klassen van kleurweergave 

4.4.1.4 Verblinding 

Onder verblinding verstaat men de beleving die veroorzaakt wordt door heldere 

oppervlakken binnen het gezichtsveld en die als storend worden ervaren. Er 

bestaan 2 soorten verblinding. Ten eerste is er directe verblinding. Deze wordt 

veroorzaakt door armaturen en andere lichtbronnen. Hiernaast is er ook nog 

indirecte verblinding. Deze wordt veroorzaakt door reflectie van een lichtbron op 

een glad oppervlak. In de norm NBN-EN 12464-1 zijn bepaalde grenzen 

vastgelegd voor beiden soorten verblinding, namelijk de UGR-waarde voor 

onbehaaglijke verblinding, de helderheid van armaturen en lampen en de 

gereflecteerde verblinding in beeldschermen. 

In bovenstaande norm wordt de UGR-methode toegepast. UGR staat voor 

Unified Glare Rating en is een belangrijke maatstaf voor de verblinding. De 

UGR-methode is gebaseerd op de luminantie van de heldere delen van alle 

armaturen in de ruimte ten opzichte van de achtergrondluminantie, gezien 

vanuit de normale kijkrichting van één of meerdere waarnemers. De 

verblindingshinder kan verschillend zijn voor iedere plek in de ruimte, wat dus 

overeenstemt met de werkelijkheid. 
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Bij de bepaling van de UGR spelen volgende factoren een rol: 

- Vorm en grootte van de ruimte 

- Oppervlaktehelderheid van wanden, plafond, vloer en andere grote 

vlakken 

- Type armatuur en afscherming 

- Luminantie van de lampen 

- Verdeling van de armaturen over de ruimte 

- Positie van de waarnemer(s). 

Het toepassingsgebied van UGR is momenteel nog redelijk beperkt. Het geldt 

alleen voor rechthoekige of vierkante ruimtes waarin slechts één combinatie van 

lamp, armatuur en afscherming wordt toegepast. De ruimte mag ook geen 

asymmetrische lichtverdeling hebben. Ook wordt er enkel de directe verblinding 

bepaald, met het gevolg dat de UGR van een volledige indirecte 

verlichtingsinstallatie altijd 0 is. Er is ook nog geen bruikbare methode 

ontwikkeld voor het bepalen van verblinding door daglicht.   

Het bepalen van de UGR-waarde gebeurd aan de hand van een tabel. Hieronder 

ziet u een voorbeeld van zo’n tabel. 

 

Figuur 11: Voorbeeld van een UGR-tabel 
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De ruimte waarvan we de UGR willen kennen is 8 meter breed en 16 meter 

lang. De armaturen hangen op een hoogte van 3,2 meter en de waarnemer 

bevindt zich op een ooghoogte van 1,2 meter. De reflectiefactoren van het 

plafond, de wanden en de vloer zijn respectievelijk 70, 50 en 20%. 

Als eerste moet H worden bepaald. Dit is de verticale afstand tussen armatuur 

en waarnemer en bedraagt in dit geval dus 2 meter. De breedte van de ruimte 

bedraagt 8 meter, wat in dit geval dus overeenkomt met 4H. De lengte bedraagt 

16 meter ofwel 8H. Wanneer men vanuit reflectiefactoren 70, 50  en 20% naar 

beneden gaat tot 4H-8H, vindt men 2 UGR-waarden terug. 15 wanneer de 

waarnemer vanaf de korte wand in de lengte van de ruimte kijkt en 16,3 

wanneer hij vanaf de lange wand in dwarsrichting kijkt. De hoogste van deze 

gevonden waarden is dan bepalend. 

De UGR kan elke waarde innemen, maar voor kwaliteitsbeoordeling van een 

verlichtingsinstallatie wordt er gewerkt met een schaal van ongeveer 15 tot 30. 

Aangezien verschillen kleiner dan 1 nauwelijks worden waargenomen door het 

oog wordt er in de praktijk gewerkt met 5 kwaliteitsklassen, namelijk 16, 19, 

22, 25 en 28. Het hoogste getal geeft de meeste verblinding. In praktijk komen 

deze waarden overeen met de volgende toepassingsgebieden: 

- 28: verkeersruimten en gangen 

- 25: archiefruimten, trappen en liften 

- 22: balieruimten 

- 19: normale kantoorwerkzaamheden 

- 16: lokalen voor technisch tekenen 

Ondanks dat UGR een kwaliteitskenmerk is van een verlichtingsinstallatie, en 

dus niet van een afzonderlijk armatuur, geven vele fabrikanten een UGRr (UGR-

referentieruimte) waarde op voor bepaalde armaturen. Dit gebeurd op basis van 

een referentieruimte van bijvoorbeeld 8H x 4H, met gemiddelde 

reflectiefactoren van 70, 50 en 20%. Via deze manier krijgt men snel een goed 

inzicht of een armatuur geschikt is voor een bepaalde ruimte. 

We kunnen dus wel zeggen dat het UGR-systeem een goede, objectieve 

methode is om de onbehaaglijke verblinding van een verlichtingsinstallatie te 

bepalen. Er wordt duidelijk aangetoond dat de positie van de waarnemer een 

invloed heeft op de UGR waarde en geeft aan waar eventueel problemen zouden 

kunnen optreden. Er zijn echter nog veel andere factoren waarmee rekening 

moet worden gehouden. Het gebeurt geregeld dat men ruimschoots aan de 

eisen van UGR voldoet, maar dat het visuele comfort toch verstoort wordt door 

bijvoorbeeld een verkeerd gekozen lichtbron en het dus minder aangenaam zal 

zijn om in die omstandigheden te werken. 

4.4.1.5 Levensduur 

Wanneer men spreekt over de levensduur van een lamp kan dit verschillende 

betekenissen hebben. De 3 grootste onderverdelingen hiervan zijn de 

gemiddelde, nuttige en economische levensduur. Deze zullen hieronder in het 

kort worden toegelicht. 

Onder de gemiddelde levensduur van een partij lampen verstaan we het aantal 

branduren waarna 50% van de lampen niet meer werkt. Dit kan men 

bijvoorbeeld door 1000 lampen te laten branden en de tijd hiervan op te nemen. 

Op het moment dat er 500 lampen stuk zijn stopt men de tijd. Dit is dan de 

gemiddelde levensduur van deze lampen. 
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De nuttige levensduur van een partij lampen is het aantal branduren waarna de 

lichtstroom van de lampen nog 80% van de oorspronkelijke lichtstroom 

bedraagt. Dit kan men bijvoorbeeld testen door een aantal lampen te laten 

branden in een ruimte en gelijktijdig de tijd en de totale lichtstroom te meten. 

Wanneer er lampen het begeven, zal de lichtstroom in de ruimte dalen. Na een 

bepaalde tijd zal de lichtstroom nog slechts 80% van de beginwaarde bedragen. 

Die tijd noemt men dan de nuttige levensduur van deze lampen.  

Hiernaast is er dan ook nog de economische levensduur. Deze is voor 

fluorescentielampen gebaseerd op de norm IEC/EN 60081 en geeft de tijd aan 

wanneer de lichtopbrengst daalt tot 80% van de 100-uur waarde. De 

economische levensduur wordt bepaald door zowel het uitvalspercentage als de 

vermindering van lichtopbrengst. 

Bij led modules wordt deze waarde bepaald door de norm DIN IEC/PAS 62 717. 

De levensduur van een led module wordt beschreven als de periode waarin de 

module meer dan het aangegeven percentage van de oorspronkelijk lichtstroom 

levert onder gespecifieerde omstandigheden. Wanneer men bijvoorbeeld een 

waarde bij L70B50 heeft, wil dit zeggen dat dit de levensduur is waarin de 

lichtstroom groter is dan 70% van de beginwaarde, bij een uitvalspercentage 

van 50%. 

4.4.1.6 Het taakgebied 

Het taakgebied is het gedeelte van de werkplek of werkruimte waar een 

bepaalde taak wordt verricht. Het taakgebied kan zich op elke plaats in de 

ruimte bevinden en kan zowel horizontaal, verticaal als hellend zijn. Soms zijn 

de taakgebieden eenvoudig te bepalen. Wanneer we bijvoorbeeld een 

kantoorgebouw nemen zal het taakgebied bestaan uit de verschillende bureaus 

en eventueel een tekenbord. Men kan zich dan de vraag stellen of het wel 

praktisch is om een ruimte in bepaalde taakgebieden op te delen. De voordelen 

hiervan wegen namelijk weinig op ten opzichte van de nadelen. De flexibiliteit 

van de ruimte gaat namelijk verloren, terwijl er slechts een geringe verbetering 

van de lichtkwaliteit is en het verbruik zal ook zeker niet spectaculair dalen.   

In de directe omgeving van het taakgebied (minstens 0,5 meter hierrond) geldt 

een verlichtingssterkte van ongeveer 2/3 van de verlichtingssterkte op het 

taakgebied. De gelijkmatigheid moet hier minstens 0,4 bedragen. In 

onderstaande tabel ziet u een overzicht hiervan. 

 

Figuur 12: Verhoudingen verlichtingssterkte 

 

De verlichtingssterkte van het achtergrondgebied moet minstens 1/3 bedragen 

van de verlichtingssterkte op het taakgebied. De gelijkmatigheid moet hier 

minstens 0,1 zijn. Deze eisen zijn geldig voor een gebied van 3 meter rond de 

directe omgeving. Deze afmetingen zijn enkel van toepassing wanneer dit 

gebied binnen de ruimte valt. 
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Zoals op de vorige pagina al kort werd vermeld kan een ruimte worden ingericht 

met een gedefinieerd taakgebied en zonder een gedefinieerd taakgebied. De 

verschillen zullen hieronder kort worden uitgelegd. 

4.4.1.7 Ruimte met gedefinieerd taakgebied 

Wanneer de inrichting van een ruimte bekend is kan de verlichting worden 

gekozen zodat de taakgebieden verlicht worden volgens de eisen van de 

normen. De berekening van de directe omgeving en het achtergrondgebied 

wordt apart uitgevoerd. Indien men deze manier van verlichten toepast, gaat dit 

wel ten koste van de flexibiliteit van de ruimte. Op onderstaande figuur ziet u de 

voorwaarden waaraan de verlichting in dit geval moet voldoen.  

 

 

Figuur 13: Verlichtingeisen in ruimte met gedefinieerd taakgebied 
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4.4.1.8 Ruimte zonder gedefinieerd taakgebied 

Wanneer de indeling en inrichting van een ruimte niet bekend zijn, kan er geen 

specifiek taakgebied worden bepaald. Daarom gaat men in dit geval de hele 

ruimte voorzien als taakgebied, met uitzondering van een randzone van 0,5 

meter vanaf de wanden. Deze randzone wordt niet meegeteld bij het berekenen 

van de verlichting. De voorwaarden waaraan de verlichting in dit geval moet 

voldoen ziet u op onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 14: Verlichtingseisen in ruimte zonder gedefinieerd taakgebied 

 

4.4.1.9 Led technologie 

Sinds 2010 is led verlichting sterk in opmars. De miniaturisering, continu 

toenemende lichtstromen en complexere warmtehuishouding die de led 

kenmerken zorgen voor nieuwe verlichtingsconcepten. Led verlichting blijft 

echter een complex gegeven en er zijn enorme kwaliteitsverschillen op de 

markt. Led is dus ongetwijfeld in volle evolutie, maar het blijft natuurlijk de 

vraag wat de werkelijke levensduur is. Momenteel zijn er namelijk nog geen 

methodes om ze sneller te laten verouderen. Het laten opmeten van de 

technische karakteristieken moet gebeuren door een erkend labo. Enkel via deze 

manier kunnen de fabrikanten effectief de energiebesparingen verwezenlijken 

die ze vooropstellen. 

Het werkingsprincipe van de led is gebaseerd op elektrostraling. Dit kan ook 

werken via fotostraling, maar dan moeten er fluorescentiepoeders worden 

toegepast in de led. Door een pn-overgang vloeit er een elektrische stroom 

waardoor er straling wordt geproduceerd. De golflengte van deze straling is 

afhankelijk van de doorlaatspanning van de diode. Wanneer er straling in het 

UV-gebied ontstaat, kan door middel van fluorescerende stoffen deze straling 

worden omgezet in licht.  
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De bouw van een led is sterk afhankelijk van zijn toepassing. Een gewone led is 

in feite niets meer dan een halfgeleidermateriaal met een stuk positief 

gedopeerd en een stuk negatief gedopeerd. De led voor 

verlichtingstoepassingen is een pak ingewikkelder qua constructie en kan totaal 

niet vergeleken worden met de klassieke led uit de elektronica. Deze zijn 

hoogvermogen leds die momenteel tot 5 Watt per stuk gaan. 

 

Figuur 15: Soorten leds 

 

Er bestaan verschillende lampvormen op basis van led. Deze kunnen 

grotendeels worden ingedeeld in 3 categorieën. Ten eerste zijn er de leds met 

primaire optiek. Dit is de pure led component, in de meeste gevallen uitgevoerd 

met een primaire optiek. De fabrikant maakt zelf de printplaten en combineert 

deze met een secundaire optiek. 

Ten tweede zijn er de voorgemonteerde printplaten. Dit zijn printplaten waarop 

al meerdere leds gemonteerd zijn. Meestal is er op de printplaten al de nodige 

stuurelektronica aangebracht waardoor de modules eenvoudig op een 

spanningsbron kunnen worden afgesloten. De verlichtingsfabrikant ontwerpt de 

secundaire optiek.  

Tot slot zijn er ook nog de led modules. Dit zijn de kant-en-klare lichtmodules, 

vergelijkbaar met klassieke lampen. De voorgemonteerde printplaten worden in 

een behuizing geïntegreerd en voorzien van de nodige aansluitingen. Hier staat 

de verlichtingsfabrikant eveneens in voor de verdere lichtbehandeling met 

reflectoren of diffusors. 

Leds bestaan in allerlei kleuren maar de witte led is toch wel de meest 

gebruikte. Witte leds kunnen gemaakt worden door de combinatie van rode, 

groene en blauwe leds. In de praktijk wordt dit principe echter weinig toegepast. 

Vandaag de dag zijn de witte leds gebaseerd op de blauwe leds met golflengten 

tussen 450 nm en 470 nm. Een geel fosforpoeder zet een deel van het blauwe 

licht om in geel licht met een golflengte tussen 500 nm en 700 nm, met een 

maximum intensiteit van 580 nm. Geel licht stimuleert zowel de rode als de 

groene receptoren in het oog, waardoor de combinatie van blauw en geel een 

witte indruk geeft.  

Witte leds kunnen ook gebouwd worden met behulp van leds die UV-straling 

uitzenden. Door een mengsel van drie fosforpoeders wordt de UV-straling 

omgezet in blauw, groen en rood licht zoals dit ook bij fluorescentielampen 

gebeurd. Het nadeel van deze methode is dat de UV-straling inwerkt op de 

materialen waaruit de led is samengesteld. Dit zorgt voor een snellere 

degradatie van de led en dus ook een kortere levensduur. Dit principe is minder 

efficiënt dan de blauwe led met gele fosfor, maar zorgt wel voor een beter 

spectrum wat een betere kleurweergave van voorwerpen tot gevolg heeft. 
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Leds hebben heel wat voordelen ten opzichte van conventionele verlichting. De 

belangrijkste worden hieronder kort opgesomd:  

- Led heeft een lager energieverbruik ten opzichte van andere lampen 

zoals bijvoorbeeld gloeilampen en fluorescentielampen. 

- Leds stralen licht uit van één bepaalde kleur waardoor kleurenfilters 

overbodig worden. 

- Leds kunnen veelvoudig in- en uitgeschakeld worden zonder dat de 

levensduur afneemt. 

- Led heeft een veel langere levensduur dan conventionele verlichting. Dit 

kan zelfs gaan tot 100.000 branduren. 

- Leds lichten zeer snel op. De volledige helderheid wordt al bereikt na 

enkele microseconden. 

Uiteraard heeft led verlichting ook enkele nadelen. De belangrijkste worden 

hieronder weergegeven: 

- Momenteel zijn led armaturen nog redelijk duur ten opzichte van 

conventionele verlichting. 

- De prestatie van een led is sterk afhankelijk van de 

omgevingstemperatuur. Wanneer een led werkt op het uiterste van zijn 

mogelijkheden bij hoge omgevingstemperaturen zal er oververhitting 

optreden. Dit zal leiden tot beschadiging van het halfgeleidermateriaal en 

de levensduur zal sterk afnemen. 

- Leds moeten worden voorzien van een gepaste stroomsterkte. Hierdoor 

zijn serieweerstanden of een geregeld voeding noodzakelijk. 

- Momenteel is led door het beperkt vermogen per chip niet geschikt voor 

de verlichting van grote ruimtes zoals bijvoorbeeld voetbalstadions en 

grote parkeerplaatsen. 

 

4.4.1.10 Keuze van armaturen 

Bij het ontwerpen van een verlichtingsinstallatie is het natuurlijk belangrijk om 

de juiste armaturen te kiezen. Deze keuze was voor mij persoonlijk vrij snel 

gemaakt. Aangezien het een modern gebouw is met allerlei duurzame 

technieken heb ik direct geopteerd om ledverlichting te plaatsen. Led verbruikt 

een stuk minder dan TL en is dus wenselijk in zulke gebouwen. 

Hiernaast heb ik er ook voor gekozen om met dimbare armaturen te werken. 

Hierdoor wordt het mogelijk om verschillende sferen te creëren, afhankelijk van 

de activiteit in een bepaalde ruimte. Anderzijds is het ook interessant om de 

verlichting te dimmen wanneer er voldoende natuurlijk licht aanwezig is. Door 

het dimmen kan er opnieuw een hoeveelheid energie bespaard worden. 

Na heel wat opzoekwerk en het uitproberen van de armaturen in Dialux, heb ik 

een rekenblad opgesteld waarin ik de verschillende armaturen kon vergelijken 

per ruimte. Ik heb uiteindelijk dan ook gekozen om telkens met het armatuur te 

werken dat het meest gunstig was voor de betreffende ruimte. Concreet wilt dit 

zeggen dat er voor het volledige gebouw is gewerkt met 5 verschillende 

armaturen. Deze zullen op de volgende pagina kort worden besproken. 
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Ten eerste is er de RC120B W60L60 1xLED37S/830 PSD. Dit is een vierkant 

inbouwarmatuur van 60 op 60 cm en is gebruikt in het energielokaal en in de 

inkomhal, zowel boven als beneden. Het is een degelijk, breedstralend armatuur 

met een vermogen van 37,5W voor een schappelijke prijs.  

 

 

Figuur 16: Gegevens Philips RC120B 

 

In het werkhuis en het klaslokaal is er gekozen om met de RC360B G2 PSD 

W60L60 1xLED34S/830 te werken. Dit is eveneens een inbouwarmatuur van 60 

op 60 cm, maar heeft wel een betere lichtverdeling. Hierdoor was het mogelijk 

om met minder armaturen een betere gelijkmatigheid te verkrijgen. Het 

verbruik is met 31W ook lager dan de RC120B. Het kostenplaatje ligt wel iets 

hoger, maar weegt niet op tegen de voordelen van dit armatuur.  

 

 

Figuur 17: Gegevens Philips RC360B 

 

In de sanitaire ruimtes is er gekozen om te werken met de RS140B 1xLED6-

32/830. Dit zijn kleine, ronde inbouwspots die relatief goedkoop en met 11W 

ook een laag energieverbruik hebben. De eisen op het gebied van verlichting 

zijn in deze ruimtes niet echt belangrijk en deze spots geven dan ook zeker 

voldoende licht. 

 

 

Figuur 18: Gegevens Philips RS140B 
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In de berging is er gekozen voor de DN130B D217 1xLED20S/830. Dit net als de 

RS140B een ronde inbouwspot, maar heeft wel een betere lichtverdeling. Met de 

RS140B was het moeilijk om te voldoen aan de eisen van verlichting en dit was 

met de DN130B geen enkel probleem. Het verbruik van dit armatuur ligt met 

22W wel iets hoger maar aangezien er met 2 spots voldoende verlichting was, 

kwam dit een stuk goedkoper uit dan de RS140B. Vandaar dat er dan ook 

hiervoor is gekozen. 

 

 

Figuur 19: Gegevens Philips DN130B 

 

Tot slot hebben we ook nog de WT120C L600 1xLED18S/840. Dit is een 

langwerpig opbouwarmatuur en hebben we geplaatst bij de trap aan de 

buitenkant van het gebouw. We hebben hiervoor gekozen omdat het een 

waterdicht armatuur is. Normaal gezien zou er geen regen aan kunnen komen 

door de oversteek, maar het leek ons toch verstandig om geen risico’s te 

nemen. 

 

 

Figuur 20: Gegevens Philips WT120C 

 

In de bijlagen kan u een samenvatting van de verlichting per ruimte 

terugvinden, net als een stuklijst van de benodigde armaturen. Dit geldt zowel 

voor de gewone als de noodverlichting. 

Met uitzondering van de WT120C zijn de gebruikte armaturen allemaal dimbaar. 

Een van de redenen waarom hiervoor gekozen is, is de mogelijke 

energiebesparing. Op de volgende pagina vindt u hier meer uitleg over aan de 

hand van de bijhorende figuur. 
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Figuur 21: Verhouding lichtsterkte en vermogen bij dimmen 

 

Op bovenstaande figuur ziet u het verband tussen de lichtsterkte van een 

armatuur en het verbruik hiervan. We zien dat dit geen lineair verband is. 

Wanneer we het armatuur dimmen tot de helft van zijn volledige lichtsterkte 

zien we dat het opgenomen vermogen nog steeds 75% van het nominale 

vermogen bedraagt. Ook zien we dat wanneer de lamp bijna volledig gedimd is, 

er nog steeds een vermogen wordt opgenomen dat 30% van het nominale 

vermogen bedraagt. Er kan dus zeker en vast energie bespaard worden door het 

dimmen van armaturen, maar dit is in tegenstelling tot wat veel mensen denken 

geen evenredig verband. 
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4.4.2 Veiligheid en noodverlichting 

Noodverlichting dient in eerste instantie om de veiligheid van personen in een 

openbaar gebouw of op de werkplek te garanderen. Noodverlichting zorgt ervoor 

dat aanwezigen het gebouw op een veilige manier kunnen verlaten. Hiernaast 

heeft noodverlichting als bijkomende functie het voorkomen van paniek. 

Noodverlichting wordt geïnstalleerd voor wanneer de voeding van de normale 

verlichting wegvalt. Om deze reden wordt de noodverlichting gevoed door een 

bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt. 

Noodverlichting is op zeer veel plaatsen aanwezig. Denk maar aan openbare 

gebouwen zoals ziekenhuizen, scholen, winkels en bedrijven. De controle van de 

noodverlichting wordt door de brandweer uitgevoerd en wordt om deze reden 

ook vaak geassocieerd met brand. Met behulp van een goede 

noodverlichtingsinstallatie kan onder andere de ontruiming van het gebouw 

vlotter verlopen. Hiervoor is het natuurlijk wel noodzakelijk dat er voldoende 

lichtsterkte aanwezig is om de vluchtweg duidelijk te verlichten en markeren. 

Een andere toepassing is de noodverlichting op de werkplek. Dit is vooral 

belangrijk wanneer er een groot risico op letsel ontstaat bij het wegvallen van 

de normale verlichting. De noodverlichting moet ervoor zorgen dat de 

werknemers hun werkzaamheden veilig kunnen afronden en de werkplaats 

verlaten. 

4.4.3 Soorten noodverlichting 

Voor de functie van de noodverlichting kan er onderscheid worden gemaakt 

tussen verschillende toepassingsgebieden. Zo omvat noodverlichtingsinstallatie 

zowel nood-evacuatie als vervangingsverlichting en dient deze te voldoen aan 

de NBN-EN 1838 norm. 

4.4.3.1 Noodverlichting 

Deze wordt gebruikt om het wegvallen van de voeding van de normale 

verlichting op te vangen en wordt daarom gevoed door een bron die 

onafhankelijk hiervan is. Onder de term noodverlichting verstaan we zowel 

vervangingsverlichting als nood-evacuatieverlichting. 

4.4.3.2 Vervangingsverlichting  

Dit is het gedeelte van de noodverlichting dat ervoor zorgt dat de normale 

activiteiten onder zo goed als ongewijzigde omstandigheden kunnen worden 

voortgezet. Deze verlichting heeft minder te maken met veiligheid, maar eerder 

met het technische en economische aspect. 

4.4.3.3 Nood-evacuatieverlichting  

Dit gedeelte van de noodverlichting zorgt voor de veiligheid van personen die de 

locatie moeten verlaten of die eerst nog een proces moeten afsluiten voor zij de 

locatie verlaten. De nood-evacuatieverlichting kan ook nog eens worden 

onderverdeeld in drie soorten. 

Ten eerste is er de vluchtrouteverlichting. Deze zorgt ervoor dat 

vluchtmogelijkheden goed herkenbaar zijn en dat ze op een veilige manier 

kunnen worden gebruikt. De vluchtrouteverlichting bestaat ook nog eens uit 

twee delen, de vluchtwegverlichting en de vluchtwegaanduiding.  
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Figuur 22: Soorten noodverlichting 

De vluchtwegverlichting zorgt voor de verlichting van de route zelf. De 

vluchtwegaanduiding wordt gekenmerkt door bepaalde tekens en kleuren en 

geeft aan langs welke weg het gebouw kan worden verlaten. 

Ten tweede is er de anti-paniekverlichting. Deze is voorzien om paniek te 

voorkomen en zorgt ervoor dat de personen een plaats kunnen bereiken waar 

men de vluchtroute kan herkennen. 

Tot slot is er ook nog de verlichting van werkplekken met een verhoogd risico. 

Deze zorgt voor de veiligheid van personen die betrokken zijn in een mogelijk 

gevaarlijke situatie. Met behulp van deze verlichting is het mogelijk om een 

gepaste afsluitprocedure uit te voeren voor de veiligheid van iedereen binnen 

het gebouw. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4 Ontwerpen van een noodverlichtingsinstallatie 

Bij het ontwerpen van een goede noodverlichtingsinstallatie is er een 

systematische aanpak nodig. Deze aanpak zal hieronder kort worden toegelicht. 

Wanneer deze stappen systematisch worden uitgevoerd, zal er een goed beeld 

ontstaan van de risico’s binnen en buiten het gebouw en de aanwezige 

vluchtmogelijkheden. Op deze manier is het eenvoudig om te bepalen waar 

welke noodverlichting moet worden geplaatst.  

1) Vaststellen van de aard en omvang van de activiteiten 

Wanneer men de aard en de omvang van de activiteiten die binnen het gebouw 

plaatsvinden weet, kan men een goed inzicht krijgen in de toe te passen 

regelgeving en normering. Later worden deze vaststellingen gebruikt voor de 

inventarisatie van de werkplekken met verhoogd risico en andere specifieke 

situaties. 
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2) Vaststellen van de aanwezigheid en verplaatsing van personen 

Voor het inrichten van de vluchtroutes en het aantal benodigde 

vluchtmogelijkheden is het belangrijk om de aanwezigheid van personen en 

de verplaatsing ervan in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens kan 

men eveneens bepalen of er een groot aantal mensen in het gebouw 

aanwezig kunnen zijn, waardoor er een verhoogde kans op paniek is. 

3) Opstellen van een nood-evacuatieplan 

Aan de hand van voorgaande inventarisaties kan er een nood-evacuatieplan 

worden opgesteld. Dit plan geeft onder andere weer hoe het gebouw kan 

worden ontruimd in geval van een noodsituatie. Hierbij hoort ook het 

vastleggen van de vluchtwegen en vluchtmogelijkheden en van de situaties 

waarbij aanwezige personen een verhoogd risico lopen. Dit kan bijvoorbeeld 

in de buurt van niveauverschillen zijn of in werkplekken met verhoogd risico. 

4) Vaststellen van de risicogradaties van werkplekken 

Het is niet voldoende om enkel de aanwezigheid van risicovolle situaties te 

inventariseren. Iedere situatie heeft zijn eigen risicogradatie. In de praktijk 

wilt dit zeggen dat een groter risico om betere veiligheidsvoorzieningen 

vraagt. De noodverlichting is hier uiteraard ook een onderdeel van. 

5) Opstellen van een noodverlichtingsplan 

Op basis van het nood-evacuatieplan en de vastgelegde risicogradaties kan 

het noodverlichtingsplan worden uitgewerkt. De volgende punten zullen 

nader worden toegelicht: 

- Vluchtwegaanduiding 

- Vluchtwegverlichting 

- Anti-paniekverlichting 

- Werkplekken met verhoogd risico  

 

4.4.4.1 Vluchtwegaanduiding 

Met behulp van vluchtwegaanduiding worden de (nood)uitgangen en 

vluchtroutes aangegeven. Onder vluchtwegaanduiding verstaan we permanent 

verlichte pictogrammen. Deze verlichting moet worden voorzien van een 

noodvoeding die een brandduur van minimum 1 uur heeft. Indien een 

nooduitgang niet direct zichtbaar is moet er een verlichte, richting aangevende 

signalering worden aangebracht zodat de nooduitgang makkelijk kan worden 

gevonden. De vorm, kleur, symbolen en afmetingen van de pictogrammen 

dienen conform te zijn met bepaalde normen, waaronder de ISO 3864 norm, de 

EEG-richtlijn 92/58/EEG en de NEN 6088 norm. 

Wanneer het pictogram van buitenaf wordt verlicht dient de grootte van de 

richtingstekens ten minste 1/100 te zijn van de maximale kijkafstand. Bij intern 

verlichte pictogrammen is het voldoende wanneer de grootte van de 

richtingstekens 1/200 bedraagt van de maximale kijkafstand. Dit wil dus zeggen 

dat de herkenningsafstand van een intern verlicht pictogram tweemaal groter is 

dan die van een extern verlicht pictogram.  
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Figuur 23: Noodverlichtingspictogram 

Het bepalen van de herkenningsafstand gebeurt met volgende formule: 

d = z x h 

In deze formule is: 

d: de herkenningsafstand in meter [m] 

h: de hoogte van het pictogram [m] 

z = 100 voor extern verlichte pictogrammen 

z = 200 voor intern verlichte pictogrammen 

 

4.4.4.2 Vluchtwegverlichting 

De vluchtweg moet worden voorzien van vluchtwegverlichting. Deze moet 

ervoor zorgen dat eventuele obstakels in de vluchtwegen kunnen worden 

herkend. Indien een vluchtweg minder dan 2 meter breed is, dient de 

verlichtingssterkte op de vloer minstens 1 lux te bedragen. Vluchtwegen met 

een breedte groter dan 2 meter kunnen worden gezien als een verzameling van 

stroken van 2 meter of kunnen worden voorzien van anti-paniekverlichting (0,5 

lux). 

Bij het berekenen van de verlichtingssterkte moet er rekening worden gehouden 

met bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn weergeven op de figuur op 

de volgende pagina. Om de vereiste verlichtingssterkte te leveren moet een 

nood-evacuatie verlichtingsarmatuur geïnstalleerd worden in de buurt van elke 

uitgang en op de plaatsen waar het nodig is om nadruk te leggen op potentiële 

gevaren of de aanwezigheid van veiligheidsmateriaal. Op de volgende plaatsen 

moet de nadruk worden gelegd met behulp van een extra 

noodverlichtingsarmatuur: 

- Nabij trappen zodat elke trede direct word aangelicht 

- Bij elke richtingsverandering 

- Nabij elk niveauverschil 

- Aan de buitenkant en in de nabijheid van elke uitgang naar buiten 

- Bij elke uitgang bedoeld voor gebruik in geval van nood 

- Nabij elk onderdeel van de brandbestrijdingsuitrusting en brandmelders 

- Nabij elke EHBO-post 

- Bij elke kruising of splitsing van gangen. 

 

4.4.4.3  Anti-paniekverlichting 

Mensen kunnen gedesoriënteerd raken bij het wegvallen van de 

kunstverlichting. Om paniek te voorkomen en personen in staat te stellen een 

plaats te bereiken waar een vluchtroute kan worden herkend, wordt anti-

paniekverlichting geïnstalleerd. Het horizontale verlichtingsniveau moet 

minimum 0,5 lux bedragen op de vloer van de volledig lege ruimte met 

uitzondering van het gebied binnen 0,5 meter van de buitenrand van de ruimte.  
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4.4.4.4 Werkplekken met verhoogd risico 

Op sommige werkplekken kan bij het wegvallen van de kunstverlichting een 

verhoogd risico op letsel ontstaan. Op deze plaatsen is het noodzakelijk om 

noodverlichting te voorzien. Door de plaatsing van voldoende noodverlichting 

wordt de veiligheid van de mensen die betrokken zijn bij risicovolle processen 

gewaarborgd. Hierbij is het belangrijk dat de werknemers de gepaste 

afsluitprocedures kunnen uitvoeren en de werkplek veilig kunnen verlaten. Het 

risicogebied dient verlicht te worden met 10% van de normale vereisten. De 

verlichtingssterkte mag hierbij nooit minder zijn dan 15 lux. 

 

Figuur 24: Nieuwe norm voor noodverlichting 

 

 

4.4.5 Randvoorwaarden van een goede noodverlichtingsinstallatie 

Om te kunnen spreken van een goede noodverlichtingsinstallatie moet er aan 

bepaalde voorwaarden voldaan worden. Deze worden hieronder kort toegelicht. 

- Responstijd 

Na het wegvallen van de netspanning moet de noodverlichting binnen 5 

seconden 50% van de vereiste lichtsterkte bereiken. Binnen de minuut dient 

de volledige verlichtingssterkte aanwezig te zijn. De verlichting van 

werkplekken met verhoogd risico is hier een uitzondering op. In dit geval 

moet de volledige lichtsterkte binnen de 0,5 seconden aanwezig zijn. 
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- Gelijkmatigheid 

Voor vluchtwegverlichting en anti-paniekverlichting moet de gelijkmatigheid 

beter zijn dan de verhouding 1/40. Onder de gelijkmatigheid van deze nood-

evacuatieverlichting verstaat men de verhouding van de minimale en 

maximale verlichtingssterkte in het midden van de vluchtweg, op maximum 

0,2 meter boven de afgewerkte vloer. 

De gelijkmatigheid voor de verlichting van werkplekken met verhoogd risico 

moet beter zijn dan verhouding 1/10. In de praktijk worden metingen voor 

het bepalen van de verlichtingssterkte uitgevoerd met een cosinus Λ 

(lambda) gecorrigeerde meter. 

- Hinderlijke verblinding 

Storende verblinding moet laag worden gehouden door de lichtsterkte van 

de armaturen binnen het gezichtsveld te beperken. Een groot contrast 

tussen een armatuur en de omgeving kan verblinding als gevolg hebben. Dit 

kan een belangrijk probleem zijn vluchtroutes. In sommige gevallen kunnen 

de armaturen zodanig verblinden dat obstakels of de signalering niet meer 

zichtbaar zijn. Om deze reden moeten volgende maximale grenswaarden 

gerespecteerd worden: 

 

Figuur 25: Grenswaarden lichtsterkte 

 

- Kleurweergave-index 

Het is belangrijk dat de kleurcodering van veiligheidssignalen en 

brandbestrijdingsuitrusting duidelijk herkenbaar is. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat de lichtbronnen van de toegepaste nood-

evacuatieverlichting minimaal een kleurweergave-index van Ra 40 hebben. 

- Autonomie 

Deze term wordt gebruikt voor de volledige brandduur in nood op de 

noodvoeding van de installatie. Het is met andere woorden dus de periode 

dat de installatie autonoom kan functioneren. Voor vluchtwegaanduiding, 

vluchtwegverlichting en anti-paniekverlichting bedraagt de autonomie 

minstens 1 uur. Voor werkplekken met verhoogd risico moet de 

noodverlichting even lang autonoom kunnen werken als de periode duurt dat 

het verhoogd risico voor aanwezige personen bestaat. 
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In onderstaande tabel worden de hierboven vermelde punten kort samengevat: 

 

Figuur 26: Belangrijkste eisen noodverlichting 

   

Met behulp van onderstaande checklist kan er gecontroleerd worden of er aan 

de voorwaarden van een goede noodverlichtingsinstallatie voldaan is: 

- Anti-paniekverlichting (0,5 lux) aangebracht? 

- Snelste weg naar nooduitgang aangegeven? 

- Pictogrammen conform NEN 6088? 

- Vluchtweg met 1 lux verlicht? 

- Nooduitgangen aangegeven? 

- Vluchtrouteverlichting bij elke uitgang die bedoeld is voor gebruik in 

geval van nood? 

- Noodverlichting aan de buitenkant van elke uitgang naar buiten, binnen 

2 meter van de deur? 

- Vluchtrouteverlichting bij elke richtingsverandering en elke kruising of 

splitsing van gangen? 

- Traptreden en niveauverschillen direct aangelicht? 

- Brandbestrijdingsuitrusting, brandmelders en EHBO-posten met minstens 

5 lux aangelicht? 

- Kritieke ruimten voorzien van noodverlichting van minstens 10 lux? 

- Werkplekken met verhoogd risico voorzien van noodverlichting van 

minstens 15 lux? 

 

4.4.6 Controle en onderhoud 

In de Arbo-wet is vastgelegd dat noodverlichting op regelmatige basis moet 

worden gecontroleerd en indien nodig moet worden hersteld.  Volgens de 

huidige wetgeving moet de noodverlichting minstens 1 keer per jaar 

gecontroleerd worden. De Europese norm EN 50172 eist onder andere een 

maandelijkse functietest en jaarlijkse autonomietest van de noodverlichting. 

Hiernaast wordt er ook gevraagd dat de controles en het onderhoud worden 

bijgehouden in een logboek. Er kan eenvoudig aan de eisen van deze norm 

voldaan worden door gebruik te maken van zelftestende armaturen en hun 

intelligente controle- en beheerssysteem voor decentrale noodverlichting. 
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Het testen van decentrale noodverlichting is arbeidsintensief. Om deze reden 

zijn er armaturen ontworpen die uitgerust zijn met een ingebouwde 

automatische testfunctie. Deze armaturen zorgen voor een arbeidsbesparende 

en betaalbare oplossing voor de controle van de noodverlichting. Deze 

voordelen hebben geleid tot een snelle groei van het aantal armaturen met 

mogelijkheid tot zelfdiagnose. Om onduidelijkheid te vermijden heeft de 

Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) een 

functiestandaard ontwikkeld die eisen stelt aan de kwaliteit van de 

noodverlichting met een ingebouwde automatische test. Deze standaard legt de 

controles, functies en testtijdstippen vast en eist een uniforme manier van 

foutmelding. Hiermee worden de volgende drie doelen bereikt: 

- Waarborg voor veiligheid 

- Garantie voor eenvormigheid in de voorgeschreven functionele testen, 

testtijdstippen en foutmelding 

- Betere herkenbaarheid creëren met het oog op controle en onderhoud. 

Wanneer de armaturen voldoen aan het gestelde reglement worden ze voorzien 

van het speciaal ontwikkelde logo. 

 

Figuur 27: Logo NVFN 

 

Wanneer men bijvoorbeeld kiest voor toestellen van het merk Cooper Menvier 

zal de volgende automatische test uitgevoerd worden: 

- Continue controle van de laadeenheid 

- Wekelijkse functionele test gedurende 2 minuten. Hierbij wordt de goede 

werking van de noodlamp en de omvormer gecontroleerd. De eerste test 

vindt exact 1 week na inbedrijfsstelling plaats. 

- Om de 13 weken (4 keer per jaar) een volledige autonomietest van 1 

uur. Hierbij wordt de staat van de batterijen gecontroleerd. De eerste 

autonomietest wordt 24 uur na inbedrijfsstelling uitgevoerd. 
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Op onderstaande figuur wordt de werkwijze voor de controle en het onderhoud 

van noodverlichting weergegeven: 

 

 

Figuur 28: Werkwijze controle en onderhoud noodverlichtingsinstallatie 

 

Bron: Cursus “Verlichting: theorie” van Geert Peremans  
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4.5 Fotovoltaïsche installatie 

Op het dak van het gebouw bevindt zich een fotovoltaïsche installatie. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de zonnepanelen verticaal tegen de 

zuidkant van het gebouw werden geplaatst. Dit was echter niet gunstig voor de 

opbrengst van de panelen. Wanneer ze verticaal werden geplaatst, was er al 

een rendementsverlies van 30% ten opzichte van de ideale hoek. Om deze 

reden hebben we het voorstel gedaan om de zonnepanelen op het dak te 

plaatsen. Dit voorstel werd vrij snel goedgekeurd en uiteindelijk hebben we er 

zelfs voor gekozen om de zonnepanelen op het dak niet in zuidelijke richting te 

plaatsen, maar een deel naar het oosten en een deel naar het westen. Dit heeft 

enkele voordelen ten opzichte van de klassieke opstelling naar het zuiden. 

- Door gebruik te maken van een oost-west opstelling krijgen we een 

opbrengst die een pak gelijkmatiger is. Bij een opstelling naar het zuiden 

krijgen we ’s middags een zeer hoge piek, terwijl een oost-west 

opstelling zal zorgen voor twee lagere en bredere pieken. 

 

- Doordat we zowel panelen naar het westen als naar het oosten gaan 

plaatsen, kunnen er een pak meer panelen op het dak worden geplaatst 

dan wanneer ze allemaal naar het zuiden gericht zouden zijn. 

 

- Doordat het piekvermogen van de installatie lager ligt dan bij een 

opstelling naar het zuiden, kan er een kleinere omvormer geplaatst 

worden. Dit wil niet alleen zeggen dat men een goedkopere omvormer 

kan plaatsen, maar dat men ook minder belastingen moet betalen 

aangezien dit wordt bepaald naargelang het vermogen van de 

omvormer. 

 

 

Figuur 29: Vergelijking zuid vs oost-west 

  

Op bovenstaande figuur ziet u de opbrengst van de zonnepanelen in functie van 

hun oriëntatie. Let wel op, de opbrengst die u ziet is wanneer men in elke 

richting evenveel zonnepanelen plaatst. Het is dus niet zo dat een oost-west 

opstelling meer opbrengst heeft dan een zuidelijke opstelling. Wanneer de oost-

west opstelling meer zonnepanelen bevat, zoals in bovenstaande figuur, kan dit 

echter wel het geval zijn. 
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4.6 Elektrisch ontwerp 

De elektrische schema’s van het gebouw heb ik getekend in het programma 

Trikker. Ik heb zowel het eendraadsschema als het situatieschema getekend. Op 

het eendraadsschema is duidelijk te zien dat de stopcontacten in verschillende 

kringen zijn opgedeeld. Ik heb hiervoor gekozen om overbelasting te vermijden. 

Zo heb ik bijvoorbeeld een aparte kring genomen voor het werkhuis. Hier gaan 

normaal gezien verschillende proeven worden uitgevoerd met motoren en het 

leek me dan ook verstandig om deze op een aparte kring aan te sluiten. 

Hiernaast kan u ook zien dat de verlichting via domotica zal worden bediend. Dit 

zal allemaal geprogrammeerd worden met KNX, maar dit is pas voor wanneer 

het gebouw er staat. Dan zullen er opnieuw een aantal studenten zich hiermee 

bezighouden in het kader van hun eindwerk.  

Op het situatieschema is weergegeven waar de stopcontacten, schakelaars en 

armaturen zullen worden geplaatst. De plaats van de armaturen is gebaseerd op 

de berekeningen in Dialux. Voor het plaatsen van de stopcontacten heb ik 

gewoon logisch nagedacht en ervoor gezorgd dat er zeker genoeg stopcontacten 

beschikbaar zijn overal in het gebouw. De posities van de schakelaars zijn 

zodanig gekozen dat het licht vanop elke nuttige plaats kan worden bediend. 

Op de volgende pagina’s kan u het eendraadsschema en het situatieschema van 

zowel het gelijkvloers als de bovenverdieping terugvinden. 
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Figuur 30: Eendraadsschema 
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Figuur 31: Situatieschema gelijkvloers 
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Figuur 32: Situatieschema bovenverdieping 
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BESLUIT…. 

Ik heb gedurende mijn stageperiode enorm veel bijgeleerd. Voor ik aan dit 

project begon had ik al wel enige theoretische kennis over de verschillende 

technieken, maar doorheen mijn stage heb ik deze meer in detail en vooral op 

een veel meer praktische manier leren kennen. Uiteraard heb ik het meeste 

bijgeleerd op het gebied van verlichting aangezien dit mijn opdracht binnen het 

project was.  

 

Iets wat mij zeker en vast gaat bijblijven is dat het niet verstandig is om één 

bepaald armatuur te kiezen voor een volledig gebouw. Het is beter om de 

verlichting ruimte per ruimte te bekijken en goed na te denken waarvoor elke 

ruimte wordt gebruikt. Wanneer er bijvoorbeeld ruimtes zijn waar met 

beeldschermen wordt gewerkt, moet er op gelet worden dat de UGR-waarde 

onder een bepaalde grens blijft. In ruimtes zoals een inkomhal of een berging is 

dit totaal niet belangrijk en kan een ander armatuur veel beter en/of goedkoper 

uitkomen. 

 

Ik heb nu ook een veel beter beeld van welke armaturen geschikt zijn voor 

welke ruimtes. Dit komt omdat ik mijn voorstellen steeds heb kunnen laten 

controleren door een lichtexpert van Philips. Hierdoor kreeg ik telkens correcte 

feedback en voorstellen om bepaalde armatuurkeuzes te wijzigen. Dit heeft mij 

enorm geholpen bij het ontwerpen van de verlichtingsinstallatie en ik ben dan 

ook zeer blij dat ik mijn werk heb kunnen laten controleren door een expert op 

dit gebied.   
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