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VOORWOORD 

Een thesis of bachelorproef is essentieel om te kunnen afstuderen. Ook in de opleiding 

bachelor Toegepaste architectuur is dit het geval. Gedurende het laatste semester van de 

opleiding werd aan de bachelorproef gewerkt. Het resultaat van al dat werk is deze 

bachelorproef.  

In samenwerking met mijn externe mentor en tevens ook stageplaats kwam dit onderzoek tot 

stand. STUDIO plus ARCHITECTEN stond mij bij met de nodige info en dankzij hen vond ik ook 

meteen een geschikte casus en testproject, waarvoor dank. 

Een woord van dank gaat ook uit naar mijn interne mentor Dhr. Ruben Van de Walle. Hij 

zorgde voor een goede praktische begeleiding van mijn onderzoek. Enkele kritische vragen 

en opmerkingen zorgden voor een extra toets aan deze bachelorproef. 

Tot slot wil ik ook mijn ouders en familie hierbij vermelden. Dankzij hen kreeg ik de kans om te 

studeren. Langs deze weg wil ik hen en mijn vriendin bedanken voor de steun tijdens mijn 

opleiding en dit eindwerk.  

Veel leesplezier! 
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INLEIDING 

Na wat brainstormen en door mijn interesse in (ver)licht(ing) kwam ik op het idee om iets met 

lichtstudie te doen. Na mij wat in het onderwerp te hebben verdiept, vond ik dat er vrij weinig 

info te vinden was over daglicht. Hierdoor kwam ik op het idee om een casus volledig te 

analyseren op het gebied van licht. Om het onderwerp te kaderen in de opleiding is het 

onderzoek vooral gericht aan ontwerpers van gebouwen. Niet zozeer aan personen die 

bezig zijn met kunstmatige verlichting.  

Mijn onderzoeksvraag klinkt als volgt: Op welke manier zou de toepassing van digitale 

lichtanalyse de renovatie van de casus beïnvloed hebben en wat is de relevantie voor 

toekomstige projecten? 

Met mijn onderzoek wil ik te weten komen of het relevant is om digitale lichtanalyse toe te 

passen in de ontwerpfase. Het onderzoek voerde ik uit aan de hand van een casus. Om de 

bevindingen van de casus te testen werd er bij een nieuw project al in de ontwerpfase met 

de lichtanalyse gewerkt. De hypothese luidt dus als volgt: ‘Het gebruik van digitale 

(dag)lichtanalyse in de ontwerpfase zorgt voor een beter ontwerp’. 

In het theoretische deel van deze bachelorproef worden de termen en normen in verband 

met licht uitgebreid besproken. Verder wordt ook de achtergrondinformatie gegeven 

waarop software zich baseren en hoe een lichtanalyse uitgevoerd wordt.  

De casus wordt in het praktisch gedeelte volledig geanalyseerd. De casus is een bibliotheek 

die in 2010 gerenoveerd werd. Er werd een digitale analyse gemaakt van de bestaande 

toestand (voor de renovatie) en van de nieuwe toestand (na de renovatie). De analyses 

gebeurden elk afzonderlijk van elkaar. De aandachtspunten die uit de lichtanalyse naar 

voren kwamen, werden genoteerd en achteraf werden de twee analyses vergeleken met 

elkaar. 

Verder controleerde ik nog in hoeverre de waarden van software overeenkomen met 

werkelijk gemeten waarden.  

Alle onderzochte elementen werden grondig besproken om tot een globaal besluit te 

komen.   
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1. THEORETISCH KADER 

Om de waarden en resultaten van lichtanalyse met software beter te begrijpen, wordt in dit 

hoofdstuk de theoretische achtergrond toegelicht. De theorie gaat onder meer over de 

eenheden en het meten van licht(sterkte). 

1.1.  TERMINOLOGIE 

1.1.1. LICHTSTERKTE <> VERLICHTINGSSTERKTE 

Lichtsterkte en verlichtingssterkte zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. 

Het zijn geen synoniemen, maar toch hebben ze weldegelijk een link met elkaar. In dit 

hoofdstuk worden beide termen verduidelijkt.  

1.1.1.1. LICHTSTERKTE 

Definitie 

De lichtsterkte van een lichtbron is de lichtstroom die per eenheid van een ruimtehoek in een 

bepaalde richting wordt uitgezonden. 

 

Dit wil zeggen dat de lichtsterkte van een bron aangeeft welk vermogen (energie per 

tijdseenheid) de bron in een bepaalde richting uitstraalt.  

De SI-eenheid van lichtsterkte is Candela (Cd). Een andere veel gebruikte eenheid is lumen 

(lm). Lumen is de eenheid van lichtstroom.  

Lichtstroom is de term die gebruikt wordt wanneer men de lichtsterkte over een gehele 

openingshoek integreert. 1 lm = 1 sr. Cd 

Sr = sterradiaal. Sterradiaal is de SI-eenheid van een ruimtehoek en is de 3D equivalent van 

radiaal. Een bol is 4π sr. Eén sterradiaal is gelijk aan een kegel met een punt van 1 radiaal 

(360° = 2π), dat is ongeveer 57 graden. 

De lichtsterkte wordt dus gebruikt om de sterkte van 

lichtpunten/lichtbronnen aan te duiden. Om de lichtsterkte in 

de verschillende richtingen van bijvoorbeeld een armatuur te 

kennen, maakt men gebruik van een fotogoniometer. Het 

resultaat van een dergelijke meting wordt uitgezet in een 

polair diagram. 

Fabrikanten van verlichting gebruiken deze diagrammen om 

de lichtsterkte en lichtstroom van hun producten aan te 

duiden (op technische fiches). Ook zijn er van deze 

diagrammen digitale bestanden: EULUMDAT of IES- 

bestanden. Deze files kunnen in software gebruikt worden om 

de kunstmatige verlichting te simuleren en te analyseren. 

  

 
Figuur 1: Polair diagram 
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1.1.1.2. VERLICHTINGSSTERKTE 

Definitie 

De verlichtingssterkte E is de hoeveelheid licht (lichtstroom) die op een bepaald oppervlak 

terecht komt en wordt uitgedrukt in de eenheid lux. 

De verlichtingssterkte kan dus ook worden uitgedrukt in lumen per m². 

Een andere term die gebruikt wordt voor verlichtingssterkte is illuminatie (Engels: Illuminance). 

Een belangrijk gegeven is dat de verlichtingssterkte kwadratisch afneemt met de afstand. 

Wanneer de afstand tussen de lichtbron en het taakgebied (zie hoofdstuk 1.3.2) verdubbelt 

neemt de verlichtingssterkte in het taakgebied 4 maal af. Het is dus belangrijk om lampen op 

een geschikte hoogte te hangen.  

Wanneer plaatselijke metingen gedaan worden met een zogenaamde luxmeter wordt dus 

de verlichtingssterkte gemeten. Er wordt gemeten hoeveel licht (lichtstroom) terecht komt op 

de meetbol van de luxmeter. Dit is ook de eenvoudigste manier. Alle normen worden 

uitgedrukt in lux. Dit komt omdat er een bepaalde hoeveelheid licht moet zijn over een 

bepaald oppervlak (bijvoorbeeld kantoorruimte). 

Het is moeilijk om een referentie te hebben hoeveel de verlichtingssterkte precies is. Daarom 

staan in onderstaande tabel enkele referentiewaarden. 

Volle maan 0,25 Lux 

Zomerdag 60.000 – 100.000 Lux 

Straatverlichting 5 – 30 Lux 

Kantoren 500 Lux 

 

Tabel 1: Referentiewaarden verlichtingssterkte 

 

1.1.1.3. KORTE SAMENVATTING 

De lichtsterkte (candela) is verwant aan de lichtstroom (lumen) en de verlichtingssterkte (lux). 

De eenheid lumen wordt gebruikt voor de totale lichtstroom in een lichtbundel. Een 

lichtbundel met een sterkte van 1 candela en een ruimtehoek van 1 sterradiaal (voor een 

kegelvormige bundel komt dit overeen met een openingshoek van ±57°) heeft een totale 

lichtstroom van 1 lumen. 1 candela is dus gelijk aan 1 lumen per sterradiaal. Wanneer een 

bundel met een sterkte van 1 lumen op een oppervlak van 1 vierkante meter valt, geeft dit 

een verlichtingssterkte van 1 lux. 1 lux is dus gelijk aan 1 lumen per vierkante meter. 

Bij het berekenen van licht in gebouwen worden meestal twee andere termen gebruikt: 

 Luminantie: De luminantie of helderheid is een lichtgrootheid waar ons oog gevoelig 

voor is. Het is de helderheidsgraad van een verlicht oppervlak die het oog vanuit een 

bepaalde kijkrichting waarneemt. 

 

 Illuminantie: Illuminantie of verlichtingssterkte is de hoeveelheid licht (lichtstroom) die 

op een bepaald oppervlak terecht komt en wordt uitgedrukt in de eenheid lux. 
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1.1.2. DAGLICHTFACTOR 

Definitie  

De daglichtfactor is een verhoudingsgetal dat aangeeft hoe de verlichtingssterkte van een 

punt in een gebouw zich verhoudt tot de verlichtingssterkte in een vrij veld onder bewolkte 

hemel (CIE Overcast Sky). 

In formulevorm: 𝐷𝑎𝑔𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑣𝑒𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑟𝑘𝑡𝑒 𝑏𝑖𝑛𝑛𝑒𝑛

𝑣𝑒𝑟𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑒𝑟𝑘𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑣𝑟𝑖𝑗 𝑣𝑒𝑙𝑑
𝑥 100% 

 

Figuur 2: Principeschets daglichtfactor 

 

De factor wordt uitgedrukt in een percentage (%). Bij de berekening van de daglichtfactor 

wordt gewerkt met een bewolkte hemel, een genormaliseerde hemel door de Internationale 

Verlichtingscommissie (ISO 15469:2004). Zo hebben het uur van de dag, de seizoenen en de 

oriëntatie geen invloed op het resultaat. 

Een nadeel van de berekening met een bewolkte hemel is dat er geen rekening gehouden 

wordt met direct zonlicht. Zo kan de kwaliteit van invallend daglicht volledig anders zijn bij 

directe lichtinval (oververhitting?).  

Meestal wordt de daglichtfactor berekend op werkhoogte, dat is ongeveer 85 cm. In de 

dichte omgeving van een raam is de daglichtfactor altijd hoger dan bij een dieper gelegen 

plaats in de ruimte. Daarom wordt een gemiddelde daglichtfactor berekend over de gehele 

ruimte. 

Voorbeeld: De gemiddelde daglichtfactor van een ruimte is 3%. Dit wil zeggen dat wanneer 

de verlichtingssterkte onder de bewolkte hemel 10 000 lux is, de gemiddelde 

verlichtingssterkte in de ruimte 300 lux bedraagt. 

Daglichtfactor Kwaliteit in binnenruimtes 

>5% Overvloedig daglicht 

3% < > 5% Goed daglicht 

2% < > 3% Redelijk daglicht 

1% < > 2% Vrij donker 

< 1% Te weinig daglicht voor verblijfruimtes 

 

Tabel 2: Daglichtfactor 
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1.1.3. HEMELTYPES 

Zoals in vorig hoofdstuk al vermeld werd, wordt de daglichtfactor met een bewolkte hemel 

berekend. Naast de bewolkte hemel (Overcast Sky) worden nog drie andere hemeltypes 

vaak gebruikt bij daglichtstudies. Namelijk de uniforme hemel, de heldere hemel zonder zon 

en de heldere hemel met zon. 

Het CIE (Commission internationale de l’éclairage) heeft in totaal voor 15 hemeltypes de 

verdeling van de helderheid/luminantie op het hemelgewelf vastgelegd. Dit omdat er 

naargelang de lokale weersomstandigheden grote variaties in helderheid van de hemel en 

zon zijn.  

 

Tabel 3: 15 genormaliseerde hemeltypes 

 

1.2.  MEETMETHODES 

In de praktijk is het onmogelijk om een perfecte simulatie van een lichtbron te realiseren. 

Door het grote aantal lichtstralen die een bron uitstraalt zou de tijd en nodige rekenkracht 

voor de berekening te groot zijn. Een lichtbron legt een bepaald traject af en verzwakt door 

reflectie, transmissie en absorptie op verschillende oppervlakten in een bepaalde omgeving. 

Hierdoor is het in theorie nodig om elk traject van de lichtbron te berekenen. Dit is onmogelijk. 

Om die reden werden er verschillende methodes, die gebaseerd zijn op specifieke rekenal-

goritmen, ontwikkeld. Met deze methodes is het mogelijk om resultaten binnen een redelijke 

termijn te verkrijgen. De meeste rekenalgoritmen gebruiken de ‘radiosity’- en ‘raytracing’ 

methode. Andere baseren zich op de ‘split flux formula’. Er bestaat ook een gecombineerde 

rekenalgoritme: ‘photon mapping’. 

  

1. CIE Standard Overcast Sky, steep luminance gradation towards zenith, azimuthal 

uniformity 

2. Overcast with steep luminance gradation and slight brightening towards the sun 

3. Overcast, moderately graded with azimuthal uniformity 

4. Overcast, moderately graded and slight brightening towards the sun 

5. Sky of uniform luminance 

6. Partly clouded sky, no gradation towards zenith, slight brightening towards the sun 

7. Partly clouded sky, no gradation towards zenith, brighter circumsolar region 

8. Partly clouded sky, no gradation towards zenith, distinct solar corona 

9. Partly clouded sky with the obscured sun 

10. Partly clouded with brighter circumsolar corona 

11. White-blue sky with distinct solar corona 

12. CIE Standard Clear sky low luminance turbidity 

13. CIE Standard Clear sky polluted atmosphere 

14. Cloudless turbid sky with broad solar corona 

15. White-blue turbid sky with broad solar corona 
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1.2.1. RADIOSITY 

Radiosity is een rendermethode om realistische beelden te maken met schaduwen en diffuus 

licht. De algoritme werkt op basis van de eindige elementen methode. Deze steunt op de 

wet van behoud van energie. De methode verdeelt de oppervlaktes van de scene in een 

soort raster. De verlichtingssterkte in ieder punt van het raster wordt bepaald door de 

ontvangen lichtstroom vanaf alle omliggende oppervlakken op te tellen bij het uitgestraalde 

licht door het rasterpunt zelf. 

De radiosity methode wordt vooral gebruikt voor berekening met kunstmatige verlichting en 

kleinere ruimtes. Programma’s zoals Dialux en Relux gebruiken deze techniek. 

 

Figuur 3: Principe radiosity 

 

1.2.2. RAYTRACING 

Raytracing is een rendertechniek die het traject van een groot aantal geselecteerde 

lichtstralen in een omgeving berekent. Iedere lichtstraal wordt door de verschillende 

oppervlakken van het model gereflecteerd, doorgelaten of geabsorbeerd. Er zijn twee 

manieren van raytracing. De eerste is forward raytracing. Hierbij vertrekt een straal vanuit de 

lichtbron en wordt gevolgd tot het camerastandpunt. De tweede manier is dan de 

backward raytracing. Hier wordt de straal vanuit het camerastandpunt gevolgd totdat de 

lichtstraal de lichtbron bereikt. Deze methode is sneller. Omdat het alleen maar de stralen 

berekent die te zien zijn vanuit het standpunt. 

De raytracing methode is minder geschikt wanneer lichtbronnen ietwat verborgen zitten in 

het beeld (achter bepaald object). 

 

Figuur 4: Principe van backward raytracing 
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1.2.3. SPLIT FLUX FORMULA 

De split flux formula is een eenvoudige algoritme. Ze is gebaseerd op een manuele 

rekenmethode die door de BRE (Building Research Establishment) is opgesteld. 

De methode is gebaseerd op het principe dat de totale verlichtingssterkte van een bepaald 

punt in een ruimte het resultaat is van drie verschillende daglichtcomponenten: 

1. Directe hemelcomponent 

2. De reflectiecomponent op buitenoppervlakten 

3. De reflectiecomponent op binnenoppervlakten 

Iedere component wordt apart berekend. Vervolgens worden ze met elkaar opgeteld om 

de totale verlichtingssterkte in dat punt te kennen.  

De component van binnenopervlakten wordt bepaald door het gemiddelde van 

reflectiecoëfficiënten. Hierdoor kan het zijn dat de daglichthoeveelheid onder- of overschat 

wordt.  

Autodesk Ecotect maakt gebruik van deze algoritme. 

  

Figuur 5: Principe split flux formula 

 

1.2.4. PHOTON MAPPING 

Dit is in feite een verbeterde techniek van raytracing. De photon mapping is een 

gecombineerde rekenalgoritme en vrij recent. Omdat het een gecombineerde algoritme is, 

zijn er twee stappen. De eerste fase combineert forward raytracing in photon mapping 

(geheugenstructuur) om het licht te verdelen in de ruimte om de lichtstoom op oppervlakten 

op te vangen. De tweede fase is het toepassen van backward raytracing. Het volgen van de 

lichtstraal vanuit het standpunt wordt dan gebruikt om het uiteindelijke beeld te vormen. 

Gecombineerde simulatiemethodes geven over het algemeen de beste resultaten. Voor het 

simuleren van daglicht is dit dan ook de beste methode. 

Software die van photon mapping gebruik maakt is onder andere Velux Daylight Visualizer.  

 

Figuur 6: Principe photon mapping 
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1.3.  NORMEN 

Voor verlichting en daglicht in verschillende soorten ruimtes zijn normen vastgelegd. 

1.3.1. DAGLICHT 

Tot op heden is er nog steeds geen Europese norm voor daglicht in gebouwen. 

Wel is er tweejaarlijks een werkgroep van internationale daglichtexperts. Hierin debatteren ze 

over daglicht. Dit ‘Daylight Symposium’ wordt georganiseerd door Velux. Zo wil Velux 

(producent van dakramen) actief deelnemen aan het voortdurende debat tussen de 

verschillende sectoren over de kwaliteit van daglicht in onze gebouwen. 

In 2011 was het thema van het Symposium ‘Daylight in a Human Perspective’. Tijdens het 

symposium kwamen ze tot de conclusie dat er een sterke correlatie bestaat tussen daglicht 

en menselijk welzijn. De uitdaging toen was om die kennis te vertalen naar toekomstige 

ontwerpen.  

Daarom werd beslist om Europese daglichtnorm uit te brengen. Dit was gepland voor 2013. 

De norm heeft tot doel om meer daglicht te garanderen in nieuwe gebouwontwerpen. Met 

andere woorden moet de norm voorkomen dat er nieuwe gebouwen met onvoldoende 

daglicht gebouwd worden.1 

Daarnaast vonden de experten het ook belangrijk om stil te staan bij het effect van daglicht 

op mensen in bestaande gebouwen. Dat werd het onderwerp (“New eyes on existing 

buildings”) van het Daylight Symposium in 2013. 

1.3.2. VERLICHTINGSSTERKTE 

Een veel gebruikte norm voor lichtsterktes is de Europese norm NBN EN12464-1. Dit is een norm 

voor werkplekverlichting (deel 1: werkplekken binnen). De norm werd in 2011 aangepast. 

De norm wordt zo vaak toegepast omdat de meeste gebouwen, waar specifieke eisen voor 

licht zijn, werkplaatsen zijn (scholen, kantoren, …). 

Bij verlichting van werkplekken zijn er meer aandachtspunten dan enkel de 

verlichttingssterkte (bij metingen is dit wel het belangrijkste criteria). Daarnaast is sinds 2011 

aandacht nodig voor de lichtspreiding/uniformiteit, verblindingsgraad en kleurweergave-

index. In de norm worden voor elk type werk/taak de vereiste waarden opgegeven. 

Verlichtingssterkte (Em [Lux]) 

De verlichtingssterkte wordt opgedeeld in een schaal: 

20 – 30 – 50 – 75 – 150 – 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 – 1500 – 2000 – 3000 – 5000 lux 

De norm houdt rekening met 3 zones: het taakgebied, de directe omgeving en de 

achtergrond. Het is geen verplichting om over de volledige ruimte de waarden van het 

taakgebied te halen.  

  

                                                      

1 http://www.architectura.be/nl/newsdetail.asp?id_tekst=2128 

http://www.architectura.be/nl/newsdetail.asp?id_tekst=2128
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Wanneer een bediende op zijn computer werk verricht, is het taakgebied ongeveer de 

oppervlakte die nodig is om met de computer te werken. In die zone moet een waarde van 

500 lux gehaald worden. De directe omgeving is een zone van minstens van 50 cm rond het 

taakgebied. In deze zone mag de verlichtingssterkte in stap lager zijn (300 lux). De derde 

zone, de achtergrond omvat 3m buiten de directe omgeving. In deze zone is de 

verlichtingssterkte minstens 1/3 van die in het taakgebied. Op werkplekken waar constant 

gewerkt wordt, is er wel een minimum van 200 lux vereist.  

Uniformiteit (UO) 

De uniformiteit is de verhouding tussen de minimale en gemiddelde verlichtingssterkte binnen 

een bepaalde zone. Dit wil zeggen dat het licht zo gelijkmatig mogelijk verdeeld moet 

worden. Afhankelijk van de toepassing is de minimale uniformiteit tussen 0,4 en 0,7 in het 

taakgebied. 

Verblindingsgraad (UGRL) 

Er is verblinding mogelijk wanneer in een gezichtsveld een bepaald deel een grotere 

verlichtingssterkte heeft dan de rest van het veld. De verblindingsgraad is een waarde 

gelegen tussen 10 en 28. Hoe lager het cijfer, hoe minder de verblinding.  

Kleurweergave-index (Ra) 

De kleurweergave-index is een cijfer tussen 0 en 100. Hoe hoger het cijfer, hoe beter kleuren 

worden weergegeven. Met ander woorden; hoe hoger het cijfer, hoe natuurlijker de kleur 

van voorwerpen, de omgeving en personen wordt weergeven. Dit zorgt voor een betere 

visuele beleving en meer comfort. Meestal wordt hiervoor een waarde van 80 aanbevolen.  

In dit onderzoek worden een bibliotheek en klasruimtes geanalyseerd.  

Tabel 4 geeft de belangrijkste waarden voor deze toepassingen weer.  

 Em [Lux] UGRL Ra 

Bibliotheek    

Leesruimte 500 19 80 

Boekenrekken 200 19 80 

Balie 500 19 80 

Kantoor 500 19 80 

    

School    

Klaslokaal 300 19 80 

Klaslokaal (volwassen) 500 19 80 

Leraarskamer 300 19  

Inkom 200 22 80 

Refter 200 22 80 

Toiletten 200 25 80 

 

Tabel 4: Enkele gegevens uit NBN EN12464-1 
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1.3.3. LIJST MET NORMEN 

Er bestaan zeer veel normen die van toepassing zijn op licht en verlichting. De meeste zijn 

echter niet relevant voor ontwerpers. Hieronder staan enkele die wel gebruikt kunnen 

worden. 

NBN L 13-001/A1 Binnenverlichting van de gebouwen - Algemene principes 

NBN L 13-002 Dagverlichting van gebouwen - Voorafbepaling van de daglicht-

verlichtingssterkte bij overtrokken hemel (benaderende grafische 

methode) 

NBN L 14-002/A1 Methoden ter voorafbepaling van verlichtingssterkten, luminanties en 

verblindingsindices bij kunstmatige verlichting in gesloten ruimten 

NBN EN 12464-1 Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen 

NBN EN 12464-2 Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 2: Werkplekken buiten 

NBN EN 15193 Energieprestatie van gebouwen - Energie-eisen voor verlichting (+ 

AC:2010) 

NBN EN 1838 Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting 

 

Tabel 5: Lijst met normen  
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1.4.  INTERPRETATIE RESULTATEN 

Lichtanalyse wordt over het algemeen voorgesteld met een kleurenspectrum, net zoals bij 

warmtebeelden.  

 
Figuur 7: Kleurenspectrum 

 

De blauwe (kille) kleuren betekenen dat er weinig licht is, de rode (warme) kleuren staan 

voor veel licht.  

Dicht bij een lichtbron (lamp, raam) zullen de waarden over het algemeen hoger (rode kleur) 

zijn dan dieper in de ruimte (blauwe kleur). Daarom worden er vaak gemiddeldes over een 

ruimte berekend.  

De kleuren hebben wel weinig betekenis als er geen referentiewaarden zijn. Het is dus 

belangrijk om te weten op welke schaal het kleurenspectrum toegepast wordt. Dit verschilt 

van software tot software. Vaak kunnen deze ook zelf ingesteld worden. 

Het is handig om het kleurenspectrum te koppelen aan de normen voor bepaalde ruimtes. 

 

1.4.1. RESULTATEN VERBETEREN 

Er zijn verschillende elementen die rechtstreeks of onrechtstreeks invloed hebben op licht. 

Door enkele van die punten aan te pakken, kunnen de waarden al een heel pak verbeterd 

worden. De aandachtspunten zijn: de omgeving (begroeiing), de materialen (reflectie van 

licht), de ramen (positie, grootte) en de inrichting. 

Wanneer meteen aan de normen voldaan wordt, is het natuurlijk niet nodig om hier specifiek 

rekening mee te houden. Wanneer de normen echter niet gehaald worden, zijn het 

bovenstaande factoren die voor hogere waarden zorgen. 

 

1.4.1.1. OMGEVING 

De omgeving heeft vooral rechtstreeks invloed op het daglicht in een gebouw. Zo kunnen er 

omliggende gebouwen zijn die veel rechtstreeks zonlicht afnemen. Ook begroeiing (bomen, 

struiken) kan een schaduw werpen op ramen. 

Dit kan ook omgekeerd werken. Bij grote raampartijen kunnen deze elementen oververhitting 

tegengaan.  

Aan nabije gebouwen kan men over het algemeen weinig veranderen, maar wat aandacht 

voor de omgevingsaanleg op het perceel kan het invallend daglicht verbeteren of net 

oververhitting tegengaan. 
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1.4.1.2. MATERIALEN 

Vaak worden afwerkingsmaterialen in gebouwen puur esthetisch gekozen. Toch is het ook 

aangewezen om hun specifieke eigenschappen te bekijken.  

Bij lichtanalyse gaat het dan vooral over de reflectie-eigenschappen (kleur, structuur). De 

fysica achter deze gegevens komt hier niet aan bod. 

Materiaal algemeen 

Harde materialen zullen over het algemeen meer licht reflecteren dan zachte materialen. Bij 

een vloer zal een tapijt het licht absorberen terwijl een tegel het licht meer reflecteert. Voor 

bepaalde gebouwen is het ook noodzakelijk om met zachte materialen te werken. Want er 

zijn natuurlijk nog andere normen dan lichtnormen (akoestische normen). 

Kleur 

Het is algemeen geweten dat donkere kleuren (zwart, blauw, paars) licht absorberen en dat 

lichte kleuren (wit, geel) het licht reflecteren.  

In kleine, donkere ruimtes is het aangeraden om lichte kleuren te gebruiken. Deze lichte 

kleuren reflecteren het licht en zorgen voor meer licht in de ruimte. Daarnaast toont de 

ruimte ook groter. 

Structuur 

De structuur van een materiaal is ook belangrijk voor het reflecteren van (zon)licht. Een glad 

oppervlak (bijvoorbeeld een gepleisterde muur) zal het licht meer weerkaatsen dan een 

muur in zichtbaar metselwerk.  

Bovenstaande opmerkingen worden geïllustreerd door figuur 8 en 9. Bij figuur 8 werd gewerkt 

met lichte kleuren en keramische tegels. Bij figuur 9 zijn de hoofdkleuren donkergrijs en is de 

vloer bedekt met tapijt. 

  

Figuur 8: Ruimte met lichte, reflecterende materialen Figuur 9: Ruimte met donkere, matte materialen 
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Figuur 10: Lichtanalyse ruimte met lichte, reflecterende 

materialen 

Figuur 11: Lichtanalyse ruimte met donkere, matte 

materialen 

 

1.4.1.3. RAMEN 

Het is logisch dat de ramen een invloed hebben op het invallende daglicht. Grotere ramen 

zorgen voor meer licht in een ruimte. Grote glaspartijen hebben echter ook een nadeel. Ze 

kunnen zorgen voor oververhitting. Een tweede aspect waar er rekening mee gehouden 

moet worden is de zonnefactor g en de lichttransmissiefactor τv van glas. 

Mogelijke oververhitting kan tegengegaan worden door verschillende zaken: luifels (vast), 

screens, lichtdoorlaatbaarheid van glas.  

 

Bij het aanpassen van raamgrotes bij renovatie (of ook bij nieuwbouw) kan het handig zijn 

om een lichtanalyse uit te voeren. Zo kan er gecontroleerd worden op oververhitting. 

Bij een luifel die vastgemaakt wordt of bij glas met lage transmissie is het ook aangewezen 

om eens een analyse te maken.  

 

1.4.1.4. INRICHTING 

De inrichting kan bij een renovatieproject invloed hebben op licht in ruimtes. Bij het 

onderzoek van de casus staan er bijvoorbeeld veel boekenrekken. Deze zorgen ervoor dat er 

niet altijd voldoende licht tot achteraan in de ruimte komt. 

Anderzijds kan de lichtanalyse ook uitwijzen waar bepaalde meubels het best geplaatst 

worden. 
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2. SOFTWARE 

2.1.  MARKTONDERZOEK 

Om meer inzicht te krijgen welke software het meest gebruikt wordt in het werkveld stelde ik 

een korte vragenlijst op. Die vragenlijst verzond ik naar een twintigtal ‘lichtbureaus’.  

2.1.1. VRAGENLIJST 

1. Met welke software werkt u? 

2. Wat zijn de voor- en nadelen van de software? 

3. Hoeveel tijd neemt een volledige studie van een openbaar gebouw in beslag 

(gemeentehuis, bibliotheek)? 

4. Hoeveel tijd neemt een volledige studie van een standaardwoning in beslag? 

2.1.2. RESULTATEN 

In totaal antwoordden 7 van de 20 bureaus op mijn vraag. Hieronder vindt u de resultaten 

terug. 

 Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 

1 Dialux - Enkel voor Windows 

- Verkeerde data 

1 dag (industrieel 

gebouw) 

 

2 Dialux + Relux + Relux: vreemde vormen 1 à 2u/lokaal 1 à 2 u / lokaal 

3 Groothandelaar 

doet studies 

   

4 Dialux Evo + Evo: uitgebreid pakket  

+ Krachtige visualisatie 

- Krachtige pc 

- Complex 

- Veel tekenwerk 

Paar dagen 1 dag/woning 

(plannen in dwg) 

5 Dialux + relux    

6 Dialux  Werkt op gevoel 

bij woningen 

 

7 Plannen + 

demomateriaal 

   

Tabel 6: Resultaten marktonderzoek software 

2.1.3. BESPREKING 

Ondanks de weinige reacties kunnen we toch besluiten dat de meeste bureaus werken met 

Dialux (Evo). Ze vinden het over het algemeen een goed programma, maar toch vrij 

complex. Een andere reden waarom veel bedrijven met Dialux werken is omdat het een 

gratis programma is. Ook zijn er fabrikanten van verlichting die databanken hebben die 

rechtstreeks in Dialux ingevoegd kunnen worden. 

Het uitwerken van een standaardwoning neemt toch al gauw een dag in beslag. Als 

architectenbureau even snel een controle uitvoeren is dus niet mogelijk. Het zou handig zijn 

om 3D modellen uit een BIM-software rechtstreeks te kunnen invoegen in de lichtsoftware. Dit 

zou heel wat tijd besparen. 
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2.2.  VERGELIJKING 

2.2.1. VERGELIJKING 1 

 DIALux Evo ReluxPro 
Velux daylight 

Visualizer 2 

Autodesk 

Ecotect 
3DS Max 

Eigenschappen 

software 
     

Gratis?   x   x x 

      
Parameters 

berekening      

Daglichtfactor [%]           
Verlichtingssterkte 

[Lux]           

Luminatie [cd/m²]       x   

      

Modellering      

Dwg onderlegger     x   x 

BIM model x x      
3D bestand 

(meubels, licht)     x    

Verlichting (IES, ltd)     x x   

Texturen         

      

Gebruiksgemak      

Modellering 5/10 5/10 
7/10  

(+ BIM Model) 
2/10 

5/10 

(+ BIM Model) 

Algemeen 

(intuïtief)  
7/10 7/10 9/10 3/10 7/10 

Analyse 8/10 8/10 8/10 6/10 8/10 

Visualisatie 7/10 7/10 7/10 6/10 9/10 

Totaal 27/40 27/40 31/40 17/40 29/40 

      

Totale score  
(alle parameters samen) 

3e 4e 1e 5e 2e 

 

Tabel 7: Vergelijking verschillende analyseprogramma’s 

Alle criteria werden getoetst aan de hand van het testproject (Openbaar gebouw – Bibliotheek Puurs, complexe 

opbouw). De cijfers zijn gebaseerd op eigen bevinden.   
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2.2.2. VERGELIJKING 2 

De ‘Danish Building Research Institute’ van de Aalborg University Copenhagen onderzocht in 

2013 een aantal softwareprogramma’s voor lichtanalyses. In hun onderzoek vergeleken ze 

veel gebruikte software met elkaar. Aan de hand van enkele typemodellen werd de 

‘bekwaamheid’ van de software onderzocht. De resultaten en bevindingen staan in hun 

rapport ‘Daylight calculations in practice’(ISBN 978-87-92739-49-0). 

Een resultaat uit hun rapport dat in dit onderzoek van nut kan zijn, is dat de vergeleken 

programma’s de analyses vrij gelijk uitvoeren. De resultaten van de verschillende software 

per ruimte is vrij gelijklopend. 

Zoals in hoofdstuk 2.2.1 vergeleken zij ook de software met elkaar aan de hand van enkele 

criteria. Ook bij hen kwam Velux Daylight Visualizer naar voor als één van de betere. 

 

2.3.  SOFTWARE VOOR ONDERZOEK 

Voor de lichtanalyse op gebied van daglicht maakte ik gebruik van ‘Velux daylight Visualizer 

2’. Mijn keuze voor deze software heeft verschillende redenen.  

Ten eerste is dit onderzoek uitgevoerd voor ontwerpers van gebouwen. Niet zozeer voor 

personen die met kunstmatige verlichting werken. Het is dus belangrijk om de analyse uit te 

voeren zonder al te veel tijd te verliezen. Daarom is het kunnen invoegen van een BIM-model 

een zeer belangrijk gegeven. Onder een BIM-model verstaan we ook een SketchUp of 3DS 

bestand. Wanneer ontwerpers in 2D werken, is het ontwerp vrij snel gemodelleerd in 

SketchUp. Het tijdsbestek hiervoor is nog altijd veel kleiner dan bij het uitwerken in 

bijvoorbeeld Dialux.  

Als we selecteren op gebied van het BIM model dan blijven nog twee programma’s over. 

Namelijk Autodesk 3DS Max (Design) en Velux Daylight Visualizer 2. 3DS Max heeft het grote 

voordeel om ook kunstmatig licht te ondersteunen. Hierdoor kan een volledige en zeer 

grondige analyse van het gebouw gebeuren. Ook de afbeeldingen/renders als resultaat zijn 

van hoge kwaliteit. Het is een zeer uitgebreid programma. Helaas is er één nadeel, de prijs. 

Wanneer het programma enkel gebruikt zou worden om een aantal keer per jaar een 

lichtstudie uit te voeren is het twijfelachtig om de software aan te schaffen.  

Het gratis programma van Velux is visueel, cijfermatig en inhoudelijk minder krachtig, maar 

de resultaten ervan zijn zeker voldoende. Je krijgt een duidelijk beeld van de lichtinval in de 

ruimtes. De resultaten van de studie zijn voldoende duidelijk om het ontwerp eventueel te 

beïnvloeden.  
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3. CASUS 

De casus waar ik naar op zoek ging moest een renovatieproject zijn waar voldoende 

aanpassingen gedaan werden aan ramen of andere lichtelementen. Een openbaar 

gebouw was meer voor de hand liggend dan een standaardwoning. De keuze voor een 

openbaar gebouw had verschillende redenen. Ten eerste is de schaal van het project 

voldoende groot, er zijn ook enkele specifieke eisen op gebied van bouwprogramma. Een 

derde puntje is dat er voor openbare gebouwen normen zijn gekend. Door de normen zijn er 

referenties om de resultaten te kunnen vergelijken. 

Na navraag op mijn stageplaats vonden we een project dat perfect voldeed aan de 

vooropgestelde criteria.  

CASUS 

Bibliotheek Puurs 

Hondsmarkt 2 

2870 Puurs (BE) 

Coördinaten: 51,05°N ; 4,23°O 

 

 

3.1.  BESTAANDE TOESTAND 

De bestaande toestand van het gebouw wordt in deze bachelorproef beschouwd als de 

toestand van de bibliotheek voor de renovatie door STUDIO plus ARCHITECTEN.  

De opmetingen van de bestaande toestand werden in 2009 uitgevoerd. Hiervan werden ook 

plannen gemaakt. Die plannen (grondplannen, gevels, snedes) van de bestaande toestand 

gebruikte ik om het 3D model te modeleren. Omdat plannen alleen vaak niet voldoende zijn 

om een 3D model op te bouwen, maakte ik ook gebruik van foto’s die genomen werden 

tijdens de opmeting.  

De bestaande toestand wordt gemakkelijkheidshalve afgekort als ‘BT’. 

  

Figuur 13: Voorgevel bibliotheek BT Figuur 14: Zijgevel bibliotheek BT 

 

 
Figuur 12: Luchtfoto casus 
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3.2.  NIEUWE TOESTAND 

De nieuwe toestand van de bibliotheek is de toestand na de renovatie.  

STUDIO plus ARCHITECTEN maakte een nieuw ontwerp van de bibliotheek. Ook werd de 

omgeving van de bibliotheek gewijzigd. De nieuwe plannen werden in 2010 tot uitvoering 

gebracht.  

Ik maakte een 3D model van de nieuwe (en momenteel huidige) toestand van de 

bibliotheek. Ook hiervoor baseerde ik mij op de plannen uitgebreid met een plaatselijk 

bezoek.  

De nieuwe toestand van de bibliotheek wordt in mijn onderzoek afgekort als ‘NT’.  

  
Figuur 15: Voorgevel bibliotheek NT Figuur 16: Zijgevel bibliotheek NT 

 

3.3. OMGEVING 

Bij de analyse werd er rekening gehouden met de omgeving van de bibliotheek. Want deze 

heeft ook rechtstreeks of onrechtstreeks een invloed. De omgeving (woningen, 

straatmeubilair, groenaanleg) binnen een straal van ongeveer 150m werd ook uitgetekend. 

De globale omgeving is voor beide analyses hetzelfde. Enkel de dichte omgeving van de 

bibliotheek werd door de architecten veranderd en dus ook aangepast.  
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4. ANALYSE 

In dit hoofdstuk komt de analyse van de casus aan bod. De analyse werd uitgevoerd met de 

software ‘VELUX Daylight Vizualizer 2’. De keuze om het gebouw met dit programma te 

analyseren vindt u terug in hoofdstuk 2.3. 

Tijdens de analyse werd vooral aandacht besteed aan de elementen die invloed hebben op 

het licht en de werking van de bibliotheek. Die aandachtspunten zijn: de omgeving 

(begroeiing), de materialen (reflectie van licht), de ramen (positie, grootte) en de inrichting. 

Alle analyses werden uitgevoerd op hetzelfde tijdstip. Dit is ook het tijdstip waarbij de 

plaatselijke meting gebeurde (zie hoofdstuk 5.1): 16 april 2015 om 15u, bij zonnig weer. 

 

4.1.  BESTAANDE TOESTAND 

4.1.1. ALGEMEEN 

Voor de analyse met de software waren al enkele aandachtspunten gekend waarop de 

bestaande toestand van de bibliotheek minder goed scoorde. 

1. Omgeving 

Aan de noordgevel (waar dus sowieso al weinig rechtstreeks licht invalt) stonden een 

vijftal bomen voor de ramen gepositioneerd. Deze bomen waren vrij groot en namen 

veel licht weg. 

 

  

Figuur 17: Noordgevel Figuur 18: Binnenruimte gelegen aan noordgevel 

 

2. Materialen 

In de bibliotheek waren veel donkere materialen aanwezig. De grijze betonstenen 

namen het licht als het ware op. Ze reflecteerden nauwelijks licht terug in de ruimte. 

Hetzelfde gold voor het plafond. Dit was het zichtbare beton van de gewelven. 

Op de eerste verdieping was er ook veel hout van de dakconstructie aanwezig. Hout 

reflecteert het licht al meer dan beton, maar de kleur van het hout was toch vrij 

donker. 
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Over het gehele gebouw werd tapijt als vloerafwerking gebruikt. Dit zorgde voor 

weinig geluid maar nam veel licht op. Daarnaast was de kleur van het tapijt ook vrij 

donker.  

   

Figuur 19: Inkomzone Figuur 20: Algemeen beeld Figuur 21: Dakconstructie 

 

Het materiaalgebruik in de bib zorgde voor donkere, gesloten ruimtes. Het was niet echt 

aangenaam om er lange tijd te blijven of een boek te lezen.  

4.1.2. DAGLICHTFACTOR 

4.1.2.1. ANALYSE 

Op onderstaande afbeeldingen zien we de resultaten van de analyse van daglicht. Op de 

rechtse afbeeldingen werd telkens de gemiddelde daglichtfactor per ruimte berekend. 

  
Figuur 22: Daglichtfactor niveau 0 BIB BT 

 

Figuur 23: Gemiddelde daglichtfactor niveau 0 

 

  

Figuur 24: Daglichtfactor niveau 1 BIB BT Figuur 25: Gemiddelde daglichtfactor niveau 1 
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Figuur 26: Daglichtfactor niveau 2 BIB BT Figuur 27: Gemiddelde daglichtfactor niveau 2 

4.1.2.2. BESPREKING 

Op de afbeeldingen 21 en 22 zien we het gelijkvloers. Er is duidelijk te zien dat de 

daglichttoetreding van 3% niet gehaald wordt. De inkomzone haalt gemiddeld 2,1%. Dat is 

nog doenbaar. De andere ruimtes halen nauwelijks 1%. Dit is echt te weinig voor 

verblijfruimtes en zeker voor leeszalen.  

Het percentage van 2,1% wordt vooral gehaald door de dakramen. Deze brengen veel 

natuurlijk licht binnen in de ruimte. In de andere ruimtes zien we ook de hoogste waarden 

dicht bij de ramen, maar het licht reikt niet ver. Dit kan te maken hebben met de afmetingen 

van de ramen. In de ruimte met een gemiddelde van 0,5% zorgen de bomen voor de ramen 

voor lage cijfers. 

Ook voor de andere verdiepingen zien we vrij lage of net voldoende waarden. Ook op deze 

niveaus zien we dat de dakramen veel invloed hebben op de daglichtfactor.  

Op afbeeldingen 23 en 24 zien we nog steeds de bestaande toestand. Nu zijn er enkele 

aanpassingen gedaan. Zo zijn de bomen voor de ramen verwijderd en is het materiaal van 

de vloer aangepast van een donker tapijt naar een lichtkleurige linoleum. We zien dat de 

waarde in de ruimte bijna verdubbeld is (0,9% i.p.v. 0,5%). 

  
Figuur 28: Verbeterde daglichtfactor BIB BT Figuur 29: Verbeterde gemiddelde daglichtfactor 
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4.1.3. VERLICHTINGSSTERKTE 

4.1.3.1. ANALYSE 

Bij de analyse van de bestaande toestand werd ook gelet op de verlichtingssterkte. Op 

onderstaande afbeeldingen zien we daar de resultaten van. Hier gebeurden de metingen 

met punten in de ruimte.  

  
Figuur 30: Verlichtingssterkte niveau 0 BIB BT 

 

Figuur 31: Meetpunten verlichtingssterkte niveau 0 

 

  
Figuur 32: Verlichtingssterkte niveau 1 BIB BT 

 

Figuur 33: Meetpunten verlichtingssterkte niveau 1 

 

  
Figuur 34: Verlichtingssterkte niveau 2 BIB BT Figuur 35: Meetpunten verlichtingssterkte niveau 2 
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4.1.3.2. BESPREKING 

Ook bij deze analyse zien we ongeveer dezelfde resultaten als bij de daglichtanalyse. De 

meeste waarden voldoen niet aan de norm.  

Het kleurenspectrum dat de resultaten weergeeft is ingesteld op 300 Lux. Binnen de rode 

contouren wordt dus wel een minimum van 300 Lux gehaald, al is dit nog te weinig. Voor 

leeszalen moet er minstens een waarde 500 Lux bereikt worden. Tussen de boekenrekken is 

200 lux voldoende (zie hoofdstuk 1.3.2). Op de afbeeldingen komt dat overeen met de 

geelachtige contour. Maar we zien dat ook dat nauwelijks gehaald wordt.  

Dit kan opgelost worden met kunstmatige verlichting.  

4.1.4. KUNSTMATIGE VERLICHTING 

Over de bestaande toestand van de kunstmatige verlichting is zeer weinig geweten. Er 

bestaan geen plannen of gegevens van. 

Wel kon ik een screening van het gebouw door Eandis inkijken. Voor dat onderzoek zijn enkel 

hun opmerkingen in verband met licht van belang. 

Verlichting 

T8-TL lampen – armaturen gependeld opgesteld, wit gelakte reflector (zonder spiegel) 

=> Armaturen zijn verouderd en hebben weinig rendement. 

Ook deden ze enkel metingen van de verlichtingssterktes in de bibliotheek. 

 Gemeten Norm 

Boekenrekken 90 – 190 Lux 200 Lux 

Leeszaal 200 – 205 Lux 500 Lux 

Balie 182 – 250 Lux 500 Lux 

Vergaderruimte 440 Lux 500 Lux 

 

Tabel 8: Metingen verlichtingssterkte BIB-BT 

In het rapport werd aangeraden om ‘relighting’ te doen, uitgevoerd door een studiebureau. 

Ze berekenden dat er 5.681 kWh bespaard kon worden door de verlichting te vernieuwen. Dit 

op een jaarlijks verbruik van 28 985 kWh (enkel elektriciteit). Er is natuurlijk wel nog de 

investering in nieuwe verlichting. De terugverdientijd werd geschat op 15 jaar. 
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4.1.5. BESLUIT BESTAANDE TOESTAND 

Voor de bestaande toestand kunnen we tot het algemeen besluit komen dat de bibliotheek 

zeer slecht scoort op het gebied van licht. Zowel voor daglicht als kunstmatig licht. Uit de 

analyse kunnen we enkele punten opmaken waar de bibliotheek slecht op scoort. Door deze 

zaken aan te passen kan de bestaande toestand beter scoren. 

1. Omgeving 

a. Bomen voor ramen verwijderen 

b. Bomen van buurman nemen vrij veel licht af, maar in principe niets aan te 

doen. 

 

2. Materiaalgebruik 

a. Tapijt vervangen door meer reflecterend materiaal (tegels) 

b. Lichtere kleuren gebruiken (betonsteen schilderen/gyproc voorzetwand, 

dakconstructie schilderen) 

 

3. Ramen 

a. Grotere raamopeningen (vierkant i.p.v. driehoekige vorm) 

b. Extra dakramen (constructief niet altijd mogelijk) 

c. Geen roedes (ofwel lichte kleur kozijn) 

 

4. Inrichting 

a. Grotere inkomzone 

b. Leesruimtes en kantoren positioneren bij daglicht 

 

5. Verlichting 

a. Nieuwe armaturen + lampen 

 

De belangrijkste zaken op gebied van daglicht zijn het materiaalgebruik, het verwijderen van 

de bomen en het aanpassen van raamafmetingen. Deze elementen zullen voor de grootste 

verandering zorgen en het meest invloed hebben. Hierdoor zal de bibliotheek meer comfort 

bieden en aangenamer zijn. 
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4.2.  NIEUWE TOESTAND 

Bij deze analyse werden dezelfde elementen geanalyseerd als bij de bestaande toestand. 

De analyses van de bestaande en nieuwe toestand gebeurden onafhankelijk van elkaar. 

Achteraf werden de resultaten vergeleken. 

4.2.1. ALGEMEEN 

1. Omgeving 

Over de omgeving valt weinig op te merken. De meeste elementen die licht afnemen 

staan op geruime afstand. 

 

2. Materialen 

Ook hier is weinig op aan te merken. Er werden veel lichte kleuren (wit) gebruikt. De 

vloer (wit linoleum) reflecteert vrij veel licht. Ook het meubilair is overwegend licht 

gekleurd. Enkel de donkerbruine en rode kleur van de boekenrekken is ietwat storend. 

 

  

Figuur 36: Interieur bibliotheek NT Figuur 37: Interieur bibliotheek NT 

 

3. Inrichting 

Op bepaalde plaatsen in de bibliotheek staan vrij hoge boekenrekken voor de ramen 

gepositioneerd. Dit zorgt ervoor dat het direct en indirect licht zich niet ver in de 

ruimte kan verspreiden. 

 

 
Figuur 38: Boekenrek voor raam 
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4.2.2. DAGLICHTFACTOR 

4.2.2.1. ANALYSE 

  
Figuur 39: Daglichtfactor niveau 0 BIB NT 

 

Figuur 40: Gemiddelde daglichtfactor niveau 0 

 

  

Figuur 41: Daglichtfactor niveau 1 BIB NT 

 

Figuur 42: Gemiddelde daglichtfactor niveau 1 

 

  
Figuur 43: Daglichtfactor niveau 2 BIB NT 

 
Figuur 44: Gemiddelde daglichtfactor niveau 2 

 

  



Jens Couckuyt   

  
Bachelorproef Toegepaste Architectuur 2014-2015 pag. 27 

4.2.2.2. BESPREKING 

Op de verschillende afbeeldingen zien we dat de waarden op gebied van daglicht vrij goed 

scoren. De meeste ruimtes halen toch minstens 2% (zie tabel 2).  

Dit is een vrij goede score. Zeker omdat bepaalde ruimtes een vrij grote omvang hebben. 

Het bijgebouwde deel dat volledig in glas is uitgevoerd heeft zelfs een waarde van net geen 

6%. Bij het nieuwste deel moet dus worden opgelet voor oververhitting. De kantoren hebben 

een waarde van minstens 3,5%, wat ook zeer goed is.  

Het nadeel van de kantoren is dat het daglicht nauwelijks de gang bereikt. De kantoren zijn 

dan wel afgebakend door middel van glas, maar toch zorgt dit ervoor dat de gang vrij 

donker is. Ook de luifel aan de ingang via de Palingstraat neemt veel licht weg van de 

inkomzone. In dit opzicht is de luifel enkel op esthetisch vlak van nut. 

De ruimte waar het sanitair voorzien is scoort het minst goed. De oorzaak hiervoor kan 

gezocht worden bij de hoge bomen van de buren. 

Op de eerste verdieping zien we nog een zone waar 

enorm veel lichtinval is. Hier zou je vermoeden dat er ook 

opgelet moet worden voor oververhitting. In dit geval is dit 

echter niet nodig. Het raam is volledig noord 

gepositioneerd. Rechtstreeks licht dat zorgt voor 

oververhitting is hier niet. 

  
 

Figuur 45: Aanduiding aandachtspunt BIB NT 
 



Jens Couckuyt   

  
Bachelorproef Toegepaste Architectuur 2014-2015 pag. 28 

4.2.3. VERLICHTINGSSTERKTE 

4.2.3.1. ANALYSE 

  
Figuur 46: Verlichtingssterkte niveau 0 BIB NT 

 

Figuur 47: Meetpunten verlichtingssterkte niveau 0 

 

  
Figuur 48: Verlichtingssterkte niveau 1 BIB NT 

 

Figuur 49: Meetpunten verlichtingssterkte niveau 1 

 

  

Figuur 50: Verlichtingssterkte niveau 2 BIB NT 

 

Figuur 51: Meetpunten verlichtingssterkte niveau 2 

 

4.2.3.2. BESPREKING 

De waarden liggen in de lijn met de waarden van daglicht. Over het algemeen worden vrij 

hoge verlichtingssterktes gehaald. Ook hier kunnen we dezelfde opmerkingen maken als bij 

de daglichtanalyse.   
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4.2.4. KUNSTMATIGE VERLICHTING 

De ‘relighting’ gebeurde met een professioneel lichtstudie bureau. Voor de nieuwe toestand 

werd een volledig lichtplan uitgewerkt. Hiervoor werd ook een lichtstudie van de verlichting 

uitgevoerd. We kunnen dus veronderstellen dat hierdoor voldaan wordt aan de normen in 

verband met licht in de bibliotheek.  

Doordat er een lichtplan werd opgemaakt, beschikte ik over alle informatie in verband met 

de kunstmatige verlichting. Hierdoor kon ik ook de analyse maken van de kunstmatige 

verlichting. Deze analyse werd gemaakt in Autodesk 3DS Max Design. 

 

 

Figuur 52: Analyse kunstmatig licht niveau 0 BIB NT 

 
 

 

 

Figuur 53: Analyse kunstmatig licht niveau 1 BIB NT 
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Figuur 54: Analyse kunstmatig licht BIB NT Figuur 55: Analyse kunstmatig licht BIB NT 

 

Bij de analyse zien we dat er op gebied van verlichtingssterkte voldaan wordt aan de 

normen.  

Ruimte Norm Meting software (laagste waarde) 

Leeszaal 

Kantoor 

500 lux 

500 lux 

531 lux 

540 lux 

Boekenrekken 200 lux 328 lux 

Balie 500 lux 555 lux 

 

Tabel 9: Resultaten analyse kunstmatige verlichting 

In bijlage zijn uitgebreidere lijsten van meetpunten terug te vinden. De lijsten zijn niet volledig. 

Bij veel meetpunten waren de waarden gelijkwaardig. 
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4.2.5. BESLUIT NIEUWE TOESTAND 

Voor de nieuwe toestand kunnen we tot het algemeen besluit komen dat de bibliotheek 

goed scoort op het gebied van licht. Zowel voor daglicht als kunstmatig licht. Op plaatsen 

waar weinig daglicht komt voldoet de kunstmatige verlichting als vervanger.  

Uit de analyse kunnen we enkele punten opmaken waar de bibliotheek minder goed op 

scoort. Door deze zaken aan te passen kan de nieuwe toestand nog iets verbeterd worden. 

1. Omgeving 

a. Bomen van buurman nemen vrij veel licht af, maar in principe niets aan te 

doen. 

 

2. Materiaalgebruik 

a. Geen opmerkingen 

 

3. Ramen 

a. Luifel inkomzone Palingstraat is overbodig 

b. Extra dakraam in plat dak naast sanitaire ruimte (constructief moeilijk) 

 

4. Inrichting 

a. Leesruimtes en kantoren positioneren bij daglicht 

Geen hoge boekenrekken voor ramen 

 

5. Verlichting 

a. Geen opmerkingen 

 

Het aanpassen van deze opmerkingen zal slechts een kleine invloed hebben. Het 

verplaatsen van de boekenrekken lijkt mij wel een aanrader. 
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4.3. VERGELIJKING 

Wanneer we de analyse van de bestaande toestand en van de nieuwe toestand van de 

bibliotheek vergelijken, kunnen we hieruit enkele conclusies trekken. 

De opmerkingen die ik maakte over de bestaande toestand na de analyse zijn voor het 

grootste deel veranderd bij de nieuwe toestand. De belangrijkste zaken, maar ook enkele 

details, werden aangepast. 

De architecten hebben dus zonder de analyse goede keuzes gemaakt op gebied van de 

omgeving, materiaalgebruik en raamafmetingen. Nu kunnen we ons afvragen of die 

aanpassingen enkel architecturaal gedaan werden of ook met andere bedoelingen. 

Vermoedelijk zullen de aanpassingen niet enkel op esthetisch vlak geïnspireerd zijn. In ieder 

geval scoort de nieuwe bibliotheek wel goed.  

Als architect is het logisch om bij een renovatie of nieuwbouwproject een plaatselijk bezoek 

te doen. Door een plaatselijk bezoek krijgt men een goed beeld van de sfeer, de lichtinval en 

de lichtwerking in een gebouw of omgeving.  
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5. CONTROLE SOFTWARE 

Bij een analyse met software krijg je als resultaat een plan met de waarden van de 

lichtsterkte op een bepaalde plaats. In hoeverre komen deze waarden nu overeen met de 

werkelijkheid? 

Hiervoor maakte ik de verplaatsing naar Puurs om met een professioneel meettoestel de 

werkelijke lichtsterktes te meten. De werkelijke waarden vergeleek ik met de waarden uit de 

software. 

5.1.  METING TER PLAATSE 

5.1.1. OMSTANDIGHEDEN 

Datum  16/04/2015 

Tijd  14u45 – 15u20 

Weer  23° C, Veel zon (weinig wolken) 

Verlichting Staat bijna overal aan (enkel in nieuw deel niet) 

Screens Screens dakramen schuine daken zijn neer 

Meting  Werkhoogte (75 – 80 cm) 

5.1.2. MEETTOESTEL 

Type 

Testo 435-2 

De Testo 435-2 klimaatmeter werd ontwikkeld voor het uitvoeren van 

alle metingen aan ventilatie-, klimaat- en airconditioning systemen 

en voor het beoordelen van het binnenklimaat (IAQ). Er zijn 

verschillende soorten sensoren beschikbaar die aangesloten kunnen 

worden op de Testo 435-2. Voor dit onderzoek was een luxmeter 

nodig. Deze sensor meet de lichtsterkte (kunstmatig en natuurlijk). 

Technische gegevens Luxmeter 

Meetbereik 0 … - 100 000 lux 

Resolutie 1 Lux/ 0.1 Hz 

Conform DIN 5032 deel 6 

 

Bij deze wil ik Dhr. Leo Van Cauter van de UGent en Mevr. Erna Van Den Abeele bedanken. 

Dankzij Dhr. Van Cauter kon ik gebruik maken van het meettoestel en de bijhorende sensor. 

Mevr. Van Den Abeele (bibliothecaris Puurs) zorgde ervoor dat ik plaatselijk de metingen kon 

uitvoeren. 

  

 
Figuur 56: Testo 435-2  

met luxmeter 
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5.1.3. METING 

5.1.3.1. MEETPUNTEN 

 
Figuur 57: Grondplan niveau 0 (meetpunten) 

 

 
Figuur 58: Grondplan niveau 1 (meetpunten) 
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Figuur 59: Grondplan niveau 2 (meetpunten) 

 

 

5.1.3.2. MEETRESULTATEN 

METING WERKELIJK SOFTWARE 

Meting 1 1820 lux 1733 lux 

Meting 2 400 lux 515 lux 

Meting 3 540 lux 539 lux 

Meting 4 1270 lux 1295 lux 

Meting 5 790 lux 835 lux 

Meting 6 800 lux 789 lux 

Meting 7 1330 lux 1320 lux 

Meting 8 2173 lux 2243 lux 

Meting 9 830 lux 816 lux 

Meting 10 750 lux 715 lux 

Meting 11 950 lux 956 lux 

Meting 12 898 lux 838 lux 

Meting 13 1290 lux 1258 lux 

Meting 14 720 lux 714 lux 

Meting 15 760 lux 651 lux 

Meting 16 800 lux 671 lux 

Meting 17 560 lux 523 lux 

Meting 18 240 lux 265 lux 

Meting 19 290 lux 274 lux 

Meting 20 309 lux 310 lux 

Meting 21 1380 lux 1412 lux 

Meting 22 1800 lux 1856 lux 

 

Tabel 10: Meetresultaten plaatselijke meting 
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5.1.4. BESPREKING 

 

Tabel 11: grafische vergelijking meetresultaten plaatselijke meting 

 

Wanneer we de resultaten van de software vergelijken met de waarden van de meting ter 

plaatse merken we het volgende op. 

Over het algemeen komen de waarden ter plaatse zo goed als overeen met de digitale 

meting. Voor de waarden waar er wel verschil is, kunnen we niet echt een trend herkennen. 

De ene keer is de verlichtingssterkte bij de plaatselijke meting hoger, de andere keer is het 

net andersom. 

Bij het meten met de luxmeter kan er enige foutmarge zijn. Niet zozeer van de luxmeter zelf, 

maar vooral bij het aflezen. Wanneer de verlichttingssterkte gemeten wordt, verspringt het 

getal eigenlijk constant. Op het ene moment is de waarde bijvoorbeeld 1500 lux, het andere 

moment is dat maar 1350. Het noteren van de waarde is dus eigenlijk een momentopname, 

die evengoed iets lager of hoger kon zijn.  

In het algemeen kunnen we hier besluiten dat de digitale analyse een goede indicatie is van 

de werkelijkheid. 
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6. TESTPROJECT 

Om de opmerkingen en bevindingen van de lichtanalyse te controleren, testte ik nog een 

extra project. Hier werd vanaf de ontwerpfase rekening gehouden met de lichtanalyse. 

Het testproject dat ik hiervoor samen met de architecten analyseerde, is een bestaande 

loods. De loods is eigendom van het CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) Roeselare. 

Ze willen de loods herinrichten tot klaslokalen. 

Testproject 

Loods CVO Roeselare 

Blekerijstraat 74 

8800 Roeselare (BE) 

Coördinaten: 50,94°N ; 3,11°O 

 

 

6.1.  BESTAANDE TOESTAND 

Dit is de huidige toestand van de loods. De plannen en het 3D model van de bestaande 

toestand werden in april 2015 opgemaakt. 

  
Figuur 61: Loods BT Figuur 62: Interieurbeeld loods BT 

 

  

 
Figuur 60: Luchtfoto testproject 
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6.1.1. ANALYSE 

De analyse gebeurde met dezelfde software als de lichtanalyse van de casus (bibliotheek). 

Ook de omstandigheden (tijdstip, weer) zijn hetzelfde. 

De analyse die ik maakte gaat enkel over licht. Andere zaken zoals EPB-eisen, … worden hier 

niet behandeld. 

  
Figuur 63: Daglichtfactor CVO-loods BT 

 

Figuur 64: Gemiddelde daglichtfactor loods 

 

  
Figuur 65: Verlichtingssterkte CVO-loods BT 

 
Figuur 66: Meetpunten verlichtingssterkte loods 

 

 

6.1.1.1. BESPREKING 

Zonder deze analyse konden we al vermoeden dat de loods slecht zou scoren. Afgezien van 

de dakramen en enkele andere zijn er weinig elementen die voor licht zorgen.  

Dit zien we dan ook op de afbeeldingen. Bij de gedeeltes waar er ramen gepositioneerd zijn, 

liggen de waarden iets hoger. Maar door de afmetingen van de ramen valt dit toch tegen. 

Het belang van de daglichtfactor is ook afhankelijk van de functies in het gebouw. 

Aangezien het de bedoeling is om van de loods klaslokalen te maken, voldoen de lage 

waarden niet.  

Ook op gebied van materiaal kunnen we enkele opmerkingen maken. De muren zijn op zich 

niet verkeerd. Ze zijn bijna volledig witgeschilderd en reflecteren het licht voldoende. 

De vloer en plafond zijn uitgevoerd in beton (grijskleurig, ruw oppervlak). Dit zorgt ervoor dat 

het licht minder weerkaatst wordt.  
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6.2.  NIEUW ONTWERP 

Bij het nieuwe ontwerp van de loods zijn verschillende zaken aangepast. Zo wordt een nieuw 

vloerpakket op de bestaande toegevoegd. Dit zorgt meteen ook voor een nieuwe 

vloerafwerking. Alle muren worden langs de binnenzijde geïsoleerd. Hierdoor is er ook een 

nieuwe afwerking nodig voor de wanden. Enkel de voorgevel wordt langs de buitenzijde 

geïsoleerd en afgewerkt.  

Verder worden ook de openingen in de voorgevel aangepast. Van de poorten worden 

grote raampartijen gemaakt. Ook andere openingen worden uitgebreid tot ongeveer gelijke 

ramen.  

Het interieur wordt ingericht tot 8 lokalen, een sanitaire ruimte, een leraarskamer en een 

gemeenschappelijke hal/ontspanningsruimte.  

  
Figuur 67: Visualisatie voorgevel loods 

 

Figuur 68: Visualisatie inkomzone loods 

 

 

6.2.1. ONTWERP 1 

In het eerste ontwerp was nog geen luifel voorzien. Hier zien we dan ook dat er enorm veel 

licht in de inkomzone is. De ramen zijn vrij groot en zijn ook naar het zuiden georiënteerd. 

Hierdoor is oververhitting mogelijk. In deze fase is nog niet meteen nagedacht over de 

materiaalkeuze. De simulaties gebeurden met enkele veelgebruikte typische materialen. 

  
Figuur 69: Daglichtfactor loods ontwerp 1 

 
Figuur 70: Verlichtingssterkte loods ontwerp 1 
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6.2.2. ONTWERP 2 

Bij het tweede ontwerp is er een luifel voorzien. Hier zijn twee verschillende versies van 

gemaakt. De eerste luifel is gemaakt door middel van houten balken met een tussenafstand 

van 40cm. Het tweede type van luifel is gemaakt met staco roosters. Hier zijn er horizontaal 

roosters voorzien en ook verticaal zoals op de visualisatie.  

  
Figuur 71: Visualisatie loods hout ontwerp 2 

 

Figuur 72: Visualisatie loods ontwerp 2 

 

 

6.2.2.1. ANALYSE 

  
Figuur 73: Daglichtfactor loods hout 

 

Figuur 74: Verlichtingssterkte loods hout 

 

  
Figuur 75: Daglichtfactor loods staco roosters Figuur 76: Verlichtingssterkte loods staco roosters 
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6.2.2.2. BESPREKING 

De klaslokalen hebben een daglichtfactor van 0,7%. Voor verblijfruimtes is dit theoretisch 

weinig. Maar praktisch ben je nog afhankelijk van externe factoren. Hier is dit vooral de 

toestand van de bestaande loods. De lokalen worden natuurlijk voorzien van kunstmatige 

verlichting. Er is een waarde van 500 lux nodig (zie norm). Dankzij de dakramen en de 

lichtinval door de ramen aan de inkomzone is er toch nog daglicht in de lokalen. De 

inkomzone zal minstens evenveel gebruikt worden als de lokalen. Hier is wel veel daglicht. Dit 

zorgt voor een aangename ruimte wat toch belangrijk is voor een multifunctionele 

ontspanningsruimte. Door de vele lichtinval kan de kunstmatige verlichting hier beperkt 

worden, wat een besparing oplevert. 

Wanneer de gemeenschappelijke ruimte iets smaller was geweest, was er al heel wat meer 

lichtinval in de klaslokalen. Op de analyse zien we dat de overgang van de groene 

contouren naar de blauwe eigenlijk de grens vormt tussen leslokalen en de inkomzone. Maar 

de bouwheer wenste de inkomzone toch vrij breed te houden. 

We zien ook een tamelijk groot verschil tussen de luifel in hout en die met staco roosters. Op 

gebied van lichtinval scoren de houten lamellen beter. Hier werd dan op esthetisch vlak 

gekozen voor de staco roosters. 

Op de visualisaties zijn er ook bomen te zien die dicht bij het gebouw staan. Deze hebben 

ook invloed op het licht. In de ontwerpfase is het moeilijk om de afmetingen van de bomen 

in te schatten. Daarom werd voor een vrij grote boom met grote kruin gekozen. Dit kozen we 

om in theorie een zo ‘slecht’ mogelijke analyse te maken.  
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7. BIM-PAKKET & LICHT 

Omdat BIM-software meer en meer gebruikt wordt door ontwerpers achtte ik het nuttig om 

eens te kijken wat een veel gebruikt BIM-pakket kan op gebied van licht.  

7.1.  BIM SOFTWARE 

BIM staat voor Building Information Modelling. Dat wil zeggen dat een gebouw virtueel wordt 

opgetrokken via software. Aan alle elementen van het bouwproces (muren, ramen, 

technieken, …) kan informatie gekoppeld worden. Het volledig afgewerkte model (meestal 

3D) is in principe een digitale versie van het werkelijke gebouw. 

De BIM software waar ik dit onderzoek mee uitvoerde is ArchiCAD. Ik werkte met de meest 

recente versie, versie 18. Zowel de bibliotheek (bestaand en nieuw) als het testproject 

werden hiermee uitgewerkt. 

7.1.1. DAGLICHT 

Met de meeste 3D software (BIM) kan een zogenaamde zonnestudie uitgevoerd worden. 

Deze zonnestudie is meestal een studie van schaduwinvallen gedurende het verloop van de 

dag. Met de software kan ook een wandeling gemaakt worden doorheen het gebouw. Dit 

geeft wel een indicatie van hoe de lichtinval in het gebouw is, meer ook niet meer dan dat.  

Het binnenkijken in het model zorgt er wel voor dat er een beeld gevormd kan worden van 

de sfeer. Bij 2D tekeningen is dit veel moeilijker.  

7.1.2. KUNSTMATIG LICHT 

In ArchiCAD kunnen IES-bestanden ingevoegd worden. Bij fabrikanten van verlichting kunnen 

deze bestanden meestal gedownload worden. Zo kan samen met de armatuur (als die ook 

aangeboden wordt als 3D bestand) de verlichting in het 3D model gevoegd worden. 

Hierdoor kan in eenzelfde bestand ook het lichtplan gemaakt worden.  
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7.1.3. RENDEREN 

Het renderen (van interieurbeelden) van een BIM model geeft over het algemeen een vrij 

goed beeld van hoe het ontwerp er zal uitzien. Ook op gebied van licht (daglicht en 

kunstmatig licht) geven de renders een duidelijke weergave. Op onderstaande afbeeldingen 

wordt telkens een echte foto vergeleken met een visualisatie. Hier moeten we wel de 

nuance maken dat de visualisaties gemaakt zijn aan de hand van de werkelijke foto. 

  
Figuur 77: Foto bibliotheek BT 

 

Figuur 78: Visualisatie bibliotheek BT (ArchiCAD) 

 

  
Figuur 79: Foto loods BT 

 

Figuur 80: Visualisatie loods BT (ArchiCAD) 

 

  
Figuur 81: Foto bibliotheek NT 

 

Figuur 82: Visualisatie bibliotheek NT (ArchiCAD) 
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8. BESLUIT 

Daglicht is in feite moeilijk te vatten. Er zijn verschillende factoren die hierin meespelen. 

Daarom is het berekenen van de daglichtfactor hiervoor een goede indicatie. Door het 

analyseren met een volledig bewolkte hemel (CIE Overcast Sky) hebben de meeste factoren 

geen invloed meer. Dit zorgt voor een goede referentie van de hoeveelheid daglicht in een 

gebouw. Het feit dat er een Europese norm in de maak is en dat er tweejaarlijks 

gedebatteerd wordt over daglicht wil zeggen dit het in de (nabije) toekomst een belangrijk 

gegeven wordt. Architecten zien ook de trend dat bouwheren graag een referentie hebben 

van de hoeveelheid daglicht in hun project. 

In een gebouw is natuurlijk ook kunstmatig licht nodig. Bij bepaalde projecten moet er aan 

normen voldaan worden. Hiervoor is het vaak nodig om een lichtstudie te maken. Naar mijn 

menig is dit meer het werk voor lichtbureaus. Het analyseren van kunstmatig licht is vrij veel 

werk. Ook de nodige kennis en ervaring zijn hierbij belangrijke vereisten. 

Met BIM software kunnen architecten zelf een lichtplan opmaken en hiervan een visualisatie 

maken. Dit schept een goed beeld, maar of de normen gehaald worden is niet duidelijk. 

Aan de hand van de casus zien we dat de bibliotheek zonder de lichtanalyse een hele 

verandering heeft ondergaan die ook positief was voor het licht en de beleving ervan. De 

opmerkingen die ik maakte over de bestaande toestand waren bijna allemaal aangepast in 

het nieuwe ontwerp. Het was natuurlijk wel duidelijk dat de bibliotheek een grondige 

opfrisbeurt nodig had. Door een plaatselijk bezoek kan men een uitgebreid zicht krijgen op 

de lichtwerking en de beleving. We kunnen besluiten dat het gebruik van daglichtanalyse 

geen meerwaarde geweest zou zijn. De architecten deden hier zonder de analyse goed 

werk. Hieruit kan echter niet geconcludeerd worden dat dit altijd zo zal zijn en bovendien 

blijft het zonder de analyse altijd gokken hoe het resultaat (de nieuwe toestand) zal zijn. 

Met BIM software en door het maken van visualisaties krijgen we een goed beeld van hoe 

een gebouw er kan uitzien. Ook kan er meer inzicht verworven worden in de lichtwerking van 

een gebouw. Toch blijft de hoeveelheid daglicht in het gebouw nog steeds moeilijk te vatten 

zoals reeds vermeld in de eerste alinea.  

Bij de renovatie van een loods naar klaslokalen (testproject) pasten de architecten de 

daglichtanalyse reeds toe in de ontwerpfase. Door het gebouw te analyseren kwamen 

enkele mogelijke aanpassingen aan het licht die aangepast konden worden in het voordeel 

van de lichtwerking. Die aanpassingen zijn natuurlijk ook afhankelijk van de wensen en 

financiën van de bouwheer. Bij het testproject merkten we dat het gebruik van de 

daglichtanalyse een meerwaarde was. 

Daglicht of natuurlijk licht is van essentieel belang voor alle levende wezens. Voor mensen 

beïnvloedt daglicht de gemoedstoestand. Uit studies is gebleken dat een hogere 

lichtintensiteit de vermoeidheid doet dalen waardoor de economische prestatie verbetert2. 

Een efficiënt ontwerp kan het energieverbruik voor verlichting ook drastisch verminderen.  

Daglicht is dus een belangrijke parameter bij het ontwerp van gezonde, energiezuinige 

gebouwen. Het is dus relevant dat hier in de ontwerpfase rekening mee gehouden wordt.  

  

                                                      
2 Technische Universiteit Eindhoven, Comfort of workers in office buildings: The European HOPE project, 2011 
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Door al deze elementen in overweging te nemen, kom ik tot het besluit dat het gebruik van 

digitale (dag)lichtanalyse tijdens het ontwerpproces nuttig is. Zo kan vrij snel een cijfer 

geplakt worden op de hoeveelheid daglicht in een gebouw. Zowel bij renovaties als bij 

nieuwbouwprojecten kan het een meerwaarde betekenen voor het ontwerp en dus voor de 

personen die er zullen verblijven.  

Om de daglichtanalyse wat meer in het ontwerpproces te integreren maakte ik een flyer. De 

flyer omvat een korte beschrijving van daglicht, het uitvoeren van de analyse en het 

interpreteren en verbeteren van de resultaten. De software die ik hiervoor aanraad is Velux 

Daylight Visualizer 2. Dit is een gratis pakket dat zeer gebruiksvriendelijk is en ook vrij correcte 

en mooie resultaten geeft.  
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11. BIJLAGEN 

11.1. BIJLAGE 1: MEETPUNTEN KUNSTMATIGE VERLICHTING NIVEAU 0 

Hieronder staan enkele meetresultaten van de analyse op gebied van kunstmatige 

verlichting (hoofdstuk 4.2.4). Deze resultaten zijn van het gelijkvloers.  

Direct, Indirect, Total, Illum. Unit, Daylight Factor, Pos X, Pos Y, Pos Z 

0,53, 1529, 1530, lx, 9,11, 1393,56, 146,88, 41,91 

0,52, 483, 484, lx, 2,88, 1450,87, 146,88, 41,91 

2,34, 601, 604, lx, 3,60, 1622,79, 146,88, 41,91 

2,45, 657, 659, lx, 3,93, 1680,10, 146,88, 41,91 

1,75, 917, 918, lx, 5,47, 1737,41, 146,88, 41,91 

79,0, 221, 300, lx, 1,79, 1393,56, 245,14, 41,91 

10,1, 439, 450, lx, 2,68, 1565,49, 245,14, 41,91 

34,7, 478, 512, lx, 3,05, 1622,79, 245,14, 41,91 

37,6, 410, 447, lx, 2,66, 1680,10, 245,14, 41,91 

15,9, 742, 758, lx, 4,51, 1737,41, 245,14, 41,91 

9,58, 1443, 1453, lx, 8,65, 1794,72, 245,14, 41,91 

104, 281, 386, lx, 2,30, 1393,56, 343,41, 41,91 

152, 270, 422, lx, 2,51, 1450,87, 343,41, 41,91 

364, 528, lx, 3,15, 1508,18, 343,41, 41,91, 

407, 334, 741, lx, 4,42, 1565,49, 343,41, 41,91 

320, 284, 604, lx, 3,60, 1622,79, 343,41, 41,91 

50,4, 895, 946, lx, 5,63, 839,17, 191,15, 41,91 

31,5, 986, 1017, lx, 6,06, 950,44, 191,15, 41,91 

1,98, 394, 396, lx, 2,36, 1172,99, 191,15, 41,91 

24,2, 477, 501, lx, 2,98, 1284,26, 191,15, 41,91 

2,57, 259, 262, lx, 1,56, 1395,53, 191,15, 41,91 

49,1, 152, 201, lx, 1,20, 616,62, 250,75, 41,91 

194, 291, 485, lx, 2,89, 727,89, 250,75, 41,91 

270, 715, 986, lx, 5,87, 839,17, 250,75, 41,91 

92,2, 957, 1050, lx, 6,25, 950,44, 250,75, 41,91 

80,4, 620, 700, lx, 4,17, 1284,26, 250,75, 41,91 

77,5, 259, 336, lx, 2,00, 1395,53, 250,75, 41,91 

162, 300, 462, lx, 2,75, 727,89, 310,35, 41,91 

224, 1048, 1272, lx, 7,58, 839,17, 310,35, 41,91 

106, 440, 546, lx, 3,25, 1061,71, 310,35, 41,91 

88,9, 540, 629, lx, 3,75, 1284,26, 310,35, 41,91 

92,5, 365, 458, lx, 2,73, 1395,53, 310,35, 41,91 

57,6, 468, 526, lx, 3,13, 727,89, 369,95, 41,91 

279, 1134, 1413, lx, 8,42, 839,17, 369,95, 41,91 

156, 550, 706, lx, 4,20, 1061,71, 369,95, 41,91 

185, 603, 788, lx, 4,69, 1284,26, 369,95, 41,91 

140, 347, 487, lx, 2,90, 1395,53, 369,95, 41,91 

67,0, 681, 748, lx, 4,46, 727,89, 429,55, 41,91 

165, 370, 535, lx, 3,19, 1061,71, 429,55, 41,91 

208, 172, 380, lx, 2,26, 1061,71, 489,15, 41,91  
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11.2. BIJLAGE 2: MEETPUNTEN KUNSTMATIGE VERLICHTING NIVEAU 1 

Hieronder staan enkele meetresultaten van de analyse op gebied van kunstmatige 

verlichting (hoofdstuk 4.2.4). Deze resultaten zijn van de eerste verdieping.  

Direct, Indirect, Total, Illum. Unit, Daylight Factor, Pos X, Pos Y, Pos Z 

128, 331, 459, lx, 2,73, 308,79, 114,37, 151,58 

69,9, 218, 288, lx, 1,72, 459,19, 114,37, 151,58 

108, 190, 298, lx, 1,77, 609,58, 114,37, 151,58 

71,1, 988, 1060, lx, 6,31, 8,00, 191,08, 151,58 

202, 736, 938, lx, 5,59, 158,40, 191,08, 151,58 

237, 575, 812, lx, 4,84, 308,79, 191,08, 151,58 

147, 528, 675, lx, 4,02, 459,19, 191,08, 151,58 

209, 210, 419, lx, 2,50, 609,58, 191,08, 151,58 

3,04, 213, 216, lx, 1,28, 158,40, 267,79, 151,58 

3,28, 209, 212, lx, 1,26, 308,79, 267,79, 151,58 

1,01, 232, 233, lx, 1,39, 459,19, 267,79, 151,58 

2,58, 140, 143, lx, 0,85, 609,58, 267,79, 151,58 

2,84, 2853, 2856, lx, 17,01, 773,45, -34,82, 149,58 

43, 3339, 3339, lx, 19,89, 925,20, -34,82, 149,58 

21, 3865, 3865, lx, 23,02, 1076,95, -34,82, 149,58 

20,0, 800, 820, lx, 4,88, 621,70, 38,46, 149,58 

13,8, 1891, 1905, lx, 11,35, 773,45, 38,46, 149,58 

14, 2406, 2408, lx, 14,35, 925,20, 38,46, 149,58 

1,49, 2502, 2504, lx, 14,91, 1076,95, 38,46, 149,58 

7, 1404, 1415, lx, 8,43, 773,45, 111,75, 149,58 

6,88, 2052, 2059, lx, 12,27, 1076,95, 111,75, 149,58 

2,07, 2321, 2323, lx, 13,84, 1380,45, 111,75, 149,58 

42,7, 1345, 1387, lx, 8,26, 1532,20, 111,75, 149,58 

56,5, 1529, 1586, lx, 9,44, 1532,20, 185,03, 149,58 

135, 1463, lx, 8,72, 1636,46, 174,62, 143,55 

171, 849, 1019, lx, 6,07, 1710,54, 174,62, 143,55 

172, 289, 461, lx, 2,75, 1562,38, 297,91, 143,55 

360, 319, 680, lx, 4,05, 1636,46, 297,91, 143,55 

212, 355, 567, lx, 3,38, 1710,54, 297,91, 143,55 

141, 295, 436, lx, 2,60, 1562,38, 421,21, 143,55 

247, 288, 535, lx, 3,19, 1636,46, 421,21, 143,55 

133, 246, 379, lx, 2,26, 1710,54, 421,21, 143,55 

255, 261, 516, lx, 3,07, 1562,38, 544,50, 143,55 

447, 406, 853, lx, 5,08, 1636,46, 544,50, 143,55 

233, 321, 554, lx, 3,30, 1710,54, 544,50, 143,55 

44,2, 283, 328, lx, 1,95, 1635,40, 1039,74, 231,73 

32,4, 327, 359, lx, 2,14, 1747,04, 1039,74, 231,73 

52,6, 305, 358, lx, 2,13, 1523,75, 1089,98, 231,73 

219, 371, 590, lx, 3,51, 1635,40, 1089,98, 231,73 

50,4, 500, 551, lx, 3,28, 1747,04, 1089,98, 231,73 

197, 381, 578, lx, 3,44, 1523,75, 1140,23, 231,73 

349, 750, 1099, lx, 6,54, 1635,40, 1190,47, 231,73 

123, 656, 779, lx, 4,64, 1747,04, 1240,71, 231,73 


