
 

 

 
 

IGOV Kenniscafé Openbare Verlichting 
 

“Meten van Licht” 
 

Dinsdagmiddag, 31 oktober 2017 bij VSL , Thijsseweg 11 in  Delft. 
  www.vsl.nl 
  
Tijden Kenniscafé :   13:30 uur inloop  
    14:00 uur aanvang Kenniscafé 
    17:00 uur diner buffet 
    18:00 uur praktijk meting 
    19:00 uur resultaten  
    19:30 uur afsluiting  

 

Meten van Licht 
We ontwerpen openbare verlichting op basis van richtlijnen, we kiezen armaturen op basis van 
lichtberekeningen. Maar hoe controleer je in de praktijk of alle theoretische ontwerp waarden gehaald 
zijn? Hoe wordt in het laboratorium de kwaliteit en prestatie gemeten volgens internationale 
standaarden? 
 
Ook wegdekreflectie wordt nu meegenomen in de lichtberekeningen en ontwerp van de openbare 
verlichting volgens de NPR13201-2017. Hoe doe je dit precies? En hoe meet je hiermee in de praktijk? 
 
Het meten van licht is een ingewikkelde en bewerkelijke klus. Maar het kan ook sneller en eenvoudiger. 
Hoe zet je 3D techniek en Virtual Reality in bij het meten van licht? 
 
Steeds vaker kijken we behalve naar de grenswaarden uit de tabellen van richtlijnen naar de licht 
behoefte in de omgeving die we willen verlichten. Contrasten en luminanties spelen een belangrjke rol.  
 
Dit Kenniscafé is DE kans om meer te weten te komen. Heldere informatie, concrete tips én zicht op de 
actuele ontwikkelingen. Voor de beheerder, ontwerper, opdrachtgever, adviseur en installateur. Maar 
ook voor OVLNL, want wij horen graag van u waar uw kennisbehoefte ligt zodat we daar op in kunnen 
spelen bij het ontwikkelen en aanbieden van kennis. 
 
Zoals u gewend bent van IGOV - Kenniscafés:  

 Inhoudelijke presentaties en discussies  

 Kennisoverdracht gericht op beleid en praktijk  
 Actuele ontwikkelingen  

 Deskundige sprekers 
 
Deze bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor IGOV en IGOV Innovatie Platform deelnemers. 
Voor niet-deelnemers kost de toegang 150,00 euro excl. btw. per persoon. 
 
Aanmelden via 

https://www.ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren 

 
Voor vragen of opmerkingen mail naar: kenniscafe@igov.nl 
 
Wilt u dit Kenniscafé sponsoren? Mail ons voor informatie over de mogelijkheden en voordelen. 

http://www.vsl.nl/
https://www.ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren
mailto:kenniscafe@igov.nl


 

 

 

 

 
Programma Kenniscafé,  31 oktober 2017 
 
 
14:00 uur  

Welkom 
Door de  gastheer VSL- Nederlands Metrologisch Instituut. 
 
14:10 – 14:45  

Het spectrum van meetapparatuur. 
Wat kun je allemaal meten aan een armatuur, welke meet instrumenten zijn daarvoor en hoe voert het 
Metrologisch Instituut metingen uit. U krijgt een presentatie terwijl de andere helft van de aanwezigen  een 
rondleiding door het laboratorium krijgen  terwijl metingen worden uitgevoerd.  
 
14:45 – 16:00 

Intermezzo: wisselen van groep 
Koffie en thee pauze met demonstratie 3D virtuele lichtmeting  en wisselen van groep die dan de presentatie of 
rondleiding krijgt.  (Nico de Kruijter, De Kruijter public lighting) 
 
16:00 – 16:20 

Het belang van contrast en luminantie bij het beleven van licht. 
Hoe meetbaar is de beleving van de openbare ruimte als de openbare verlichting aan is? Hoe is de beleving 
positief  te beïnvloeden? (Marcel van der Staaij, CityTec/Hilec) 
 
16:20 – 16:40 

Rekenen met wegdekreflectie en het  meten van armatuur prestaties. 
Het meenemen van wegdekreflectie bij het ontwerp van OVL conform de NPR13201-2017 en de CROW 
publicatie Wegdekreflectie EN welke eisen stellen we aan een armatuur en hoe meten we of het toegepaste 
armatuur hieraan voldoet.  (Robbert Dijkema, Montad advies) 
 
16:40– 17:00 

De mobiele lichtscan.  
De lichtscan levert een betrouwbare indicatie van de lichtkwaliteit. Een uitleg met voor- en nadelen, komt 
tijdens de middagpresentatie aan de orde. Waarom het meten van een hele wijk of diverse ontsluitingswegen 
binnen korte tijd mogelijk is, zal ’s avonds met een korte praktijkmeting duidelijk worden. 
(Jan Ottens, Nobralux advies) 
 
 
17:00 – 18:00  

Diner buffet met tweede kans om zelf  de 3D virtuele lichtmeting te beleven. 
 
18:00 – 19:00 

Praktijk meting 
Op de Thijsseweg zijn door CityTec diverse led armaturen geplaatst die in de praktijk gemeten worden met de 
mobiele lichtscan. En ook vind er een wegdekreflectie meting plaats en spectrale meting. 
 
19:00 – 19:30 

Nabespreking en afsluiting 


