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VOORWOORD 
 
In het kader van het afstuderen binnen de SADD-studio (Stategic Architectural Design Devolpment) 
worden twee onderzoeken gedaan. Enerzijds een architectonisch onderzoek en anderzijds een 
bouwtechnisch onderzoek. Dit verslag vormt het bouwtechnisch onderzoek welke de 
onderzoeksgegevens bevat van deze afstudeerrichting. 
 
Dit onderzoek is gericht op het visuele comfort in auditoria welke verkregen wordt door daglicht. 
Hiervoor is in dit verslag een literatuuronderzoek gedaan naar de definitie van visueel comfort. Een 
precedentenonderzoek naar auditoria binnen de faculteit Civiele Techniek van de Technische 
Universiteit Delft. En simulaties gemaakt van een ontworpen auditorium uit het architectonisch 
onderzoek welke is gelegen in het Technopolis gebied te Delft. 
 
Tezamen vormen deze een onderzoek naar de manier waarop daglicht in auditoria zorgen voor een 
zo goed mogelijk visueel comfortabele ruimte. 
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SAMENVATTING 
 
Dit onderzoek is het Bouwtechnische onderzoek van het SADD afstudeeratelier. In dit project wordt 
een Science  Business center ontworpen voor Technopolis, gelegen te Delft zuid. Een belangrijk 
onderdeel van het gebouw is het conferentiegedeelte met een auditorium voor 350 gebruikers. 
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er een behoefte bestaat voor de toetreding van daglicht in 
zulke gebouwen, wegens de dagenlange verblijven in de zalen. Er wordt daarom onderzoek gedaan 
naar de manier waarop natuurlijk licht in een auditorium kan zorgen voor een visueel comfortabele 
ruimte. 
 
Het visuele comfort in auditoria zalen wordt het fijnste ervaren indien dit geschiedt door daglicht. De 
kwaliteiten die aan visueel comfort door daglicht kan worden toegeschreven bestaan uit meetbare 
eigenschappen en gedragsstudies. Dit onderzoek richt zich op de meetbare eigenschappen, die 
voornamelijk bestaan uit de kwaliteiten voor verlichtingssterkte, de luminantie, contrasten of 
uniformiteit en uit verblinding. 
Aangezien er niet een eenduidige definitie van visueel comfort is, is deze bepaald aan de hand van de 
wettelijke eisen uit het bouwbesluit, maar ook uit studies van verschillende wetenschappers. 
Doormiddel van een vergelijking tussen deze gegevens, zijn meetbare randvoorwaarden opgesteld, 
waaraan dit onderzoek zal worden gemeten. 
 
Allereerst is er onderzoek gedaan naar de kwaliteiten van daglicht in de huidige nog bestaande 
auditoria. Hiervoor zijn 2 typen uitgekozen van de faculteit Civiele Techniek van de Technische 
Universiteit Delft. Het gaat hier om een vlak auditorium met 24 zitplaatsen en een hellend auditorium 
met 250 zitplaatsen. Uit de meetresultaten blijkt dat het kleine vlakke auditorium voldoet aan de 
gestelde verlichtingssterkte randvoorwaarden indien door alle ramen daglicht kan binnen treden. Het 
hellend auditorium voldoet niet aan de gestelde randvoorwaarden en behoeft daarom nader 
onderzoek. 
 
Dit nadere onderzoek wordt gedaan middels een software programma DIALux. Om de relatie te 
leggen tussen meetresultaten en rekenresultaten van het programma, is een simulatie gemaakt van 
de gemeten auditoria. Uit deze vergelijking blijkt dat DIALux een representatief resultaat geeft van de 
meetresultaten. Kleine verschillen treden echter op indien ruimtelijke elementen, zoals stoelen en 
kozijnen vlak achter de rekenpunten zijn gelegen. Deze moeten dus worden voorkomen. 
Om de resultaten goed te kunnen vergelijken wordt gebruik gemaakt van de daglichtfactor. Hierdoor 
wordt de verhouding bepaald tussen een meet- of rekenpunt en de verlichtingssterkte in het vrije veld. 
Op deze manier kunnen afwijkingen van het daglicht in het vrije veld worden vermeden. 
 
Dit vooronderzoek vormt de basis voor het variantenonderzoek. Bij deze varianten worden de 
verschillende manieren om daglicht in een ruimte te krijgen met elkaar vergeleken. Er is gekozen om 
daglicht via de zijgevel, achtergevel en dak nader te bekijken. Voor elk van deze varianten zijn 
deelvarianten gemaakt, waarbij een groot oppervlak wordt berekend, een kleiner oppervlak gunstig 
voor de resultaten en een indirecte variant. Deze varianten worden berekend voor de seizoenen lente, 
zomer en winter en op de tijdstippen 09:00 uur, 13:30 uur en 18:00 uur zodat een goed overzicht 
ontstaat van de verspreiding over de dag en van de spreiding over de seizoenen. 
 
Uit deze resultaten kan een duidelijke zonering worden opgemaakt waarbij onderscheidt wordt 
opgemaakt uit de verlichtingssterkte van de zaal, het podium en langs de interieurgevels. Voor deze 
zones wordt de gemiddelde daglichtfactor, welke voor alle rekenpunten ongeveer gelijk zijn, bepaald 
en kunnen op deze manier overzichtelijk met elkaar worden vergeleken. Uit de resultaten blijkt dat 
voor de zaalzones voor minimaal 70% van de dag de gewenste hoeveelheid verlichtingssterkte 
minimaal wordt behaald. De podiumzone is bewust donkerder gehouden voor de presentaties en de 
projectieschermen, waardoor er een contrast ontstaat tussen de podiumzone en de zaalzones. Echter 
blijft dit contrast binnen de toelaatbaar gestelde randvoorwaarden. 
 
Om verblinding te voorkomen wordt direct zonlicht diffuus de ruimte binnen gebracht. Dit houdt in dat 
voor de dakvariant en de zijgevelvariant diffuse elementen nodig zijn. De achtergevelvariant is gericht 
op het noordoosten en straalt geen hinderlijke zonnestralen de ruimte in. Uit een vergelijking blijkt dat 
de zijgevelvariant, welke gericht is op het zuidoosten moeilijk de draaiende zon kan tegenhouden. 
Omdat de indirecte daklichtvariant voldoende daglicht de ruimte in straalt, is deze zijgevelvariant niet 
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nodig voor de hoeveelheid verlichtingssterkte. Uit de spreiding van de verlichtingssterkte blijkt dat 
alleen extra daglicht nodig is aan de achterzijde van de het auditorium. 
 
Uit de varianten blijkt dat de indirecte daklichtvariant en de open achtergevelvariant tezamen een 
geschikte samenstelling vormen voor de verlichtingssterkte, het contrast en de verblinding door direct 
zonlicht. Deze conclusies vormen de basis voor een integraal model. 
 
In het integrale model wordt de verlichtingssterkte gecontroleerd en worden de contrasten hiervan 
nogmaals bepaald. De contrasten tussen de verschillende zones vormen een belangrijke maatstaaf, 
maar ook het contrast tussen het projectiescherm en de aanliggende wand. Om deze reden worden 
een aantal moderne beamers met elkaar vergeleken en worden hier de verlichtingssterkte en 
luminanties uitgehaald, welke nodig zijn voor dit onderzoek. Uit het contrast voor verlichtingssterkte 
tussen het projectiescherm en de aangrenzende wand blijkt dat beamers met een lichtstroom tussen 
de 3.500 lumen en 6.500 lumen geschikt zijn voor de gestelde randvoorwaarden. 
 
Een ander onderdeel van het visuele comfort zijn de luminanties in de ruimte. Luminanties zijn de 
helderheden van het licht en verschillen ook per seizoen en tijd. Hiervoor zijn de twee uiterste 
genomen van zomer en winter. Het belangrijkste van luminanties is het contrast ertussen. Dit contrast 
wordt bepaald vanuit het zicht van de gebruikers. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen een 
statisch gezichtsveld van 30° en een totaal gezichtsveld van 60°. 
 
Bepaald wordt dus de luminantieratio voor een gebruiker achter in de zaal. Hierbij wordt de meeste 
ruimte ervaren. Anderzijds wordt de luminantieratio bepaald voor de spreker op het podium, omdat 
deze de zaal op een geheel andere wijze ervaart.  
De ratio voor de luminantie geldt dus voor de verschillende waarden in het gezichtsveld, maar moet 
ook gelden tussen het projectiescherm en de aanliggende wand. Hierbij moeten de contrasten kleiner 
zijn wegens de korte afstand. Om een goed contrast te hebben tussen het projectiescherm en de 
aangrenzende wand wordt een helderheidwering geadviseerd. Hierdoor kunnen beamers met een 
lichtstroom tussen de 3.500 lumen en 5.000 lumen gebruikt worden. 
 
Om de luminantie te kunnen beïnvloeden, worden materialen met hun eigenschappen toegepast. De 
vloeren, wanden en plafond krijgen op deze manier een andere luminantie, welke ten goede komt aan 
het ontwerp. Wanneer een donker gekleurde vloerbedekking als vloer wordt toegepast is dit goed voor 
de luminantie en de akoestiek. Betonnen of houten wandelementen zorgen voor een goede akoestiek 
en een vermindering van de luminantie. Door een witte pleisterlaag op het plafond toe te passen, 
wordt het contrast tussen de openingen en het plafond niet te groot. 
 
Dus door openingen, reflecties en materialen kan het auditorium optimaal worden voorzien van 
daglicht, op een wijze waardoor visueel comfort van de ruimte kan worden bereikt. Deze samenstelling 
van elementen zorgen voor het resultaat van dit onderzoek. 
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SYMBOLENLIJST 
 
θ [°] Invallende hoek 
φ [lumen] Lichtstroom 
ω [sr] Ruimtehoek 
A [m2] Oppervlak van de invallende lichtsterkte 
cr [SI] Reductiefactor ter plaatse van een gevelopening 
DF [SI] Daglichtfactor 
DGI [SI] Daylight Glare Index 
E [lux] Verlichtingssterkte 
Ehor [lux] Verlichtingssterkte buiten in het horizontale vlak 
Ehor(v.v.) [lux] Verlichtingssterkte buiten in het horizontale vlak in het vrije veld 
Emax [lux] Maximale verlichtingssterkte in de ruimte 
Emin [lux] Minimale verlichtingssterkte in de ruimte 
Ep [lux] Verlichtingssterkte binnen in een punt 
Eratio [SI] Ratio van de verlichtingssterkte 
Es [lux] Verlichtingssterkte van het projectiescherm 
Evert [lux] Verlichtingssterkte buiten in het verticale vlak 
Evert.(glas) [lux] Verlichtingssterkte binnen in het verticale vlak achter glas 
Ew [lux] Verlichtingssterkte van de wand 
GI [SI] Glare Index 
I [Candela] Invallende lichtsterkte 
L [cd/m2] Luminantie 
Lb [cd/m2] Luminantie van de achtergrond 
Ls [cd/m2] Luminantie van de hemelkoepel 
Lwand [cd/m2] Luminantie van de aangrenzende wand 
p [SI] Guth positie-index 
r [SI] Reflectiecoëfficiënt 
S [m2] Oppervlakte van de lichtstroom 
UGR [SI] Unfied Glare Index 
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INLEIDING 
 
Het afstudeerproject van SADD bestaat uit het ontwerp van een Science Business Center in het 
Technopolis gebied in Delft. Dit Science Business Center is een centrumgebouw in het gebied wat de 
business en de wetenschap bij elkaar moet brengen.  

Visie Technopolis 
Technopolis is een nieuw Science Business Park welke gelegen is ten zuiden van de Technische 
Universiteit Delft. Het doel van dit Science Business Park is om hoge kwaliteit wetenschap en  
business met elkaar te verbinden, welke elkaar aanvullen en ondersteunen in de brede identiteit van 
de universiteit en Delft Kennisstad.  
 
Binnen Technopolis moeten bedrijven zich vestigen welke relatie hebben met de universiteit. Tussen 
de bedrijven en de universiteit moet een synergie ontstaan welke zowel de universiteit als het 
bedrijfsleven sterker moeten maken. Om deze synergie te laten ontstaan wordt de universiteit en het 
bedrijfsleven letterlijk met elkaar verbonden. Het Mekelpark, welke gepland is voor de huidige 
Mekelweg door de TU wijk, wordt doorgetrokken tot het einde van Technopolis. Op deze manier 
kunnen gebouwen van de TU worden gebouwd in Technopolis en het bedrijfsleven in de TU wijk. 
 

 
Afbeelding 1: Concept Technopolis 

Op dit moment is het Technopolis gebied een braakliggend terrein met vier bestaande gebouwen: De 
faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek en het Interfacultair Reactor Instituut (IRI) van de TU Delft, het 
Nederlands Meetinstituut (NMI) en het waterloopkundig laboratorium. Hierbij moeten nog meer 
bedrijven en academische gebouwen komen. 
 
In de huidige situatie bevinden zich binnen de TU wijk ook reeds enkele bedrijven. Deze bestaan 
vooral uit bedrijven uit het Delftechpark en de TNO gebouwen. Deze combinatie vormt tot nu toe de 
TU wijk. 
Door het doortrekken van het Mekelpark worden bedrijven en academische gebouwen letterlijk met 
elkaar verbonden. Deze verbinding kan tot stand komen doordat in Technopolis reeds academische 
gebouwen staan, zoals de faculteit voor Lucht- en ruimtevaarttechniek en het IRI. De planning van de 
universiteit is dat binnen Technopolis ook de nieuwe faculteit van Technische Natuurwetenschappen 
gebouwd gaat worden. Deze combinatie vormt een totale mengeling van academische gebouwen en 
bedrijfsleven. 
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Het Mekelpark wordt in huidige situatie gestart door een gezamenlijk gebouw welke de TU wijk 
vertegenwoordigd in de vorm van  de Aula. Het Mekelpark wordt aan de zijde van de Technopolis 
vertegenwoordigd en beëindigd door het Science Business Center. 

Science Business Center 
Het Science Business Center moet het gebouw worden welke de thuisbasis is voor Technopolis. In dit 
gebouw worden de laatste technologieën tentoon gesteld en wordt een ontmoetingsplaats tussen 
wetenschap en business. 
Het Science Business Center vormt het afstudeerproject van SADD waarmee het gebouwontwerp 
wordt gedaan binnen het architectonische onderdeel en waarop het bouwtechnisch onderzoek invloed 
moet hebben.  
 
Architectonisch bestaat het gebouw uit een conferentiecentrum, een museum en een 
presentatieruimte welke de twee functies verbindt. Deze onderdelen moet zorgen voor de uitwisseling 
tussen wetenschap en business. Het museum moet de resultaten welke geboekt zijn door de 
universiteit gaan tentoon stellen. De bedoeling is dus dat gebruikers kennis nemen van deze 
ontwikkelingen om de synergie op gang te brengen. Om deze reden vormt het museum de routing 
naar de verschillende conferentieonderdelen, waarbij de presentatieruimte en foyer het middelpunt 
vormen. 
 

 
Afbeelding 2: Concept Science Business Center 

Het conferentiecentrum is een verzamelnaam voor verschillende kleinere onderdelen. Deze bestaat 
voornamelijk uit: 

 Groot auditorium van 350 gebruikers 
 Klein auditorium van 80 gebruikers 
 Videoconferentieruimten 
 Vergaderruimten (3 verschillende typen) 

 
In het architectonisch vooronderzoek is een onderdeel van het conferentiecentrum uitgewerkt tot een 
klein gebouw. Hierbij is het doel gesteld om een perfect auditorium te ontwerpen. Een auditorium van 
350 gebruikers met een foyer en bar. Dit auditorium is uitgewerkt, waarbij zichtlijnen, lengte van paden 
tot stoelen en akoestiek samen tot een perfect ontwerp zijn samengekomen. 
 
Tevens is in dit vooronderzoek onderzoek gedaan naar de wensen van gebruikers in technisch 
wetenschappelijke congressen (Immerzeel 2008). Uit dit onderzoek is gekomen dat gebruikers soms 
meerdere dagen achtereenvolgens meerdere uren verblijven in afgesloten auditoria. 
Belangrijk vond men in interviews dat comfort in de vorm van goede akoestiek en goed zicht duidelijk 
aanwezig moest zijn. Ook was de vermoeidheid en de drang om aan het eind van een 
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auditoriumsessie daglicht op te zoeken groot. Men dacht dat daglicht een welkome aanvulling op de 
kwaliteit van het auditorium zou zijn, maar ervaring hiermee was er in verscheidene interviews niet. 

Daglicht in auditoria 
In ons bestaan is daglicht erg wenselijk en zelfs zonder licht is er geen leven op aarde mogelijk. Licht 
is één van de fundamenten om het bestaan op aarde te garanderen. Zonder licht zouden we niet 
kunnen ademen, zien of kleur kunnen waarnemen. Tevens heeft daglicht ook een psychologisch 
effect op de mens. Voor veel mensen is de hoeveelheid daglicht een indicator voor hun stemming. Zo 
worden saaie donkere winterdagen bijvoorbeeld erg negatief ervaren. Licht is de basis van het 
menselijk bioritme. (Brandi 2006, p. 9) 
 
Licht is in de architectuur daarom al eeuwen een thema, welke met golfbewegingen hernieuwde 
interesses wekt. Zo vormde daglicht en zonlicht al belangrijke thema’s in geschiedkundige 
bouwwerken van bijvoorbeeld de Azteken, het Pantheon in Rome van de Romeinen en in de Gotische 
kathedralen. 
Met de uitvinding van elektrische verlichting door Thomas Edison, zo’n 100 jaar geleden, is het thema 
om daglicht in gebouwen te krijgen op de achtergrond geraakt en heeft kunstverlichting de taak 
overgenomen van het daglicht. Tegenwoordig is men gaan inzien dat kunstverlichting toch niet de 
taak van daglicht volledig kan vervangen. (Immerzeel 2008) Uit onderzoek van A. en G. Çakir, 
psychologen in werkomstandigheden, blijkt dat gebrek aan daglicht bijdraagt tot het ‘Sick Building 
Syndrome’ en een verstoring van het bioritme. Daglicht bepaalt tevens de mate van welzijn. Een goed 
gebalanceerd ontwerp van daglicht en kunstverlichting zorgt voor welzijn van iedereen, verminderd 
stress en angst en zorgt voor een comfortabele atmosfeer. (Brandi 2006, p. 13) Om deze reden kan 
daglicht niet meer ontbreken in ruimte waar mensen wonen en werken.  
 
De laatste jaren is veel aandacht uitgegaan naar het gebruik van daglicht in onder andere woningen 
en kantoorgebouwen. Auditoria en congrescentra zijn hierbij veel minder belicht. Een belangrijke 
reden om hier aandacht aan te schenken is dat de techniek de laatste jaren drastisch is veranderd. In 
de auditoria van 20 jaar geleden hield men presentaties aan de hand van overheadprojectors en 
diavoorstellingen. Met de uitvinding van de beamer en het gebruik van PowerPoint presentaties in de 
conferenties zijn de mogelijkheden in auditoria volledig gewijzigd (Immerzeel 2008, p. 10). Auditoria 
hoeven voor de projecties niet meer volledig van het daglicht worden afgesloten. Omdat auditoria van 
congrescentra door veel mensen meerdere uren achtereenvolgens worden gebruikt, ontstaat de 
behoefte om auditoria van daglicht te voorzien. 
 
In een auditorium ontstaat er de combinatie van verschillend type verlichting welke elkaar kunnen 
contrasteren. Zo zal de intensiteit van het daglicht en het zonlicht niet het gebruik van de beamer 
moeten verslappen. Wel is het van belang dat de gebruikers in de zaal genoeg daglicht hebben om 
bijvoorbeeld aantekeningen te kunnen maken of om mee te lezen met presentaties. Bij deze eisen 
spelen het voorkomen van verblinding, het creëren van een uniforme distributie van het licht en een 
goede waarneming van contrast. 
 
Daglicht kan op verschillende manieren een auditorium betreden. Zowel gevels als plafond hebben 
potenties om daglicht door te laten. Echter kunnen sommige vormen, locaties of groten het visuele 
comfort van een ruimte beïnvloeden. Deze gevelopeningen vormen dus een belangrijk deel van het 
visuele comfort van daglicht. 
Echter heeft ook de materialisatie van de interieurgevels invloed op het comfort van het auditorium. 
Interieurgevels kunnen daglicht weerkaatsen of absorberen. De hoeveelheid hiervan is afhankelijk van 
kleur en reflecties en dus afhankelijk van de materialisatie. 
 
Een combinatie van daglichttoetredingen en materialisatie dragen bij aan het visuele comfort van een 
auditorium. 

Onderzoeksvraag 
 
Hoe kan natuurlijk licht in een auditorium zorgen voor een visueel comfortabele ruimte? 
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Deelvragen 
 

 Welke (wettelijke) eisen en randvoorwaarden zijn nodig voor visueel comfort? 
 

 Hoe zijn de resultaten in bestaande auditoria ten opzichte van het visuele comfort in auditoria 
van Civiele techniek? 
 

 Hoe kunnen gevels gebruikt worden om daglicht in auditoria te brengen? 
 

 Hoe kunnen gevelopeningen gevarieerd worden in grootte en locatie om sterkte van daglicht 
te sturen en controleren? 
 

 Welke combinatie voldoet het beste aan de eisen van visuele comfort? 
 

 Welke materialen en reflecties kunnen op de interieurgevels de kwaliteit van het visuele 
comfort versterken en discomfort voorkomen? 
 

 Hoe kan het auditorium worden bijverlicht met kunstlicht om zijn functie en comfort te 
versterken? 
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THEORIE  

 
In dit onderzoek wordt verondersteld dat een aantal begrippen bekend zijn en dat aan de hand van de 
verschillende eenheden kunnen andere eenheden worden berekend. De verschillende formules en 
definities worden ter verduidelijking in dit hoofdstuk uiteengezet. 

Verlichtingssterkte 
De hoeveelheid licht dat een ruimte binnenvalt wordt bepaald in een bepaald punt. Van dit punt kan 
worden bekeken hoeveel lichtstroom er op een bepaald oppervlak terecht komt. Hierbij wordt 
gesproken over de verlichtingssterkte. (Vakgroep Bouwfysica 1990, p. 116) 
 

dE
dS
φ

=           (1) 

 
Hierin is ‘E’ de verlichtingssterkte [lux], dφ de lichtstroom [lm] en dS het oppervlak van de 
lichtstroom [m2] 

Verlichtingssterkte ratio 
Meerdere punten in een ruimte hebben ieder een eigen waarde. Om deze waarde met elkaar te 
kunnen vergeleken wordt een ratio gebruikt tussen de minimale en maximale waarden in een ruimte. 
 

min

max
ratio

E
E

E
=           (2) 

 
Hierin is ‘Eratio’ de ratio van de verlichtingssterkte [SI], ‘Emin‘ de minimale verlichtingssterkte 
[lux] en ‘Emax’ de maximale verlichtingssterkte [lux] 

Luminantie 
De helderheid van het licht wat op een oppervlak valt, wordt waargenomen door het oog. Dit wordt 
luminantie genoemd. De hoek waaronder het licht invalt en daardoor wordt ervaren is van belang voor 
het ervaren ervan. 
 

( )( )
cos

IL
A

θθ
θ

=
⋅

          (3) 

 
Hierin is ‘L(θ)’ de totale invallende luminantie [cd/m2], I(θ) de invallende lichtsterkte [candela], 
‘A’ het oppervlak waarop de lichtsterkte valt [m2] en ‘θ’ de invallende hoek [°]. 

 
De luminantie welke wordt gereflecteerd door het oppervlak, wordt in een bepaald diffuse mate 
gereflecteerd en heeft hierdoor een andere waarde voor de luminantie. 
 

r EL
π
⋅

=           (4) 

 
Hierin is ‘L’ de gereflecteerde luminantie ervaren door het oog [cd/m2], ‘r’ de reflectiecoëfficiënt 
van het oppervlak [SI], ’E’ de verlichtingssterkte [lux]. 

Verblinding 
Verblinding kan optreden door direct in de zon te kijken, maar ook doordat oppervlakken reflecteren. 
Er zijn  verschillende manieren om verblinding te berekenen. In Nederland wordt voor kunstlicht vooral 
gebruik gemaakt van de Unified Glare Rating (UGR). In de Verenigde Staten heeft men onderzoek 
gedaan naar verblinding door daglicht en hebben hiervoor de Daylight Glare Index (DGI) bepaald. 
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Unified Glare Rating 
 

2

10 2

0,258log
b

LUGR
L p

ω⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑         (5) 

 
Hierin is ‘UGR’ de Unified Glare Rating [SI], ‘Lb‘ de luminantie van de achtergrond [cd/m2], ‘p’ 
de Guth positie-index voor elke individuele armatuur [SI] 

 
Daylight Glare Index 
 

 
1,6 0,08

10 0,510log 0,48
0,07
s

b s

L
GI

L Lω
⎛ ⎞⋅Ω

= ⋅ ⎜ ⎟
+ ⋅⎝ ⎠

∑        (6) 

 
 Hierin is ‘GI’ de Glare Index [SI],’Ls’ de luminantie van de hemelkoepel [cd/m2] 
  

( )2 14
3

DGI GI= +          (7) 

 
 Hierin is ‘DGI’ de Daylight Glare Index [-] 

Daglichtfactor 
De verlichtingssterkte verschilt van locatie tot locatie in een ruimte, maar is ook voor iedere tijd 
verschillend. Om deze reden kan met een verhouding van de verlichtingssterkte in een bepaald punt 
ten opzichte van de hoeveelheid verlichtingssterkte buiten in het horizontale veld worden gerekend. 
 

( . .)

p

hor v v

E
DF

E
=

          
(8) 

 
Hierin is ‘DF’ de daglichtfactor, ‘Ep’ de verlichtingssterkte binnen [lux], ‘Ehor.v.v.’ de 
verlichtingssterkte in het horizontale vlak buiten in het vrije veld [lux] 

 
Indien meet- of rekenresultaten niet in het horizontale vrije veld zijn bepaald, kan deze aan de hand 
van resultaten in het verticale vlak achter het raam worden omgerekend. Hierbij is de vervuiling en de 
reductiefactor van het glas van belang. 
 

= ⋅.( )vert glas r vertE c E          (9) 
 

Hierin is ‘Evert (glas)’ de verlichtingssterkte achter het glas in verticale meettoestand [lux], cr de 
reductiefactor ter plaatse van de gevelopening en ‘Evert’ de verlichtingssterkte buiten in het 
verticale vlak [lux] 

 
De reductiefactor is afhankelijk van het type glas, vuil en andere belemmeringen. In het geval van de 
auditoria van Civiele techniek kan een factor van 0,8 worden aangehouden. 
 
Echter wordt voor de daglichtfactor gebruik gemaakt van de verlichtingssterkte in het horizontale vrije 
veld bij een CIE-hemelkoepel. Hierdoor moet de ‘Evert’ worden gecorrigeerd door een verhouding1. 
 
 = ⋅0,396vert horE E          (10) 
 
 Hierin is ‘Ehor’ de verlichtingssterkte buiten in het horizontale vlak [lux] 
 
 

                                                 
1 Vakgroep Bouwfysica, 1982, p. 6.29 
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1 VISUEEL COMFORT 

1.1 Introductie 
Visueel comfort is een begrip dat niet eenduidig kan worden omschreven. De wetgeving doet hier een 
aantal uitspraken over, zoals in NEN-EN 12464-1 en de NEN-EN 3087, welke voornamelijk zijn 
gebaseerd op minima. Tevens zijn hier de afgelopen jaren meerdere onderzoeken naar gedaan door 
verschillende onderzoeksbureaus, met ieder een eigen zienswijze. 
 
Volgens een Amerikaans onderzoek van de IESNA (Illuminating Engineering Society of North 
America), de ‘Quality of the Visual Environment Committee’, wordt visueel comfort bepaald door een 
groot aantal eigenschappen. (Dubois 2001, p. 24) 
Deze eigenschappen zijn deels meetbaar doormiddel van metingen, schaalmodellen en 
computersimulaties en zijn deels gedragsstudies. 
 
Meetbaar 

 Verlichtingssterkte 
 Luminantie in de ruimte (helderheid van het ruimteoppervlak) 
 Contrast 
 Verblinding 

 
 Kleurspectrum en kleurweergave 
 Daglicht 

 
Gedragsstudies 

 Ruimtelijke en visuele duidelijkheden 
 Visuele belangstelling 
 Psychologische oriëntatie 
 Gebruikscontrole en systeemflexibiliteit 

 
Dit onderzoek wordt gebaseerd op de meetbare eigenschappen van visueel comfort. Belangrijk is om 
aan deze meetbare eigenschappen de randvoorwaarden op te stellen. Dit hoofdstuk doet daarom 
onderzoek naar de (wettelijke) eisen en randvoorwaarden welke nodig zijn voor het visuele comfort. 

1.2 Meetbaar visueel comfort 
Voor meetbaar visueel comfort geldt net zoals visueel comfort in het algemeen dat er geen eenduidige 
meetwaarden bekend zijn. De Nederlandse wetgeving geeft een aantal minimale eisen met betrekking 
tot het visuele comfort, terwijl verschillende onderzoeken een acceptabele, aangename meetwaarde 
aangeven. Echter verschillen de onderzoeken in hun waarden. 

1.2.1 Verlichtingssterkte 
‘De verlichtingssterkte is het quotiënt van de lichtstroom op een 
oppervlakte-element in dat vlak en de oppervlakte van dat 
element.’ (Nederlands Normalisatie-instituut 2003, p. 3) Deze heeft 
invloed op het horizontale vlak. Bij een groot oppervlak verschillen 
de waarde dan ook van punt tot punt. 
 
De verlichtingssterkte is per functie en taak verschillend. Volgens 
NEN-EN 12464-1 zijn de minimale eisen voor oppervlakken 
weergegeven in tabel 1. Voor de volledige eisen zie Bijlage A. 
 
Tabel 1: Lichtsterkte per taak 

Taak Lichtsterkte 
1 Lezen, schrijven en typen 500 lux 
2 Conferentie- en vergaderruimten 500 lux 
3 Beeldschermgebruik UGR < 19 (Unified Glare Rating) 
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Echter geeft het bouwbesluit minimale lichtsterkte aan. Om deze redenen zijn er door verschillende 
wetenschappers meerdere onderzoeken gedaan. Hierbij is over het algemeen onderzoek gedaan naar 
verlichtingssterkte voor lezen en schrijven (taak 1), verlichtingssterkte voor gebruik van computers 
(taak 3) en minimale verlichtingssterkte in relatie tot het visuele comfort. 
 
De minimale eisen blijken uit onderzoek van bijvoorbeeld de IESNA (IES, 1993 in Velds, 2000) niet 
altijd voldoende te zijn. In de loop der jaren is door verscheidene energiecrisissen gekomen tot dit 
minimum, waarbij in sommige gevallen de biologische donkerte wordt bereikt. 
Toch blijkt uit onderzoek dat er een directe link is tussen licht & gezondheid en licht & emoties. Licht 
heeft uit onderzoek direct een relatie met het biologisch proces van cellen, het zenuwstelsel, de 
aanmaak van het slaaphormoon Melatonin en het stresshormoon Cortisol. (Küller en Lindsten 1992, p. 
305 - 317) 
 
Uit de verschillende onderzoeken zijn de volgende verlichtingsterkte samen te vatten. 
 
Tabel 2: Lichtsterkte uit onderzoeken 

Onderzoek Lezen en schrijven Beeldschermgebruik Minimum 
Boyce (1973) 800 lux - - 
Bean & Bell (1992) 800 lux 500 lux - 
CIBSE (1994) Min. 500 lux 300 – 500 lux 100 lux 
NUTEK (1994) Min. 500 lux - - 
Berrutto2 (1997) 425 -500 lux 325 - 550 lux - 
Arbejdstilsynet (2000) 500 lux - 100 lux 
Conclusie Min. 500 lux 300 – 500 lux 100 lux 
 
Contrast 
In een ruimte kan de lichtsterkte niet over gelijk zijn. In elk punt kan de lichtsterkte verschillen. Dit 
betekend dat in grotere ruimten een contrast in de lichtsterkte ontstaat. Om meetbaar hier waarden 
aan te koppelen worden maximale, minimale en gemiddelde lichtsterkte uit een ruimte met elkaar 
vergeleken. Hierbij komt een ratio uit, welke indiceert hoeveel het contrast in een ruimte is. 
Bij kunstlicht is hier in de afgelopen jaren meerdere onderzoeken naar gedaan. Voor daglicht geldt dit 
minder. Bij kunstlicht kan men zeggen dat Emin / Egem groter moet zijn dan een waarde tussen de 0,67 
en 0,8 moet zijn. (Dubois 2001, p. 29) Voor daglicht kan gesteld worden dat de waarde Emin / Emax > 
0,2. 

1.2.2 Luminantie 
‘De luminantie is het quotiënt van de lichtsterkte van een lichtbron en de schijnbare oppervlakte ervan 
in een bepaalde richting.’ (Nederlands Normalisatie-instituut 2003, p. 3) De luminantie is de helderheid 
welke wordt waargenomen door het oog. 
Het menselijk oog is in staat luminanties waar te nemen tussen de 10-5 cd/m2 (gezichtsdrempel) en 
105 cd/m2 (pijnlijkje verblinding). 
 
In relatie tot het visuele comfort vormt de luminantie een belangrijke schakel. De luminantie wordt 
voornamelijk ervaren in het verticale vlak. Deze verticale verlichting 
van vlakken dragen bij aan de ruimte ervaring van gebruikers. Deze 
dragen om deze reden dan ook bij aan het visuele comfort van de 
gebruikers. (Berrutto, Fontoynont en Avouac-Bastie 1997, p. 82 - 
110) 
 
Luminanties kunnen de volgende gevolgen veroorzaken. 
 Te hoge luminanties veroorzaken verblinding 
 Te hoge luminantieverschillen kunnen vermoeidheid 

veroorzaken 
 Te lage luminanties en luminantiecontrasten resulteren in een saaie niet-stimulerende 

(werk)omgeving. 
 

                                                 
2 Volledige onderzoek door Berrutto, Fontoynont & Avouac-Bastie 
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Volgens NEN-EN 12464-1 zijn de contrasten tussen de verschillende gebieden belangrijk voor het 
bepalen van de luminantie in een ruimte. Toch blijkt uit onderzoeken dat er per taak een aangename 
lichthelderheid aanwezig kan zijn voor het uitvoeren van een taak. (Dubois 2001, p. 30 - 31) De 
resultaten zijn als volgt. 
 
Tabel 3: Luminantie per taak 

Taak Luminantie 
1 Lezen, schrijven en typen 30 –   60 cd/m2 
2 Gebieden om functie 1 45 – 105 cd/m2 
3 Beeldschermgebruik 40 –   65 cd/m2 
 
Toch kunnen de luminanties in een grotere ruimte, veel hoger zijn dan de aangename waarde per 
taak. Door toetreding van daglicht worden ook automatisch grotere hoeveelheden luminantie in de 
ruimte bereikt. Zo heeft de zon een luminantie van 1,65 · 109 cd/m2. 
 
De maximale aangename luminantiewaarde in ruimten zijn in verschillende onderzoeken verschillend 
geconcludeerd. De conclusies hiervan zijn als volgt. 
 
Tabel 4: Lichtsterkte uit onderzoeken 

Onderzoek Luminantie maximaal Luminantie aanbevolen Luminantie met scherm
NUTEK (1994) < 1000 cd/m2 <   500 cd/m2 - 
CIBSE (1994) < 1500 cd/m2 - < 500 cd/m2 
ANSI (1996) <   850 cd/m2 - <   85 cd/m2 
ISO (2000) < 1000 cd/m2 - < 200 cd/m2 
Conclusie < 1000 cd/m2 - - 
 
Contrast 
Maatgevender voor luminantiebepaling is de verhouding tussen een object en een ander object of 
element. Omdat het oog zich aanpast aan de verschillende waarden van de luminanties moeten grote 
verschillen hierin worden vermeden. Dit kan namelijk verblinding van de gebruiker veroorzaken. 
 
Uit onderzoek blijken de volgende contrasten aangenaam: 
  3:1  Tussen papier werk en aangrenzende schermen 
  3:1 Tussen taak en de aanliggende omgeving 
10:1 Tussen punten ergens in het statische gezichtsveld (kijkhoek is 30°) 
30:1 Tussen punten ergens in het totale gezichtsveld (kijkhoek is 60°) 

1.2.3 Verblinding 
Verblinding door daglicht kan op twee manieren ontstaan. 
 Sluierreflectie of gereflecteerde verblinding 
 Spiegelende oppervlakken (zoals beeldschermen) 

 
Om te bepalen of verblinding optreedt kan gebruik worden gemaakt van de contrasten door 
lichtsterkte en luminantie. Het is echter ook mogelijk om voor een aantal punten te berekenen of er 
niet verblinding optreedt. 
 
Voor verblinding worden door verschillende landen verschillende manieren aangehouden waarop 
verblinding berekend moet worden. Het bouwbesluit gaat in dit geval uit van een Unified Glare Index 
(UGR) [5]. Deze manier van berekenen is zeer geschikt om verblinding te bereken met 
kunstverlichting, maar krijgt geen input om goed met daglicht te werken. Uit onderzoek van de 
‘Building Research Station’ uit Engeland en de ‘Cornell university’ uit de Verenigde Staten, is een 
nieuwe index geformuleerd, welke zowel rekening houdt met kunstlicht als daglicht. Zij hebben de 
Daylight Glare Index (DGI) [6] ontwikkeld. 
De DGI bevat dezelfde input als de UGR, maar voegt hier tevens de luminantie van de hemelkoepel 
en de locatie van de verblinding aan toe. 
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1.3 Randvoorwaarden 
De meetbare kwaliteiten kunnen dus worden verdeeld in 3 bruikbare categorieën: verlichtingssterkte, 
luminantie en verblinding. 

1.3.1 Verlichtingssterkten 
Uit het onderzoek kunnen de volgende gegevens worden geconcludeerd en samengevat. 

 Lezen, schrijven en typen  min.   500 lux 
 Conferentie en vergaderruimten min.   500 lux 
 Beeldschermgebruik   300 – 500 lux 

 
Zichtbaar is dat gesteld kan worden dat de lichtsterkte voor auditoria minimaal 500 lux moet zijn. Dit 
geldt voor de ruimte, als voor de functies, zoals lezen, schrijven en typen, nodig zijn. Echter is alleen 
voor verblinding van het beeldscherm minder lux nodig, een waarde tussen de 300 lux tot 500 lux. 
Hierbij kan geconcludeerd worden dat voor het beamerscherm plaatselijk een kleinere hoeveelheid 
licht moet toetreden. 
 

Ratio 
 Emin / Egem > 0,2 

 
Voor daglicht wordt aangenomen dat de lichtsterkte van de kleinste meting en die van de gemiddelde 
metingen groter moet zijn dan een waarde 0,2. Deze lage waarde is mogelijk doordat in daglicht veel 
variatie in lichtsterkte aanwezig is. Hierdoor zijn de overgangen heel geleidelijk bij daglicht en kan het 
contrast groter zijn. 
 
1.3.2 Luminantie 
Voor de luminantie zijn twee delen belangrijk. Allereerst de luminantie ter plaatse van de werkplek. In 
het auditorium betekend dit de zitplaats waar men schrijft, typt en leest met daarbij de omliggende 
ruimte. De luminanties hierbij liggen erg dicht bij elkaar. Variërend van 40 cd/m2 tot 105 cd/m2.  
 

 Lezen, schrijven en typen  45 –   60 cd/m2 
 Gebieden om de functie in auditorium 58 – 105 cd/m2 
 Beeldschermgebruik   40 –   65 cd/m2 

 
Aangezien de luminanties tussen de 30 cd/m2 en de 100 cd/m2 erg veel variëren, maar hierboven 
weinig verschil meer geven, blijven de luminanties hiertussen erg belangrijk. (Nederlands 
Normalisatie-instituut 1997, p. 4) Hogere waarden voegen niets toe aan de visuele kwaliteit van het 
licht. 
 
Wanneer luminanties van boven de 1000 cd/m2 worden bereikt kunnen deze voor het menselijk oog 
toch zorgen voor verblinding. Om deze reden vormt dit de maximale luminantie. 
 
De luminanties voor de functie liggen dus tussen de 40 cd/m2 tot 105 cd/m2, maar voor de ruimte 
kunnen deze hoger zijn. Om contrast te krijgen tussen de egale verdeling en de verschillende 
luminantiewaarden in de ruimten, kan gewerkt worden met een luminantieratio. Deze ratio is bepaald 
voor de verschillende verhoudingen tussen verschillende punten in de ruimte. 
 

Ratio 
   3:1  Tussen papier werk en aangrenzende schermen 
   3:1 Tussen taak en de aanliggende omgeving 
 10:1 Tussen punten ergens in het statische gezichtsveld (kijkhoek is 30°) 
 30:1 Tussen punten ergens in het totale gezichtsveld (kijkhoek is 60°) 

 
Voor het auditorium is het voor de ratio tussen taak en aanliggende omgeving of beeldschermen al 
een minimum gesteld. Om deze reden hoeft deze niet verder worden uitgewerkt. Wel is het 
overzichtsbeeld van belang. Het menselijk oog interpreteert de luminantieverschillen in twee 
verschillende situaties anders. Wanneer men recht voor zich uit kijkt, kan een hoek van 30° in één 
keer gezien worden. In dit geval zorgt een ratio van 1:10 voor een visueel comfortabel beeld. Wanneer 
met het hoofd kan draaien, kan een hoek van 60° worden waargenomen. In dit geval mag de ratio ook 
hoger liggen. Een ratio van 1:30 wordt als visueel comfortabel beschouwd. 
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1.3.3 Verblinding 
De verblinding kan worden bepaald aan de hand van een maximale verlichtingssterkte bij 
beeldschermen en een ratio voor de luminantie. Tevens kan dit aan de hand van formules. De 
volgende formules zijn mogelijk in dit geval. 
 

 UGR 
 DGI 

 
De UGR is in Nederland de verplichte en gebruikelijke formule om verblinding te berekenen. 
Aangezien er in dit onderzoek wordt ingegaan op daglicht, vormt de DGI een veel betere maatstaaf 
om de verblinding door daglicht te berekenen. Mede omdat deze formule veel gelijkenis vertoont met 
de UGR, maar hier toevoegingen aan heeft op het gebied van daglicht. 
 
Omdat verblinding in dit onderzoek met name bepaalt wordt door de ruimte ervaring en niet zo zeer 
het individuele werk vanaf een pc, voldoet een ratio die verblinding in de ruimte indiceert. 

1.4 Conclusie 
Vanuit het visuele comfort kunnen een aantal randvoorwaarden worden opgesteld waaraan het 
onderzoek moet voldoen om een visueel comfortabele ruimte te vormen. De randvoorwaarden vormen 
dus de meetbare kwaliteiten zoals deze kunnen worden bepaald in een ruimte. Voor auditoria  kunnen 
de volgende randvoorwaarden gebruikt worden. 
 
Verlichtingssterkte 

 Min. 500 lux 
 Emin / Emax > 0,2 

 
Luminantie 

 40 – 100 cd/m2 
 Ratio 1:10 Tussen punten ergens in het statische gezichtsveld (kijkhoek is 30°) 
 Ratio 1:30 Tussen punten ergens in het totale gezichtsveld (kijkhoek is 60°) 

 
Verblinding 

 Max. 1000 cd/m2 
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2 METINGEN IN BESTAANDE AUDITORIA 

2.1 Inleiding 
Op dit moment zijn er geen wettelijke eisen aan daglichttoetreding en verlichting in auditoria. 
Eveneens is er geen maatstaf voor visueel comfort in auditoria. Om deze reden moet eerst 
geïnventariseerd worden hoe huidige auditoria voldoen aan minimale eisen. Vergelijkbaar met 
auditoria zijn collegezalen welke wel door NEN-EN 124640-1 met een minimumeis wordt omschreven. 
Het gebruik van daglicht in auditoria is een niet vaak voorkomend onderdeel van auditoria. Toch 
worden in enkele auditoria daglicht gebruikt. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld de grote auditoria 
van Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft. Deze auditoria steken via de lange zijde uit 
het gebouw, waarbij in twee gevels daglicht kan toetreden. Tevens vormen kleine vlakke collegezalen 
natuurlijk ook spreekruimten. 
 
Om deze reden zijn 2 typen auditoria van Civiele techniek doorgemeten op de verlichtingssterkte, om 
de bestaande situatie van auditoria met daglicht verder te bekijken. Zijn deze auditoria geschikt om 
door daglicht te worden verlicht, of vormt dit hoofdzakelijk een architectonische beslissing? 
De keuze van deze heel verschillende auditoria zijn gekozen vanwege de grote verschillen in 
kwaliteiten. Een relatief klein en vlak auditorium met grote gevelopeningen. Hierdoor kan veel daglicht 
de hele ruimte verlichten. En een groot hellend auditorium met relatief kleine gevelopeningen. 
Door deze twee auditoria door te meten op verlichtingssterkte kan een indicatie worden gedaan over 
de mogelijkheden van daglichttoetreding in auditoria. 
 
Tevens vormen metingen van bestaande auditoria een basis om een betrouwbare simulatie te maken. 
Simulatieresultaten kunnen op deze manier vergeleken worden met gemeten verlichtingswaarden. 
Daarom vormt deze tevens het uitgangspunt om betrouwbare simulaties te doen van niet bestaande 
auditoria. 

2.2 Methode 
In dit onderzoek is gekozen om 2 verschillende soorten auditoria van Civiele Techniek te TU Delft te 
meten op verlichtingssterkte. 
 Vlak auditorium met 24 zitplaatsen     (zaal 5.99) 
 Hellend auditorium met 250 zitplaatsen    (zaal D) 

 
Voor de metingen is een Lux-meter gebruikt.  
Lutron LX-101  
Zeta Engeneering uit Gouda  
Typenummer: L437024  
 
Deze Lux-meter meet de verlichtingssterkte in het horizontale vlak. En is 
daarom ook horizontaal gemeten. 

2.2.1 Vlak auditorium 
Het vlakke auditorium is een klein auditorium geschikt voor 24 zitplaatsen. Het is een auditorium van 
6.000 mm. bij 11.000 mm. Aan één lange zijde bevinden zich ramen, welke vanaf een hoogte van 850 
mm. tot en met de volledige hoogte van de ruimte zich bevinden. De andere lange zijde is volledig 
gesloten met één deur als toegang tot het auditorium. De twee korte zijden zijn volledig gesloten. 
 
Aan één korte zijde kan een beamerscherm worden uitgerold, welke bij de metingen volledig uitgerold 
was en heeft diagonaal voor het raam een schrijfscherm. 
 
Over het vlakke auditorium wordt denkbeeldig een grit gelegd, waarbij de snijpunten de meetpunten in 
de ruimte zijn. Deze meetpunten zijn op een gelijke afstand van elkaar geplaatst. (Zie afbeelding 3) 
 
 Een eerste rij meetpunten is genomen op de tafels aangrenzend aan het glas. 
 Een tweede rij is genomen aan de andere kant van de tafels.  
 Een derde rij is genomen aan de derde rij tafels bij het derde pad aan de muurzijde. 
 Een laatste rij is genomen tegen de muur aan. 
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Afbeelding 3: Meetpunten zaal 5.99 

De meetpunten zijn genomen op een hoogte van 75 cm. vanaf de vloer, welke gelijk zijn aan het 
bovenvlak van de tafels. 
 

 

 
 

Afbeelding 4: Binnengevel aanzicht zaal 5.99 

In dit auditorium zijn 2 vergelijkbare metingen gedaan. Beide metingen zijn gedaan op maandag 20 
oktober 2008 ’s middags.  
De eerste meting is gedaan met alle ramen onverduisterd, zodat al het licht op een natuurlijke manier 
de zaal kan betreden. 
De tweede meting is gedaan waarbij de eerste twee ramen afgesloten werden door de zonwering. 
Hierdoor kon er op deze plekken 60 lux door de zonwering heen schijnen. (Zie afbeelding 5) 
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        Onverduisterd                                                                          Gedeeltelijk verduisterd 
 

Afbeelding 5: Gevelverduistering zaal 5.99 

2.2.2 Hellend auditorium 
Het hellend auditorium is een auditorium geschikt voor 250 zitplaatsen. Het is een auditorium van 
12.000 mm. bij 21.000 mm. De noordgevel is grotendeels van glas, welke vanaf de grond tot dak reikt. 
De oostgevel heeft één grote opening welke de vorm van de helling mee volgt (zie afbeelding 7). De 
zuidzijde is een gesloten korte gevel met uitgerold beamerscherm. De westzijde is ook een volledig 
gesloten ruimte, wel vormt deze aan beide zijkanten de ontsluiting van de ruimte. Hier komt verder 
geen daglicht door naar binnen. 
 
Over de plattegrond is een grit gelegd waarbij de snijpunten de meetpunten vormen. 
 Een eerste rij meetpunten is gedaan direct langs de lange zijde met de raamopening. 
 Een tweede rij meetpunten is hier 1.250 mm. vandaan, gelegen aan de andere zijde van de 

traptrede. 
 Een derde rij meetpunten is gelegen over de symmetrie-as van het auditorium, temidden van de 

stoelen. 
 Een vierde rij meetpunten is wederom gelegen aan de zijde van de traptrede, gelegen aan de 

gesloten gevelkant. 
 Een vijfde rij meetpunten is gelegen langs de gesloten gevel. 

 
 

 

 
 

Afbeelding 6: Meetpunten zaal D 

De meetpunten zijn genomen op een hoogte van 75 cm. vanaf de vloer. Omdat deze hoogte bij een 
hellend auditorium per kolom verschillend is, is deze iedere meting opnieuw bepaald. 
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Afbeelding 7: Binnengevel aanzicht zaal D 

Omdat dit auditorium grenst aan de noord-oost gevel van het gebouw, zijn de metingen gedaan in een 
ochtendsituatie en in een middagsituatie. Situaties waarbij ’s ochtends geen zonlicht het auditorium 
binnen schijnt en ’s middags wel het auditorium binnen schijnt. 
De ochtendsituatie is gemeten op donderdag 23 oktober 2008 en de middagsituatie is gemeten op 
maandag 20 oktober 2008. 

2.3 Resultaten 
De resultaten bestaan in dit onderzoek uit de waarde [lux] welke door de Lux-meter zijn weergegeven. 

2.3.1 Vlak auditorium 
Meeting A 
 
TU Delft Civiele techniek 
Zaal 5.99 
 
Datum   20 oktober 2008 
Begintijd  14:20 uur 
Eindtijd   14:35 uur 
 
Evert(glas)   26.400 lux 
 
Meetpunt Waarde   DF 

1 285 lux 0,34%
2 1.330 lux 1,60%
3 1.600 lux 1,92%
4 4.760 lux 5,71%
5 14.880 lux 17,86%
6 2.310 lux 2,77%
7 2.020 lux 2,42%
8 2.270 lux 2,72%
9 17.200 lux 20,64%

10 2.210 lux 2,65%
11 1.620 lux 1,94%
12 6.270 lux 7,52%
13 18.530 lux 22,24%
14 2.220 lux 2,66%
15 2.480 lux 2,98%
16 9.300 lux 11,16%
17 14.170 lux 17,00%

   

Meeting B 
 
TU Delft Civiele techniek 
Zaal 5.99 
 
Datum   20 oktober 2008 
Begintijd  14:40 uur 
Eindtijd   14:50 uur 
 
Evert(glas)   19.900 lux 
 
Meetpunt Waarde  DF 

1 45 lux 0,07%
2 203 lux 0,32%
3 166 lux 0,26%
4 271 lux 0,43%
5 384 lux 0,61%
6 443 lux 0,71%
7 342 lux 0,54%
8 384 lux 0,61%
9 489 lux 0,78%

10 635 lux 1,01%
11 655 lux 1,04%
12 4.310 lux 6,86%
13 11.810 lux 18,80%
14 943 lux 1,50%
15 1.528 lux 2,43%
16 6.820 lux 10,86%
17 12.420 lux 19,77%



24   Dirk-Jan Immerzeel 

2.3.2 Hellend auditorium 
Meeting C 
 
TU Delft Civiele techniek 
Zaal D 
Datum   20 oktober 2008 
Begintijd  13:45 uur 
Eindtijd   14:10 uur 
 
Evert(glas)  A  30.000 lux 
Evert(glas)  B  70.000 lux 
 

Meetpunt Waarde  DF 
1 50 lux 0,02%
2 55 lux 0,02%
3 275 lux 0,12%
4 227 lux 0,10%
5 148 lux 0,07%
6 58 lux 0,03%
7 267 lux 0,12%
8 460 lux 0,21%
9 204 lux 0,09%

10 178 lux 0,08%
11 150 lux 0,07%
12 3.850 lux 1,74%
13 372 lux 0,17%
14 117 lux 0,05%
15 102 lux 0,05%
16 560 lux 0,25%
17 1.430 lux 0,65%
18 2.020 lux 0,91%
19 1.780 lux 0,81%
20 -  -
21 2.870 lux 1,30%
22 9.250 lux 4,19%
23 1.680 lux 0,76%
24 2.350 lux 1,06%
25 628 lux 0,28%
26 76 lux 0,03%
27 112 lux 0,05%
28 128 lux 0,06%
29 76 lux 0,03%
30 97 lux 0,04%
31 474 lux 0,21%
32 44 lux 0,02%
33 1.124 lux 0,51%

 
 

Meeting D 
 
TU Delft Civiele techniek 
Zaal D 
Datum   23 oktober 2008 
Begintijd  09:40 uur 
Eindtijd   09:55 uur 
 
Evert(glas)  A  3.590 lux 
Evert(glas)  B  3.790 lux 
 

Meetpunt Waarde  DF 
1 15 lux 0,13%
2 16 lux 0,13%
3 35 lux 0,29%
4 30 lux 0,25%
5 28 lux 0,23%
6 12 lux 0,10%
7 28 lux 0,23%
8 51 lux 0,43%
9 37 lux 0,31%

10 44 lux 0,37%
11 39 lux 0,33%
12 728 lux 6,09%
13 84 lux 0,70%
14 29 lux 0,24%
15 32 lux 0,27%
16 112 lux 0,94%
17 260 lux 2,17%
18 148 lux 1,24%
19 132 lux 1,10%
20 126 lux 1,05%
21 1.135 lux 9,49%
22 818 lux 6,84%
23 375 lux 3,13%
24 358 lux 2,99%
25 125 lux 1,04%
26 38 lux 0,32%
27 40 lux 0,33%
28 21 lux 0,18%
29 17 lux 0,14%
30 260 lux 2,17%
31 60 lux 0,50%
32 238 lux 1,99%
33 17 lux 0,14%

Op zowel 20 oktober 2008 als 23 oktober 2008 betrof het een half bewolkte dag. Momenten van 
onbelemmerde zon en momenten van bewolking. 
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Afbeelding 8: Impressies auditoria 

2.4 Bespreking 
De grote van de verlichtingssterkte dat in de auditoria aanwezig zijn, is afhankelijk van de hoeveelheid 
verlichtingssterkte dat door gevelopeningen de ruimte binnen treedt. Deze verlichtingssterkte is 
afhankelijk van de omstandigheden buiten. Liggen de openingen op het noorden gericht, of op het 
zuiden, is het bewolkt of onbewolkt. 
 
De randvoorwaarden zoals deze in hoofdstuk 1.3.1 gesteld zijn, stellen dat de minimale 
verlichtingssterkte in het auditorium 500 lux is. 

2.4.1 Vlak auditorium 
In meting A en meting B zijn metingen verricht ’s middags bij een half bewolkte hemel. Hierbij zijn de 
ramen gelegen aan de zuid-west zijde van de ruimte. Dit betekend dat er om 14:00 uur ’s middags de 
zon in de achterste gedeelte van de ruimte schijnt. 
Gemeten is hierbij de hoeveelheid verlichting dat het gebouw binnen treedt in het verticale vlak langs 
de binnenzijde van het glas. Doormiddel van het toepassen van de daglichtfactor (DF) kan worden 
bepaald wat de hoeveelheid licht is in het vrije horizontale veld aan de buitenkant van het gebouw. 
Deze bedraagt in dit geval voor meting A Ehor(v.v.) 66.666 lux. en voor meting B Ehor(v.v.) 50.253 lux. 
 
In geval van meting A, waarbij alle ramen onverduisterd zijn, kunnen de metingen als volgt worden 
weergegeven. 
 

 

 
 

Grafiek 1: Resultaat metingen A 
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Hierbij zijn de waarden langs het raam meer dan voldoende. Tevens zijn de waarden voor in de 
ruimten (de lage balken) voldoende genoeg om aan de eisen te voldoen. 
 
Indien 2 van de 3 ramen worden geblindeerd lijkt er logischerwijs een ander resultaat op te treden. 
 

 

 
 

Grafiek 2: Resultaat metingen B 

De rode vlakken tonen aan dat door de verduistering de verlichtingssterkte voor in de ruimte niet meer 
voldoende is aan de gestelde waarden van 500 lux.  
 
Gesteld kan worden dat de verlichtingssterkte aan de raamzijde vele malen hoger is dan de 
verlichtingssterkte aan de wandzijde. Ondanks dat deze bij openingen voldoende is, neemt deze wel 
significant af. Indien deze zaal breder zou zijn, is het nodig om meer licht dieper de ruimte in te 
brengen. 

2.4.2 Hellend auditorium 
Voor meting C en meting D zijn metingen respectievelijk ’s middags en ‘s ochtends verricht bij een half 
bewolkte hemel. Hierbij zijn de gevelopeningen gericht op het zuiden en oosten. In de middagsituatie 
betekent dit dat het zonlicht de ruimte binnenkomt, in de ochtendsituatie is dit niet het geval en treedt 
alleen indirect licht de ruimte binnen. 
 
Het verschil tussen alleen indirecte verlichting en directe en indirecte verlichting zorgen voor een groot 
verschil in verlichtingssterkte. In deze variant is de binnentredende verlichting eveneens gemeten in 
het verticale vlak langs de binnenzijde van het glas. Doormiddel van het toepassen van de 
daglichtfactor (df) kan hierbij ook worden bepaald wat de hoeveelheid licht is in het vrije horizontale 
veld aan de buitenkant van het gebouw. Deze bedraagt in dit geval Ehor(v.v.) 176.767 lux. 
 
Voor een meting in de middagsituatie wordt in tabel 3 weergegeven. 
 
In tegenstelling tot de metingen van variant A, voldoet deze variant in de middagsituatie met alle 
gevelopeningen onverduisterd niet aan de gestelde minimum waarde. De grafiek toont wel aan dat de 
ruimte gelegen aan de rand van de gevelopeningen genoeg verlichtingssterkte heeft, maar de 
gebieden verder van deze gevelopeningen absoluut niet. In deze variant moet dus gezorgd worden 
voor meer licht in de ruimte. Tevens moet het licht dieper de ruimte in worden gebracht. 
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Grafiek 3: Resultaat metingen C 

De resultaten uit meting C zijn dus afkomstig van een verlichtingssterkte met direct zonlicht en 
indirecte verlichting. Dezelfde meting is gedaan zonder direct zonlicht in een morgensituatie. In dit 
geval wordt uitgegaan van een andere daglichtfactor, omdat de hoeveelheid licht in het verticale vlak 
achter het glas ook een andere waarde heeft. Deze is in dit geval Ehor(v.v.) 9.571 lux. 
De resultaten van meting D zijn als volgt. 
 

 

 
 

Grafiek 4: Resultaat metingen D 

Deze variant toont aan dat indien er geen zonlicht aanwezig is in het auditorium zelfs de meetpunten 
langs de gevel niet voldoen aan de minimumeisen van 500 lux. In deze variant geldt zeker dat er meer 
licht in de ruimte moet worden gebracht en dat het licht dieper in de ruimte moet komen. De waarde 
langs de gesloten binnengevels bereiken nog geen 10% van de minimale eis. 

2.5 Conclusie 
De auditoria zijn beoordeeld op een minimale verlichtingssterkte van 500 lux. Deze waarde moet 
vallen op het werkblad van de gebruikers. Indien een klein vlak auditorium wordt doorgemeten met 
een groot oppervlak aan ramen, wordt de minimale eis aan verlichtingssterkte behaald. Indien ⅓ van 
het glasoppervlak daglicht toe laat, wordt de minimale eis in zelfde omstandigheden niet gehaald. Het 
is dus van belang dat het glasoppervlak groot genoeg is om de gehele ruimte te verlichten. 
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Indien een groot auditorium wordt doorgemeten met aan twee gevelzijden glasdelen, dan wordt in alle 
gevallen de minimale verlichtingssterkte aan daglicht niet gehaald. In het geval dat direct zonlicht het 
auditorium kan betreden bevinden zich rond de gevelopeningen delen welke genoeg daglicht 
ontvangen. Indien het auditorium alleen door indirect daglicht wordt verlicht, zijn de plekken waar de 
minimale verlichtingssterkte wordt behaald heel weinig. Daglicht moet dus in grote auditoria beter 
verspreidt worden door de hele ruimte, zodat niet alleen de ruimte achter de glasvlakken verlicht zijn. 
 
 
 Kleine auditoria met grote gevelopeningen krijgen voldoende daglicht binnen 

 
 Kleine auditoria met weinig gevelopeningen krijgen niet voldoende daglicht binnen 

 
 Grote auditoria met kleine gevelopeningen krijgen niet voldoende daglicht binnen 

 
 Bij grote auditoria met kleine gevelopeningen moet meer daglicht de ruimte worden 

binnengebracht. 
 
 Bij grote auditoria met kleine gevelopeningen moet daglicht dieper de ruimte worden ingebracht 

 
 Bij indirecte daglichttoetreding is er per definitie tekort daglicht in grote auditoria met kleine 

gevelopeningen. 
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3 SIMULATIES VAN BESTAANDE AUDITORIA 

3.1 Inleiding 
De metingen van de bestaande auditoria van Civiele Techniek zijn realistische gegevens van de 
werkelijkheid. In het onderzoek naar daglicht in auditoria kan niet voor iedere variant en idee een 
gebouw worden neergezet waar metingen gedaan kunnen worden. Aan de hand van 
computersimulaties kan dit echter wel worden gerealiseerd. Toch kunnen computersimulaties onjuiste 
gegevens weergeven indien programmatuur niet juist wordt toegepast. 
 
Door een simulatie te maken van de bestaande auditoria, kan worden aangetoond dat de 
rekenresultaten betrouwbaar zijn voor het vervolg van het onderzoek. 
 
Voor het simuleren van de auditoria zijn meerdere soorten licht-software pakketten beschikbaar. Veel 
gebruikte zijn hierbij DIALux en Desktop Radiance. Door Hester Hellinga, PhD student van de TU Delft 
faculteit Bouwkunde, is hier een vergelijkingsonderzoek naar gedaan. (Hellinga 2006) Uit dit 
onderzoek blijkt dat voor de simulaties van auditoria, waarbij geen dubbele reflecties plaatsvinden, 
DIALux geschikt is. DIALux is een gebruiksvriendelijker programma, welke geschikt is in de 
ontwerpfase van projecten. Wanneer het licht in een binnenruimte via een andere binnenruimte moet 
worden gesimuleerd, is dit te ingewikkeld voor DIALux, maar dit is niet het geval bij het auditorium. 
Indien complexe modellen gesimuleerd moeten worden is Desktop Radiance een geschikt 
programma. Het nadeel is dat veel parameters moeten worden toegekend, waardoor de 
nauwkeurigheid van de resultaten eenvoudig misleidend kunnen zijn. 
 
Aangezien de simulaties van bestaande auditoria en van de nieuwe auditoria relatief eenvoudige 
ruimten zijn, waarbij veel varianten met elkaar vergeleken worden, voldoet DIALux aan de gestelde 
wensen voor de simulaties en is dit programma gebruikt  voor alle simulaties in dit onderzoek. 

3.2 Methode 
In dit onderzoek zijn twee verschillende soorten auditoria van Civiele Techniek van de TU Delft 
uitgewerkt, welke overeenkomstig zijn met de auditoria die gemeten zijn. Voor deze auditoria wordt 
met het softwareprogramma DIALux de verlichtingssterkte berekend. 
 Vlak auditorium met 24 zitplaatsen    (zaal 5.99) 
 Hellend auditorium met 250 zitplaatsen   (zaal D) 

 
In het algemeen moet bij DIALux meerdere gegevens worden ingevuld. Deze vinden in de volgende 
volgorde plaats. 
 
De ruimte 
 Bepalen geometrie 
 Toekennen ramen en deuren 
 Meubilair en objecten toevoegen (optioneel) 

Kenmerken ruimte 
 Toekennen materiaal aan vloer, muren en plafond 

 Kleur materiaal 
 Reflectiefactor materiaal 

Berekening 
 Toekennen van berekeningspunten 
 Daglichtdecor toekennen 

 Datum en tijd 
 Hemelmodel 

3.2.1 Vlak auditorium 
De ruimte 
Het vlakke auditorium is een klein auditorium geschikt voor 24 zitplaatsen. Het is een auditorium van 
6.000 mm. bij 11.000 mm. Aan één lange zijde bevinden zich ramen, welke vanaf een hoogte van 850 
mm. tot en met de volledige hoogte van de ruimte zich bevinden. De andere lange zijde is volledig 
gesloten met één deur als toegang tot het auditorium. De twee korte zijden zijn volledig gesloten. 
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Afbeelding 9: Geometrische weergave zaal 5.99 

Kenmerken ruimte 
Aan de ingevoerde geometrie wordt elk onderdeel apart gekenmerkt. 
 Vloer 

In werkelijkheid bestaat de vloer uit een linoleum donkerrode vloer. Kleur heeft over het algemeen 
invloed op de luminantie van een ruimte, maar bepaalt ook de reflectiefactor van het oppervlak. 
De reflectiefactor voor vloeren is normaliter tussen de 0,1 en 0,5. (Nederlands Normalisatie-
instituut 2003, p. 7) In dit model is daarom uitgegaan van een reflectiefactor van 0,2. 
 

 Plafond 
In werkelijkheid heeft dit auditorium een standaard verlaagd kantoorplafond. Deze heeft een 
lichtgrijze kleur. De reflectiefactor voor plafonds is normaliter tussen 0,6 en 0,9. (Nederlands 
Normalisatie-instituut 2003, p. 7) In dit model is daarom uitgegaan van een standaard plafond 
reflectiefactor van 0,7. 
 

 Wanden 
In werkelijkheid bestaan de wanden uit vlak gestuukte wanden. Deze hebben een geel / beige 
kleur. De reflectiefactor voor wanden is normaliter tussen 0,3 en 0,8. (Nederlands Normalisatie-
instituut 2003, p. 7) Gebruikelijk is om normaal een waarde van 0,5 aan te nemen voor 
standaardwanden. In dit geval is uitgegaan van een iets lagere waarde in verband met de kleur 
van 0,45. 
 
- Ramen 

De ramen zijn in de oostgevel een bijzonder wandonderdeel. Glas bestaat uit verschillende 
soorten typen met ieder een andere transmissiegraad. Tevens vormt de hoeveelheid vuil op 
het glas ook een belangrijke factor in.  In dit geval bestaat het raam uit enkel vensterglas. Voor 
enkelvoudig vensterglas ligt de transmissiegraad tussen 0,85 en 0,9. (Vakgroep Bouwfysica 
1982, p. 6.29) In dit model is hierdoor uitgegaan van een transmissiegraad van 90%. Tevens 
speelt een belangrijke rol hoeveel vuil er op het glas aanwezig is. In werkelijkheid was het glas 
vuil, met veel zand. Om deze reden is in het model uitgegaan van een vervuilingfactor van 0,9. 
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Berekening 
Voor een goede vergelijking met de werkelijke metingen zijn berekeningspunten toegekend welke 
gelijk zijn aan de rekenpunten. Deze berekeningspunten zijn ingesteld om berekeningen te doen in het 
horizontale vlak.  
 
Als laatste is in dit model een daglichtdecor toegevoegd. De metingen zijn genomen in Delft, welke 
niet door DIALux wordt ondersteund. De dichtstbijzijnde herkenbare plaats is Rotterdam, waarbij de 
verschillen voor daglicht met Delft te verwaarlozen zijn. Om deze reden is een daglichtdecor gekozen 
voor Rotterdam. 
De metingen zijn gedaan op 20 oktober 2008 van 14:20 uur tot 14:35 uur. Daarom is gekozen om 
deze op 14:30 uur in te voeren. 
 

Afbeelding 10: Meetpunten zaal 5.99 

Gedurende de metingen was de hemel overwegend bewolkt met her en der een enkele opklaring. 
Omdat gedurende de metingen bijna alle tijd amper directe zontoetreding was, is gekozen voor een 
bewolkte hemel als hemelmodel. 

3.2.2 Hellend auditorium 
De ruimte 
Het hellend auditorium is een auditorium geschikt voor 250 zitplaatsen. Het is een auditorium van 
12.000 mm. bij 21.000 mm. De noordgevel is grotendeels van glas, welke vanaf de grond tot dak reikt. 
De oostgevel heeft één grote opening welke de vorm van de helling mee volgt (zie afbeelding 5). De 
zuidzijde is een gesloten korte gevel met uitgerold beamerscherm. De westzijde is ook een volledig 
gesloten ruimte, wel vormt deze aan beide zijkanten de ontsluiting van de ruimte. 
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Afbeelding 11: Geometrische weergave zaal D 

Kenmerken ruimte 
Aan de ingevoerde geometrie wordt elk onderdeel apart gekenmerkt. 
 Vloer 

In werkelijkheid bestaat de vloer uit een donkergrijze vloerbedekking. De donkere kleur bepaalt in 
deze de reflectiefactor, gecombineerd met de absorberende vloerbedekking. De reflectiefactor is 
normaliter tussen de 0,1 en 0,5. In dit model is daarom uitgegaan van een reflectiefactor van 0,2. 
 

 Plafond 
In werkelijkheid bestaat het plafond uit licht houtkleurige balken met een gelakte afwerking. 
Normaliter heeft het plafond een reflectiefactor tussen de 0,6 en 0,9. Deze zijn als materiaal uit de 
standaardbibliotheek van DIALux aan het plafond toegekend. En hebben een reflectiefactor van 
0,52. 
 

 Wanden 
De wanden bestaan in werkelijkheid uit licht betonnen wanden. Deze hebben een lichtgrijze 
uitstraling. De reflectiefactor voor wanden is gewoonlijk tussen de 0,3 en 0,8. Omdat het grijs een 
vrij donkere waarde heeft, is in dit geval uitgegaan van een reflectiefactor van 0,25. 
 
- Ramen 

De ramen zijn in de oostgevel een bijzonder wandonderdeel. Glas bestaat uit verschillende 
soorten typen met ieder een andere transmissiegraad. Tevens vormt de hoeveelheid vuil op 
het glas ook een belangrijke factor in.  In dit geval bestaat het raam uit enkel vensterglas. Voor 
enkelvoudig vensterglas ligt de transmissiegraad tussen 0,85 en 0,9. In dit model is hierdoor 
uitgegaan van een transmissiegraad van 90%. Tevens speelt een belangrijke rol hoeveel vuil 
er op het glas aanwezig is. In werkelijkheid was het glas vuil, met veel zand. Om deze reden is 
in het model uitgegaan van een vervuilingfactor van 0,9. 

 
Berekening 
Voor een goede vergelijking met de werkelijke metingen zijn berekeningspunten toegekend welke 
gelijk zijn aan de meetpunten. Deze berekeningspunten zijn ingesteld om berekeningen te doen in het 
horizontale vlak.  
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Afbeelding 12: Meetpunten zaal 5.99 

Als laatste is in dit model een daglichtdecor toegevoegd. De metingen zijn genomen in Delft, welke 
niet door DIALux wordt ondersteund. De dichtstbijzijnde herkenbare plaats is Rotterdam, waarbij de 
verschillen voor daglicht met Delft te verwaarlozen zijn. Om deze reden is een daglichtdecor gekozen 
voor Rotterdam. 
 
De metingen zijn gedaan op 20 oktober 2008 van 13:45 uur tot 14:10 uur. Daarom is gekozen om 
deze op 13:50 uur in te voeren. 
 
Gedurende de metingen was de hemel overwegend bewolkt met her en der een enkele opklaring. 
Vanwege de grote verschillen in bewolkt en onbewolkt is in dit model gekozen voor een afwisselende 
hemel als hemelmodel. 

3.3 Resultaten 

3.3.1 Vlak auditorium 
TU Delft Civiele techniek 
Zaal 5.99 
 
Datum   20 oktober 2008 
Begintijd  14:20 uur 
Eindtijd   14:35 uur 
 
Evert(glas)   26.400 lux bij meting 
Ehor(v.v.)     8.396 lux bij simulatie 
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Tabel 5: Simulatieresultaten vlak auditorium 

Rekenpunt Simulatie 
Waarde DF 

1 536 lux 4,57%
2 412 lux 3,51%
3 541 lux 4,61%
4 1.202 lux 10,25%
5 2.116 lux 18,04%
6 577 lux 4,92%
7 735 lux 6,26%
8 1.703 lux 14,52%
9 2.585 lux 22,03%

10 610 lux 5,20%
11 780 lux 6,65%
12 1.766 lux 15,05%
13 2.513 lux 21,42%
14 484 lux 4,13%
15 597 lux 5,09%
16 1.351 lux 11,52%
17 2.508 lux 21,38%

 
 
De daglichtfactor [DF] is ontstaan uit formule (1) 
 

φ
=

dE
dS  

 
Indien gemeten is met een Evert(glas) dan moet deze waarde nog omgerekend worden naar Ehor(v.v.). 
 
 

 

 
Afbeelding 13: Geometrische weergave zaal 5.99 
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3.3.2 Hellend auditorium 
TU Delft Civiele techniek 
Zaal 5.99 
 
Datum   20 oktober 2008 
Begintijd  13:45 uur 
Eindtijd   14:10 uur 
 
Evert(glas)   70.000 lux bij meting 
Ehor(v.v.)   14.130 lux bij simulatie 
 
Tabel 6: Meet- en simulatieresultaten hellend auditorium 

Rekenpunt Simulatie 
Waarde DF 

1 29 lux 0,21%
2 35 lux 0,25%
3 85 lux 0,60%
4 73 lux 0,52%
5 64 lux 0,45%
6 38 lux 0,27%
7 100 lux 0,71%
8 169 lux 1,20%
9 79 lux 0,56%

10 87 lux 0,62%
11 111 lux 0,79%
12 1.314 lux 9,30%
13 173 lux 1,22%
14 60 lux 0,42%
15 114 lux 0,81%
16 354 lux 2,51%
17 902 lux 6,38%
18 933 lux 6,60%
19 471 lux 3,33%
20 303 lux 2,14%
21 3.295 lux 23,32%
22 2.987 lux 21,14%
23 2.208 lux 15,63%
24 108 lux 0,76%
25 58 lux 0,41%
26 106 lux 0,75%
27 93 lux 0,66%
28 184 lux 1,30%
29 120 lux 0,85%
30 254 lux 1,80%
31 174 lux 1,23%
32 988 lux 6,99%
33 70 lux 0,50%

 
De daglichtfactor [DF] is ontstaan uit formule (1) 
 

φ
=

dE
dS  

 
Indien gemeten is met een Evert(glas) dan moet deze waarde nog omgerekend worden naar Ehor(v.v.). 
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Afbeelding 14: Geometrische weergave zaal D 
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3.4 Bespreking 
De simulatiemodellen komen voort uit werkelijke situaties van twee type auditoria bij Civiele Techniek 
van de TU Delft. Van deze twee auditoria zijn een aantal metingen gedaan waarbij de lichtsterkte van 
de ruimte is gemeten. 
 
De meetresultaten dienen in dit onderzoek als referentie voor de gemaakte simulatie. Echter heeft 
DIALux enkele beperkingen tot het maken van een simulatie. Zo kan de hoeveelheid buitenlicht niet 
worden ingesteld als waarde. Hiervoor in de plaats dient de datum, locatie en het hemelmodel worden 
ingevoerd. Om deze reden kunnen de werkelijke lichtsterkten in het vrije veld afwijken van de 
gesimuleerde lichtsterkten. 
Om deze reden is in dit onderzoek de daglichtfactor [DF] bepaald. Deze geeft de verhouding aan 
tussen het meetpunt in de ruimte en de lichtsterkte in het horizontale vrije veld buiten. 

3.4.1 Vlak auditorium 
Het vlakke auditorium heeft de verlichtingssterkte in het vrije veld moeten afleiden aan de hand van de 
verlichtingssterkte achter het glas in het verticale veld [Evert.(glas)]. In de simulaties is een extra 
buitenmodel aangemaakt, waarbij de buitenwaarde in het vrije horizontale veld is gemeten bij 
eenzelfde tijd, locatie en hemelmodel. Evert.(glas) is 83.333 lux. 
 
De resultaten van de daglichtfactoren zijn hierbij als volgt geworden. 
 
Tabel 7: Meet- en simulatieresultaten vlak auditorium 

Rekenpunt Meting Simulatie Verschil 
Waarde DF Waarde DF 

1 285 lux 0,34% 536 lux 4,57% 4,23%
2 1.330 lux 1,60% 412 lux 3,51% 1,92%
3 1.600 lux 1,92% 541 lux 4,61% 2,69%
4 4.760 lux 5,71% 1.202 lux 10,25% 4,53%
5 14.880 lux 17,86% 2.116 lux 18,04% 0,18%
6 2.310 lux 2,77% 577 lux 4,92% 2,15%
7 2.020 lux 2,42% 735 lux 6,26% 3,84%
8 2.270 lux 2,72% 1.703 lux 14,52% 11,79%
9 17.200 lux 20,64% 2.585 lux 22,03% 1,39%

10 2.210 lux 2,65% 610 lux 5,20% 2,55%
11 1.620 lux 1,94% 780 lux 6,65% 4,70%
12 6.270 lux 7,52% 1.766 lux 15,05% 7,53%
13 18.530 lux 22,24% 2.513 lux 21,42% 0,82%
14 2.220 lux 2,66% 484 lux 4,13% 1,46%
15 2.480 lux 2,98% 597 lux 5,09% 2,11%
16 9.300 lux 11,16% 1.351 lux 11,52% 0,36%
17 14.170 lux 17,00% 2.508 lux 21,38% 4,37%

 
De daglichtfactoren van de metingen en van de simulaties vertonen over het algemeen geen grote 
verschillen. Afwijkend zijn hierbij meting 1, 8 en 12. Meting 1 is een meting welke gedeeltelijk is 
gelegen achter het beamerscherm. Deze is mogelijk niet geheel goed bepaald in het simulatiemodel, 
waardoor deze bij de simulaties extra licht meet. Meting 8 en 12 zijn metingen welke direct in het 
zonlicht liggen. Deze waarden kunnen door een klein verschil in meetlocatie al direct veel verschillen 
in waarde. Om deze reden lijken deze groter te zijn dan de werkelijke meting heeft bepaald.  

3.4.2 Hellend auditorium 
Het hellend auditorium heeft de verlichtingssterkte in het vrije veld moeten afleiden aan de hand van 
de verlichtingssterkte achter het glas in het verticale veld [Evert.(glas)]. In de simulaties is een extra 
buitenmodel aangemaakt, waarbij de buitenwaarde in het vrije horizontale veld is gemeten bij 
eenzelfde tijd, locatie en hemelmodel. Evert.(glas) is 220.960 lux. 
 
De resultaten van de daglichtfactoren zijn hierbij als volgt geworden. 
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Tabel 8: Meet- en simulatieresultaten hellend auditorium 

Rekenpunt Meting Simulatie Verschil
Waarde DF Waarde DF 

1 50 lux 0,02% 29 lux 0,21% 0,18%
2 55 lux 0,02% 35 lux 0,25% 0,22%
3 275 lux 0,12% 85 lux 0,60% 0,48%
4 227 lux 0,10% 73 lux 0,52% 0,41%
5 148 lux 0,07% 64 lux 0,45% 0,39%
6 58 lux 0,03% 38 lux 0,27% 0,24%
7 267 lux 0,12% 100 lux 0,71% 0,59%
8 460 lux 0,21% 169 lux 1,20% 0,99%
9 204 lux 0,09% 79 lux 0,56% 0,47%

10 178 lux 0,08% 87 lux 0,62% 0,54%
11 150 lux 0,07% 111 lux 0,79% 0,72%
12 3.850 lux 1,74% 1.314 lux 9,30% 7,56%
13 372 lux 0,17% 173 lux 1,22% 1,06%
14 117 lux 0,05% 60 lux 0,42% 0,37%
15 102 lux 0,05% 114 lux 0,81% 0,76%
16 560 lux 0,25% 354 lux 2,51% 2,25%
17 1.430 lux 0,65% 902 lux 6,38% 5,74%
18 2.020 lux 0,91% 933 lux 6,60% 5,69%
19 1.780 lux 0,81% 471 lux 3,33% 2,53%
20 303 lux 2,14% 2,14%
21 2.870 lux 1,30% 3.295 lux 23,32% 22,02%
22 9.250 lux 4,19% 2.987 lux 21,14% 16,95%
23 1.680 lux 0,76% 2.208 lux 15,63% 14,87%
24 2.350 lux 1,06% 108 lux 0,76% 0,30%
25 628 lux 0,28% 58 lux 0,41% 0,13%
26 76 lux 0,03% 106 lux 0,75% 0,72%
27 112 lux 0,05% 93 lux 0,66% 0,61%
28 128 lux 0,06% 184 lux 1,30% 1,24%
29 76 lux 0,03% 120 lux 0,85% 0,81%
30 97 lux 0,04% 254 lux 1,80% 1,75%
31 474 lux 0,21% 174 lux 1,23% 1,02%
32 44 lux 0,02% 988 lux 6,99% 6,97%
33 1.124 lux 0,51% 70 lux 0,50% 0,01%

 
Over het algemeen kan worden gezegd dat het verschil tussen de daglichtfactoren minimaal is. Echter 
vinden er bij meting 12, 21, 22 en 23 toch grote verschillen plaats. De grote afwijking in deze 
resultaten is te verklaren doordat de metingen bij deze volledig in het direct zonlicht liggen. Meting 12 
kan gedaan zijn bij een groter bewolkte hemel of net buiten het directe zonlicht zijn gemeten. Hierdoor 
wordt de lichtsterkte hierbij in de metingen lager dan dat deze in de simulatie wordt gedaan. 
Voor meting 21, 22 en 23 is een duidelijkere verklaring mogelijk. Deze metingen zijn direct grenzend 
aan het glasvlak gedaan. Op de meethoogte vindt bij deze metingen een horizontale kozijn plaats. 
Hierdoor bevinden deze metingen zich in het schaduwgebied. Dit schaduwgebied is in DIALux niet 
simuleerbaar, waardoor deze automatisch groter zullen uitvallen. 
 
In het algemeen kan dus geconcludeerd worden dat de simulaties in het hellend auditorium 
representatief zijn met de meetresultaten. Variabel bij de simulaties zijn natuurlijk de reflectiefactoren 
van de vloer, wanden en het plafond. 

3.5 Conclusies 
Een simulatie maken van een bestaande situatie brengt bepaalde onzuiverheden met zich mee. 
Indien er in een afwisselende hemel wordt gemeten, betekend dit dat er momenten zonnig zijn en 
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andere momenten bewolkt. In de simulatie wordt hierbij een gemiddelde genomen. Hierdoor 
verschillen waarde van een meting met deze van een simulatie. 
Ook objecten vlak bij het raam of vlak bij een meetpunt kunnen onzuiverheden in een meting geven. 
Kleine verschillen in afstand van het object tot het meetpunt kunnen schaduwplaatsen genereren wat 
onzuivere waarden geeft. 
 
De verlichtingssterkte in de ruimte wordt bepaald door direct straling maar ook door weerkaatsing van 
binnengevels, vloeren en plafonds. Kleur en reflectie oppervlak vormen hierdoor ook een groot deel 
van de verlichtingssterkte welke in de ruimte komt. Dit is tevens ook een variabele indien een simulatie 
wordt gemaakt van de ruimte. Omdat de reflectiecoëfficiënten niet bepaald zijn in de metingen, zijn 
deze in de simulatie zoveel mogelijk gereproduceerd. 
 
 
 De hemelmodellen vormen algemene situaties bij heldere hemel, afwisselende hemel of bewolkte 

hemel. Deze zijn niet aan te passen aan werkelijke gemeten waarden. 
 
 Ruimtelijke elementen, zoals stoelen en kozijnen kunnen belemmerende factoren zijn bij 

metingen, welke niet sterk worden gesimuleerd. 
 

 De materialisatie met de daarbij horende reflectiefactoren vormen een variabel in de simulaties. 
 
 De simulatie van het vlakke en hellend auditorium zijn representatief voor de gedane metingen in 

deze auditoria. 
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4 DAGLICHTTOETREDING DOOR GEVELS 

4.1 Inleiding 
Berekeningsperioden 
Uit de praktijkvoorbeelden van Civiele Techniek blijkt 
dat daglicht op verschillende manieren het auditorium 
kan bereiken. Elke gevel heeft hierbij zijn eigen 
kwaliteit en eigenschappen. Deze zijn mede afhankelijk 
van de situering en het seizoen. De stand van de zon 
is afhankelijk van het seizoen, onderscheidt kan hierbij 
gemaakt worden in: 
 
 Lente / herfst midden hoog  (35°) 
 Zomer  hoog  (60°) 
 Winter  laag  (15°) 

 
Bij elk van deze situaties heeft de intensiteit van de 
zon een andere waarde. Toch kunnen er op deze wijze 
een aantal ‘standaard’ situaties worden toegekend. 
 
 Lente / herfst 21 maart of 21 september 
 Zomer  21 juni 
 Winter  21 december 

 
Tevens verschilt het moment van opkomst van de zon per seizoen. ’s Zomers  komt de zon rond 6:45 
uur op, terwijl deze ’s winters rond 8:45 uur op komt (bron: KNMI). Hierdoor verschillen de intensiteiten 
van de zon in de morgen en eind van de middag. Omdat congressen hele dagen duren en regelmatig 
om 09:00 uur aanvangen en soms om 22:00 uur pas afgelopen zijn, is het belangrijk om het verloop 
van de dag te bekijken. Dit verloop van de dag wordt door een goede spreiding bekeken rond de 
volgende periodes: 
 
 09:00 uur 
 13:30 uur 
 18:00 uur 

4.2 Methode 

4.2.1 Auditorium 
Wegens de interactie met het architectonische project van SADD, wordt er in dit onderzoek uitgegaan 
van een vaste vorm, welke gebaseerd is op het grote auditorium van het ontwerpproject. Dit 
auditorium is gebaseerd als goedwerkend auditorium op: 

 350 gebruikers 
 Routing 
 Zichtlijnen vanuit de zaal 
 Akoestiek 

 
Deze combinatie heeft geleid tot een vaste vorm van het auditorium. Het totale auditorium heeft een 
lengte van 25,7 m lang en een breedte van 16.45 m Hierbinnen is de zaal in twee vakken van stoelen 
verdeelt en bevat het een podium van 800 mm hoog. 
Hier overheen bevindt zich een raster van 39 rekenpunten verdeelt over de zaal. 
 
Op drie plekken in de plattegrond wordt over de gehele breedte van de zaal een rij meetpunten 
gehaald, welke vergeleken kunnen worden in een grafiek. Deze meetpunten bevinden zich over de 
stoelen voor in de zaal (rekenpunt 4 t/m 9), achter in de zaal (rekenpunt 22 t/m 27) en over de 
lengterichting (rekenpunt 2, 7, 13, 19, 25, 31 en 37). 
 
De rekenpunten bevinden zich op een hoogte van 750 mm vanaf de bovenkant van de vloer. 
 

 

Afbeelding 15: Zonnestanden door het jaar
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Dit gebouw wordt dan met een afwisselende hemelkoepel beschenen (CIE-hemel). De situatie van de 
plattegrond wordt bepaald aan de hand van de locatie in het ontwerp. (Zie bijlage B) Hierbij staat de 
noordgevel onder een hoek van 20°. 
 
De kleur en reflectiefactoren van de wanden bepalen mede de reflectie en verlichtingssterkte van een 
aantal meetpunten. Bepalend zijn de kleur en de reflectiefactor. 
 
Vloer  Kleur:   Wit 
  Reflectiefactor:  20%  (Standaard tussen 10% en 50%) 
Wanden Kleur:   Wit 
  Reflectiefactor:  50%  (Standaard tussen 30% en 80%) 
Glas  Transmissiegraad: 90%  (Standaard tussen 70% en 90%) 
  Vervuilingfactor: 80%  (Standaard tussen 50% en 90%) 
Plafond  Kleur:   Wit 
  Reflectiefactor:   70%  (Standaard tussen 60% en 90%) 
 

Afbeelding 16: Plattegrond groot auditorium

Afbeelding 17: Doorsnede groot auditorium
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De reflectie is afhankelijk van de inval van de zon, welke wordt bepaald door de positionering. De 
situering van de plattegrond van het auditorium is afhankelijk van de positionering in de gehele 
plattegrond van het Science Center. Het auditorium is aan de oostelijke gevel gepositioneerd, met de 
achtergevel in de buitengevel, het plafond aan het dak en de zijgevels vrij. De positie is 20° met de 
klok mee verschoven, ten opzichte van afbeelding 16. 

4.2.2 Gevelvarianten 
Daglicht kan op meerdere manieren het auditorium binnen vallen. Hiervoor kunnen in principe alle 
gevels gebruikt worden. 
 Voorgevel 
 Zijgevels 
 Achtergevel 
 Dak 

 
Aangezien de voorgevel gebruikt wordt voor presentaties, zijn hier 3 gevelmogelijkheden onderzocht. 
Deze bestaan uit het dak, een zijgevel (zuidzijde) en de achtergevel. 
 

 
Afbeelding 18: Gevelvarianten 

Dak variant 
Voor het dak zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar. Daglicht kan in grote oppervlakken naar 
binnen stralen, op kleine schaal of diffuus. Deze verschillen zijn daarom ook uitgewerkt. 

 Grote opening (dak variant 1) 
 Halve opening (dak variant 2) 
 Indirecte opening (dak variant 3) 

 

 
Afbeelding 19: Dakvarianten 

 Grote opening 
Een grote gehele opening bepaalt de maximaal toetredende daglicht waarde. Hierdoor valt de 
maximale hoeveelheid licht binnen in de ruimte. 
De afmeting van de opening bedraagt 16.600 mm. bij 12.050 mm. en bevinden zich 2.500 mm. 
vanaf de zijkanten. 

 
De zaal wordt hierbij verlicht, het podium blijft wel vrij van daklicht. 

 



 Dirk-Jan Immerzeel  43 

 Halve opening 
Een gedeeltelijk geopende variant, waarbij de grote opening is onderverdeeld in stroken van 1.500 
mm breedte. Hierdoor kan het verschil in hoeveelheid verlichting bepaald. Het totale oppervlak 
van de opening is bijna de helft van de grote openingen. 

 
De zaal wordt hierbij verlicht, het podium blijft wel vrij van daklicht. 
 

 Indirecte opening 
Een indirect geopende variant, zorgt ervoor dat directe zonnestraling niet direct de zaal verlicht. 
Op deze manier kan een diffuus egale verlichting de ruimte verlichten. Deze openingen zijn gelijk 
aan de halve openingen en hebben eenzelfde oppervlakte. 

 
De zaal wordt hierbij verlicht, het podium blijft wel vrij van daklicht. 

 
Zijgevel variant 
De zijgevel vormt het grootste oppervlak voor de gevels. Dit oppervlak is aan beide zijde gelijk en kan 
via twee zijden worden geopend. De noordelijke zijde is ontvangt altijd indirect daglicht. De zuidelijke 
zijde wordt een groot gedeelte van de dag verlicht  door directe daglichttoetreding. Bij deze directe 
daglichttoetreding treden de grootste variaties op en biedt de meeste mogelijkheden qua hoeveelheid 
daglicht. Om deze reden wordt deze zuidzijde verder onderzocht. Onderzoek wordt gedaan naar grote 
openingen, locatie en diffuusheid. 

 Grote opening (Zijgevel variant 1) 
 Halve opening (Zijgevel variant 2) 
 Indirecte opening (Zijgevel variant 3) 

 

 
Afbeelding 20: Zijgevelvarianten 

 Grote opening 
Een grote gehele opening bepaalt de maximaal toetredende daglicht waarde. Hierdoor valt de 
maximale hoeveelheid licht binnen in de ruimte. 
De afmeting van de opening bedraagt in lengterichting 16.410 mm en in de hoogte varieert deze 
van 4.500 mm tot 3.200 mm De gevelopeningen zich 500 mm vanaf de vloer en plafond. 

 
 Halve opening 

Daglicht dat via de bovenzijde binnenkomt, reikt tot ver in de ruimte. Het daglicht dat via de 
onderste delen van de gevelopeningen binnenvalt, bereikt alleen het gedeelte direct langs deze 
gevel. Om deze reden zijn de halve openingen via de bovenste helft van de gevelopeningen open 
gehouden. 
De afmeting van de opening bedraagt in lengterichting 16.410 mm en in de hoogte varieert deze 
van 3.000 mm tot 1.700 mm De gevelopeningen zich 2.000 mm vanaf de vloer en 500 mm vanaf 
het plafond. 

 
 Indirecte opening 

De zijgevelvarianten, welke gepositioneerd zijn op het zuiden, worden door directe zonnestralen 
verlicht. Een indirect geopende variant, zorgt ervoor dat directe zonnestraling niet direct de zaal 
verlicht. Op deze manier kan een diffuus egale verlichting de ruimte verlichten. Deze openingen 
zijn gelijk aan de halve openingen en hebben eenzelfde oppervlakte. Achter de gevelopeningen 
bevinding zich voor de akoestiek verticale elementen welke onder een hoek van 15° ten opzichte 
van de gevel. Deze akoestische elementen worden gebruikt om het daglicht diffuus te breken. 
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Achtergevel variant 
De achtergevel is gesitueerd op het oosten. Deze gevel wordt voor het grootste gedeelte van de dag 
verlicht door indirect daglicht. Om deze reden zijn hier twee varianten uitgewerkt. 

 Grote opening (Achtergevel variant 1) 
 Halve opening (Achtergevel variant 2) 

 

 
Afbeelding 21: Achtergevelvarianten 

 Grote opening 
Een grote gehele opening bepaalt de maximaal toetredende daglicht waarde. Hierdoor valt de 
maximale hoeveelheid licht binnen in de ruimte. 
De afmeting van de opening bedraagt 16.450 mm. bij 3.515 mm. Deze openingen vullen exact de 
ruimte van wand tot wand en van vloer tot plafond. 

 
 Halve opening 

Daglicht dat via de bovenzijde binnenkomt, reikt tot ver in de ruimte. Het daglicht dat via de 
onderste delen van de gevelopeningen binnenvalt, bereikt alleen het gedeelte direct langs deze 
gevel. Om deze reden zijn de halve openingen via de bovenste helft van de gevelopeningen open 
gehouden. 
De afmeting van de opening bedraagt 16.450 mm. bij 1.500 mm. Deze openingen vullen exact de 
ruimte van wand tot wand en is 2.012 mm. vanaf vloer gepositioneerd tegen plafond aan. 

4.3 Resultaten 
De rekenresultaten van de simulatiemodellen leveren vele waarden op. Deze waarden zijn volledig 
gepubliceerd in bijlage 1 t/m bijlage 3. Voor een duidelijk overzicht worden in deze paragraaf alleen de 
onderzoeksresultaten vernoemd welke functioneel kunnen zijn voor het vervolg van dit onderzoek. 
 
Onderscheidt kan worden gemaakt in metingen in de herfst, zomer en winter. 

 Herfst 
- Verlichtingssterkte ruimte bevinden zich tussen zomer- en wintersituatie. 
- Verlichtingssterkte vrije veld (v.v.):  09:00 uur   9.542 lux 

13:30 uur 24.100 lux 
18:00 uur   2.366 lux 

 Zomer 
- Verlichtingssterkte ruimte is hoogste van rekenreeks 
- Verlichtingssterkte vrije veld (v.v.):  09:00 uur 25.141 lux 

13:30 uur 29.658 lux 
18:00 uur 13.672 lux 

 Winter 
- Verlichtingssterkte ruimte is laagste van rekenreeks 
- Verlichtingssterkte vrije veld (v.v.):  09:00 uur      407 lux 

13:30 uur   5.498 lux 
18:00 uur          0 lux 

 
 
 
‘ 
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Dakvariant 1 Zomersituatie 
 
Tabel 9: Rekenresultaten dakvariant 1 in zomersituatie 

Reeks 1 4 5 6 7 8 9  
09:00 uur 2.495 lux 3.413 lux 7.522 lux 8.295 lux 6.060 lux 4.808 lux 
13:30 uur 1.718 lux 2.328 lux 5.091 lux 5.519 lux 4.010 lux 3.153 lux  
18:00 uur 1.337 lux 1.572 lux 2.137 lux 2.002 lux 1.157 lux 935 lux  
        
Reeks 2 22 23 24 25 26 27 
09:00 uur 2.482 lux 3.363 lux 8.307 lux 8.823 lux 5.906 lux 4.680 lux  
13:30 uur 2.874 lux 3.966 lux 11.624 lux 12.258 lux 8.316 lux 6.250 lux  
18:00 uur 3.054 lux 3.046 lux 4.527 lux 4.318 lux 2.048 lux 1.891 lux  
    
Reeks 3 2 7 13 19 25 31 37 
09:00 uur 2.867 lux 8.295 lux 9.298 lux 9.342 lux 8.823 lux 3.603 lux 1.873 lux
13:30 uur 1.219 lux 5.519 lux 7.304 lux 7.529 lux 12.258 lux 9.658 lux 4.466 lux
18:00 uur 614 lux 2.002 lux 2.593 lux 2.757 lux 4.318 lux 4.755 lux 2.922 lux
 

 
Grafiek 5: Dakvariant 1 zomersituatie 

Dakvariant 2 Lentesituatie 
 
Tabel 10: Rekenresultaten dakvariant 2 in lentesituatie 

Reeks 1 4 5 6 7 8 9  
09:00 uur 906 lux 1.194 lux 2.422 lux 2.710 lux 2.097 lux 1.761 lux 
13:30 uur 1.432 lux 1.830 lux 3.810 lux 4.339 lux 3.557 lux 3.065 lux  
18:00 uur 223 lux 272 lux 410 lux 402 lux 248 lux 199 lux  
        
Reeks 2 22 23 24 25 26 27 
09:00 uur 990 lux 1.276 lux 2.997 lux 3.249 lux 2.279 lux 1.987 lux  
13:30 uur 2.429 lux 2.900 lux 7.847 lux 8.772 lux 6.765 lux 6.596 lux  
18:00 uur 438 lux 473 lux 799 lux 790 lux 428 lux 386 lux  
    
Reeks 3 2 7 13 19 25 31 37 
09:00 uur 952 lux 2.710 lux 3.120 lux 3.161 lux 3.249 lux 1.691 lux 907 lux
13:30 uur 1.179 lux 4.339 lux 5.591 lux 5.837 lux 8.772 lux 7.967 lux 4.451 lux
18:00 uur 115 lux 402 lux 512 lux 538 lux 790 lux 767 lux 462 lux
 

 
Grafiek 6: Dakvariant 2 lentesituatie 
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Dakvariant 3 Wintersituatie 
 
Tabel 11: Rekenresultaten dakvariant 3 in wintersituatie 

Reeks 1 4 5 6 7 8 9  
09:00 uur 39 lux 51 lux 97 lux 104 lux 74 lux 60 lux 
13:30 uur 391 lux 501 lux 968 lux 1.070 lux 829 lux 704 lux  
18:00 uur 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux  
        
Reeks 2 22 23 24 25 26 27 
09:00 uur 48 lux 63 lux 139 lux 146 lux 94 lux 80 lux  
13:30 uur 648 lux 763 lux 1.750 lux 1.908 lux 1.375 lux 1.347 lux  
18:00 uur 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux  
    
Reeks 3 2 7 13 19 25 31 37 
09:00 uur 32 lux 104 lux 124 lux 126 lux 146 lux 88 lux 46 lux
13:30 uur 311 lux 1.070 lux 1.338 lux 1.393 lux 1.908 lux 1.661 lux 972 lux
18:00 uur 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux
 

 
Grafiek 7: Dakvariant 3 wintersituatie 

Zijgevelvariant 1 Lentesituatie 
 
Tabel 12: Rekenresultaten zijgevelvariant 1 in lentesituatie 

Reeks 1 4 5 6 7 8 9  
09:00 uur 2.726 lux 2.063 lux 617 lux 301 lux 162 lux 181 lux 
13:30 uur 7.422 lux 4.554 lux 1.069 lux 515 lux 303 lux 342 lux  
18:00 uur 448 lux 247 lux 59 lux 29 lux 17 lux 19 lux  
        
Reeks 2 22 23 24 25 26 27 
09:00 uur 2.670 lux 1.607 lux 257 lux 117 lux 65 lux 101 lux  
13:30 uur 7.522 lux 4.804 lux 738 lux 314 lux 181 lux 290 lux  
18:00 uur 464 lux 262 lux 40 lux 18 lux 11 lux 17 lux  
    
Reeks 3 2 7 13 19 25 31 37 
09:00 uur 217 lux 301 lux 258 lux 208 lux 117 lux 82 lux 58 lux
13:30 uur 269 lux 515 lux 481 lux 416 lux 314 lux 298 lux 211 lux
18:00 uur 18 lux 29 lux 27 lux 24 lux 18 lux 19 lux 14 lux
 

 
Grafiek 8: Zijgevelvariant 1 lentesituatie 
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Zijgevelvariant 2 Zomersituatie 
 
Tabel 13: Rekenresultaten zijgevelvariant 2 in zomersituatie 

Reeks 1 4 5 6 7 8 9  
09:00 uur 1.305 lux 3.250 lux 1.092 lux 522 lux 271 lux 294 lux 
13:30 uur 2.149 lux 3.050 lux 671 lux 320 lux 187 lux 207 lux  
18:00 uur 450 lux 696 lux 210 lux 103 lux 62 lux 69 lux  
        
Reeks 2 22 23 24 25 26 27 
09:00 uur 1.095 lux 2.178 lux 398 lux 183 lux 100 lux 157 lux  
13:30 uur 2.131 lux 2.964 lux 419 lux 184 lux 108 lux 174 lux  
18:00 uur 545 lux 820 lux 143 lux 63 lux 40 lux 65 lux  
    
Reeks 3 2 7 13 19 25 31 37 
09:00 uur 277 lux 522 lux 441 lux 307 lux 183 lux 128 lux 94 lux
13:30 uur 191 lux 320 lux 297 lux 232 lux 184 lux 182 lux 133 lux
18:00 uur 63 lux 103 lux 97 lux 77 lux 63 lux 77 lux 56 lux
 

 
Grafiek 9: Zijgevelvariant 2 wintersituatie 

Zijgevelvariant 3 Wintersituatie 
 
Tabel 14: Rekenresultaten zijgevelvariant 3 in wintersituatie 

Reeks 1 4 5 6 7 8 9  
09:00 uur 8 lux 30 lux 12 lux 6 lux 4 lux 5 lux 
13:30 uur 125 lux 480 lux 186 lux 93 lux 58 lux 66 lux  
18:00 uur 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux  
        
Reeks 2 22 23 24 25 26 27 
09:00 uur 8 lux 23 lux 6 lux 3 lux 2 lux 3 lux  
13:30 uur 117 lux 467 lux 125 lux 52 lux 33 lux 55 lux  
18:00 uur 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux  
    
Reeks 3 2 7 13 19 25 31 37 
09:00 uur 4 lux 6 lux 6 lux 5 lux 3 lux 2 lux 2 lux
13:30 uur 56 lux 93 lux 86 lux 67 lux 52 lux 52 lux 34 lux
18:00 uur 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux 0 lux
 

 
Grafiek 10: Zijgevelvariant 3 …situatie 
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Achtergevelvariant 1 Zomersituatie 
 
Tabel 15: Rekenresultaten achtergevelvariant 1 in zomersituatie 

Reeks 1 4 5 6 7 8 9  
09:00 uur 168 lux 89 lux 83 lux 69 lux 121 lux 209 lux 
13:30 uur 55 lux 30 lux 27 lux 23 lux 39 lux 65 lux  
18:00 uur 37 lux 19 lux 15 lux 13 lux 19 lux 30 lux  
        
Reeks 2 22 23 24 25 26 27 
09:00 uur 802 lux 829 lux 1.135 lux 1.121 lux 1.051 lux 1.158 lux  
13:30 uur 270 lux 267 lux 351 lux 355 lux 337 lux 370 lux  
18:00 uur 210 lux 187 lux 200 lux 200 lux 156 lux 157 lux  
    
Reeks 3 2 7 13 19 25 31 37 
09:00 uur 147 lux 69 lux 189 lux 813 lux 1.121 lux 358 lux 8.168 lux
13:30 uur 46 lux 23 lux 48 lux 247 lux 355 lux 135 lux 3.996 lux
18:00 uur 25 lux 13 lux 28 lux 134 lux 200 lux 69 lux 1.829 lux
 

 
Grafiek 11: Achtervariant 1 zomersituatie 

Achtergevelvariant 2 Zomersituatie 
 
Tabel 16: Rekenresultaten achtergevelvariant 2 in Zomersituatie 

Reeks 1 4 5 6 7 8 9  
09:00 uur 117 lux 51 lux 56 lux 45 lux 80 lux 150 lux 
13:30 uur 37 lux 17 lux 18 lux 15 lux 25 lux 46 lux  
18:00 uur 26 lux 12 lux 10 lux 9 lux 13 lux 21 lux  
        
Reeks 2 22 23 24 25 26 27 
09:00 uur 493 lux 600 lux 904 lux 934 lux 820 lux 757 lux  
13:30 uur 167 lux 193 lux 275 lux 287 lux 257 lux 242 lux  
18:00 uur 135 lux 142 lux 162 lux 157 lux 115 lux 100 lux  
    
Reeks 3 2 7 13 19 25 31 37 
09:00 uur 90 lux 45 lux 99 lux 573 lux 934 lux 172 lux 1.461 lux
13:30 uur 28 lux 15 lux 33 lux 169 lux 287 lux 67 lux 1.212 lux
18:00 uur 15 lux 9 lux 20 lux 93 lux 157 lux 33 lux 455 lux
 

 
Grafiek 12: Achtergevelvariant 1 Zomersituatie 
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4.4 Bespreking 

4.4.1 Zonering 
De verschillende soorten varianten en de vele rekenpunten zorgen voor een grote hoeveelheid data. 
Deze data kan door de hoeveelheid slecht met elkaar worden vergeleken. Om deze reden kunnen 
groepen data met ongeveer dezelfde waarden met elkaar geclusterd worden, waardoor verschillende 
zones ontstaan. Uit de data (zie bijlage 1 t/m 3) kunnen 6 belangrijke zones worden opgemaakt: 

 Zone 1: Zone met rekenpunten op het podium 
 Zone 2: Zone met rekenpunten op het voorste gedeelte van de zitplaatsen 
 Zone 3: Zone met rekenpunten op het achterste gedeelte van de zitplaatsen 
 Zone 4: Zone met rekenpunten langs de oostgevel (achtergevel) 
 Zone 5: Zone met rekenpunten langs de zuidgevel (zijgevel) 
 Zone 6: Zone met rekenpunten langs de noordgevel (zijgevel) 

Deze verschillende zones zijn weer gegeven in de plattegrond van afbeelding 22. 
 

 
Afbeelding 22: Zonering plattegrond 

Deze zones ontstaan door de verschillende openingen in de gevel. Zone 1 t/m 4 ontstaat indien een 
dak variant wordt toegepast. De waarden verschillen per variant wel, maar de grootte van de 
berekeningsdata is ongeveer hetzelfde. Zone 4 wordt mede bepaald indien de achtergevelvarianten 
worden toegepast. Zone 5 en zone 6 zijn vooral kenbaar in de zijgevel (zuidgevel) varianten. Bij deze 
is zone 5 een zone met grote waarden voor de verlichtingsterkten zone 6 wordt gekenmerkt door lage 
waarden voor de verlichtingsterkten. 
 
Zone 1 vormt in functie ook de zone waar de presentatie wordt gegeven. In deze zone wordt het beeld 
van beamers geprojecteerd en staat de spreker zijn presentatie te houden.  
Zone 2 en zone 3 zijn de zitgedeelten van de gebruikers. Op deze plaatsen willen gebruikers 
aantekeningen kunnen maken en met laptops kunnen werken. 
Zone 4, zone 5 en zone 6 zijn de wandzones en zijn vindt de routing in het auditorium plaats. 

4.4.2 Daglichtfactor 
De simulatie van de berekeningspunten geven voor ieder seizoen en elk moment van de dag een 
verschillende waarde. Deze is afhankelijk van de verlichtingssterkte in het vrije veld en is dus een 
momentopname van de dag. Om deze reden kunnen deze waarden slecht met elkaar worden 
vergeleken. Van belang is om de verlichtingssterkte over de gehele dag te bepalen. Deze kan worden 
bepaald door de daglichtfactor (DF). Deze daglichtfactor is een verhouding tussen de 
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verlichtingssterkte van een punt in de ruimte en de verlichtingssterkte van het vrije veld (v.v.). Deze 
verhouding moet dus gedurende de dag en seizoen ongeveer hetzelfde zijn en kan dus met elkaar 
worden vergeleken. 
 
De daglichtfactoren verschilt van punt tot punt, omdat de verlichtingsterkte op ieder punt verschillend 
is. Doordat de bepaalde zones een overeenkomende grootte van waarden hebben, kan de 
gemiddelde daglichtfactor per zone worden bepaald. 
 
Tabel 17: Overzicht rekenpunten Dakvariant grote 
openingen 

 Herfst Zomer Winter Gemiddelde 
DF 

1 5,9% 5,9% 6,1% 5,9% 
2 19,1% 20,0% 20,3% 19,8% 
3 20,8% 21,2% 20,4% 20,8% 
4 10,9% 10,1% 10,0% 10,3% 
5 10,4% 11,0% 9,8% 10,4% 
6 15,8% 14,3% 16,5% 15,5% 

 
Tabel 18: Overzicht rekenpunten Dakvariant indirecte 
openingen 

 Herfst Zomer Winter Gemiddelde 
DF 

1 2,2% 2,0% 2,2% 2,1% 
2 8,7% 9,0% 9,1% 8,9% 
3 4,6% 4,8% 4,9% 4,8% 
4 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 
5 3,2% 3,3% 3,2% 3,2% 
6 4,9% 4,7% 5,1% 4,9% 

 
Tabel 19: Overzicht rekenpunten Zijgevelvariant halve 
openingen 

 Herfst Zomer Winter Gemiddelde 
DF 

1 1,1% 0,8% 1,2% 1,0% 
2 4,3% 3,6% 4,4% 4,1% 
3 2,0% 1,6% 2,1% 1,9% 
4 0,6% 0,5% 0,7% 0,6% 
5 5,6% 5,3% 5,7% 5,6% 
6 0,7% 0,5% 0,9% 0,7% 

 
Tabel 20: Overzicht rekenpunten Achtergevel grote 
openingen 

 Herfst Zomer Winter Gemiddelde 
DF 

1 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 
2 0,7% 0,7% 0,8% 0,7% 
3 5,0% 4,8% 5,2% 5,0% 
4 18,6% 18,6% 19,7% 19,0% 
5 5,2% 5,3% 5,4% 5,3% 
6 6,1% 5,8% 6,5% 6,1% 

 

Tabel 21: Overzicht rekenpunten Dakvariant halve 
openingen 

 Herfst Zomer Winter Gemiddelde 
DF 

1 4,6% 3,9% 3,5% 4,0% 
2 15,7% 16,3% 21,6% 17,9% 
3 13,6% 15,0% 14,7% 14,4% 
4 5,1% 6,1% 7,0% 6,1% 
5 7,5% 6,1% 6,8% 6,8% 
6 10,9% 12,7% 11,5% 11,7% 

 
Tabel 22: Overzicht rekenpunten Zijgevelvariant grote 
openingen 

 Herfst Zomer Winter Gemiddelde 
DF 

1 1,3% 1,0% 1,4% 1,2% 
2 6,4% 5,1% 6,7% 6,1% 
3 2,9% 2,2% 3,2% 2,8% 
4 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 
5 15,1% 13,2% 15,6% 14,7% 
6 0,9% 0,6% 1,1% 0,9% 

 
Tabel 23: Overzicht rekenpunten Zijgevelvariant 
indirecte openingen 

 Herfst Zomer Winter Gemiddelde 
DF 

1 0,7% 0,6% 0,9% 0,7% 
2 2,9% 2,4% 3,4% 2,9% 
3 1,2% 1,0% 1,6% 1,3% 
4 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 
5 3,0% 2,7% 3,5% 3,1% 
6 0,6% 0,4% 0,7% 0,6% 

 
Tabel 24: Overzicht rekenpunten Achtergevelvariant 
halve openingen 

 Herfst Zomer Winter Gemiddelde 
DF 

1 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 
2 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 
3 2,6% 2,6% 2,7% 2,6% 
4 4,0% 4,1% 4,3% 4,1% 
5 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 
6 2,3% 2,2% 2,5% 2,3% 

De berekende daglichtfactor is dus een factor welke afhankelijk is van de verlichtingssterkte in het vrije 
veld. De hoeveelheid verlichtingssterkte verspreidt over de dag is afhankelijk van de hoeveelheid tijd.  
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Grafiek 13: Verlichtingssterkte in het vrije veld

Uit onderzoek is gebleken dat congressen plaats 
vinden tussen 09:00 uur ’s morgens tot 22:00 uur ’s 
avonds3. Als uitgangspunt voor de momenten dat er 
daglicht buiten functioneel aanwezig kan zijn, kan 
uitgegaan worden van een tijd tussen 09:00 uur en 
17:00 uur. 
Grafiek 4 toont de hoeveelheid daglicht op 
verschillende tijdstippen met de daarbij behorende 
percentage van de verlichtingssterkte. Uit deze 
grafiek blijkt dat tussen 09:00 uur en 17:00 uur voor 
70% van de dag de hoeveelheid verlichtingssterkte 
in het vrije veld 10.000 lux is. 
 
In de randvoorwaarden voor het visuele comfort is 
gesteld dat de verlichtingssterkte 500 lux moet zijn in 
het zitgedeelte van het auditorium om aan dit visuele 
comfort te voldoen. Dit betekend dat een 
daglichtfactor van 5% nodig is voor het visuele 
comfort in de zaal. 
 
De daglichtfactor van 5% wordt in de varianten met 
daklicht in de open en halfopen situatie overduidelijk 
behaald. In de indirecte situatie geldt voor zone 3 dat 
deze net niet behaald wordt met 4,8%. Voor de 
verlichtingssterkte zouden de daklichtvarianten dus 
een goede optie zijn. 
 
De zijgevelvariant is niet geschikt om zone 2 en zone 
3 goed te verlichten. Voor zone 3 komt deze niet in 
aanmerking. De open variant is met 6,1% wel 
geschikt om zone 2 te verlichten en de halfopen variant is met 4,1% bijna geschikt om zone 2 te 
verlichten. De indirecte zijgevelvariant is voor zone 2 en 3 niet geschikt om zelfstandig te verlichten. 
 
De achtergevelvariant is ook niet geschikt om zone 2 en zone 3 te verlichten. Wel verlicht deze met 
5% de open variant in zone 3. Deze zone kan hierdoor wel voldoende verlicht worden. De halfopen 
variant wordt met 2,6% niet behaald. 

4.4.3 Verblinding door de stand van de zon 
De verlichtingssterkte is van belang voor het visuele comfort in de ruimte, toch kan deze hinderlijk 
aanwezig zijn wanneer deze zorgt voor verblinding. Verblinding wordt in de randvoorwaarde 
aangeduid met een contrast. Dit contrast speelt een belangrijke rol voor verblinding in de ruimte zelf. 
Wanneer zonlicht direct een ruimte binnen straalt en onverhinderd de gebruiker of spreker bereikt, kan 
men ook verblind worden door de zon. Om deze reden moet direct zonlicht worden gebroken, zodat 
men nooit verblindt kan worden.  
Directe zonlichttoetreding kan plaatsvinden op gevels welke gesitueerd zijn op het zuidoosten, zuiden 
of zuidwesten. In dit geval is de zijgevel gesitueerd op het zuid à zuidoosten en moet dus worden 
beschermd tegen directe zonlichttoetreding. Het dak wordt eveneens verlicht door zonlicht en moet 
ook worden beschermd tegen directe zonlichttoetreding.  
De achtergevel is gesitueerd op het noordoosten en wordt hierdoor gedurende de dag alleen verlicht 
middels indirecte daglichttoetreding. 
 
 Dakvariant 

Ondanks de draaiing van de zon vanuit het oosten naar het westen, zal de zon het grootste 
gedeelte van de dag schijnen op de helling van het auditorium. Door deze stralen diffuus te 
reflecteren zal er een egale reflectie ontstaan schijnt deze niet op de gebruikers. 
Dit reflecterende oppervlak kan worden gerealiseerd door deze onder een hoek van 57° ten 
opzichte van het horizontale vlak te plaatsen. Indien het oppervlakte een lengte krijgt van 
minimaal 1500 mm., zal deze altijd een reflectie geven. 

                                                 
3 Immerzeel, 2008 
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Door de onderlinge afstand van de openingen en de lengte van het reflectievlak zal de gebruiker 
en de spreker nooit direct de buitenlucht zien en ondervinden hier geen verblinding door. 
 

 
Afbeelding 23: Reflectievlak dakvariant 

 Zijgevelvariant 
De zijgevel wordt gedurende de dag van alle zijde verlicht. Dit zorgt voor een moeilijkheid in de 
reflectie van deze wand. De zijwand wordt binnen het auditorium gebruikt als akoestische breking 
om galm tegen te gaan. Hierdoor ontstaan openingen tussen de panelen. Onderscheid moet 
gemaakt worden tussen ochtend-, middag- en avondzon. Ochtendzon kan via de glazen panelen 
de ruimte binnen schijnen, welke via de rugzijde van de gebruikers de ruimte binnen schijnt. 
Hierdoor ontstaat geen verblinding door directe straling. De middagzon wordt via een overstek 
belemmerd, waardoor het zaalgedeelte vrij blijft van direct zonlicht. De avondzon schijnt wel laag 
het zitgedeelte in. Deze moet dus worden belemmerd door elementen. Deze elementen bevinden 
zicht tussen de glazen panelen. Op deze manier ontstaat er een diffuse reflectie naar het podium, 
waardoor deze niet voor verblinding in de zaal zorgt. 

 

 
Afbeelding 24: Reflectievlak zijgevel 

4.4.4 Spreiding daglicht 
Aan de randvoorwaarden om daglicht met een daglichtfactor van minimaal 5% van het zaaloppervlak 
binnen te krijgen en hinderlijke verblindingen te voorkomen, voldoet voornamelijk de dakvariant met 
indirecte daglichttoetreding. De daglichtfactor zoals deze eerder is gebruikt, is een goed middel om de 
verschillende varianten met elkaar te vergelijken. Echter is deze daglichtfactor een gemiddelde voor 
een zone. Dit zegt dus niets over de exacte verdeling van het daglicht. Om deze reden is het van 
belang om nauwkeuriger in te gaan op de spreiding van deze dakvariant. 
 
Indirecte daglichttoetreding dakvariant 
Indien de daglichtfactor voor ieder berekend punt wordt uitgezet, ontstaat de volgende grafiek (grafiek 
10), welke een overzicht geeft over de verdeling op de meetpunten. 
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Tabel 25: Spreiding daglichtfactor in dakvariant indirect 

Uit deze grafiek kan worden afgelezen dat de zitplaatsen voldoende daglicht krijgt, maar langs de 
gevels is dit niet het geval. Deze gevels hebben ieder aparte eigenschappen: 

 Podiumgevel 
 Zijgevels 
 Achtergevel 

De podiumgevel ontvangt de helft van de gewenste verlichtingssterkte. Echter is dit de locatie waar de 
beamer het scherm verlicht en vormt het contrast tussen de verlichtingssterkte van het scherm en de 
omgeving de doorslaggevende factor. Het is dus gunstig dat deze zone minder verlicht is. 
De zijgevels voldoen niet overal aan de gewenste verlichtingssterkte. Echter zijn deze maar een klein 
percentage kleiner dan de zaal, dus vormen deze een contrast met de zitplaatsen. Aangezien beide 
zijden minder verlicht worden, vormt deze symmetrie een rustig beeld voor de gebruikers in het 
zitgedeelte en voor de spreker op het podium. 
De achtergevel is vrijwel daglichtloos. Dit vormt een groot contrast met de overige verlichtingssterkte 
in de ruimte. Om deze reden is het belangrijk dat dit grote contrast wordt opgeheven. 
 
Achtergevel opening volledig 
De achterwand ontvangt via de indirecte daklichttoetreding geen daglicht. Dit betekend dat de 
verlichtingssterkte, welke via de achtergevel de ruimte binnen valt, moet worden toegelaten via de 
achtergevel.  
Via de achtergevel kan alleen indirect daglicht de ruimte binnen stralen, waardoor een reflectie aan 
deze gevel niet noodzakelijk is voor de verlichtingssterkte. 
 
Uit de grafiek (tabel 30) valt duidelijk op dat de achtergevelvariant alleen de achterste zone van de 
ruimte verlicht. In dit geval is dit een goede aanvulling op de daglichtloze ruimte van de achtergevel in 
de indirecte dakvariant. 
 
De daglicht welke voor de gebruiker van achter komt, zorgt voor verlichting van het werk voor hem, 
maar voorkomt verblinding door zonlicht. Doormiddel van de indirecte toetreding door de noordoost 
gevel, worden scherpe schaduwen voorkomen. In combinatie met het daklicht, worden de weinige 
schaduwen voorkomen. 
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Tabel 26: Spreiding daglichtfactor in achtergevelvariant open 

4.5 Conclusie 

4.5.1 Zonering 
De daglichtfactor maakt het mogelijk om de verschillende tijdstippen van de dag tot één waarde te 
maken. Uit deze waarden is een zonering opgesteld, waarbij de overeenkomende waarden zijn 
geclusterd.. Hierbij zijn de volgende zones geclusterd: 

 Zone 1; podiumzone 
 Zone 2; zitplaatsen voor in zaal 
 Zone 3; zitplaatsen achter in zaal 
 Zone 4; gevelzone achterwand 
 Zone 5; gevelzone oostwand 
 Zone 6; gevelzone westwand 

 
Wanneer de zones een daglichtfactor hebben van 5% of hoger, voldoen ze voor 70% van de dag (een 
dag van 09:00 uur tot 17:00 uur) aan de gestelde randvoorwaarden van 500 lux voor het visuele 
comfort van de verlichtingssterkte. 
Aan de hand van deze zones kan worden gesteld dat de dakvarianten, de achtergevelvariant open en 
zijgevelvariant open geschikt zijn om aan de gestelde randvoorwaarden te voldoen. 
Om hinderlijke verblinding door zonlicht te voorkomen, moet het zonlicht in de dakvarianten diffuus 
worden gemaakt. Deze kan door het licht diffuus te breken. Voor de zijgevelvariant open kan de 
zijgevel slecht diffuus worden gemaakt, doordat de zon over deze gevel 180° draait. 
 
De daklichtvariant met indirecte daglichttoetreding verzorgt een indirecte spreiding van het licht over 
zone 1 en zone 2. De verlichtingssterkte in deze zones voldoen aan de gestelde randvoorwaarde van 
500 lux. Echter moet de achterwand extra worden verlicht, doordat de indirect daglicht hier niet 
voldoende reikt. 
Door de ontstane spreiding, zou de daglichttoetreding middels de oostelijke wand een storend verschil 
in verlichtingssterkte veroorzaken ten opzichte van de oostelijke- en westelijke wand. 

4.5.2 Daklicht indirect 
De daglichttoetreding middels het dak moet geschieden via een diffuse daglichttoetreding, zodat 
verblinding door zonlicht kan worden vermeden. Indien de onderlinge afstanden van de dakopeningen 
1.500 mm. bedragen kan worden volstaan met een reflecterend oppervlak, welke onder een hoek van 
57° van het horizontale vlak staat. Indien het reflecterende oppervlak een lengte van minimaal 1.500 
mm. heeft, zal deze de zon ’s zomers, wanneer deze een hoek van 60° maakt, en ’s winters, wanneer 
deze een hoek van 15° maakt, diffuus laten reflecteren. Door deze diffuse reflectie ontstaat er een 
gelijkmatige spreiding over het oppervlak en ontstaan er geen grote lichtvlekken in de 
verlichtingssterkte. 
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De diffuse verspreiding van de daglicht door middel van de dakvariant, zorgt ervoor dat de zitplaatsen 
verlicht worden. De zones hieromheen worden niet voldoende verlicht. Hierbij heeft de podiumzone 
een lagere verlichtingssterkte, waardoor het contrast met de verlichtingssterkte van de beamer groter 
kan worden. De zijgevels vormen een licht contrast, doordat deze net de gewenste waarde niet halen. 
De achtergevel ontvangt wel heel weinig daglicht en moet hierdoor extra daglicht ontvangen. Deze 
kan worden aangevuld met een opening in de achtergevel. 

4.5.3 Achtergevel open 
De achtergevel verzorgd, indien deze volledig geopend is, voldoende verlichtingssterkte in de 
achterste zone. Deze dringt door de schuine helling niet diep de ruimte in en verlicht daarom specifiek 
de achterste zone (zone 4). Doordat de achtergevel gesitueerd is op het noordoosten, hoeft deze 
opening niet voor de verblinding door zonlicht diffuus worden gemaakt. 

4.5.4 Zicht spreker 
De spreker bevindt zich in de podiumzone. Deze zone is dus donkerder dan de overige ruimte. Om 
deze reden is het van belang dat de spreker niet door zonlicht wordt beschenen, zodat een te groot 
contrast kan worden voorkomen. Aan de hand van de voorgestelde reflectiemethode, kan worden 
voorkomen dat de spreker direct de buitenlucht via de dakgevel ervaart. Wel kan deze via de 
achtergevel de buitenlucht ervaren. Deze mag niet een te groot contrast vormen met de overige 
ruimte. Doordat het daklicht en de achtergevel voor daglicht in de ruimte zorgt, ontstaat er een 
verlichtingssterkte welke symmetrisch is opgebouwd. Beiden wandzijden zijn minder verlicht dan het 
zitgedeelte. Toch wordt het contrast hier niet te groot. Om deze reden zorgt dit voor een rustig beeld 
voor de spreker. 

4.5.5 Zicht gebruiker 
De gebruiker ervaart deze zelfde symmetrie als een niet afleidende omgeving. Vanuit het zitgedeelte, 
waar de gebruiker zich gedurende de presentatie gebruik van maakt, wordt zijn omgeving diffuus 
verlicht. Deze diffuse verlichting via het dak, zorgt door de weerkaatsing dat de gebruiker niet vol door 
de zon verblind wordt. Eveneens voorkomt het direct contact wat door de hoge verlichtingssterkte van 
buiten hinderlijk is. Hierdoor ontstaat een rustige ruimte, waar voldoende verlichtingssterkte aanwezig 
is om een op die plaats in een visueel comfortabele ruimte te zijn. De zitplaatsen worden vanaf de 
achterzijde extra verlicht, waardoor extra verlichtingssterkte wordt toegepast, maar geen verblinding 
door zonlicht kan ontstaan. De donkerdere ruimte van de podiumzone waar de gebruiker inkijkt kan 
extra het zichtbare beeld van de beamer versterken, waardoor de kwaliteit hiervan niet afneemt. 

4.5.6 Samenvatting 
 Het auditorium kan worden ingedeeld in 6 verschillende zones 

 
 De indirecte daklichtvariant voldoet aan de gestelde randvoorwaarden van minimaal 500 lux 

 
 De open achtergevelvariant dient als aanvulling op de indirecte daklichtvariant 

 
 Lamellen van 1.500 mm welke onder een hoek van 57° staan, zorgen dat verblinding door zonlicht 

wordt voorkomen 
 

 Indirect daglicht zorgt voor gelijkmatige verspreiding van het daglicht 
 

 De open achtergevelopening zorgt voor verlichting van zone 4 en behoeft geen wering voor de 
verlichtingssterkte 

 
 De spreker wordt niet verblind door verlichting van het dak 

 
 De dakvariant en de achtergevelvariant zorgen voor een symmetrische verlichting van de zaal en 

zorgt voor een rustig comfortabel beeld 
 

 De zaal met de gebruikers krijgt voldoende verlichtingssterkte, waarbij het podium donkerder is 
voor een duidelijk beeld met de beamer  
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5 INTEGRAAL MODEL 

5.1 Inleiding 
Verschillende manieren waarop het daglicht het auditorium kunnen bereiken leiden tot één integraal 
model. Dit model moet volgens het onderzoek voldoen aan de minimale eisen van de 
verlichtingssterkte zoals deze aan het visuele comfort worden gesteld. In dit hoofdstuk wordt 
aangetoond dat deze conclusie uit het variantenonderzoek correct is. 
 
Buiten de verlichtingssterkte wordt ook de helderheid van het licht, de luminantie, als een peiler voor 
visueel comfort aangegeven. De luminantie wordt bepaald door de reflectie van een oppervlak. De 
luminantie is dus afhankelijk van de reflectie van de interieurgevels en elementen, de kleur van het 
oppervlak en uiteraard van de hoeveelheid daglicht welke op het oppervlak wordt beschenen. In dit 
hoofdstuk wordt bepaald welke materiaaleigenschappen geschikt zijn om het visuele comfort te 
ondersteunen. 

5.2 Methode 

5.2.1 Zonering 
Uit voorgaand onderzoek blijkt dat de combinatie van een indirecte daklichtvariant en een grote open 
achtergevelvariant het meest optimaal is. Gebruik wordt hierbij gemaakt van een auditorium voor 350 
gebruikers, zoals deze is beschreven in hoofdstuk 4.2.1. De combinatie van de dakvariant en de 
achtergevelvariant maken zones 1 t/m 4 als belangrijke zone. 
 
Binnen de zones kunnen voor de rekenpunten de daglichtfactor worden bepaald, zodat de gemiddelde 
waarde over het jaar kan worden bepaald. In de randvoorwaarden, beschreven in hoofdstuk 1.3.1, is 
bepaald dat de minimale verlichtingssterkte 500 lux voor de zaal moet zijn. Deze geldt dus voor de 
zones 2 t/m 4. Buiten deze minimale waarden moet ook de variatie, het contrast niet te groot zijn. In 
de randvoorwaarden is gesteld dat deze ratio tussen de minimale verlichtingssterkte en de 
gemiddelde verlichtingssterkte minimaal 0,2 moet zijn. Door de waarden in deze zones hiervan te 
bepalen, kan deze ratio worden bepaald. 

5.2.2 Gezichtsveld 
Gebruikers welke een conferentie ervaren vanaf het zitgedeelte, hebben een geheel andere ervaring 
van de ruimte dan de sprekers op het podium. De ruimte moet voor beiden aangenaam zijn en zal 
voor beiden worden gecontroleerd. 
 
De ervaring van de helderheid is afhankelijk van de reflectiecoëfficiënt van de wanden en van de kleur 
welke het reflecteert. In het integrale model is uitgegaan van standaard gegevens in de witte kleur. 
Vloer  Kleur   Wit 
  Reflectiecoëfficiënt 0,5 
Wanden Kleur   Wit 
  Reflectiecoëfficiënt 0,7 
Plafond  Kleur   Wit 
  Reflectiecoëfficiënt 0,2 
 
De kleur wit zorgt voor de maximale reflectie, waarbij niets wordt geabsorbeerd. Indien dit nodig blijkt 
te zijn, kan deze worden aangepast. 
 
Gezichtsveld vanuit zaal 
Gebruikers in de zaal zijn gericht op de presentatie op het podium. Uit de daglichtfactoren van 
hoofdstuk 4.4.2 is gebleken dat de verlichtingssterkte op het podium vele malen lager is dan in de 
overige zones. De presentatie welke door een beamer wordt gepresenteerd op het scherm krijgt door 
de verlichtingssterkte van de beamer een grotere verlichtingssterkte. Bepaald moet worden wat aan 
de hand van de eigenschappen van beamers de verlichtingssterkte op het podium wordt en of dit 
contrast niet te klein, of te groot wordt. De verlichtingssterkte van de beamer is een vaste, 
onafhankelijk van het seizoen, grootheid. Aan de hand van de verticale daglichtfactor van de 
podiumwand kan het contrast worden bepaald. 
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Vanuit de zaal wordt ook de helderheid, of luminantie, van de zaal ervaren. Zoals in de 
randvoorwaarden van hoofdstuk 1.3.1 is bepaald, is het gezichtsveld van de gebruiker van belang 
voor het bepalen van de lumininantieratio. Deze luminantie moet worden bepaald bij een statische 
gezichtsveld, waarbij de kijkhoek 30° bedraagt en voor het totale gezichtsveld, waarbij de kijkhoek 60° 
bedraagt (zie bijlage E voor volledig overzicht kijkhoek).  
 

 
Afbeelding 25: Gezichtsveld vanuit zaal 

In de randvoorwaarden is gesteld dat de ratio niet groter moet zijn als: 
 Statisch gezichtsveld  1:10 
 Totale gezichtsveld  1:30 

 
Hierbij is het contrast tussen het scherm en de wand erachter wederom van belang, maar nu gelet op 
de luminantie. Deze bepaald voornamelijk de verblinding. De toegestane luminantie is afhankelijk van 
de verlichtingssterkte op het scherm. De verhouding is weergegeven in grafiek 14. 
 

 
Grafiek 14: Maximaal toelaatbare luminantie 
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Beamer 
Voor de toepassing van de beamer, is geen eenduidige standaard beamer bekend. Iedere beamer 
heeft zo zijn eigen eigenschappen. Om deze reden worden verschillende soorten beamers met elkaar 
vergeleken, zodat een vergelijking kan worden gemaakt met verschillende beamers. Grote beamer 
fabrikanten zijn op dit moment Optoma, SANYO en Sony. Van deze fabrikanten worden 3 type 
moderne beamers vergeleken, welke ieder een andere lichtstroomsterkte hebben. 
 
Gekozen is voor de volgende modellen: 
 
Tabel 27: Beamermodellen 

Merk Type Lichtstroom [ф]
Optoma DX606 2.000 lumen
 EP910 3.500 lumen
 EP783S 5.000 lumen
SANYO PLV-WF20 6.000 lumen
 PDG-DHT100L 6.500 lumen
 PLC-XF47 15.000 lumen
Sony XEED SX60 2.500 lumen
 XEED SX6 3.500 lumen
 XEED SX7 4.000 lumen
 
De lichtsterkte van de beamer wordt uitgedrukt in lumen, de eenheid voor lichtstroom. Deze 
eigenschap kan worden omgerekend naar verlichtingssterkte en luminantie, maar is hierbij afhankelijk 
van het schermformaat, de afstand van de beamer tot het scherm, de hoek van inval en de reflectie 
van het type scherm. 
 
Gezichtsveld vanaf podium 
De spreker bevindt zich op het podium en heeft vanaf deze zone overzicht over de gehele zaal. De 
spreker kan hierbij gestoord worden door grote verschillen in verlichtingssterkte en luminantie van de 
zaal. Indien de spreker in het midden van het podium staat, heeft deze het grootste overzicht en 
ervaart de grootste verschillen. 
Aan de achterzijde in de gevel is een groot open ruimte. Hier doorheen schijnt indirect daglicht de 
ruimte binnen. Hierdoor ontstaan geen vervelende verblinding door direct daglicht, maar de hoogte 
van de luminantie kan hier nog wel voor zorgen. Daarom is het van belang om het contrast tussen het 
raam en de aanliggende wand te bepalen. 
 
Ook voor de spreker geldt een kijkhoek van 30° van het statische gezichtsveld en een kijkhoek van 
60° voor het totale gezichtsveld van de spreker. De ratio is hierbij in beide gevallen hetzelfde als 
vanuit de zaal. Deze wordt ook aan de hand van de grootste en kleinste luminanties bepaald. 
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Afbeelding 26: Gezichtsveld vanaf spreker 

5.3 Resultaten 

5.3.1 Zonering 

 
Afbeelding 27: Daglichtfactor per zonering 
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5.3.2 Gezichtsveld 
Zichtveld vanuit de zaal is genomen op een hoogte van 1,2 m. 
 

 
Afbeelding 28: Luminanties zomer 13:30 uur vanuit zaal 

Zichtveld vanaf het podium is genomen op een hoogte van 1,7 m. 
 

 
Afbeelding 29: Luminanties zomer 13:30 uur vanaf podium 
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Zichtveld vanuit de zaal is genomen op een hoogte van 1,2 m. 
 

 
Afbeelding 30: Luminanties winter 13:30 uur vanuit zaal 

Zichtveld vanaf het podium is genomen op een hoogte van 1,7 m. 
 

 
Afbeelding 31: Luminanties winter 13:30 uur vanaf podium 

 
Afbeelding 32: Verlichtingssterkte en luminantie tussen scherm en wand 
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5.3.3 Beamer eigenschappen 
 
Tabel 28: Beamer eigenschappen 

Merk Type Lichtstroom
[ф] 

Scherm 
formaat 

Afstand 
scherm

Verlichtingssterkte 
[E] 

Luminantie 
diffuus [L]

  [lumen] [m] [m] [lux] [cd/m2] 
Optoma DX606 2.000 4,8 x 3,0 10,0 138,9 33,2 
Sony XEED SX60 2.500 4,8 x 3,0 9,0 173,6 41,4 
Optoma EP910 3.500 4,8 x 3,0 10,0 243,1 58,0 
Sony XEED SX6 3.500 4,8 x 3,0 9,0 243,1 58,0 
Sony XEED SX7 4.000 4,8 x 3,0 9,0 277,8 66,3 
Optoma EP783S 5.000 4,8 x 3,0 10,0 347,2 82,9 
SANYO PLV-WF20 6.000 5,1 x 3,0 9,7 392,2 93,6 
SANYO PDG-DHT100L 6.500 5,3 x 3,0 9,6 408,8 97,6 
SANYO PLC-XF47 15.000 4,0 x 3,0 13,8 1250,0 298,4 

5.4 Bespreking 

5.4.1 Verlichtingssterkte auditorium 
In de randvoorwaarden van hoofdstuk 1.3.1 voor de verlichtingssterkte is gesteld dat de 
verlichtingssterkte voor auditoria minimaal 500 lux moeten zijn. Deze 500 lux kan uiteraard nooit over 
de hele dag worden gehaald. In winterperiodes is om 18:00 uur de zon onder en kan er 0 lux daglicht 
de ruimte binnen vallen. Daarom wordt deze minimale verlichtingssterkte gebaseerd op de 
daglichtfactor. 
 
De gestelde randvoorwaarde is gebaseerd op de gebruikers in de zaal. Binnen deze ruimte, schelen 
de waarden voor de verlichtingssterkte minimaal, zodat deze kunnen worden samengevat in een 
zone. Deze zones zijn in hoofdstuk 4.4.1 uitgebreid onderzocht en zijn nog steeds van toepassing in 
het integrale model. Het zitgedeelte van de zaal kan worden ingedeeld in 2 verschillende zones. Zone 
2 en zone 3. Aan de hand van de verschillende verlichtingssterkte waarde is de gemiddelde 
daglichtfactor bepaald. Deze is voor beide zone als volgt: 

 Zone 2  11,22 % 
 Zone 3  10,26 % 

 
Dit percentage zegt iets over de hoeveelheid verlichtingssterkte per de gemiddelde hoeveelheid 
verlichtingssterkte in het vrije veld. Uit grafiek 13 kan worden afgelezen dat 70% van de dag 
gemiddeld 10.000 lux  is in het vrije veld. 
Aan de hand van dit gegeven kan dus worden gesteld dat 70% van de dag gemiddeld 1.122 lux in 
zone 2 valt en 1.026 lux in zone 3 valt. Deze voldoen dus aan de gestelde 500 lux in het zitgedeelte. 
 

 Tabel 29: Spreiding daglichtfactor over auditorium 
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Echter blijkt uit de gegevens van de verschillende zones dat zone 1 veel minder verlichtingssterkte 
heeft dan deze van zone 2 en zone 3. Dit is geen probleem in deze samenstelling. Uit onderzoek 
(Dubois 2001, p. 29) blijkt dat uniformiteit van verlichtingssterkte zorgt voor een bepaalde rust, maar 
dat een geheel uniform verdeelde ruimte juist weer zorgt voor saaiheid. Om deze reden is er een 
maximale ratio tussen de minimale en maximale verlichtingssterkte in de ruimte. Deze Emin / Emax ≥ 0,2 
is de ratio waaraan deze moet voldoen bij toepassing van daglicht. 
De maximale daglichtfactor in de ruimte wordt veroorzaakt in zone 2 en heeft een waarde van 11,22 
%, wat betekend dat deze gemiddeld maximaal 1.122 lux is. De minimale daglichtfactor in de ruimte 
wordt veroorzaakt in zone 1 op het podium. Deze heeft een waarde van 2,16%, wat betekend dat 
deze gemiddeld minimaal 216 lux bedraagt.  Dit betekend dat de ratio in de verlichtingssterkte 
afgerond 0,2 is en dus voldoet aan de randvoorwaarden voor de uniformiteit in het auditorium. 
 
De uniformiteit in de zaal wordt gewaarborgd. Toch vindt de hoofdtaak van de conferentie zich af via 
het projectiescherm op het podium. Dit projectiescherm wordt verlicht door een beamer en vormt een 
contrast met de naastliggende wand. Het verticale verlichtingssterkte op de wand kan wederom met 
de daglichtfactor worden bepaald. Deze is in afbeelding 32 weergegeven. Aan de hand van de 
verschillende geselecteerde beamers wordt deze ratio bepaald. 
 
Tabel 30: Ratio verlichtingssterkte 

Merk Type Verlichtingssterkte 
scherm [Es] 

Verlichtingssterkte 
wand [Ew] 

Ratio 
Ew / Es 

  [lux] [lux] [SI] 
Optoma DX606 138,9 172,0 1,24 
Sony XEED SX60 173,6 172,0 0,99 
Optoma EP910 243,1 172,0 0,71 
Sony XEED SX6 243,1 172,0 0,71 
Sony XEED SX7 277,8 172,0 0,62 
Optoma EP783S 347,2 172,0 0,50 
SANYO PLV-WF20 392,2 172,0 0,44 
SANYO PDG-DHT100L 408,8 172,0 0,42 
SANYO PLC-XF47 1250,0 172,0 0,14 
 
De ratio tussen het projectiescherm en de wand toont aan dat de beamers met een lage lichtstroom te 
weinig verlichtingssterkte op het verticale projectievlak schijnen om een goede ratio te krijgen. 
Wanneer deze gelijk of groter is dan de wand, dan gaat dit ten koste van de leesbaarheid. Hoe groter 
dit contrast is, des te duidelijker deze aanwezig is. Wanneer de beamer een kwaliteit heeft van 4.000 
lumen en groter, dan is dit contrast goed. In geval van de beamer met 15.000 lumen, wordt het 
contrast zo groot dat dit weer negatieve gevolgen heeft voor het visuele comfort van de gebruikers. 

5.4.2 Luminantie auditorium 
De luminantie is de helderheid van het licht ervaren vanaf een bepaalde locatie in de ruimte. Voor 
deze specifieke locaties is een zitplaats achter in de ruimte genomen, waarbij men vanaf een hoogte 
van 1,2 m de ruimte aanschouwd. De andere locatie is gekozen vanaf het podium, waarbij de spreker 
het publiek aanschouwd. Hierbij staat de spreker en is een hoogte van 1,7 m aangenomen. 
 
Vanuit de zaal 
Een gebruiker in de zaal ervaart de ruimte, wanneer hij gefocust is op een punt, onder een kijkhoek 
van ongeveer 30°. Onder deze hoek neemt de gebruiker de verschillende helderheden van die locatie 
in één oogopslag waar. Dit houdt in dat de luminantieverschillen niet te groot mogen zijn, zodat deze 
voor het oog comfortabel zijn. Dit houdt in dat de verschillen in helderheid tussen de grootste en de 
kleinste maximaal 1:10 of 10:1 mogen zijn. 
 
In deze verhouding wordt allereerst onderscheidt gemaakt tussen de zomersituatie om 13:30 uur, 
wanneer de luminantie van de zon het grootste is en in een wintersituatie om 13:30, wanneer de 
luminantie van de zon in de middag het laagste in van de seizoenen. 
In de zomersituatie ontstaat de situatie zoals deze is weergegeven in afbeelding 28. Indien de 
kijkhoek 30° is, ontstaat het veld zoals deze is weergegeven in afbeelding 25, waarbij het podium 
volledig in beeld is. De luminantiewaarden welke hierbij binnen het veld vallen, variëren tussen de 57 
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cd/m2 en de 288 cd/m2. Dit betekend dat de ratio welke binnen dit veld bevind 1:5 is en dus 
ruimschoots voldoet aan de gestelde maximale ratio van 1:10. 
 
Eveneens moet in de zomersituatie bij een kijkhoek van 60° zo’n situatie zich voordoen. In dit geval 
mag de ratio 1:30 of 30:1 zijn. Deze situatie doet zich voort als de gebruiker om zich heen kan kijken 
in de ruimte. In deze situatie kan de gebruiker het podium volledig waarnemen, maar ook een klein 
gedeelte van de interieurgevels. Deze situatie is in afbeelding 25 weergegeven. 
De luminantiewaarden welke zich bevinden in dit veld bedragen tussen de 21 cd/m2 en de 350 cd/m2. 
Dit betekend dat het ratio binnen dit veld 1:17 bedraagt en dus ruimschoots binnen de gestelde 
maximale ratio van 1:30 valt. 
 
In de wintersituatie ontstaat de situatie zoals weergegeven in afbeelding 30. Indien de kijkhoek 30° is, 
ontstaan de luminantiewaarden variërend tussen de 8 cd/m2 en 64 cd/m2. Dit betekend dat de ratio 
welke binnen dit veld bevind 1:8 is en dus voldoet aan de gestelde maximale ratio van 1:10. 
Eveneens in de wintersituatie bij een kijkhoek van 60° moet de ratio voor de luminantie voldoen. In dit 
veld bedragen de waarden zich tussen de 6 cd/m2 en 86 cd/m2. Dit betekend dat de ratio binnen dit 
veld 1:14 bedraagt en dus ruimschoots binnen de gestelde maximale ratio van 1:30 valt. 
 
Gedurende een presentatie in een conferentie, gaat de meeste aandacht uit naar het projectiescherm 
aan de wand. Het projectiescherm heeft een afwijkende luminantie in verband met de projectie door 
de beamer. Het contrast welke deze beamer maakt met de aangrenzende wand mag ook niet te groot 
zijn. Deze is gesteld op 1:5. De luminantie van de beamer is afhankelijk van het type. 
 
Tabel 31: Ratio luminantie zomer 

Merk Type Luminantie 
scherm [Ls] 

Luminantie 
wand [Lw] 

Ratio 
Lw / Ls 

  [cd/m2] [cd/m2] [SI] 
Optoma DX606 33,2 81 2,4 : 1 
Sony XEED SX60 41,4 81 2,0 : 1 
Optoma EP910 58,0 81 1,4 : 1 
Sony XEED SX6 58,0 81 1,4 : 1 
Sony XEED SX7 66,3 81 1,2 : 1 
Optoma EP783S 82,9 81 1 : 1,0 
SANYO PLV-WF20 93,6 81 1 : 1,2 
SANYO PDG-DHT100L 97,6 81 1 : 1,2 
SANYO PLC-XF47 298,4 81 1 : 3,7 
 
Tabel 32: Ratio luminantie winter 

Merk Type Luminantie 
scherm [Ls] 

Luminantie 
wand [Lw] 

Ratio 
Lw / Ls 

  [cd/m2] [cd/m2] [SI] 
Optoma DX606 33,2 17 1 : 2,0 
Sony XEED SX60 41,4 17 1 : 2,4 
Optoma EP910 58,0 17 1 : 3,4 
Sony XEED SX6 58,0 17 1 : 3,4 
Sony XEED SX7 66,3 17 1 : 3,9 
Optoma EP783S 82,9 17 1 : 4,9 
SANYO PLV-WF20 93,6 17 1 : 5,5 
SANYO PDG-DHT100L 97,6 17 1 : 5,7 
SANYO PLC-XF47 298,4 17 1 : 17,6 
 
Uit de ratio van de verschillende beamers, blijkt dat Alleen de Optoma EP783S zou voldoen aan de 
gestelde eisen  in de zomer en wintersituatie. Toch is deze niet optimaal, omdat deze in de zomer 
situatie 1:1. Gesteld kan worden dat er in de zomersituatie een helderheidwering nodig is. Indien de 
helderheidwering functioneert, betekend dit dat de luminantie van de wand in de zomer ook lager is en 
een grotere reeks aan beamers geschikt is. Gesteld kan worden dat de beamers in de reeks tussen 
3.500 lumen en 5.000 lumen geschikt zijn voor het auditorium. 
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Vanaf het podium 
De spreker ervaart de ruimte op een geheel andere wijze dan de gebruikers en richt zijn beeld in de 
richting van de zaal. De spreker zal vanaf het midden van het podium staand het meeste overzicht 
hebben over de ruimte en zo de meeste verschillen in luminantie ervaren. Ook voor de spreker geldt 
dat men met een gefocuste blik een veld in zicht heeft met een hoek van 30°. In dit geval kan de 
verhouding in luminantie 1:10 of 10:1 zijn. Indien hij zijn hoofd beweegt, wordt dit beeld 60° en ziet 
men meer. In dit geval mag de verhouding 1:30 of 30:1 zijn. Dit is weergegeven in afbeelding 26. 
 
In de zomersituatie ontstaat een beeld van de luminantie zoals is weergegeven in afbeelding 29. Men 
ervaart een lichte zaal, waarbij de nadruk licht op het centrum van de zaal. De waarden van de 
luminantie verschillen tussen de 58 cd/m2 en de 960 cd/m2. Hierbij is de waarde van 960 cd/m2 de 
luminantie van de buitenzijde en een verdubbeling van de maximale waarde in het interieur. Hierdoor 
ontstaat een ratio van 1:17, welke te groot is voor de maximale ratio van 1:10. Zonder deze opening 
zou de verhouding 1:9 zijn en voldoen aan de gestelde eisen. Een helderheidwering ter hoogte van de 
opening is noodzakelijk. 
 
In de wintersituatie ontstaat een beeld van de luminantie zoals deze is weergegeven in afbeelding 31. 
De waarden in deze situatie verschillen van 240 cd/m2 voor de opening tot 79 cd/m2 in de zaal en 
uiteindelijk 11 cd/m2 voor in de zaal. Dit betekend dat zonder helderheidwering een ratio ontstaat van 
1:22, waarbij zonder de opening een ratio van 1:10 ontstaat. De maximale ratiowaarde. 
 
In het totale gezichtsveld met een kijkhoek van 60° zijn de uiterste waarde gelijk aan de waarde bij 
een statisch gezichtsveld. In dit geval mag er een contrastratio ontstaan van 1:30 en deze wordt met ’s 
zomers met 1:17 en ’s winters met 1:22 gehaald en voldoet dus aan de gestelde randvoorwaarde. 
 
Afwijkingen 
Ondanks dat verschillende ratio zoals deze worden gemeten vanuit de twee zichtpunten voldoen aan 
de eisen, vallen een aantal onderdelen op door helderheid van de materialen. Allereerst vormt de 
gevel langs zone 6 een groot helder oppervlak. Dit oppervlak valt in buiten de bepaalde 
gezichtsvelden, maar verstoord de ervaring van de ruimte indien men deze betreedt. De gevel langs 
zone 5 (zie afbeelding 22) heeft een luminantiewaarde welke de helft is van de gevel langs zone 6. De 
luminantie langs deze gevels zijn niet nodig voor de versterking van de luminantie in het zitgedeelte. 
Door deze een lagere luminantie te geven, verstoord deze gevel niet de rust en daarmee het visuele 
comfort in het auditorium. 
 
In het standaardmodel is uitgegaan van een wit kleurige vloer in de zaal. Doordat het daglicht 
grotendeels via het plafond de ruimte betreedt, valt veel lichthelderheid op deze vloer. De luminantie 
wordt voornamelijk ervaren in het verticale vlak. De gevels vormen hierin een belangrijke rol. De 
luminantie van de vloer draagt hierdoor niet bij aan de versterking van het visuele comfort van de 
ruimte en kan, mede door de lage reflectiecoëfficiënt van 0,2, een donkere kleur krijgen, zonder de 
luminanties te verstoren. 
 
Verblinding 
In de randvoorwaarden van hoofdstuk 1.3.3 is gesteld dat de maximale luminantie 1.000 cd/m2 mag 
bereiken om verblinding te voorkomen. In zowel de zomer als wintersituatie wordt deze maximale 
randvoorwaarden niet gehaald. De maximale luminantie in het gehele project bedraagt 960 cd/m2 en 
valt nog net binnen de gestelde voorwaarde. 

5.5 Conclusie 

5.5.1 Verlichtingssterkte 
De verlichtingssterkte in zones 2 en 3 bedragen voor 70% van de dag tussen 09:00 uur en 17:00 uur 
respectievelijk 1.122 lux en 1.026 lux.  Deze voldoet hiermee aan de gestelde eis van 500 lux. Alleen 
de podiumzone voldoet niet aan deze eis, maar deze lagere waarde is van belang voor het gebruik 
van een projectiescherm met een beamer. 
 
De lagere waarde van de podiumzone voldoet wel aan het contrast tussen de verschillende 
verlichtingssterkten van de zones. Deze is 0,2 en is daarmee de minimaal gestelde randvoorwaarden 
voor het contrast. 
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De algemene verhouding voldoet aan de eis, maar ook de verhouding tussen het projectiescherm en 
de direct aangelegen wand voldoet aan de gestelde randvoorwaarde van minimaal 0,2. Bij een 
lichtstroom tussen de 4.000 lumen en 6.500 lumen is het contrast respectievelijk tussen 0,71 en 0,42. 
Bij deze vormt een groter contrast een duidelijker beeld. 

5.5.2 Luminantie 
De luminantie in het auditorium wordt bepaald aan de hand van een gebruiker in de zaal en door de 
spreker. Beiden bevinden zich in het midden van de zaal, waarbij de grootste contrasten ontstaan en 
daarmee de uitersten. 
 
Vanuit de zaal 
De luminantie wordt bekeken in juni en december om 13:30 uur, omdat dit de grootste en kleinste 
luminanties gedurende het jaar representeren. Het contrast bij een statisch gezichtsveld bedraagt ’s 
zomers 1:5 en ’s winters 1:8 en valt binnen de gestelde randvoorwaarden van het maximale contrast 
1:10. Het contrast bij een totaal gezichtsveld bedraagt ’s zomers 1:17 en ’s winters 1:14 en voldoet 
hiermee aan de gestelde randvoorwaarden van maximaal contrast 1:30. 
 
Voor het gebruik van de beamer is een helderheidwering in de zomer nodig, omdat het contrast van 
1:5 anders niet haalbaar is in zomer- en wintersituatie. Op deze manier kan men de helderheid van 
het beeld verder optimaliseren. In zo’n geval kunnen beamers met een lichtstroom tussen de 3.500 
lumen en 5.000 lumen gebruikt worden. 
 
Vanaf het podium 
De luminanties worden ook vanaf het podium in juni en december om 13:30 bekeken. Het contrast bij 
een statisch gezichtsveld bedraagt ’s zomers 1:17 en ’s winters 1:22. Deze voldoet niet aan de 
gestelde randvoorwaarden van 1:10, doordat er geen helderheidwering is aan de achterwand 
opening. Indien deze aanwezig is, ontstaat er een contrast ’s zomers van 1:9 en ’s winters 1:10 en 
voldoet dan wel aan de gegeven randvoorwaarden. 

5.5.3 Samenvatting 
 70% van de dag meer dan 1.000 lux in zone 1 en zone 2 

 
 De verlichtingssterkte ratio bedraagt exact 0,2 en voldoet aan de randvoorwaarde 

 
 

 De verhouding tussen het projectiescherm bedraagt tussen de 0,71 en 0,42 
 
 

 Het statische en totale gezichtsveld vanuit de zaal voldoet aan de gestelde eisen met 
respectievelijk 1:5, 1:8 en 1:17, 1:14 
 
 

 Een helderheidwering is nodig voor het gebruik van de beamer in de zomer 
 
 

 Het statische gezichtsveld vanaf het podium voldoet met 1:17 en 1:22 niet aan de gestelde 
randvoorwaarde van 1:10 
 
 

 De achtergevel opening moet een helderheidwering krijgen om het visuele comfort in het 
auditorium van het podium te kunnen garanderen 
 
 

 Het totale gezichtsveld vanaf het podium voldoet met 1:17 en 1:22 wel aan de gestelde 
randvoorwaarde van 1:30 
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6 MATERIALISATIE EN KUNSTVERLICHTING 

6.1 Materialisatie interieur 
Materialisatie bepaalt de luminantie van de gevels, vloeren of plafonds. Ieder materiaal heeft zo zijn 
eigenschappen zoals kleur en oppervlakte structuur. Op deze manier wordt de reflectiecoëfficiënt en 
de reflectiekleur toegekend aan de verschillende materialen. Deze eigenschappen verschillen per 
materiaal, maar tevens ook of ze als vloer, gevel of plafond zijn uitgevoerd. Het is van belang om 
materialen te selecteren welke de met reflecties op de interieurgevels de kwaliteit van het visuele 
comfort kunnen versterken en discomfort kunnen vermijden. Om een indicatie te geven van deze 
eigenschappen van materialen zijn hier een aantal voorbeelden gegeven: 

6.1.1 Vloeren 
 
Tabel 33: Materialen vloeren 

Materiaal Kleur Reflectiecoëfficiënt 
Beton  grof Grijs 54% 
 fijn Licht grijs 49% 
Tegels  Variabel 30% - 68% 
Hout   planken Licht bruin (Spar) 59% 
  parket Bruin variabel 26% - 54% 
Linoleum  Rood beige 50% - 63% 
Vloerbedekking  Grijs 20% 
  Rood 25% 
  Groen 15% 
  Blauw 18% 
 

 
Afbeelding 33: Voorbeeld materialen vloeren 

6.1.2 Wanden 
 
Tabel 34: Materialen interieurgevels 

Materiaal Kleur Reflectiecoëfficiënt 
Beton   Grijs (licht en donker) 34% - 73% 
Hout planken Licht bruin 61% - 64% 
  Donker bruin 28% - 52% 
Pleisterlaag ruw Wit – grijs 50% - 56% 
Behang structuur Variabel 57% - 61% 
Baksteen verblendsteen Grijs 40% 
 verblendsteen Wit 70% 
 verblendsteen Rood bruin 23% 
 

 
Afbeelding 34: Voorbeeld materialen wanden 
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6.1.3 Plafond 
 
Tabel 35: Materialen plafonds 

Materiaal Kleur Reflectiecoëfficiënt 
Beton  bekisting Grijs 61% 
 fijn Licht grijs 49% 
Pleisterlaag  Wit 73% 
Ceiling panelen  Wit 70% 
 

 
Afbeelding 35: Voorbeeld materialen plafonds 

6.1.4 Auditorium 
Uit de rekenresultaten voor luminanties van het integrale model, zoals weergegeven in hoofdstuk 
5.3.2, blijkt dat de luminanties geschikt zijn voor de verschillende gezichtsvelden. Toch zijn er een 
aantal plekken in het auditorium, waar de luminanties hinderlijk kunnen zijn. 
 
Vloer 
In het integrale model is uitgegaan van een standaardvloer, welke wit van kleur is en een 
reflectiecoëfficiënt van 0,2. Deze vloer is nauwelijks zichtbaar wanneer men zich in de zaal bevind of 
vanaf het podium de zaal wordt toegesproken. De gebruiker zal deze vloer wel ervaren wanneer men 
het auditorium betreedt. Ook in deze situatie is het comfortabel voor de gebruiker wanneer de 
luminanties en reflecties niet te groot zijn. 
 
Allereerst moet de vloer een geluidsabsorberende functie hebben. Dit is in de randvoorwaarden van 
het auditorium gesteld. Dit betekend dat een zacht oppervlak ten goede zou komen aan deze 
randvoorwaarde. Materialen als beton, tegels of hout zijn hard van structuur en weerkaatsen 
geluidsgolven goed terug en zijn daarom niet geschikt. Een materiaal als vloerbedekking zou een 
goede keuze zijn. 
Tevens wanneer de reflectiecoëfficiënt van vloerbedekking wordt bekken, heeft deze eenzelfde of 
lagere waarde, met 15% tot 25%, dan de standaard reflectiecoëfficiënt van 20%. Dit in tegenstelling 
tot de harde materialen welke variëren van 30% tot 70%. 
 
Een materiaal voor de vloeren zou dus heel goed een vloerbedekking kunnen zijn. De keuze voor een 
kleur is afhankelijk van de architectonische uitstraling. 
 
Zijgevels 
Uit de resultaten voor luminantie van het integrale model, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.3.2, blijkt 
dat de luminanties voor de interieurgevels niet direct voor hinder zorgen voor de gezichtsvelden. Toch 
wordt de noordelijke interieurgevel vele malen meer  beschenen door het zonlicht dan de zuidelijke 
interieurgevel. Deze is in een verhouding van 1:2. Hierdoor wordt de symmetrie, welke voor rust zorgt 
in het auditorium, verstoord, waardoor de beleving van het gehele auditorium als minder comfortabel 
kan worden beschouwd. 
 
De zijgevel bestaat uit allerlei massieve panelen, welke het geluid reflecteren en zorgen voor een 
beleving van de ruimte. Deze panelen staan alleen niet loodrecht op elkaar, zodat echo vanuit de zaal 
kan worden vermeden. Deze wanden moeten dus van een massief materiaal zijn om akoestische 
redenen. 
 
Lichte materialen hebben voornamelijk een hoge reflectiecoëfficiënt, terwijl donkere kleuren een veel 
lagere reflectiecoëfficiënt hebben. De standaard reflectiecoëfficiënt voor wanden was in dit geval 50% 
en was volledig wit. Door een donkere kleur te nemen wordt de helderheid minder en wordt het 
contrast tussen beide vlakken minder groot. 
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Een materiaal dat heel goed geschikt hiervoor zou kunnen zijn is donker beton of een donker 
massieve houtsoort. De keuze voor een kleur is afhankelijk van de architectonische uitstraling. 
 
Plafond 
Het plafond bestaat uit kleine stukken gesloten oppervlak tussen de openingen in. Deze plafonddelen 
grenzen direct aan de openingen van het dak en moeten daarom niet een te groot contrast vormen. 
Om deze redenen is een lichte kleur gewenst voor het plafond. In de standaard berekening is 
uitgegaan van een wit plafond met een reflectiecoëfficiënt van 70%. Deze waarde maakt een niet een 
groot contrast met de dakopeningen. Deze standaardwaarde kan dus heel goed behouden blijven.  
 
Een voorbeeld zou bijvoorbeeld een witte pleisterlaag kunnen zijn. Deze heeft een reflectiecoëfficiënt 
van 73% en voldoet daarmee aan de gewenste resultaten. 

6.2 Kunstverlichting 
Volgens de resultaten van hoofdstuk wordt voor minimaal 70% van de jaar het auditorium voldoende 
verlicht door daglicht. Dit houdt in dat een kleine 30% van de jaar mogelijk niet altijd voldoende 
daglicht in het auditorium aanwezig is. Deze aanname wordt bevestigd door de onderzoeksresultaten 
van de varianten. Gedurende de zomerperiodes is dit tot 18:00 uur geen probleem. In de 
winterperiode is de zon om 18:00 uur reeds onder en kan er geen daglicht het auditorium binnen 
vallen (zie grafiek 7). Dit zijn momenten waarop daglicht niet als enige lichtbron in het auditorium kan 
worden gebruikt. 
 
Hieruit blijkt dat kunstverlichting zeker aanwezig moet zijn in het auditorium. Uit onderzoek naar 
technische congressen (Immerzeel 2008) blijkt dat deze van 09:00 uur tot 22:00 uur kunnen duren. In 
deze perioden zijn gewoon altijd momenten dat het buiten donker is en dat kunstverlichting de taak 
van het daglicht moet vervangen. 
 
Dit betekend dat de kunstverlichting de taak moet gaan overnemen van het daglicht. Een universeel 
verspreiding van het licht is hierbij noodzakelijk. Een mogelijke oplossing is dat kunstlicht in de 
lamellen van het dak worden verwerkt, zodat deze een indirecte verlichting de ruimte instralen, waarbij 
dezelfde verlichtingssoort ontstaat als bij het daglicht. De kunstverlichting kan hierbij het daglicht 
aanvullen op de momenten dat deze langzaam verdwijnt. 
 

 
Afbeelding 36: Principe kunstverlichting 

Buiten het algemene principe voor de kunstverlichting is het aangenaam voor de spreker om het 
podium extra te verlichten. Het podium wordt niet altijd gebruikt met een beamer, dus kan een spreker 
meer licht wenselijk vinden. Om deze reden moet het podium een dimbare verlichting 
hebben,waardoor men zelf deze kan regelen. 
 
Deze verlichtingen tezamen vormen de basis voor de kunstverlichting, wanneer het daglicht niet aan 
de gewenste behoefte kan voldoen.  
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7 CONCLUSIE 

7.1 Conclusie randvoorwaarden 
Vanuit het visuele comfort kunnen een aantal randvoorwaarden worden opgesteld waaraan het 
onderzoek moet voldoen om een visueel comfortabele ruimte te vormen. De randvoorwaarden vormen 
dus de meetbare kwaliteiten zoals deze kunnen worden bepaald in een ruimte. Voor auditoria  kunnen 
de volgende randvoorwaarden gebruikt worden. 
 
Verlichtingssterkte 

 Min. 500 lux 
 Emin / Emax > 0,2 

 
Luminantie 

 40 – 100 cd/m2 
 Ratio 1:10 Tussen punten ergens in het statische gezichtsveld (kijkhoek is 30°) 
 Ratio 1:30 Tussen punten ergens in het totale gezichtsveld (kijkhoek is 60°) 

 
Verblinding 

 Max. 1000 cd/m2 

7.2 Conclusie bestaande auditoria 
De vergelijking met bestaande auditoria tonen aan de huidige staat van daglicht in auditoria en laten 
zien wat de knelpunten zijn in huidige ontwerpen. 
 
Zaal 5.99 Civiele Techniek 

 Kleine auditoria met grote gevelopeningen voldoen aan de gestelde randvoorwaarden 
 Kleine auditoria met weinig gevelopeningen voldoen niet aan de gestelde randvoorwaarden 
 Simulaties van dit model zijn representatief voor de gedane metingen 
 Zaal 5.99 voldoet indien alle gevelopeningen volledig open zijn. 

 
Zaal D Civiele Techniek 

 Grote auditoria met kleine gevelopeningen krijgen niet aan de randvoorwaarde gestelde 
daglicht binnen 

 Bij grote auditoria met kleine gevelopeningen moet daglicht dieper de ruimte worden 
ingebracht 

 Bij indirecte daglichttoetreding met kleine gevelopeningen is per definitie tekort daglicht in 
grote auditoria 

 Simulaties zijn representatief voor de gedane metingen, waarbij ruimtelijke elementen 
belemmerende factoren kunnen zijn, welke de resultaten kunnen verstoren 

 Zaal D voldoet nooit aan de gestelde randvoorwaarden 

7.3 Conclusie gevelvarianten Science Center 
Door verschillende soorten varianten met elkaar te vergelijken, kunnen de voor en nadelen per variant 
worden bepaald. Aan de hand hiervan kan een juiste combinatie worden samengesteld. 
 
Daklicht varianten 

 Daklichtvarianten zijn uitermate geschikt voor de toetreding van daglicht en voldoet aan de 
gestelde randvoorwaarde van minimaal 500 lux 

 Daklichtvarianten zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het licht 
 Het voorkomen van verblinding door direct zonlicht moet worden gerealiseerd 
 De daklichtvariant zorgt voor een zonering van de plattegrond in 4 hoofdzones (zone 1 t/m 4) 

 
Achtergevelvarianten 

 Achtergevelvarianten zijn alleen geschikt om het achterste gedeelte van de zaal te verlichten 
 Achtergevelvarianten zijn alleen geschikt ter aanvulling van andere opties 
 Achtergevelvarianten hoeven geen bescherming voor verblinding door de verlichtingssterkte, 

omdat deze nooit door zonlicht worden beschenen 
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Zijgevelvarianten 
 Zijgevelvarianten zorgen voor ongelijkmatige distributie van het daglicht 
 Het voorkomen van verblinding door direct zonlicht moet worden gerealiseerd 
 Zonlicht draait bijna 180° langs de gevel en maakt het heel moeilijk om volledig te 

beschermen tegen verblinding 
 
Combinatie 

 De indirecte daklichtvariant met de open achtergevelvariant zorgen voor de beste combinatie 
 De spreker wordt door zowel het daklicht als de achtergevel niet verblind qua 

verlichtingssterkte 
 Er treedt altijd indirecte daglichttoetreding plaats 
 De gebruiker bevindt zich in een meer verlichte zone dan het podium (factor 0,2), wat zorgt 

voor extra visueel comfort voor de functies 
 Er ontstaat een symmetrische verspreiding van het licht, wat leidt tot extra visueel comfort 

7.4 Conclusie integraal model voor Science Center 
Verlichtingssterkte 

 In de zaal, zone 1 en 2, bevindt zich voor meer dan 70% van de dag minimaal 1.000 lux 
 De verlichtingssterkteratio bedraagt exact 0,2 en voldoet aan de gestelde randvoorwaarde 
 De verhouding tussen het projectiescherm bedraagt tussen de 0,71 en 0,42 

 
Luminantie 

 Het statische en totale gezichtsveld vanuit de zaal voldoet aan de gestelde eisen met 
respectievelijk 1:5, 1:8 en 1:17, 1:14 

 Een instelbare helderheidwering is nodig voor het gebruik van de beamer in de zomer 
 

 Het statische gezichtsveld vanaf het podium voldoet met 1:17 en 1:22 niet aan de gestelde 
randvoorwaarde van 1:10 

 De achtergevel opening moet een helderheidwering krijgen om het visuele comfort in het 
auditorium van het podium te kunnen garanderen 

 Het totale gezichtsveld vanaf het podium voldoet met 1:17 en 1:22 wel aan de gestelde 
randvoorwaarde van 1:30 

 
 De totale luminantie komt nooit boven de 1.000 cd/m2 

 
Materialisatie 

 Voor de vloer wordt een (donker) gekleurd zacht materiaal geadviseerd, een voorbeeld is 
vloerbedekking met een reflectiecoëfficiënt van maximaal 20% 

 Voor de zijgevels wordt een hard massief materiaal in een donkere kleur geadviseerd, een 
voorbeeld is beton of hout met een lage reflectiecoëfficiënt van ongeveer 35% 

 Voor het plafond wordt een massief materiaal welke licht van kleur is geadviseerd, een witte 
pleisterlaag met een reflectiecoëfficiënt van 73% zou goed zijn 

 
Kunstverlichting 

 Kunstverlichting is voor meer dan 70% van het jaar overdag niet nodig 
 Kunstverlichting heeft een ondersteunende taak wanneer het daglicht niet meer voldoende is 
 Kunstverlichting kan het beste geïntegreerd worden in de indirecte dakelementen 

7.5 Eindconclusie 
 Indirecte dakverlichting en grote achtergevelverlichting zorgt voor een visueel comfortabele 

hoeveelheid verlichtingssterkte in de ruimte 
 De combinatie zorgt voor contrasten wat de ruimte interessant maakt en daarin bijdraagt een 

het visuele comfort 
 Met een helderheidswering in de achtergevel en een verstelbare helderheidswering in de 

daktoetreding, ontstaat een visuele comfortabel zicht op het projectiescherm en in de zaal. 
 De materialisatie draagt bij om het contrast van de helderheden nader tot elkaar te brengen en 

het visueel comfort te vergroten  
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BIJLAGEN 

Bijlage A: Verlichtingssterkte uit bronnen 

Bron: NEN-EN 12464-1 
 
Tabel 5.3 – Kantoren 
3 Kantoren 
Ref. no. Soort ruimte, taak of activiteit Em 

lx 
UGRL 

- 
Ra 
- 

Opmerkingen 

3.2 Schrijven, type, lezen, 
gegevensverwerking 

500 19 80 Voor werk aan beeldschermen: zie 4.11 

3.5 Conferentie- en vergaderruimten 500 19 80 Verlichting zou regelbaar moeten zijn. 
 
Tabel 5.6 – Onderwijsinstituten 
6.2 Onderwijsinstellingen 
Ref. no. Soort ruimte, taak of activiteit Em 

lx 
UGRL 

- 
Ra 
- 

Opmerkingen 

6.2.2 Klaslokaal voor avond- en 
volwassenonderwijs 

500 19 80 Verlichting zou regelbaar moeten zijn. 

6.2.3 Collegezaal 500 19 80 Verlichting zou regelbaar moeten zijn. 
6.2.4 Schoolbord 500 19 80 Voorkom spiegelende reflecties. 
 

Bron: Impact of Shading Devices on Daylight Qualities in Offices 
 
Tabel 2: Lichtsterkte uit onderzoeken 
Onderzoek Lezen en schrijven Beeldschermgebruik Minimum 
Boyce (1973) 800 lux - - 
Bean & Bell (1992) 800 lux 500 lux - 
CIBSE (1994) Min. 500 lux 300 – 500 lux 100 lux 
NUTEK (1994) Min. 500 lux - - 
Berrutto4 (1997) 425 -500 lux 325 - 550 lux - 
Arbejdstilsynet (2000) 500 lux - 100 lux 
Conclusie Min. 500 lux 300 – 500 lux 100 lux 
 

Bron: Bouwfysica - Licht-zinnige scholen 
 
Tabel 1: Overzicht van taken en eisen voor verlichtingssterkten in een klaslokaal 
Taak Voor de docent Voor de leerling Standaard Verlichtingssterkte

Voor in de klas Algemeen 
1 Schrijven op het schoolbord Lezen en overnemen wat op het  bord  

geschreven wordt 
500 lux 
(verticaal) 

200 lux 

2 Spreken in de klas Opletten wat de docent vertelt 300 lux 300 lux 
3 Tonen van een presentatie  

(Dia’s, overheads, tv-programma’s etc.) 
Kijken naar projectie of tv-scherm 300/10 lux 10 lux 

 
 
  

                                                 
4 Volledige onderzoek door Berrutto, Fontoynont & Avouac-Bastie 
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Bijlage B: Plattegrond architectonisch ontwerp 
 

 
Afbeelding 37: Plattegrond als uitgangspunt voor onderzoek daglicht 

 

 
Afbeelding 38: Architectonisch ontwerp SADD 
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Bijlage C: Onderzoeksresultaten Dak variant 

Dak variant 1 
Datum  21-3-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  9.542 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 610 lux 
2 952 lux 
3 974 lux 
4 906 lux 
5 1.194 lux 
6 2.422 lux 
7 2.710 lux 
8 2.097 lux 
9 1.761 lux 

10 1.165 lux 
11 1.349 lux 
12 2.796 lux 
13 3.120 lux 
14 2.373 lux 
15 2.318 lux 
16 1.199 lux 
17 1.302 lux 
18 2.841 lux 
19 3.161 lux 
20 2.311 lux 
21 2.404 lux 
22 990 lux 
23 1.276 lux 
24 2.997 lux 
25 3.249 lux 
26 2.279 lux 
27 1.987 lux 
28 469 lux 
29 176 lux 
30 1.576 lux 
31 1.691 lux 
32 219 lux 
33 834 lux 
34 368 lux 
35 454 lux 
36 835 lux 
37 907 lux 
38 700 lux 
39 612 lux 

 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  24.100 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 789 lux 
2 1.179 lux 
3 1.204 lux 
4 1.432 lux 
5 1.830 lux 
6 3.810 lux 
7 4.339 lux 
8 3.557 lux 
9 3.065 lux 

10 2.237 lux 
11 2.307 lux 
12 4.888 lux 
13 5.591 lux 
14 2.664 lux 
15 5.841 lux 
16 2.589 lux 
17 2.342 lux 
18 5.102 lux 
19 5.837 lux 
20 4.776 lux 
21 6.907 lux 
22 2.429 lux 
23 2.900 lux 
24 7.847 lux 
25 8.772 lux 
26 6.765 lux 
27 6.596 lux 
28 1.536 lux 
29 677 lux 
30 7.265 lux 
31 7.967 lux 
32 939 lux 
33 3.961 lux 
34 1.294 lux 
35 1.713 lux 
36 3.993 lux 
37 4.451 lux 
38 3.491 lux 
39 2.944 lux 

 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  2.366 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 85 lux 
2 115 lux 
3 105 lux 
4 223 lux 
5 272 lux 
6 410 lux 
7 402 lux 
8 248 lux 
9 199 lux 

10 379 lux 
11 351 lux 
12 521 lux 
13 512 lux 
14 317 lux 
15 337 lux 
16 453 lux 
17 362 lux 
18 543 lux 
19 538 lux 
20 326 lux 
21 401 lux 
22 438 lux 
23 473 lux 
24 799 lux 
25 790 lux 
26 428 lux 
27 386 lux 
28 278 lux 
29 93 lux 
30 779 lux 
31 767 lux 
32 87 lux 
33 244 lux 
34 229 lux 
35 292 lux 
36 470 lux 
37 462 lux 
38 260 lux 
39 204 lux 
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Dak variant 1
Datum  21-6-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  25.141 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 1.779 lux 
2 2.867 lux 
3 2.866 lux 
4 2.495 lux 
5 3.413 lux 
6 7.522 lux 
7 8.295 lux 
8 6.060 lux 
9 4.808 lux 

10 3.083 lux 
11 3.779 lux 
12 8.496 lux 
13 9.298 lux 
14 6.663 lux 
15 5.914 lux 
16 3.099 lux 
17 3.620 lux 
18 8.598 lux 
19 9.342 lux 
20 6.443 lux 
21 5.917 lux 
22 2.482 lux 
23 3.363 lux 
24 8.307 lux 
25 8.823 lux 
26 5.906 lux 
27 4.680 lux 
28 1.092 lux 
29 401 lux 
30 3.404 lux 
31 3.603 lux 
32 471 lux 
33 1.725 lux 
34 846 lux 
35 1.018 lux 
36 1.752 lux 
37 1.873 lux 
38 1.427 lux 
39 1.251 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  29.658 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 833 lux 
2 1.219 lux 
3 1.209 lux 
4 1.718 lux 
5 2.328 lux 
6 5.091 lux 
7 5.519 lux 
8 4.010 lux 
9 3.153 lux 

10 2.754 lux 
11 3.053 lux 
12 6.755 lux 
13 7.304 lux 
14 5.540 lux 
15 6.058 lux 
16 3.103 lux 
17 3.077 lux 
18 6.962 lux 
19 7.529 lux 
20 5.598 lux 
21 6.724 lux 
22 2.874 lux 
23 3.966 lux 
24 11.624 lux 
25 12.258 lux 
26 8.316 lux 
27 6.250 lux 
28 1.714 lux 
29 723 lux 
30 9.253 lux 
31 9.658 lux 
32 896 lux 
33 3.391 lux 
34 1.403 lux 
35 1.896 lux 
36 4.194 lux 
37 4.466 lux 
38 3.152 lux 
39 2.454 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  13.672 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 471 lux 
2 614 lux 
3 544 lux 
4 1.337 lux 
5 1.572 lux 
6 2.137 lux 
7 2.002 lux 
8 1.157 lux 
9 935 lux 

10 2.468 lux 
11 2.085 lux 
12 2.765 lux 
13 2.593 lux 
14 1.492 lux 
15 1.599 lux 
16 3.087 lux 
17 2.184 lux 
18 2.899 lux 
19 2.757 lux 
20 1.548 lux 
21 1.945 lux 
22 3.054 lux 
23 3.046 lux 
24 4.527 lux 
25 4.318 lux 
26 2.084 lux 
27 1.891 lux 
28 2.034 lux 
29 610 lux 
30 4.993 lux 
31 4.755 lux 
32 502 lux 
33 1.253 lux 
34 1.671 lux 
35 2.130 lux 
36 3.093 lux 
37 2.922 lux 
38 1.404 lux 
39 1.068 lux 

  



 Dirk-Jan Immerzeel  77 

Dak variant 1
Datum  21-12-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  407 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 22 lux 
2 32 lux 
3 32 lux 
4 39 lux 
5 51 lux 
6 97 lux 
7 104 lux 
8 74 lux 
9 60 lux 

10 53 lux 
11 60 lux 
12 116 lux 
13 124 lux 
14 87 lux 
15 85 lux 
16 56 lux 
17 59 lux 
18 118 lux 
19 126 lux 
20 86 lux 
21 92 lux 
22 48 lux 
23 63 lux 
24 139 lux 
25 146 lux 
26 94 lux 
27 80 lux 
28 24 lux 
29 9 lux 
30 83 lux 
31 88 lux 
32 10 lux 
33 38 lux 
34 18 lux 
35 23 lux 
36 43 lux 
37 46 lux 
38 33 lux 
39 28 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  5.498 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 209 lux 
2 311 lux 
3 313 lux 
4 391 lux 
5 501 lux 
6 968 lux 
7 1.070 lux 
8 829 lux 
9 704 lux 

10 606 lux 
11 623 lux 
12 1.207 lux 
13 1.338 lux 
14 1.046 lux 
15 1.201 lux 
16 695 lux 
17 630 lux 
18 1.253 lux 
19 1.393 lux 
20 1.068 lux 
21 1.419 lux 
22 648 lux 
23 763 lux 
24 1.750 lux 
25 1.908 lux 
26 1.375 lux 
27 1.347 lux 
28 399 lux 
29 162 lux 
30 1.533 lux 
31 1.661 lux 
32 213 lux 
33 806 lux 
34 332 lux 
35 431 lux 
36 884 lux 
37 972 lux 
38 738 lux 
39 633 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  0 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 0 lux 
2 0 lux 
3 0 lux 
4 0 lux 
5 0 lux 
6 0 lux 
7 0 lux 
8 0 lux 
9 0 lux 

10 0 lux 
11 0 lux 
12 0 lux 
13 0 lux 
14 0 lux 
15 0 lux 
16 0 lux 
17 0 lux 
18 0 lux 
19 0 lux 
20 0 lux 
21 0 lux 
22 0 lux 
23 0 lux 
24 0 lux 
25 0 lux 
26 0 lux 
27 0 lux 
28 0 lux 
29 0 lux 
30 0 lux 
31 0 lux 
32 0 lux 
33 0 lux 
34 0 lux 
35 0 lux 
36 0 lux 
37 0 lux 
38 0 lux 
39 0 lux 

 
  



78   Dirk-Jan Immerzeel 

Dak variant 2 
Datum  21-3-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  9.542 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 508 lux 
2 679 lux 
3 567 lux 
4 1.038 lux 
5 1.293 lux 
6 1.902 lux 
7 1.816 lux 
8 968 lux 
9 741 lux 

10 1.339 lux 
11 1.522 lux 
12 2.265 lux 
13 2.160 lux 
14 1.143 lux 
15 963 lux 
16 1.359 lux 
17 1.476 lux 
18 2.294 lux 
19 2.211 lux 
20 1.130 lux 
21 1.000 lux 
22 1.113 lux 
23 1.388 lux 
24 2.277 lux 
25 2.208 lux 
26 1.082 lux 
27 828 lux 
28 450 lux 
29 130 lux 
30 1.048 lux 
31 1.015 lux 
32 115 lux 
33 361 lux 
34 329 lux 
35 385 lux 
36 535 lux 
37 519 lux 
38 321 lux 
39 268 lux 

 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  24.100 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 765 lux 
2 1.262 lux 
3 1.316 lux 
4 1.235 lux 
5 1.659 lux 
6 3.941 lux 
7 4.672 lux 
8 3.853 lux 
9 3.305 lux 

10 1.624 lux 
11 2.010 lux 
12 4.904 lux 
13 5.769 lux 
14 4.740 lux 
15 4.585 lux 
16 1.696 lux 
17 1.980 lux 
18 5.158 lux 
19 5.978 lux 
20 4.780 lux 
21 4.864 lux 
22 1.463 lux 
23 1.988 lux 
24 5.733 lux 
25 6.411 lux 
26 4.916 lux 
27 4.198 lux 
28 723 lux 
29 290 lux 
30 2.783 lux 
31 3.029 lux 
32 377 lux 
33 1.572 lux 
34 577 lux 
35 720 lux 
36 1.391 lux 
37 1.547 lux 
38 1.242 lux 
39 1.081 lux 

 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  2.366 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 53 lux 
2 79 lux 
3 78 lux 
4 114 lux 
5 146 lux 
6 275 lux 
7 298 lux 
8 219 lux 
9 185 lux 

10 182 lux 
11 198 lux 
12 370 lux 
13 404 lux 
14 305 lux 
15 326 lux 
16 213 lux 
17 203 lux 
18 392 lux 
19 426 lux 
20 319 lux 
21 396 lux 
22 206 lux 
23 252 lux 
24 561 lux 
25 599 lux 
26 411 lux 
27 381 lux 
28 123 lux 
29 47 lux 
30 471 lux 
31 500 lux 
32 59 lux 
33 226 lux 
34 100 lux 
35 131 lux 
36 259 lux 
37 82 lux 
38 206 lux 
39 172 lux 

  



Dirk-Jan Immerzeel  79 

Dak variant 2
Datum  21-6-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  25.141 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 1.040 lux 
2 1.687 lux 
3 1.678 lux 
4 1.648 lux 
5 2.286 lux 
6 5.366 lux 
7 6.016 lux 
8 4.545 lux 
9 3.658 lux 

10 2.099 lux 
11 2.699 lux 
12 6.527 lux 
13 7.260 lux 
14 5.398 lux 
15 4.722 lux 
16 2.151 lux 
17 2.625 lux 
18 6.715 lux 
19 7.371 lux 
20 5.362 lux 
21 4.805 lux 
22 1.806 lux 
23 2.552 lux 
24 6.939 lux 
25 7.432 lux 
26 5.158 lux 
27 4.006 lux 
28 817 lux 
29 310 lux 
30 2.742 lux 
31 2.918 lux 
32 375 lux 
33 1.401 lux 
34 634 lux 
35 777 lux 
36 1.378 lux 
37 1.492 lux 
38 1.144 lux 
39 993 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  29.658 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 693 lux 
2 1.111 lux 
3 1.120 lux 
4 1.298 lux 
5 1.876 lux 
6 5.216 lux 
7 5.825 lux 
8 4.402 lux 
9 3.409 lux 

10 1.782 lux 
11 2.410 lux 
12 6.780 lux 
13 7.518 lux 
14 5.785 lux 
15 4.990 lux 
16 1.868 lux 
17 2.393 lux 
18 7.075 lux 
19 7.739 lux 
20 5.854 lux 
21 5.200 lux 
22 1.654 lux 
23 2.553 lux 
24 8.567 lux 
25 9.151 lux 
26 6.528 lux 
27 4.634 lux 
28 821 lux 
29 334 lux 
30 3.671 lux 
31 3.899 lux 
32 417 lux 
33 1.691 lux 
34 650 lux 
35 824 lux 
36 1.601 lux 
37 1.749 lux 
38 1.343 lux 
39 1.130 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  13.672 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 262 lux 
2 380 lux 
3 376 lux 
4 573 lux 
5 709 lux 
6 1.292 lux 
7 1.410 lux 
8 1.073 lux 
9 926 lux 

10 967 lux 
11 990 lux 
12 1.799 lux 
13 1.982 lux 
14 1.562 lux 
15 1.812 lux 
16 1.187 lux 
17 1.035 lux 
18 1.933 lux 
19 2.117 lux 
20 1.666 lux 
21 2.355 lux 
22 1.192 lux 
23 1.374 lux 
24 3.102 lux 
25 3.328 lux 
26 2.376 lux 
27 2.352 lux 
28 769 lux 
29 315 lux 
30 3.220 lux 
31 3.430 lux 
32 402 lux 
33 1.538 lux 
34 641 lux 
35 861 lux 
36 1.870 lux 
37 2.040 lux 
38 1.486 lux 
39 1.201 lux 

  



80   Dirk-Jan Immerzeel 

Dak variant 2
Datum  21-12-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  407 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 13 lux 
2 19 lux 
3 18 lux 
4 25 lux 
5 33 lux 
6 63 lux 
7 67 lux 
8 48 lux 
9 39 lux 

10 35 lux 
11 42 lux 
12 81 lux 
13 86 lux 
14 61 lux 
15 58 lux 
16 38 lux 
17 42 lux 
18 833 lux 
19 89 lux 
20 62 lux 
21 63 lux 
22 34 lux 
23 46 lux 
24 101 lux 
25 107 lux 
26 69 lux 
27 57 lux 
28 17 lux 
29 6 lux 
30 59 lux 
31 62 lux 
32 7 lux 
33 27 lux 
34 13 lux 
35 16 lux 
36 30 lux 
37 32 lux 
38 23 lux 
39 20 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  5.498 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 125 lux 
2 183 lux 
3 181 lux 
4 249 lux 
5 319 lux 
6 608 lux 
7 673 lux 
8 526 lux 
9 454 lux 

10 397 lux 
11 429 lux 
12 831 lux 
13 924 lux 
14 732 lux 
15 808 lux 
16 469 lux 
17 438 lux 
18 871 lux 
19 968 lux 
20 761 lux 
21 977 lux 
22 451 lux 
23 549 lux 
24 1.274 lux 
25 1.391 lux 
26 1.008 lux 
27 966 lux 
28 279 lux 
29 112 lux 
30 1.097 lux 
31 1.182 lux 
32 148 lux 
33 570 lux 
34 229 lux 
35 301 lux 
36 620 lux 
37 683 lux 
38 515 lux 
39 438 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  0 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 0 lux 
2 0 lux 
3 0 lux 
4 0 lux 
5 0 lux 
6 0 lux 
7 0 lux 
8 0 lux 
9 0 lux 

10 0 lux 
11 0 lux 
12 0 lux 
13 0 lux 
14 0 lux 
15 0 lux 
16 0 lux 
17 0 lux 
18 0 lux 
19 0 lux 
20 0 lux 
21 0 lux 
22 0 lux 
23 0 lux 
24 0 lux 
25 0 lux 
26 0 lux 
27 0 lux 
28 0 lux 
29 0 lux 
30 0 lux 
31 0 lux 
32 0 lux 
33 0 lux 
34 0 lux 
35 0 lux 
36 0 lux 
37 0 lux 
38 0 lux 
39 0 lux 
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Dak variant 3 
Datum  21-3-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  9.542 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 183 lux 
2 322 lux 
3 317 lux 
4 407 lux 
5 553 lux 
6 1.172 lux 
7 1.308 lux 
8 967 lux 
9 800 lux 

10 454 lux 
11 597 lux 
12 1.307 lux 
13 1.443 lux 
14 1.048 lux 
15 912 lux 
16 440 lux 
17 592 lux 
18 1.347 lux 
19 1.480 lux 
20 1.058 lux 
21 893 lux 
22 345 lux 
23 518 lux 
24 1.287 lux 
25 1.384 lux 
26 936 lux 
27 709 lux 
28 37 lux 
29 20 lux 
30 57 lux 
31 62 lux 
32 22 lux 
33 45 lux 
34 31 lux 
35 33 lux 
36 41 lux 
37 45 lux 
38 39 lux 
39 37 lux 

 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  24.100 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 318 lux 
2 501 lux 
3 489 lux 
4 683 lux 
5 899 lux 
6 1.912 lux 
7 2.158 lux 
8 1.681 lux 
9 1.433 lux 

10 791 lux 
11 989 lux 
12 2.110 lux 
13 2.371 lux 
14 1.853 lux 
15 1.811 lux 
16 755 lux 
17 960 lux 
18 2.081 lux 
19 2.345 lux 
20 1.844 lux 
21 1.741 lux 
22 597 lux 
23 886 lux 
24 2.365 lux 
25 2.591 lux 
26 1.901 lux 
27 1.466 lux 
28 66 lux 
29 38 lux 
30 100 lux 
31 111 lux 
32 44 lux 
33 87 lux 
34 57 lux 
35 59 lux 
36 75 lux 
37 83 lux 
38 76 lux 
39 72 lux 

 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  2.366 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 34 lux 
2 49 lux 
3 44 lux 
4 106 lux 
5 132 lux 
6 207 lux 
7 204 lux 
8 120 lux 
9 94 lux 

10 126 lux 
11 146 lux 
12 227 lux 
13 223 lux 
14 132 lux 
15 114 lux 
16 122 lux 
17 144 lux 
18 222 lux 
19 218 lux 
20 130 lux 
21 108 lux 
22 100 lux 
23 139 lux 
24 245 lux 
25 242 lux 
26 126 lux 
27 88 lux 
28 7 lux 
29 4 lux 
30 10 lux 
31 10 lux 
32 4 lux 
33 7 lux 
34 6 lux 
35 6 lux 
36 7 lux 
37 8 lux 
38 6 lux 
39 6 lux 

  



82   Dirk-Jan Immerzeel 

Dak variant 3
Datum  21-6-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  25.141 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 529 lux 
2 973 lux 
3 947 lux 
4 1.121 lux 
5 1.587 lux 
6 3.699 lux 
7 4.065 lux 
8 2.861 lux 
9 2.225 lux 

10 1.232 lux 
11 1.705 lux 
12 4.107 lux 
13 4.450 lux 
14 3.071 lux 
15 2.457 lux 
16 1.190 lux 
17 1.688 lux 
18 4.245 lux 
19 4.555 lux 
20 3.098 lux 
21 2.372 lux 
22 929 lux 
23 1.458 lux 
24 3.890 lux 
25 4.099 lux 
26 2.660 lux 
27 1.847 lux 
28 101 lux 
29 57 lux 
30 152 lux 
31 164 lux 
32 62 lux 
33 119 lux 
34 87 lux 
35 90 lux 
36 114 lux 
37 122 lux 
38 106 lux 
39 101 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  29.658 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 363 lux 
2 552 lux 
3 58 lux 
4 830 lux 
5 1.151 lux 
6 2.540 lux 
7 2.737 lux 
8 1.900 lux 
9 1.482 lux 

10 965 lux 
11 1.287 lux 
12 2.743 lux 
13 2.944 lux 
14 2.149 lux 
15 1.904 lux 
16 916 lux 
17 1.252 lux 
18 2.627 lux 
19 2.823 lux 
20 2.166 lux 
21 1.780 lux 
22 728 lux 
23 1.186 lux 
24 3.292 lux 
25 3.453 lux 
26 2.260 lux 
27 1.475 lux 
28 81 lux 
29 48 lux 
30 116 lux 
31 126 lux 
32 54 lux 
33 99 lux 
34 71 lux 
35 73 lux 
36 93 lux 
37 101 lux 
38 90 lux 
39 85 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  13.672 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 193 lux 
2 269 lux 
3 239 lux 
4 633 lux 
5 762 lux 
6 1.082 lux 
7 1.020 lux 
8 562 lux 
9 445 lux 

10 772 lux 
11 848 lux 
12 1.185 lux 
13 1.117 lux 
14 620 lux 
15 536 lux 
16 753 lux 
17 840 lux 
18 1.158 lux 
19 1.091 lux 
20 604 lux 
21 509 lux 
22 617 lux 
23 819 lux 
24 1.288 lux 
25 1.230 lux 
26 585 lux 
27 410 lux 
28 41 lux 
29 21 lux 
30 55 lux 
31 55 lux 
32 21 lux 
33 39 lux 
34 34 lux 
35 36 lux 
36 41 lux 
37 41 lux 
38 35 lux 
39 34 lux 
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Dak variant 3
Datum  21-12-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  407 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 7 lux 
2 11 lux 
3 11 lux 
4 18 lux 
5 24 lux 
6 48 lux 
7 51 lux 
8 34 lux 
9 28 lux 

10 20 lux 
11 26 lux 
12 53 lux 
13 56 lux 
14 38 lux 
15 32 lux 
16 19 lux 
17 26 lux 
18 53 lux 
19 56 lux 
20 38 lux 
21 31 lux 
22 15 lux 
23 24 lux 
24 54 lux 
25 57 lux 
26 35 lux 
27 25 lux 
28 1 lux 
29 1 lux 
30 2 lux 
31 2 lux 
32 1 lux 
33 2 lux 
34 1 lux 
35 1 lux 
36 2 lux 
37 2 lux 
38 2 lux 
39 1 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  5.498 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 79 lux 
2 125 lux 
3 121 lux 
4 184 lux 
5 243 lux 
6 484 lux 
7 531 lux 
8 391 lux 
9 328 lux 

10 214 lux 
11 267 lux 
12 534 lux 
13 584 lux 
14 430 lux 
15 400 lux 
16 205 lux 
17 261 lux 
18 531 lux 
19 582 lux 
20 428 lux 
21 388 lux 
22 163 lux 
23 241 lux 
24 574 lux 
25 616 lux 
26 422 lux 
27 323 lux 
28 16 lux 
29 9 lux 
30 24 lux 
31 27 lux 
32 10 lux 
33 20 lux 
34 14 lux 
35 15 lux 
36 18 lux 
37 20 lux 
38 18 lux 
39 17 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  0 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 0 lux 
2 0 lux 
3 0 lux 
4 0 lux 
5 0 lux 
6 0 lux 
7 0 lux 
8 0 lux 
9 0 lux 

10 0 lux 
11 0 lux 
12 0 lux 
13 0 lux 
14 0 lux 
15 0 lux 
16 0 lux 
17 0 lux 
18 0 lux 
19 0 lux 
20 0 lux 
21 0 lux 
22 0 lux 
23 0 lux 
24 0 lux 
25 0 lux 
26 0 lux 
27 0 lux 
28 0 lux 
29 0 lux 
30 0 lux 
31 0 lux 
32 0 lux 
33 0 lux 
34 0 lux 
35 0 lux 
36 0 lux 
37 0 lux 
38 0 lux 
39 0 lux 

  



84   Dirk-Jan Immerzeel 

Bijlage D: Onderzoeksresultaten Zijgevel variant 

Zijgevel variant 1 
Datum  21-3-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  9.542 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 217 lux 
2 217 lux 
3 167 lux 
4 2.726 lux 
5 2.063 lux 
6 617 lux 
7 301 lux 
8 162 lux 
9 181 lux 

10 2.763 lux 
11 2.184 lux 
12 524 lux 
13 258 lux 
14 130 lux 
15 161 lux 
16 2.820 lux 
17 2.069 lux 
18 438 lux 
19 208 lux 
20 102 lux 
21 144 lux 
22 2.670 lux 
23 1.607 lux 
24 257 lux 
25 117 lux 
26 65 lux 
27 101 lux 
28 85 lux 
29 31 lux 
30 133 lux 
31 82 lux 
32 23 lux 
33 55 lux 
34 55 lux 
35 80 lux 
36 78 lux 
37 58 lux 
38 46 lux 
39 49 lux 

 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  24.100 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 269 lux 
2 269 lux 
3 245 lux 
4 7.422 lux 
5 4.554 lux 
6 1.069 lux 
7 515 lux 
8 303 lux 
9 342 lux 

10 7.633 lux 
11 5.655 lux 
12 969 lux 
13 481 lux 
14 278 lux 
15 357 lux 
16 7.662 lux 
17 5.356 lux 
18 843 lux 
19 416 lux 
20 237 lux 
21 357 lux 
22 7.522 lux 
23 4.804 lux 
24 738 lux 
25 314 lux 
26 181 lux 
27 290 lux 
28 354 lux 
29 113 lux 
30 544 lux 
31 298 lux 
32 77 lux 
33 180 lux 
34 202 lux 
35 342 lux 
36 311 lux 
37 211 lux 
38 156 lux 
39 166 lux 

 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  2.366 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 17 lux 
2 18 lux 
3 14 lux 
4 448 lux 
5 247 lux 
6 59 lux 
7 29 lux 
8 17 lux 
9 19 lux 

10 472 lux 
11 314 lux 
12 53 lux 
13 27 lux 
14 16 lux 
15 20 lux 
16 475 lux 
17 294 lux 
18 47 lux 
19 24 lux 
20 14 lux 
21 21 lux 
22 464 lux 
23 262 lux 
24 40 lux 
25 18 lux 
26 11 lux 
27 17 lux 
28 32 lux 
29 8 lux 
30 35 lux 
31 19 lux 
32 5 lux 
33 11 lux 
34 16 lux 
35 28 lux 
36 21 lux 
37 14 lux 
38 10 lux 
39 10 lux 
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Zijgevel variant 1
Datum  21-6-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  25.141 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 487 lux 
2 458 lux 
3 342 lux 
4 6.997 lux 
5 5.208 lux 
6 1.326 lux 
7 616 lux 
8 324 lux 
9 359 lux 

10 7.062 lux 
11 5.322 lux 
12 1.097 lux 
13 525 lux 
14 261 lux 
15 318 lux 
16 7.257 lux 
17 4.969 lux 
18 892 lux 
19 420 lux 
20 204 lux 
21 281 lux 
22 6.772 lux 
23 3.677 lux 
24 514 lux 
25 236 lux 
26 129 lux 
27 196 lux 
28 174 lux 
29 63 lux 
30 257 lux 
31 159 lux 
32 46 lux 
33 108 lux 
34 114 lux 
35 162 lux 
36 153 lux 
37 115 lux 
38 91 lux 
39 97 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  29.658 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 217 lux 
2 235 lux 
3 189 lux 
4 8.391 lux 
5 4.309 lux 
6 815 lux 
7 389 lux 
8 228 lux 
9 253 lux 

10 8.589 lux 
11 5.212 lux 
12 733 lux 
13 363 lux 
14 208 lux 
15 261 lux 
16 8.549 lux 
17 4.782 lux 
18 634 lux 
19 317 lux 
20 178 lux 
21 259 lux 
22 8.355 lux 
23 4.167 lux 
24 531 lux 
25 232 lux 
26 134 lux 
27 209 lux 
28 323 lux 
29 92 lux 
30 391 lux 
31 216 lux 
32 58 lux 
33 131 lux 
34 171 lux 
35 280 lux 
36 229 lux 
37 154 lux 
38 114 lux 
39 120 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  13.672 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 75 lux 
2 78 lux 
3 63 lux 
4 2.115 lux 
5 1.110 lux 
6 259 lux 
7 125 lux 
8 75 lux 
9 85 lux 

10 2.258 lux 
11 1.462 lux 
12 235 lux 
13 119 lux 
14 70 lux 
15 90 lux 
16 2.274 lux 
17 1.365 lux 
18 206 lux 
19 105 lux 
20 61 lux 
21 92 lux 
22 2.225 lux 
23 1.228 lux 
24 181 lux 
25 79 lux 
26 48 lux 
27 77 lux 
28 174 lux 
29 41 lux 
30 167 lux 
31 88 lux 
32 24 lux 
33 51 lux 
34 81 lux 
35 143 lux 
36 999 lux 
37 64 lux 
38 45 lux 
39 47 lux 

  



86   Dirk-Jan Immerzeel 

Zijgevel variant 1
Datum  21-12-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  407 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 7 lux 
2 7 lux 
3 6 lux 
4 106 lux 
5 72 lux 
6 20 lux 
7 10 lux 
8 6 lux 
9 7 lux 

10 108 lux 
11 79 lux 
12 18 lux 
13 9 lux 
14 5 lux 
15 6 lux 
16 109 lux 
17 75 lux 
18 15 lux 
19 8 lux 
20 4 lux 
21 6 lux 
22 104 lux 
23 61 lux 
24 10 lux 
25 5 lux 
26 3 lux 
27 4 lux 
28 4 lux 
29 1 lux 
30 6 lux 
31 4 lux 
32 1 lux 
33 2 lux 
34 2 lux 
35 4 lux 
36 3 lux 
37 3 lux 
38 2 lux 
39 2 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  5.498 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 69 lux 
2 76 lux 
3 63 lux 
4 1.544 lux 
5 980 lux 
6 258 lux 
7 127 lux 
8 76 lux 
9 87 lux 

10 1.591 lux 
11 1.190 lux 
12 234 lux 
13 118 lux 
14 70 lux 
15 91 lux 
16 1.603 lux 
17 1.131 lux 
18 205 lux 
19 102 lux 
20 60 lux 
21 92 lux 
22 1.565 lux 
23 1.000 lux 
24 178 lux 
25 76 lux 
26 46 lux 
27 76 lux 
28 80 lux 
29 27 lux 
30 139 lux 
31 78 lux 
32 20 lux 
33 48 lux 
34 47 lux 
35 79 lux 
36 78 lux 
37 55 lux 
38 41 lux 
39 44 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  0 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 0 lux 
2 0 lux 
3 0 lux 
4 0 lux 
5 0 lux 
6 0 lux 
7 0 lux 
8 0 lux 
9 0 lux 

10 0 lux 
11 0 lux 
12 0 lux 
13 0 lux 
14 0 lux 
15 0 lux 
16 0 lux 
17 0 lux 
18 0 lux 
19 0 lux 
20 0 lux 
21 0 lux 
22 0 lux 
23 0 lux 
24 0 lux 
25 0 lux 
26 0 lux 
27 0 lux 
28 0 lux 
29 0 lux 
30 0 lux 
31 0 lux 
32 0 lux 
33 0 lux 
34 0 lux 
35 0 lux 
36 0 lux 
37 0 lux 
38 0 lux 
39 0 lux 

 
  



Dirk-Jan Immerzeel  87 

Zijgevel variant 2 
Datum  21-3-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  9.542 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 184 lux 
2 182 lux 
3 136 lux 
4 451 lux 
5 1.171 lux 
6 503 lux 
7 254 lux 
8 135 lux 
9 148 lux 

10 485 lux 
11 1.267 lux 
12 436 lux 
13 217 lux 
14 108 lux 
15 130 lux 
16 516 lux 
17 1.228 lux 
18 325 lux 
19 151 lux 
20 74 lux 
21 112 lux 
22 401 lux 
23 896 lux 
24 199 lux 
25 91 lux 
26 51 lux 
27 80 lux 
28 59 lux 
29 22 lux 
30 109 lux 
31 66 lux 
32 19 lux 
33 47 lux 
34 38 lux 
35 60 lux 
36 63 lux 
37 49 lux 
38 39 lux 
39 43 lux 

 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  24.100 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 220 lux 
2 246 lux 
3 199 lux 
4 1.200 lux 
5 2.854 lux 
6 880 lux 
7 428 lux 
8 251 lux 
9 282 lux 

10 1.449 lux 
11 3.840 lux 
12 799 lux 
13 397 lux 
14 229 lux 
15 293 lux 
16 1.468 lux 
17 3.621 lux 
18 638 lux 
19 307 lux 
20 179 lux 
21 289 lux 
22 1.309 lux 
23 3.161 lux 
24 590 lux 
25 251 lux 
26 147 lux 
27 241 lux 
28 263 lux 
29 86 lux 
30 465 lux 
31 253 lux 
32 67 lux 
33 160 lux 
34 151 lux 
35 277 lux 
36 266 lux 
37 183 lux 
38 137 lux 
39 149 lux 

 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  2.366 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 13 lux 
2 14 lux 
3 12 lux 
4 93 lux 
5 154 lux 
6 48 lux 
7 24 lux 
8 14 lux 
9 16 lux 

10 116 lux 
11 212 lux 
12 43 lux 
13 22 lux 
14 13 lux 
15 17 lux 
16 119 lux 
17 197 lux 
18 35 lux 
19 17 lux 
20 10 lux 
21 17 lux 
22 107 lux 
23 172 lux 
24 31 lux 
25 14 lux 
26 9 lux 
27 14 lux 
28 24 lux 
29 6 lux 
30 30 lux 
31 16 lux 
32 4 lux 
33 10 lux 
34 12 lux 
35 23 lux 
36 18 lux 
37 12 lux 
38 9 lux 
39 9 lux 

  



88   Dirk-Jan Immerzeel 

Zijgevel variant 2
Datum  21-6-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  25.141 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 413 lux 
2 381 lux 
3 277 lux 
4 1.305 lux 
5 3.250 lux 
6 1.092 lux 
7 522 lux 
8 271 lux 
9 294 lux 

10 1.364 lux 
11 3.330 lux 
12 919 lux 
13 441 lux 
14 214 lux 
15 256 lux 
16 1.484 lux 
17 3.181 lux 
18 666 lux 
19 307 lux 
20 148 lux 
21 218 lux 
22 1.095 lux 
23 2.178 lux 
24 398 lux 
25 183 lux 
26 100 lux 
27 157 lux 
28 121 lux 
29 44 lux 
30 209 lux 
31 128 lux 
32 38 lux 
33 92 lux 
34 79 lux 
35 120 lux 
36 122 lux 
37 94 lux 
38 76 lux 
39 84 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  29.658 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 176 lux 
2 191 lux 
3 152 lux 
4 2.149 lux 
5 3.050 lux 
6 671 lux 
7 320 lux 
8 187 lux 
9 207 lux 

10 2.411 lux 
11 3.862 lux 
12 603 lux 
13 297 lux 
14 170 lux 
15 214 lux 
16 2.367 lux 
17 3.502 lux 
18 476 lux 
19 232 lux 
20 134 lux 
21 209 lux 
22 2.131 lux 
23 2.964 lux 
24 419 lux 
25 184 lux 
26 108 lux 
27 174 lux 
28 246 lux 
29 69 lux 
30 332 lux 
31 182 lux 
32 50 lux 
33 115 lux 
34 128 lux 
35 226 lux 
36 194 lux 
37 133 lux 
38 99 lux 
39 107 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  13.672 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 61 lux 
2 63 lux 
3 51 lux 
4 450 lux 
5 696 lux 
6 210 lux 
7 103 lux 
8 62 lux 
9 69 lux 

10 587 lux 
11 1.002 lux 
12 191 lux 
13 97 lux 
14 57 lux 
15 74 lux 
16 599 lux 
17 929 lux 
18 154 lux 
19 77 lux 
20 46 lux 
21 75 lux 
22 545 lux 
23 820 lux 
24 143 lux 
25 63 lux 
26 40 lux 
27 65 lux 
28 133 lux 
29 32 lux 
30 145 lux 
31 77 lux 
32 21 lux 
33 46 lux 
34 65 lux 
35 120 lux 
36 87 lux 
37 56 lux 
38 40 lux 
39 43 lux 

  



Dirk-Jan Immerzeel  89 

Zijgevel variant 2
Datum  21-12-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  407 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 6 lux 
2 6 lux 
3 5 lux 
4 20 lux 
5 43 lux 
6 16 lux 
7 8 lux 
8 5 lux 
9 6 lux 

10 22 lux 
11 48 lux 
12 14 lux 
13 7 lux 
14 4 lux 
15 5 lux 
16 23 lux 
17 46 lux 
18 11 lux 
19 5 lux 
20 3 lux 
21 5 lux 
22 19 lux 
23 36 lux 
24 8 lux 
25 4 lux 
26 2 lux 
27 3 lux 
28 3 lux 
29 1 lux 
30 5 lux 
31 3 lux 
32 1 lux 
33 2 lux 
34 2 lux 
35 3 lux 
36 3 lux 
37 2 lux 
38 2 lux 
39 2 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  5.498 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 57 lux 
2 63 lux 
3 51 lux 
4 253 lux 
5 571 lux 
6 210 lux 
7 105 lux 
8 63 lux 
9 72 lux 

10 303 lux 
11 750 lux 
12 191 lux 
13 98 lux 
14 57 lux 
15 75 lux 
16 311 lux 
17 711 lux 
18 153 lux 
19 75 lux 
20 45 lux 
21 75 lux 
22 273 lux 
23 609 lux 
24 141 lux 
25 61 lux 
26 38 lux 
27 63 lux 
28 59 lux 
29 20 lux 
30 118 lux 
31 66 lux 
32 17 lux 
33 42 lux 
34 35 lux 
35 64 lux 
36 67 lux 
37 48 lux 
38 36 lux 
39 40 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  0 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 0 lux 
2 0 lux 
3 0 lux 
4 0 lux 
5 0 lux 
6 0 lux 
7 0 lux 
8 0 lux 
9 0 lux 

10 0 lux 
11 0 lux 
12 0 lux 
13 0 lux 
14 0 lux 
15 0 lux 
16 0 lux 
17 0 lux 
18 0 lux 
19 0 lux 
20 0 lux 
21 0 lux 
22 0 lux 
23 0 lux 
24 0 lux 
25 0 lux 
26 0 lux 
27 0 lux 
28 0 lux 
29 0 lux 
30 0 lux 
31 0 lux 
32 0 lux 
33 0 lux 
34 0 lux 
35 0 lux 
36 0 lux 
37 0 lux 
38 0 lux 
39 0 lux 

  



90   Dirk-Jan Immerzeel 

Zijgevel variant 3 
Datum  21-3-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  9.542 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 106 lux 
2 119 lux 
3 94 lux 
4 198 lux 
5 784 lux 
6 370 lux 
7 189 lux 
8 114 lux 
9 125 lux 

10 198 lux 
11 748 lux 
12 327 lux 
13 170 lux 
14 85 lux 
15 109 lux 
16 197 lux 
17 733 lux 
18 252 lux 
19 127 lux 
20 61 lux 
21 93 lux 
22 183 lux 
23 611 lux 
24 161 lux 
25 71 lux 
26 41 lux 
27 63 lux 
28 22 lux 
29 18 lux 
30 64 lux 
31 44 lux 
32 13 lux 
33 35 lux 
34 23 lux 
35 46 lux 
36 41 lux 
37 30 lux 
38 27 lux 
39 29 lux 

 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  24.100 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 156 lux 
2 186 lux 
3 153 lux 
4 443 lux 
5 2.289 lux 
6 702 lux 
7 334 lux 
8 212 lux 
9 238 lux 

10 452 lux 
11 2.116 lux 
12 612 lux 
13 312 lux 
14 179 lux 
15 241 lux 
16 443 lux 
17 2.040 lux 
18 483 lux 
19 241 lux 
20 137 lux 
21 232 lux 
22 432 lux 
23 1.765 lux 
24 434 lux 
25 174 lux 
26 107 lux 
27 173 lux 
28 57 lux 
29 44 lux 
30 213 lux 
31 140 lux 
32 36 lux 
33 104 lux 
34 49 lux 
35 86 lux 
36 114 lux 
37 83 lux 
38 78 lux 
39 83 lux 

 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  2.366 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 10 lux 
2 11 lux 
3 9 lux 
4 34 lux 
5 121 lux 
6 39 lux 
7 19 lux 
8 12 lux 
9 14 lux 

10 34 lux 
11 116 lux 
12 34 lux 
13 18 lux 
14 10 lux 
15 14 lux 
16 34 lux 
17 112 lux 
18 28 lux 
19 14 lux 
20 8 lux 
21 14 lux 
22 33 lux 
23 96 lux 
24 24 lux 
25 10 lux 
26 7 lux 
27 11 lux 
28 5 lux 
29 4 lux 
30 14 lux 
31 9 lux 
32 3 lux 
33 7 lux 
34 4 lux 
35 8 lux 
36 8 lux 
37 6 lux 
38 5 lux 
39 5 lux 

  



Dirk-Jan Immerzeel  91 

Zijgevel variant 3
Datum  21-6-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  25.141 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 225 lux 
2 244 lux 
3 190 lux 
4 564 lux 
5 2.031 lux 
6 791 lux 
7 387 lux 
8 227 lux 
9 248 lux 

10 561 lux 
11 1.936 lux 
12 693 lux 
13 347 lux 
14 170 lux 
15 216 lux 
16 559 lux 
17 1.888 lux 
18 523 lux 
19 260 lux 
20 122 lux 
21 185 lux 
22 512 lux 
23 1.547 lux 
24 331 lux 
25 146 lux 
26 84 lux 
27 126 lux 
28 53 lux 
29 45 lux 
30 137 lux 
31 93 lux 
32 29 lux 
33 72 lux 
34 57 lux 
35 118 lux 
36 93 lux 
37 67 lux 
38 58 lux 
39 61 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  29.658 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 128 lux 
2 147 lux 
3 120 lux 
4 624 lux 
5 2.466 lux 
6 538 lux 
7 252 lux 
8 159 lux 
9 177 lux 

10 625 lux 
11 2.217 lux 
12 470 lux 
13 236 lux 
14 135 lux 
15 178 lux 
16 604 lux 
17 2.063 lux 
18 369 lux 
19 185 lux 
20 104 lux 
21 170 lux 
22 612 lux 
23 1.741 lux 
24 316 lux 
25 131 lux 
26 82 lux 
27 128 lux 
28 53 lux 
29 41 lux 
30 158 lux 
31 105 lux 
32 29 lux 
33 78 lux 
34 46 lux 
35 84 lux 
36 92 lux 
37 66 lux 
38 61 lux 
39 64 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  13.672 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 46 lux 
2 51 lux 
3 42 lux 
4 155 lux 
5 551 lux 
6 174 lux 
7 84 lux 
8 54 lux 
9 61 lux 

10 158 lux 
11 538 lux 
12 156 lux 
13 80 lux 
14 47 lux 
15 63 lux 
16 158 lux 
17 522 lux 
18 126 lux 
19 64 lux 
20 37 lux 
21 62 lux 
22 154 lux 
23 450 lux 
24 112 lux 
25 47 lux 
26 31 lux 
27 49 lux 
28 25 lux 
29 21 lux 
30 66 lux 
31 44 lux 
32 12 lux 
33 32 lux 
34 21 lux 
35 43 lux 
36 41 lux 
37 28 lux 
38 25 lux 
39 26 lux 

  



92   Dirk-Jan Immerzeel 

Zijgevel variant 3
Datum  21-12-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  407 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 3 lux 
2 4 lux 
3 3 lux 
4 8 lux 
5 30 lux 
6 12 lux 
7 6 lux 
8 4 lux 
9 5 lux 

10 8 lux 
11 28 lux 
12 11 lux 
13 6 lux 
14 3 lux 
15 4 lux 
16 8 lux 
17 28 lux 
18 9 lux 
19 5 lux 
20 2 lux 
21 4 lux 
22 8 lux 
23 23 lux 
24 6 lux 
25 3 lux 
26 2 lux 
27 3 lux 
28 1 lux 
29 1 lux 
30 3 lux 
31 2 lux 
32 1 lux 
33 1 lux 
34 1 lux 
35 2 lux 
36 2 lux 
37 1 lux 
38 1 lux 
39 1 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  5.498 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 46 lux 
2 56 lux 
3 44 lux 
4 125 lux 
5 480 lux 
6 186 lux 
7 93 lux 
8 58 lux 
9 66 lux 

10 126 lux 
11 579 lux 
12 170 lux 
13 86 lux 
14 52 lux 
15 69 lux 
16 140 lux 
17 570 lux 
18 135 lux 
19 67 lux 
20 40 lux 
21 67 lux 
22 117 lux 
23 467 lux 
24 125 lux 
25 52 lux 
26 33 lux 
27 55 lux 
28 19 lux 
29 15 lux 
30 84 lux 
31 52 lux 
32 13 lux 
33 35 lux 
34 16 lux 
35 39 lux 
36 50 lux 
37 34 lux 
38 28 lux 
39 32 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  0 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 0 lux 
2 0 lux 
3 0 lux 
4 0 lux 
5 0 lux 
6 0 lux 
7 0 lux 
8 0 lux 
9 0 lux 

10 0 lux 
11 0 lux 
12 0 lux 
13 0 lux 
14 0 lux 
15 0 lux 
16 0 lux 
17 0 lux 
18 0 lux 
19 0 lux 
20 0 lux 
21 0 lux 
22 0 lux 
23 0 lux 
24 0 lux 
25 0 lux 
26 0 lux 
27 0 lux 
28 0 lux 
29 0 lux 
30 0 lux 
31 0 lux 
32 0 lux 
33 0 lux 
34 0 lux 
35 0 lux 
36 0 lux 
37 0 lux 
38 0 lux 
39 0 lux 

  



Dirk-Jan Immerzeel  93 

Bijlage E: Onderzoeksresultaten Achtergevel variant 

Achtergevel variant 1 
Datum  21-3-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  9.542 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 55 lux 
2 57 lux 
3 57 lux 
4 62 lux 
5 33 lux 
6 31 lux 
7 27 lux 
8 47 lux 
9 82 lux 

10 85 lux 
11 50 lux 
12 70 lux 
13 54 lux 
14 69 lux 
15 121 lux 
16 135 lux 
17 191 lux 
18 284 lux 
19 305 lux 
20 266 lux 
21 208 lux 
22 286 lux 
23 291 lux 
24 412 lux 
25 412 lux 
26 401 lux 
27 456 lux 
28 1.031 lux 
29 2.097 lux 
30 125 lux 
31 130 lux 
32 2.383 lux 
33 1.650 lux 
34 2.049 lux 
35 2.680 lux 
36 2.776 lux 
37 2.782 lux 
38 2.810 lux 
39 2.675 lux 

 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  24.100 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 50 lux 
2 51 lux 
3 53 lux 
4 59 lux 
5 32 lux 
6 30 lux 
7 25 lux 
8 45 lux 
9 76 lux 

10 82 lux 
11 49 lux 
12 67 lux 
13 54 lux 
14 68 lux 
15 114 lux 
16 131 lux 
17 182 lux 
18 265 lux 
19 285 lux 
20 252 lux 
21 199 lux 
22 282 lux 
23 285 lux 
24 394 lux 
25 399 lux 
26 395 lux 
27 446 lux 
28 1.111 lux 
29 2.168 lux 
30 136 lux 
31 144 lux 
32 2.560 lux 
33 1.857 lux 
34 2.432 lux 
35 3.429 lux 
36 3.652 lux 
37 3.661 lux 
38 3.682 lux 
39 3.476 lux 

 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  2.366 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 5 lux 
2 5 lux 
3 5 lux 
4 7 lux 
5 4 lux 
6 3 lux 
7 2 lux 
8 4 lux 
9 6 lux 

10 10 lux 
11 6 lux 
12 6 lux 
13 5 lux 
14 6 lux 
15 9 lux 
16 17 lux 
17 22 lux 
18 26 lux 
19 26 lux 
20 20 lux 
21 15 lux 
22 37 lux 
23 34 lux 
24 38 lux 
25 38 lux 
26 32 lux 
27 33 lux 
28 153 lux 
29 234 lux 
30 13 lux 
31 14 lux 
32 229 lux 
33 138 lux 
34 302 lux 
35 354 lux 
36 360 lux 
37 359 lux 
38 348 lux 
39 286 lux 

  



94   Dirk-Jan Immerzeel 

Achtergevel variant 1
Datum  21-6-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  25.141 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 145 lux 
2 147 lux 
3 147 lux 
4 168 lux 
5 89 lux 
6 83 lux 
7 69 lux 
8 121 lux 
9 209 lux 

10 232 lux 
11 134 lux 
12 189 lux 
13 142 lux 
14 175 lux 
15 308 lux 
16 368 lux 
17 525 lux 
18 774 lux 
19 813 lux 
20 677 lux 
21 516 lux 
22 802 lux 
23 829 lux 
24 1.135 lux 
25 1.121 lux 
26 1.051 lux 
27 1.158 lux 
28 3.080 lux 
29 6.298 lux 
30 350 lux 
31 358 lux 
32 6.869 lux 
33 4.681 lux 
34 6.318 lux 
35 7.960 lux 
36 8.157 lux 
37 8.168 lux 
38 8.215 lux 
39 7.784 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  29.658 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 46 lux 
2 46 lux 
3 46 lux 
4 55 lux 
5 30 lux 
6 27 lux 
7 23 lux 
8 39 lux 
9 65 lux 

10 76 lux 
11 45 lux 
12 60 lux 
13 48 lux 
14 58 lux 
15 96 lux 
16 124 lux 
17 169 lux 
18 236 lux 
19 247 lux 
20 212 lux 
21 166 lux 
22 270 lux 
23 267 lux 
24 351 lux 
25 355 lux 
26 337 lux 
27 370 lux 
28 1.157 lux 
29 2.126 lux 
30 131 lux 
31 135 lux 
32 2.387 lux 
33 1.665 lux 
34 2.811 lux 
35 3.820 lux 
36 3.991 lux 
37 3.996 lux 
38 3.988 lux 
39 3.651 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  13.672 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 27 lux 
2 25 lux 
3 24 lux 
4 37 lux 
5 19 lux 
6 15 lux 
7 13 lux 
8 19 lux 
9 30 lux 

10 54 lux 
11 30 lux 
12 34 lux 
13 28 lux 
14 28 lux 
15 44 lux 
16 94 lux 
17 121 lux 
18 142 lux 
19 134 lux 
20 98 lux 
21 73 lux 
22 210 lux 
23 187 lux 
24 200 lux 
25 200 lux 
26 156 lux 
27 157 lux 
28 863 lux 
29 1.239 lux 
30 70 lux 
31 69 lux 
32 1.146 lux 
33 642 lux 
34 1.627 lux 
35 1.821 lux 
36 1.835 lux 
37 1.829 lux 
38 1.745 lux 
39 1.354 lux 

  



Dirk-Jan Immerzeel  95 

Achtergevel variant 1
Datum  21-12-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  407 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 2 lux 
2 2 lux 
3 2 lux 
4 2 lux 
5 1 lux 
6 1 lux 
7 1 lux 
8 2 lux 
9 3 lux 

10 3 lux 
11 2 lux 
12 2 lux 
13 2 lux 
14 2 lux 
15 4 lux 
16 5 lux 
17 7 lux 
18 9 lux 
19 10 lux 
20 8 lux 
21 6 lux 
22 10 lux 
23 10 lux 
24 13 lux 
25 13 lux 
26 12 lux 
27 14 lux 
28 38 lux 
29 70 lux 
30 4 lux 
31 4 lux 
32 78 lux 
33 52 lux 
34 76 lux 
35 97 lux 
36 100 lux 
37 100 lux 
38 100 lux 
39 92 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  5.498 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 15 lux 
2 15 lux 
3 15 lux 
4 17 lux 
5 9 lux 
6 9 lux 
7 7 lux 
8 13 lux 
9 22 lux 

10 24 lux 
11 14 lux 
12 19 lux 
13 15 lux 
14 19 lux 
15 32 lux 
16 38 lux 
17 53 lux 
18 76 lux 
19 81 lux 
20 71 lux 
21 56 lux 
22 82 lux 
23 82 lux 
24 111 lux 
25 113 lux 
26 110 lux 
27 123 lux 
28 320 lux 
29 609 lux 
30 37 lux 
31 39 lux 
32 701 lux 
33 494 lux 
34 677 lux 
35 908 lux 
36 958 lux 
37 960 lux 
38 963 lux 
39 897 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  0 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 0 lux 
2 0 lux 
3 0 lux 
4 0 lux 
5 0 lux 
6 0 lux 
7 0 lux 
8 0 lux 
9 0 lux 

10 0 lux 
11 0 lux 
12 0 lux 
13 0 lux 
14 0 lux 
15 0 lux 
16 0 lux 
17 0 lux 
18 0 lux 
19 0 lux 
20 0 lux 
21 0 lux 
22 0 lux 
23 0 lux 
24 0 lux 
25 0 lux 
26 0 lux 
27 0 lux 
28 0 lux 
29 0 lux 
30 0 lux 
31 0 lux 
32 0 lux 
33 0 lux 
34 0 lux 
35 0 lux 
36 0 lux 
37 0 lux 
38 0 lux 
39 0 lux 

 
  



96   Dirk-Jan Immerzeel 

Achtergevel variant 2 
Datum  21-3-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  9.542 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 32 lux 
2 35 lux 
3 36 lux 
4 43 lux 
5 19 lux 
6 21 lux 
7 17 lux 
8 31 lux 
9 58 lux 

10 61 lux 
11 30 lux 
12 54 lux 
13 37 lux 
14 48 lux 
15 89 lux 
16 90 lux 
17 122 lux 
18 184 lux 
19 211 lux 
20 181 lux 
21 141 lux 
22 174 lux 
23 208 lux 
24 324 lux 
25 342 lux 
26 312 lux 
27 298 lux 
28 514 lux 
29 867 lux 
30 56 lux 
31 61 lux 
32 1.025 lux 
33 853 lux 
34 333 lux 
35 457 lux 
36 503 lux 
37 510 lux 
38 537 lux 
39 530 lux 

 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  24.100 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 29 lux 
2 31 lux 
3 33 lux 
4 41 lux 
5 19 lux 
6 20 lux 
7 17 lux 
8 30 lux 
9 54 lux 

10 58 lux 
11 29 lux 
12 51 lux 
13 36 lux 
14 46 lux 
15 83 lux 
16 88 lux 
17 117 lux 
18 171 lux 
19 195 lux 
20 170 lux 
21 134 lux 
22 174 lux 
23 204 lux 
24 307 lux 
25 327 lux 
26 305 lux 
27 293 lux 
28 593 lux 
29 987 lux 
30 61 lux 
31 70 lux 
32 1.220 lux 
33 1.307 lux 
34 514 lux 
35 793 lux 
36 915 lux 
37 926 lux 
38 952 lux 
39 917 lux 

 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  2.366 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 3 lux 
2 3 lux 
3 3 lux 
4 5 lux 
5 2 lux 
6 2 lux 
7 2 lux 
8 2 lux 
9 4 lux 

10 7 lux 
11 3 lux 
12 5 lux 
13 4 lux 
14 4 lux 
15 6 lux 
16 11 lux 
17 14 lux 
18 17 lux 
19 18 lux 
20 13 lux 
21 10 lux 
22 24 lux 
23 25 lux 
24 31 lux 
25 30 lux 
26 24 lux 
27 21 lux 
28 84 lux 
29 113 lux 
30 6 lux 
31 7 lux 
32 108 lux 
33 77 lux 
34 75 lux 
35 89 lux 
36 91 lux 
37 91 lux 
38 85 lux 
39 69 lux 
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Achtergevel variant 2
Datum  21-6-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  25.141 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 84 lux 
2 90 lux 
3 93 lux 
4 117 lux 
5 51 lux 
6 56 lux 
7 45 lux 
8 80 lux 
9 150 lux 

10 167 lux 
11 82 lux 
12 148 lux 
13 99 lux 
14 123 lux 
15 227 lux 
16 248 lux 
17 341 lux 
18 511 lux 
19 573 lux 
20 469 lux 
21 357 lux 
22 493 lux 
23 600 lux 
24 904 lux 
25 934 lux 
26 820 lux 
27 757 lux 
28 1.593 lux 
29 2.875 lux 
30 162 lux 
31 172 lux 
32 3.208 lux 
33 2.579 lux 
34 980 lux 
35 1.350 lux 
36 1.447 lux 
37 1.461 lux 
38 1.516 lux 
39 1.467 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  29.658 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 26 lux 
2 28 lux 
3 29 lux 
4 37 lux 
5 17 lux 
6 18 lux 
7 15 lux 
8 25 lux 
9 46 lux 

10 54 lux 
11 27 lux 
12 45 lux 
13 33 lux 
14 40 lux 
15 69 lux 
16 83 lux 
17 109 lux 
18 152 lux 
19 169 lux 
20 142 lux 
21 111 lux 
22 167 lux 
23 193 lux 
24 275 lux 
25 287 lux 
26 257 lux 
27 242 lux 
28 656 lux 
29 1.058 lux 
30 63 lux 
31 67 lux 
32 1.213 lux 
33 976 lux 
34 732 lux 
35 1.106 lux 
36 1.205 lux 
37 1.212 lux 
38 1.217 lux 
39 1.107 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  13.672 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 16 lux 
2 15 lux 
3 15 lux 
4 26 lux 
5 12 lux 
6 10 lux 
7 9 lux 
8 13 lux 
9 21 lux 

10 39 lux 
11 19 lux 
12 26 lux 
13 20 lux 
14 19 lux 
15 32 lux 
16 64 lux 
17 80 lux 
18 93 lux 
19 93 lux 
20 66 lux 
21 49 lux 
22 135 lux 
23 142 lux 
24 162 lux 
25 157 lux 
26 115 lux 
27 100 lux 
28 471 lux 
29 591 lux 
30 34 lux 
31 33 lux 
32 520 lux 
33 351 lux 
34 411 lux 
35 459 lux 
36 458 lux 
37 455 lux 
38 410 lux 
39 309 lux 
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Achtergevel variant 2
Datum  21-12-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  407 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 1 lux 
2 1 lux 
3 1 lux 
4 1 lux 
5 1 lux 
6 1 lux 
7 1 lux 
8 1 lux 
9 2 lux 

10 2 lux 
11 1 lux 
12 2 lux 
13 1 lux 
14 2 lux 
15 3 lux 
16 3 lux 
17 4 lux 
18 6 lux 
19 6 lux 
20 6 lux 
21 4 lux 
22 6 lux 
23 7 lux 
24 10 lux 
25 11 lux 
26 9 lux 
27 9 lux 
28 20 lux 
29 31 lux 
30 2 lux 
31 2 lux 
32 34 lux 
33 28 lux 
34 15 lux 
35 20 lux 
36 21 lux 
37 21 lux 
38 22 lux 
39 20 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  5.498 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 9 lux 
2 9 lux 
3 10 lux 
4 12 lux 
5 5 lux 
6 6 lux 
7 5 lux 
8 8 lux 
9 15 lux 

10 17 lux 
11 9 lux 
12 15 lux 
13 10 lux 
14 13 lux 
15 23 lux 
16 26 lux 
17 34 lux 
18 49 lux 
19 56 lux 
20 48 lux 
21 37 lux 
22 51 lux 
23 59 lux 
24 87 lux 
25 92 lux 
26 84 lux 
27 80 lux 
28 170 lux 
29 273 lux 
30 17 lux 
31 19 lux 
32 324 lux 
33 269 lux 
34 140 lux 
35 199 lux 
36 224 lux 
37 226 lux 
38 231 lux 
39 219 lux 

 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  0 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 0 lux 
2 0 lux 
3 0 lux 
4 0 lux 
5 0 lux 
6 0 lux 
7 0 lux 
8 0 lux 
9 0 lux 

10 0 lux 
11 0 lux 
12 0 lux 
13 0 lux 
14 0 lux 
15 0 lux 
16 0 lux 
17 0 lux 
18 0 lux 
19 0 lux 
20 0 lux 
21 0 lux 
22 0 lux 
23 0 lux 
24 0 lux 
25 0 lux 
26 0 lux 
27 0 lux 
28 0 lux 
29 0 lux 
30 0 lux 
31 0 lux 
32 0 lux 
33 0 lux 
34 0 lux 
35 0 lux 
36 0 lux 
37 0 lux 
38 0 lux 
39 0 lux 
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Bijlage F: Gezichtsvelden auditorium 

 
Afbeelding 39: Gezichtsveld plattegrond vanuit zaal 

 
Afbeelding 40: Gezichtsveld doorsnede vanuit zaal 
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Bijlage G: Onderzoeksresultaten Integrale model 
 
Datum  21-3-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  9.542 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 157 lux 
2 251 lux 
3 248 lux 
4 461 lux 
5 594 lux 
6 1210 lux 
7 1347 lux 
8 1021 lux 
9 878 lux 

10 636 lux 
11 727 lux 
12 1523 lux 
13 1670 lux 
14 1252 lux 
15 1217 lux 
16 658 lux 
17 798 lux 
18 1762 lux 
19 1931 lux 
20 1383 lux 
21 1249 lux 
22 620 lux 
23 795 lux 
24 1827 lux 
25 1943 lux 
26 1351 lux 
27 1151 lux 
28 398 lux 
29 727 lux 
30 594 lux 
31 614 lux 
32 1302 lux 
33 707 lux 
34 274 lux 
35 812 lux 
36 2825 lux 
37 2841 lux 
38 1416 lux 
39 402 lux 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  24.100 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 334 lux 
2 469 lux 
3 462 lux 
4 791 lux 
5 1004 lux 
6 2054 lux 
7 2328 lux 
8 1898 lux 
9 1667 lux 

10 1229 lux 
11 1310 lux 
12 2870 lux 
13 3244 lux 
14 2653 lux 
15 3143 lux 
16 1211 lux 
17 1319 lux 
18 3115 lux 
19 3486 lux 
20 2690 lux 
21 2883 lux 
22 1059 lux 
23 1407 lux 
24 3731 lux 
25 4081 lux 
26 3035 lux 
27 2501 lux 
28 628 lux 
29 829 lux 
30 1609 lux 
31 1696 lux 
32 1467 lux 
33 1305 lux 
34 447 lux 
35 1135 lux 
36 3773 lux 
37 3820 lux 
38 2156 lux 
39 755 lux 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  2.366 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 34 lux 
2 46 lux 
3 43 lux 
4 122 lux 
5 148 lux 
6 223 lux 
7 219 lux 
8 134 lux 
9 109 lux 

10 206 lux 
11 199 lux 
12 305 lux 
13 299 lux 
14 180 lux 
15 182 lux 
16 199 lux 
17 201 lux 
18 327 lux 
19 322 lux 
20 182 lux 
21 177 lux 
22 172 lux 
23 219 lux 
24 379 lux 
25 374 lux 
26 198 lux 
27 152 lux 
28 94 lux 
29 117 lux 
30 153 lux 
31 152 lux 
32 105 lux 
33 84 lux 
34 61 lux 
35 173 lux 
36 372 lux 
37 372 lux 
38 147 lux 
39 54 lux 
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Datum  21-6-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  25.141 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 420 lux 
2 721 lux 
3 705 lux 
4 1256 lux 
5 1688 lux 
6 3763 lux 
7 4120 lux 
8 2967 lux 
9 2398 lux 

10 1676 lux 
11 2021 lux 
12 4591 lux 
13 4938 lux 
14 3528 lux 
15 3120 lux 
16 1741 lux 
17 2226 lux 
18 5271 lux 
19 5653 lux 
20 3856 lux 
21 3176 lux 
22 1649 lux 
23 2179 lux 
24 5251 lux 
25 5481 lux 
26 3650 lux 
27 2888 lux 
28 1061 lux 
29 2081 lux 
30 1500 lux 
31 1536 lux 
32 3591 lux 
33 1656 lux 
34 731 lux 
35 2275 lux 
36 8271 lux 
37 8300 lux 
38 3847 lux 
39 970 lux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  29.658 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 388 lux 
2 532 lux 
3 517 lux 
4 966 lux 
5 1307 lux 
6 2801 lux 
7 3023 lux 
8 2180 lux 
9 1743 lux 

10 1514 lux 
11 1774 lux 
12 4143 lux 
13 4440 lux 
14 3285 lux 
15 3287 lux 
16 1442 lux 
17 1735 lux 
18 4384 lux 
19 4670 lux 
20 3201 lux 
21 2905 lux 
22 1256 lux 
23 1887 lux 
24 5402 lux 
25 5649 lux 
26 3735 lux 
27 2501 lux 
28 709 lux 
29 873 lux 
30 2424 lux 
31 2484 lux 
32 1304 lux 
33 1204 lux 
34 505 lux 
35 1341 lux 
36 4105 lux 
37 4138 lux 
38 2161 lux 
39 715 lux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  13.672 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 200 lux 
2 261 lux 
3 241 lux 
4 732 lux 
5 856 lux 
6 1159 lux 
7 1089 lux 
8 629 lux 
9 515 lux 

10 1332 lux 
11 1178 lux 
12 1608 lux 
13 1512 lux 
14 847 lux 
15 867 lux 
16 1287 lux 
17 1185 lux 
18 1716 lux 
19 1629 lux 
20 851 lux 
21 849 lux 
22 1086 lux 
23 1326 lux 
24 2044 lux 
25 1958 lux 
26 931 lux 
27 720 lux 
28 580 lux 
29 673 lux 
30 882 lux 
31 857 lux 
32 490 lux 
33 404 lux 
34 366 lux 
35 1007 lux 
36 1926 lux 
37 1918 lux 
38 680 lux 
39 269 lux 
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Datum  21-12-2008 
Tijd  09:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  407 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 6 lux 
2 10 lux 
3 9 lux 
4 20 lux 
5 27 lux 
6 51 lux 
7 54 lux 
8 37 lux 
9 31 lux 

10 29 lux 
11 34 lux 
12 66 lux 
13 69 lux 
14 48 lux 
15 46 lux 
16 29 lux 
17 35 lux 
18 73 lux 
19 78 lux 
20 51 lux 
21 46 lux 
22 27 lux 
23 36 lux 
24 78 lux 
25 82 lux 
26 52 lux 
27 42 lux 
28 16 lux 
29 27 lux 
30 26 lux 
31 27 lux 
32 40 lux 
33 25 lux 
34 11 lux 
35 33 lux 
36 101 lux 
37 102 lux 
38 47 lux 
39 15 lux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijd  13:30 uur 
 
Ehor(v.v.)  5.498 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 80 lux 
2 114 lux 
3 111 lux 
4 213 lux 
5 271 lux 
6 516 lux 
7 568 lux 
8 436 lux 
9 378 lux 

10 332 lux 
11 352 lux 
12 698 lux 
13 764 lux 
14 584 lux 
15 644 lux 
16 327 lux 
17 359 lux 
18 765 lux 
19 835 lux 
20 605 lux 
21 622 lux 
22 288 lux 
23 380 lux 
24 874 lux 
25 936 lux 
26 650 lux 
27 542 lux 
28 167 lux 
29 235 lux 
30 347 lux 
31 362 lux 
32 386 lux 
33 298 lux 
34 117 lux 
35 315 lux 
36 984 lux 
37 993 lux 
38 520 lux 
39 179 lux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tijd  18:00 uur 
 
Ehor(v.v.)  0 lux 
 
Meetpunt Waarde 

1 0 lux 
2 0 lux 
3 0 lux 
4 0 lux 
5 0 lux 
6 0 lux 
7 0 lux 
8 0 lux 
9 0 lux 

10 0 lux 
11 0 lux 
12 0 lux 
13 0 lux 
14 0 lux 
15 0 lux 
16 0 lux 
17 0 lux 
18 0 lux 
19 0 lux 
20 0 lux 
21 0 lux 
22 0 lux 
23 0 lux 
24 0 lux 
25 0 lux 
26 0 lux 
27 0 lux 
28 0 lux 
29 0 lux 
30 0 lux 
31 0 lux 
32 0 lux 
33 0 lux 
34 0 lux 
35 0 lux 
36 0 lux 
37 0 lux 
38 0 lux 
39 0 lux 

 


