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SAMENVATTING. 

In deze skriptie werd gekeken naar de achtergronden van de 
normstelling voor verlichting. Normen worden gesteld met als 
doe! het waarborgen van: 

1. De mogelijkheid om visuele prestaties te leveren. 
2. Voldoende visueel komfort. 
3. Het voorkomen van vermoeidheid of schade aan de 

gezondheid. 

Hierbij spelen firianciele en technische randvoorwaarden tevens 
een belangrijke rol. In deze skriptie is vooral-het eerste 
aspekt, het mogelijk maken van de vereiste visuele prestatie, 
bekeken. Op grond van de studies die naar dit onderwerp zijn 
gedaan, zijn de normen voor verlichtingssterkten vastgesteld. 

In bet onderzoek naar het verband tussen visuele prestatie 
en verlichtingsparameters (in het engels: visual performance 
studies) spelen twee onderzoekstradities een belangrijke rol. 
Deze twee "scbolen" komen tot verscbillende aanbevelingen voor 
de te gebruiken verlichtingssterkte. Gekonstateerd werd dat 
het moeilijk is deze verschillen in normstelling goed te 
evalueren. Dit wor.dt veroorzaakt door het feit dat er 
verschillende konsepten worden gebruikt. Het is momente~l 
sle~bt mogelijk op grond van deze studies tot goed gef~ndeerde 
normstelling te komen; bet is ook de vraag of visuele 
prestaties wel bet meest geschikte kriterium is om normen voor 
verlichtingsstrekten mee vast te stellen. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING. 

Er bestaan allerlei voorschriften en normen 
de spektrale samenstelling van verlichting. 
jaar is als gevolg van de technische 
stijging van de welvaart de boeveelbeid 
normen aanbevolen wordt toegenomen (figuur 
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figuur 1: De ontwikkeling van licbtsterkten. Uit: Fortuin 
en Favie. 

Nu energie scbaars en duur wordt is verlichting een 'in bet 
oog lopende' energie verbruiker en worden de tot nu toe 
aanbevolen lichtnivo's onderworpen aan een kritisch onderzoek. 

Deze skriptie heeft als vraagstelling: 
"Op welke fysiologische gegevens cq. ~xperimenten zijn normen 
en voorscbriften omtrend verlichting gebaseerd en in hoeverre 
zijn deze normen eenduidig uit deze experimenten af te 
leiden." 
Hoofdstuk 2 geeft een overzicbt van normen en aanbevelingen 
omtrent verlichting In boofdstuk 3 zullen we ingaan op de 
achtergronden van normen. In hoofstuk 4 wordt dieper ingegaan 
op een kategorie experimenten, nl. die met betrekking tot bet 
verband tussen verlichting en de prestaties die bij die 
verlichting gelevert kunnen worden (visual 
performance-studies) en boofdstuk 5 geeft de slotbeschouwing. 
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HOOFDSTUK 2 

GLOBAAL OVERZICHT VAN GANGBARE NORMEN EN AANBEVELINGEN 

Normen en voorschriften zijn te onderscheiden in 

1. Wettelijke voorscbriften. 
2~ Niet wettelijke aanbevelingen en normen. 

Bijl~ge A geeft een overzicht van nederlandse wettelijke 
bepalingen betreffende de binnenverlichting. Meestal zijn deze 
wettelijke voorschriften erg algemeen geformuleerd. Artikel 63 
van bet Veiligbeidsbesluit voor Fabrieken en Werkplaatsen zegt 
bv.: "de verlichtingssterkte moet voldoende zijn voor de te 
verrichten werkzaamheden." 

Niet wettelijke normen zijn in Nederland de Nen-normen, 
uitgegeven door bet NNI (Nederlands Normalisatie Instituut). 
Het begrip Norm wordt door het NNI gedefinieerd als: 
"een norm is een document waarin regels zijn vastgelegd die in 
het algemeen betrekking bebben op de kwaliteit van produkten 
en diensten ·(zoals kwaliteitsnivo's, uitvoering, veiligheid, 
afmetingen) dat verkrijgbaar is voor het publiek en dat door 
de belanghebbende groeperingen in gemeenschappelijk overleg is 
opgesteld en aanvaard." 
Een Nen-norm ontleent zijn status dus aan bet feit dat over 
deze voorschriften een konsensus is bereikt met alle 
betrokkenen. Een Nen-norm wordt opgesteld door een 
normkommissie, waarin alle betrokken groeperingen zitting 
hebben. Andere landen hebben vergelijkbare instellingen, bv. 
Duitsland heeft de DIN en Engeland de BS. Daarnaast zijn er 
internationale normen, de ISO-normen, die soms door bet NNI 
als nederlandse norm worden aanvaard. Op bet terrein van 
verlicbting geeft de CIE (Commission International de l' 
Eclairage) ook aanbevelingen uit. 

In sommige gevallen worden normen verheven tot wettelijke 
voorschriften, bv. Nen 3322 (Verkeersregelinstallaties voor 
wegverkeer - licbttecbnische eisen en keuringsmethoden), door 
een ministeriele beschikking van 13 februari 1970. 

We zullen de normen voor verlichting hier als volgt 
indelen: 

1. Algemene verlichting binnenshuis. 
2. Algemene verlichting buitenshuis. 
3. Verlichting voor speciale taken. 

Deze indeling is vooral van praktische aard. Fysiologisch 
gezien moeten dezelf de eisen gesteld worden aan de verlichting 
van een taak, ongeacht of deze nu binnens- of buitenshuis 
verricht wordt. In de praktijk is het echter wel zinvol deze 
situaties apart te bekijken. 
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2.1 Algemene verlichting binnenshuis. 

Normen en aanbevelingen voor de verlichting binnenshuis 
zijn te verdelen in: 

1. Aanbevelingen en voorschriften voor dagverlichting. 
2. Aanbevelingen en voorschriften voor kunstverlichting. 

Daglicht en kunstlicht onderscheiden zich in: 

1. Psychologisch effekt. De meeste mensen voelen zich 
enigszins opgesloten in een ruimte waarin zij niet 
via een raam kontakt met de buitenwereld h~bben. 

2. Spektrale samenstelling. Hoewel er wel lampen bestaan 
die de spektrale samenstelling van daglicht dicht 
benaderen, gebruikt men uit ekonomische redenen vaker 
lampen met een andere kleur-temperatuur. 

3. Regelbaarheid. De hoeveelheid daglicht wordt in hoge 
mate bepaald door de weersgesteldheid. Kunstlicht is 
een veel k~nstantere lichtbron. 

De spektrale samenstelling is hiervan de enige faktor die 
fysiologisch van belang is. 

~.1.1 Normen voor dagverlichting. 

Hiervoor zijn de volgende normen: 

1. V 1069; Natuurkundige Grondslagen voor 
Bouwvoorschriften deel 2 Dagverlichting van 
woningen (ontwerpnorm uit 1953). 

2. Din 5034; Innenraum Beleuchtung mit Tageslicht. 

Omdat het daglicht variabel is gaat men bij de normen voor 
dagverlichting uit van grafieken als in figuur 2. 
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figuur 2: Verlicbtingssterkten in bet vrije veld. 
·Jacobsen, 1978. 

Uit: 

Hiermee kan bepaald worden welke tijd van de (werk)dag een 
bepaalde verlicbtingssterkte. gemiddeld buiten wordt 
overscbreden. Er worden dan eisen gesteld aan de tijd dat op 
een bepaald punt in de te verlicbten ruimte de 
verlicbtingssterkte boger is als de minimaal noodzakelijke 
verlicbtingssterkte. Daartoe geeft de norm een vereiste 
verbouding tussen de licbtsterkte in bet vrije veld 
licbtsterkte op een bepaald punt binnen. Dit gebeurt op een 
aantal verschillende manieren: 

1. Met de daglichtfaktor. Deze wordt gebruikt in de 
DIN-norm en is de meeste juiste, maar is in de 
praktijk moeilijk te banteren. De daglicbtfaktor is 
gedefinieerd als: 

daglichtfaktor = verlichtingssterkte binnen 
verlichtingssterkte buiten 

Dit moet gemeten worden bij een standaard 
luminantieverdeling van de hemel waarvoor de DIN-norm 
de luminantie van een volledig bewolkte bemel neemt. 

24 Met de hemelfaktor. Deze wordt gebruikt door de V 
1069. Dit is een vereenvoudigd geval van de 
daglichtfaktor, nl voor: 
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1. Een horizontaal vlak 
2. Een heme! met uniforme luminantie 
3. Verwaarlozing van reflekties 
4. Verwaarlozing van vervuiling van ruiten 
5. Verwaarlozing van direkt zonlicht. 

De hemelfaktor is een 
die eenvoudig is te 
punten van een vertrek 
hemelfaktor. 

zuiver meetkundige grootheid 
berekenen. Vl069 geeft voor 3 
minimale waarden voor deze 

2.1.2 Kunstverlichting. 

Voornamelijk met kunstverl~chting houden zich o.a. bezig: 

1. Aanbevelingen voor binnenverlichting, 1981, 
uitgegeveri door de nederlandse stichting voor 
verlichtingskunde. Een eerdere versie van deze 
aanbevelingen (uit 1965) is door het NNI als norm 
aanvaard. Deze versie is dat (nog) niet. 

·2. CIE-guide on interior lighting. 
3. IES lighting handbook. 
4. DIN 5035; Innenraum Beleuchtung mit Kunstligem Licht. 

2.2 Algemene verlichting buitenshuis. 

Verlichting buitenshuis neemt een aparte plaats in omdat: 

1. Het te verlichten oppervlak vaak groot is, waardoor 
de kosten voor verlichting hoog zijn en men bereid is 
genoegen te nemen met een minder uniforme 
verlichting, een lager verlichtingsnivo en een 
slechtere kleurenweergave. 

2. Door bet ontbreken van plafond en muren de vertikale 
komponent van de verlichting groter is en daardoor de 
schaduwwerking anders is. 

Eisen hangen st erk af van 
Toepassingsgebieden zijn o.a. 

1. Wegen en tunnels 

het toepassingsgebied. 

2. Voer-,vaar- en vliegtuigverlichting. 
3. Industrieterreinen, bouwplaatsen, offshore industrie. 
4. Beveiliging (bet zichtbaar maken van indringers en 

het onzichtbaar houden van bewakers). 
5. Noodverlichting. 
6. Vliegvelden, havens. 
7. Sportvelden (al dan niet voor televisie 

uitzendingen). 
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Voor wegenverlichting bestaan CIE-aanbevelingen en voor 
voertuigverlichting bestaan op sommige punten ISO-normen. Voor 
schepen en vliegtuigen, evenals voor havens en vliegvelden, 
bestaan internationale afspraken. Verder heeft de CIE 
aanbevelingen gedaan voor verlichting van tunnels, van 
verkeersborden en voor verschillende soorten sporten. 

2.3 Speciale taken.: 

Hieronder vallen· 

1. Beeldschermen 
2. Signaal- en kode-kleuren 
3. Kleurklassifikatie en kleurvergelijkingen. 

2.3.1 Beeldschermen (beeldstations). 

Beeldschermen zijn de laatste 
belangstelling. Problemen die het 
veroorzaakt, zijn maar voor een 
Niet-visuele aspekten van het werken 

1. Het werktempo kan vaak niet 
word en bepaald. 

2. Er mo et uiterst akkuraat 
vermoeiend is. 

3. Anders dan bij het lezen van 
bier bet te lezen beeld 
Daarom zal de werknemer zijn 

jaren st erk in de 
werken met beeldschermen 

deel van visuele aard. 
met beeldschermen ~ijn: 

door de werknemer zelf 

worden gewerkt, wat 

papieren of boeken, kan 
niet worden verplaatst. 
of haar houding moeten 

aanpassen aan de ops telling van bet beeldscherm 
i.p.v. andersom, wat leidt tot een slechte 
werkhouding. 

Visuele aspekten van bet werken met beeldschermen zijn: 

1. 

2. 
3. 

Bij een verkeerde inrichting van de 
verlichting kunnen hinderlijke spiegelingen 
Letters hebben geen scherpe kontouren. 
Het beeld flikkert. 

algemene 
optreden. 

4. Het afwisselend kijken naar bet scherm en naar het 
papier waar vanaf de invoer overgenomen wordt, zogt 
voor voordurende verandering van de akkommodatie 
toestand. 

In nederland bestaat er de zg. BEA-lijst (Beeldschermen, 
ergonomische aan bevelingen van de Nederlandse Vereniging voor 
Ergonomie (1979) ). In Duitsland heeft men de norm DIN 66234 
(Characteristics for adapting display workplaces to man). 
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2.3.2 Kleur-signalen en -kodes. 

Dit betreft vooral afspraken die er gemaakt worden om een 
bepaalde kleur in een bepaalde betekenis te gebruiken. Tocb 
zit bier meer acbter; men probeert kleuren nl. zo te kiezen 
dat ook bepaalde groepen mensen met afwijkend kleurenziend 
vermogen ze als verscbillende kleuren kunnen zien. Figuur 3 
geeft de kleurgebieden voor de nederlandse verkeerslicbten 
(uit Nen 3322). 

·3322 
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figuur 3. Uit: Elektrotechniek 51; Toelicbting ·op Nen 

Voorbeelden van dit soort normen zijn: 

1. Nen 3322; Verkeersregelinstallaties voor wegverkeer 
licbttechniscbe eisen en keuringsmetboden. 

2. Nen 3011; Veiligheidskleuren en tekens. 
3. Nen 22412; Kleuren voor signaallichten aan boord van 

schepen. 

2.3.3 Kleurklassifikatie en kleurvergelijking. 

Klassifikatie houdt in een metbode om een kleur eenduidig te. 
omschrijven. De oudste vorm van kleurklassifikatie is de 
kleurenatlas: Dan vergelijkt men een kleur met verschillende 
kleuren uit de atlas en bet nummer van de kleur die met meest 
overeenkomt met de te klassificeren kleur wordt ter 
karakterisering van deze kleur opgegeven. 

De CIE ontwikkelde in 1931 baar colorimetrie-systeem 
waa~bij elke kleur wordt aangegeven door 3 kleurkoordinaten. 
Later werden biervan verbeterde versies ontwikkeld, zoals bet 
UCS-systeem uit 1960 en een verbeterd UCS systeem uit 1976. 
Standarisatie van Kleurvergelijking bangt bier nauw mee samen 
err heef t als doel metboden te geven om zo nauwkeurig mogelijk 
d~zelfde kleuren te kunnen reproduceren. 
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HOOFDSTUK 3 

ACHTERGRONDEN VAN NORMSTELLINGEN. 

De eigenscbappen van verlicbting waaraan over bet algemeen 
eisen worden gesteld zijn: 

l. Verlicbtingssterkte. 
2. Helderbeidsverhoudingen, schaduwwerking en 

uniformiteit. 
3. Verblinding. 
4. Kleurenweergave. 
5. Kleurtemperatuur. 
6. Flikker. 

Bij bet selekteren van voorschriften zijn vier dingen van 
belang, nl de verlichting moet: 

l. Het mogelijk maken bepaalde visuele prestaties te 
leveren. 

2. Een komfortabele situatie scheppen. 
3. Geen aanleiding geven tot noemenswaardige 

vermoeidheid of schade voor de gezondheid op leveren. 
4. Financieel en technisch mogelijk zijn. 

3&4 VERLICHTING EN VISUELE PRESTATIES. 

De prestaties die bij een verlichting geleverd worden (in het 
engels: visual performance) zijn afhankelijk van zowel de 
waarnemer (leeftijd, evt. oogafwijkingen, motivatie, 
adaptatietoestand) als van de te verrichten taak (grootte van 
de details, aanwezige helderheids- en kleurkontrasten, lengte 
van de observatietijd, helderheid). De helderheid van de 
oogtaak hangt sterk samen met de verlichtingssterkte. Voor een 
volledig diffuse reflektor geldt: 

L=(E*r)/'lr 

L • luminantie oogtaak 
E • verlichtingssterkte 
r = reflektiekoefficient van de oogtaak 

Studies naar de relatie tussen verlichting en de visuele 
prestaties worden vooral gebruikt voor het geven van 
voorschriften voor ·de verlichtingssterkte. De visuele 
prestaties warden ook beinvloed door de omgeving waarin zich 
de oogtaak be~indt; vooral verblinding door te heldere (delen 
van de) omgeving speelt daarbij een belangrijke rol. 
Binnenshuis veroorzaakt deze verblinding echter al subjektieve 
hinder lang voordat de prestaties onder deze verblinding te 
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leiden hebben. Voorschriften met betrekking tot deze 
verblinding. richten zich dan ook vooral op het voorkomen van 
deze subjektieve hinder. Het aanwezig zijn van kleurkontrasten 
speelt een belangrijke rol voor de visuele waarneming, met 
name bij bet selekteren van informatie. Met betrekking tot het 
waarnemen van details zijn zij waarschijnlijk van minder groat 
belang. 

3.5 VISUEEL DISKOMFORT. 

Zoals hierboven al gezegd zijn de voorschriften omtrent 
verblinding voor een belangrijk deel gebaseerd op het 
voorkomen van hinder (diskomfort) Er zijn daarbij 
verschillende systemen_ ontwikkeld om eisen aan 
verlichtingsinstallaties te stellen. Het Britse 
IES-verblindingsindex systeem gaat daarbij uit van de volgende 
formule (Uit Hopkinson and Collins, 1970): 

Verblindingsgetal = Ls**l.6 * w **0.8 I (Lb * e **2) 
Ls • luminantie van het verblindend element 
Lb • luminantie van de achtergrond 
w ~ opp. verblindend element in sterradialen 
e • hoek tussen de bliklijn en de lijn naar 
het verblindend element (zie figuur 4~. 

Figuur 4. Verblinding. 

Dit verblindingsgetal is een maat voor de verblinding die zo'n 
verblindend element veroorzaakt. De verblindingsindex ontstaat 
nu door de verblindingsgetallen van alle verblindende 
elementen in een ruimte op te tellen, en daar de logaritme van 
te nemen: 

verbli ndi ngs index "'" 10 * lo &'io ve rbli ndi ngs ge tal 

Andere 
basis. 

systemen hebben een minder direkte 
Hun aanbevelingen komen direkter 

analytische 
voort uit 
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experimenten. De normen uit de nederlandse aanbevelingen voor 
binnenverlichting zijn, evenals die van de duitse DIN, 
gebaseerd op experimenten van Sollner (Hartmann, 1977). Deze 
normen stellen eisen aan de luminantie verdeling van de door 
een armatuur in verschillende richtingen uitgestraalde 
hoeveelheid licht. 

De CIE is momenteel bezig met het ontwikkelen van een 
·uniform systeem voor verblindings-normen. 

Ook de normen die er zijn voor de kleurtemperatuur van een 
lamp zijn gebaseerd op de voorkeur van proefpersonen, evenals 
die voor de schaduwwerking. De normen voor de toelating van 
daglicht zijn gebaseerd op de voorkeur die er bestaat voor bet 
via ramen in kontakt blijven met de buitenwereld. 

3.6 ·VERMOEIDHEID EN SCHADE VOOR DE GEZONDHEID. 

Slecbte verlicbting veroorzaakt vermoeidheid. Over bet 
algemeen wordt echter aangenomen dat dit geen blijvende 
gevolgen heeft. Vermoeidheid is echter moeilijk te meten. 
Excessieve vermoeidheid lijkt bij de momenteel gebruikelijke 
lichtnivo' s nauwelijks voor te komen. (Padmos en Vos, 1979) 

Kontroversieel zijn ~e invloeden die de spektrale 
samenstelling of de niet zichtbare straling die verlichting 
soms afgeeft heeft op verschillende levensprocessen, als bv. 
spiersterkte, metabolisme, coordinatie (deze invloeden noemt 
men wel de non-visual response voor verlicbting.)(Frye, 1980). 

Het grootste gevaar van slechte verlichting schuilt echter 
in de ongelukken die kunnen gebeuren wanneer een taak niet 
goed wordt uitgevoerd. In de nederlandse aanbevelingen voor 
binnenverlichting is de kans op ongelukken ook een faktor waar 
rekening mee gehouden wordt. 

3.7 FINANCIELE EN TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN. 

Zoals bij alle normstellingen spelen deze een belangrijke rol, 
zoals figuur 1 al aantoonde. Bespreking hiervan valt echter 
buiten bet kader van deze skriptie. 

In bet volgende hoofdstuk zullen we dieper ingaan op de 
studies die er gedaan zijn op bet terrein van een van deze 
kriteria. Hiervoor is de visuele prestatie gekozen. Op dit 
gebied is nl. vrij veel onderzoek gedaan, o.a. omdat dit een 
redelijk goed te definieren en te meten grootheid is. Tevens 
zijn deze studie~ de grondslag voor de normen voor 
verlicbtingssterkten. Deze normen zijn voor bet vraagstuk van 
energie-besparing van belang. 
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HOOFDSTUK 4 

STUDIES OVER VISUELE PRESTATIES. 

In dit boofdstuk zullen we de studies naar de relatie tussen 
de verlicbting en de bij die verlichting geleverde prestaties 
nader bekijken. In bet engels bestaat bier de term "visual 
performance" voor. Visual performance is gedefinieerd als: 
De snelbeid en nauwkeurigbeid waarmee een visuele taak 
uitgevoerd wordt. Visual performance is, behalve van visuele 
faktoren, ook afhankelijk van de motivatie en vaardigbeid van 
de proefpersoon. De CIE spreekt daarom liever over "visual 
performance potential", de visuele prestaties die door een 
voldoende geoefende en gemotiveerde proefpersoon kunnen warden 
geleverd bij een bepaalde verlichting. 

In bet onderzoek naar visual performance onderscheidt men 
wel twee "scholen". 

1. De "experimentele" school. 
Hierbij wordt een standaard taak genomen, die 
representatief is voor bet te verrichten ~erk en 
wordt de invloed van de verlichtingsparameters op het 
korrekt verrichten van die taak gemeten. De taak 
waarmee gewerkt wordt, kan zo dicht mogelijk bij een 
in de praktijk uit te voeren taak liggen (bv. bet 
meten van de invloed van verlichting op bet 
korrigeren van drukproeven); dit noemen we dan 
veldstudies. de taak kan echter ook voornamelijk op 
grond van theoretische overwegingen samengesteld 
worden. Een voorbeeld van dit laatste zijn de 
experimenten van Weston (Hopkinson and Collins, 
1970): Zijn standaard taak bestond uit een kaart met 
evengrote landolt-ringen waarvan de openingen in 8 
verschillende richtingen georienteerd waren. Zijn 
proefpersonen werden gevraagd alle ringen met de 
opening in een bepaalde richting aan te strepen. De 
visual performance werd gedefinieerd als de tijd die 
daarvoor nodig was (gekorrigeerd voor de tijd die 
nodig is voor bet aanstrepen) vermenigvuldigd bet 
aantal goed aangestreepte ringen. Weston varieerde 
behalve de verlichtingssterkte o.a. ook bet kontrast, 
de grootte van de ringen en de leeftijd van zijn 
proefpersonen. Figuur 5 geeft een voorbeeld van de 
resultaten van zijn experimenten. 
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Afb.5 Invloed van de verlichtingssterkte op de prestatie 
van her oog. 

Uit: Fortuin en Favie. 
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Op de experimenten van Weston zijn o.a. de Engelse 
aanbevelingen voor verlichtingssterkten gebaseerd. 
Ook de Nederlandse aanbevelingen voor binnen 
verlichting maken de indruk gebaseerd te zijn op de 
experimenten van Weston. 

Bij het _ ontwikkelen van deze aanbevelingen is 
uitgegaan van het idee, dat je voor het bepalen van 
de gewenste verlichtingssterkte uit kan gaan _van de 
grootte van het kritisch detail. 

2. De analytische aanpak. 
Hierbij wordt het ten uitvoer brengen van een taak 
opgesplitst in een aantal deelprocessen. De 
deelprocessen die geacht worden de relatie tussen de 
visual performance en de verlichtingsparameters te 
bepalen, kunnen dan apart bestudeerd worden. De 
bekendste vertegenwoordiger van deze school is 
Blackwell. Hij introduceerde het koncept visibility 
(zichtbaarheid) van een taak. Volgens hem kun je de 
visibility van een taak definieren als het aantal 
maal dat een taak zich boven de waarnemingsdrempel 
bevindt. Volgens Blackwell is de zo gedefinieerde 
visibility een goede maat voor de waarneembaarheid 
van een taak en dus een geschikte grootheid omde 
visual performance aan te relateren. Dit impliceert 
dat twee gelijksoortige taken met eenzelfde 
visibility eenzelfde visuele prestatie mogelijk 
maken. Dat dit ook werkelijk zo is, is nooit 
voldoende bewezen en wordt ook wel betwijfeld (Padmos 
en Vos, 1979). 

Wanneer je van deze definitie van visibility 
uitgaat, is Het verband tussen verlichtingsparameters 
en visibility vrij eenvoudig te bestuderen door het 
meten van de invloed van de verlichtingsparameters op 
de drempels voor deze taak. Om hiermee een komplete 
beschrijving van visual performance te geven, is dan 
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nog alleen een verband tussen de visibility en visual 
·performance nodig. 

De normen in de V.S. zijn grotendeels gebaseerd op 
deze methode en experimenten van Blackwell. Deze 
normen schrijven hogere verlichtingsnivo's voor dan 
de normen die gebaseerd zijn op de experimenten van 
Weston. 

Een "technical committee" van de CIE (TC3,l) heeft onder 
voorzitterschap van Blackwell een model gemaakt dat gebaseerd 
is. op het visibility-koncept van Blackwell en waarbij 
parameter-schattingen werden uitgevoerd met behulp van 
experimenten van Weston en anderen (CIE-publication 19/2.1). 
Dit model zou in een uiteindelijke versie gebruikt kunnen 
worden om normen vast te s~ellen. Er zal hier uitgebreid 
ingegaan worden op dit model, en daarmee op de analytische 
school. Dit omdat juist aan deze modellen erg veel en 
uitgebreide metingen ten grondslag liggen. Bovendien 
vertegenwoordigt dit model de laatste ontwikkelingen op dit 
gebied • 

Dit model gaat uit van het visibility-koncept. Het begint· 
met het omschrijven-van de visibility van een oogtaak voor een 
referentie verlichting en referentie waarnemers. De referentie 
·verlichting bestaat uit diffuus en ongepolariseerd licht met 
een gekorreleerde kleur temperatuur van 2856 K. Hierbij is de 
luminantie van de achtergrond van de taak volledig uniform. 
Referentie waarnemers zijn een groep goed gemotiveerde 
waarnemers zonder oogafwijkingen en met een leeftijd tussen de 
20 en 30 jaar. 

De visibility is gedefinieerd als bet aantal malen dat de 
taak zich boven de waarnemingsdrempel bevindt. Hierbij moet 
eerst worden vastgesteld in welke grootbeid deze drempel 
uitgedrukt moet worden. Er is daarbij gekozen voor de 
grootbeid kontrast, gedefinieerd als: 

c = I ( Ld - L) I L I 
C = kontrast. 
Ld = luminantie van de taak. 
L = luminantie van de acbtergrond. 

Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat bet 
kleurkontrast een verwaarloosbare bijdrage aan de 
zichtbaarbeid levert. 

De visibility is nu: 

VL (Visibility Level) = C / ~ 

C • kontrast van de taak. 
C • drempelkontrast van de taak. 
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De absolute waarde van VL is afhankelijk van het soort 
psyehofysische meetmethode waarmee ? gemeten wordt. De CIE 
definieert VL als voor een ~ gemeten met een forced choice 
methode en met een aanbiedingsduur van 0.2 sec. Voor 
eenvoudige oogtaken is C te meten, maar voor komplexere 
vormen, zoals die in de praktijk meestal voorkomen (denk 
bijvoorbeeld aan onscherpe randen), niet. Daarom wordt een 
indirekte definitie van VL ontworpen: 

VL = Cref I C 

De grootheid Cref (ekwivalent kontrast) geeft de intrinsieke 
moeilijkheid van een taak weer, wanneer deze op zich zelf (dus 
met al le aandach t voo r alleen die oogt aak) word t be-keken. Cre £ 
wordt gemeten met een kontrast reducerende visibility meter 
(figuur 6). 

oogtaak 

L· f 1 + £.2 = 1 

f 2 S = ~.£2-+ Lv.£.J 

I 
4. 

fl 

Lv 

figuur 6: De kontrast reducerende visibility-meter. 

Naast de oogtaak - stel we nemen daarvoor een stuk tekst 
- met achtergrond-luminantie L, bevat deze ook een vlak met 

uniforme luminantie Lv. Er geldt Lv = L. Voor beide staat een 
filter (met verzwakkingsfaktor f2 resp. fl) en een 
halfdoorlatende sp~egel zorgt voor bet samenvoegen van beide 
beelden. Het apparaat is zo gekonstrueerd dat altijd geldt: fl 
+ f2 = 1. Hierdoor is de luminantie van het beeld S 
onafhankelijk van hoe de filters zijn ingesteld. Wanneer fl = 
0 zie je de tekst met maximaal kontrast; bij groter wordende 
fl wordt dit kontrast steeds kleiner. De luminantie blijft 
echter konstant. Cref wordt nu als volgt gemeten: Men stelt fl 
zo in dat de tekst waarvan Cref bepaald moet worden zich op de 
grens van zichtbaar/onzichtbaar bevindt. De tekst wordt 
hierbij telkens gedurende een periode van 0.2 seconde aan de 
proefpersoon aangeboden. Het kriterium voor wel of niet 
zichtbaar zijn moet aan de hand van de te verrichten taak 
gekozen worden. In dit geval zal dat waarschijnlijk bet 
leesbaar zijn van de tekst zijn, en niet het zichtbaar zijn op 
zich. Hierna vervangt men de tekst door de zg. referentie 
taak. De instelling van fl wordt hierbij niet veranderd. Deze 
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referentie taak bestaat uit een rand schijfje van uniforme 
luminantie en met een doorsnede van 4 boogminuten. De 
aanbiedingsduur hiervan is eveneens 0.2 sec. De luminantie van 
dit schijfje wordt nu zo ingesteld dat dit schijf je zich ook 
op de drempel van zichtbaarheid bevindt. Cref van onze tekst 
is nu gelijk aan bet kontrast dat dit scbijfje dan heeft. Ook 
de absolute waarde van Cref is afhankelijk van het soort 
psycbofysische meetmethode die gebruikt wordt De CIE 
scbrijft standaard een forced choice methode voor. 

De grootheid Cref moet voor elke oogtaak apart gemeten 
warden, en is bovendien afhankelijk van ~e 

acbtergrondluminantie L. 

De grootbeid eref geeft bet drempelkontrast voor een 
scbijfje van 4 boogminuten. Deze grootheid kan met een formule 
warden bescbreven. De CIE voert daarvoor de relative contrast 
sensibility function (RCS) in. Er geldt: 

RCS = 1 I (Cref * 0.0923) 

De konstante 0.0923 is zo gekozen dat daardoor voor L = 100 
cd/m**2 geldt RCS = 1 • 

Er geldt nu: 

VL • Cref * RCS I 0.0923 

Het blijkt dat dit niet helemaal voldoet en dat de 
visibility beter is te beschrijven door deze ene RCS funktie 
te vervangen door een familie van RSC-funkties.Welke funktie 
gebruikt moet warden hangt daarbij af van de leeftijd van de 
waarnemer, van de grootte van de details van de te verrichten 
taak en van de moeilijkbeidsgraad van bet dynamisch verricbten 
van de taak. Deze korrektie is nodig omdat de aan het model 
ten grondslag liggende visibility definitie .in de praktijk 
niet helemaal blijkt te voldoen. 

De familie RCS-funkties wordt bescbreven door de volgende 
formule: 

RCS = n [(S/(t*Lref))**0.4 + l]**-2.5 
n = [S/(t*l00))**0.4 + 1]**2.5 

S en t worden de RCS-parameters genoemd. 

We bebben nu de visibility bij referentie verlicbting 
bescbreven. Hierna warden in het model allerlei 
korrektiefaktoren ingevoerd om de visibility te bescbrijven 
onder de werkelijke verlicbtingsomstandigbeden. Deze korrektie 
faktoren warden allemaal met VL vermenigvuldigd en warden 
allemaal op een vergelijkbare manier gemeten. Hierbij wordt 
weer de kontrast reducerende visibility meter gebruikt. 
Hiermee wordt C bepaald (C wordt op de zelfde manier gemeten 
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als ~ref, alleen nu onder de vereiste (niet-referentie) 
omstandigheden. De korrektie-faktor voor die bepaalde 
(niet-referentie) omstandigheid is dan C/Cref. De 
verschillende korrektiefaktoren zijn: 

1. CRF (Contrast Rendering Factor). Deze geeft de 
invloed van de verlichting op de weergave van het 
kontrast weer. 

2. DGF (Disability Glare Factor). Hierbij wordt C 
gemeten bij aanwezigheid van de werkelijke, enige 
verblinding veroorzakende omgeving. 

3. TAF(Transient Adaptation Factor) Voor het vaststellen 
hiervan wordt C gemeten terwijl de proefpersoon niet 
geadapteerd is aan de achtergrondluminantie,maar aan 
een belderder deel van de omgeving. 

Vervolgens worden er korrekties ingevoerd voor de invloed 
van de leeftijd van de waarnemer op de visibility. 
Waarnemingsdrempels blijken toe te nemen naar mate iemand 
ouder wordt. Om hiervoor te korrigeren wordt de visibility 
voor de referentie waarnemer vermenigvuldigd p Verder neemt 
met bet ouder worden de verstrooiing van bet licbt in bet oog 
toe. Hierdoor neemt ook de DGF toe. Tenslotte veranderd ook de. 
vorm van de RCS-funktie met de leeftijd. Dit wordt in bet 
model opgenomen door de RCS-parameters S en t afhankelijk te 
•aken van de leeftijd van de waarnemer. 

De v.i si bi li ty word t nu weergegeven door de 
formule: 

volgende 

VL = Cref * RCS * CRF * DGF * TAF /(0.0923 * ml) 

Als volgende stap in bet model wordt er een relatie gezocbt 
tussen VL en de visual performance (VP). Deze relatie is door 
Blackwell onderzocbt door middel van experimenten met een 
standaardtaak bestaande uit 5 landolt-ringen. Deze ringen ziJn 
gegroepeerd volgens figuur 7 en de proefpersoon krijgt de 
opdracbt om aan te geven welke van de 4 perifere ringen de 
opening aan de zelfde kant heeft als de centrale ring. Hierbij 
spelen, behalve waarneming, ook oogbewegingen een belangrijke 
rol. 

0 
0 8-0 

C ~ eccentriciteit. 

figuur 7: De standaardtaak van T. c. 3,1 
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Het hele proces van het tot uitvoering brengen van een visuele 
taak wordt nu onderscheiden in de volgende 5 subprocessen: 

1. Het waarnemingsproces (critical sensory proces) 
2. Het handhaven van een vaste fixatie • 
3. Het beginnen van en sturen van saccades. 
4. Ret handhaven van een korrekte akkommodatie 
5. Diverse motorische processen, waarbij het korrekt 

waarnemen van de oogtaak niet de kritische faktor is. 

Het eerste subproces, bet waarnemingsproces, i~ hierbij het 
belangrijkst. Dit is door Blackwell het best onderzocht en wel 
met behulp van twee soorten experimenten onderzocht: 

1. Experimenten waarbij de proefpersoon vrij mag kijken 
(d.w.z. niet hoeft te fixeren op 1 punt). Hierbij 
wordt de afstand tussen de perifere ringen en de 
centrale· ring gevarieerd, evenals de aanbiedingsduur. 

2. Experimenten waarbij de proefpersoon wordt 
geinstueerd om te f ixeren op het midden van de 
centrale ring. De aanbiedingsduur is hierbij 0.2 
seconde en de af stand tussen centrale ring en 
perif ere ringen (bij deze experiment en de 
eccentriciteit genoemd) wordt gevarieerd. 

Door rond de stimulus een aantal duidelijk zichtbare stippen 
aan te brengen wordt er voor gezorgd dat de proefpersoon geen 
moeite heeft met het handhaven van de juiste accommodatie 
toestand en niet hoeft te zoeken naar de plaats van de 
stimuli. 

De resultaten van het eerste type experimenten blijkt te 
beschrijven te zijn met een kumulatieve Gauss-funktie (zie 
figuur 8). 

1.0 .. .. 
Figure 8. Values of corrected proportional discrimination, ·' 

p', as a function of VI. for four task conditions, arbitrarily ·• 
identified by values of ii' l • Data of Blackwell and Blackwell._ ·• .... 
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Hierbij staat op de y-as de frekwentie (p) van bet aantal 
malen dat de taak korrekt verricht werd uit, gekorrigeerd voor 
de kans dat door gokken een goed antwoord gegeven is. Het 
blijkt dat de parameters µ , cr en VPmax voor alle gevonden 
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kurven op dezelfde manier samenhangen, zodat alle kurven die 
bij dit type experimenten gevonden werden t~ beschrijven zijn 
met 1 parameter, waarvoor de drempelwaarde ~ , die hier verder 
al genoemd zal worden, genomen wordt. (al is dus de waarde van 
de visibility waarvoor VP gelijk is aan l/2*VPmax). 

Bij het tweede type experimenten vindt je ook een s-vormige 
kurve die eveneens te beschrijven is door een kumulatieve 
gauss-kromme. µ en cr hangen op een zelfde manier samen als in 
bet eerste type experimenten, Het verband met VPmax is echter 
anders. Rierbij blijkt dat bij een zelfde hoeveelheid 
gevraagde informatie (1) er een logaritmisch verband bestaat 
tussen al en de eccentriciteit. Door normalisatie van deze 
kurven, d.w.z. vermenigvuldiging van frekwentie p met l/VPmax, 
kun je echter wel kur~en krijgen die hetzelfde zijn als 
genormaliseerde kurven die door de resultaten van bet eerste 
type experimenten getrokken zijn. (De genormaliseerde 
frekwentie p/VPmax noemen we P. ) Je kunt nu de 
genormaliseerde kurven van beide type experimenten over elkaar 
been leggen, en zo bij elke kurve van een type l experiment, 
een type 2 experiment vinden. De type 2 experimenten warden 
volledig gekarakteriseerd door de bijbehorende eccentriciteit. 
Door koppeling van een type l aan een type 2 experiment, kun 
je nu aan elk :type 1 experiment een zg. ekwivalente 
eccentriciteit toevoegen. 

In het rapport van de CIE gaat men er vanuit dat de bij 
deze experimenten gevonden kurven bet eerste subproces in het 
algemeen kunnen beschrijven. Het is de vraag in hoeverre iit 
zo weinig experimenten algemene konklusies over subproces l te 
trekken zijn. 

Het tweede subproces - bet bandhaven van een vast fixatie 
is onderzocht met een scbijfje van 8 boogminuten doorsnede. 

De nauwkeurigheid van fixatie is gemeten als funktie van de 
visibility van dat scbijfje. Hierbij is een s-vormige kr.omme 
gevonden, waarbij er een antler verband bestaat tussen µ en 
cr als bij de vorige kurven. Van de kurve die bij dit 
experiment gevonden is, wordt aangenomen dat deze bet tweede 
subproces in bet algemeen, dus voor alle soorten oogtaken en 
waarnemers, bescbrijft. 

Het derde subproces wordt 
scbijfje van 8 boogminuten. 
gevraagd om te fixeren op een 

eveneens onderzocbt met een 
De proefpersoon wordt eerst 

goed zichtbaar punt en om 

noot (1) Om te weten dat geen van de perifere ringen 
een opening heeft in de zelfde richting als de centrale 
ring, heeft de proefpersoon informatie over alle 5 de 
iingen nodig. Om te weten welke van de 4 ringen een 
opening heeft in de zelfde ricbting, heeft hij of zij aan 
minder informatie voldoende. Je kunt de experimenten 
daarom uitsplitsen in gevallen waarin wel en waarin geen 
volledige informatie van de proefpersoon werd gevraagd. 
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wanneer bet schijfje er ergens in de periferie verscbijnt, 
daar zo snel mogelijk op te fixeren. De snelheid van fixeren 
wordt gemeten als funktie van de visibility en eccentriciteit 
van het perifere scbijfje. De drempel van de hiergevonden 
s-kromme is afbankelijk van de eccentriciteit van bet 
aangeboden schijfje en dit verband kan met een eenvoudige 
formule worden weergegeven. Ook de resultaten van deze 
experimenten worden gebruikt om bet derde subproces in bet 
algemeen te beschrijven. Hierbij wordt voor eem uit te voeren 
taak bij wijze van eccentriciteit de zo juist gedefinieerde 
ekwivalente eccentriciteit genomen • 

. Ook hierbij kun je je afvragen of experimenten met alleen 
een schijfje van 8 boogminuten wel voldoende gegevens 
verschaffen om algemene formules op te stellen. 

Het vierde subproces is n~et nader onderzocht, maar wordt 
vanwege gebrek aan gegeven over dit proces verwaarloosd. De 
CIE TC 3,1 beveelt yerder onderzoek op dit punt aan. 

De nu gevonden f ormules voor de eerste 3 subprocessen 
worden vervolgens samengevoegd tot een vergelijking die het 
samengestelde proces beschrijf t. Dit gebeurt door ze gewogen 
op te tellen. Persoonlijk vind ik vermenigvuldiging meer voor· 
de hand liggen, aangezien de VP de kans op een geslaagde 
verrichting van de taak is en daarvoor alle 3 de subprocessen 
·korrekt verricht moeten worden. Wanneer de kansen ·op bet 
korrekt verrichten van deze subprocessen onafhankelijk zijn, 
is de kans op een korrekte verrichting van de taak bet produkt 
van de kansen om de afzonderlijke subprocessen goed te 
verrichten~ Toch is het zeker mogelijk door middel van 
optelling - gezien bet grote aantal te varieren 
parameters - een goede beschrijving van de samengestelde kurve 
te geven. Aan de hand van een aantal experimentele studies 
zijn de wegingsfaktoren wl, w2 en w3 voor de optelling 
bepaald. Het bleek mogelijk om wl, w2 en w3 uit te drukken in 
de drempelparameter al van bet eerste subproces. Ook de VPmax 
van de samengestelde kurve kan worden uitgedrukt in al. Deze 
VPmax is altijd kleiner of gelijk aan de VPmax van bet eerste 
subproces (de VPmax van de andere twee subprocessen is gelijk 
aan 1). Djt deze VPmax kleiner is dan die van bet eerste 
subproces wijst er misschien op dat door bet fitten aan 
experim~ntele resultaten een aantal extra, prestatieverlagende 
faktoren (bv. bet vierde subproces) meegenomen zijn. 

De waarnemingsdrempel-faktor al is hiermee de enige 
parameter geworden die bet verband tussen de visibility en VP 
volledig bepaald. Er wordt nu gedefinieerd: 

D • 100 * al 

Deze D is nu een parameter die de moeilijkheid van bet 
(dynamisch) uitvoeren van de taak weergeeft. 

Het laatste subproces bestaat uit alle verrichtingen, 
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waarvoor verlichting wel nodig is, maar waarvoor de 
drempelverlichting voor deze verrichting onder de drempel voor 
waarneming van de eigenlijke taak ligt. Hierbij valt bv. te 
denken aan het aanstrepen van woorden bij bet proeflezen van 
een tekst; bierbij is bet nodig het woord als gebeel te kunnen 
zien, maar dat is veel minder kritiscb als bet kunnen lezen 
van dat woord. Ook voor dit proces kan een bescbrijvende 
funktie worden gevonden, die weer samengesteld kan worden 
gedacbt uit een tweetal s-vormige subfunkties. 

Het samenstellen van een funktie die bet verricbten van de 
taak bescbrijft, uit deze funktie en de funktie die de eers~e 
3 ·subprocessen bescbrijft, gebeurt weer door middel van 
optelling: 

RTP (Relative Task Performance) = wl23*RVP + w4P4. 
wl23· + w4 • l 

RVP = Relatieve Visual Performance = De 
genormaliseerde kurve voor de eerste drie 
subprocessen samen. 
P4 • de genormaliseerde kromme voor subproces 
5. 
wl23 en w4 = weegfaktoren. 

Je hebt nu dus een stelsel vergelijkingen, waarmee je de kans 
op geslaagd uitvoeren van een taak kan weergeven als funktie 
vart de visibility. Hierbij beb je dan 2 parameters, -die je 
kunt aanpassen om deze vergelijking met de experimentele 
gegevens in overeenstemming te brengen, nl. D en wl23. 

Als we nu alles samenvatten, dan beeft dit model een aantal 
in voe r fa kt ore n , n 1 • Cr e f , C RF , D G F , T AF , D , w 12 3 , d ( de 
grootte van bet detail ), L (luminantie achtergrond) en A (de 
leeftijd van de waarnemer). Hiervan kunnen L, A en d vrij 
makkelijk gemeten warden. Cref, CRF, DGF en TAF moeten gemeten 
warden d.m.v. psychofysische experimenten. D en wl23 kunnen 
echter alleen worden vastgesteld door deze zo te kiezen, dat 
het model bepaalde metingen beschrijft. Hierdoor beeft dit 
model dus geen voorspellende vermogen en is daardoor voor de 
praktijk (nog) niet van erg veel waarde. Pas als ook D en wl23 
a priori vastgesteld kunnen worden voor een bepaalde situatie, 
kan dit model gebruikt worden voor het vaststellen van normen 
voor verlichtingssterkten en andere verlichtingsparameters. 
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HOOFDSTUK 5 

DISKUSSIE 

De vraagstelling van deze skriptie was te kunnen zeggen welke 
ex~erimenten ten grondslag liggen aan normen voor verlichting 
en in hoeverre normen eenduidig uit deze experimenten af te 
leiden zijn. Hierbij hebben we ons vooral beperkt tot studies 
rond visual performance en de daarmee verbonden normen voor 
verlichtingssterkten. Dat de normen niet eenduidig af te 
leiden zijn, blijkt wel uit bet feit dat vanuit tw~e 
verschillende onderzoekstradities verscbillende aa·nbevelingen 
voor verlichtingssterkten warden gedaan. Welke verschillen in 
vooronderstellingen deze verscbillen in aanbevelingen 
veroorzaken, is een interessante vraag. Dat de introduktie van 
bet begrip visibility er . niet toe beeft bijgedragen deze 
materie inzichtelijker te maken, is wel duidelijk. Helaas liet 
de tijd die voor deze skriptie bescbikbaar was niet toe zo 
diep in deze materie te duiken. We zullen ons bier daarom 
beperken tot een meer algemene diskussie. 

Om normen te kunnen stellen dien je een kriterium aan te 
leggen omtrent da~gene wat je met deze normstelling wenst te 
bereiken. In dit geval wil je in principe een zo boog mogelijk 
visual-performance nivo, maar op een gegeven moment_zal het 
·verbeteren van de visual performance niet meer opwegen tegen 
de .extra kosten /bet extra energieverbruik dat hiervoor nodig 
is. Er is dus een kriterium nodig om aan te geven wanneer dat 
punt bereikt is. 

Een methode om dit op te lossen is de kosten-baten analyse. 
Hierbij wordt de Visual Performance uitgedrukt in geld (Een 
bogere Visual Performance betekent dat er sneller en 
nauwkeuriger gewerkt kan warden, zodat de produktie kan 
stijgen); dan kunnen kosten (voor verlicbting) en baten 
(hogere produktie) tegen elkaar afgewogen kunnen warden 
(figuur 9). Een kosten-baten analyse is alleen mogelijk 
wanneer alle relevante aspekten in geld uit te drukken zijn, 
m.a.w. het bovenstaande gaat alleen op wanneer de gevonden 
optimum-verlicbtingssterkten zo hoog zijn dat ook aan eisen 
met betrekking tot visuele vermoeidbeid en visueel komfort is 
voldaan. 
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Figuur 9; Het principe van een kosten-baten analyse. 

Het kommittee TC 3,1 van de CIE geeft aan hoe haar m~del 
gebruikt kan worden voor het maken van zo'n kosten-baten 
analyse. Hierop is kritiek gelevert door Padmos en Vos (1979), 

·die betogen dat dit model veel te onnauwkeurig is om het op 
deze wijze te kunnen gebruiken. De vraag is echter of er een 
goed alternatief is. Padmos en Vos doen de aanbeveling om dat 
punt van de verlichtirigssterkte-visual performance kurve te 
bepalen waar de visual performance bij afnemende 
verlichtingssterkte signifikant verslechterd. Het is echter 
niet duidelijk hoe zij dit operationaliseren. Deze aanpak doet 
denken aan de methode die Weston gebruikte. 

Weston stelde als norm de verlichtingssterkte waarbij de 
Visual Performance op 95% van haar maximum was. De maximum 
visual performance is hierbij gedefinieerd als de maximum 
visual performance voor die bepaalde taak (dus met een 
bepaalde kritische detailgrootte en kontrast) .bij toename van 
de verlichtingssterkte. Voor taken waarbij extra hoge eisen 
aan de uitvoering gesteld worden, kan dit percentage op 98% 
gesteld worden. De redenatie hierachter is dat hoe dichter de 
visual performance bij het maximum is, des te grocer is de 
toename in verlichtingssterkte die vereist is om een bepaalde 
(absolute) stijging van de visual performance te 
bewerkstelligen. (law of diminishing returns). Dit percentage 
van 95% is geen echt goede maat, omdat het de absolute 
stijging van de visual performance is, die in de praktijk van 
belang is. Als vuistregel is deze eis in de praktijk makkelijk 
hanteerbaar. 

Ook in de application guidelines van het CIE-model (lit. 
lb) wordt een op bet eerste gezicht soortgelijke methode om 
tot normstelling te komen gegeven. Hier neemt men ook een 
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percentage (in het daar gebruikte voorbeeld werd 80% genomen) 
van de maximale visual performance. Hier is de maximale visual 
performance ecbter anders gedefineerd. De VPmax uit het 
CIE-rapport is de maximale visual performance voor een bepaald 
soort taak bij toename van de visibility. Hierbij kan de 
visibility van de taak verboogd worden door bet verhogen van 
de verlicbtingssterkte, of door verhoging van het kontrast of 
de (detail)grootte van de taak. Het zal duidelijk zijn dat 
deze VPmax boger zal zijn dan de maximale visual performance 
zoals die door Weston is gedefinieerd. Ik betwijfel of met 
deze metbode goede normen tot stand komen. Het verb?nd met dat 
wat je wilt bereiken met bet stellen van normen (nl. een 
lichtnivo waarvoor het nut tegen de kosten opweegt) is bier 
we! erg ver te zoeken. Het is bv. denkbaar dat een bepaalde 
taak zo fijn en/of kontrast-arm is dat door bet alleen laten 
toenemen van bet verlichtingsnivo nooit de 80% VPmax kan 
warden bereikt. 

Een kosten-baten analyse lijkt mij methodologisch de beste 
manier om tot aanbevelingen voor verlicbting te komen op grond 
van visual performance-studies. Daarbij zulleo dan wel 
scbattingen van de onnauwkeurigbeid gemaakt moeteo warden. 
Vooral aan veronderstellingen in het model die systematische 
afwijkingen in een richting veroorzaken moet aandacht besteed 
warden. Hieronder valt het uitgangspunt dat alle waarnemers 
goed gemotiveerd zijn, wat in de praktijk niet het geval zal 
zijn~ Het is niet onmogelijk dat de onnauwkeurigheidsmarge zo 
groat is dat de resultaten in absolute zin van weinig 
praktische betekenis zullen zijn. Dit is echter geen reden om 
dan maar aan een of ander voornamelijk intuitief gegenereerd 
kriterium de voorkeur te geven. Dan kan je beter direkt op 
praktijk ervaring afgaan. Het is mogelijk dat de ondergrens 
van de zo berekende verlichtingssterkte in de buurt komt van 
nivo's waarvoor vermoeidheid een belangrijke rol gaat spelen. 
Dit zou er op kunnen wijzen dat studies naar vermoeidheid op 
den duur een betere ingang kunnen zijn voor bet opstellen van 
normen voor verlichtingssterkten. Daarnaast verdient de 
suggestie van Padmos en Vos om de verbetering van visual 
performance meer te gaan zoeken in bet verbeteren van oogtaken 
i.p.v. in het verhogen van verlichtingssterkten zeker de 
aandacht. 

We zien dus dat de oorspronkelijke vraag: in hoeverre zijn 
bestaande normen eenduidig uit experimenten af te leiden? op 
bet terrein van de visual performance vervangen moet worden 
door de vraag: is bet eigenlijk wel mogelijk normen voor 
verlicbtingssterkten uit visual performance studies af te 
leiden? 
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Kort overzicht van de belangrijkste wettelijke bepalingen in 
Nederland ten aanzien van verlichting binnenshuis. · 

1. Met betrekking tot de werkplek. 

Hiervoor zijn de volgende wetten van belang: 

De Arbeidsomstandigheden wet (.ARBO-wet)~ .. 
Dez.e wet vervangt de Veiligheidswet~ ·de Silicosewet en de Wet QP 
bet Werken onder Overdruk. In een aantal speciale geyallen (m.n. 
in het onderwijs) is de Veiligheidswetvoorlopig 'Il:og yan k;J;'a,cht. 
Artikel 24 van de ARBO-wet iuidt: 

Artikel 24 
1. Bij of krachtens Algemene Maatregel van Bestuur wqrden regelen 
gesteld ter verzekering van de veiligheid, ter beschepnin~ va.n de 
gezondbeid en ter bevorder-ing van bet welzijn van de werkne.ners in 
verb~d me.t de arbeid. ( ••• ) · 

2. De in bet eerste lid bedoelde regelenkunnen onde:rmeer betl;'ek.king 
bebben op: 
( ... ) 
g. de toetr.eding-v.an daglicbt en het uitziCht naar buiten. 
( ... ) 
i. de verlicbting._ 
( ... ) 
Nieuwe "regelen" volgens dit artikel z1Jn er op dit moment neg niet • 

. Wel wordt een serie oude; veiligheidsbesluiten (oorspronkelijk geba
seerd op de Veiligheidswet en de Stuwadoorswet} nu geacht te zijn 
vastgesteld k~achtens de .ARBO-wet. 
Omdat punt g (toetreding van daglicht) volgens de Veiligheidswet 
alleen maar geregeld kon worden voor fabrieken en werkplaatsen, 'is 
een bepaling over daglicht dan ook alleen maar te vinden in liet 
Veiligheidsbesluit Fabrieken of Werkplaatsen. · 

De belangrijkste artikelen uit de veiligheidsbesluiten zijn: 

Veiligheidsbesluit Fabrieken of Werkplaatsen: 

De dizgverliduing en httt 11itzicht llt1lU 

b11i1en 
Art. 8. 1. Een werklokaal moet voorzien 

zijn van licbtopeningen waardoor daglicht lean 
toetreden en waardoor uitzicht .op de omgeving 
buiten bet gcbouw, waarvan bet werklokaal 
deel uitmaakt, wordt verschaft vanaf de plaats 
waar arbeid wordt venicht. · 

2. Met betrekking tot de grootte van die 
lichtopeningcn moctca aan de twee navolgcnde 
voorschriften voldaan zijn: · 

a. het gezamcnlijk oppcrvlak van de licht
openingen waardoor daglicht kan toetreden, 

. moet ten minste 1/20 van het vloeroppervlak 
van het werklokaal bedragcn, en 

b. de gc:zamen]ijlcc breedte van de lichtopo
ninaen waardoor uitzicht op ·de ompvin1 
wordt verschaft, moet ten minste 1/10 van de 
omtnk van bet werk.lokaal bedragen. . 

3. Indicn de nalcvin& van de nonn, bedoeld 
in bet twcede lid, onder b, nict mogelijk is or in 
redelijkhcid niet kan worden gevergd, moet in 
de mate waarin van die norm wordt afgeweken, 
de nonn,.bedoeld onder a van dat lid, ten min
ste worden verhooad. 

4. Werldoltalen, van elkaar gescheiden door 
wandcn die voor meer dan de helft uit helder, 
doorzichtig materiaal bestaan, worden voor de 
toepassing van bet twcede en derde lid als 6Cn 
werklokaal beschouwd. · 

S. Dit anikel is niet van toepassing, indien 
de aard van het werk zich tegen toetreding van 
daglicht vcr:zet of indien · in het werklokaal 
overdag door niemand gedurende meer dan 
twee uren arbeid pleegt te .worden verricht.1 

Art. 9. ( YU11al/en.) 2 

Art. 10. In een. werklokaal moet ter plaatse, 
waar arbeid wordt verricht, bet rechtstreeks 
invallende zonlic:l:!t lamnea worden. afge • 
sJoten. 

Art. 11. Privaten, urinoirs, trappen en gan
gen moeten zo mogclijlc door daglicht zijn ver
licht. 

·. ;.;- ' ........ . 

·.:•··· .. ··.·- ., 



Htt vulcrijgen wm pafdoende tn rioel-
matlgt vtrlichting door kunstlicht 

Art. 63. 1. Bij gebruik van kunstlicht moet 
cen werklokaal voldoende en doelmatig zijn 
vcrlicht. . · · · · 

2. Ecn plaals, waar ftrlaaamhedcn worden 
verricht, moet zo nodig voldoende en doelma· 
tig door kunstlicht zijn wrlicht. · 

3. De lamstwrlichtinJ moet zijn aangepast 
aan de aard van bet werk. De verlichtinp
sterlcte . moet voldoende zijn voor de te vcr· 
richten werkzaamhedcn. . 

4. &n lichtbron moet zodanig geplaatst en 
ingericht zijn, dat bet licht de arbeider direct. 
of indirect tijdens de arbcid niet. hinderiijk in 
·de ogen schijnt. · 
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Art. 64. Zolang arbeiders, met uitzondering 
van dc:zulken, die met toezicht of bcwaking 
zijn bclast. in de fabriek or werkplaats aan- . 
wezig zijn, moeten de privaten, urinoin, gan
gen, trappen, fabrieksterreinen en overige p 
deelten van een fabriek of werkplaats zodanig 
:zijn verlicht, dat veili1 verkeer en verblijf al- . 
daar voldoende is 1cwaarborgd. 

Art. 65. In fabrieken of wcrkplaatsen, waar 
meer dan 100 personen in ecn gebouw plegen . 
te verblijven, en de kunstveriicbting door mid
del van electriciteit plaats beeft, moeten zolang 
de bedrijfsarbeid geheel or gedeeltelijk met bo
hulp van kunstlicht wordt uitgeoefend, zulke 
maatregelen zijn getroffen, dat bij enige stoor· 
Dis in de lichtvoorziening een voldoende nood
Yel'lichting is gewaarborgd bij de uitgangen 
der werklokalen en op de trappen,. gangen en 
portalen, welke bij het verlaten van de fabriek 
of werkplaats gebruikt moeten Worden. 

Veiligbeidsbesluit pinnenvaart: 

Verlichiing van de arbeidsplaats 
Art. 4. Ter plaatse, waar de arbcid moet 

worden· verricht, moet voor zover de veiligheid 
van de betrokken arbciders dit vereist en -
zo bet arbeid aan boord betreft - de eisen van 
navigatie zich daartegen niet verzetten, een 
doelmatige en veilige kunstverlichting zijn aan
'gebracht. 

Artikel 5, lid 1: 

In het-bijzonder .. -: . c·:-

a. moeten alle gevaarlijke gedeelten van de 
voomoemde toegangswegcn van een doelma 
tige en veilige verlichtin_g zijn v~or_:zien; 

Verlichting 

Art. '5. J. ZoYeel dit mogelijk is. moct door 
h~! aanbrengen van ramen, lichtranc:len, pa
trijspaonen of andenins warden voorzien in 
toetreding van voldoende daglicht in de lo~ 
Zl:Q. . I 

2. In logiezen moeten voldoende middelen 
aanwezig zijn voor een goede en veilige ver-
lichting door kunstlicht..("···) . 

Artikel 6, lid 2. 

2. De iii bet vorige lid bedoelde loopplan!C 
or dergelijke inrichting moet. indien arbciders 
zich ten bchoeve van bet verrichten van werk
zaamheden aan of van boord moeten begeven, 
zo nodig door een doelmatige- en veilige kunst~ 
verlichting zijn verlicht. 

··-- ·~· 
~p •• -~· 

Veilgbeidsbesluit Stuwadoorswet: . -• 
Artikel 120: 
1. Ter plaatse, waar stuwadoorsarbeid wordt verricht, moet zonodig een 
voldoende en doelmatige kunstverlichting zijn aangebracbt. 
2. _De kunstverlicbting mag niet.door de voordurende afscbeiding van 
roet of walm binderlijk op de ademhalingsorganen werken. 
3. Gebezigde verlichtingsmiddelen mogen de veiligbeid van de baven
arbeiders niet in gevaar brengen. 

Artikel 121: 
Zolang havenarbeiders aanwezig zijn, moeten het dek van het scbip, 
de kade waaraan het schip gemeerd ligt, alsmede akke plaatsen waarheen 
of waarlangs de bavenarbeiders zicb gedurende bun arbeid moeten begeven, 
zodanig zijn verlicbt, dat bun veilig werken en verblijf aldaar voldoende 
is gewaarborgd. 

De Arbeidswet. 

Deze maakt het mogelijk om voor vrouwen en jeugdigen (beneden de 18 jaar) 
voorschrif ten te geven met betrekking tot gevaarlijke arbeid. 
Het op deze wet gebaseerde arbeidsbesluit zegt over verlicbting: 

.. 



Alt. 6L 1. Eea· jeugdig persoon of cen 
vrouw mag ia een lcantoor geen arbeid venich
tea: ; 

"· in een werklolcaa~ dat niet gedurende de 
werlttijd voldoende is verlicht; 

b. ter plaarse, waar gedurende de tijd tussen 
9 uur des voormiddags en 3 uur des namiddags 
ltunstlicht · moet worden gebezigd om een vol
-~nde . verfichting te verkrijgen, tenzij de 
weengesteldheid of bijzondere omstandigheden 
rijdelijlt bet gebruilt van ltunstlicht. ter verkrij
ging van een voldoende verlichting noodzaltelijk 
malten of de persoon slechts al en toe gedurende 
korte tijd op die plaats arbeid verricht. 

2. Geen . werkloltaal wordt als voldoende 
verlicht beschouwd door daglicht, indien bet op
pervlalt van de lichtopeningen, die direct dag· 
Jicht toelaten, minder dan eenachtste van bet 
vl4'.1~~oppervlalt bedraagt_. tenzij bijzondere om-

- . ,, 
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standigheden aanwezig zijn, die, naar het oor
dcel van het districtshoofd, de verlic:hting vol
doende doen zijn. 

3. Een jeugdig persoon of een vrouw mag in 
een kantoor geen lees-, sc:hrijf- of rekenarbeid 
verrichten: 

a. op een plaats, waar de verlichting on
voldoende of ondoelmatig is; 

b. op een plaats, waar bet directe zonlicht 
niet kan worden. afgeslotea. 

4. Geen plaats, waar schrijf-, lees,. of relten· 
arbeid wordt verricht, wordt als voldoende en 
doelmatig verlicht beschouwd door kunstlicht, 
tenzij de verlichtingssterkte op het schrijf- of 

- leesvlak overeenkomt met een vc:rlichtings
sterkte van ten minste SO intemationale tux en 
de lichtbron zodanig is gcplaatst of ingericht, dat 
hct directe of indirec:te licht de persoon niet 

. hinderlijk in de ogen suaalt. 

Het eveneens op de arbeidswet gebaseerde Arbeidsbesluit Jeugdigen 
zegt het volgende: 
Art. 27. Een jeugdig persoon mag geen arbeid verrichten welke naar 
oordeel van het distriktshoofd een uitgesproken negatieve invloed 
uitoefent op zijn ontwikkeling door een of meer der volgende omstan
digheden: 
( ... ) 
c. een ongunstige omstandigheid met bet~ekking tot het binnenk~imaat 
of de verlichting in de ruimte waar de arbeid wordt verricht_. 

2. Met betrekking tot woningen. 

De gemeenteraad geeft in de door haar vastges·telde bouwverordening 
voorschriften voor de toetreding van licht in woningen. 
De Nederlandse Vereniging van Gemeenten (NVG) heeft een model-bouwver
ordening opgesteld, die door bijna alle gemeenten is overgenomen. 
Hieronder volgen de artikelen uit deze model verordening die de 
toetreding van daglicht betreffen. Figuur A.I geeft de gestelde 
eisen wat aanschouwenlijker weer. 

Paragraaf 3: Toetreding van daglicht 

ARTIKEL 103 Beiemmerlngahoek 

Onder belemmeringshoek wordt in deze paragraaf verstaan de hoek tussen het 
horizontale vlak en het vlak, dat raakt aan de bovenkant van de onderdorpel 
van het raamkozijn en aan de "bovenkant van de haaks tegenover het vtak van 
het desbetreffende raam liggende bebouwing, waarbij voor de bepaling van dlt 
Viale 

·: \ a. als haaks tegenoverliggende bebouwing wordt aangenomen de bebouwing, 
welke, voor zoveel betreft hoogte en ligging, krachtens bestemmingsplan dan 
w~I krachtens deze verordening zonder vrijstelling ten hoogste mogelijk is, ten-

.~ .. ·\'I 
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zij reeds grotere of h0gere bebouwing aanwezig is, welke clan voor het bepa
len van de belemmeringshoek geldt; 

b. met tegenoverliggende bebouwing wordt gelijkgesteld een ander vast ob
ject. zoals een duin, een dijk, een hauvel e.d.; 

c. het bovenvtak van de onde~~rpel wordt geacht niet lager te liggen dan 
0,85 m boven de vloer; 

d. geen rekening wordt gehouden met smalle uitspringende delen van de 
haaks tegenoveniggende bebouwing. 

AATIKEL 104 Wijze van meten van raamoppervlakte I. v .m. de toetreding van 
dagllcht 

1 Raamoppervlakte wordt bepaald door meting in de dag van het kozijn, of in
dien geen kozijn aanwezig is in de dag van de wandopening. 

2 Als raamoppervlakte worden niet in aanmerking genomen: 

a. die gedeelten van ramen, die minder dan 0,85 m boven de vloer_zijn gele
gen; 

b. de helft van die . gedeelten van ramen, die zijn gelegen boven de snijlijn 
van net raamoppervlak met een vlak, dat een hoek gelijk aan de belem
meringshoek maakt met het horizontale vlak en dat raakt aan boven het raam 
gelegen uitspringende delen van hei gebouw, zoals balkons, luifels en dergelij
ke. 
Is de belemmeringshoek kleiner dan 30° dan wordt voor de hoek van het vo
rengenoemde raakvlak met het horizontale vlak 30° aangehouden; 

c. raam- en deurhout, voor zover dit, gemeten binnen de dag van het kozijn, 
breder dan 70 mm is. 

ARTIKEL 105 Toetredlng van dagllcht tot kamera en keukena van tot bewonlng 
bestemde gebouwen 

1 Kamer.s en keukens van tot bewoning bestemde gebouwen moeten voor de 
toetreding van daglicht zijn voorzien van aan de buitenlucht grenzende staande 
ramen, die een oppervlakte hebben ten minste gelij~ aan het gedeelte van de 
vloeroppervlakte van de kamer of de keuken, als aangegeven in onderstaande 
tabel. . . 

Bij de berekening van de vereiste raamoppefvtakte. moet voor elk raam gebruik 
worden gemaakt van de factor wefke behoort bij de voor dat raam geldende 
belemmeringshoek. 

de hoofc!.. andere 
woonkamer kamers keukens 

lndien er geen belemmeringshoek is of deze 
hoek minder dan 18° bedraagt ................ 1n 1/9 1/8 
lndien de belemmeringshoek bedraagt: 
1 ~ of meer, doch minder dan 30° ............. 1/6 1/8 1n 
30• of meer, doch minder dan 45° ............. 1/5 1n 1/6 
45" of meer, doch niet meer dan so• .......... 1/4 1/6 1/5 

2 Indian- de belemmeringshoek meer dan 60° bedraagt, wordt voor de berekening 
van de vereiste raamoppervlakte de onderdorpel van het betreffende raamko
zijn geacht op zodanige hoogte te liggen., dat de befemmeringshoek 60° is. 

3 Het voor de daglichttoetreding · meeteilende deel van een raam mag niet zocla
nig zijn geplaatst, dat meer dan 2/3 deel daarvan is gelegen boven de in ar
tikel 104, lid 2, onder b, bedoelde snij!ijn. 
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4 Ramen, als bedoeld in lid 1, moeten zijn bezet met blank glas. 

s Nadere eisen kunnen worden gesteld ten aanzien van plaatsing en afmeting 
van ramen, als bedoeld in lid 1 , indien de lichttoetreding aanmerkelijk wordt 
belemmerd door andere etementen dan de haaks tegenoverliggende bebou
wing. 

& Vrijstelling kan worden ver1eend: 

a van hat bepaalde in lid 1: 
1. voor keukens in bijzondere woongebouwen en voor keukens in woningen 
ten aanzien waarvan de vrijstelling, bedoeld in artikel 62, lid 4 onder ~1 of b2. 
is verleend; 
2. indien aan de gestelde eisen in verband met de omliggende bebouwing 
redelijkerwijze niet kan· of"behoeft te worden voldaan: 

3. indien de toetreding van daglicht beantwoordt aan de richtlijnen van de 
norm V 1069 ,.Oagverlichting · van woningen" van 1953, uitgegeven door de 
Hoofdcommissie voor de Nonnalisatie in Nederland; 
4. wat betrett de eis van staande ramen, voor ramen van kamers onder 
schuine dakvlakken met een helling van 28° of meer, met dien verstande dat 
deze vrijstelling niet kan worden ver1eend voor de ramen van de hoofdwoon
kamer die voor de berekening van de daglichttoetreding moeten worden mee
gerekend; 

b. van het bepaalde in lid 3, indien voldoende zijdelings daglicht kan toetre
den; 

c. van het bepaalde in lid 4 voor de toepassing van ander dan blank glas, 
mlts de toetreding van daglicht, in verband met de door1atendheid voor dagHcht 
van het gebruikte glas, niet minder is dan die vereist krachtens de leden 1 Vm 
4 van dit artikel. 

ART1KEL 106 Toetredlng van dagllcht tot kamera of keukens met een ultbouw 

1 Uitbouwen aan karners of keukens. zeals serres. worden wat de toetreding van 
daglicht tot die kamers of die keukens betreft, als ;:!eel van de kamer of de 
keuken beschouwd, indien: 

a de uitbouw geen grotere diepte heeft dan 2,5 m; 
b. het grensvlak tussen de kamer onderscheidenlijk de keuken en de uitbouw 
een hoogte heeft van ten minste 2, 1 m en een breedte van ten minste 2,5 m 
indien het een kamer betreft, dan wel van ten minste 1,8 m indien het een 
keuken betret; 

c. het grensvlak tussen de kamer onderscheidenlijk de keuken en de uitbouw 
met blank glas bezet of open is over een oppervlakte ten minste gelijk aan die 
van &en raam van voldoende grootte om de kamer of de keuken te laten vol
doen aan het bepaalde in artikel 105, lid 1, bij een belemmeringshoek van 45°. 

2 Op een kamer of een keuken met een uitbouw zijq, indien de uitbouw wat be
treft de toetreding van daglicht als deel van de kamer of keuken mag worden 
beschouwd en van een llchtd90r1atende afdekking is voorzien, de bepalingen 
van artikel 105 van toepassing, met dien verstande dat als vloeroppervlakte 
geldt de v1oeroppervlakte van de kamer of de keuken en de uitbouw te zamen. 
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3 · OP 8en kamer of een keuken -met een uitbouw zijn, indien de uitbouw wat be
treft de toetreding van daglieht als deel van de kamer of keuken mag worden 
besehouwd en niet·van een lichtdoortatende afdelcking is voorzien, de bepalin
gen van artikel 105 van toepassing, met dien verstande dat 
a als vloeroppervlakte geldt de vloeroppervtakte van .de kamer of de keuken 
en de uitbouw te zamen en 
b. de gezamenlijk~raamoppervtakte, als bedoeld in artikel 105, lid 1, ten min
ste 30'"1a groter:moet-zijn dan bij de desbetreffende.belemmeringshoek is aan
gegeven. 

-4 . Vrijstelling kan worden verleend van: 
a. het bepaalde in lid 1, onder a. voor een srotere diepte van de uitbouw, in
dien het grensvtak tussen de kamer of de keuken en de uitbouw gelijk of na
genoeg gelijk is_ .aan de oppervlakte . ..van de wand van de kamer of de _keuken, 
waaraan de uitbouw grenst; 
b. het.bepaalde in lid 3, onder b, voor een· geringere vergroting van de raam
oppervlakte bij een zeer 9unstige · lichtinval in de :lcamer~f de keuken. 

ART1KEL 107 Uitzlcht dcior ~n 

In· hoofdwoonkamers moet op een voor het uitzicht gunstige plaats een met 
· blank glas bezet raam voor1<omen met een breedte van _ten -minste 1 m. De 

onderste glaslijn van dat raam mag niet hoger Jiggen dan 0,85 m boven de 
vloer en de bovenste glaslijn niet lager dan 1 ;80 m-boven-de vloer. 
De vorenbedoelde breedte wordt gemeten op de wijze ·als bepaald in artikel 
104, lid 1. 

ARTIKEL ioa _Toetredlng van .dagllcht tot vappen ., bo~. toegang 
ge¥encle tot woningen 

1 Tot vaste'trappen en bordessen,. .. toegang gevende.tot niet meer dan tweewo
ningen, moet hat daglicht in voldoende mate kunnen -toetreden. 

2 In buitenwanden van besloten trappehuizen die ·toegang geven tot drie of meer 
woningen, of in buitenwanden van ruimten die over de v0lle hoogte van die
trappehuizen en over een breedte van ten minste 1 m in open veoinding staan 

·met die trappehuizen, ·moet per bouwlaag .. een opening zijn aangeb~.:bezet 
met blank glas, waarvan de oppervlakte ten 'minste 0,6 m2 bedraagt~en waar
van de ldeinste afnleting ten minste·0.50 m bedraagt. · · ,-:'"· ·· >',-:- _ ··~~ - :.·: ~:· = 

3 Nadere eisen kunnen worden 98St&ld met betrekking tot de toetreding van 
daglic:ht tot trappen ~,niet.geheel besloten ~·. - ·- -·--' ·· _,.:_::. __ - __ 

1 

4 · VrijSteHing kan wOmer1 Verleend van het bepaatde Jn lid ·2: -~ · ~ · .·· . ·- I 
·a incfaen de toetrectlnQ -\tan daglicht op gelijkwaardige wijze iS gewaaiborgct, 
"b. indien de vnjstelling, bedoeld in artikel 7:t. lid 2, is ver1eend. . . .· . . 

.. . 
ARTIKEL 109 loetredlng van dagllcht tot trappen en bo~n van bljzondere 

woongebouwen 

:'i··-. . 1 In buitenwanden van besloten trappehuiZen van bijzondere woongebouwen 
moet per bouwlaag een ·opening zijn aangebracht, bezet met blank glas, waar

. van de oppervlakte ten minste '<r.6 ·m2 bedraagt en ·waarvan de kleinste afrne
ting ~ minste 0,50 m bedraagt. 

2 Vrijstelfing -kan worden verteend van het bepaalde in lid 1, indien de toetreding 
van daglicht op·gelijkwaardige wijz& is gewaart:>orgd. 

ARTIKEL 110 To.tredlng van dagllcht tot gemeenschappelijke gengen en por· 

1alen van tot bewonlng bestemde _gebouwen 

1 Tot gemeenschappelljke gangen -en portalen van tot bewoning ·bestemde ge
bouwen moet het dagflCht in voldoende mate kunnen toetreden. · 

·2 Vnjstelling kan warden \lerleend van het bepaalde in het eerste lid, indien de 
. !ladere eis, bedoeld . .ri artikel 148, lid 2. is gesteld. 

AR11KEL· 111 Toetredlng ~ -daglicht tot nlet 1ot bewoning beatemde gebou· ...... ,. 
Nadere eisen kunnen worden gesteld met betrekking tot de toetreding van 
daglicht tot ruimten in niet tot bewoning bestemde gebouwen. 

~ -- - ------- ------·· - - --·- ·- - . --· --·----
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Figuur A.1 De voorschriften uit de model-bouwverordening. 

3. Met betrekking tot scholen. 

Hier warden richtlijnen gegeven in.resp. het Bouwbesluit Kleuter
onderwijs en het Bouwbesluit Lager Onderwijs. 

Bouwbesluit Kleuteronderwijs: 
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Bouwbesluit Kleuteronderwijs 

Art. 3. 1. Het voor de stichting van een schoolgebouw te bestennnen 
terrein moet veilig gelegen zijn en op een zodanige wijze kunnen 
warden bebouwd dat de lokalen en de speelplaats voldoende direkt 
zonlicht ontvangen. 

Art. 10. 1. De toetreding van daglicht in de 
lokalen geschiedt: 

a. direct door de beide zijwanden. of 
·b. direct door een zijwand en door de achter

wand, of 
c. direct door een zijwand en indirect door de 

andere zijwand. 
Een indirecte daglichttoetreding via een hal· 

ruimte kan Diet ais voldoende worden aange
merkt. 

2. De nuttige glasoppervlakte van de ramen 
in een der buitenwanden of in de buitenwand 
bedraagt in de gevallen, genoemd in bet eente 
lid onder a en b, ten minste 1/5 en in bet geval, 
genoemd in het eerste lid onder c, ten minste 1/4 
van de vloeroppervlakte van bet lokaal. 

3. De lichttoetreding mag niet op storende 
wijze door naburige gebouwen of door bomen 
worden onderbroken. 

4. In het lokaal moet gedurende bet gebele 
jaar tlissen 9 uur en 16 uur (M.E.T.) ten minste 
drie urea zonneschijn mogelijk zijn,, ongeacht 
waar de zon schijnt. 

S. Ten einde binder van te sterk invallend 
zOnlicbt te voorkomen, moeten d~_!matige zon-

newer,ingen worden aangebracht. 
6', De gJashoogte bedraagt voor alle ramen in 

de lokalen ten minste 0.40 m boven de vloer. De 
onderkant van bet glas van de voomaamste ra
men in de buitenwanden van een lokaal mag niet 
hoger zijn dan O.fiOm boven de vloer. De afstand 
tussen de bovenkaru van bet glas en bet plafOnd 
moet zo gering mogelijk zija en mag niet meer 
dan 0.20 bedragen. 

Bouwbesluit Lager Onderwijs: 

7. De ramen in de lokalen moeten tot ten 
minste de helft van hun oppervlakre, ongeveer 
gelijkelijk verdeeld over de onder- en bovenra
men, als beweegbare ramen worden uitgevoerd. 
In geopende stand mogen de ondemamen geen 
hinder voor de bewegingsvrijbeid in de lokalen 
en op de speelplaats opleveren. 

8. De ramen moeten zodanig zijn aange
bracht, dat zij dwarsventilatie mogelijk maken 
en geen hinderlijke tochtvencbijnselen veroor
zaken. 

Art. 12. De Vfanden en piafonds der lokalen 
worden zoveel mogelijk mat en in licbte tinten 
uitgevoerd. De wanden moeten tot op 1,10 m 
hoogte afwasbaar zijn. 

Art. 15. i. De gangen· en de andere tot de 
lokalea toegang gevende ruimten, alsiaede de 

· portalen en de garderobes moeten, gemeten tus
sen de vloer en bet plafond, een hoogte hebben 
van ten minste 2.,25 m. 

Zij moeten behoorlijk verlicht zijn en doelma-
tig kunnen worden geventileerd. · 

Art.17. 

·8. De toiletten en de voorruimten moeten 
voldoende licht ontvangen en doelmatig kunnen 
worden ge!Cntileerd. · - ' 

· Art. 19. 1. Het g~bele schoolgebouw moet 
op doeltreffende en hygii!nische wijze kunnen 
worden verwannd en van een doelmatige kunst

- verlichting worden voorzien. 
2. Indien lcachelverwanning wordt toege

p~t, m?et~n de toiletten en garderobes op 
enigerle1 Wl)ze kunnen worden verVfarmd. 

3. De lichtsterkte van de lcunstverlichting in 
de lokalen moet op elke plaats ten minste 100 
lux bedragen. 

Artikel 3. 1. Het voor de stichting van een.schoolgebouw te bestemmen 
terrein moet veilig zijn gelegen en van zodanige ~fmetingen zijn dat 
een bouwwijze kan worden toegepast waarbij de lokalen voldoende direkt 
zonlicht ontvangen. 

Art. 11. 1. De toetreding van daglicht in de 
lokalen geschiedt: : 

a. direct door de beide zijwanden, of 
b. direct door Un zijwand en door de achter

wand, of 
c. direct door een zijwaad en indirect door de 

andere zijwand. 
Een indirecte daglichttoetreding via «n hal

ruimte kan Diet als voldoende worden aange
merkt. 

2. In de werkwand van een lokaal worden 

Dimmer ramen voor daglichttoetreding aange• 
bracht. -

3. De nuttige glasoppervlakte van de ramen 
in de wand ter linkerzijde van de leerlingen, 
wanneer deze met het gezicht naar de werkmuur 
zijn geplaatst, bedraagt in de gevallen, genoemd 
in het eerste lid onder a en b, ten minste 1/S en 
in het geval, genoemd in het eerste lid onder c, 
ten mimte 1/4 van de vloeroppervlakte van bet 
lokaal. · 

4. De lichttoetreding mag niet op storende 
wijze door naburige gebouwen of door bomen 
worden onderbroken. 
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S. ID bet iokaal moet gedurende het gehele 
jaar tussen 9 uur en 16 uur (M.E.T.) ten minste 
drie uren zoaneschijn mogelijlc zijn, ongeac:ht 
waar de zon imchijnt. · 

6. Ten einde hinder van te sterlr. invallend 
z.onlicht te voorlr.omen, moeten doelmatige zon
neweringen worden aangebncbt. · · · · 

7. De onderkant van het glas is voor alle ta· 
men in de lokalen ten minste 0,60 m boven de 
vloer. De oncierkant van het glas in de ramen 
ter J~jde van de leerlingen, ~~eer deze 

· met bet gezicbt naar de werlanuur ZIJD geplaatst, 
mag Diet bogcr zijn dan 0,80 m boven de vloer. 
De afstand tussen de bovenkant van bet glas en 

· bet plafond ~t zo gering mogelijlc zijn en mag 
Diet meer dan 0,20 m bedragen. 

8. ·De ramen in de lolcalen moeten tot ten 
minste de bclft van bun oppervlaktc, ongeveer 
gelijlcelijlc verdeeld over de onder- en bovenra
men, a1s bcweegbare ramen worden uitgevoerd. 
In geopende stand mogen de onderramen geen 
hinder voor de bcwegingsvrijheid in de lokalen 
en op de speelplaats opleveren. De r~en moe" 
ten zodanig zijD aangebracbt, dat ~J dw~
ventilatie mogelijlc malcen en geen hinderhJlce 
tochtverschijnselen veroorzaken. 
· 9. Het bcpaalde in bet derde lid, het zcvende 

lid, eerste volzin, en bet achtste lid, eerste vol
zm is Diet van toepassing op valclolcalen. De 
nui'.tige glasoppervlakte van de buitenramen in 
bet huishoudltundelokaal moet ten minste l/S 
·van de vloeroppervlalcte bedragen. 

28 De vlaer van het gymnastiekla
kaal maet zijn: 
( ... ) 
i. aangenaam van k~eur. 

Art. 30. l. De toetreding van daglicht in 
bet gymnasticklokaal geschiedt door de beide 
lange wanden •. 

2. De totale glasoppervlakte der in de buiten.., 
wanden van het lokaal aan te brengen deuren 
en ramen bedraagt tenmins~ 1/5 van de vloer
oppervlakte van bet lokaal. 

3. De onderkant van bet glas in de bet meest 
naar de zonzijde gekecrde lange wand mag niet 
lager zi.jn dan 0,80 m en Diet boger zijn dan 1 m 
boven de vloer. 

4. Van de amen in de niet naar de zonzijde 
gelr..eerde. lange wand moet de onderkant van bet 
gJas ten minste 3 m boven de vloer liggen. 

S. Ter voorlr.oming van breuk client tot een 
hoogte van ten minste 3 m boven de vloer van 
gebard glas gebruik te worden gemaakt. 

6. De ramcn en de deuren van bet gym
nastielclokaal moeten naar buiten opendraaien. 
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Art. 13. 1. De wanden en plafonds der 
lolcalen worden zoveel mogelijk mat en in lichte 
tintcn uitgevoerd. De wanden moeten tot op 
1,50 m hoogte afwasbaar zijn. 

2. Sterke helderheidsc:ontrasten moeten in 
hot algemeen - en tussen de werlcwand en bet 
schoolbord in bet bijzonder- worden vermeden. 

3. -Bij de afwerlr.ing der lolcalen dient reke
ning te worden gehouden met de akoestiek. 

Art. 16. l. De gangen en de andere tot de 
lokalcn toegang gevende ruimten, alsmede de 
_portalc:n en de garderobes moeten, gemeten tus
sen de vloer en het plafond, een hoogte hebbcn 
van ten minste 2,50 m. Zij moeten bchoorlijk 
verlicht zijn en doelmatig k.unncn worden ge
ventileerd. 

Art. 18. 8. De tailetten en de 
vaarruim.ten maeten valdoende licht 
ontvangen en daelmatig kunnen 
warden geventileerd. 

Art. 20. 1. Ret gehele schaalgebauw · 
moet op doeltreffende en hygienische 
wijze kunnen warden verwarmd en van 
een doelmatige kunstverlichting zijn 
voarzien. 
3. Het verlichtingsnivo in de lokalen 
moet op elke plaats ten minste 125 
lux bedragen. 
4. De lichtpunten maet~n in graepen, 
evenwijdig aan de ramen, kunnen warden 
geschakeld. 

Art. 31. 1. Het gymnastieldokaal mvet 
doelmatig lcunnen warden . verlicbt, verwumd 
en geventileerd. . · -· 

2. De lichtarmaturen dienen gelijkmatig ver
deeld of beschermd in of vlak tegen bet plafond 
te worden aangebracht. Bij voorkeur wordt van 
vlakke plafondverlichting gebruilc gemaakt. 

3. Het verlichtingmivcau op de vloer dient 
ten minste 125 l~u: te bedragen. .. 
Art. j4: 6. -ne wasruimte moet be
hoarlijk kunnen warden verlicht, 
verwarmd en ~eventileerd. 


