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Samenvatting 
Het licht dat op ons oog valt zorgt voor signalen die verschillende wegen gaan volgen 

van het oog naar de hersenen. De bekendste weg, die de signalen afleggen, is die 

van het visuele pad waardoor we kunnen zien. Van het oog gaat een tweede pad naar 

een ander deel van de hersenen waar de biologische klok zich bevindt. Signalen die 

dit pad volgen resulteren in niet-visuele effecten, namelijk directe hersenstimulatie en 

het aansturen van de biologische klok. Dit heeft invloed op de slaap/waakcyclus, 

hormoonspiegel, cognitieve functies zoals alertheid en concentratie. 

De kunstverlichting van nu vervangt of vult het daglicht aan. De huidige 

verlichtingseisen en normen zijn daarbij gebaseerd op het goed en veilig uitvoeren 

van een visuele taak (voldoende horizontale verlichtingssterkte bij kantoren), wat 

veelal resulteert in relatief lage verlichtingsniveaus in vergelijking met het daglicht. In 

de meeste gebouwen is het op visueel niveau daarom wel licht maar op niet-visueel 

niveau heerst er 'duisternis'. 

Goede, gezonde verlichting op de werkplek vereist dat aan zowel de visuele als de 

niet-visuele lichtbehoeften van de mens wordt voldaan om zowel het welzijn als de 

productiviteit en gezondheid van de individuele werker optimaal te garanderen. Voor 

deze niet-visuele effecten is de hoeveelheid licht die op het oog valt van belang. 

Hiervoor moet de verticale verlichtingssterkte aan een bepaalde waarde voldoen. Zo 

is er een algemeen systeem nodig om de hele ruimte te verlichten en te zorgen voor 

de horizontale verlichtingssterkte op het bureaublad, maar ook een specifiek systeem 

dat zorgt voor de hoge verticale verlichtingssterkte op het 009. Dit onderzoek richt 

zich specifiek op de invloed van dergelijke aanpassingen aan het lichtklimaat, op het 

visuele comfort. 

Na een literatuuronderzoek zijn er twee varianten ontwikkeld die zullen voldoen aan 

gezonde verlichting. Deze varianten zijn gerealiseerd in een laboratorium omgeving. 

In deze laboratorium opstelling zijn experimenten gehouden waarin proefpersonen 

bepalen hoe ze de verlichting met betrekking tot visueel comfort ervaren. Dit is 

gedaan aan de hand van vragenlijsten. Met behulp van deze vragenlijsten en 

verlichtingsmetingen is nagegaan of de aangeboden lichtklimaten voldoen aan het 

visuele comfort. 

In het onderzoek komt naar voren dat de aangeboden varianten niet veel verschillen 

van elkaar. Zo'n 70% van de proefpersonen vindt de verlichting steeds neutraal of 

juist positief op een aantal aspecten. Dit is voor verlichtingskundig onderzoek een 

hoog percentage en is dus een positieve uitkomst voor het onderzoek. Wei is het zo 

dat er nog meer onderzoek gedaan kan en zal worden, zodat een nog groter 

percentage mensen de verlichting plezierig en prettig zal vinden om in te werken. In 

het onderzoek is een idee verkregen van wat aandachtspunten zijn die mogelijk voor 

verbetering kunnen zorgen. 

Verder wordt onder andere nog geconcludeerd dat mensen wel goed reageren op in 

de totale ruimte hogere lichtniveaus dan wat gebruikelijk is in kantoren van 

tegenwoordig. Ook komt naar voren dat een computertaak hogere eisen stelt aan het 

verlichtingsklimaat dan een schrijf- of leestaak. 
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Voorwoord 
Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek, wat tevens de afronding 

vormt van mijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit 

Bouwkunde bij de capaciteitsgroep FAGO (Fysische Aspecten van de Gebouwde 

Omgeving). Deze studie heb ik altijd met veel plezier en toewijding gevolgd, wat 

deels ook een gevolg is geweest van het prettige leerklimaat en de vele 

faciliteiten die de TU/e te bieden heeft. 

Het laatste jaar van de opleiding bestaat uit een afstudeeronderzoek. Van 

onderzoek doen had ik nog niet zoveel kaas gegeten en er ging dan ook een 

wereld voor mij open. Het is me in ieder geval duidelijk geworden dat geduld een 

schone zaak is, zeker als het gaat om onderzoek doen. Het realiseren van de 

kantoren heeft mijn geduld meer dan eens op de proef gesteld. Zeker toen er tot 

twee keer toe een ruit was gebarsten in een van de kantoren. Maar zoals men 

zegt is drie keer scheepsrecht en komt al het goede in drieen. De derde ruit is 

tot op heden nog steeds heel. Als je dan verteld tegen iemand dat je zulke 

tegenvallers hebt gehad, dan krijg je als antwoord "Ja, dat hoort bij onderzoek 

doen". Een geduldige zaak dus, onderzoek doen. 

Het onderzoek wat ik heb gedaan is uitgevoerd in het kader van het 

promotieonderzoek van ir. M.B.C. Aries. Hierdoor waren er meer dingen mogelijk 

en heb ik van meer faciliteiten gebruik kunnen maken dan gebruikelijk is voor 

een afstudeerder. Hier ben ik erg dankbaar voor en het heeft het onderzoek nog 

uitdagender gemaakt. 

Bij deze wil ik nog van de gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te 

bedanken. In de eerste instantie wil ik mijn afstudeercommissie, Ton Begemann, 

Ariadne Tenner en Myriam Aries bedanken voor hun ervaren begeleiding en 

opbouwende kritiek. In het bijzonder wil ik Myriam Aries bedanken dat ze 

ondanks haar schaarse tijd voor haar promotie, toch voldoende ruimte heeft 

gemaakt om mij goed te kunnen begeleiden. Verder wil ik bedanken: alle 

medewerkers van het FAGO-laboratorium met in het bijzonder Jan Diepens, 

Wout van Bommel, Guus Theuws en Harrie Smulders, voor hun hulp bij het 

realiseren van de laboratorium opstelling, de praktische ideeen en het altijd klaar 

staan om te helpen. Alie proefpersonen die deel hebben genomen aan de 

experimenten, zonder hen was het moeilijk geworden. Mijn ouders voor hun 

bijdrage aan de financiering en stimulering van mijn studie. Erik voor zijn hulp 

en Koen voor zijn hulp en afleiding in vaak drukke perioden. 

Marly Kole, Waalre, september 2004 

- 5 -



1 Inleiding 

1. 1 Achtergrond 
Door de industrialisatie en de huidige informatiemaatschappij neemt het aantal 

mensen toe dat een groot deel van de dag in gebouwen moet doorbrengen. Het 

lichtniveau in deze gebouwen is bedu idend lager dan waar mensen in psycho

biologische zin behoefte aan blijken te hebben . 

Het leven wordt overheerst door de samenhang van de aarde met de zon en de 

maan, onze natuurlijke bronnen van licht. We relateren de cycli van clag en 

nacht, het getij, de maanden en de jaargetijden van het jaar aan de rotaties en 

de wendingen van de aarde en maan . 

Het basisritme is de 24-uurs rotatie van de aarde, dat de zonsopgang en 

zonsondergang met zich meebrengt. Dit planetaire ritme is zo essentieel voor 

het leven dat er een systeem is ingebouwd in onze lichamen, om de tijd te 

bewaken. Dit systeem, de biologische klok, coordineert processen in ons lichaam 

volgens een bijna 24-uurs cyclus wat dus correspondeert met de rotatie van de 

aarde. 

Deze biologische klok, die zich in onze hersenen bevindt, wordt (voor :1::80%) 

aangestuurd door licht dat op het oog valt. De biologische klok stuurt op zijn 

beurt talloze lichaamsprocessen zoals de slaap/waakcyclus, hormoonspiegel en 

cognitieve functies zoals alertheid en concentratie aan volgens een vast patroon. 

De ritmen die een cyclus van een dag (24 uur) hebben, worden ci rcadiane 

ritmen genoemd. Zo wordt de biologische klok ook wel het circadiaan systeem 

genoemd . 

Het is dus belangrijk dat we op de juiste momenten genoeg licht ontvangen om 

de biologische klok goed aan te stu ren. Ook zorgt (genoeg) licht voor directe 

hersenstimulatie . Deze effecten van licht, aansturing van de biologische klok en 

directe hersenstimulatie, noemt men ook wel de niet-visuele effecten van licht. 

Verlichting die deze niet-visuele effecten van licht, oplevert voldoet aan de 

psycho-biologische behoeften van de mens. Als wordt voldaan aan deze psycho

biologische behoeften, zorgt dat voor een positieve bijdrage aan de gezondheid 

en de prestatie van de (werkende) mens. 

De huidige kunstverlichting vervangt het daglicht of vult het aan. De huidige 

verlichtingseisen en normen zijn daarbij gebaseerd op het goed en veilig 

uitvoeren van een visuele taak (voldoende horizontale verlichtingssterkte bij 

kantoren), wat veelal resulteert in relatief lage verl ichtingsniveaus in vergelijking 

met het daglicht. Ook zijn de verlichtingsniveaus laag door maatregelen voor 

energiebesparing en door beeldschermproblematiek. Hierdoor is verlichting 

namelijk nog meer georienteerd op (alleen) het werkvlak. 
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In de meeste gebouwen is het op visueel niveau daarom wel licht maar op 

psycho-biologisch niveau heerst er 'duisternis'. 

Goede, gezonde verlichting op de werkplek vereist dat aan zowel de visuele als 

de psycho-biologische lichtbehoeften van de mens wordt voldaan om zowel het 

welzijn als de productiviteit en gezondheid van de individuele werker optimaal te 

garanderen. 

1.2 Probleemstelling 
Dit onderzoek beperkt zich tot het lichtklimaat in een kantooromgeving. Dit 

lichtklimaat is zo geregeld, dat mensen die er in werken voldoende licht hebben 

om goed en veilig hun visuele taken uit te voeren. De lichtsterkte op het 

werkvlak is voldoende om goed te kunnen lezen en schrijven. De horizontale 

verlichtingssterkte moet voldoen aan een bepaalde waarde. 

Het lichtklimaat zou ook moeten voldoen aan de psycho-biologische behoeften 

van de mens. De niet-visuele effecten dragen er aan bij dat men beter kan 

functioneren en presteren. Voor deze niet-visuele effecten is de hoeveelheid licht 

die op het oog valt van belang. Hiervoor moet de verticale verlichtingssterkte 

aan een bepaalde waarde voldoen. 

Een belangrijk criterium waar men rekening mee moet houden is het visuele 

comfort. 

1.3 Doelstelling 
Het is mogelijk het lichtklimaat in een kantooromgeving aan te passen zodat het 

tegemoet komt aan zowel visuele als niet-visuele behoeften. Vraag is echter hoe 

deze extra verlichting het best gerealiseerd kan warden, en aan welke specifieke 

eisen deze moet voldoen. Het visuele comfort speelt hierbij een belangrijke rol. 

Binnen dit grotere raamwerk van onderzoek naar verbeteringen van het 

lichtklimaat in een kantooromgeving, richt dit onderzoek zich specifiek op de 

invloed van dergelijke aanpassingen op het visuele comfort. Er wordt 

aangenomen dat er sprake is van verbetering als de verticale verlichtingssterkte 

op het oog min. 1000 lux bedraagt. Dit lijdt tot de volgende hypothese: 

Het is mogelijk om een vertica/e verlichtingssterkte van minimaa/ 1000 /ux op 

het oog te realiseren, op een zodanige manier dat het visuee/ ook prettig is om 

te ervaren en in te werken. 

De hypothese wordt onderworpen aan een test door middel van een 

laboratorium experiment. Dit betekent dat proefpersonen werken in een 

gecontroleerde omgeving. Aan de hand van vragenlijsten en metingen wordt 

nagegaan of het aangeboden lichtklimaat voldoet aan het visueel comfort. 
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Onderzoeksvragen hierbij zijn : 

• Voldoet het lichtklimaat aan de aanbevelingen voor luminantieverhoudingen? 

• Hoe wordt gereageerd op de hogere lichtniveaus in het totale kantoor? 

• Wat vindt men van de toegevoegde verlichting? 

• Bestaan er versch illen, in de beoordeling van de extra verlichting, tussen 

schrijf- leeswerk of beeldschermwerk? 

• Zijn aspecten zoals leeftijd, wel of geen oogcorrectie en lichamelijke 

gesteldheid van invloed op de beoordelingen? 

1.4 Opzet verslag 
In hoofdstuk 2 wordt in het kart de literatuur besproken die van toepassing is. In 

hoofdstuk 3, methodologie, wordt vervolgens besproken hoe de opzet is van de 

varianten en de experimenten. Hoofdstuk 4 gaat over de behaalde resultaten, 

hoofdstuk 5 bestaat uit conclusies en hoofdstuk 6 bestaat uit aanbevelingen. 
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2 Literatuur 

2.1 Licht 
Radiogolven, warmtestraling(infrarood), licht, u ltraviolette straling, 

rontgenstraling en gammastralen zijn voorbeelden van zogenaamde 

elektromagnetische golven (zie Figuur 1). Ze verschillen in de uitwerking op de 

mens, zoals warmte voelen, zien, bruin warden, 'doorgelicht' warden. 

TV FM KG AM 

gamma-stralen X-stralen ultraviolet IR microgolt rad1ogolven 

10
1 

10
6 

10" 

golflengte (meter) 

ZJChtbaar licht 

400 nm -'SO """ 500 nm 560 nm 6(1) nm 660 nm 700 nrn 

Figuur 1 Elektromagnetische spectrum 

Wat (zichtbaar) licht (golflengten van 380 nm tot 780 nm) van de andere 

golflengten van het elektromagnetische spectrum onderscheidt, is de reactie van 

het menselijke visuele systeem. Fotoreceptoren in het menselijke oog 

absorberen energie uit dit deel van het spectrum en daardoor komt het proces 

van het zien op gang. Andere levende wezens zijn gevoelig voor andere delen 

van het elektromagnetische spectrum, maar licht is gedefinieerd door de visuele 

reactie van mensen. 

2.1.1 Daglicht en kunstlicht 
Verlichting wordt natuurlijkerwijze door de zon en kunstmatig door olie- en 

gasvlammen en elektrische lichtbronnen geproduceerd. De ontwikkeling van 

kunstlicht en de groei van het gebruik van kunstmatige lichtbronnen heeft de 

laatste eeuw gezorgd voor fundamentele veranderingen in het leefpatroon van 

miljarden mensen op aarde. 
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Tabel 1 De verschillen tussen daglicht en kunstlicht 

Daglicht Kunstlicht 

Is dynamisch wat betreft de Heeft meestal een statisch 
Kleur grote kleur- en karakter wat betreft de 

hoeveelheidsvariatie hoeveelheid licht en de kleur 

Heeft een zeer goede 
Heeft in veel gevallen niet een 

continu spectrum waardoor 
Spectrum kleurweergave, vanwege het 

niet alle kleuren even goed 
continue spectrum 

warden weergegeven 

Komt meestal via een raam 
Kunstlicht komt vaak van 

Richting een ruimte binnen en komt 
boven, de armaturen warden 

meesta l aan het plafond 
daarom vaak van de zijkant 

bevestigd 

Is qua hoeveelheid en soort 
Is wat betreft het effect ervan 

Effect 
licht afhankelijk van de 

op een ruimte van tevoren 
orientatie, positie en de 

exact te bepalen 
afmetingen van de ramen 

In Tabel 1 zijn de grootste verschillen tussen daglicht en kunstlicht 

weergegeven. Het belangrijkste kenmerk van daglicht is de grote variabiliteit. 

Daglicht varieert in grootte, spectrale samenstelling, verdeling tijdens 

verschillende meteorologische condities. Dit varieert weer op verschillende tijden 

van de dag en het jaar en op verschillende breedtegraden van de aarde. De 

luminantie verdeling van daglicht in de hemel kent verschillende situaties. 

Bij het beschrijven van daglicht hoeveelheden, worden er drie 'standaard' 

weertypen gebru ikt : 

Geheel bewolkt: geen direct zonlicht, uitsluitend diffuus licht via 

bewolking. Deze situatie is gestandaardiseerd door de CIE (Commission 

Internationale de l'Eclairage). Dit model staat bekend als cle 'CIE 

overcast sky'. 

• Geheel onbewolkt: voortdurend direct zonlicht, in combinatie met diffuus 

hemell icht. Ook deze hemel is door CIE gestandaardiseerd in de 'CIE 

clear sky '. 

• Gedeeltelijk bewolkt: af en toe direct zonlicht, en een wisselende 

bijdrage van bewolkte en onbewolkte hemeldelen. 

Kunstlicht wordt gebruikt om dagl icht aan te vullen (dieper in de ruimte) of zelfs 

helemaal te vervangen, als het buiten danker is (winter, avond) . 
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2.2 Het visuele systeem 
Licht is noodzakelijk voor het functioneren van het visuele systeem van de mens. 

Met licht kunnen we zien, zonder licht zien we niets. Het gezichtsvermogen is het 

zintuig waarmee mensen de meeste informatie over de omgeving krijgen. Zo'n 

80% van alle informatie die de hersenen bereikt komt via de ogen binnen. In dit 

hoofdstuk wordt het visuele systeem van de mens kort toegelicht. 

2.2.1 Het oog 
Het visuele systeem bestaat niet alleen uit het oog, maar omvat ook de 

hersenen. In principe is het oog een stralingsdetector, maar wel een van een 

bijzondere klasse. Het stelt zelf scherp, past zijn bereik aan de heersende 

lichtomstandigheden aan, en zijn niet-lineaire respons wordt voor een belangrijk 

deel door psychofysische processen bepaald. Patronen van verlichtingssterkte en 

luminantie zijn 'aanleiding' voor een gewaarwording. Het oog zet licht 

(waargenomen helderheden) om in elektrische (neurologische) signalen die in de 

kringspier 

iris 

hoomvlies 

pupil 

voorste 
oogkamer 

lens 

Figuur 2 

hoomhuid 

vaatvlies 

netvlies 

gele vlek/ 
fovea 

oogzenuw 

Het oog, schematisch weergegeven 

hersenen bewerkt worden tot een beeld van de omgeving. 

Het oog maakt een afbeelding van de omgeving op het netvlies (retina). Licht 

van de omgeving komt het oog binnen door het hoornvlies, en valt via de 

voorste oogkamer(gevuld met oogvocht), de lens en het glasachtig lichaam op 

het netvlies. Wanneer we naar een punt van de omgeving kijken en het scherp 

zien, worden lichtstralen van dat punt op hun weg door het oog zodanig 

gebroken dat ze in een punt van het netvlies samenkomen. Figuur 2 geeft een 

schematische weergave van het oog. 

Het gekromde hoornvlies bepaalt voor driekwart de sterkte van het oog. De lens 

is voor het fijnere scherpstellen, accommoderen. Onder invloed van de kringspier 

neemt de flexibele lens min of meer een bolvorm aan. Door elastische banden 

waarin de lens is opgehangen, keert de lens weer terug naar de vorm van een 

platte discus. In feite is dat de rusttoestand: geaccommodeerd op oneindig. 

Het gezichtsveld van een oog heeft een diameter van ongeveer 100°. Maar 

binnen dat gebied zien we het niet overal even gedetailleerd. Om een object 

goed en scherp omlijnd te zien, richten we onze blik erop. Dan ontstaat er een 

afbeelding in de gele vlek. Dit is een gebied van het netvlies met een diameter 
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van 2,5 mm (zichthoek van ongeveer 8°) random de fovea juist tegenover de 

lens. De fovea heeft een diameter van circa 1,5 mm (zichthoek ongeveer 5°). 

Het licht-donker patroon van de afbeelding wordt nu door de lichtgevoelige 

zintuigcellen in het netvlies gescand. Er zijn twee typen lichtreceptoren voor het 

zien: kegeltjes en staafjes. 

De staafjes zijn staafvormig en liggen vrijwel overal in het netvlies. Totaal zijn er 

zo'n 120 miljoen. Alleen in de blinde vlek, aan de neuszijde waar de 

gezichtszenuw het oog verlaat, en in de fovea centralis liggen geen staafjes (zie 

Figuur 3). De dichtheid van de staafjes vertoont bij een gezichtshoek van 

ongeveer 20° een maximum. Staafjes zijn alleen lichtgevoelig, (licht - danker) 

met een maximum gevoeligheid voor groen licht met een golflengte van 507 nm 

en een minimum gevoeligheid voor het rode deel van het lichtspectrum. Ze 

kunnen tot zeer lage lichtniveaus een gewaarwording geven. Het is een 

'nachtzintuig'. 

Distribution of rods and cones over the retina 

r :: 

20' .6· t 20· 40' 60' 60' 
nasal -- ····~• 

Figuur 3 Verdeling van staafjes (rods) en kegeltjes(cones) over het netvlies 

De dichtheid van de kegeltjes in de periferie van het gezichtsveld is gering en 

constant. In de 'gele vlek' neemt het aantal sterk toe, om in de fovea centralis 

volledig te overheersen (zie Figuur 3). Totaal zijn er circa 6 miljoen kegeltjes. 

Perifeer liggende kegeltjes hebben een conische vorm. Naast de fovea centralis 

warden zijn steeds meer cilindrisch. De kleine diameter maakt het mogelijk de 

kegeltjes in de fovea centralis zeer dicht opeen te pakken. Zo is het mogelijk van 

het in de fovea gevormde beeld zeer gedetailleerde informatie op te nemen. 

Kegeltjes zijn kleur- en contrastgevoelig. Het is een 'dagzintuig'. Er zijn drie type 

kegeltjes: kegeltjes met pigmenten die gevoelig zijn voor blauw, voor rood en 

voor groen. Door deze kegeltjes zijn we in staat om kleuren te zien. De kegeltjes 

zijn het meest gevoelig voor geelgroen licht, met een golflengte van 555 nm. Dit 

licht heeft dus het minste vermogen nod ig om een bepaalde helderheidsindruk te 

geven. 
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2.2.1.1 Adaptatie 

Object 
luminance (cdfm2) 
104 

-4 
10 

-4 - 2 0 2 
10 10 10 10 

Adaptation luminance (cd/m2) 

4 
10 

Het menselijk oog is in staat om over een 

zeer groot bereik luminanties waar te 

nemen, maar niet allemaal tegelijk. Het 

visuele systeem past zich continu aan de 

heersende condities. Dit met als doel een 

verminderde gevoeligheid en een fijner 

onderscheidingsvermogen als er genoeg 

licht beschikbaar is, en een grotere 

gevoeligheid en een grover 

onderscheidingsvermogen als er maar 

weinig licht beschikbaar is. Als het visuele 

systeem zich aangepast heeft aan een 

bepaalde luminantie, komen vele hogere 

luminanties voor als verblindend en vele 
Figuur4 Adaptatieluminantie 

lagere luminanties als donkere schaduwen. Figuur 4 duidt globaal aan hoe we bij 

welke adaptatieluminantie een bepaalde luminantie waarnemen. Een alledaags 

voorbeeld van deze verandering in waarneming is het aanzicht van het licht van 

de koplampen van een auto, bij dag en bij nacht. De koplampen hebben dezelfde 

luminantie onder beide condities, maar als de adaptatieluminantie daalt als het 

nacht wordt, wordt de helderheid van de koplampen veel groter totdat het zorgt 

voor verblinding. 

Om het grote bereik in luminanties aan te kunnen, van een hele donkere nacht 

(0,000001 cd/m 2
) tot een zonovergoten strand (100 .000 cd/m2

), veranderd het 

visuele systeem in gevoeligheid door het proces wat we adaptatie noemen. 

Voor overgangen tussen kleine luminantie verschillen (verhouding 1: 10) is 

slechts een fractie van een seconde nodig. Maken we echter de overgang van 

een donkere omgeving naar een heldere omgeving kost het duidelijk meer tijd 

voordat het oog aan de nieuwe lichtsituatie geadapteerd is (10-12 minuten voor 

volledige adaptatie). De overgang van een hele lichte omgeving naar een hele 

donkere omgeving kost nog meer tijd (ongeveer 60 minuten voor volledige 

adaptatie). 

Voor een goed lichtklimaat in een ruimte moet men er dus op letten dat er niet 

te grote verschillen ontstaan in luminanties. 
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2.2.1.2 Scotopisch, fotopisch en mesopisch zien 

Zoals gezegd zijn de staafjes voornamelijk actief bij lage luminanties en de 

kegeltjes bij hogere luminanties. Dit verklaart ook hoe het komt dat we een 

landschap dat wordt verlicht door de voile maan, slechts in grijstinten zien. Er is 

namelijk zeer weinig licht aanwezig (de luminantie is laag) waardoor wel de 

staafjes maar niet de kegeltjes geactiveerd worden. Dit verschijnsel noemen we 

scotopisch zien . De luminantie van een vlak is in dat geval lager dan 0,035 

cd/m 2
• Ondanks dat we bij scotopisch zien geen kleuren kunnen waarnemen 

krijgen we toch een indruk van de omgeving, zoals vormen, contouren en 

helderheidsverschillen. Ook zijn we in staat om bewegingen te signaleren . 

Wanneer de luminantie hoger wordt dan 3,5 cd/m2
, worden ook de kegeltjes 

actief. Dit noemen we fotopisch zien. Nu kunnen we ook de kleuren, de 

afwerking en de details van een verlichte vlak in een ruimte zien . Omdat de 

kegeltjes zich concentreren in de fovea, betekent dit dat we details en kleuren 

waarnemen van het blikveld waar onze ogen zich op scherpgesteld hebben, 

terwijl we ook vanuit onze ooghoeken (kleurloze) bewegingen kunnen 

waarnemen. 

Tussen het scotopisch zien en het fotopisch zien ligt het mesopisch zien. Hierbij 

zijn de staafjes in zijn geheel en de kegeltjes gedeeltelijk in functie. 

2.2.2 Contrasten 

Om voorwerpen als zodanig te kunnen onderscheiden is (luminantie)contrast 

nodig. Onder luminantiecontrast verstaan we de verhoudingen van luminanties 

van een waar te nemen detail en zijn achtergrond in de visuele taak. De 

mogelijkheid van het oog om contrast waar te nemen hangt vooral af van de 

adaptatietoestand van het oog. Over het algemeen neemt de mogelijkheid om 

contrasten waar te nemen sterk toe bij toenemende luminantiewaarden. 

Beginnend bij zeer lage luminanties treedt bij een achtergrondluminantie van ca . 

100 cd/m2 een min of meer stationaire toestand in voor het waarnemen van 

contrasten. Pas bij zeer hoge luminanties (> 1000 cd/m 2
) neemt de gevoeligheid 

voor het waarnemen van luminantieniveaus weer af. 

Schaduw en contrast ontstaan door plotselinge veranderingen van helderheid en 

kleur. 
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2.2.3 Verblinding 
Verblinding is een gevoel van onbehagen of zelfs pijn, dat veroorzaakt wordt 

door hoge luminanties of een onregelmatige verdeling van luminanties binnen 

het blikveld. 

Er warden twee maten van verblinding onderscheiden: 

• Disability glare (storende verblinding); waarbij er sprake is van zulke 

grate luminantiecontrasten dat de visuele waarneming en de 

contrastgevoeligheid van het oog meetbaar ongunstig warden be"invloed. 

• Discomfort glare (onbehaaglijke verblinding); waarbij een subjectief 

gevoel van hinder en onbehagen ontstaat zonder de waarneming van 

voorwerpen nadelig te be"invloeden. 

Door uitzicht en de connectie met de buitenwereld bestaat er voor verblinding 

door een raam (daglicht) een grotere tolerantie in vergelijking met lichtgevende 

panelen (kunstlicht) die even groat zijn en dezelfde luminantie hebben 

[Hopkinson 1970, Hopkinson 1972, Chauvel et al. 1982). 

2.2.4 Oogbewegingen 
Om een beeld op te bouwen zijn de bewegingen van het oog belangrijk. Als het 

oog niet zou bewegen, verdwijnt het beeld uit de hersenen. Als we lange t ijd 

naar een zelfde object kijken (staren), zullen we daardoor dit object niet meer 

waarnemen. Om te blijven waarnemen, tast het oog voortdurend de omgeving 

af. Uit de verschillen in helderheden wordt zo een beeld opgebouwd. Voor het 

verlichten is het dus van belang om die helderheidverschillen te creeren. Gebeurt 

dit niet, dan ervaren we een ruimte als snel als saai en oninteressant. 

Wanneer de blik over meer dan ca. dertig graden moet warden verplaatst, vullen 

hoofdbewegingen de oogbewegingen aan. 
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2.3 Niet visuele effecten van licht 
Het licht dat op ans oog valt zorgt voor signalen die verschillende wegen gaan 

volgen van het oog naar de hersenen (zie Figuur 5). De bekendste weg is die 

van het visuele pad. Via het oog gaan er signalen door de gezichtszenuw naar de 

hersenen, waar de signalen vertaald warden naar de beelden die we werkelijk 

zien. (zie de vorige paragraaf, het visuele systeem). De andere weg is het niet

visuele pad. Deze wordt in dit hoofdstuk besproken. 

2.3.1 Niet visuele pad 
Van het oog gaat een tweede pad naar een ander deel van de hersenen waar de 

biologische klok zich bevindt. Signalen die dit pad volgen leveren niet-visuele 

effecten op, namelijk directe hersenstimulatie en het aansturen van de 

biologische klok. 

Het licht wordt opgevangen door fotoreceptoren in het netvlies, die dan signalen 

sturen naar de biologische klok, waardoor deze 'klok' aangestuurd wordt. Deze 

fotoreceptoren zijn andere receptoren dan de staafjes en kegeltjes die we nodig 

hebben voor het visuele systeem [Foster and Hankins, 2002, Brainard 2001). 

Figuur 5 

:.I H'[ ltltJII 

CH WICAL 
(~AMl;I ION 

Visuele pad 

biologische, niet v isuele pad 

Twee paden van het oog naar de hersenen 

De directe effecten van licht bestaan onder ander uit invloed op alertheid, het 

onderdrukken van slaperigheid, invloed op de stemming en dergelijke. 

Het bekendste voorbeeld van de invloed van licht op de stemming is die van 

daglicht tijdens de verschillende seizoenen. Ongeveer 70% van de bevolking 

herkent bij zichzelf en in zijn omgeving de negatieve invloed van de sombere, 

korte, donkere dagen in de winter, ten opzichte van de zonnige dagen in de 

zomer. Velen voelen zich minder energiek, minder vitaal, slaperig en dergelijke. 

Men heeft last van winterblues, een lichte vorm van winterdepressie. 
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Winterdepressie, SAD (Seasonal Affective Disorder), komt bij ongeveer drie 

procent van de bevolking voor en keert ieder jaar in de winterperiode terug 

(Mersch, 1999). 

2.3.2 De biologische klok 
De biologische klok is een systeem dat in onze lichamen is ingebouwd om de tijd 

te bewaken. De biologische klok coordineert processen in ons lichaam volgens 

een bijna 24-uurs cyclus die correspondeert met de rotatie van de aarde. 

Het orgaan dat bij zoogdieren als biologische klok fungeert, heet de 

suprachiasmatische kern (SCN), en ligt in de hypothalamus, een gebied in de 

tussenhersenen. 

Het dag-nachtritme van de mens wordt geregeld door de biologische klok. Als 

deze niet-aangestuurd zou lopen, door een persoon bijvoorbeeld meerdere 

dagen in het danker door te laten brengen, heeft deze klok een cyclus met een 

periode van ongeveer 24,5 uur. Onder natuurlijke omstandigheden wordt deze 

afwijking iedere dag gecorrigeerd door de natuurlijke licht-donker-cyclus, 

waardoor de inwendige biologische kloktijd van de mens weer synchroon loopt 

met de externe, geografische omgevingsklok. Licht dat het oog binnenkomt, is 

een sterk middel om de fase en amplitude van het circadiaan systeem aan te 

sturen en te synchroniseren met de 24-uurs cyclus van buiten (Dijk et al., 

1995). 

Als de klok niet synchroon loopt, warden lichaam en geest gedwongen te 

presteren, actief te zijn en wakker te blijven op tijden dat ze in feite willen 

slapen, uitrusten of ontspannen. Dit resulteert in een verstoord dag/nachtritme 

(slechter slapen, lichamelijke klachten, werkverzuim, meer ongevallen, etc.) 

De biologische klok stuurt verschillende klieren aan die de ritmische uitscheiding 

van melatonine (slaaphormoon) en cortisol (stresshormoon) controleren (zie 

Figuur 6). Melatonine wordt normaal tijdens de nacht aangemaakt en dit proces 

kan warden beschouwd als een teken van duisternis voor het lichaam. Het 

fungeert als tijdklok voor de slaap. Bij toediening van melatonine wordt een 

lichte slaap gei"nduceerd en nemen de alertheid en de lichaamstemperatuur af. 

Melatonine wordt steeds vaker als merker van de fase van de biologische klok 

gebruikt. Melatonine-afscheiding is sterk afhankelijk van licht en wordt direct 

door op het netvlies vallend licht onderdrukt. 
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Cortisol bereidt het lichaam voor op de komende dag. De mens heeft cortisol 

nodig om actief te zijn. Cortisol heeft invloed op zowel alertheid als 

prestatiegerichtheid . 

GAOWTH HORMONE RISES 
PR0LACT1N RISES 

eLooo PAEssuAE FALLS ~ midnight 
HEART RATE FALLS ~ ~ -- ~ 

"'"t--

p.m. 

BODY TEMPERATURE 
BEGINS TO FALL 

MELATON IN ◊ 
8EGINS TO 
RISE 

~ 
"i~sAA,$ OS~ 

PAOLACTIN 
a.m. FALLS 

CORTISOL 
PEAKS 

f~ HEART RATE 
},f: CONTINUES 

TO RISE 
BODY TEMPERATURE 

RISES 

~ 

~ 
~ MELATONIN FALLS 

~ -·~~"· .. ., 
SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM 
INCREASES ACTIVITY Tll l NOON 
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Figuur 6 Verloop van verschillende lichaamsprocessen gedurende 24 uur 

Melatonine en cortisol spelen een belangrijke rol in de regulering van zowel de 

fysiologische als psychologische processen tijdens de slaap/waakperiode per 

etmaal. Verstoring van de circadiane ritmiek van melatonine en/of 

cortisolafscheiding zal onmiddellijk invloed hebben op zowel de slaapkwaliteit als 

het prestatievermogen. Licht heeft hierop zowel direct als indirect invloed, als 

onderdrukkend dan wel stimulerend medium, via de be·invloeding van de 

biologische klok. 

Het is dus belangrijk dat we op de juiste momenten genoeg licht ontvangen om 

de biologische klok goed aan te sturen. Dit zorgt dan voor een positieve bijdrage 

aan de gezondheid en de prestaties van de (werkende) mens. 
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2.3.3 Retinale verlichtingssterkte 
De retinale verlichtingssterkte is de 'grootheid' die belangrijk is om de niet

visuele effecten, directe hersenstimulatie en aansturing van de biologische klok, 

te bereiken [Aries, 2002] . 

Uit onderzoek komt naar voren dat hogere verlichtingssterkten op het oog 

zorgen voor een betere aansturing van de biologische klok dan lage 

verlichtingssterkten [oa. Cajochen et al, 2000]. Dit is niet verrassend als men 

bedenkt dat de menselijke evolutie buiten heeft plaatsgevonden en dus onder 

hoge verlichtingssterkten [Beld, 2001]. Er wordt dan ook aangenomen dat een 

minimale verlichtingssterkte van 1000 lux op het oog zal resulteren in de niet

visuele effecten. 

Over het licht dat voor deze retinale verlichtingssterkte moet zorgen zijn nog een 

aantal dingen onbekend, zoals onder andere de intensiteit van het licht, de 

timing van het licht en de spectrale samenstelling van het licht. 

De effectiviteit van licht is sterk afhankelijk van de leeftijd van de mens. Na het 

40ste levensjaar gaat de kwaliteit van de ooglens achteruit waardoor de 

hoeveelheid licht die uiteindelijk op het netvlies terecht komt kleiner wordt. Ook 

is de effectiviteit van licht van mens tot mens verschillend als gevolg van 

verschil in lichtgevoeligheid, gezondheid, het feit of men een ochtend- of 

avondmens is etc. 
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2.4 Huidige verlichtingsnormen 
De huidige verlichtingsnormen voor werkplekverlichting (binnen) (NEN-EN 

12464-1) zijn gebaseerd op de volgende criteria: 

■ Visueel comfort, waarbij de (werkende) mens zich goed voelt 

• Visuele prestatie, waardoor het de werkende mens mogelijk wordt 

gemaakt hun v isuele taken uit te voeren, ook onder moeil ijke 

omstandigheden en gedurende langere perioden. 

• Veiligheid 

2.4.1 Verlichtingssterkte 
De norm is erop gebaseerd dat de visuele taak goed en veilig uitgevoerd kan 

worden. Dit resulteert in de belangrijkste eis, namelijk de eis dat de horizontale 

verlichtingssterkte op het werkvlak voor kantoorwerkzaamheden minimaal 500 

lux moet bedragen . 

De verlichtingssterkte en de verdeling van de verlichtingssterkte in het 

taakgebied en de directe omgeving ervan hebben een grote invloed op de 

snelheid, de veil igheid en het comfort waarmee iemand zijn visuele taak 

uitvoert. De verlichtingssterkte van de directe omgeving moet in verband staan 

met de verlichtingssterkte in het taakgebied, en zou in een evenwichtige 

luminantieverhouding in het blikveld moeten voorzien. 

2.4.2 Visueel comfort 
Naast ervoor te zorgen dat mensen goed kunnen lezen en schrijven, worden 

verlichtingsinstallaties zo ontworpen dat men ervan verzekerd is dat het visueel 

comfortabel is. Visueel comfort heeft te maken met de beleving van de visuele 

omgeving. Men moet goed kunnen waarnemen zonder problemen . Er mag zeker 

geen discomfort optreden . Een lichtklimaat waarbij de werkende mens zich goed 

voelt en goed kan presteren is visueel comfortabel. 

Visueel comfort heeft geen precieze definitie, maar wel een aantal 

onderscheidende kenmerken. 

• Visueel comfort wordt gekarakteriseerd door grote individuele versch illen 

tussen mensen. Dit heeft te maken met de gevoeligheid van het visuele 

systeem die per persoon verschilt. Ook heeft het te maken met 

cultuurverschillen, waardoor men verschillende ervaringen heeft en ook 

andere verwachtingen. 

• Ten tweede, wordt visueel comfort bepaald in het gehele visuele gebied. 

Visueel discomfort kan overal in het visuele veld optreden, dus ook in 

een ooghoek. 

• Ten derde is visueel comfort afhankelijk van de context. 

Verlichtingscondities die in de ene situatie als oncomfortabel worden 

beschouwd, hoeven in een andere situatie niet oncomfortabel te zijn . 
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2.4.2.1 Luminantieverhoudingen 

Indien de verhouding van de luminanties van vlakken die gelijktijdig of 

achtereenvolgens in het gezichtsveld voorkomen groat is, kunnen 

adaptatieproblemen ontstaan, waardoor het visueel comfort ( en indirect de 

visuele prestatie) wordt be"invloed. Het is dus belangrijk dat er geen grate 

verschillen ontstaan in de luminanties. De verlichting moet dus voor een 

bepaalde uniformiteit zorgen. Deze uniformiteit ontstaat door de combinatie van 

de verlichting, de vorm van de ruimte en de reflectiefactoren van de 

verschillende oppervlakken in de ruimte. 

Blootstelling aan een compleet uniform visueel gezichtsveld is echter ook niet 

wenselijk. Niet uniforme vertichting hebben we namelijk ook nodig om een goede 

ruimte indruk te krijgen en de vorm en textuur van 3d-objecten te achterhalen. 

Voor aanbevelingen voor luminantieverhoudingen warden op de werkplek de 

volgende drie onderdelen onderscheiden: 

• Visuele taak 

• Onmiddellijke omgeving van de visuele taak (gezichtshoek ongeveer 20°) 

• Periferie, de vlakken in de rest van de ruimte 

Als aanbeveling (NEN 3087) wordt gegeven: 

• Tussen de visuele taak en de onmiddellijke omgeving van deze taak 

moet de luminantieverhouding bij voorkeur niet meer dan drie bedragen. 

• Tussen de visuele taak en de periferie moet de luminantieverhouding bij 

voorkeur niet meer dan tien bedragen. 

Hier gaat het om de vaak kortdurende luminantieveranderingen die optreden bij 

blikwisselingen, zoals die zich voordoen bij het even opkijken van het werk. 

Strikte naleving van deze aanbeveling is uitsluitend bij kritische waarneming en 

veelvuldige blikwisselingen noodzakelijk. In alle overige situaties heeft 

overschrijding van deze praktijkregel geen ernstige consequenties. Een 

verhouding van ten hoogste 10 tussen de luminantie van de taak en die van de 

directe omgeving is uit prestatieoverwegingen zelfs nog toelaatbaar. Terwijl voor 

de maximumverhouding van de luminanties van taak en periferie 1:20 en 1:30 

ook nog toelaatbaar zijn. 

2.4.2.2 Verblinding 

Verblinding moet zoveel mogelijk voorkomen warden. Verblinding doet zich voor 

wanneer binnen het gezichtsveld luminanties voorkomen die zoveel grater zijn 

dan de luminanties waaraan het oog is geadapteerd, dat dit tot discomfort of 

verlies van prestatie en waarneming tot gevolg kan hebben. (Zie ook paragraaf 

2.2.3) 

Verblinding door armaturen kan warden voorkomen door ervoor te zorgen dat de 

lichtbron of de gespiegelde lichtbron en armatuurdelen met hoge luminanties 

niet direct zichtbaar zijn voor de geldende kijkrichtingen. 
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Bij verblinding door een venster dient het venster voorzien te warden van 

voldoende helderheidswering, zoals jaloezieen of gordijnen. Een andere 

oplossing is iemands werkplek zo te situeren, dat het venster niet direct in zijn 

gezichtsveld aanwezig is. 

2.4.2.3 Reflecties 

Afhankelijk van de richtingen waarin het licht op de werkplek valt, kan dit licht 

geheel of gedeeltelijk spiegelend in de kijkrichting warden gereflecteerd. Of deze 

reflecties de zichtbaarheid van de taak verbeteren of verslechteren, hangt af van 

wat er voor de taakuitvoering moet warden waargenomen; welke delen van de 

taak spiegelend dan wel mat zijn, en van de luminantie van de reflecties ten 

opzichte van de rest van de taak. 

Hinder door glans en spiegeling kan men voorkomen door het zo plaatsen van de 

taakuitvoerder en/of van de lichtbron, dat spiegelingen van deze bron gericht 

zijn in een richting van de taakuitvoerder af in plaats van naar de taakuitvoerder 

toe. Aanvullende oplossingen betreffen het matteren van de spiegelende 

oppervlakken. Ook moet warden voorkomen dat er glanzend materiaal, zoals 

glanzende werkvlakken warden gebruikt. 

Verder moeten de luminanties van armaturen warden beperkt. 

2.4.2.4 Flikkerend licht 

Praktisch alle kunstlicht bronnen die werken op wisselstroom, produceren 

regelmatige fluctuaties in de hoeveelheid en het spectrum van het licht dat ze 

uitstralen. Als deze fluctuaties zichtbaar warden, wordt dat flikkerend licht 

genoemd. Een verlichtingsinstallatie die zichtbaar flikkerend licht produceert, zal 

niemand prettig vinden. Mensen met migraine of epilepsie kunnen door zichtbaar 

flikkerend licht plotseling een aanval krijgen. Verlichtingssytemen zouden 

zodanig moeten zijn ontworpen dat geen zichtbare lichtflikkeringen en 

stroboscopische effecten optreden. Tegenwoordig wordt in de 

(kantoor)verlichting hoogfrequente voorschakelapparatuur gebruikt waardoor de 

frequentie van het flikkerend licht zo hoog is dat dit niet zichtbaar is voor het 

menselijk oog. 

2.5 Samenvatting 
Gezonde verlichting in een (kantoor)ruimte moet aan een aantal eisen voldoen. 

Enerzijds moet er voldoende (horizontale) verlichting aanwezig zijn, zodat de 

visuele taak goed en veilig uitgevoerd kan warden. Het visuele systeem moet 

goed kunnen functioneren. Anderzijds moet er voldoende (vert icale) verlichting 

aanwezig zijn, zodat de niet-visuele effecten kunnen plaatsvinden. 

De totale verlichting moet visueel comfortabel zijn . Een aantal belangrijke 

punten hierbij zijn onder andere, niet te grate luminantieverhoudingen en het 

voorkomen van verblinding en reflecties . 
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3 Methodologie 

3.1 Inleiding 
Na het literatuuronderzoek zijn er verschillende varianten ontwikkeld die voldoen 

aan gezonde verlichting, in zowel visueel als psycho-biologisch opzicht. Deze 

varianten warden gebouwd in een laboratoriumopstelling met twee eenpersoons 

kantoorruimten. Vervolgens warden met experimenten vastgesteld of de 

varianten oak als visueel comfortabel warden beschouwd. 

Dit hoofdstuk beschrijft de varianten en de opzet van de experimenten. 

3.2 Laboratorium opstelling 

3.2.1 Kantoren 
In taak 27 van de International Energy Agency (IEA) is een kantoorruimte 

gedefinieerd (Dijk, 2001) met daarin specificaties voor een referentiekantoor 

waarin lichttechnische, bezonnings- en thermische metingen uitgevoerd kunnen 

warden. De omschrijving van het referentiekantoor omvat zowel een gevel als en 

ruimtebeschrijving. Deze definitie van een referentieruimte wordt gebruikt in 

verschillende internationale en Europese projecten, zodat resultaten makkelijker 

te vergelijken zijn. 

In het laboratorium van FAGO van de faculteit bouwkunde is een experimentele 

gevel aanwezig (zie Figuur 7). De gevelinvulling was zodanig opgebouwd dat 

deze gemakkelijk te verwijderen is. Daarvoor in de plaats kan een experimentele 

gevelconstructie warden opgebouwd. Oak de ruimte achter de gevel kan vrij 

ingedeeld en ingericht warden. 

Figuur 7 Experimentele geve/ gezien vanaf de buitenkant 
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Van deze experimentele gevel is gebruikt gemaakt om twee identieke kantoren 

te realiseren die zo veel mogelijk voldoen aan de specificaties van I EA taak 27 . 

De twee kantoren zijn elk 3,5 m breed en 5,4 m diep, en hebben elk twee ramen 

op het westen georienteerd. De exacte maatgeving is weergegeven in Figuur 8, 

Figuur 9 en Figuur 10. 
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Van buitenaf gezien ziet de 

experimentele gevel er nu uit als in 

Figuur 11. 

Op de foto is te zien dat de gevels 

van de kantoren helemaal van glas 

zijn. Hierdoor ontstaat een grote mate 

van flexibiliteit. Met behulp van MDF 

is de gevel zo gemaakt als afgebeeld 

in Figuur 8 . 

De geveldelen buiten 

raamoppervlakken zijn bedoeld 

de 
Figuur 11 

voor 
experimenteergevel 

derden. 
buiten at na nieuwe opbouw 

3.2.1.1 Inrichting en a/gemene verlichting 

van 

De kleurstelling van het kantoorvertrek wordt neutraal en diffuus reflecterend 

ingericht volgens het referentiekantoor. De reflectiecoefficienten die bij de 

verschillende onderdelen van het vertrek horen zijn: 

Plafond p = 0.85 

Wanden p = 0.65 

Vloer p = 0.20 

Deur p = 0.40 

Kozijnen p = 0.80 

Deurpost p = 0.80 

Bureaublad p = 0.45 

Het hele kantoor is wit van kleur 

behalve de vloerbedekking deze is 

lichtblauw/lichtgrijs gemeleerd 

(Figuur 13). De indeling van de 

ruimte is als volgt: 

In de ruimte staat bij de 

daglichtopening een bureau 

opgesteld met een houtkleurig 

diffuus reflecterend bureaublad. De 

reflectiecoefficient van dit blad is 

0.45. Op het bureau staat een 

computer opgesteld aan de kant 

van de daglichtopening . Dit is een 

computer met een TFT- scherm . 

Deze schermen zijn minder 

gevoelig voor reflecties doordat ze 

hogere helderheden aan kunnen 
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(maximale luminantie == 300 cd/m 2
). 

De gebruiker op positie A (zie Figuur 12) kijkt naar de linker zijwand van het 

kantoor. Bij computerwerk is de positie van de gebruiker 45 ° richting de 

daglichtopening gedraaid. Achter in de ruimte is een tafel gesitueerd die 

voornamelijk bedoeld is voor overleg. Deze tafel heeft eveneens een houtkleurig 

diffuus reflecterend bureaublad met een reflectiecoefficient van 0.45. De 

gebruiker van deze werkplek die in de richting van het raam kijkt zit op positie 

B. Er zijn witte horizontale lamellen aanwezig als zonwering. Deze zonwering is 

tijdens de experimenten helemaal naar beneden gelaten maar de lamellen staan 

helemaal open(horizontaal). In Figuur 13 is een afbeelding van het kantoor te 

zien. 

Figuur 13 Het kantoor 

In dit experiment is het belangrijk dat er een comfortabel lichtklimaat 

gerealiseerd wordt. Door de hoge verlichtingssterkten op het oog is het ook 

belangrijk om het hele kantoor zodanig te verlichten zodat er geen grote 

verschillen ontstaan in helderheid. Uit onderzoek komt naar voren dat het beter 

is om voor pendelarmaturen te kiezen, die ook licht naar boven uitstralen, dan te 

kiezen voor inbouwarmaturen [Baak, 

2003]. Op deze manier wordt namelijk 

ook het plafond aangelicht en ontstaat 

er een minder groot verschil in 

helderheid tussen de lamp en het 

plafond dan wanneer de armaturen in 

het plafond zijn ingebouwd . Er is 

gekozen voor pendelarmaturen van 

ETAP (R4801/180 Pl). In Figuur 14 is 

het polair lichtsterkte diagram 

weergegeven van de pendelarmaturen. 

Hierin is de directe component zichtbaar 
Figuur 14 

(naar beneden gericht) en ook de Po/air lichtsterktediagram 

van de pendelarmaturen 
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indirecte component (naar boven 

gericht) 

De kunstverlichting is dimbaar 

uitgevoerd en de armaturen worden 

geplaatst volgens Figuur 15. 

De armaturen worden 60 cm onder 

het plafond gehangen. Er is voor deze 

afstand gekozen omdat er zo een 

·' · 60 

'. 
egale lichtverdeling ontstaat op het Figuur 15 

1.20 

- r"'l~ 

.2.70 1.50 

- -

D D 
Plaatsing van de 

plafond. De pendelarmaturen mogen pendelarmaturen 

ook niet te laag hangen i.v .m. de 

lengte van de gebruiker. 

In het programma Dialux zijn simulaties uitgevoerd om te kijken naar het effect 

van de kunstverlichting op de ruimte. Deze gegevens zijn te vinden in de bijlage. 

Met het kunstlicht zal het aanwezige daglicht aangevuld worden. 

3.2.2 Aanvullende verlichting 
Een hogere verlichtingssterkte op het oog kan op 

verschillende manieren gerealiseerd worden . Zo 

is het mogelijk om door middel van een algemeen 

verl ichti ngssysteem, traditionele plafond-

verlichting, een hogere verlichtingssterkte op het 

oog te realiseren. Dit is echter niet efficient en 

het levert ook geen prettig lichtklimaat op [Baak, 

2003]. De armaturen aan het plafond dienen dan 

een veel hogere verlichtingssterkte te produceren 

terwijl deze in het plafond zijn bevestigd en dus 

vooral in het horizontale vlak voor hogere 

verlichtingssterkte zorgen . 

Ons oog bevindt zich echter in het verticale vlak. 

Om toch een hoge verlichtingssterkte op het oog 

te krijgen, worden de lampen te fel en niet als 

E5 

prettig ervaren. Het is daarom beter en efficienter Figuur 16 Horizon tale 

om aanvullende voorzieningen te treffen die in 

het verticale vlak werken (zie Figuur 16). Mogelijk 

vs. Verticale verlichting 

is het ook efficient om licht schuin van boven te laten komen. Dit benadert ook 

de manier waarop daglicht het oog bereikt. 
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Beide voorzieningen, zowel verticaal als horizontaal, zijn nodig om een goed 

lichtklimaat te realiseren : 

• Algemeen systeem (conventioneel, horizontaal) : Om de hele ruimte te 

verlichten en er zo voor te zorgen dat er niet te grote luminantie 

verschillen optreden. Tevens zorgt dit systeem voor een goede ruimte

indruk en draagt het bij aan de taakverlichting op het bureaublad 

(horizontale verlichtingssterkte) . 

• Specifiek systeem (verticaal): Om effectief een hoge verticale 

verlichtingssterkte op het oog te halen. Maar mogelijk ook om in de 

omgeving te zorgen voor kleinere luminantieverschillen . 

Het algemeen systeem (pendelarmaturen, zie vorige paragraaf) wordt bij elke 

variant gebruikt. Er wordt alleen gevarieerd in de specifieke systemen . 

Het specifieke systeem bestaat uit lichtende vlakken waarbij in de volgende 

aspecten gevarieerd kan worden : 

Groot vlak 

Lichtvlak dichtbij 

Licht recht van voren 

klein vlak 

lichtvlak ver weg 

licht schuin van boven 

Door met deze aspecten te varieren kunnen de varianten gevormd worden zoals 

te zien is in Figuur 17. Uit praktische overwegingen is het niet handig om een 

groot lichtend vlak van dichtbij te positioneren, daarom zijn deze blokjes wit 

gemaakt in de variantenboom . Een klein vlak ver weg positioneren is eigenlijk 

ook geen optie omdat dit kleine vlak dan te fel wordt omdat het een grote 

lichtsterkte moet leveren om de verl ichtingssterkte van 1000 lux op het oog te 

halen. Daarom zijn deze blokjes is de variantenboom ook wit gemaakt. 

Om zoveel mogelijk variatie van de verschillende aspecten in de varianten te 

hebben is gekozen voor de varianten met de rode cirkel er omheen. Deze twee 

onderzoeksvarianten worden in de volgende paragraven toegelicht. 

recht 
van 

voren 

Figuur 17 

groot 
vlak 

Variantenboom 

schuin 
van 

boven 

zelf 
lichtend 

vlak 
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3.2.2.1 Variant 1: groot lichtend vlak 

Mensen die werken aan een bureau met hun gezicht naar het raam krijgen vaak 

al een behoorlijk hoge verlichtingssterkte op het oog door de hoge helderheden 

van het buitenklimaat. In Nederlandse kantoren staan bureaus vaak dwars op 

het raam. Daardoor kijken de mensen niet richting het raam. Door nu een 

aanvullende voorziening te treffen op de muur, in de vorm van een groot diffuus 

lichtend vlak, kan men toch een hoge verlichtingssterkte op het oog creeren. Het 

groot lichtend vlak wordt hier gevormd door twee Strato Sky systemen (ref. 

TPH710 8xTL5-28W/827/865 HFR) (Figuur 18). Het is een armatuur van 1200m 

x 1200 mm en heeft een dikte van 165 mm. Het armatuur zorgt voor een 

uniforme helderheid over het vlak van 1200 x 1200 mm. Deze onderzoeksvariant 

zal in het verslag aangeduid worden als 'strato variant'. 

Figuur 18 Variant 1, twee strato-systemen aan de wand 

Met het strato-systeem is, voordat de experimenten plaats vonden, een 

proefmeting gedaan om te kijken of een strato genoeg licht leverde om de 

verlichtingssterkte van 1000 tux op het oog te halen. Onderstaande grafiek geeft 

een worstcase-scenario weer: een donkere dag waarbij dus het daglicht plus een 

strato genoeg is voor ± 1000 tux op het oog te realiseren, zeker als de algemene 

verlichting (TL) er nog bij opgeteld wordt. In de experimenten zijn twee strato

armaturen naast elkaar aan de wand gehangen, hierdoor is de lichtopbrengst 

uiteraard hoger dan in deze meting en kan de waarde van 1000 tux op het oog 

gemakkelijker gehaald worden . Dit maakt het mogelijk de twee armaturen 

verder te dimmen terwijl de waarde van 1000 tux op het oog toch behaald wordt 

en de vlakken dus minder fel worden . 
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Een bureau dieper in het vertrek 

krijgt maar een kleine bijdrage van 

daglicht. De hoge verlichtingssterkte 

op het oog moet bijna volledig komen 

van kunstlicht. Naast het algemene 

systeem wordt hier een aanvullende 

voorziening getroffen in de vorm van 

een pendelverlichting vlak boven het 

bureau (Figuur 19). Zo schijnt het 

licht direct van schuin boven in het 

oog, net als bij daglicht buiten. Deze 

variant ZOU ook eenvoudig 

toegevoegd kunnen worden in een 

bestaande 

kantoortuin. 

situatie zoals een 

Er is gekozen voor een kale TL 

( lxTL5-54W/830), zodat hieromheen 

de gewenste voorzieningen gemaakt 

t ijd 

daglicht + strato + TL I 

kunnen worden. Om te kijken of deze Figuur 19 Variant 2; pendel 

kale TL wel 1000 lux op het oog zou kunnen halen is er een handberekening 

uitgevoerd, deze is te vinden in de bijlage. Uit deze handberekening komt naar 

voren dat de kale Tl inderdaad min. 1000 lux op het oog kan halen en dat de 

lichtdoorlatingsfactor van de toe te voegen kap minimaal 0, 71 moet bedragen. 
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Er is bewust niet gekozen voor een bestaande Tl-armatuur omdat deze voorzien 

zijn van een spiegeloptiek die een afscherming bieden zodat het licht niet in de 

richting van de ogen schijnt. Hier moet het armatuur juist wel in de richting van 

de ogen licht uitstralen om de 1000 lux op het oog te kunnen halen. 

Om te voorkomen dat er discomfort ontstaat omdat men recht in de lamp kijkt, 

of omdat de taak te helder verlicht wordt, is er een voorziening getroffen. Deze 

voorziening is een matte transparante kap die om de TL heen zit met een strook 

zilverpapier recht onder de TL die functioneert als reflector. De matte 

transparante kap maakt het licht diffuus en zachter en dus prettiger om naar te 

kijken. De reflector zorgt ervoor dat het bureaublad niet te veel verlicht wordt, 

wat oak blijkt uit de meting die hiervoor verricht is. De meting is te vinden in de 

bijlage. 

Deze onderzoeksvariant zal verder in het verslag aangeduid warden als 'pendel'. 

3.2.3 Experimenten 
Er zijn experimenten gehouden waarin proefpersonen bepalen hoe ze de 

verlichting met betrekking tot visueel comfort ervaren. Deze proefpersonen 

hebben een halve dag gewerkt in het kantoor. Met behulp van vragenlijsten die 

de proefpersonen ingevuld hebben kan er een beeld geschetst warden van wat 

men vindt van het geheel en van de aanvullende verlichting. Naast de data van 

de vragenlijsten is er oak data verzameld betreffende verlichtingssterkten op 

verschillende plaatsen en luminantiewaarden. Dit staat verder beschreven in § 

3.2.3.3. Door een combinatie te maken tussen de verschillende databestanden, 

vragenlijsten enerzijds en metingen anderzijds, kan er een beeld gevormd 

warden van het visuele comfort in de kantoren. 

Om er voor te zorgen dat de proefpersonen de meetsensoren niet storen en 

andersom, zijn er twee identieke eenpersoonskantoren exact hetzelfde ingericht 

achter de experimenteergevel. In het ene kantoor zit de proefpersoon te werken 

en in het andere kantoor staat alle meetapparatuur opgesteld. Om er zeker van 

te zijn dat beide kantoren inderdaad identieke lichtomstandigheden hebben, zijn 

er vergelijkingsmetingen gedaan. Hieruit bleek dat de kantoren inderdaad 

voldoende identiek zijn. 
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3.2.3.1 Proefpersonen 

Om een betrouwbaar resultaat te krijgen waren er minimaal 25 proefpersonen 

nodig die deelnemen aan het experiment. Het is van belang een gelijke verdeling 

van proefpersonen te verkrijgen. Hierbij kan gedacht warden aan ongeveer 

evenveel mannen als vrouwen, of mensen met een bril, contactlenzen of zonder 

oogcorrectie. Wanneer een 'uitgebalanceerde' groep van proefpersonen wordt 

gebruikt, wordt de invloed van deze aspecten ook uitgebalanceerd. Dit geldt ook 

voor de leeftijd. Verder was het een eis dat de proefpersonen normaal ook 

dagelijks in een kantooromgeving werken. 

Van de proefpersonen werd verwacht dat ze een halve dag deelnamen aan het 

experiment. Zij verbleven daarbij in een kantoor op een 'normale' werkplek met 

een computer aangesloten op het netwerk van de TU/e. Hierdoor was het 

mogelijk dat de proefpersonen hun werk mee namen en in het proefkantoor in 

feite gewoon doorwerkten. Een aantal keren verscheen er een vragenlijst op de 

computer, die door de proefpersoon ingevuld moest warden. Deze vragenlijsten 

zijn te vinden in de bijlage. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten kan een 

beeld gevormd warden van wat de proefpersonen vonden van de verschillende 

verlichtingsconcepten en dan met name op het gebied van visueel comfort. 

De tijden waarop de proefpersonen aanwezig waren, zijn als volgt: 

Voor de middag van 8:30 uur tot 12:30 u of na de middag van 13:30 uur tot 

17:30 uur. 

De proefpersonen hebben bij beide varianten gewerkt en kregen steeds twee 

lichtniveaus aangeboden (Tabel 2). Het !age lichtniveau was ongeveer 1000 lux 

op het oog. Het hoge lichtniveau was circa 2000 lux, wat waarschijnlijk een te 

hoog niveau zal zijn en als niet comfortabel zal warden ervaren. 

De strata variant en de pendel zijn allebei dimbaar uitgevoerd en volledig 

gekoppeld in beide kantoren. Aan de hand van een aantal presets is geprobeerd 

zo goed mogelijk te corrigeren voor de invloed van het daglicht en zo de retinale 

verlichtingssterkte op een bepaald niveau te krijgen. Bij een donkere bewolkte 

dag werd er dus meer kunstlicht toegevoegd dan op een lichte zonnige dag. 

Per proefpersoon 
Lichtniveau 

(laaq) 1 (hooq) 2 
X (strata) X1 X2 
Y (pendel) Y2 Y2 

Tabet 2 Varianten per proefpersoon 

Het totale programma wat een proefpersoon doorloopt staat weergegeven in 

Figuur 20 . 
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15 min 

40min 

5min 

40min 

5min 

10min 

40min 

5min 

40min 

5min 

5min 

25min 

Figuur 20 

plaatsnernen, 
inleiding, 

vragenlijst 

werken 

vragenlijst 

werken 

vragenlijst 

koffiepauze 

wisselen van 
variant, 
werken 

vragenlijst 

werken 

vragenlijst 

afsluiting, 
vra enli"st 

proef 

De proefpersoon neernt plaats in het proefkantoor. Er volgt een kort 
inleiding en vervolgens word! de algernene vragenlijst ingevuld op de 

computer. 

De proefpersoon gaat zitten werken zoals hij/zij nonnaal ook zou 
doen. Op deze rnanier kan hij/zij acclirnatiseren 

Bijbehorende vragenlijst word! ingevuld en daarna wordt de 
lichtsituatie veranderd. 

De proefpersoon neernt weer plaats op dezelfde plek waar hij/zij al 
zat. De proefpersoon gaat weer gewoon zitten werken als nonnaal. 

Bijbehorende vragenlijst word! ingevuld. 

Er word! een korte koffiepauze gehouden waarna er gewisseld word! 
van werk lek dus naar de andere variant 

De proefpersoon gaat weer gewoon zitten werken (bij de andere 
variant dus) 

de proefpersoon vult weer de bijbehorende vragenlijst in en de 
lichtsituatie word! daarna veranderd. 

De proefpersoon neemt weer plaats op dezelfde plek waar hij/zij al 
zat. De proefpersoon gaat weer gewoon zitten werken als nonnaal. 

Bijbehorende vragenlijst word! ingevuld. 

De proefpersonen krijgen tot slot nog een afsluitende vragenlijst. 

comfortproef 

Schema met het programma dat de proefpersonen hebben door/open 

:::, 
<U 
Q) 
> ·c -.c 
.2 
C> 
0 
0 .c 

:::, 
tU 
a> 
> ·2 -.c 
.Q ... 
CD 
C> 
<U 

..J 

:::, 
<U 
Q) 

-~ 
C: -.c 
.2 
C> 
0 
0 
.c 

:::, 
tU 
Q) 

.:? 

.5 .c 

.Q ... 
a> 
C> 
J!! 

:::, 
<U 
Q) 
> ·2 
C> 
0 
0 
I 

:::, 
tU 
CD 
> ·2 -.c 
.Q ... 
CD 
C> 
J!! 

:::, 
<U 

~ ·c -.c 
.2 
C> 
0 
0 
I 

Zoals in het schema te zien is warden de proefpersonen op het laatst nog 

onderworpen aan een comfortproef. Dit houdt in dat de proefpersoon bij het 

grate zelf lichtende vlak gaat zitten aan het bureau en dan kijkt richting dit vlak. 

Het lichtende vlak wordt vervolgens aangestuurd van een laag lichtniveau naar 

een hoog lichtniveau en omgekeerd. De proefpersoon moet dan aangeven 

wanneer hij/zij het licht te fel, niet prettig meer vindt om naar te kijken. De 
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verlichtingssterkte op de plaats van het oog wordt gemeten en genoteerd . Als 

het licht van een hoog niveau naar een laag niveau gaat, moet de proefpersoon 

aangeven wanneer het licht te donker is, in die zin dat de sfeer niet prettig, 

naargeestig of bedompt wordt. De verlichtingssterkte die dan gemeten wordt op 

de plaats van het oog wordt ook genoteerd. Deze gegevens zijn verder niet 

gebru ikt in dit verslag. 

3.2.3.2 Samenstelling proefpersonen 

Er is uiteindelijk een groep proefpersonen samengesteld van 32 personen. Er is 

geprobeerd om op de meeste vlakken een zo 'n gevarieerd mogelijke groep 

samen te stellen . In deze paragraaf worden een aantal kenmerken van de groep 

weergegeven . 

In onderstaande grafiek is de leeftijdopbouw gegeven van de groep 

proefpersonen. Met name in het segment onder de 40 jaar wijkt de groep 

proefpersonen af van de leeftijdopbouw van een kantoorpopulatie gevonden in 

eerder onderzoek [Aries et al. 2004). In de groep proefpersonen zijn er naar 

verhouding te veel mensen onder de 30 jaar, en te weinig mensen tussen de 30 

en 39 jaar. 

60% 

50% 

Cl) 
.:i c: 30% 
Cl) 
::I 
C" 
Cl) 

.; 20% 

10% 

0% 

Leeftijdopbouw 

50% 

22% 

13% 12% 

7 I 
3% 

I I 
I t 

< 30 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 59 jaar > 60 jaar 

leeftijdscategorie 
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De verdeling van de groep proefpersonen is, als het gaat om de verdeling in 

mannen en vrouw en wel of niet bril (of contactlenzen) dragend, goed te 

noemen. 

Tabet 3 Verdeling van de groep proefpersonen 

Geslacht Oogcorrectie 
aantal percentage aantal percentage 

man 18 56% Niets 16 50% 
vrouw 14 44% Bril 11 34% 
totaal 32 100% Contactlenzen 5 16% 

Zoals in Tabel 3 is aangegeven, is de verdeling in mannen en vrouwen bijna 

gelijk. De verdeling in wel of niet een oogcorrectie is exact gelijk, wel zijn er 

meer mensen met een bril dan mensen met contactlenzen. 

Op deze aspecten is de groep goed uitgebalanceerd. 

3.2.3.3 Verlichtingsmetingen 

Verlichtingssterkte 

Er warden situaties gecreeerd waar de 

verlichtingssterkte op het oog/retina 

± 1000 lux bedraagt. Om dit te 

kunnen meten wordt gebruikt 

gemaakt van retinale verlichtings

sterkte detectoren [Derlofske, et al., 

2000]. In het ontwerp van dit 

instrument zijn de anatomische 

restricties van het gezicht van de 

mens meegenomen, waardoor er Figuur 21 

detectoren 
minder licht op het oog, de sensor, 

valt (Figuur 21). 

Retinale verlichtingssterkte 

Met behulp van the Monitoring Procedures in IEA taak 21 wordt de plaats van 

verschillende meetsensoren bepaald. 

In de ruimte is op de tafelbladen de horizontale verlichtingssterkte van het 

werkvlak (1,2 2,2 en 3,9 m uit de gevel, hoogte 0.75 m) gemeten. Op de 

zijwanden is op een afstand van 0,265 en 1,2 m een verticale sensor geplaatst 

op een hoogte van 1,25 m. Op het midden van de achterwand is op 1,25 m 

hoogte eveneens een verticale sensor geplaatst. Op het raam (naast kantoor) zit 

een zuignap met daarop een horizontale en een verticale sensor om zo het 

daglichtaanbod te kunnen registreren. 
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Figuur 22 Plaatsing sensoren 

Verder is er nag een verticale sensor die naast de retinale verlichtingssterkte 

detectoren is geplaatst en een verticale sensor die achter in de ruimte de 

verlichtingssterkte op het oog registreert. Er zijn in totaal 10 verlichtingssterkte 

sensoren gebruikt (Figuur 22). 

De retinale verlichtingssterkte is voor de pendel met een gewone lichtsensor 

gemeten, daarom zijn deze waarden voor de retinale verlichtingssterkte nag 

gereduceerd met 10%. Deze reductie van 10% is bepaald aan de hand van een 

meting . 

Luminantiemetingen 

Van verschillende vlakken en objecten warden de luminanties bepaald . 

Luminantiewaarden op de zijwanden warden op ooghoogte, voor zowel zittend 

als staand, gemeten op een hoogte van 1,2 en 1,8 meter. Zo warden de 

luminantieverhoudingen van de ruimte in kaart gebracht. 

Door middel van een luminantiecamera warden opnames gemaakt van de 

ruimte, die door een in luminanties gekalibreerde kleurschaal een beeld geven 

van de luminantieverdel ing in de ruimte (zie Figuur 23). 

De luminantieverhoudingen in werkruimten warden op grand van meting van de 

luminanties in het gezichtsveld beoordeeld . 
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De plaatselijke luminanties warden gemeten van ten minste: 

• De visuele taak 

• De directe omgeving van de visuele taak 

■ De omgeving van de visuele taak en andere relevante vlakken en 

objecten in het gezichtsveld, zoals armaturen vensters, vloer, wanden en 

plafond. 

Figuur 23 Voorbeeld opname luminantiecamera 

3.3 Verwerking 
De vragenlijsten die de proefpersonen in hebben gevuld zijn web-based . Dit wil 

zeggen dat de vragenlijst in de vorm van een webpagina is. Op deze manier 

wordt de data automatische weggeschreven naar een database. Aan alle 

antwoorden is een aparte codering gekoppeld. 

Deze database kan weer ingelezen warden in het statistische programma SPSS. 

SPSS en Excel zijn in combinatie gebruikt om de data te analyseren. 

Voor het analyseren van de verlichtingsmetingen is oak Excel gebruikt. 
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4 Resultaten 
Voordat verder wordt gegaan met de resultaten warden hierander de hypothese 

en de onderzoeksvragen herhaald. 

Hypothese: 

Het is mogelijk om een verticale verlichtingssterkte van minimaal 1000 Jux op 

het oog te realiseren, op een zodanige manier dat het visueel ook prettig is om 

te ervaren en in te werken. 

Onderzoeksvragen: 

• Voldoen de lichtklimaten aan de aanbevelingen voor 

luminantieverhoudingen? 

• Hoe wordt gereageerd op de hogere lichtniveaus in het totale kantoor? 

• Wat vindt men van de toegevoegde verlichting? 

• Bestaan er verschillen, in de beoordeling van de extra verlichting, tussen 

schrijf- leeswerk of beeldschermwerk? 

• Zijn aspecten zoals leeftijd, wel of geen oogcorrectie en lichamelijke 

gesteldheid van invloed op de beoordelingen? 

• Zijn er grate verschillen in de beoordeling van beide onderzoeksvarianten? 

• Zijn er grate verschillen in de beoordeling van het hoge en het lage regime? 

De resultaten zullen aan de hand van deze onderzoeksvragen en hypothese 

behandeld worden. Van de meeste resultaten zijn de bijbehorende grafiek te 

vinden in de bijlage. 

4.1 Retinale verlichtingssterkte 
Er is geprobeerd om alle praefpersonen dezelfde retinale verlichtingssterkte aan 

te bieden. Omdat we echter ook met daglicht te maken hebben, dat erg 

dynamisch van karakter is, is dit bijna niet mogelijk, met name bij de strato 

variant. Dit komt omdat deze zich vlak bij het raam bevindt, waardoor er grate 

invloed van het daglicht is. Bij de variant met de pendel is de invloed van 

daglicht een stuk minder omdat deze zich dieper in de ruimte bevindt . Dit 

verschil in invloed van het daglicht is terug te zien in de resultaten (Figuur 24 en 

Figuur 25), dit kun je namelijk zien aan de spreiding. De pendel is goed te 

regelen door de kleine invloed van daglicht en heeft daardoor een kleine 

spreiding. De strata variant is minder goed te regelen door de grate invloed van 

daglicht, en heeft daardoor een grate spreiding. Behalve in de grafiek is de mate 

van spreiding ook terug te zien in Tabet 4 met behulp van de standaarddeviaties. 

Tabet 4 De gemiddelden en standaarddeviaties van de retinale verlichtingssterkten 

Strato laag Strato hoog Pendel laag Pendelhoog 
gemiddelde 1227 1826 1085 1820 
standaarddeviatie 254 309 124 222 
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De opzet was dat de proefpersonen een laag lichtniveau (1000 lux) en een hoog 

lichtniveau (2000 lux) op het oog kregen aangeboden. Omdat er een behoorlijke 

variatie in de gemiddelde retinale verlichtingssterkten van de proefpersonen zit, 

is er een nieuwe indeling gemaakt. Op deze manier kunnen de resultaten beter 

met elkaar vergeleken worden. Bij deze nieuwe indeling is er een grens gelegd 

op 1400 lux: kleiner dan 1400 lux duiden we aan als laag (regime); groter dan 

1400 lux is hoog (regime). Dit is in Figuur 24 en Figuur 25 te zien als de gele 

stippellijn. 

I• strata laag (gem) ■ strata haag (gem) I 
2600 

2400 • ■ 
2200 ■ ■ •• ■ ■ 

;[ 2000 ■ ■ • ■ ■ 
■ 

■ •• .! 1800 ■ ■ •• ■ -f ■ 
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■ • ■ •• ■ • ■ ., ., -· ~ ■ • f 1400 ~ I! ••• --- • --- -· •• • ; 
■ ■ • .c 1200 u •• • i: •• • • ••• • • CD 1000 •• • > • CD 

ii 
C 

800 • .. 
CD 600 a:: 
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0 
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Figuur 24 Gemidde/de retlnale verlichtingssterkte per persoon voor de strata 

♦ Pendel laag (gem) ■ Pendel haag (gem) 
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2400 ■ • 2200 
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Figuur 25 Gemidde/de retinale verlichtingssterkte per persoon voor de pende/ 
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4.2 Luminantieverhoudingen 
Met een luminantiecamera zijn de luminanties van de ruime vast gelegd in een 

afbeelding. Deze camera heeft steeds om het kwartier een afbeelding gemaakt 

van de ruimte . Deze afbeeldingen zijn vervolgens bewerkt om er de gegevens uit 

te halen die relevant zijn . 

In de afbeelding zijn vlakken getekend waarover de gemiddelde luminantie 

wordt berekend . Bij elke afbeelding zitten deze vlakken exact op dezelfde plaats. 

In Figuur 26 is een dergelijke afbeelding van de luminantiecamera te zien, met 

de rekenvlakken en de kleurenschaal. Deze kleurenschaal is ook voor elke 

afbeelding hetzelfde en geeft aan welke luminantie er bij welke kleur hoort. 

Figuur 26 

' ■ ----- - --- . 

' •----- --~ 

5000 

3000 

2000 

1000 

600 

Afbeelding van de luminantiecamera met rekenvlakken en de kleurschaal 

Er is een selectie gemaakt uit de gemaakte afbeeldingen. Er is onderscheidt 

gemaakt tussen bewolkt, donker weer en zonnig, helder weer. De gekozen 

afbeeldingen vormen hierdoor de twee uitersten ook in de 

luminantieverhoudingen. Verder worden de afbeeldingen nog onderverdeeld in 

strato-laag, strato-hoog, pendel-laag en pendel-hoog, omdat dit ook de 

verschillende situaties zijn die zijn aangeboden . 
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4.2.1 Bewolkt, danker weer 
Strato variant laag 

verhoudina I.a. v. beeldsch81TTI verhoudin< t.a.v. bureaublad 
vfak vfak luminantie luminantie vfak vfak luminantie luminantie 

cd/m2 vertiauding cd/m2 vemouding 

0 wand 254 2 O wand 254 
1 strata 1242 3 1 strata 1242 
2 wand 160 2 2 wand 160 
3 wand 366 1 3 wand 366 
4 lucht 524 1 4 lucht 524 
5 bomen 190 2 5 bomen 190 
7 wand 194 2 6 scherm 382 
8 bureau 255 1 7 wand 194 
9In<>ndel 280 1 9Ioendel 280 

14 strata 1103 3 14 strata 1103 
6 scherm 382 - 8 bureau 255 -

De 1: 3: 10 regel wordt niet overschreden bij beeldscherm werk. Bij lees

schrijfwerk is de luminantieverhouding tussen de taak en het verlichte vlak 

maximaal 1: 5. Dit is ook goed toelaatbaar. 

Strato variant hoog 

verhoudinc ta. v. beeldscherm verhoudir> t.a.v. bureaublad 

1 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 

vlak vfak luminantie luminantie vlak vfak luminantie luminantie 
cd/m2 vemauding cd/m2 vemouding 

O wand 348 
1 strata 2026 
2 wand 234 
3 wand 516 
4 lucht 2412 
5 bomen 335 
7 wand 287 
8 bureau 518 
9 oendel 481 

14 strata 1971 
6 scherm 462 

Bij beide werkzaamheden zijn de verhoudingen toelaatbaar. 

Pendel laag 

verhoudill<l t.a. v. beeldscherm 

1 
4 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
4 

O wand 348 1 
1 strata 2026 4 
2 wand 234 2 
3 wand 516 1 
4 lucht 2412 5 
5 bomen 335 2 
6 scherm 462 1 
7 wand 287 2 
9 oendel 481 1 

14 strata 1971 4 
8 bureau 518 

verhouding t.o.v. bureau 
vfak vfak luminantie luminantie vfak vfak luminantie luminantie 

cd/m2 vemaudina cd/m2 verhoudina 
12 oendel 2356 7 10 scherm 353 
13 wand 142 2 12,=el 2356 

1 strata 226 2 13 wand 142 
5 bomen 100 4 5 bomen 100 
4 lucht 375 1 4 lucht 375 
7 wand 103 3 2 wand 93 
0 wand 184 2 7 wand 103 

10 scherm 353 1 11 bureau 136 

Bij schrijf- leeswerk ontstaat er een redelijk grote verhouding tussen het 

bureaublad en de pendel, namelijk 1: 17. Bij schrijf- leeswerk zal de pend el niet 

in de directe omgeving van de visuele taak hangen en daarom is deze 

verhouding toelaatbaar_ Indien de pendel wel in het directe gezichtsveld hangt 

zal dit grote luminantiecontrast voor problemen zorgen. Bij beeldschermwerk 

ontstaan er geen grote verhoudingen_ Deze verhoudingen zijn goed toelaatbaar_ 
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4.2.2 

Pendel hoog 

verhouding t.o.v. beeldscherm verhoudin! t.o.v. bureaublad 
vlak vlak luminantie luminantie vlak vlak 

cd/m2 verhouding 
12Ioendel 3863 9 10 scherm 
13 wand 165 3 12 :pendel 

1 strata 218 2 13 wand 
5 bomen 102 4 5 bomen 
4 lucht 850 2 4 lucht 
7 wand 110 4 2 wand 
0 wand 185 2 7 wand 

10 scherm 444 1 11 bureau 

Vaar pendel haag geldt hetzelfde als vaar vaargaande, pendel laag. 

Heldere hemel 
Strato variant laag 

luminantie luminantie 
cd/m2 verhoudino 

444 3 
3863 25 

165 1 
102 2 
850 5 

98 2 
110 1 
157 1 

verhoudinc t.o.v. beeldscherm verhoudin t.o.v. bureaublad 
vlak vlak luminantie luminantie vlak vlak luminantie luminantie 

cd/m2 verhouding cd/m2 verhouding 
0 wand 465 1 0 wand 465 3 
1 strata 1027 2 1 strata 1027 1 
2 wand 268 2 2 wand 268 5 
3 wand 1798 4 3 wand 1798 1 
4 lucht 4668 10 4 lucht 4668 4 
5 bomen 714 2 5 bomen 714 2 
7 wand 279 2 6 scherm 450 3 
8 bureau 1321 3 7 wand 279 5 
9ipendel 400 1 9 Ipendel 400 3 

14 strata 782 2 14 strata 782 2 
6 scherm 450 8 bureau 1321 

Er antstaan geen grate luminantieverhaudingen. De luminanties zijn taelaatbaar. 

Strato variant hoog 

verhoudina t.o .v. beeldscherm verhoudin t.o.v. bureaublad 
vlak vlak luminantie luminantie vlak vlak luminantie 

cd/m2 verhouding cd/m2 
0 wand 558 1 0 wand 558 
1 strata 2204 4 1 strata 2204 
2 wand 333 2 2 wand 333 
3 wand 1348 2 3 wand 1348 
4 lucht 4959 9 4 lucht 4959 
5 bomen 893 2 5 bomen 893 
7 wand 380 2 6 scherm 572 
8 bureau 1136 2 7 wand 380 
9 oendel 621 1 9 Ioendel 621 

14 strata 2017 4 14 strata 2017 
6 scherm 572 8 bureau 11 36 

Oak hier antstaan geen grate luminantieverhaudingen. Wei is de luminantie van 

het grate zelf lichtende vlak erg haag ±2000 cd/m 2
• 
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Pendel laag 

verhoudinc t.o. v. beeldscherm verhoudin t.o.v. bureaublad 
vlak vlak luminantie luminantie vlak vlak luminantie luminantie 

cd/m2 verhoudinn cd/m2 verhoudina 
12Ioendel 1635 4 10 scherm 369 2 
13 wand 213 2 121"""""1 1635 9 

1 strato 675 2 13 wand 213 1 
5 bomen 1591 4 5 bomen 1591 9 
4 lucht 2009 5 4 lucht 2009 11 
7 wand 317 1 2 wand 329 2 
0 wand 728 2 7 wand 317 2 

10 scherm 369 1 11 bureau 179 1 

verhoudinc t.o. v. beeldscherm verhoudin t.o. v. bureaublad 
vlak vlak luminantie luminantie vlak vlak luminantie luminantie 

cd/m2 verhoudinn cdlm2 verhoudina 
12 1=ndel 1765 4 10 scherm 465 
13 wand 373 1 12 loendel 1765 

1 strato 1473 3 13 wand 373 
5 bomen 1871 4 5 bomen 1871 
4 lucht 9165 20 4 lucht 9165 
7 wand 611 1 2 wand 647 
0 wand 1264 3 7 wand 611 

10 scherm 465 1 11 bureau 280 

Hier zijn twee situaties afgebeeld. In de bovenste situatie zijn de lamellen 

gekanteld om de helderheid van het raam naar beneden te brengen. In de 

onderste situatie staan de lamellen gewoon horizontaal. De helderheid van het 

raam is hier dan ook erg hoog en kan voor problemen zorgen. Zo ontstaat er een 

grote luminantieverhouding tussen de taak en het raamoppervlak (1:20 en 

1:33). De lamellen zouden hier ook gekanteld moeten worden. In de bovenste 

situatie ontstaan namelijk geen grote luminantieverhoudingen die voor 

problemen kunnen zorgen. 

Pendelhoog 

verhoudinc t.o. v. beeldscherm verhoudin t.o.v. bureaublad 

2 
6 
1 
7 

33 
2 
2 
1 

vlak vlak luminantie luminantie vlak vlak luminantie luminantie 
cd/m2 verhoudinn cd/m2 verhoudino 

12Ioendel 4061 8 10 scherm 530 
13 wand 264 2 12IoendEI 4061 

1 strata 731 1 13 wand 264 
5 bomen 1847 3 5 bomen 1847 
4 lucht 2335 4 4 lucht 2335 
7 wand 348 2 2 wand 358 
O wand 757 1 7 wand 348 

10 scherm 530 1 11 bureau 224 

In deze situatie zijn de lamellen ook gekanteld, omdat er anders weer te grote 

helderheden ontstaan in het raamvlak. De grootste verhoudingen ontstaan nu 

tussen de visuele taak en de pendel, namelijk 1 :8 en 1: 18. Bij schrijf- leeswerk 

zal de pendel niet in de directe omgeving van de visuele taak hangen en daarom 

is deze verhouding toelaatbaar. Indien de pendel wel in het directe gezichtsveld 

hangt zal dit grote luminantiecontrast ( 1: 18) voor problem en zorgen. 
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4.3 Reactie op hogere lichtniveaus 
In het kantoor zijn de lichtniveaus in alle opzichten een stuk hoger dan bij de 

huidige kantoorverlichting in de praktijk. Hoe reageert men hierop? Wordt dit 

geaccepteerd? De volgende resultaten geven hierin inzicht. 

Indien bij een bespreking van antwoorden op een vraag geen grafiek is 

afgebeeld is deze terug te vinden in de bijlage. 

Lichtniveau op het bureau 

De antwoorden op de vraag: "Hoe beoordeelt u op dit moment het totale 

lichtniveau in het kantoor, op het bureau?" worden hier besproken . 

Het lage regime scoort bij beide varianten net iets beter dan het hoge regime . 

Over het algemeen wordt hier goed gescoord. Bij de strato- laag vindt ± 80% het 

lichtniveau op het bureau goed, bij de pendel-laag is dit ±70%. Bij het hoge 

regime ligt het evenwicht iets meer naar 'veel licht' maar nog steeds vindt ±75% 

bij de strata variant en ±65% bij de pendel het lichtniveau op het bureau 

ongeveer goed . Bij de strata variant ligt de gemiddelde verlicht ingssterkte op het 

bureaublad ongeveer tussen de 1200 en 2200 lux, bij de pendel ligt dit tussen de 

800 en 1300 lux. 

Lichtniveau in de gehele ruimte 

De antwoorden op de vraag: "Hoe beoordeelt u op dit moment het totale 

lichtniveau in het kantoor, in de gehele ruimte?" warden hier besproken . In 

Figuur 27 is een duidelijk zichtbaar verschil aanwezig tussen de strata variant en 

de pendel. Er bestaat geen groat verschil tussen het hoge en het lage regime . 

De strata variant scoort bij beide regimes veel naar 'veel licht'. Dit is te 

verklaren doordat het grote zelf lichtende vlak zo nadrukkelijk aanwezig is in het 

gezichtsveld . Maar ±43% bij de strata variant vindt de hoeveelheid licht 

ongeveer goed . De pendel is minder sterk aanwezig . Bij de pendel vindt 78% het 

lichtniveau in de gehele ruimte ongeveer goed, ongeacht het hoge of lage 

regime . 

Lichtn iveau in de gehele ru imte? (strato) lichtniveau in de gehete ruimte? (pendel) 

[ D laag 1eg1me ■hoog regim e ] ! D laag regime ■hOog , eg,me ] 

100% 100% 

90% 90% 

80% 80% 

70% 70% 

60% 60% 

50% 
42% 

4 5% 50% 

40% 40% 

30% 30% 

20% 20% 

10% 10% 
0% 0% o•• O'A> 

0% 0% 

te weinig wein ig licht ongeveer veel lich t te vee l lich t te weinig weinig licht ongeveer vee l licht te vee l licht 
licht goed licht goed 

Figuur 27 Antwoorden op de vraag: Hoe beoordeelt u op dit moment het totale 

lichtniveau in het kantoor, in de gehele ruimte? 
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Lichtniveau op het beeldscherm 

De antwoorden op de vraag : "Hoe beoordeelt u op dit moment het totale 

lichtniveau in het kantoor, op het beeldscherm?" warden hier besproken. Bij de 

pendel is er een duidelijk verschil te zien tussen het hoge en het lage regime. Dit 

is te verklaren doordat de pendel vrij dicht en recht boven het beeldscherm 

hangt. Als de pendel meer licht produceert, valt er ook duidelijk zichtbaar meer 

licht op het beeldscherm. Bij de strata variant hangt het grote zelf lichtende vlak 

achter het beeldscherm en zal het hoge regime niet direct resulteren in zichtbaar 

en merkbaar meer licht op het beeldscherm dan bij het lage regime. Bij strato

laag en strato-hoog vindt 73% het lichtniveau op het beeldscherm goed, bij 

pendel-laag is dit 66%. Bij pendel-hoog vindt 44% het lichtniveau op het 

beeldscherm goed en 47% vindt het lichtniveau (te) hoog. 

Te veel licht in de gehele ruimte 

De antwoorden op de stelling: "Er is te veel licht in de gehele ruimte", warden 

hier behandeld. Bij de strata variant zijn de meningen redelijk verdeeld, wel is 

duidelijk te zien dat bij de strato-hoog meer mensen het er mee eens zijn dat er 

te veel licht is in de gehele ruimte (Figuur 28). Bij pendel-hoog antwoorden meer 

mensen naar 'eens' dan bij pendel-laag. Toch is bij pendel-hoog ±78% en bij 

pendel-laag ±94%, het er niet mee eens dat er te veel licht is in de gehele 

ruimte. Bij strato-hoog is ±56% en strato-laag ±69% het er niet mee eens en 

respectievelijk 42% en 23% is het er wel eens dat er te veel licht is in de gehele 

ruimte. Minimaal 70% vindt dus bij het lage regime dat er niet te veel licht is in 

de gehele ruimte, dit is een hoog percentage. Men reageert hier goed op de hoge 

lichtniveaus. 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Er Is te veel llcht In de gehele rulmte (strato) 

... 
Helemaal 
mee eens 

2 3 4 

Helemaal 
mee 

oneens 

5 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Er Is te veel llcht In de gehele rulmte (pendel) 

"" 
Helemaal 
mee eens 

3 4 

Helemaal 
mee 

oneens 

5 

Figuur 28 Antwoorden op de vraag of er te veel /icht in de gehele ruimte is. 
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Tevreden met hoeveelheid licht op werkplek 

Ook is het volgende gevraagd: "Hoe tevreden bent u met de hoeveelheid licht op 

deze werkplek op dit moment?", de antwoorden hierop warden hier behandeld . 

Bij de strato variant zijn de meningen wederom verdeeld. Er is geen du idel ijk 

verschil tussen hoog of laag bij de strata variant. Bij de strata variant is ±35% 

ontevreden met de hoeveelheid licht op de werkplek, maar ±56% is wel 

tevreden . Bij de pendel is er wel duidelijk verschil tussen hoog en laag . Bij 

pendel-laag is ±70% tevreden en ±10% ontevreden, bij pendel-hoog is 47% 

tevreden en 31% ontevreden met de hoeveelheid licht op de werkplek. 

4.4 Beoordeling van de verlicht ing 
De toegevoegde verlichting is (vanzelfsprekend ) heel anders dan wat men 

t raditioneel gewend is. Hoe bevalt deze verlichting bij de proefpersonen? Vindt 

men het prettig of totaal niet prettig . 

Bij de resultaten in de bijlagen is bij de beoordeling van de toegevoegde 

verl ichting deze vraag opgenomen: "Wat vindt u van het licht van dit kantoor 

vanaf deze plek? (daglicht+kunstlicht)" . De antwoorden hierop waren plezierig of 

niet plezierig, storend of niet storend enzovoorts op een v ijf punt sschaal. 

Deze vraag zal in deze paragraaf behandeld warden. Omdat het lage regime op 

alle vragen beter scoort dan het hoge regime, wordt het !age regime hier nog 

extra behandeld in vergelijking tussen de varianten. 

Licht plezie rig? 

Bij de strato variant is een duidelijk 

verschil te zien tussen het hoge en het 

!age regime, bij de pendel is dit verschil 

minder duidelijk aanwezig. Bij strato-laag 

vindt ±58% het licht plezier ig, ±31 % 

vindt het niet plezierig. Bij pendel-laag 

vindt ± 44% het licht plezier ig, ±26% 

vindt het niet plezierig, 31 % is neutraal. 

Deze getallen zij n terug te zi en in Figuur 

29. Het is duidelijk dat men over de strata 

va riant een duidelijkere mening heeft dan 

I 50% 
45% 

40% 
35% 

30% 
25% 
20% 

15% 
10% 

5% 
0% 

licht plezierig? (laag regime) 

i o strata ■ pendel i 

46% 

31% 
27% 

12"/4 

1 
I niet I I 

plezierig I I 

' 1 2 I 3 4 

over de pendel , al zijn de meningen wel ' Figuur 29 Licht p lezierig? Voor het /age regime 

verdeeld. Bij strato-hoog vindt ±42% het 

licht plezierig en 40% vindt het niet 

plezierig . Strato-hoog scoort dus slechter 

dan strato- laag . 
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Licht storend? 

Bij zawel de strata variant als de pendel 

is er een verschuiving naar 'starend' te 

zien als het hage regime met het lage 

regime wordt vergeleken. Bij de strato 

variant is deze verschuiving iets 

duidelijker aanwezig dan bij de pendel. 

Beide lage varianten worden met elkaar 

vergeleken in Figuur 30. Bij de strata 

variant zijn de meningen over de 

verlichting niet duidelijk zichtbaar, 31 % 

is neutraal. Bij de pendel ligt het 

50% 

45% 

40% 
35% 

30% 

25% 

20% 

15% 
10% 

5% 

0% 

llcht storend? (laag regime) 

I a streto ■ pendef j 

storend 

2 3 4 

niet 
storend 

5 

evenwicht duidelijk meer naar 'niet Figuur 30 Licht storend? Voor het /age regime 

starend', maar oak daar vindt ±26% het 

licht starend. 

Licht fel, scherp? 

Bij de strata variant bestaat er geen 

groot verschil tussen het hage en het 

lage regime. Bij beide regimes vindt 

±47% het licht 'fel, scherp'. Bij het lage 

regime vindt ±35% het licht 'zacht', bij 

het hoge regime bedraagt dit 21 %. Bij 

de pendel scoart het lage regime 

duidelijk beter dan het hoge regime. Bij 

pendel-laag vindt 34% het licht 'zacht' 

en aak 34% vindt het licht 'fel, scherp'. 

Bij pendel hoog bedraagt dit 

respectievelijk 9% en 51 %, en 

verschuift het dus duidelijk naar fel, 

llcht fel, scherp? (lage regime) 

j ■ pendel a streto j 

50% 

45% 42% 

40% 
35% 

30% 

25% 

20% 

15% 
10% -

5% 

0% 
tel, zachl 

scherp 

2 3 4 5 

Figuur 31 Licht fel, scherp? Voor het /age regime 

scherp. Beide lage varianten worden vergeleken in Figuur 31. Er bestaan 

eigenlijk geen grate verschillen tussen de varianten. Een verschil zit er in de 

beoordeling 'fel, scherp', deze is bij de 

strata variant 46% en bij de pendel 

34%. 

Licht verblindend? 

Bij beide varianten bestaat er een 

duidelijk verschil tussen het hage en het 

lage regime, waarbij het lage regime 

duidelijk beter scoort. Bij de pendel is 

dit verschil het duidelijkste aanwezig. Bij 

strato-laag vindt 58% het licht niet 

verblindend, 27% vindt het licht 
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Figuur 32 Licht verblindend? Voor het !age regime 



verblindend. Bij strato hoog bedraagt dit respectievelijk 36% en 40%. Bij 

pendel- laag vindt 56% het licht niet verblindend en 28% vindt het licht wel 

verblindend . Bij pendel-hoog bedraagt dit respectievelijk 25% en 47%. Beide 

lage varianten worden met elkaar vergeleken in Figuur 32. Er bestaan geen 

noemenswaardige verschillen tussen beide varianten: 27% vindt het licht 

verblindend, ±56% v indt van niet. 

Strato plezierig? 

De antwoorden op de vraag, of men het grote zelf lichtende vlak aan de muur 

plezierig vindt, worden behandeld omdat deze antwoorden niet voldoen aan de 

verwachting. Het hoge regime scoort namelijk beter dan het lage regime. Hier 

zijn allerlei verklaringen voor gezocht zoals invloed door leeftijd, geslacht, 

lichamelijke gesteldheid, wel of geen oogcorrectie en de weersinvloeden. Maar 

aan de hand van deze invloeden konden de resultaten niet verklaard warden. 

Strato/pendel nadrukkelijk aanwezig? 

De antwoorden op de vraag of men het grote zelf lichtende vlak aan de muur of 

de pendel boven het bureau nadrukkelijk aanwezig vindt, warden hier 

behandeld . Voor beide varianten in beide regimes vindt het merendeel (> 70%) 

de extra verlichting 'nadrukkelijk aanwezig'. Maar hier moet bij vermeld warden 

dat door de vraagstelling direct alle aandacht gevestigd wordt op de extra 

verlichting waadoor men er meer op let en deze meteen erg aanwezig is. 

4.5 Verschillen tussen de varianten/hoog en laag 
Om iets over de verschillen tussen de varianten enerzijds en het hoge en lage 

regime anderzijds te kunnen zeggen zijn eigenlijk nagenoeg alle resultaten in de 

bijlagen van belang . 

4.5.1 Strata variant - pendel 
Zoals te zien is in de vorige paragraaf zijn er bij de daar behandelde vragen geen 

grote verschillen te zien tussen de strata variant en de pendel. De vragen 

waarbij wel een (duidelijk) verschil is te zien tussen strata variant en pendel in 

de antwoorden zullen hieronder behandeld warden . Antwoorden op vragen die 

niet behandeld warden vertonen dus oak geen groot verschil tussen strato 

variant en pendel. 

Bij de volgende vragen : 

• Wat vindt u van het lichtniveau in de ruimte? 

• Er is te veel licht in de gehele ruimte 

• Hoe tevreden bent u met de hoeveelheid licht op de werkplek? 

Hier scoort de pendel beter dan de strata variant (§4.3). 
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Op de stelling 'Het kunstlicht is te fel' scoort de pendel meer naar 'oneens'. De 

pendel wordt als minder fel ervaren dan de strata variant. In Figuur 34 is dit 

verschil zichtbaar gemaakt door het in een drie punts schaal weer te geven. 

Opvallend is wel dat er toch 31 %(pendel) en 430/o(strato variant) het kunstlicht 

te fel vindt. 

Bij de vraag of men moeilijkheden heeft met de zichtbaarheid van tekst op het 

beeldscherm, bestaat er ook een klein verschil tussen de strata variant en de 

pendel. De pendel scoort hier ook beter dan de strata variant. Opmerking hierbij 

is wel dat ze allebei goed scoren. Bij de pendel heeft 84% geen moeilijkheden 

met de zichtbaarheid van tekst op het beeldscherm, bij de strata variant is dit 

73% (Figuur 33). 

Het kunlllllcht la t8 fel (laag regime) 

I □ s trata ■ pendel I 
70% ~ -----------

~% +-------------

40% 

30% 

20% 

0% 

Figuur 34 Antwoorden op 'het kunstlicht is 

te fel' 

4.5.2 Laag - hoog 

Moellljkheden met zlchtburheld van tekll op 
beeldscherm? (lage regime) 

I □ strata ■ pendel I 
00% ~ ------

10% 

0% 

Figuur 33 Moeilijkheden met zichtbaarheid 

tekst op beeldscherm (/age regime) 

Ook hier warden alleen de vragen behandeld waarbij in de antwoorden duidelijk 

een verschil is te zien tussen het lage regime en het hoge regime. 

e Bij de vraag wat men vindt van het lichtniveau op het beeldscherm, is bij 

de pendel duidelijk verschil te zien tussen laag en hoog (§4.3). 

e Op de stelling dat er te veel licht is in de gehele ruimte, is bij zowel de 

strata variant als de pendel een duidelijk verschil te zien tussen het lage 

en het hoge regime. Hiermee wordt duidelijk dat de invloed van de extra 

verlichting op de ruimte duidel ijk aanwezig is. 

e Bij de antwoorden op de vraag of men tevreden is met de hoeveelheid 

licht op de werkplek, is bij de pendel een duidelijk zichtbaar verschil 

aanwezig tussen het lage regime en het hoge regime. Bij de strata 

variant is er geen verschil zichtbaar. 

e Bij de vraag of de strato/pendel nadrukkelijk aanwezig is, is bij de 

pendel een duidelijk verschil te zien tussen hoog en laag. Bij de strata 

variant is dit verschil niet aanwezig. Dit duidt er op dat de nadrukkelijke 

aanwezigheid van de strata variant niet afhankelijk is van de hoeveelheid 
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licht dat het grote zelf lichtende vlak uitstraalt. Bij de pendel is de 

nadrukkelijke aanwezigheid wel afhankelijk van de hoeveelheid licht die 

de pendel uitst raalt. 

• Of het licht plezier ig is, kan bij beide varianten een verschil 

geconstateerd worden tussen het lage regime en het hoge regime. Hoe 

men de verlichting beoordeeld is afhankelijk van de hoeveelheid licht. 

• Op de vraag of het licht fel, scherp is of strato/pendel fel, scherp is, is bij 

beide antwoorden een duidel ijk verschil te zien tussen hoog en laag bij 

de pendel. Of de pendel scherp, fel wordt bevonden is duidelijk 

afhankelijk van de hoeveelheid licht dat de pendel uitstraalt. Bij de strato 

variant is het verschil minder duidelij k aanwezig. 

• Of het licht verblindend is, kan bij beide varianten een verschil 

geconstateerd worden tussen het lage regime en het hoge regime. Of 

het licht verblindend is, is afhankelijk van de hoeveelheid licht. 

• Op de stell ing 'Het kunstlicht is te fel' is bij de pendel een du idelijk 

verschil aanwezig tussen laag en hoog . Bij de strato variant is dit verschil 

veel minder duidelijk aanwezig . Of het kunstlicht te fel wordt bevonden 

is bij de pendel duidelijk afhankelijk van de hoeveelheid licht uitgestraald 

door de pendel. 

• Op de vraag of men last heeft van verblinding door kunstlicht als naar 

het beeldscherm wordt gekeken, zijn bij beide antwoorden verschillen te 

zien tussen het lage regime en het hoge regime . 

• Bij de pendel is duidelijk verschil tussen hoog en laag te zien als het gaat 

om de zichtbaarheid van de tekst op het beeldscherm . Bij de strato 

variant is het verschil tussen hoog en laag minder zichtbaar. Als de 

pendel meer licht geeft valt er ook meteen meer licht op het 

beeldscherm, omdat de pendel v lak boven het beeldscherm hangt. Het 

grote zelf lichtende vlak hangt achter het beeldscherm en zorgt daarom 

alleen ind irect voor meer licht op het beeldscherm. Daarom is bij de 

strato variant het verschil tussen hoog en laag minder zichtbaar. 

Ditzelfde geldt ook voor de stelling 'er is te veel licht op het 

beeldscherm '. 

4.6 Verschillen bij schrijf- leeswerk of beeldschermwerk 
Schrijf- en leeswerk is horizontaal georienteerd terwijl beeldschermwerk meer 

verticaal is georienteerd . Bij beeldschermwerk kunnen er reflecties ontstaan door 

kunstlicht en heeft men te maken met leesbaarheid van tekst op het scherm wat 

ook afhankelijk is van de verlichting. Hoe scoren de verschillende varianten 

hierbij? 

Er zijn geen grote versch illen zichtbaar tussen de strato variant of de pendel als 

het gaat om schrijf- leeswerk of beeldschermwerk. Beide varianten scoren even 

goed op deze aspecten. 74% (strato variant) a 84% (pendel) heeft geen 
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moeilijkheden met de zichtbaarheid van de tekst op het beeldscherm. Bij strato

laag vindt 93% dat er niet te veel licht op het beeldscherm valt, strata hoog is 

dit 87%, bij de pendel is dit respectievelijk 79% en 60%. Minimaal 82% is het er 

mee oneens dat er te veel licht op het bureau valt, bij zowel de strata variant als 

de pendel. 

Wei is er duidelijk verschil zichtbaar tussen schrijf- en leeswerk enerzijds en 

beeldschermwerk anderzijds voor zowel de strata variant als de pendel. Dit 

verschil is zichtbaar gemaakt in Figuur 35. In dit figuur is het alleen zichtbaar 

gemaakt voor het lage regime, omdat deze net iets beter scoort dan het hoge 

regime. In de figuur is duidelijk te zien dat bij beeldschermwerk er veel meer 

mensen last hebben van verblinding door het kunstlicht dan bij schrijf- leeswerk. 

Last van verblinding door kunslicht 
(strato) 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

I a beeldschermN erk ■ schrijf- leesw erk I 

31% 

4% 
0% 0% 

Veel last 

2 3 4 

Geen 

last 

5 

Last van verblinding door kunslicht 
(pendel) 

I a beeldschermN erk ■ schrijf- leesw erk I 

Veel last 

2 3 4 

Geen 

last 

5 

Figuur 35 Verschil tussen beeldschermwerk en schrijf- /eeswerk (/age regime) 

Tabel 5 Bijbehorende gemiddelden en standaarddeviaties 

strato aemel 

~-~ st~cme ~--~ SUJrKlaarojevialie 

Vertiirdna bij naar beek:lscherm kijken 3,50 1,393 3,50 1,368 
Vertiirden bii lezen 4,35 0,797 4,22 0,941 

4. 7 Invloed van aspecten zoals leeftijd en geslacht 
Er is oak gekeken naar de invloed van persoonlijke kenmerken, van de 

proefpersonen, op antwoorden op de vragen. Dan gaat het om leeftijd, wel of 

geen oogcorrectie, geslacht en dergelijke. 

4. 7 .1 Leeftijd 

De kwaliteit van de ooglens gaat achteruit naarmate men ouder wordt. Daardoor 

hebben oudere mensen (> 40 jaar) meer licht nodig om hetzelfde te kunnen zien 

als jongere mensen. Daarom wordt er verwacht dat er een leeftijdsinvloed in de 

antwoorden zal zitten. 
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Strato variant 

Als het gaat om de felheid en de verblinding die de strato variant daardoor 

veroorzaakt is er een leeftijdsinvloed aanwezig. In Figuur 38 tm Figuur 36 is de 

leeftijdsinvloed te zien. Onder het hoge regime vinden mensen onder de 40 jaar 

het licht eerder fel en verblindend dan mensen boven de 40 jaar. Bij het lage 

regime is de leeftijdsinvloed minder duidelijk aanwezig. In Tabel 6 is ook te zien 

dat de mensen onder de 40 jaar altijd gemiddeld lager scoren bij de antwoorden 

dan de mensen boven de 40 jaar. 
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Figuur 37 Antwoorden naar leeftijd; Wat vindt u van het licht van dit kantoor? 
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Figuur 36 Antwoorden naar leeftijd; Wat vindt u van het lichtende vlak aan de muur 
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Het kunstlicht is te fel 
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Figuur 38 Antwoord naar leeftijd; 

Het kunstlicht is te tel 

Tabe/ 6 Bijbehorende gemiddelden en standaarddeviaties 
Licht is verblindend Licht is fel, scherp Kunstlicht is le fel 
fgemiddeld stdev gemiddeld stdev fgemiddeld stdev 

Leefliid < 40 2,74 1,163 2,33 1,074 2,48 1,528 
Leeftiid > 40 3,55 1,753 3,00 1,183 3,55 1,695 

strato is verblindend strato is fel, scherp 
rciemiddeld stdev lciemiddeld stdev 

Leeftiid < 40 2,59 1,185 2,19 1,001 
Leeftijd > 40 3,55 1,695 2,91 1,375 

Pendel 

Als het gaat om de variant met de pendel komt de leeftijdsinvloed minder sterk 

naar voren. Alleen in de volgende stelling: 'Er valt te veel licht op het bureau' en 

de vraag 'wat vindt u van de hoeveelheid licht op de werkplek' kun je een 

duidelijke invloed naar leeftijd zien. Deze antwoorden horen eveneens bij het 

hoge regime. De mensen onder de 40 zijn het er duidelijk meer mee eens dat er 

te veel licht valt op het bureau, en meer ontevreden met de hoeveelheid licht op 

de werkplek dan mensen boven de 40. 
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Bij leeftijd onder de 40 jaar hoort een 

gemiddelde van 3,65. Bij de leeftijd 

boven de 40 jaar bedraagt dit 4,58. De 
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gemiddeld hoger dan de mensen onder 

de 40. 

Figuur 39 Antwoorden naar leeftijd "Er valt te vee/ /icht op het bureau" 
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Figuur 40 Antwoorden naar leeftijd 

"Er valt te vee/ licht op het bureau" 

4. 7.2 Geslacht 

Bij leeftijd onder de 40 jaar hoort een 

gemiddelde van 3,00. Bij de leeftijd 

boven de 40 jaar bedraagt dit 3,83. De 

mensen boven de 40 scoren dus 

gemiddeld hoger dan de mensen onder 

de 40. 

Bij vragen die betrekking hebben op hoeveelheid licht, verblinding, plezierig of 

niet plezierig, storend of niet storend, is er steeds een groep van 30% of meer 

die negatief scoren. Er is gekeken of dit steeds dezelfde proefpersonen zijn en of 

ze bepaalde overeenkomsten hebben. Er leek een overeenkomst in geslacht in te 

zitten . Daarom is er gekeken naar een eventueel verband tussen het antwoord 

op de vragen en het geslacht. Met name bij de strata variant zou er een duidel ijk 

verband tussen geslacht en beoordeling van de variant bestaan en dan met 

name bij het hoge regime. Maar de verdeling tussen man/vrouw en mensen die 

graag veel licht hebben en mensen die niet veel licht willen is niet gelijk (zie 

Figuur 41). Bij het hoge regime zitten er duidelijk meer mannen dan vrouwen in 

Verdeling bij Laag (<1400) en Hoog (>1400) tussen man 
en vrouw 

Figuur 41 Verdeling bij strata variant 
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de groep en dan bij de mannen ook nog eens meer proefpersonen die graag veel 

licht hebben . Dit is natuurlijk van invloed op de antwoorden. Daarom is er nog 

eens gekeken naar het eventuele verband tussen de antwoorden en het geslacht 

maar nu zonder de mensen die graag veel licht hebben. De groep mannen en de 

groep vrouwen zijn nu beter met elkaar vergelijkbaar. Dit geldt ook voor de 

pendel. Er wordt bij beide varianten alleen naar het hoge regime gekeken omdat 

hier het mogelijke verband beter zichtbaar is. 

Tevreden met hoeveelheid licht op 
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Figuur42 Antwoorden naar geslacht voor de strata 

Tabet 7 Bijbehorende gemidde/den en standaarddeviaties 

licht op werkplek aanwezigheid strata 
gemiddeld stdev gemiddeld stdev 

man 3,47 1,06 2,20 1,146 
vrouw 2,50 0,798 1, 17 0,389 

Bij de antwoorden op deze vragen is een invloed te zien naar geslacht. De 

vrouwen zijn meer ontevreden over de hoeveelheid licht op de werkplek dan de 

mannen. Ook vinden de vrouwen het zelf lichtende vlak meer nadrukkelijk 

aanwezig dan de mannen. In Tabel 7 is te zien dat de vrouwen gemiddeld lager 

scoren dan de mannen. 
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Figuur 43 Antwoord naar geslacht; Er is te 

veel licht in de gehele ruimte 

4.7.3 Overige 

Bij de pendel is er een zichtbare 

invloed van geslacht bij de vraag of er 

te veel licht is in de gehele ruimte 

(Figuur 43). De vrouwen zijn het er 

meer mee eens dat er te veel licht is 

in de gehele ruimte dan de mannen. 

Bij de vrouwen hoort een gemiddelde 

van 3,33 en een standaarddeviatie 

van 1,303, bij de mannen is dit resp. 

4,33 en 0, 778. De mannen scoren 

gemiddelde dus 

vrouwen. 

hoger dan de 

Als het gaat om de invloed van lichamelijke gesteldheid en het wel of geen bril 

dragen (of contactlenzen), is er niet duidelijk een invloed van deze aspecten in 

de antwoorden te zien. 
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4.8 Overige resultaten 

4.8.1 Keuze strata variant of pendel 
Aan het einde van de experimenten hebben de proefpersonen een afsluitende 

vragenlijst ingevuld. Hierbij werd oak gevraagd welke variant men het prettigste 

vond om bij te werken. Zoals te zien is in Figuur 44 zijn de meningen verdeeld 

en wordt er niet massaal gekozen voor een bepaalde variant. 

Welke variant vond u het 
prettigste om bij te werken? 

18 

C 16 
G) 
C 14 
0 
f 12 
Q) 
0. 10 -G) 
0 8 ... 
0. 6 
J9 

4 C 
c,s 
c,s 2 

0 
strata pendel 

Figuur 44 Antwoord op de vraag "Welke variant vond u het prettigste om bij te werken?" 

Veel gehoorde reacties in het voordeel van de strata variant: 

• Pendel was te veel aanwezig en te dichtbij, strata variant minder 

aanwezig en verder weg 

• Mooi uitzicht uit raam 

• Niet gestoord aan zelf lichtende vlak 

• Rustig 

Veel gehoorde reacties in het voordeel van de pendel: 

• Strata variant te aanwezig, pendel minder aanwezig 

• Pendel kijk je het minst tegen in 

• Rustgevend 

• Geen verblinding 

• Trekt minder aandacht 

Bij de strata variant heeft mogelijk het feit dat deze variant bij het raam is 

gepositioneerd invloed op de keus gehad. Door een betere vraagstelling kan dit 

uitgesloten warden in een eventueel vervolg. 
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Verder zijn er nog invloeden zichtbaar van bij welke variant men is gestart, in 

welk dagdeel men heeft deelgenomen enz. Deze invloeden warden hieronder 

behandeld. 
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Figuur45 invloeden van verschillende aspecten op de uiteindelijke keuze 

60% 

Bij de keuze voor de strata variant of de pendel is te zien dat m inimaal 70% 

kiest voor de variant waar niet mee begonnen is . Dit is een heel opva llend 

resultaat. 

Ook is te zien dat het dagdeel ook van invloed is op de keuze . In de ochtend 

kiezen meer mensen voor de strata variant en in de middag kiezen meer mensen 

voor de pendel. Dit kan te maken hebben met het feit dat de zon 's middags op 

de gevel staat en 's ochtends niet. 

Naar leeftijd is het volgende te zien, van degene die voor de pendel kozen is 

67% onder de 30 jaar. Bij de strata variant is de spreiding over de 

leeftijdscategorieen grater. Dit duidt er op dat mensen boven de 30 jaar eerder 

kiezen voor de strata dan voor de pendel en mensen onder de 30 jaar kiezen 

eerder voor de pendel dan voor de strata. 
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4.8.2 Invloed weer op aanwezigheid strato variant 
Het weer lijkt invloed te hebben op de antwoorden op de vraag of de strata 

variant nadrukkelijk aanwezig is (zie Figuur 46). Als het buiten heel licht is 

(Evert > 9000 lux) is de strata variant minder nadrukkelijk aanwezig dan 

wanneer het buiten minder licht is (Evert < 9000 lux). Evert geeft de 

verlichtingssterkte die op het raam valt. 

lnvloed Eraam op de aanwezlgheld strato 

I ■ E raam verticaal < 9000 lax ■ E raam verticaal > 9000 kJx j 

100% 

90% -
88% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
nadrukkelijk aanw ezig neutraal niet nadrukl<elijk 

aanwezig 

Figuur 46 Invloed verlichtingssterkte op raam 
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5 Conclusies en discussie 
In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken en worden de resultaten van 

Hoofdstuk 4 bediscussieerd . Voor de overzichtelijkheid wordt dezelfde volgorde 

aangehouden als in Hoofdstuk 4. 

5.1 Luminantieverhoudingen 
Als het gaat om de verhoudingen van de luminanties wordt gehanteerd dat er 

tussen visuele taak: directe omgeving: periferie een verhouding mag zijn van 

1: 3: 10 en maximaal 1: 10 : 30 . Bij de strato variant blijven de 

luminantieverhoudingen binnen deze grenzen. Bij de pendel kunnen er 

problemen ontstaan als het gaat om lees- en schrijfwerk. Er ontstaan grote 

luminantiecontrasten tussen het werkblad en de pendel. Bij pendel laag ontstaan 

er alleen grote contrasten bij donker weer, namelijk 1:17. Bij pendel hoog 

ontstaan bij zowel donker weer als bij een heldere hemel grote contrasten in de 

luminantie tussen de pendel en het bureau. Bij donker weer is de verhouding 

1: 25 en bij een held ere heme! 1: 18. Indien men leest met het pa pier op het 

werkblad liggend, zal de pendel niet in het directe gezichtsveld hangen. De 

contrasten zijn dan toelaatbaar, en wordt er voldaan aan de aanbevelingen. 

Bij strato laag is de luminantie van het lichtende vlak ±1100 cd/m 2
• Bij strato 

hoog bedraagt de luminantie ±2100 cd/m2
, dit is een erg hoge luminantie. Bij 

pendel laag is de luminantie van het armatuur ±2300 cd/m 2 bij donker weer en 

±1700 cd/m2 bij een heldere lichte dag . Voor pendel hoog is dit ±4000 cd/m2
• 

Dit zijn ook allemaal vrij hoge luminanties. 

5.2 Reactie op hogere lichtniveaus 
In de norm is aangegeven dat de minimale verlichtingssterkte op het bureaublad 

500 lux moet bedragen . De verlichtingssterkte op het bureaublad in dit 

onderzoek (800- 2200 lux) is een aantal malen hoger dan wat in de norm 

aangegeven wordt en wat tegenwoordig gebruikelijk is op kantoren, toch vinden 

mensen het lichtniveau op het bureau goed. We kunnen stellen dat men graag 

meer licht heeft op het bureau dan wat nu gebruikelijk is in kantooromgevingen . 

Dit stemt overeen met eerder onderzoek [Tenner et al., 1997]. 

De hogere lichtniveaus worden goed geaccepteerd door de proefpersonen. Alleen 

in het geval van de strato variant is deze lichtbron te nadrukkelijk aanwezig in 

het gezichtsveld, en resulteert dit in het antwoord dat er te veel licht is in de 

gehele ruimte. De pendel scoort op dit gebied beter: het licht is minder 

nadrukkelijk aanwezig doordat de bron van het licht veel kleiner is en minder 

aanwezig in het gezichtsveld. 
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5.3 Beoordeling van de verlichting 
Er zijn geen grote verschillen te zien tussen de strato variant en de pendel. De 

meningen per vraag lopen steeds uiteen. Bij elke vraag is er steeds zo'n 25 a 

30% die naar de negatieve kant antwoord geeft, dus niet plezierig, storend, fel, 

scherp en verblindend. Zo'n 35 a 55% geeft aan de positieve kant antwoord, dus 

plezierig, niet storend, zacht en niet verbl indend. Een eenduidige conclusie kan 

hier daarom niet getrokken worden. Wei is het zo dat het aantal procenten aan 

de positieve kant altijd groter is dan aan de negatieve kant, behalve bij 'licht fel, 

scherp'. Hier wordt meer negatief gescoord. De verdeeldheid in de antwoorden 

geeft aan dat mensen heel verschillend zijn als het gaat om de beleving van 

verlichting. Er wordt verwacht dat als mensen meer tijd krijgen om aan deze 

verlichting te wennen er een groter percentage positief zal antwoorden. 

5.4 Verschillen tussen de varianten/hoog en laag 
De verschillen tussen de strato variant en de pendel zijn bij de meeste 

antwoorden op de vragen niet heel groot. Als het gaat om het lichtniveau in de 

gehele ruimte of hoeveelheid licht op de werkplek, bestaat er een duidelijk 

verschil tussen de strato variant en de pendel. De strato variant scoort hier 

minder goed omdat deze te erg aanwezig is in het directe gezichtsveld en er 

daardoor snel aangegeven wordt dat er te veel licht aanwezig is. 

Betreft de vragen of het licht fel is, wordt de strato variant als meer fel 

beschouwd dan de pendel (lage regime). 

Indien gekeken wordt naar de verschillen per variant tussen het lage regime en 

het hoge regime kan geconcludeerd worden dat het hoge regime altijd slechter 

scoort dan het lage regime. Er bestaat een grotere voorkeur voor een retinale 

verlichtingssterkte van minder dan 1400 lux dan voor meer dan 1400 lux. 

Als er wordt gekeken naar de hoeveelheid licht in de gehele ruimte, of men het 

licht plezierig vindt en of het licht verblindend is, zijn er duidelijk verschillen 

tussen het hoge het lage regime voor zowel de strato variant als de pendel. Het 

lage regime scoort hier altijd (veel) beter dan het hoge regime. Hoe men de 

verlichting beoordeeld op deze aspecten is dus voor beide varianten afhankelijk 

van de lichtsterkte. 

De pendel hangt vlak boven de werkplek. Indien er wordt veranderd van het lage 

regime naar het hoge regime, valt er op directe wijze ook meer licht op het 

beeldscherm. Het grote zelf lichtende vlak hangt op een afstand achter het 

beeldscherm . Als hier wordt veranderd van het lage regime naar het hoge 

regime, valt er alleen op indirecte wijze meer licht op het beeldscherm. Dit is 

minder merkbaar dan dat dit op directe wijze zou zijn. Dit komt naar voren in 

vragen waar het gaat om het lichtniveau op het beeldscherm en de zichtbaarheid 

van de tekst op het beeldscherm. Bij de pendel is hier namelijk wel duidelijk 
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verschil te zien tussen het hoge en het lage regime maar bij de strato variant 

niet. 

Indien het gaat om aanwezigheid van het armatuur of de felheid van het 

armatuur zie je bij de pendel ook duidelijk verschil tussen laag en hoog, bij de 

strato variant niet. De nadrukkelijke aanwezigheid en felheid van de strato 

variant, is daarom niet direct afhankelijk van de hoeveelheid licht dat het grote 

zelf lichtende vlak uitstraalt. Om deze nadrukkelijke aanwezigheid te beperken 

moet er eerder bijvoorbeeld een andere positie van het lichtende vlak gekozen 

worden dan dat men de hoeveelheid licht beperkt die het vlak uitstraalt. 

5.5 Verschillen bij schrijf- leeswerk of beeldschermwerk 
We nemen sterke verschillen waar tussen het visuele comfort bij schrijf- en 

leeswerk enerzijds en beeldschermwerk anderzijds. Schrijf- en leeswerk wordt 

gedaan in het horizontale vlak, op het bureaublad. Men kijkt dan naar het 

bureaublad. De armaturen bevinden zich dan niet in het directe gezichtsveld. 

Beeldschermwerk daarentegen wordt gedaan in het verticale vlak. Men kijkt 

recht vooruit naar het beeldscherm. De armaturen bevinden zich (in dit geval) 

dan wel in het directe gezichtsveld en zorgen dus eerder voor verblinding . 

In eerder onderzoek is ook al eens opgemerkt dat oncomfortabele verblinding 

minder acceptabel is voor mensen die werken aan een computertaak, dan voor 

mensen die werken aan horizontale taken [Velds, 1999]. 

5.6 Invloed van aspecten zoals leeftijd en geslacht 
Als het gaat om de invloed van de leeftijd op de resultaten komt dat bij de strato 

bij het hoge regime gedeeltelijk naar voren . Het gaat dan met name om de 

resultaten met betrekking tot het fel of verblindend vinden van de strato. Dat 

het bij deze resultaten naar voren komt is mogelijk te verklaren door de 

verslechtering van de ooglens naarmate men ouder wordt. Dit is direct van 

invloed op het wel of niet fel vinden van licht. Indien de ooglens namelijk 

verslechterd is zal het licht daardoor getemperd worden voordat het op het 

netvlies valt, en dus als minder fel bevonden worden dan wanneer de ooglens 

wel goed van kwaliteit is. 

Als het gaat om de felheid en verblinding van het lichtende vlak, wordt het 

verband extra versterkt omdat bij elke vraag, die betrekking heeft op het fel of 

verblindend vinden van het licht, het leeftijdeffect terug komt. 

Bij de pendel is de leeftijdsinvloed minder duidelijk aanwezig. Het is mogelijk dat 

er nog meerdere verklaringen zijn voor het leeftijdseffect dat bij de strato 

variant zo duidelijk naar voren komt en wat bij de pendel veel minder duidelijk 

naar voren komt. 
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Als het gaat om de invloed van geslacht op de resultaten lijkt er een verschil te 

bestaan tussen mannen en vrouwen. Maar ook hier is het verband maar bij een 

aantal vragen aan te tonen. Typisch is dat de vrouwen steeds negatiever scoren 

ten opzichte van de mannen. De leeftijdsverdeling onder de groep mannen en 

vrouwen is nagenoeg hetzelfde. 

Er bestaat dus wel een invloed naar geslacht maar deze is niet heel overtuigend 

aan te tonen. 

5. 7 Overige resultaten 
Er zijn verschillende invloeden zichtbaar op de uiteindelijke keus voor de strata 

variant of de pendel. Opvallend is de invloed van de startpositie op de keuze. 

Ongeveer 70% kiest voor de variant waar niet mee begonnen is. Dit zou er op 

kunnen duiden dat men gewoon !anger de tijd nodig heeft om aan de hoge 

lichtniveaus op het oog te wennen. Men kiest dan voor de variant waar mee 

geeindigd wordt en heeft dan al langere tijd kunnen wennen aan de hogere 

lichtniveaus (op het oog). Dit vervolgeffect is een belangrijk aspect waar in 

vervolg onderzoek rekening mee gehouden moet warden. 

Ook lijkt het dagdeel invloed te hebben op de uiteindelijke keus. De gevel 

bevindt zich op het westen en heeft daarom alleen in de middag zon op de gevel 

staan. In de ochtend kiezen meer mensen voor de strata variant en in de middag 

kiezen meer mensen voor de pendel. Dit zou kunnen betekenen dat in de 

middag bij de strata variant er misschien te veel hoge helderheden zich achter 

het beeldscherm en in het directe gezichtsveld bevinden. 

Er bestaat ook een verband tussen de leeftijd en de keuze. De pendel wordt 

meer gekozen door jongere mensen ( < 30 jaar) en de strata variant wordt meer 

gekozen door mensen boven de 30 jaar. Dit kan terug gekoppeld warden naar 

de vorige paragraaf waarin het effect van leeftijdsinvloed al beschreven is. 

Er is ook gekeken naar de mogelijke directe invloeden van het daglicht op de 

antwoorden. Dit is gedaan aan de hand van de verticale verlichtingssterkte op 

het raam. Een relatie die duidelijk aanwezig is, is die van de verticale 

verlichtingssterkte op het raam met de aanwezigheid van de strata variant. Er is 

een trend te zien dat als er meer daglicht aanwezig is dat dan de strata variant 

minder nadrukkelijk aanwezig is. Dit is te verklaren door de 

luminantieverhoudingen. Als er namelijk veel daglicht aanbod is zullen alle 

luminanties in de omgeving van het raam hoog zijn, en zullen de verhoudingen 

tussen het grote zelf lichtende vlak en zijn omgeving laag zijn. Als het heel 

danker weer is buiten zal de helderheid van het grote zelf lichtende vlak veel 

hoger zijn dan die van zijn omgeving en zal hij nadrukkelijker aanwezig zijn. 
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5.8 Terugkoppeling naar hypothese 
De hypothese is: 

Het is mogelijk om een verticale verlichtingssterkte van minimaal 1000 lux op 

het oog te realiseren, op zo 'n manier dat het visueel ook prettig is om te ervaren 

en in te werken . 

Maar vo ldoen de twee varianten in dit onderzoek hier aan? 

In het kort worden hier de belangrijkste conclusies herhaald: 

• De luminantieverhoudingen blijven binnen de aangegeven grenzen. Wei 

ontstaan er hoge luminanties. 

• De in de totale ruimte hogere lichtn iveaus warden goed geaccepteerd 

• Het grote zelf lichtende vlak (strato variant) is te nadrukkelijk aanwezig 

in het directe gezichtsveld 

• Het grote zelf lichtende vlak wordt als te fel ervaren (door± 45%). 

• De verschillen tussen de strato variant en de pendel zijn niet groat 

• Het lage regime scoort beter dan het hoge regime. Er bestaat een 

grotere voorkeur voor een retinale verlichtingssterkte onder de 1400 lux 

dan voor boven de 1400 lux. 

• Bij schrijf- leeswerk (± O % last) scoort de (extra) verlichting beter dan 

bij computerwerk (30% wel last van verblinding door kunstlicht) 

• Als het gaat om de felheid en het wel op niet verblindend vinden van het 

verl ichte vlak, dan komt naar voren dat mensen boven de 40 jaar het 

licht minder fel en verblindend vinden dan mensen onder de 40 jaar. Dit 

komt door de veroudering van het oog. 

• Er bestaat een sterk vervolgeffect . Ongeveer 70% kiest voor de variant 

waar niet mee begonnen is. 

Zoals de verlichting in dit onderzoek is aangeboden, vindt steeds zo'n 70% de 

verlichting neutraal of juist plezierig, niet-storend, niet-verblindend en 

dergelijke, zoals te zien in de resultaten . Voor verlichtingskundig onderzoek is dit 

een hoog percentage. De hypothese wordt dan oak behouden. 

Wei is het zo dat er nag meer onderzoek gedaan kan en zal warden zodat een 

nag groter percentage mensen de verl icht ing plezierig en prettig zal vinden om 

in te werken . In het onderzoek is een idee verkregen van wat er eventueel voor 

verbetering zou kunnen zorgen en wat eventuele aandachtspunten zijn voor 

verder onderzoek. Deze warden in hoofdstuk 6 toegelicht. 
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6 Aanbevelingen 
Mogelijke verbeteringen zijn: 

• Een groat lichtgevend vlak zou misschien beter zodanig gepositioneerd 

moeten warden dat deze minder of helemaal niet meer in het directe 

gezichtsveld hangt. Het vlak moet uiteraard wel aan de voorkant van de 

persoon hangen. Een kanttekening hierbij is dat als het vlak verder van 

het oog afhangt dat deze dan wel feller zal warden omdat het vlak dan 

een hogere lichtstroom zal moeten produceren om de verlichtingssterkte 

van minimaal 1000 lux op het oog nog te kunnen halen. 

• Een ander punt dat mogelijk voor verbetering kan zorgen, is het vlak dat 

licht geeft nog grater maken zodat de lichtsterkte van het vlak verder 

naar beneden kan en het vlak dus minder fel wordt. Mogelijk is het dan 

niet erg als het vlak zich in het directe gezichtsveld bevindt omdat de 

luminantie van het vlak dan een stuk lager kan zijn. 

• Het grate zelf lichtende vlak wordt als te fel ervaren, ook in de lage 

variant. Een verbetering zou kunnen zijn wanneer er een 

lichtdoorlatende print op het een lichtgevend vlak wordt aangebracht 

zodat je als het ware een kunstmatig raam krijgt en het uniforme 

lichtgevende vlak wordt onderbroken. Het idee van een kunstraam kan 

nog verder uitgewerkt warden door bijvoorbeeld voor een lichtgevend 

vlak zonwering zoals lamellen te plaatsen, dit kan mogelijk ook voor 

verbetering zorgen. 

• De hoogte waarop de pendel hangt zou aangepast moeten warden aan 

de lengte van de persoon die eronder zit. De pendel moet dan op een 

dergelijke hoogte gehangen warden dat deze niet in het directe 

gezichtsveld hangt. 

Eventuele aandachtspunten voor verder onderzoek zijn: 

• De invloed van de kleurtemperatuur is in dit onderzoek niet 

meegenomen maar zorgt mogelijk bij aanpassing voor betere resultaten. 

• Met name bij de strata variant is er tijd nodig voor gewenning. Dit 

verlichtingsconcept is zo anders dan conventionele verlichting dat men 

simpelweg misschien langer de tijd nodig heeft om er aan te wennen. 

• Het vervolgeffect, dat de meeste proefpersonen kiezen voor de variant 

waar niet mee begonnen is, moet geminimaliseerd warden. 
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I Begrippen, grootheden en eenheden 

Lichtstroom ( <D ) : 

Hoeveelheid lichtenergie die per 

seconde door een lichtbron in alle 

richtingen wordt uitgestraald. 

Eenheid : lumen (Im) 

Lichtsterkte (I): 

De lichtstroom per eenheid van 

ruimtehoek die in een bepaalde 

richting wordt uitgestraald. 

Eenheid: candela (cd) 

Verlichtingssterkte (E): 

De lichtstroom per eenheid van 

oppervlakte die door een vlak wordt 

ontvangen . 

Eenheid lux (lx=lm/m2
) 

Luminantie (L): 

Lichtsterkte per eenheid van het 

schijnbaar oppervlak, die in een 

bepaalde richting wordt 

u itgestraald. 

Eenheid candela per m 2 (cd/m 2
) 

- 2 -

Lichtstroom 

De hoeveelheid licht door 
een lichtbron per 
tijdseenheid uitgezonden 

<I> 
Eenheid: lumen {Im) 

Lichtsterkte 

Uitgestraalde lichtstroom 
per ruimtehoek 

I 
eenhe,d candela (cd ) 

Verlichtingssterkte 

De hoeveelheid licht die 
op een (een'1eids)vlak 
valt 

E 
Eenheid: lux (lux=lm/m2) 

Luminantie 

De uitgestraalde 
lichtstroom van een 
( schiJnbaar) oppervlak 
in een zekere richting 

L 

eenheid candela per m2 (cdtm2) 

BIJLAGEN 



Luminantieverhouding: 

De verhouding van twee luminanties in het gezichtsveld. 

Visuele taak: 

Visuele elementen van het werk dat moet warden uitgevoerd 

Taakgebied: 

Gedeelte van de werkplek waar de visuele taak wordt uitgevoerd. In ruimten 

waar de grootte en/of de plaats van het taakgebied niet bekend is, moet als 

taakgebied het gebied warden genomen waar de oogtaak kan warden verricht. 

Gezichtsveld: 

Het deel van de ruimte, dat zonder hoofdbewegingen kan warden waargenomen. 

Reflectiefactor: 

De verhouding van de door een oppervlak gereflecteerde lichtstroom tot de 

opvallende lichtstroom. 

Kleurtemperatuur: 

De absolute temperatuur van een zwarte straler, waarbij deze licht met dezelfde 

kleurindruk uitzendt als de beschouwde lichtbron. 

Retinale verlichtingssterkte: 

De verlichtingssterkte op het oog gecorrigeerd voor anatomische restricties. 

Polair lichtsterktediagram: 

Hierin staat uitgezet, in een vlak door het armatuur, de grootte van de 

lichtsterkte in een richting ten opzichte van de hoofdrichting waarin licht wordt 

uitgestraald. 
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II 
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Resultaten 

Reactie op hogere lichtniveaus 

Lichtniveau op het bureau? (strato) 

~ D laag regime ■hoog regim e I 
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80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 
0% 0% 

0% 
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I I 

Lichtniveau in de gehele ruimte? (strato} 

Ja 1aa~ egim e ■ hoog regim e ] 

I I I 100% 

I I 
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70% 

42% 
45% I I 
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50% 

I 

40% 
i 

I 
30% 

20% 

o•~ 0% 

le we inig weinig /ichl ongeveer 

lichl goed 
veel licht te veel licht I 

10% 

0% 

Lichtniveau op het beeldscherm? (strato) 

730,4 74% 

\a1aag regime ■ hoog regim e j I 
I 

I 

100% 

I 90% 
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I I 80% 

I 
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40% 

I 
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10% 

0% 

licht goed 

Lichtniveau op het bureau? (pendel} 

~laag regime ■_hoog regime I 

69% 

0% 0% 

le weinig licht weinig licht ongeveer veel licht 
geed 

Lichtniveau in de gehele ruimte? (pendel} 

I D !aag regime ■ hoog regime ·1 
' J 

78% 78%, 

0% 0% 

te weinig weinig licht ongeveer veel licht 

lichl goed 

Lichtniveau op het beeldscherm? (pendel) 

[ a 1aag regime ■hoog regime ! 

66% 

0% 0% 

teweinig weinig licht ongeveer veel licht 
lichl goed 

·Figuur 1 Antwoorden op de vraag : Hoe beoordeelt u op dit moment het totale 

fich tniveau in het kantoor? 

te veel licht 

0% 0% 

te veel licht 

te vee l licht 
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0% 

Er Is te veel Hehl In de gehele rulmte (strato) 

.,. 

Helemaal 
mee eens 

2 

I ■ .... ,...,,. ■-, .. '"'. I 

3 4 

Helemaal 

mee 
oneens 

5 
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Er Is te veel Hehl In de gehele rulmte (pendel) 
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Helemaal 
mee eens 

2 

1 ■ .... ,...,,.._, ..... 1 

3 4 

Helemaal 
mee 

oneens 

Figuur 2 Antwoorden op de vraag of er te veel licht in de gehele ruimte is. 

Tevreden met hoeveelheld Hehl op werkplek? 
(strato) 

I ■taag regime ■hoog regime j 

60% -,--------------------, 

50% 

Zeer Ontevreden Neutraal Tevreden 
ontevreden 

Zeer 

tevreden 

Tevreden met hoeveelheld Hehl op werkplek? 
(pendel) 

I ■ .... , .. 1me •- ''"'"'· I 
60% ~ -------------------~ 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

""' ""' 0% +----~ 
Zeer 

ontevreden 

""' 

Ontevreden Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden 

Figuur 3 Antwoorden op de vraag of men tevreden is met de hoeveelheid licht op de 

werkplek 

Beoordeling van de verlichting 

Strato plezlertg? Pend el plezlerlg? 

I ■L.aag regime ■Hoog reoiffle ( l ■ Laagregirre ■ Hoogregirre 

50% 50% 
45% 45% 
40% 40% 
35% -35% 
30% 30% 
25% 25% 

20% 20% 

15% 15% 

10% 10% 

5% 5% 

0% 

niet plezierig niel plezierig 

plezierig plezierig 

2 3 4 5 2 3 4 5 
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29% 

4 

Strato fel, scherp? 
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ver bti ndend 

I I 

I I 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

50% 

4 5% 

4 0% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0 % 

28% 

Pendel storend? 
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,.,. 

storend 
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Pendel fel , scherp? 
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Strato nadrukkelijk aanwezig? Pendel nadrukkelljk aanwezig? 
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Figuur 4 
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Antwoorden op de vraag : Wat vindt u van het grate zelf lichtende 

vlak aan de muur/ pendelarmatuur vlak boven het bureau? 
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aanwez1g 

5 
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llcht plezlerlg? (strato) 
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storend 

5 

50% ~ -------------------, 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

- 7 -

Hehl plezlerlg? (pendel) 
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I_ 

Figuur 5 Antwoord op vraag: Wat vindt u van het licht van dit kantoor vanaf 

deze plek? (daglicht+kunstlicht) 
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16% 

El I -

Helemaal I 
1 mee eens 

2 3 4 

35% 

I 
He~al I 

07s I 1 

Het kunstllcht Is le fel (pendel) 

! □ la~g regime • hoog regime 
1 

60% 
53% 

50% 

40% 

30"A, 
25% 

20% 

10"A, 

0% 

13% [I ell 
9 % 9% 

Helennaal l I mee eens 

I 2 3 4 

Figuur 6 Antwoord op de stelling: Het kunslicht is te fel 

34% 

9% 

Helennaal l 
mee 

oneens 

5 

Verschillen bij schrijf- leeswerk of beeldschermwerk 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Last van verblinding door kunslicht als u naar 
hat baeldscherm kljkt? (stratc) 

a Laag regirre ■ Hoog regime j 

38% 39% 

31% 29% 

j[I 1"·1,. Di 
I I I 

Geen las t 1 V eel tas t I 
2 I 3 4 5 
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60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Last van verblinding door kunsllcht als u naar 
hat beeldscherm kljkt? (pende l) 

la Laag regime ■ Hoog regime ) 

38% 
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Last van verbllndlng door kunsllcht als u leest 
met pa pier op bureau? (strato) 

I ■ L.aag regime ■ Hoog regime I 
60% - ------------------~ 

50% 

40% 

30% 

20% 

Veellast 

Last van verbllndlng door kunsllcht als u leest 
met pa pier op bureau? (pendel) 

0% +-----, 
Veal last 

I ■ L.aag regilre ■ Hoog regime I 

2 

Figuur 7 Antwoord op de vraag: Heeft u last van verb/inding door kunstlicht? 

MoelllJkheden met zlchtbaarheld van tekst op 
beeldscherm? (strato) 

I• laeg regllre • hoog regilre 1 
80% 

70% 

80% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

MoelllJkheden met zlchtbaarheld van tekst op 
beeldacherm? (pendel) 

I• loag ,eg11re • hoog regirre 1 

3% 3% 

~ergveel 

FiguurB Antwoord op de vraag of er moeilijkheden zijn met de leesbaarheid van tekst 

op het beeldscherm 
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30% 

20"A, 

I 100A, 

0% 

70% 

60% 

50% 

4 0"A, 

30% 

20% 

1 0% 

0 % 

Er Is 18 veal llcht op het beeldscherm 
(strato) 

0% 0% 

Helemaal 

mee eens 

I a laag regime • h oog regime ! 

79% 

Helemaal 1 
mee I 

o neens 
1 

5 

Er i s te veel licht op het bureau (strato) 

I o laag regime a hoog regime 
I • 

65% 

, I 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

4 0% 

30% 

20% 

10% 

()<>A, 

70 % 

60% 

50% 

4 0 % 

3 0 % 

20% 

10% 

0 % 

Er Is ta veal llcht op het beeldscherm 
(pendel) 

I □ laag regime • hoog regime I 

28% 

13% 

~ 
mee eens 

2 3 4 

63% 

Helemaa l 

mee 
oneens 

5 

Er Is 18 veal llcht op het bureau (pendel) 

[ □ laag regirre ■ h oog regirre i 

rree eens 

3 4 

63% 

mee 
oneens 

5 

Figuur 9 Antwoord op de stelling dat er te veel licht is op het beeldscherm/ bureau 

- 10 - BIJLAGEN 



III Simulatie Dialux 
Voor de algemene verlichting zijn 4 pendelarmaturen van ETAP gebruikt. Om 

vooraf al iets te kunnen zeggen over het effect van de kunstverlichting op de 

ruimte, zijn er simulaties in Dialux gemaakt. Hieronder volgen de resultaten 

hiervan. 

Gegevens armatuur 

Glare Evaluat ion Ac cording to UGR 

,,Ceilina 70 1 70 1 so l so l 30 1 70 1 70 1 50 1 sol 30 

,,Wall s so I 30 1 so l 30 1 30 1 so l 30 1 so l 30 1 30 

,,Floor 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 201 20 

Room Size 1\/i e~•, i ng d i recti on at r igh t :rn O,ti:ew ing d i rect i on para el 
X y to l amp ax i s t o l amp a ,c i s 

2H 2H 17 .4 1 B.2 18 .2 10.9 19 .0 15.9 16 .7 16.6 17 4 18 
3H 17.2 17 .9 17 .9 16.6 19 .6 15.6 16 .3 ·16 .4 17 .1 18.1 
4H 17.0 17 7 17 8 18 .5 19 4 15.5 16 1 16 .3 16 9 17' 
6H 16.9 17 .5 17 7 18.3 19 .3 15. 4 16 .0 16.2 16 .8 17 .E 
8H 16 .8 17 4 17 7 18 .2 19 2 15 .3 15.9 16. 1 16 7 17 7 

1 2H 16 .8 17 .3 17 6 16. 1 19 .2 15.2 15.8 16.1 16 .6 17 E 

4H 2H 17 .1 17 .8 17 9 18 .6 19 .5 15.6 16 3 16 .4 17 0 18 .( 
J H 16 .9 17 .4 17 7 18 .2 19 2 15.4 15.9 16 .2 16 .7 17 
4H 16 . 7 17 .2 17 6 18.0 19 1 15.2 15. 7 16. 1 16 .5 17 E 
6H 16 .6 17 0 17 5 17 .6 18 9 15.1 15 5 16 .0 16 4 17 4 
OH 16.5 16 .9 17.4 17.6 18 9 15.0 15.4 15.9 16 .3 17 ◄ 

1 2H 16. 4 16 .8 17 3 17 .7 18 .8 14.9 15. 3 15 .8 16 .2 17 . 

OH 4H 16.5 16 .9 17 .4 17.6 18 .9 15.0 15.4 15.9 16 .3 17 . 
6H 16.4 16.7 17 3 17.6 18 .7 1 4.9 15.2 15 .8 16 .1 17. 
6H 16.3 16 .5 17 .2 17 .5 18 .6 14.8 15 .0 15.7 16 .0 17 1 

12H 16. 2 16 .4 17 2 17 .4 18 .6 14 .7 14 .9 15 .7 15 .9 17 1 

12H 4H 16. 4 16 .8 17 3 17 .7 18 .8 14 .9 15.3 15 .8 16 .2 17. 
6H 16 .3 16 .5 17 2 17 .5 18 .6 14.8 15.0 15 .7 16 .0 17 1 
8H 16 .2 16 .4 17 2 17 .4 18 .5 14 .7 14 9 15 .7 15 9 17 1 

,,--~ 
s = 1 .0H +2 .1 I -7.9 •2.4 1 · 5.4 

1.5H •3.7 I - 17.2 +3.9 I - 15 4 

2 .0H •5. 7 I - 18.9 • 4 .9 1 -16 .7 

Standard 
T ab l e BK00 BK00 

Corre c t i on 
Su mm a nd -0 .6 -2.1 

~...u-...r,-, ·-

Luminous emittance 1: 

--COC 160 --C90C270 
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Resultaten 
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kantoor: Workplane - lsolines (E} 
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:) , ·=~ . 

kantoor: Ceiling - lsolines (E) 
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BIJLAGEN 



IV Pendelarmatuur 

Handberekening 
Voor variant 2 (pendel) is de Philips pentura (ref: TMS122/154 + lxTL5-

54W/830) gebruikt om zelf een geschikt armatuur te maken. Met de volgende 

handberekening is nagegaan of met dit armatuur de gewenste lichtsterkte van 

1000 lux op het oog gehaald kan warden . 

- C0,: 180 - C90-C270 

Figuur 10 Po/air lichtsterktediagram 

a 

60 cm ... ... 
Figuur 11 Positionering van het armatuur en het oog 

Afstand oog-TL 

a 

13 

0,62 m 

14° 

76° -> 

In deze richting volgens het polair lichtsterkte diagram ,., 125 cd/1000 lumen 

Flux = 4450 lumen 

I 
Evert= -

2 
cos a 

d 

1000 = 0 71 
1404 ' 

-> 125 · 
445

0 = 556 25 cd 
1000 ' 

556 
--

2 
cos14 = 1404 lux 

0,62 

De lichtdoorlatingsfactor van de toe te voegen kap moet minimaal 0,71 

bedragen. 

- 13 - BIJLAGEN 



Metingen 
Met het handgemaakte pendelarmatuur zijn verschillende metingen gedaan. Zo 

is in kaart gebracht wat er allemaal mogelijk is met het armatuur en wat er 

aangepast moest word en. 

Figuur 12 Meetopstelling 

lichtcel 
/ 

De eerste meting is verricht met het pendelarmatuur met alleen de doorzichtige 

diffuse kap . De onderstaande grafieken geven de metingen weer. De lijn in de 

grafiek met 'geen voorziening' geeft deze eerste meting aan. Het is duidelijk te 

zien dat de horizontale verlichtingssterkte op het werkvlak behoorlijk hoog wordt 

naarmate het aantal volts toeneemt. Om tegen te gaan dat de oogtaak te veel 

verlicht wordt is er een reflecterende strook toegevoegd in de doorzichtige kap. 

Deze is in verschillende breedtes toegepast (x = 8, 6 en 4 cm). 

1600 

1400 

>< 1200 
:::, 

~ 1000 
~ 

~ ., 800 
C) 
C: 

:E 600 
.!:! 
aj 
> 400 

Pendel - Ehorizontaal (alleen kunstlicht) 

- geen voorziening - 8 cm - 6 cm 4 cm J 

--

4 5 6 8 9 10 

Spanning [Volt] 
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Pendel • Everticaal (alleen kunstlicht) 

j- geen voorzieni1g - 8 cm - 6 cm - 4 cm I 

'ic 1200 +------------------'- ~ z:6:;.,e::'-----------l 
:I 
c:. 
.!I 1000 .~~-~--~~~--~~~-
i!: 
! 
"' en 
C 

:il 600 ./----------~ ;s.,c------=----------{ 
:e 
GI > 400 ./--------,#f,,£--------------=----------{ 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Spanning [Volt] 

In de norm van nu wordt aangegeven dat op het werkvlak de verlichtingssterkte 

500 lux moet bedragen. Op het oog is de gewenste verlichtingssterkte 1000 lux. 

Voor de experimenten kan dan het beste de strook van 4 cm gebruikt warden. 
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V Vragenlijsten 
Hieronder staan de vragenlijsten zoals deze gebruikt zijn. 

Algemene vragenlijst 

1. Met hoeveel mensen deelt u uw kantoorruimte? 

o Geen 

o 1 persoon 

o 2-4 personen 

o 5 of meer personen 

2. Hoe lang zit u gemiddeld per dag achter uw bureau? 

o Minder dan 2 uur 

D 2-4 uur 

o meer dan 4 uur 

3. Wat voor werk doet u voornameliik? 

o Schrijfwerk/leeswerk 

D Computerwerk 

o Overleg 

o Telefoneren 

4. Hoe ver is het dichtstbijzijnde raam verwijderd van uw werkplek? 

o Minder dan 2 meter 

o 2-4 meter 

o meer dan 4 meter 

o Geen raam aanwezig in het kantoor 

5. Krijgt u wel eens direct zonlicht binnen op uw kantoor? 

D Ja 

o Nee 

6. Is uw werkplek voorzien van handmatig te bedienen zonwering? 

o Nee 

D Ja 

Indien ja: welke van onderstaande situaties is dan van toepassing? 

• De zonwering is meestal open 

De zonwering is meestal geheel gesloten 

De zonwering is meestal half open 

■ De zonwering wordt geopend en gesloten naar behoefte 
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7. Vindt u het belangrijk om een raam te hebben in uw kantoor? 

Niet belangrijk 

D D D D 

Zeer belangrijk 

D 

8. Hoe belangrijk zijn voor u de volgende eigenschappen bij het hebben van 

een raam in uw kantoor? 

Niet belangrijk Zeer 

belangrijk 

Uitzicht D D D D D 

Daglicht D D D D D 

Indicatie van tijd van de dag D D D D D 

Indicatie van het weer D D D D D 

Afleiding D D D D D 

9. Kunt u aangeven hoe belangrijk u de volgende eigenschappen in een 

kantooromgeving vindt? 

Niet belangrijk 

Comfortabele temperatuur 

Geen geluidsoverlast 

Veel licht 

Privacy 

Goede ventilatie 

Genoeg ruimte 

Ramen 

Aankleding van het kantoor 

Uitzicht 

Mogelijkheid tot het zelf regelen 

van installaties 

10. Werkt u wel eens bij alleen daglicht? 

D Ja 

o Nee 
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D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

Zeer 

Belangrijk 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 

D D D D 
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11. Vindt u het belangrijk om zelf de kunstverlichting aan en uit te kunnen 

schakelen? 

12. 

niet belangrijk 

□ □ 

Hoe is uw humeur vandaag? 

0 Heel slecht 

0 Slecht 

0 Normaal 

0 Goed 

0 Heel goed 

□ □ 

13 Hoe goed voelt u zich vandaag? (fysiek) 

o Heel slecht 

o Slecht 

o Normaal 

o Goed 

o Heel goed 

14. Hoe heeft u geslapen afgelopen nacht? 

o Heel slecht 

o slecht 

o Normaal 

o Goed 

o Heel goed 

15. Bent u gevoelig voor ve rblinding? 

o Ja 

o Nee 

o Een beetje 

zeer belangrijk 

□ 

16. Welke uitspraak is op u van toepassing? (meerdere antwoorden mogelijk) 

o U heeft altijd kunstverlichting aan 

o U heeft overdag de kunstverlichting vaak uit 

o U bent gevoelig voor fel licht 

o U kunt fel licht goed verdragen 

o U bevindt zich graag in een ruimte met veel licht 

o U bevindt zich graag in een donkere ruimte 
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17. Draagt u een bril of contactlenzen terwijl u werkt? 

□ Ja 

□ Nee 

Indien ja: 

• Gewone bril 

• Varilux/multifocus 

• Contactlenzen 

• Speciale bril voor beeldschermwerk 

18. Draagt u geregeld een zonnebril, binnen en/of buiten? 

□ Ja, buiten 

□ Ja, binnen 

□ Ja, binnen en buiten 

□ Nee 

19. Wat is uw leeftijd? 

□ < 30 

□ 30-39 

□ 40-49 

□ 50-60 

□ >60 

20. Wat is uw geslacht? 

□ Man 

□ Vrouw 

Vragenlijst voor de varianten 
Hieronder staat de vragenlijst zoals deze gebruikt is voor de variant met de 

strato. Voor de variant met de pendelarmatuur is bij benadering dezelfde 

vragenlijst gebruikt. 

1. Wat is uw algemene indruk van dit kantoor op dit moment? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

□ Licht 

□ Donker 

□ Goede kleuren 

□ Gelijkmatig verlicht 

□ Ongelijkmatig verlicht 

□ Rustig 

□ Druk 
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□ Ruim 

□ Sfeervo l 

□ Anders, 

□ te 

weten . .. .. . ... .. .. ....... .. . .. .. .. . .... . . . ... . . . . .. . . .. . .. .. ... ... .. ... ..... ... . ..... .. .. . 

2. Hoe beoordeelt u op d it moment het totale lichtniveau in het kantoor ? 

te weinig ongeveer teveel 

licht goed licht 

a . Op het bureau D D D D D 

b. In de gehele ruimte D D D D D 

c. Op het beeldscherm D D D D D 

3. Heeft u last van verblinding door kunstli cht? 

Veel Geen 

last last 

a. Als u naar het beeldscherm kijkt D D D D D 

b. Als u leest met het papier op het bureau D D D D D 

c. Als u leest met het papier in uw handen D D D D D 

(achterover leunend) 

4 . Heeft u last van verbl inding door daglicht? 

Vee! Geen 

last last 

a. Als u naar het beeldscherm kijkt D D D D D 

b. Als u leest met het papier op het bureau D D D D D 

c. Als u leest met het papier in uw handen D D D D D 

(achterover leunend) 

5. Veroorzaakt de verlichting reflecties in uw werk materiaal? 

niet erg 

hinderlijk hinderlijk 

a. de plafondverlichting D D D D D 

b. Het grate zelf lichtende vlak D D D D D 

c. Het raam D D D D D 
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6. Als er hinderlijke reflecties optreden, waarin dan? 

□ Glanzend papier 

□ Beeldscherm 

□ Anders, 

Te weten ................... ..................................................... ..... . 

7. Wat vindt u van het licht van dit kantoor vanaf deze plek? 

( daglicht+kunstlicht) 

Plezierig D D D D D Niet plezierig 

Storend D D D D D Niet storend 

Warm D D D D D Koud 

Fel, scherp D D D D D zacht 

verblindend D D D D D Niet verblindend 

8. Ervaart u moeilijkheden met de zichtbaarheid van de tekst op het 

computerscherm? 

Helemaal niet D D D D D Heel erg veel 

9-17 

helemaal 
niet mee 

mee oneens/ni helemaal 
mee mee eens 

oneens et mee mee eens 
oneens 

eens 

Het daglicht is te fel 

Er valt te weinig licht op het bureau 

Er is te veel licht in de gehele ruimte 

Reflecties van het raam storen mij bij de 
uitvoering van mijn werk 

Er valt te veel licht op het beeldscherm 

Het kunstlicht is te fel 

Er valt te veel licht op het bureau 

Reflecties van het kunstlicht storen mij bij 
de uitvoering van mijn werk 

Er is te weinig licht in de gehele ruimte 
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18. Hoe tevreden bent u met de hoeveelheid licht op deze werkplek op dit 

moment? 

D Zeer tevreden 

D Tevreden 

D Neutraal 

D Ontevreden 

D Zeer ontevreden 

19. Wat vindt u van het grate zelf lichtende vlak aan de muur? 

Plezierig □ □ D □ □ Niet plezierig 

Storend □ □ □ □ □ Niet storend 

Fel, scherp □ D D □ □ Zacht 

Verblindend □ □ D D □ Niet verblindend 

Nadrukkelijk □ □ D □ D Niet nadrukkelijk 

aanwezig aanwezig 

Indien u nog op- of aanmerkingen heeft, kunt u deze hieronder noteren. 

Afsluitende vragenlijst 
Deze vragenlijst is gebruikt voor de afsluiting van de experimenten 

1. Hebt u het onbehaaglijk gehad gedurende uw verblijf in dit kantoor, met 

betrekking tot de volgende klimaat condities? 

Helemaal niet Heel erg 

Hoge temperatuur D □ □ □ □ 

Lage temperatuur □ □ □ □ □ 

Tocht D □ D □ D 

Geur D □ □ □ □ 

Stof D D □ □ D 

Geluid □ □ □ □ □ 
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2. Is er iets wat u in het bijzonder aanspreekt in dit kantoor? 

o Nee 

o Ja, .................................... .......................................... .......... . 

3. Is er iets wat u in het bijzonder verafschuwt in dit kantoor? 

o Nee 

o Ja, ........ ............................. . ....... ................... ... ..................... . 

4. Zou u dit kantoor als uw vaste werkplek willen hebben? 

o Nee, 

omdat: .................................................................................. . 

o Ja, 

omdat: ... ... ... .... ...... ........... ........... ..... .. ... ....... ..... ..... . ............. . 

5. Welke variant vond u het prettigste om bij te werken? 

o Groot vierkant verlicht vlak, 

omdat: .................................................................................. . 

o Pendelarmatuur vlak boven het bureau, 

omdat: ........... ............................... ............. ... ........................ . 

Indien u nog op- of aanmerkingen heeft, kunt u deze hieronder noteren. 
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VI Meetapparatuur 

Verlichtingssterkte metingen 
Voor het meten van de verlichtingssterkte op verschil lende plaatsen is van de 

volgende apparatuur gebruik gemaakt. 

Apparaat 

Meetset voor opstelling 

52 lichtdetector 

S2 lichtdetector 

S2 lichtdetector 

S2 lichtdetector 

52 l ichtdetector 

5 2 lichtdetector 

S2 lichtdetector 

52 lichtdetector 
S2 lichtdetector 

S2 lichtdetector 

52 lichtdetector 

S2 \i chtdetector 

Multilab 

Laptop/ Labview 

Losse meters 
52 Universa l photometer 

Hagner E4 -X digital lu xmeter 

Kalibratie 

Benodigdheden: 

Apparaat 

Bol van Ulbricht 

referentiemeter 

versterker 

Halogena 60W 

Halolux 150W 

Halolux 250W 

Bereiken Multilab 

Span 1 Low 
Hiqh 

Span 2 Low 
High 

Omschrijving Fabrikant Serienummer / specificatie 

lichtsensor 1 Hagner 131,0 pA/Lu x 

lich tsensor 2 Hagner 106,0 pA/Lux 

lichtsensor 3 Hagner 110,8 pA/Lu x 

lichtsensor 4 Hagner 120,0 pA/Lu x 

lichtsensor 5 Hagner 129,8 pA/Lux 

lichtsensor 6 Hagner 90,0 pA/Lux 

lichtsensor 7 Hagner 86,5 pA/Lux 

lichtsensor 8 Hagner 106, 7 pA/Lu x 

lichtsensor 9 Hagner 

lichtsensor 10 Hagner 

lichtsensor 11 Hagner 

lichtsensor 12 Hagner 

bevat 6 kaarten waar de 12 TU/ e 3804 301 
lichtsen soren op aan w orden 
gesloten 

LabVIEW Toshiba/National 
instruments 

Licht en luminantiemeter Hagner Hagner-4 

Verlichtingssterktemeter Hagner 4149 

Omschrijving Fabrikant Serienummer / specificatie 

TU/e EAO186 

licht- en luminantiemeter Hagner Hagner-6, 52 1920 

Delta Elektronica 02028 

Halogeenlamp Phi lips 60W 

Halogeenlamp Osram 150W 

Halogeenlamp Osram 250W 

0 - 1000 lux 
0 - 8000 lux 
0 - 12.500 lux 
0 - 100.000 lux 

Elke lichtsensor moet afzonderlijk gekalibreerd worden. Voor elke lichtsensor 

worden verschillende kalibratiefactoren en offset waarden bepaald met de 

kalibratie. De kalibratiefactoren warden bepaald voor de verschillende bereiken 

van de multilab onder een constante verlichtingssterkte. Deze constante 

verlichtingssterkte in de bol van Ulbricht is ingesteld op 80% 

(overschakelingsfactor van de bereiken) van het maximale bereik van de 
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verschillende standen. De offset is de correctiefactor die nodig is om de 

verlichtingssterkte van O lux ook daadwerkelijk weer te geven. 

In het programma Labview, wat gebruikt wordt om de meetgegevens te 

verwerken en op te slaan, warden per lichtsensor de verschillende 

kalibratiefactoren en offset waarden ingevoerd die zijn bepaald bij de kalibratie. 

Tabet 1 Kalibratiefactor en offset waarden 

Adres N1 OD 349) Adres N2 ID 350) 
sensor 1 (ID 356) sensor 2 (ID 357) sensor 3 (ID 358) sensor 4 (ID 359) 

channel span 1 span 2 span 1 span 2 channel span 1 span 2 span 1 span 2 
low kalibratiefactor 0,2037 2,4191 0,2677 3,2514 low kalibratiefactor 0,2416 2,946 0,2237 2,7048 

offset 0 -1 -3 -1 offset 0 0 0 0 
hiah kalibratiefactor 1,5805 2,1131 hiah kalibratiefactor 1,9239 1,7686 

offset 0 -3 offset 0 0 

Adres N3 (ID 351) Adres N4 OD 352) 
sensor 5 !ID 360) sensor 6 !ID 361! sensor 7 !ID 362) sensor 8 !ID 363) 

channel span 1 span 2 span 1 span 2 channel span 1 span 2 span 1 span 2 
low kalibratiefactor 0,2041 2,418 0,4311 5,2724 low kalibratiefactor 0 2914 3,669 0,236 2,885 

offset 0 -1 -6 -2 offset -2 -1 -4 -2 
high kalibratiefactor 1,581 3,4295 hiah kalibratiefactor 2,356 1,8723 

offset 0 -4 offset 0 -4 

Adres N5 !ID 353) Adres NS !ID 354! 
sensor 9 OD 364) sensor 10 (ID 365) sensor 11 1000 L) sensor 12 1000 R) 

channel span 1 span 2 span 1 span 2 channel soan 1 soan 2 soan 1 soan 2 
low kalibratiefactor 0,1944 2,317 0,2075 2,455 low kalibratiefactor 0,255 3,116 0,265 3,205 

offset -2 -1 -6 -2 offset -2 -1 -7 
hiah kalibratiefactor 1,5055 18,507 1,6095 19,659 hiah kalibratiefactor 2,025 2,0795 

offset 0 -1 -4 -2 offset 0 -4 

Luminantiemetingen 
De luminanties zijn gemeten met een luminantiecamera. 

Apparaat 

Luminantiecamera 

Omschrijving 

LMK 96-2 

Temperatuurregistratie 

Fabrikant 

TechnoTeam 

Serienummer 

DXP 1330 

Omdat de kantoren zich achter een onge"isoleerde gevel bevinden, is de 

temperatuur ook geregistreerd tijdens te proeven. Bij warme zonnige dagen kan 

de temperatuur hoog oplopen in de kantoren. Dit kan van invloed zijn op de 

bevindingen van de proefpersonen. 

Deze temperatuurregistratie is gedaan met behulp van een Escort. 

Apparaat 

Escort 

Omschrijving 

Temperatuur en 
luchtvochtigheid 
loaaer 

Fabrikant Serienummer 

ESCORT Data 0346-084 
Logging Systems Ltd. 

Met name in week 24, 7 tm 11 juni, zijn de temperaturen bijhoorlijk opgelopen. 

Proefpersoon 9 tm 13 zijn blootgesteld aan temperaturen tussen 25 °C en 28 °C 

graden en kunnen hier hinder van ondervonden hebben. 
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