Binnenverlichting

Huiselijk,
energiezuinig
en strak
De Holland Boulevard in de internationale vertrekhal van Schiphol is een belangrijk visitekaartje van
Nederland. Met onder meer een dependence van het Rijksmuseum en bijzondere ‘Hollandse Huiskamers’, biedt
de ruimte reizigers een smaakvolle en aangename verpozing. Verlichtingsfabrikant Megaman leverde een
opmerkelijke bijdrage aan het project. Auteur: Henk-Jan Hoekjen.
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De Megaman AR 111 LED is voorzien van Thermal Conductive Highway
(TCH)- technologie, hetgeen zorgt voor een goede warmteverspreiding,
lichtprestatie en lumenbehoud.

Dankzij de medewerking van topmerken,
-materialen en –ontwerpers kunnen bezoekers op
Schiphol verpozen in een aangename omgeving.

De verlichting voor de ‘Hollandse Huiskamers’
werd geleverd door Megaman.
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Schiphol is een belangrijk international
knooppunt. Dagelijks verwerkt de luchthaven duizenden internationale reizigers.
Niet vreemd dus, dat op de luchthaven
sinds kort een spraakmakend visitekaartje
gerealiseerd werd: de Holland Boulevard.

‘Er werd
gekozen voor
topmerken en
–materialen’
“De vernieuwde Holland Boulevard past
helemaal in de strategie van Schiphol om
Europe’s preferred airport te zijn”, aldus
de woordvoerder van de luchthaven. “Het
overkoepelende thema van de Holland
Boulevard is ‘Dutch!’ In de verschillende
gebieden kunnen passagiers tot rust komen en nieuwe energie opdoen. Reizigers
proeven Hollandse gerechten en maken
kennis met de Nederlandse kunst, cultuur
en literatuur. En de entree is gratis!”
De Holland Boulevard bestaat uit een aantal onderdelen. Zo is er een dependance
en een museumwinkel van het Rijksmuseum te vinden, alsmede een Airport
Library, een massagesalon en een chocoladewinkel. Verder kunnen reizigers er
genieten van de Bols Genever Experience,
een Holland Casino én zogenaamde ‘Hollandse Huiskamers’. Voor de invulling
van dit laatstgenoemde onderdeel van
de Holland Boulevard werd gekozen voor
louter topmerken- en materialen. De huiselijke interieurs werden gecreëerd door
een combinatie van uiterst getalenteerde
Nederlandse ontwerpers, waaronder Mar-
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cel Wanders, die werd belast met het creëren van op maat gemaakt meubilair, en
Studio Linse, die de gestyleerde zitgedeeltes creëerde. Een zachtglanzende zwarte
piano, televisiesystemen en digitale open
haarden werden opgesteld in een decor
van cosy loungegedeeltes, met als doel
een huissfeer te creëren voor als een reiziger ver weg van huis is.
Speciale aandacht werd er besteed aan
de verlichting van de bijzondere lounge.
Deze moest niet alleen uitdagend zijn,
maar bovendien uitblinken op het gebied
van energiebesparing. Michiel de Haas,
Lighting Designer bij Creative Lighting
3D, koos daarom voor de meest recente
verlichtingstechnologie van fabrikant
Megaman. “Toen ik werd gevraagd om
het verlichtingssysteem te creëren in dit

gedeelte van de Holland Boulevard, stond
ik voor drie belangrijke uitdagingen”, vertelt De Haas over het bijzondere project.
“Ik moest een huiselijk verlichte omgeving creëren op één van Europa’s drukste
vliegvelden. Daarnaast moest ik waarborgen dat het systeem zo energiebesparend
mogelijk zou zijn. En tenslotte hadden we
te maken met zeer strakke ontwerp- en
installatiedeadlines.”
De Haas kon uiteindelijk aan deze eisen
tegemoet komen door in zee te gaan met
de lichtfabrikant Megaman, een internationaal merk in hoogwaardige energiebesparende verlichting, onder meer sterk in
LED- en CFL-lampontwerp. In nauwe samenwerking met de technische manager
van Schiphol, Harm de Jong, ontwikkelde
De Haas een verlichtingsoplossing die niet

De AR111 LED-oplossing werd in de Holland Lounge
toegepast in verzonken, directionele fittingen.

Column
‘Het resultaat is indrukwekkend
en energiebesparend’
alleen functioneerde binnen het daglichtcontrolesysteem van het vliegveld, maar
daarnaast tevens belangrijke items in elk
van de ruimtes accentueerde. “Om het
licht exact daar te richten waar het nodig
is, koos ik voor de Megaman AR111 LEDserie in verzonken, directionele fittingen”,
zegt de lichtontwerper. “Ik moest namelijk een lichtbron hebben met een uitstekend verlichtingseffect en met daarnaast
grote dimmogelijkheden, die kon worden
geïntegreerd in het daglichtcontrolesysteem van het vliegveld. Dankzij de DALIen DSI-compatibiliteit van Megamans LED
reflectorenserie, de 24-graden hoek van
de lamp en de Ra92-kleurenweergave,
is het eindresultaat is niet alleen indrukwekkend maar ook nog uiterst energiebesparend.”
Natuurlijk is ook de lichtfabrikant zelf zeer
in zijn nopjes met het prachtige project.
“In tegenstelling tot een groot aantal LEDlampfabrikanten, gebruiken we reflectoren
in plaats van lenstechnologie om de meest
efficiënte LED-verlichtingsoplossing te
bieden”, aldus de woordvoerder over de
kenmerken van de op Schiphol toegepaste
producten. “De LED-reflectorlampen geven exact dezelfde bundeling, hoeveelheid en lichtkwaliteit als de traditionele
verlichtingsbronnen. Ze besparen energie
en beschikken toch over de bekende halogeenschittering.”
De toegepaste producten uit de LED AR
111-serie zijn uitgerust met de gepatenteerde Thermal Conductive Highway
(TCH)- technologie. Dit is volgens Megaman ‘de meest efficiënte warmteafvoer

van de LED-velden naar het achterliggende koellichaam’, hetgeen zorgt voor gegarandeerd kleur- en lumenbehoud alsmede
een optimaal leesbaarheid-contrast en
een langere levensduur. “Deze productserie is dan ook ideaal voor gebruik in
openbare ruimtes, hotels, restaurants,
galeries of huishoudelijke toepassingen.
Bovendien zijn er nu ook al drie modellen
12 Volt AR111 leverbaar, die toegepast
kunnen worden met reeds aanwezige 12
Volt halogeen transformatoren, waardoor
ze een uitvoerbare optie zijn in de meeste
retrofit-applicaties.”
Dankzij het gebruik van de genoemde
oplossing blijft 90 procent van de initiële
hoeveelheid lumen beschikbaar aan het
einde van de levensduur van de lamp. Bovendien staat het gebruik van Megamans
lamptechnologie volgens de woordvoerder in dit project garant voor een totale
besparing van ruim 30.000 euro over de
40.000 gegarandeerde branduren van de
lamp. En dergelijke bedragen klinken de
opdrachtgever natuurlijk als muziek in de
oren. Otto Ambagtsheer, directeur Schipholgroep MD Business Area Consumer,
is dan ook zeer tevreden over de wijze
waarop door de betrokken partijen invulling is gegeven aan de Holland Boulevard:
“Wij wilden een klein stukje Holland op
Schiphol en dat is gelukt. De Holland Boulevard is een ruimte waar de passagiers
kunnen ontspannen tijdens het overstappen en die tevens een element van de
Hollandse cultuur op Schiphol toevoegt.”
www.megaman.nl
www.cl3d.nl

Kunstlicht & Licht
’s Morgens op kantoor, zetten wij de
lichtschakelaar om. En als we ’s avonds
thuis komen, doen wij de schemerlamp
aan. Willen we het leefklimaat in een
ruimte verhogen, dan is goed licht
dus noodzakelijk. Maar is het ook wel
zo vanzelfsprekend dat we bij licht
automatisch denken aan kunstlicht? Zijn
er ook andere manieren om licht in een
ruimte te brengen? Zowel in binnen- als
buitenruimtes blijft er altijd behoefte aan
kunstlicht. Als het donker is, is er immers
geen andere methode dan het gebruik van
kunstlicht. Maar overdag zijn er ook andere
mogelijkheden.
Daglicht is de laatste jaren herontdekt als
lichtbron. Bij voldoende daglicht kan het
kunstlicht worden gedimd. Er zijn zelfs
situaties waarbij een afweging wordt
gemaakt tussen wel of geen kunstlicht
toepassen. Dit overkwam mij in het project
Boulevard Scheveningen. Lichtontwerper
Ruben Fernandes ontwierp toplichten
voor de Landmarks van de boulevard.
Oorspronkelijk koos de Spaanse architect
Morales voor opalen buizen op de 12
meter hoge, cortenstalen sokkels. In de
lichtvisie van Ruben is omschreven dat
de Landmarks middels het gebruik van
een specifiek smeltglas met structuur het
daglicht moeten kunnen weerkaatsen.
Hierdoor ontstaat een prachtig lichtspel.
Van zonsopgang tot zonsondergang wordt
het licht weerkaatst in verschillende
lichtkleuren. De reflectie verandert
afhankelijk van de positie van de zon en de
weersomstandigheden. Na zonsondergang
worden deze kleuren voortgezet in een
lichtspel, dat vanuit de kern van het
toplicht naar buiten straalt.
Helaas bleek dat er voor de toplichten niet
voldoende budget was en er concessies
gedaan moesten worden. Tot verbazing
van de opdrachtgever stelden wij voor om
de kwaliteit van het glas te handhaven en
te bezuinigen op de kunstlichtinstallatie.
De Landmarks zouden volgens ons immers
overdag het meest worden bewonderd.
De kunstlichtinstallatie is uiteindelijk
inderdaad uit de Landmarks bezuinigd;
het mooie smeltglas van de toplichten is
onveranderd gebleven in ons lichtadvies.
Het is te hopen dat bij de uitvoering van
de Landmarks het smeltglas niet alsnog
sneuvelt vanwege kostenbesparing door de
uitvoerder. Want we hopen binnenkort met
trots over de boulevard van Scheveningen
te kunnen flaneren langs Landmarks, die
overdag een prachtige lichtbeleving bieden.
Filip van der Heijden
De auteur is directeur van Lichtvormgevers
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