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LED ‘VERLICHT’ HISTORISCH CENTRUM LIMBURG
In het kader van verduurzaming besloot het Historisch Centrum Limburg
(HCL) in Maastricht om de bestaande TL-verlichting te vervangen voor
led-verlichting. Een mooie uitdaging voor de hiervoor verantwoordelijke
partijen, mede door de archieffunctie van het centrum en de bestaande
constructie van het iconische pand.
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lichtlijn beperkt door de liggers in het plafond. We
hebben op basis van twee bestaande mogelijkheden
een speciale oplossing voor dit project gemaakt. In
plaats van de standaard lichtlijn van 1,5 meter is er een
lichtlijn van 1,2 meter toegepast waarbij de armaturen
bovendien variabel te plaatsen zijn op de lijn voor de
meest ideale positie. Een speciaal armatuur met een
zogenoemde opale diffusor zorgt voor breedstralend
licht, ondanks de beperkte plafondhoogte.”

PROEFOPSTELLING VOOR BELEVING

W

e gaan in gesprek met Erwin Hermans (mede-eigenaar Lejeune
Multi Electra), Rogier van Klingeren (eigenaar Van Klingeren industrial
agencies en verantwoordelijk voor het merk Regiolux in Nederland) en
Jo Martens (teamleider Rexel Kerkrade) over dit bijzondere project.

UNIEK PAND MET SPECIFIEKE EISEN

Rogier van Klingeren
“Met de proefopstelling
haalden we het lichtplan
naar de praktijk en namen
we de onzekerheid weg.”

Het HCL is grotendeels gevestigd in het voormalige kloostercomplex
van de Minderbroeders, aan de Sint Pieterstraat in het Maastrichtse
Jekerkwartier. Het centrum is een van de Regionale Historische Centra
in Nederland en verzamelt, beheert en presenteert archieven en
collecties van (overheids)instellingen en particulieren in de provincie
Limburg. De tien depots die het centrum rijk is, tellen zo’n 24 kilometer
aan archief.
Erwin Hermans steekt van wal: “Het is echt een uniek pand in de
binnenstad van Maastricht. In september 2018 kwam de vraag
binnen van HCL over het vervangen van de verlichting. Daar zijn
we toen samen met Rexel en Regiolux mee aan de slag gegaan. Jo
Martens vult aan: “Advies- en management CoSource opereerde
als gebouwbeheerder. Zij hebben samen met HCL de eisen voor de
verlichting opgesteld. Hierin was onder andere opgenomen dat er op
vloerniveau een lichtsterkte van minimaal 200 lux moest zijn met een
lage UV-straling van 75 microwatt per lumen of minder. We hebben
toen de exacte wensen goed in kaart gebracht en waar je dan tegenaan
zou lopen. Al snel bleek dat het pand het nodige maatwerk vereiste. We
zijn toen samen met Regiolux gaan kijken wat de beste oplossing was.”

MAATWERK ALS OPLOSSING
Inmiddels is de verlichting en noodverlichting in de depots en de
ruimtes daaromheen (zoals het trappenhuis) vervangen. Al deze
ruimtes vereisten uiteindelijk een zeer specifieke oplossing en maatwerk
is inderdaad een sleutelbegrip in het project. Rogier van Klingeren: “Je
hebt te maken met een historisch pand met een betonnen constructie
waarin je niets kunt aanpassen. In de depots was de ruimte voor een
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Het ‘verledden’ van het HCL zorgt voor veel
energiebesparing. Het benodigde wattage per
armatuur daalt met zo’n 60% en er zijn per saldo
minder armaturen teruggekomen in het pand. Ook
zorgen sensoren ervoor dat het licht alleen aangaat
als er mensen in een ruimte zijn. Daarnaast profiteren
gebruikers en bezoekers van meer licht. De manier
waarop werd al vroeg in het project naar de praktijk
gebracht. Jo Martens: “De oplossingen zijn uitvoerig
getest aan de hand van een proefopstelling. Zo kun je
daadwerkelijk zien hoe het in de praktijk uitpakt en de
mensen die dagelijks in het HCL werken konden het
ervaren. Zij hebben een paar weken onder het licht
gewerkt en waren tevreden.”
Rogier van Klingeren vult aan: “De optieken voor led zijn
inmiddels zo goed dat je betere resultaten haalt dan met
TL. Maar het is nog relatief nieuw en mensen zijn soms
een beetje bang of het wel prettig aanvoelt. Met de
proefopstelling haalden we het lichtplan naar de praktijk
en namen we de onzekerheid weg.”

Jo Martens
“Planning en continue monitoring van
een project als HCL is essentieel”
ZEER STRIKTE PLANNING
Een andere uitdaging in het project was de zeer strikte
planning. Erwin Hermans vertelt: “In de planning van
CoSource was zeer duidelijk opgenomen wanneer welk
depot aan de beurt was. Het hele logistieke proces,
van aanleveren tot montage moest sluiten als een bus.
In de depots liggen zeer gevoelige spullen. Het werd
allemaal ingepakt door een professioneel inpakbedrijf.
Vervolgens hadden wij zo’n twee weken de tijd om de
armaturen te plaatsen. Uitlopen was geen optie, want
het inpakbedrijf stond dan al weer klaar om de spullen
terug te plaatsen.”

MONITORING EN KORTE LIJNTJES
Lejeune koos er dan ook voor om continu twee
monteurs op het werk te zetten, waarvan er een
eindverantwoordelijk was voor het project.
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Erwin Hermans: “Die liet de materialen in overleg
met Jo, die de materialen per depot al had opgezet
en laten verpakken, op afroep komen.” Qua planning
was er natuurlijk ook nauw contact met Regiolux,
die de oplossingen op maat produceerde, en met
de transporteur. Jo Martens: “Bij speciale armaturen
heb je soms te maken met levertijden. Planning
en continue monitoring van een project als HCL is
essentieel. Er waren continu korte lijntjes en waar
nodig stuurden we bij. We overlegden met de
monteurs of we bijvoorbeeld materialen slimmer
konden verpakken of aanleveren. Na verloop van tijd
liep het als een trein.”
Ook de beheerder is erg blij met de aanpassingen
en manier van werken. Paul Arnold: “Los van de
energiebesparingen, die aanzienlijk zijn door de
combinatie van Led en bewegingsmelders, is het
natuurlijk geweldig dat we nu alles veel beter zien.
In het verleden kon ik vaak simpelweg de tekst op
de dozen niet lezen in de donkerder hoeken van het
archief. En dan kan je weer terug naar boven voor
een lamp of leesbril.
De samenwerking en realisatie waren ook erg
goed. Natuurlijk moest het archief voor een paar
dagen dicht, maar daar bleef het dan ook bij. Alle
ingrijpende en stoffige werkzaamheden zoals
betonboringen, zijn in 1 keer doorgevoerd, alles
netjes ingepakt of tijdelijk verplaatst en daarna zeer
zorgvuldig weer terug.”

Meer inzicht.
Op locatie.

3-fase omvormer met
Synergy-technologie tot
120kW @480V /
100kW @400V

Diepgaand inzicht in uw systeem voor een gestroomlijnd
installatie- en inbedrijfstellingsproces van zowel commerciële
als industriële PV-installaties.
De nieuwe generatie Synergy-omvormers van SolarEdge heeft het allemaal in huis:

Erwin Hermans
“De kracht van deze
samenwerking is de
communicatie: regelmatig overleg
en duidelijk zijn tegen elkaar”
EEN WINNING TEAM
De mannen kijken met veel plezier én de nodige
trots terug op het project. Erwin Hermans: “Dit is
voor mij echt een winning team. De kracht van deze
samenwerking is de communicatie, het overleg en
het duidelijk zijn tegen elkaar. Daarbij moeten we
ook Dominique Stassen van CoSource niet vergeten,
die een belangrijke rol speelde in de coördinatie.”
Jo Martens: “Je merkt gewoon aan alles dat er
jarenlange ervaring in dit team zit en dat we elkaar
goed kennen. Rogier van Klingeren beaamt dat:
“Iedereen spreekt dezelfde taal en zo kom je tot
mooie oplossingen en een perfecte afstemming.”
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Minder tijd op locatie en lagere kosten
dankzij automatische validatie van de
systeeminstallatie, zelfs vóór aansluiting
op het net

Eenvoudigere installatie en
onderhoud door de identieke,
modulaire lichtgewicht componenten

Maximaliseert systeemprestaties dankzij
150% DC-overdimensionering, een
vermogen tot 120kW @480V / 100kW
@400V en ingebouwde nachtelijke PIDherstelfunctie

Verbeterde systeemveiligheid door
ingebouwde temperatuursensoren
op DC en AC-aansluitingen
en gemonitorde type-2
overspanningsbeveiliging (vervangbaar)

Meer weten?

Bekijk de video

solaredge.com
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