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Door allerlei factoren, met name maatschappelijke, wetenschappelijke en 

technische ontwikkelingen wordt een goed lichtontwerp steeds belangrijker 

geacht. Dit komt ook naar voren door de uitgave van Europese en nationale 

normen op het gebied van verlichting en energiegebruik. In een van de belangrijkste 

normen voor het ontwerpen van verlichting NEN-EN 12464-1 zijn niet alleen eisen 

en uitgangspunten hiervoor opgenomen, maar is ook aangegeven dat dit moet 

worden getoetst in de praktijk. Dat wordt echter veelal (nog steeds) niet gedaan, 

ondanks het feit dat er al vanaf 1994 een Nederlandse norm is voor het meten 

van verlichtingssterkten en luminanties, namelijk NEN 1891. Deze is inmiddels 

aangepast aan zowel nieuwe ontwikkelingen, als aan herziene normen op het 

gebied van verlichting en visuele ergonomie. 

Verlichting meten wordt vaak 
vergeten

Ing. R. (Rienk) Visser

Voor grotere gebouwen wordt meestal in het 
programma van eisen opgenomen dat de ver-
lichting moet voldoen aan NEN-EN 12464-1 
voor werkplekken binnen en indien van toepas-
sing aan NEN-EN 12464-2 voor werkplekken 
buiten. In deze normen is ook opgenomen 
dat de op basis van de hierin opgenomen 
specifieke criteria ontworpen verlichting ook in 
de praktijk moet worden getoetst. Dit dient te 
worden uitgevoerd door middel van de hierin 
vastgelegde procedures.
Meestal wordt een lichtplan gemaakt, waarbij 
rekening wordt gehouden met de criteria die in 
een of beide genoemde normen concreet zijn 
vastgelegd. Dit wordt onder andere gedaan 
door middel van lichtberekeningen. Hierbij 
worden bepaalde aannames gedaan, ook voor 
de mate van nauwkeurigheid en het onder-
houd. Deze moeten door de ontwerper te 
worden vastgelegd.
In deze normen zijn echter geen concrete eisen 

opgenomen voor de luminantieverhoudingen 
van werkplekken ten opzichte van de directe 
omgeving en de ruimte in het gezichtsveld. 
Aangegeven is dat deze niet te hoog en niet 
te laag moeten zijn. Dit is wel het geval in de 
Nederlandse norm NEN 3087 betreffende 
verlichting en ergonomie. In deze norm zijn 
hiervoor maximaal toelaatbare verhoudingen 
opgenomen. 
Dat hiermee in veel werksituaties rekening 
dient te worden gehouden, komt omdat steeds 
meer visuele taken met behulp van verticale 
of nagenoeg verticale beeldschermen worden 
uitgevoerd. De werkplekken waarop deze zijn 
geplaatst worden steeds minder gebruikt voor 
bijvoorbeeld leestaken.
Hierdoor wordt dus gedurende langere tijd 
niet meer in de richting van een horizontaal 
vlak gekeken, zoals in het verleden veelal 
het geval was, maar veel meer in verticale 
richting met in het gezichtsveld ook delen 

van het interieur en ramen. Hierdoor kunnen 
bepaalde helderheidsverhoudingen (beleving 
van luminantieverhoudingen) als onprettig of 
zelfs storend worden ondervonden, zeker op 
de langere duur. Criteria en mogelijkheden om 
deze te voorkomen moeten ook in een goed 
ontwerp zijn vastgelegd en dus zou NEN 3087 
ook in het programma van eisen opgenomen 
moeten worden. 
Veelal worden tijdens het bouwproces tal 
van wijzigingen doorgevoerd. Deze kunnen in 
meer of mindere mate van invloed zijn op het 
oorspronkelijke lichtplan. Te noemen zijn:
-  bouwkundige wijzigingen (nieuwe bouwkun-

dige elementen, afwijkende reflectiefacto-
ren van met name wanden en plafond);

-  andere indeling en/of bestemming van 
ruimten;

-  keuze voor andere armaturen (ook al worden 
deze als gelijkwaardig aangemerkt);

-  wijziging onderhoudsplan.
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In de praktijk is het echter lang niet altijd zo, 
dat rekening houdend met de wijzigingen het 
verlichtingsontwerp opnieuw wordt getoetst 
aan de normen. 
Om te kunnen garanderen dat de verlichting 
onder alle omstandigheden blijft voldoen aan 
de eisen die van toepassing zijn moet de ont-
werper in overleg met de opdrachtgever een 
onderhoudsplan vastleggen. Hiervoor is nodig:
-  de behoudfactor MF opgeven en alle aan-

namen vermelden waarop de afleiding van 
die waarde is gebaseerd;

-  de verlichtingsapparatuur specificeren die 
voor de betreffende ruimte zijn gebruikt;

-  een uitgebreid onderhoudsschema opstel-
len, waarin is opgenomen hoe vaak lampen 
moeten worden vervangen en op welke wijze 
en met welke tussenpozen de armaturen, 
de ruimte en de beglazing moeten worden 
schoongemaakt.

De behoudfactor is de verhouding tussen de 
verlichtingssterkte na het eind van een vooraf 
bepaalde onderhoudsperiode en die bij een 
nieuw opgeleverde installatie. De afname 
van de verlichtingssterkte tijdens het gebruik 
van de verlichtingsinstallatie wordt veroor-
zaakt door afname van de lichtstroom van 
de lampen door veroudering en vervuiling 
en tevens door vervuiling van de armaturen, 
wanden en plafond. 

  METEN IS WETEN 
Elke opdrachtgever zou eigenlijk moeten eisen 
dat moet worden nagegaan of aan het pro-
gramma van eisen c.q. aan voor de verlichting 
van toepassing zijnde normen wordt voldaan. 
Veelal wordt wel globaal nagegaan of de 
minimaal vereiste verlichtingssterkte wordt 
gehaald, maar als deze bij oplevering wordt 
gehaald hoeft dat niet te betekenen dat deze 
tijdens het gebruik nog steeds kan worden 
gerealiseerd. 
De installatie en de omgeving moeten volgens 

de norm altijd worden getoetst aan de hand 
van de ontwerpuitgangspunten voor de 
uiteindelijk gerealiseerde verlichtingsinstal-
latie. Dit is met name van toepassing voor de 
horizontale en verticale verlichtingssterkten, 
gelijkmatigheid van de verlichting , luminan-
ties en luminantieverhoudingen, die daarom in 
de praktijk moeten worden gemeten. 
Toetsing van de kleurweergave-eigenschappen 
van de toegepaste lampen en, indien van 
toepassing, tevens de kleurtemperatuur. is 
alleen mogelijk door te controleren of deze 
overeenkomen met de oorspronkelijke uit-
gangspunten. 
Het criterium voor het voorkomen van 
lichthinder kan alleen worden getoetst door 
controle van de uitgevoerde berekeningen. 
Dit is in de praktijk niet of nauwelijks mogelijk 
door middel van metingen.

 NEN-EN 12464
In NEN-EN 12464 is vastgelegd dat bij toetsing 
van verlichtingssterkten aan de verlichtings-
eisen de meetpunten in overeenstemming 
moeten zijn met de punten of rasters die bij 
de berekening ervan voor het ontwerp zijn 
gebruikt. Ook voor metingen, die na de inge-
bruikname van verlichtingsinstallatie worden 
uitgevoerd moeten dezelfde meetpunten 
worden gebruikt.
Toetsing van verlichtingssterkten op specifieke 
taken moet worden gedaan door te meten op 
het vlak waarin de taak zich bevindt.
Bij het meten van de verlichtingssterkte 
behoort rekening te worden gehouden met 
een aantal factoren. Dit zijn onder andere de 
ijking van de gebruikte luxmeters, de overeen-
komst van de lampen en armaturen met de 
gepubliceerde fotometrische gegevens en de 
bij het lichtontwerp gekozen uitgangspunten 
ten aanzien van oppervlaktereflecties, enz. ten 
opzichte van de werkelijke waarden.
De gemiddelde verlichtingssterkte en de gelijk-

matigheid moeten worden berekend en mogen 
niet lager zijn dan de gespecificeerde.
Om een goede visuele communicatie en her-
kenning van objecten in een ruimte mogelijk 
te maken, is het noodzakelijk dat er niet alleen 
op de horizontale vlakken voldoende licht 
valt, maar ook in verticale richting. Want dit 
is namelijk bepalend voor de wijze waarop 
elementen in het interieur en mensen niet 
alleen zichtbaar, maar ook goed herkenbaar 
zijn. Uitgangspunt hiervoor is een voldoende 
gemiddelde cilindrische verlichting, dat is de 
verticale verlichtingssterkte in alle richtingen. 
Ook deze dient te worden gemeten om te 
kunnen toetsen of deze voldoet aan de eis die 
hiervoor in de norm is opgenomen. 

 NEN 1891
De norm NEN-EN 12464 geeft aan wat moet 
worden getoetst, onder andere door het 
uitvoeren van metingen van de verlichtings-
sterkte. De wijze waarop dit moet gebeu-
ren is echter niet hierin vastgelegd. Sinds 
1994 heeft Nederland de norm NEN 1891: 
Binnenverlichting – Meetmethoden voor 
verlichtingssterkten en luminanties, waarin 
dit nauwkeurig is vastgelegd. Naast het meten 
van verlichtingssterkten zijn hierin bovendien 
methoden opgenomen voor de wijze waarop 
luminanties dienen te worden gemeten. Zover 
kan worden nagegaan is Nederland hiermee 
het enige land dat een dergelijke norm heeft.
In grote lijnen wordt in de norm het volgende 
behandeld:
-  onderwerp en toepassingsgebied;
-  termen en definities;
-  eisen aan meetinstrumenten;
-  inhoud van de meetopdracht;
-  voorbereiding en uitvoering van metingen;
-  reportage van de meetresultaten;
-  toetsing van de meetresultaten.
Tevens is in een van de hoofdstukken aange-
geven hoe bepaalde lichttechnische groot-
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heden op basis van bepaalde meetresultaten 
kunnen worden berekend, zoals de gemiddelde 
verlichtingssterkte, de gelijkmatigheid, gemid-
delde luminantie, luminantieverhoudingen en 
diffuse reflectiefactor.
Voor het meten van verlichtingssterkten is 
onder andere aangegeven hoe het meetraster 
moet worden bepaald, onder andere met 
betrekking tot het minimale aantal meetpun-
ten voor werkplekken en ruimten in relatie 
tot de afmetingen ervan. Ook is vastgelegd 
op welke hoogte dient te worden gemeten in 
relatie tot de uit te voeren visuele taken.
Belangrijk is dat zowel de resultaten, als ook de 
situatie waarin deze zijn gemeten nauwkeurig 
worden vastgelegd. Alleen hierdoor is het 
mogelijk om het verlichtingsontwerp optimaal 
te kunnen toetsen. 
In de bijlagen zijn de maximaal toelaatbare 
foutenmarges van een luxmeter en een 
luminantiemeter die moet worden gebruikt bij 
een inspectiemeting, zoals bij oplevering, een 
garantiemeting of bij controle of de verlich-
tingsinstallatie na een aantal jaren nog steeds 
aan alle eisen voldoet

 NIEUW IN DE NEN 1981
Sinds de uitgave van de norm in 1994 is er 

veel veranderd met betrekking tot de visuele 
taken, de mogelijkheden om verlichtingsbe-
rekeningen te maken met de computer en 
tevens de normen NEN-EN 12464 en NEN 
3087. Daarom is enige jaren geleden een begin 
gemaakt met de herziening van NEN 1891. De 
herziene versie zal zeer binnenkort verkrijgbaar 
zijn bij NEN of mogelijk is dat bij het verschij-
nen van dit artikel inmiddels al het geval. 
De belangrijkste wijzigingen c.q. vernieuwin-
gen ten opzichte van de vorige versie zijn in 
grote lijnen:
-  het meten van verlichtingssterkten moet 

worden uitgevoerd in een genormeerd 
raster;

-  ook moeten nu de verticale verlichtings-
sterkten worden gemeten;

-  luminanties moeten worden gemeten in een 
genormeerd raster;

-  de gelijkmatigheid wordt bepaald met 
behulp van metingen;

-  de wijze van opstellen van de meetresulta-
ten;

-  de wijze van opstellen van het meetrapport.
Daarnaast is het aantal informatieve bij-
lagen aanmerkelijk uitgebreid. Hierin zijn 
onder andere voorbeelden opgenomen van 
meetrasters voor verschillende plattegronden 

en gebruik van ruimten en het meten van 
noodverlichting en daarnaast een uitgebreide 
inhoud van de meetopdracht, het meetplan, 
het meetrapport en de inventarisatie van gege-
vens van de verlichtingsinstallatie. 

 CONCLUSIE
Zowel de opdrachtgevers als de gebruikers 
hebben recht op een verlichtingsinstallatie die 
voldoet aan de van toepassing zijnde normen. 
Dit dient daarom bij oplevering ervan te 
worden getoetst.
Dit is ook in de ontwerpnorm NEN-EN 12464 
vastgelegd en tevens in grote lijnen wat en 
hoe. Omdat het mede door verandering van 
veel visuele taken ook nodig is om na te gaan of 
wordt voldaan aan de eisen die voor accepta-
bele luminantieverhoudingen in een ruimte 
zijn opgenomen in NEN 3087.
In het verlengde hiervan wijst de Nederlandse 
‘meet’norm NEN 1891 de weg om dit zo opti-
maal mogelijk te doen en tevens zodanig dat 
de resultaten kunnen worden vergeleken met 
die van het lichtontwerp.
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