MINISYMPOSIUM TUSSEN DAGLICHT EN KUNSTLICHT
21 september 2010:
ERVAAR DE EQUINOX IN DE ZONNESTRAAL
Het begin van de astronomische herfst (in 2010 op 23 september om 5:09) markeert
ook het begin van de jaarlijkse periode met minder beschikbaar daglicht en dus meer
behoefte aan kunstlicht.
Tijdens dit minisymposium willen wij laten zien hoe met deze variaties kan worden
omgegaan. En hoe op een duurzame en voor de mens vriendelijke manier
verlichtingsoplossingen kunnen worden aangeboden.
De commissies Daglicht en Binnenverlichting van de NSVV presenteren met trots
een vijftal specialisten, die hun licht zullen laten schijnen over vele aspecten van licht
in gebouwen. Daglichtbenutting en vervolgens onmisbare zonwering en de relatie
met de warmtehuishouding van het gebouwen komen eerst aan bod.
De volgende vraag luidt: Licht is leven, maar hoe zit dat met mensen in gebouwen?
Na een onderbreking met eten, ontmoeten en netwerken, wordt uitgelegd hoe dagen kunstlicht integraal geregeld kunnen worden. Tot slot nemen we u mee naar de
nabije toekomst waar sfeer en functionaliteit van verlichting verweven worden.
Op een unieke locatie, in het in de jaren twintig door architect Jan Duiker ontworpen
toenmalige sanatorium Zonnestraal, ontvangen wij u graag in een oorspronkelijke
maar toch sfeervolle ambiance van licht, lucht en transparantie.
Programma
15:00

Ontvangst

15:30

Opening door de commissievoorzitters Laurens Zonneveldt en Paul Settels

15:40

"Wel licht, maar niet de warmte", ontwerp handreikingen ten behoeve
van een hoger daglichtniveau in onderwijsgebouwen door Peter Elemans
(Elemans Postma van den Hurk Architecten)

16:30

ZONwering, lichtwering en variabele isolatie, warmte en koude van
buiten blokkeren en zon- en daglicht reguleren, door Wouter Beck
(Hunter Douglas)

17:00

ZONder licht gaat het mis. De invloed van verlichting op het cognitief
functioneren van de Mens, door Toine Schoutens (SOLG)

17:30

Meeting & Eating

18:30

Regelen en schakelen, voordelen van goede integratie, met voldoende
daglicht is kunstlicht niet nodig, maar in utiliteitsgebouwen vindt men zich
niet verantwoordelijk om het licht uit te doen. Intelligente regel- en
schakelsystemen die werken op basis van daglicht en aanwezigheid helpen
ons om het leven te verlichten met een verantwoord gebruik van energie.
Dat is de duurzaamheidgedachte: aandacht voor People, Planet & Profit,
door Nico Koreman (UNETO-VNI)

19:00

Van Lux naar luxe, op weg naar nieuwe vormen van verlichten.
Goed licht is verantwoord Licht, door Peter van der Burgt (Philips Lighting)

19:50

Sluiting en Netwerkborrel

20:30

Voorzien einde

Locatie
Landgoed Zonnestraal
Loosdrechtse Bos17
1213 RH Hilversum
www.zonnestraal.org

Kosten
€ 165,-- (incl. BTW) voor leden van de NSVV
€ 238,-- (incl. BTW) voor niet-leden
Dit is inclusief koffie/thee, dinerbuffet en borrel.

Aanmelden
Via de website www.nsvv.nl

Vragen en inlichtingen
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij NSVV, via mail: info@nsvv.nl of bij Geertje
Hazenberg, bereikbaar op 0318 – 695394.

