
Modulaire  
lichtstraten
Onze realisaties

Gent - Sint-Vincentius school Deel 1



De VELUX modulaire lichtstraten vormen een mijlpaal in  
de evolutie van de lichtstraten. Voor het eerst verschijnt er 
een volledig geprefabriceerde lichtstraat voor commerciële 
en/of openbare gebouwen op de markt. Uit de samen-
werking met Foster + Partners ontstond een perfecte 
symbiose van intelligent design met innovatieve materiaal-
eigenschappen en een moduleerbaarheid, die een optimale 
precisie en betrouwbare plannen garandeert. 

In 2013 werden de VELUX modulaire lichtstraten 
geintroduceerd op de Belgische markt. Vandaag biedt  
het architecten vele creatieve mogelijkheden en voordelen:

- hoge functionaliteit ;

- perfecte pasvorm van het systeem door modulariteit ;

- eenvoudige installatie ;

-  optimalisatie van het gebouw op gebied van comfort  
en energieverbruik conform EPB regelgeving.

Lichtinval in grote ruimtes –  
intelligent, innovatief en modulair

modulairelichtstraten.velux.be

VE = ventilatie
LUX = licht

VE
LUX

Dit
is ons
DNA
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Gent
Sint-Vincentius school
De voormalige binnenkoer van de school werd door 
inbreiding omgebouwd tot een polyvalente ruimte.  
Twee lichtstaten van 20 meter zorgen voor een  
maximale lichtinval en natuurlijke ventilatie.
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Gebouw:
Verbouwing 
School "Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius" 

Plaats:
Brandweerstraat 4, B-9000 Gent

Architect:
DETOO ARCHITECTS/DE VLOED

Installateur:
D-LUX Daylight

Producten:
2 modulaire lichtraten in lessenaarsdak opstelling op 5° 
38 VELUX modules, waarvan 9 INTEGRA® rookafvoer/ventilatiemodules

Fotograaf:
VELUX Belgium / Jasper Leonard

Lessenaarsdaken 
zijn rijen van VELUX 
modulaire licht straten 
die dankzij de voor
gemonteerde beugels 
en klemmen veilig en 
snel geinstalleeerd 
kunnen worden.
Het design van de 
gootstukken maakt 
configuraties met een 
helling van 5 tot 25° 
mogelijk.

Lessenaarsdak

5–25°



6

Mamer Groothertogdom Luxemburg  
Industrieel gebouw Ceratizit
Deze pionier op vlak van de ontwikkeling en de fabricage van carbide oplossingen 
koos voor VELUX modulaire lichtstraten. In het gebouw werden 106 modules 
geplaatst, waaronder een 30 meter lange dubbele lichtstraat waarin 54 vaste 
modules en 6 rookafvoer modules verwerkt zijn.
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Een klassiek ogende 
oplossing die bestaat 
uit twee rijen licht
straten die elkaar 
ondersteunen.  
Er is geen steunbalk 
nodig aangezien 
de constructie een 
zelfondersteunende 
structuur is.  
Het gootstuk maakt 
installaties met een 
helling van 2540° 
mogelijk.

Zadeldak

25–40°
Gebouw:
Nieuwbouw 
Industrieel gebouw Ceratizit 

Plaats:
Rue Holzem 101, L-8287 Mamer

Architect:
Bureau d'Architecture CUBUS

Installateur:
SERMELUX Aluminium

Producten:
2 modulaire lichtstraten in zadeldak opstelling op 31°  
106 VELUX modules, waarvan 12 INTEGRA® rookafvoer/ventilatie modules

Fotograaf:
VELUX Belgium / Jasper Leonard
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Dilsen–Stokkem
Bouwvakschool STEBO
STEBO, een passiefschool in Vlaanderen, heeft als 
streefdoel dat hun energie verbruik 75% lager ligt dan  
bij een traditioneel schoolgebouw.

Licht stimuleert de creativiteit, vandaar de keuze voor 
4 sheddaken in het schildersatelier. Noord georiënteerd, 
hellingsgraad 60° en een drievoudige beglazing zorgen voor 
neutraal natuurlijk daglicht zonder een oververhittings
probleem te creëren in deze passieve school.
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Sheddaken zijn rijen 
van VELUX modulaire 
lichtstraten met een 
kenmerkend recht
opstaande design. 
Voornamelijk bestemd 
voor installaties die 
naar het noordelijk 
halfrond gericht zijn 
voor een zachte en 
neutrale verlichting. 

Sheddak

25–90°

Gebouw:
Nieuwbouw 
Bouwvakschool STEBO

Plaats:
Rijksweg 454, B-3650 Dilsen-Stokkem

Architect:
Hoeven Tony

Installateur:
Caroplast B.V.B.A.

Producten:
4 modulaire lichtstraten in sheddak opstelling op 60°
44 VELUX modules

Fotograaf:
VELUX Belgium / Jasper Leonard
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Munchen Duitsland  
Bedrijfshallen
Om de baksteengebouwen van de voormalige spoorweg
werk  plaats Thalkirchen nieuw leven in te blazen, was 
daglicht doorslag gevend. Dankzij de VELUX modulaire 
licht straten is de architect erin geslaagd om via het dak veel 
daglicht te voorzien in deze historische industrie ruimtes.
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De mix van hoogwaardig materialen en ruimtes in combinatie 
met de oorspronkelijke substantie levert een binnenruimte op,  
die door het plaatsen van een lichtstraat wordt voorzien van 

daglicht. Dat komt vooral de professionele gebruikers uit  
de mediasector ten goede, die van de lichte atmosfeer  

in de centraal gelegen verblijfsruimtes profiteren.

Zadeldak

25–40°
Een klassiek ogende 
oplossing die bestaat uit 
twee rijen licht straten  
die elkaar onder steunen.  
Er is geen steun balk nodig 
aangezien de constructie 
een zelfondersteunende 
structuur is. Het gootstuk 
maakt installaties met 
een helling van 2540° 
mogelijk.

Vóór de reconversie werden de beschermde baksteen gebouwen 
gebruikt als spoorwegwerkplaats. In totaal werden zeven loft
kantoren met twee verdiepingen ingericht op 7.800 vierkante meter.

Zadeldak 2540°

Plan

Voor

Na



Realisatie met 260 modules  
in lessenaarsdak en zadeldak opstelling

In de vijf vleugels van het industriegebouw "Isertal"  
werden 144 modules in zadeldak opstelling en 116 modules 
in lessenaarsdak opstelling gemonteerd.
Architect en projectontwikkelaar Uwe Binnberg is 
erin geslaagd, in nauwe samenwerking met de dienst 
Monumentenzorg van München, om individuele ruimte-
concepten met een optimale daglicht inval te realiseren.
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Gebouw:
Verbouwing - Herbestemming 
Ombouw station naar bedrijfshallen 

Plaats:
81379 München, Isarwinkel 4–16

Bouwheer:
Binnberg Design, Steinstraße 28, München

Architect:
Uwe Binnberg, Steinstraße 28, München

Producten:
4 modulaire lichtstraten
260 VELUX modules: 
 - 66 modules in zadeldak opstelling op 25°
 - 78 modules in zadeldak opstelling op 40°
 - 84 modules in lessenaarsdak opstelling op 5°
 - 32 modules in lessenaarsdak opstelling op 18° 

Fotograaf:
VELUX Deutschland GmbH/Jörg Tietje
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Amsterdam Nederland  
Tobias school
De Tobias school werd nieuw leven ingeblazen door  
het bestaand gebouw uit te breiden met een voorbouw. 
Boven de trapzalen werden lessenaarsdaken met 
muuraansluiting verwerkt voor verlichting en ventilatie.
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Lessenaarsdak  
met muuraansluiting

5-40°
Gebouw:
Verbouwing - Uitbreiding 
Tobias school

Plaats:
Poeldijkstraat 255, 1059 VL Amsterdam, Nederland

Architect:
RAU

Installateur:
Vinkeman & Veen

Producten:
5 modulaire lichtstraten in lessenaarsdak met muuraansluiting op 5°
67 VELUX modules, waarvan 19 INTEGRA® ventilatiemodules

Fotograaf:
VELUX Nederland

Een lessenaarsdak met 
muuraansluiting vindt zijn 
toepassing in de montage  

tegen een opstaande muur.  
Een frequent gebruikte 

toepassing in een overgang 
tussen 2 verschillende  

gebouwlagen. Het design  
met de gootstukken maakt  

een configuratie onder  
een hellingsgraad van 5  

tot 40° mogelijk.  
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Bonheiden
Woon-zorgcentrum "Ter Bleuk"
Op een goedgekozen locatie, midden in het groen werden 
52 assistentie woningen onder gebracht in 4 paviljoenen. 
Een centrale lichtstraat in elk van de 4 paviljoenen zorgt voor 
de natuurlijke verlichting en verluchting van het gangpad.
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Gebouw:
Nieuwbouw 
Woon-zorgcentrum "Ter Bleuk" 
Een voorziening van Senior Living Group

Plaats:
Bleukstraat 11, BE-2830 Bonheiden

Architect:
Kennes Koen & Elegeert Elisabeth 
Hilde De Ruysscher: mede-architecte

Producten:
4 modulaire lichtstraten in lessenaarsdak opstelling op 5° 
64 VELUX modules, waarvan 8 INTEGRA® ventilatiemodules

Fotograaf:
VELUX Belgium / Jasper Leonard

Lessenaarsdaken 
zijn rijen van VELUX 
modulaire licht
straten die dankzij 
de voorgemonteerde 
beugels en klemmen 
veilige geinstalleeerd 
kunnen worden.
Het design van de 
gootstukken maakt 
configuraties met een 
helling van 5 tot 25° 
mogelijk.

Lessenaarsdak

5–25°
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Koersel
Brouwerij & Grand Café  
Remise 56
De oude tramstelplaats uit 1907 werd omgebouwd  
tot een innovatieve CO2 neutral brouwerij met brasserie. 
De plaatsing van een lichtstraat, boven de toog,  
creëert door de aanbreng van een natuurlijke lichtinval 
een aangename sfeer in de brasserie.



19

Een klassiek ogende 
oplossing die bestaat 
uit twee rijen licht
straten die elkaar 
ondersteunen.  
Er is geen steunbalk 
nodig aangezien 
de constructie een 
zelfondersteunende 
structuur is.  
Het gootstuk maakt 
installaties met een 
helling van 2540° 
mogelijk.

Zadeldak

25–40°
Gebouw:
Verbouwing - Herbestemming 
Brouwerij & Grand Café "Remise 56"

Plaats:
Albert I laan 56, B-3582 Koersel

Architect:
Architectuur Depot

Installateur:
D-LUX Daylight

Producten:
1 modulaire lichstraat in zadeldak opstelling op 38°
20 VELUX modules, waarvan 1 INTEGRA® ventilatie module

Fotograaf:
VELUX Belgium / Jasper Leonard
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Knokke
Bezoekerscentrum "Het Zwin"
Het Zwin, de internationale luchthaven voor vogels,  
is zonder twijfel één van de bekendste natuurgebieden 
van Vlaanderen en had nood aan een nieuw bezoekers
centrum. 3 lichtstraten van 8 modules, waarin 
rookafvoer en ventilatiemodules verwerkt zijn,  
zorgen voor de inbreng van daglicht en ventilatie.
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Gebouw:
Nieuwbouw 
Bezoekerscentrum "Het Zwin" 

Plaats:
Graaf Léon Lippensdreef 8, B-8300 Knokke

Architect:
GAFPA Bureau  
Coussée & Goris Architecten

Installateur:
Meire NV

Producten:
3 modulaire lichtstraten in lessenaarsdak opstelling op 5°
24 VELUX modules, waarvan 6 INTEGRA® rookafvoer/ventilatiemodules

Fotograaf:
VELUX Belgium / Jasper Leonard

Lessenaarsdaken 
zijn rijen van VELUX 
modulaire licht straten 
die dankzij de voor
gemonteerde beugels 
en klemmen veilig en 
snel geinstalleeerd 
kunnen worden.
Het design van de 
gootstukken maakt 
configuraties met een 
helling van 5 tot 25° 
mogelijk.

Lessenaarsdak

5–25°
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Tihange
Rusthuis "Les Floricots"
Een dubbele lichtstraat zorgt voor een natuurlijke  
licht inval in de ontspannings ruimte van deze seigneurie.  
De warmte  werende beglazing voorkomt over verhitting 
en 2 elektrisch uitgeruste modules zorgen voor een 
natuurlijke ventilatie.
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Een klassiek ogende 
oplossing die bestaat 
uit twee rijen licht
straten die elkaar 
ondersteunen.  
Er is geen steunbalk 
nodig aangezien 
de constructie een 
zelfondersteunende 
structuur is.  
Het gootstuk maakt 
installaties met een 
helling van 2540° 
mogelijk.

Zadeldak

25–40°
Gebouw:
Nieuwbouw 
Rusthuis "Les Floricots"

Plaats:
Rue Pouyoux Sarts 29, B-4500 Tihange

Architect:
ENTR'AXES

Installateur:
JACOBS S.P.R.L.

Producten:
1 modulaire lichstraat in zadeldak opstelling op 36°
14 VELUX modules, waarvan 2 INTEGRA® ventilatie modules

Fotograaf:
VELUX Belgium / Jasper Leonard
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De Meern Nederland  
Bedrijfsgebouw Rokatec
Rokatec was genoodzaakt om een duurzame oplossing  
te vinden voor de toenemende behoefte naar extra ruimte 
voor hun assemblage en magazijn. Ze kozen om een nieuw 
pand te laten bouwen dat volledig aansluit bij die behoeften.  
De architect ging voor een nononsense industriële look met 
modulaire lichtstraten die voor natuurlijke lichtinval zorgen.
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Zadeldak met steunbalk

5°
Gebouw:
Nieuwbouw 
Kantoorgebouw Rokatec 

Plaats:
Landzigt 36, 3454 PE Vleuten - De Meern, Nederland

Architect:
OOG Architectuur

Installateur:
Voortman Dak & wand B.V.

Producten:
1 modulaire lichtstraat in zadeldak met steunbalk opstelling  
54 VELUX modules, waarvan 6 INTEGRA® ventilerende modules
Witte binnenzonwering

Fotograaf:
VELUX Nederland

Het zadeldak met een 
hellingshoek van 5° wekt met 

discrete horizontale dwarsbalken 
de illusie van een klein atrium. 

De modules worden met 
montagebeugels bevestigd, 

waardoor ze nauwkeurig en snel 
gemonteerd kunnen worden.
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Grâce-Hollogne
Bedrijfsgebouw Mapei
De lichtstraat verlicht de bovenste eerste 
verdieping. Door hier te kiezen voor een glazen 
vloer verspreid het inkomende natuurlijk licht 
zich ook over het gelijksvloer.
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Gebouw:
Nieuwbouw 
Bedrijfsgebouw Mapei 

Plaats:
Rue de l'Avenir 40,  B-4460 Grâce-Hollogne

Architect:
Atelier d'Architecture Louis & Royer

Producten:
1 modulaire lichtstraat in lessenaarsdak opstelling op 6° 
12 VELUX modules, waarvan 3 INTEGRA® ventilatiemodules

Fotograaf:
VELUX Belgium / Jasper Leonard

Lessenaarsdak

5–25° Lessenaarsdaken 
zijn rijen van VELUX 
modulaire licht straten 
die dankzij de voor
gemonteerde beugels 
en klemmen veilig en 
snel geinstalleeerd 
kunnen worden.
Het design van de 
gootstukken maakt 
configuraties met een 
helling van 5 tot 25° 
mogelijk.
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Kopenhagen Denemarken  
Hoofdkantoor Siemens
"De architectuur van het Siemens-hoofdkantoor toont dat het 
tegelijkertijd mogelijk is om een met licht overgoten gebouw  
te bouwen en toch duurzaam te blijven."

Michael Gøtz, projectleider bij Siemens  
Real-Estate, Denemarken



De nieuwbouw van het Siemens-hoofdkantoor bij 
Kopenhagen is een voorbeeld van moderne, duurzame 
architectuur. Een bewijs daarvoor is de LEED-certificatie, 
die op vijf pijlers gebaseerd is: ligging, water- en 
energieverbruik, gebruikte materialen en middelen en 
ook het klimaat in het gebouw. Een van deze parameters 
kenmerkt de hoeveelheid daglicht die in het gebouw 
binnenvalt. Dankzij verschillende VELUX-simulatietools  
kon worden aangetoond dat modulaire lichtstraten  
ertoe bijdragen om de voorwaarden voor een LEED-
certificatie te vervullen. In totaal creëren 228 modules 
een eigen met licht overgoten binnenplaats. Alle ramen 
beschikken over zonwerende rolgordijnen die hitte en 
verblindend licht buitenhouden.

Daglicht  
voor meer  
duur zaam heid 
en energie-
efficiëntie

29
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Realisatie met 228 modules in atrium zadeldak 
opstelling 

Deze grote atrium zadeldakoplossing met een hellings-
graad van 32° bestaat uit in totaal zes rijen van elk 
17 meter lang. Witte zonwerende rolgordijnen worden 
automatisch aangestuurd door een open systeem, 
ze reageren op temperatuur en lichtinval. De VELUX 
modulaire lichtstraten dragen door de conceptie en 
producteigenschappen bij tot het totaalconcept, om  
zo weinig mogelijk energie te verbruiken in het gebouw.

25–40°
Dankzij een hellingsgraad van 
25 tot 40° biedt het atrium veel 
artistieke vrijheden, terwijl de 
inval van licht behouden blijft.  
Het hang en sluitwerk garandeert 
een precieze, snelle en eenvoudige 
montage – de geprefabriceerde 
modulaire afdeklijst wordt met 
ingebouwde isolatie afgeleverd.
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Tools

Met de VELUX Daylight Visualizer
werden zowel de daglichtfactor
als de belichtingssterkten in het
geplande gebouw berekend. 

Met de VELUX Energy & Indoor 
Climate Visualizer werd het 
binnenklimaat gesimuleerd.

Op basis daarvan koos Siemens  
witte zonwerende rolgordijnen  
voor alle modules.

Afbeeldingen opgemaakt met 
VELUX Daylight Visualizer

Gebouw:
Nieuwbouw 
Hoofdkantoor Siemens

Plaats:
2750 Ballerup bei Kopenhagen, Dänemark, Borupvang 9

Bouwheer:
Siemens A/S

Architect:
Arkitema Architects

Producten:
Atruim zadeldak opstelling
228 VELUX modules, waarvan 28 INTEGRA® ventilatiemodules 
Witte binnenzonwering

Fotograaf: 
STAMERS KONTOR



32

Innovatieve materiaaleigenschappen
Framemateriaal uit 80% gepultrudeerd composiet 
van glasvezel en 20% polyurethaan zorgen voor 
uitstekende energieprestaties, thermische stabiliteit 
en hoge sterkte. 

Lineaire uitzettingscoëfficient 10-6 m/mK voorzien 
van een standaard dubbele beglazing Uw: 1,4 W/m²k. 
Andere beglazing als alternatief beschikbaar.

Een modulair systeem – 
vele voordelen

Intelligent designModulariteit
De modulariteit van VELUX biedt alle voordelen  
van een volledig productsysteem met 100% 
geprefabriceerde onderdelen, één enkel module-
formaat en een innoverend installatie principe dat 
een snelle en eenvoudige installatie verzekert.

Slanke profielen, de aandrijvingen van ventilatie-
modules en rolgordijnen zijn volledig verborgen en 
subtiel geïntegreerd in het ontwerp van de licht-
straat. Ontworpen in nauwe samenwerking met  
de befaamde architecten van Foster + Partners.

Meer informatie over VELUX  
modulaire lichtstraten op:

modulairelichtstraten.velux.be
Hier kan u ook professionele hulpmiddelen  
zoals elementen van CAD, ArchiCAD en Revit 
downloaden.
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Lessenaarsdak 5–25°

Zadeldak 25–40°

Sheddak 25–90°

Atrium zadeldak 25–40°

Lessenaarsdak met muuraansluiting
5–40°

Vaste  
modules

Modules voor 
comfortventilatie

Modules voor
rookafvoer

Zadeldak 5° met steunbalk

Atrium lessenaarsdak 5–25°

Atrium zadeldak 5° met steunbalk 

Eén moduleontwerp voor alle oplossingen
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*  Extra lange modules voor Lessenaarsdak en Sheddak.  
Voorzien van een extra sterke beglazing.

** Geen zonwering beschikbaar.
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Matenoverzicht
Standaard formaat

Bijzondere maten, kunnen mogelijk functionele  
beperkingen met zich meebrengen



Consultancy en ondersteuning
Elk project krijgt zijn eigen project manager die het project 
opvolgt van A tot Z d.w.z. van bij het begin van het ontwerp  
tot de oplevering erna.

Wij voorzien u van een gedetailleerde studie.

We bekijken samen met de architect naar de ideale lichtstraat en 
de best toepasselijke productoplossing.

Voor een probleemloos installatieproces, geven wij instructies  
voor de onderconstructie, plaatsing en werforganisatie.

Wij brengen  
uw ideeën  
tot leven

modulairelichtstraten.velux.be

VELUX innoveert  
en geeft nieuwe  

uitzichten aan uw 
commerciële en 
institutionele  

projecten

VELUX Belgium
Bd. de l’Europe 121
1301 Bierges (Waver)

Telefoon: 010 42 09 09
E-mail: vms.v-b@velux.com
www.velux.be
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