Modulaire
lichtstraten
Inspiratieboek

Intelligent, innovatief en modulair
Als je je bezighoudt met iets dat potentieel een langetermijnverandering brengt in de manier waarop dakramen
worden ontworpen, gespecificeerd, geïnstalleerd en bediend,
neig je ernaar om dure woorden te gebruiken zoals de
sleutelwoorden boven dit stukje. Maar zodra we beginnen te
vertellen hoe bijzonder onze lichtstraten zijn, blijkt dat deze drie
woorden buitengewoon toepasselijk zijn.
Toen de VELUX modulaire lichtstraat in 2011 werd geïntroduceerd, was deze het eerste geprefabriceerde dakraamconcept dat hoogstaande energieprestaties, thermische
stabiliteit en sterke materialen combineert met een slank en
volledig geïntegreerd design.
We zijn er trots op dat onze modulaire lichtstraten sindsdien
worden gezien als het meest innovatieve platdakraamsysteem
op de markt. En het is momenteel de logische keuze voor
utiliteitsbouw door heel Europa.
Afgelopen jaren hebben we vele mooie projecten mogen
voorzien van daglicht. Enkele projecten zijn in dit boekje
verzameld.

VE
LUX
VE = ventilatie
LUX = licht
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Cuijk

Merlet College
Uitgangspunt voor het ontwerp is: aandacht voor elkaar in een school waar leerlingen en
medewerkers samenwerken in een prettige en veilige omgeving. Veel aandacht is er geweest
voor duurzaamheid, energie en het betrekken van de Maas bij de school. Hierdoor is het gebouw
een echt leermiddel geworden.

Ongelijk zadeldak 26.5/40°

Lessenaarsdak 5°

Gebouw:
Merlet College
Plaats:
Katwijkseweg 2, 5431 RX, Cuijk
Architect:
Ector Hoogstad B.V.
Aannemer:
Wijnen Bouw Horst B.V
Producten:
Ongelijk zadeldak 26.5/40°, aantal opstellingen: 6, aantal modules: 132, type glas: 18
Lessenaarsdak 5°, aantal opstellingen: 15, aantal modules: 90
Type glas: energiebesparend 2-laags glas met zonwerende coating
Fotograaf:
Arjen Schmitz
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Groningen
Wiebengacomplex

Het Wiebengacomplex is een Rijksmonument uit 1922 waarin oorspronkelijk de Nijverheidsschool was gevestigd. Het gebouw is ontworpen door Jan Gerko Wiebenga, en is een vroeg
voorbeeld van het Nieuwe Bouwen. Het nieuwe atrium verbindt intern en maakt de ervaring
van het monument sterker doordat je het te allen tijde in zijn geheel kan aanschouwen.

Atrium lessenaarsdak 5°

Gebouw:
Wiebengacomplex
Plaats:
Eyssoniusplein 18, 9714 CE, Groningen
Architect:
DP6 Architectuurstudio B.V., Bierman Henket architecten, ABT
Aannemer:
Geveke Verbouw en Ontwikkeling
Producten:
Aantal opstellingen: 8, aantal modules: 96 modules
Type glas: doorvalveilig, energiebesparend 2-laags glas met zonwerende coating
8 ventilerende modules t.b.v. comfortventilatie
Aardbevingbestendig gebouw
Fotograaf:
Dick Holthuis
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Leeuwarden
Fryske Akademie

De Fryske Akademy in Leeuwarden is compleet verbouwd, gerestaureerd en vernieuwd. Het
monumentale gebouw, inclusief het uit 1713 daterende Coulonhûs, is gerestaureerd. Er is een
nieuwe hoofdingang gerealiseerd en het congres- en studiecentrum is compleet gestript en verbouwd tot kantoorruimte. Het rijk gestileerde interieur is in de oorspronkelijke staat teruggebracht.
Een complete lichtstraat verlicht op natuurlijke wijze het centrale gedeelte van het gebouw.

Lessenaarsdak 5°

Gebouw:
Fryske Akademie
Plaats:
Doelestraat 8, 8911 DX, Leeuwarden
Architect:
Jo Janssen Architecten
Aannemer:
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Producten:
Aantal opstellingen: 1, aantal modules: 22 modules
Type glas: doorvalveilig, energiebesparend 2-laags glas met zonwerende coating
8 ventilerende modules t.b.v. comfortventilatie
Fotograaf:
Kim Zwarts
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Arnhem

Internationale School Rivers
De Arnhem International School biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 2 tot 18 jaar. Het
gebouw huisvest een basisschool, een middelbare school en kinderdagopvang. Centraal in de hal
zijn lichtstraten gemonteerd welke het daglicht tot een maximum diep in het gebouw door laten.

Lessenaarsdak 5°

Gebouw:
Internationale School Rivers
Plaats:
Parnassusstraat 20, 6846 RB, Arnhem
Architect:
LIAG architecten en bouwadviseurs
Aannemer:
PHB Deventer B.V.
Producten:
Aantal opstellingen: 2
Aantal modules: 23 modules
Type glas: doorvalveilig, energiebesparend 2-laags glas met zonwerende coating, extra sterk
Fotograaf:
Dick Holthuis
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Tilburg
De Houtloods

In het gebouw is door Bedaux de Brouwer Architecten op een prachtige manier daglicht naar
binnengebracht door VELUX modulaire lichtraten toe te passen in het dak. Dit daglicht door het
dak is onmiskenbaar nog belangrijker dan daglicht via de gevel, waardoor het gebouw nu die
uitstraling heeft die de gebruiker betovert.

Zadeldak 40°

Gebouw:
De Houtloods
Plaats:
Burgemeester Brokxlaan 1041, 5041 RP, Tilburg
Architect:
Bedauw de Brouwer Architecten Goirle
Aannemer:
De Ven Bouw en Ontwikkeling Tilburg
Producten:
Aantal opstellingen: 1
Aantal modules: 124
Type glas: 50% glas 10, 50% glas 11
Fotograaf:
Inpetto fotografisch
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De Zilk

Brede School Egelantier
In De Zilk is een nieuw duurzaam gebouw verrezen. Naast de standaard zonnepanelen en het
gebruik van aardwarmte, laten VELUX modulaire lichtstraten het daglicht binnenstromen in de
centrale aula van brede school De Egelantier.

Lessenaarsdak 10°

Gebouw:
Brede School Egelantier
Plaats:
Hafkenscheidtlaan 2, 2191 De Zilk
Architect:
Korbee van der Kroft Architecten
Aannemer:
Meijer Bouw Sassenheim
Producten:
Aantal opstellingen: 4, aantal modules: 28
Type glas: glas 10, 4 ventilerende modules t.b.v. comfortventilatie
Fotograaf:
Dick Holthuis
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Haelen

Geelen Counterflow
Het hoofdkantoor van droger- en koelerfabrikant Geelen Counterflow in Haelen is nu het meest
duurzame kantoor ter wereld, met een score van 99,94% volgens het internationale BREEAM
certificeringssysteem. Bij het ontwerp is veel aandacht geschonken aan de arbeidsomstandigheden. Zo zijn daglicht, uitzicht, verlichting en ventilatie geoptimaliseerd om de gezondheid en
productiviteit van de medewerkers te waarborgen.

Lessenaarsdak 5°

Gebouw:
Geelen Counterflow
Plaats:
Windmolenven 43, 6081 PJ, Haelen
Architect:
Architecten en Bouwmeesters
Aannemer:
Wagemans Bouwadvies
Producten:
Aantal opstellingen: 3
Aantal modules: 18
Type glas: glas 17
Fotograaf:
Dick Holthuis
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Heerde
MFA Heerde

In Heerde Oost is een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) gebouwd. Het gebouw
huisvest vier basisscholen, een cultuurplein, bibliotheek, dorpshuis, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een gymzaal. In het hart van het gebouw, waar alle functies en
gebruikers samen komen zijn de bibliotheek en het dorpshuis gesitueerd. Lessenaarsdakopstellingen zorgen hier voor voldoende natuurlijk daglicht.

Sheddak 45°

Gebouw:
MFA Heerde
Plaats:
Van Meurslaan 3, 8181 VZ, Heerde
Architect:
DAT Architecten
Aannemer:
Burgland Bouw
Producten:
Aantal opstellingen: 6
Aantal modules: 120
Type glas: glas 10, 6 ventilerende modules t.b.v. comfortventilatie
Fotograaf:
Ronald Auee
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Utrecht
Rokatec

Het kantoor van Rokatec is gericht op de lange termijn waarbij ingezet is op groei. Schuin door
het gebouw, op de Noord-Zuidlijn, loopt een lichtstraat met aantrekkelijk veel daglicht. Een
midden-gang is doorgaans de meest efficiënte manier om kantoren te ontsluiten. Door de gang
te vergroten en er functies aan toe te voegen werkt het nu juist als bindend én representatief
element.

Zadeldak 5° met steunbalk

Gebouw:
Rokatec
Plaats:
Landzigt 36, 3454 PE, Utrecht
Architect:
OOG Architecten
Aannemer:
Voortman Dak en Wand BV Rijssen
Producten:
Aantal opstellingen: 1
Aantal modules: 54
Type glas: glas 10, 8 ventilerende modules t.b.v. comfortventilatie
Fotograaf:
Dick Holthuis
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Utrecht
UCo

De Utrecht Community (UCo) bestaat uit 1.800 m2 werk-, workshop- en overlegruimte en is
gevestigd in een industriële, monumentale treinloods. De ruimte is open, karakteristiek en bovenal
licht doordat de sheddaken zijn vervangen. Deze lichtstraten over het gehele dak zorgen voor een
overvloed aan daglicht. Het pand is geheel duurzaam gerenoveerd en voorbereid om energieneutraal te zijn.

Sheddak 70°

Gebouw:
UCo
Plaats:
2e Daalsedijk 6a, 3551 EJ, Utrecht
Architect:
Zecc Architecten
Aannemer:
Aversch BV
Producten:
Aantal opstellingen: 7
Aantal modules: 210
Type glas: 16, ventilerende modules t.b.v. comfortventilatie: 14
Fotograaf:
Stijn Poelstra
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Eindhoven

Innovation Powerhouse
Innovation Powerhouse, een voormalige energiecentrale, is een Living Lab voor innovatieve
ontwerp- en technologiebedrijven. Recht door het gebouw bevindt zich een centrale lichtstraat;
een ontmoetingsplek die het kloppende hart van het Innovation Powerhouse vormt en waar
mensen uit verschillende disciplines samenkomen.

Lessenaarsdak muuraansluiting 5-25°

Gebouw:
Innovation Powerhouse
Plaats:
Zwaanstraat 31, 5651 CA, Eindhoven
Architect:
Atelier van Berlo, Eugelink Architectuur en De Bever architecten
Aannemer:
Leenders Bouwbedrijg B.V.
Producten:
Aantal opstellingen: 1
Aantal modules: 59
Type glas: 11. 2-laags met zonwerende coating
Fotograaf:
Dick Holthuis
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Rozenburg

Expeditors International B.V.
Het ontwerp van het nieuwe kantoor van Expeditors International B.V. gaat uit van een zeer
compact gebouw. De indeling van het kantoor is flexibel opgezet, met centrale vergaderruimten
aan het atrium en voorzieningen per verdieping geclusterd om de kern. Hiertussen vormt een ruim
atrium het kloppend hart van het gebouw. Dit is een plek waar werknemers kunnen samenkomen,
werken en overleggen, maar ook kunnen koffiedrinken en lunchen in het bedrijfsrestaurant, welke
gelegen is aan de zuidzijde van het gebouw en toegang biedt tot een groen dakterras.

Atrium Lessenaarsdak 8°

Gebouw:
Expeditors International B.V.
Plaats:
Naritaweg 1, 1437 EL, Rozenburg
Architect:
DP6 Architectuurstudio B.V
Aannemer:
G&S bouw
Producten:
Aantal opstellingen: 10
Aantal modules: 150
Type glas: 11T
Fotograaf:
Michael van Oosten
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Zonnepanelen
Modulaire lichtstraten zijn verkrijgbaar met twee
verschillende typen geïntegreerde monocrystalline fotovoltaïsche cellen:
1) H
 et eerste type bestaat uit een semitransparant paneel waarvan de ene helft
wordt bedekt met gelijkmatig verdeelde,
zwarte, vierkante, fotovoltaïsche cellen van
ongeveer 15 x 15 cm.
De semitransparante module zet zonnestraling om in elektriciteit met een
rendement tot 8%.
2) H
 et tweede type is opaak en wordt volledig
bedekt met fotovoltaïsche cellen die niet
transparant zijn. De opake module zet
zonnestraling om in elektriciteit met een
rendement tot 13%.

Green Solution House, Bornholm, Denemarken.

Geïntegreerde zonnepanelen zijn beschikbaar
in de standaard modulebreedten vanaf 800 1000 mm en hoogten vanaf 1200 - 2400 mm
(vast en ventilerend).

Legenda kaart

Om maximaal rendement te genereren met de
zonnepanelen, raden we aan om de panelen
aan de kant van de evenaar te plaatsen in een
schaduwvrije omgeving. De vuistregel is de
installatie in een hoek te plaatsen die gelijk is
aan de breedtegraad min 10%.

Resultaat bestraling op fotovoltaïsche modules die een
optimale hellingsgraad en locatie op het zuiden hebben
(kWh/m2 per jaar).
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Zonne-elektriciteit gegenereerd door een 1.000 Wp PVsysteem met modules die een optimale hellingsgraad en
prestatieratio hebben (0,75 (kWh/1000 Wp PV per jaar).

Buitenzonwering
Behoud een comfortabel binnenklimaat
De Topfix® VMS buitenzonwering van Renson
beschermt de binnenruimte tegen overmatige
zonnewarmte. Het product is geoptimaliseerd
voor de VELUX modulaire lichtstraten en kan
worden gebruikt bij zowel vaste als ventilerende
modules. Topfix® VMS wordt bevestigd op voetjes die perfect passen op het externe oppervlak
van de modulaire profielen. Het bedieningssysteem van de rolgordijnen sluit aan bij het
VELUX systeem en weerstaat een windbelasting
tot 120 km/uur.

Wortmann Schuh-Holding KG, Detmold, Duitsland.
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Advies en
ondersteuning
VELUX Daylight Visualizer
De VELUX Daylight Visualizer is een professioneel simulatieprogramma dat een nauwkeurige
en visueel overtuigende daglichtanalyse maakt
van elke willekeurige daglichtinstallatie. Met het
programma kunt u op een nauwkeurige manier
daglichtcondities in gebouwen simuleren en
analyseren, voor- en na-scenario’s ontwikkelen
en uitgebreide rapporten samenstellen om het
project te evalueren. Alle projecten kunnen worden geïmporteerd of geëxporteerd voor verdere
verwerking.
Een uitvoerige daglichtplanning is noodzakelijk
om optimale daglichtcondities te creëren in utiliteitsbouw. Het managen van daglicht biedt altijd
een meerwaarde, bijvoorbeeld door artificieel
licht te vervangen om elektriciteit te besparen,
of voor gratis verwarming via zonnepanelen om
energieconsumptie te verminderen.
U kunt de VELUX Daylight Visualizer gratis
downloaden op onze website.

Technische
tekeningen
VELUX
BIM-objecten

CAD/BIM-objecten, 3D
Objecten eenvoudig selecteren
en slepen

Snel, makkelijk
en nauwkeurig

BIM

U kunt Velux CAD/BIM-objecten gebruiken
met de meeste standaard tekenprogramma’s.
Alle 3D-objecten zijn compatibel met Autodesk
AutoCAD, Trimble SketchUp en 3D Studio/3DS.
De objectgroepen zijn volgens building SMART
(inclusief COBIE, CCS en Omni class) gebouwd.

BIM

U vindt objecten in internationale BIM-bibliotheken en op de VELUX website.

BIM

3D

•
•
•

http://seek.autodesk.com/
www.bimobjects.com
www.polantis.com

Technische tekeningen, 2D

Exacte en gedetailleerde AutoCAD-materialen
kunt u op onze website downloaden voor direct
gebruik. De tekeningen bevatten alle relevante
beschrijvingen en afmetingen.

U vindt meer technische
tekeningen in ons
Technisch Handboek.

VELUX Modular Skylights
Technical Handbook

2D

Version 3.0

velux.co.uk/modularskylights
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Een modulair systeem –
vele voordelen
Modulariteit

Innovatieve materiaaleigenschappen

Intelligent design

De modulariteit van VELUX biedt alle voordelen
van een volledig productsysteem met 100%
geprefabriceerde onderdelen, één enkel moduleformaat
en een innoverend installatie principe dat
een snelle en eenvoudige installatie verzekert

Framemateriaal uit 80% gepultrudeerd composiet
van glasvezel en 20% polyurethaan zorgen voor
uitstekende energieprestaties, thermische stabiliteit
en hoge sterkte. Lineaire uitzettingscoëfficiënt 10-6 m/mK
voorzien van een standaard dubbele beglazing Uw: 1,4 W/m²k.
Andere beglazing als alternatief beschikbaar.

Slanke profielen, de aandrijvingen van ventilatiemodules
en rolgordijnen zijn volledig verborgen en
subtiel geïntegreerd in het ontwerp van de lichtstraat.
Ontworpen in nauwe samenwerking met
de befaamde architecten van Foster + Partners.
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Vraag vooraf advies
aan de lokale brandweerautoriteiten
voor de plaatsing
van gordijnen op
rookafvoer modules.

*
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Sheddak 40–90°
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Zadeldak 5° met steunbalk
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Modules voor
rookafvoer

1000

Zadeldak 25-40°

800

1000

Lessenaarsdak met muuraansluiting
5-40°

750

1200

Lessenaarsdak 5-25°

675

800

mm

Modules voor
comfortventilatie

800

Vaste
modules

1200

Eén moduleontwerp voor vele oplossingen

Matenoverzicht
Standaard formaat
Bijzondere maten, kunnen mogelijk
functionele beperkingen met zich
meebrengen

* Extra lange modules voor
Lessenaarsdak en Sheddak.
Voorzien van een extra sterke beglazing.
Geen zonwering beschikbaar
Enkel beschikbaar met open systeemmotor
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Facebook “f ” Logo

Volg ons ook via:
CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

facebook.com/velux
twitter.com/velux_nl
instagram.com/velux_nl
youtube.com/veluxnl
pinterest.com/veluxnederland

VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Telefoon:
Telefax:
Internet:
E-mail:

030 - 6.629.610
030 - 6.626.680
www.modulairelichtstraten.velux.nl
info@velux.nl

