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Voorwoord - Dutch Daylight Experience
‘Dutch Daylight promoot optimale toepassing van
daglicht in de gebouwde omgeving.’

Dit is onze openingszin waarin wij het belang van de
stichting sinds onze oprichting in 2004 trachten te duiden.
Het belang van de context waarop deze zin betrekking heeft
is maatschappelijk en gezondheidtechnisch zien zeer zeker
relevant en groot.
Maar waarom is dat eigenlijk zo? Waarom wordt hier
dan geen aandacht aan besteed en is er nog steeds te
weinig aandacht in onderwijs en in de praktijk? Is het
daglichtvraagstuk in de gebouwde omgeving niet sexy
genoeg? Is het omdat ‘daglicht’ gratis is en er geen
commercieel model voor de industrie aan gekoppeld kan
worden? Hoe maken we dat nu nog ‘ongrijpbare’ belang
wel grijpbaar, begrijpelijk en als instrument inzetbaar in de
ontwikkeling van onze gebouwde omgeving als overheid,
ontwikkelaar, opdrachtgever, architect, adviseur en ‘last
but not least’ de eindgebruiker? Het groter wordende debat
over het centraal stellen van gezondheid in algemene zin en
daglicht invloed op onze gezondheid in specifieke zin vraagt
steeds meer om een ‘gereedschapskist’ met begrijpelijke,
toepasbare kennis en kunde.
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Vanaf het begin van het bestaan van Dutch Daylight
wordt er een twee jaarlijkse nationale Daylight Award
georganiseerd, een prestigieuze daglicht prijsvraag. De
genomineerde en winnende projecten laten zien dat we
steeds meer van empirisch, proef ondervindelijk toepassen
van daglicht naar wel overwogen en bewust gekozen
strategieën door ontwikkelen, binnen deze gebouwde
context. Architectenbureaus en opdrachtgevers van groot tot
klein en van gerenommeerd tot net startend laten een immer
groeiend bewustzijn zien in hun projecten en dan toch…
ontbreekt die ‘gereedschapskist’.

In afstudeerder Merijn Bink heeft Dutch Daylight haar
vertrouwen uitgesproken en hem de opdracht verstrekt
daglicht georiënteerd ontwerpen van de gebouwde
omgeving in een heldere context te plaatsen en de
gereedschapskist te vullen met toepasbare ‘tools’.
We pretenderen niet alle oplossingen in één document
compleet aan te bieden, eenvoudigweg omdat het document
dan tig-keer dikker zou worden. Maar iedereen die er meer
van wil weten en kennis wil vergaren in de toepassing van
daglicht een handvat te bieden. Geen academisch technisch
referaat, maar een voor iedereen begrijpelijk en informatief
document. Van koffietafel tot klaslokaal, van adviseur tot
opdrachtgever, een document wat het inzicht in en de
toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving tastbaar
en uitvoerbaar maakt.
Dutch Daylight is trots dit unieke document mede mogelijk
gemaakt te hebben dankzij het vertrouwen en bijdrage van
onze Dutch Daylight partners. Wij hopen van ganzer harte
jullie, de lezer, gebruiker, de markt voorzien te hebben van
een heuse ‘daylight toolbox’.

Met vriendelijke groet,
Lars Courage
voorzitter Dutch Daylight
eigenaar COURAGE Architecten

Dutch Daylight deelt sinds jaar en dag kennis middels
Awards, lezingcycli, social media en de website. Maar tot op
de dag van vandaag ontbrak die ene handreiking, die wel
inzicht geeft met toepasbare voorbeelden.
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Introductie
Eeuwenlang heeft de mens een sterke connectie gehad met
de buitenomgeving. Een cyclus van dag en nacht reguleerde
de vorm van leven op aarde. Sinds de opkomst van de
kunstmatige lichtbron is de rol van daglicht veranderd met
als gevolg een migratie van buiten naar binnen.
Op aarde is al meer dan drie miljoen jaar licht door de
zon. De evolutie van leven is gestart in de oceanen,
de energie van zonlicht maakte het mogelijk voor
organismes om zich te ontwikkelen. Het startpunt van
het eerste leven op aarde op basis van de blootstelling
aan het licht van de zon. (F. Holick, 2016)

Het effect van zonlicht op de mens krijgt de laatste decennia
steeds meer aandacht. De wetenschap komt stap-voorstap steeds meer te weten over de impact van zonlicht
op de mens. Naast de wetenschap komen de aspecten
gezondheid, welzijn en comfort steeds meer onder de
aandacht waarbij de vraag naar gezonde gebouwen sterk
aan het toenemen is.
Dutch Daylight Experience
Naarmate de wetenschap steeds meer te weten komt
over van daglicht in relatie tot de mens, in zowel fysiek
als psychologisch opzicht, wordt de materie en techniek
om hierop in te spelen complexer. Een grote druk op het
beperken van materiaal consumptie en fossiele brandstoffen
heeft de laatste decennia een grote impact gehad op de
toepassing van daglicht in gebouwen. Ondanks deze
tendens wordt de potentie van daglicht op steeds meer
vlakken (her)ontdekt.
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Figuur 0.01
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Binnen de Dutch Daylight Experience ligt de focus
niet op het meetbaar maken van (dag)licht in de vorm
van berekeningen, factoren of metingen. Het draait
om het samenspel tussen wetenschap, geschiedenis,
ontwikkelingen en handreikingen. Een informerend boek om
op een inspirerende manier kennis en informatie te delen
over de potentie van daglicht. Bewustzijn is de belangrijkste
stap, het besef waarom daglicht zo relevant is voor de mens
én de potentie voor het woon- én werk genot.

De Experience biedt geen kant-en-klare oplossing, wel een
bundeling aan informatie om te inspireren en amuseren.
Hierbij richt het document zich op een breed publiek:
architecten, (dag)licht)ontwerpers, adviseurs, producenten,
onderwijs en overheden.
In totaliteit bestaat de experience uit drie hoofdstukken
verdeeld onder de volgende thema’s: “Licht, een bron van
informatie”, “evolutie van daglicht gebruik” en de “daglicht
tools”. Naast de informerende functie kan het document
ook gebruikt worden om kennis te delen en verspreiden,
ontwerpkeuzes toe te lichten en geïnteresseerde te voorzien
van een compleet overzicht van daglicht. Waar mogelijk
is de inhoud op een breed publiek geschreven om de
bereikbaarheid te vergroten. Ieder mens heeft immers recht
op daglicht.
De Experience is een product voortbouwend op de vraag die
voorafgaand aan het traject is gesteld:
“Toepassing van bewust daglicht binnen de bebouwde
omgeving in relatie tot welzijn en gezondheid, welke
stappen moeten gezet worden voor het optimaliseren
van daglichtgebruik?”

Geniet van de experience. Leef,
beleef, ervaar en ontdek de
ongekende kracht van daglicht
en de potentie voor mens en
gebouw. Het licht van de zon doet
veel meer met ons dan we op dit
moment weten én onderbouwen.
Met vriendelijke groet,
Merijn Bink
Publicatiedatum
17-09-2019
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Licht, een bron van informatie

Evolutie van daglicht gebruik

Daglicht tools

Voor de mens is daglicht een
belangrijk middel om innerlijke
processen te stimuleren en
reguleren. De biologische klok en
vitamine D zijn twee belangrijke
aspecten die worden beïnvloed
door de blootstelling aan zonlicht.

Mens en aarde, al eeuwen met
elkaar verbonden. Evolutionaire
benadering van daglicht door
de tijd heen, hoe is de mens
ontwikkeld op basis van de
cyclus van dag en nacht tot waar
de mens vandaag de dag staat.

Informerende handreiking gericht
op het begrijpen én ontwerpen
met daglicht. Een gedachtegang
waarbij de essentie van daglicht
voorop staat, het (her)ontdekken
van de potentie van het licht voor
mens en gebouw.
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“The upshot of all this is that we live in a universe whose age we can’t quite compute, surrounded by stars whose
distances we don’t altogether know, filled with matter we can’t identify, operating in conformance with physical laws
whose properties we don’t truly understand.” ~ Bill Bryson (Goodreads, z.d.)

Figuur 0.02. Foto, Figuur 0.03. Hand illustraties

Intermezzo; Licht leeft
Van nature aanwezig of door de mens gemaakt, licht
blijft een speciaal en soms ongrijpbaar iets. Op bepaalde
momenten wordt licht zichtbaar en het andere moment is
het aanwezig zonder dat het daadwerkelijk waarneembaar
is. De schoonheid van het licht is zelf wel zichtbaar, het spel
tussen waarneming en beleving.
Elke bron is uniek en geeft ons als mens een visuele
beleving van een situatie. Ter inspiratie een aantal
afbeeldingen van diverse bronnen van licht. Welke andere
licht verschijnselen schieten u te binnen? Licht én beleving
geeft meer dan wat een tekst kan vertellen. Vanuit deze
gedachte wordt in dit document buiten het theoretische
kader aandacht besteed aan de visuele beleving. Bent u
klaar voor een nieuwe ervaring in licht, een ontdekkingsreis
aan inspiraties?
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Licht, een bron van informatie
Bijna al het leven op aarde komt in aanraking met licht,
bewust al dan wel onbewust. De meest bekende vorm van
licht is daglicht, het samenspel tussen de vormen van direct,
weerkaatst en gespreidt licht van de zon. Het licht van de
zon is al miljoenen jaren aanwezig en maakt het mogelijk om
op aarde te kunnen leven.
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het theoretisch
deel van (dag)licht: Licht en de mens. Door de tijd heen
heeft de mens zich ontwikkeld aan de hand van zonlicht.
Het leven was gebaseerd op de cyclus van dag en nacht.
Daglicht doet veel meer met de mens dan alleen het bieden
van zicht en visueel comfort.

Licht, een bron van informatie

Wat is licht?

Impact op de mens?

De aarde en het licht van de zon, al miljoenen jaren met
elkaar verbonden. Bijna alles op aarde komt in aanraking
met licht waarbij de meest bekende vorm daglicht is, het licht
gecreëerd door de zon. Overal op aarde is dit licht, variërend
en stimulerend voor de omgeving.

Leven op aarde is mogelijk door de cyclus van dag en nacht
wat voorkomt uit de oriëntatie en ritme van de aarde ten
opzichte van de zon. Vanaf het ontstaan van de mens is
daglicht van groot belang geweest. Het leven was afgestemd
op een dagelijkse-, seizoens- en jaarlijkse cyclus.

Zonlicht legt een lange weg af voor het het aardoppervlak
bereikt. Licht zelf is een verschijnsel wat bestaat uit
elektromagnetisch golven waarbij het zichtbare deel licht
wordt genoemd. Het niet zichtbare deel kan verdeeld
worden onder ultraviolet (UV) en infrarood (IR) wat op zijn
tijd voor andere toepassingen wordt gebruikt als röntgen.

Daglicht heeft een sterke relatie met het welzijn van de
mens. De groei van de mens en de regulering van een groot
scala aan innerlijke processen vindt plaats aan de hand
van blootstelling aan het licht van de zon. Daglicht wordt al
eeuwen gezien als een natuurlijke vorm van medicatie, een
gratis medicijn.
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Zichtbare spectrum

Intensiteit

Aanmaak van vitamine D (figuur 1.03) en regulering van de
biologische klok (figuur 1.04) hebben een relatie met daglicht.
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Figuur 1.01. Spectrum van licht
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Spreiding van licht
Het zichtbare deel van licht
bestaat uit kleuren. In het licht
van de zon smelten de kleuren
samen tot ‘wit’ licht. Isaac Newton
ontdekte in 1666 dat het zonlicht
met een prisma gespreid kan
worden in de kleuren die het
bevat. Deze ontdekking is de
basis voor het kleurenspectrum
wat we vandaag de dag kennen
en toepassen. (Webexhibits, z.d.)
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Figuur 1.02. Spreiding van ‘wit’ licht met een
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Figuur 1.03. Natuurlijke vitamine D

Figuur 1.04. Biologische klok, gestuurd door licht en kleur
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