
STROOMING BV, Catullusweg 436, 3076 KH Rotterdam 
Tel: 010-220 3499    E info@strooming.nl 

 

 
 

21-6-2019  

 

 
Dhr. K. Suurhoff 
Stinzenlaan Noord 167 
3621 RG      Breukelen 

 

Geachte heer Suurhoff, beste Koos, 

In navolging van ons gesprek hebben wij een gezamenlijke inspectie 

uitgevoerd in diverse woningen met betrekking tot de lichtval van 

buitenaf.  

 

Inleiding 

De vraag behorende bij dit inleidend onderzoek is of de 

aanwezigheid van de bomenrij de lichtinval in de woningen negatief 

beïnvloed en of hiermee de normaalwaardes hiermee niet 

onderschreden worden.  

 

Inspectie 

De inspectie heeft plaatsgevonden op 5 juni jl waarbij er op meerdere 

adressen een indicatieve lichtmeting heeft plaats gevonden. 

De lichtmeting is uitgevoerd met een geijkte luxmeter waarmee op een 

4-tal plekken in de woning de lichtsterkte is gemeten. De plekken zijn 

zodanig gekozen dat deze een indicatie kunnen geven over de 

lichtinval in de woningen. 

De meetpunten zijn geweest; 

• Direct bij het raam, op de vensterbank 

• Op de bank in de woonkamer 

• Op het keukenblad 

• Op het balkon (buiten) 
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huisnr venster
bank 

zitbank keuken
blad 

Buiten Opmerking 

24 2000 122 80 10450 T 15.30 

8 935 95 66 6590  

 3245 108 140 13640 Geen boom 

20 1785 48 10 6155 Boom 

145 2720 92 63 10630 T 16.15 

153 4066 133 79 13000  

159 5290 162 137 19636  

167 3627 168 135 26800  

 Voorgev
el bij 

keuken 

Op de 
bank 

Bij 
raam in 
achterg

evel 

  

Fam 
blom 

850 125 4430  eengezinswoning 

 

 

 

Conclusie 

In bovenstaande tabel zien we de afname in lichtsterkte duidelijk 

weergegeven. Deze heeft te maken met de plek van de woning in het 

woonblok. 

De woningen op de 1e verdieping hebben derhalve de minste 

lichtinval. De reden voor de verminderde inval van licht is het dikke 

bladerendek van de bomen die kort op de gevel staan. 

Ten aanzien van de lichtsterktewaarde is de een waarde van 300 lux 

de algemeen erkende sterkte voor lezen. Bij een lagere 

lichtsterktewaarde is het nodig om bij te lichten. Als we kijken naar de 

lichtsterkte op de bank dan wordt nergens deze waarde van 300 

gehaald en is het in alle gevallen nodig om bij te lichten. Als we verder 

kijken naar de demografische eigenschappen van de bewoners dan 

zien wij dat dit voornamelijk ouderen zijn. Bij deze bevolkingsgroep is 

verlichting en lichtsterkte nog belangrijker omdat het zicht op latere 

leeftijd steeds verder afneem. Voor deze groep is het toetreden van 

voldoende buitenlicht dan ook essentieel om prettig en veilig te kunnen 

verblijven in de eigen woning. 
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Nog ter overpeinzing; 

Binnen het Bouwbesluit wordt er voor woningen niet gesproken over 

lux-waarden maar wel over gevelopeningen. De norm die hiervoor 

gehanteerd wordt is dezelfde norm die ook bij kantoren wordt 

gebruikt. Als we kijken naar de lux-waarden in kantoren die algemeen 

zijn vastgesteld, via de ARBO-wet, dan zien we dat een lux-waarde 

van 300 als norm wordt gebruikt om teksten te kunnen lezen. Een tekst 

of een boek is naar mijn beleving dezelfde zodat we hiermee een 

aansluiting kunnen maken met de lichtsituatie in de woningen. In de 

woningen zal er wel sprake zijn van voldoende gevelopeningen maar 

deze worden in wezen geblokkeerd door het blad van de bomen. We 

praten dan niet over een incident maar over een elk jaar terugkerend 

fenomeen dat langere tijd aanhoudt. Alleen midden in de winter zal er 

dus in de woningen een maximale toetreding van licht zijn, jammer dat 

de dagen dan zo kort zijn…. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zie uw 

reactie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Michel Klarenbeek 

M 0611361241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: fotobladen 
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