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Verlichting 
in N o o td o rp

A antrek k elijk e k eu z e
MASTER City White lampen van P hilips

hebben een uitstekende kleurweergave en

combineren een hoge efficiency met een

service levensduur voor de 70 en 150 Watt

versies van 12.000 branduren. D e lampen

zijn daardoor energiezuinig en onderhouds-

vriendelijk en bieden gemeenten een 

uitstekende mogelijkheid om een (woon-/

winkel)omgeving aantrekkelijk te maken voor

toeristen, winkelend publiek en bewoners.

N aas t de bouw van veel nieuwe 

woning en, wilde de g emeente

N ootdorp  ook  voorz ien in de beh oefte

om te wink elen. D aarom werd een nieuw

wink elcentrum met een bijz ondere

arch itectuur g erealiseerd. D oordat 

in h et wink elcentrum tevens  een

woonfunctie is  op g enomen, werden 

er aan de op enbare verlich ting  niet

alleen h og e, maar ook  uiteenlop ende

eisen g es teld.

“D e openbare verlichting diende zowel over-

dag als ’s avonds te passen in het karakter van

de architectuur” , zegt Jaap van der Linden,

account manager O penbare V erlichting.

“B ovendien moest de verlichting ’s avonds

bijdragen aan een prettige en aantrekkelijke

omgeving om zo het winkelend publiek aan

zich te binden, maar tegelijkertijd hang-

jongeren zoveel mogelijk te weren.” O ok

onderhoudsvriendelijkheid, levensduur en

een laag energieverbruik stonden prominent

op het programma van eisen.

L ichto ntw erp

Adviesbureau Limass O utdoor Lighting heeft

in opdracht van CityTec het lichtontwerp

gemaakt en de uitvoering begeleid.

U itgangspunten voor de verlichting zijn een

voldoende hoge verlichtingssterkte, een uit-

stekende kleurherkenning gecombineerd met

een fraaie vormgeving, passend in de gehele

architectuur en een goede lichttechniek van

de armaturen.

“D e MASTER City White verlichting van

P hilips, gecombineerd met armaturen uit de

Metronomis reeks, voldeed voor de winkel-

straten het meest aan onze wensen” , vertelt 

Ad van O mmeren van Limass O utdoor

Lighting. “En de praktijk heeft die verwach-

ting waargemaakt. H et resultaat spreekt

enorm aan.”  

D e vormgeving van de Torino en P orto 

armaturen sluiten zowel overdag als ’s avonds

naadloos aan bij de architectuur van het 

winkelcentrum. D oor de uitstekende licht-

techniek van de P orto armatuur is het ook 

in de avonduren bijzonder prettig om in 

het winkelcentrum te vertoeven.

Foto’s boven en rechtsonder: De Porto armatuur sluit zowel overdag als ’s avonds naadloos aan

op  het k arak ter van de architectuur.

De T orino, eveneens 

uit de M etronomis reek s.

m aak t w ink elen
prettig 

O pdrachtgever: G emeente N ootdorp 

Toeleverancier: CityTec, de heer Lagerweij. www.citytec.nl

Adviesbureau: Limass O utdoor Lighting, 

de heer A. van O mmeren. www.limass.nl

Account manager P hilips: Jaap van der Linden

Armaturen: Torino en P orto uit Metronomis reeks 

Lampen: MASTER City White

B randuren: 12.000 (bij 70 en 150 Watt)

Informatie: www.lighting.philips.nl

Nieuwe openbare verlichting in Nootdorp

D e ju is te ho ev eelheid  o p d e ju is te plaats


