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licht

Hebben (interieur)architecten en stedenbouwkundigen vol-

doende kennis van de nieuwe generatie verlichting? 

“De ontwikkelingen gaan snel. Het is ondoenlijk voor een 

architect of stedenbouwkundige om alles te weten en 

overal ervaring in te hebben. Wat ik hoop, is dat de netwerken 

goed benut worden en samenwerking ontstaat met mensen met 

verschillende achtergronden en ervaringen. Ik zou vooral inzetten 

op de netwerkvorming en zorgen dat mensen weten wat ze aan 

elkaar hebben. En dan niet alleen uit hun eigen discipline, maar ook 

bijvoorbeeld omgevingspsychologen, datascientists, techno-logisch 

experts et cetera.” 

Al heel lang wordt o.a. vanuit de Stichting Living Daylight 

gehamerd op het reduceren van kunstlicht en het stimu-

leren van daglicht in gebouwen. Wat is jouw standpunt in 

deze discussie?

“Natuurlijk licht vind ik het mooiste wat er is. Ik kan enorm 

genieten van de natuurlijke aspecten van daglicht, van de 

warmte die het uitstraalt, van de overdrijvende wolken, van de 

schaduwen en reflecties, van de continue verandering. Ik zal zelf 

ook niet gauw de gordijnen of zonwering dicht doen, zelfs niet op 

kantoor en ik zoek het liefst een plek bij het raam aan de zonkant 

van een gebouw. Maar ik realiseer me dat ik daarin niet represen-

tatief ben. Ik zie collega’s die altijd de luxaflex dicht hebben en 

met kunstlicht werken omdat ze last hebben van het felle daglicht. 

De waarheid ligt waarschijnlijk in het midden. Ik geloof in daglicht 

en de invloed die het heeft op de gemoedstoestand van mensen 

en ook in de energiebesparing die het kan brengen. Maar het is 

technisch nog steeds een uitdaging om klimaat- en lichtbeheersing 

in gebouwen energie-efficiënt te realiseren en daarbij ook rekening 

te houden met de individuele verschillen. Ik geloof dat we metter-

tijd erin slagen om daar geschikte systemen voor te maken, die de 

combinatie van daglicht en kunstlicht op een comfortabele manier 

mogelijk maken voor wisselende behoeften.” 

In Heerenveen wordt de verlichting van de openbare ruimte 

teruggeschroefd. Duisternis wordt toegelaten, waar dat 

kan, om energie te besparen en om een natuurlijk karakter 

van de ruimte te behouden, dat je in de stad de sterren-

hemel kunt zien? 

“De kwaliteit van natuurlijk licht beleef je ook in het donker: 

de maan, de sterren. Ik ken persoonlijk niemand die niet 

stil wordt als je de Melkweg kunt zien. Het raakt ons allemaal. Ik 

geloof dat we dat soort kwaliteiten van onze natuurlijke omgeving 

moeten koesteren en waar nodig weer terug brengen. Ik ben ervan 

overtuigd dat het principe, zoals in Heerenveen, goed is: donker 

waar het kan, licht waar het moet. Soms moet er wel gewoon licht 

zijn, maar zelfs dan is de vraag hoeveel en hoe kunnen we het zo 

goed mogelijk vormgeven, soms is ‘maanlicht’ ook genoeg. En het 

hoeven niet altijd lichtmasten te zijn, misschien is een lichtgevend 

wegdek ook prima. Het is belangrijk om mensen in dat soort keuzes 

te betrekken. In gebieden waar dat gebeurt, zie je dat er andere 

keuzes worden gemaakt. Dat vind ik interessant. De komende 

jaren gaan we, hoop ik, op meer plaatsen met burgers gezamenlijk 

keuzes maken. De kunst is om daarin ook de expertise van ervaren 

lichtdeskundigen op een goede en creatieve manier mee te nemen.” 

Waar gaat het naar toe met licht de komende tien tot vijf-

tien jaar? 

“Voor 2030 hebben we vanuit ILI een aantal roadmaps 

gemaakt, voor de toekomst van openbare verlichting, ener-

gie, mobiliteit en groen/water in de openbare ruimte. Ik verwacht 

dat we in de komende 15 jaar veel gaan leren over wat onze kwa-

liteit van leven bepaalt, en hoe we daar keuzes in kunnen maken. 

Er zal steeds meer tegemoet gekomen worden aan individuele 

verschillen in voorkeur en behoeften. Op plaatsen waar veel mensen 

zijn, zullen we gaan uitvinden hoe we gezamenlijk daarin de beste 

keuzes maken. We gaan ook uitvinden hoe we het beste kunnen 

omgaan met privacy en ethische aspecten die met slimme oplos-

singen gepaard gaan. Over 15 jaar hebben we daar goed werkende 

manieren voor en zijn systemen zodanig ontworpen en geïmple-

menteerd dat privacy en ethiek gewaarborgd zijn. Dan maakt licht 

een integraal onderdeel uit van onze omgeving en van systemen die 

zijn gericht op ons welzijn.”
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“Na mijn studie Industrial Design aan de tu Delft heb ik bij 

philips gewerkt aan diverse innovaties, maar niet specifiek 

licht. vanaf 2000 ben ik in deeltijd verbonden aan de tu/e, waar 

ik ook mijn promotie heb gedaan. vanaf die tijd ligt mijn focus op 

hoe je waarde kunt creëren voor mensen met innovatieve oplos-

singen. Dat is gestart vanuit onderzoek naar klantenklachten op 

consumentenproducten, waaruit bleek dat veel verwachtingen van 

klanten niet ingevuld worden door de producten die aangeboden 

worden. Daarom wilde ik beter begrijpen wanneer iets echt  

waardevol is voor een klant. gaandeweg kwam ik erachter dat als 

je een klantenwens echt goed wilt invullen je samenwerking tussen 

verschillende partijen nodig hebt. Daarom ben ik mij gaan richten 

op samenwerking in waardenetwerken. Omdat dit ook in de licht-

industrie speelt, en met name in openbare verlichting, ben ik me 

gaan richten op dit gebied.”

 

Je bent sindsdien gefascineerd door licht? 

“Toen we de eerste strategische sessies over de oprichting van 

het ILI hadden, raakte ik gefascineerd door de waarde die 

licht heeft voor mensen. Licht is letterlijk ons leven. Het heeft een 

enorme impact op onze gemoedstoestand. Wat mij fascineert, is 

dat we nu zoveel technologische mogelijkheden hebben, maar dat 

we eigenlijk nog heel weinig weten over hoe we al deze moge-

lijkheden kunnen inzetten om gezonde, comfortabele en fijne 

omgevingen te realiseren. Ik wil graag een bijdrage leveren aan 

oplossingen die echt waarde creëren voor mensen in verschillende 

contexten.” 

Licht is de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. 

Komt dat door de introductie van LED?

“Mwet LED is licht gedigitaliseerd en kan het veel flexibeler 

worden ingezet. Het is niet alleen flexibeler omdat je 

zowel kleur als niveau kunt regelen en een koppeling kunt maken 

met sensoren en netwerken. Maar omdat de bron zo klein is 

geworden, en veel minder energie verbruikt, ontstaat er een heel 

grote vormvrijheid. Daar maken we nog (te) weinig gebruik van 

omdat het lang duurt voordat mensen de goede oude gloeilamp 

kunnen loslaten (en we nu dus met LED-lampen zitten die er uit 

zien als een peertje). Maar als we over die drempel heen zijn, gaat 

er een wereld open.”

Ontwikkelingen in LED gaan razendsnel. Welke ontwikke-

lingen volg je met extra interesse? 

“Voor mij zit de echte waarde in de toepassingen die op 

verschillende manieren bijdragen aan de kwaliteit van leven. 

Ik volg met veel interesse de verschillende projecten die vanuit die 

insteek starten en licht dus breder zien dan alleen het functionele 

aspect. Dat gaat aan de ene kant over het ontwikkelen van allerlei 

apps voor smart phones die interactie met licht makkelijker maken, 

zoals de philips Hue. aan de andere kant ook over de beleving van 

licht en de invloed van licht op de gemoedstoestand en gedrag van 

mensen, zoals bijvoorbeeld oplossingen voor crowd management 

met licht. 
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