
Juryrapport ‘Living Daylights Innovation Award 2015’ 
 
Als snelgroeiend platform wordt Stichting Living Daylights geregeld geconfronteerd 
met innovatieve ideeën en bijzondere concepten betreffende daglicht. Met enige 
regelmaat besteedt de stichting hier aandacht aan o.a. door publicaties op 
www.livingdaylights.nl of door een pitch in het daglichtcafé.  
 
Stichting Living Daylights promoot een optimale toepassing van daglicht in de 
gebouwde omgeving. De stichting vindt dat daglicht altijd een essentieel en 
prikkelend onderdeel van architectuur, stedenbouw en landschap, tezamen genoemd 
‘de gebouwde omgeving’, zou moeten vormen. 
  
Stichting Living Daylights wil niet alleen architecten, productontwikkelaars, 
vormgevers en stedenbouwkundigen wijzen op de hoge potentie van daglicht, ook wil 
zij opdrachtgevers, beleidsmakers en andere bij de gebouwde omgeving betrokken 
partijen bewust maken van het belang van een goed gebruik van daglicht. 
  
Om die doelstelling te bereiken initieert en begeleidt de stichting onderzoek naar 
zowel nieuwe stedenbouwkundige en architectonische concepten als nieuwe 
technische mogelijkheden. Het is tevens onze taak om vanuit onze daglichtaspiraties 
informatie te bundelen, te genereren en te ontsluiten en deze te verspreiden naar 
belanghebbenden. 
 
De Stichting heeft als doel het promoten van daglicht in de gebouwde omgeving en 
ziet het als haar taak om hier op een gedegen manier vorm aan te geven. Dit is de 
basisgedachte geweest voor het in leven roepen van een tweejaarlijkse prijs voor de 
beste innovatie m.b.t. daglicht in de gebouwde omgeving. 
 
Wie heeft het beste idee om het gebruik van daglicht in de gebouwde omgeving te 
versnellen? Welke innovaties zijn verrassend of indrukwekkend en zetten daglicht als  
bron van verlichting en vitaliteit definitief op de kaart? Waarmee creëren we een 
nieuwe periode in de architectuur van Licht, Lucht & Ruimte? 
 
Inzendingen 
7 juli 2015 werd op de website een oproep geplaatst voor deelname aan de ‘Living 
Daylights Innovation Award 2015’. Het beste idee krijgt een kaart voor het VELUX 
Daylight Symposium in Londen op 2 en 3 september 2015, incl. vliegticket en hotel. 
 
Hiermee krijgt de winnaar een goede gelegenheid om de kopstukken uit de 
daglichtindustrie persoonlijk te ontmoeten en de laatste kennis en inzichten over het 
belang van daglicht te horen.  
 
Daarnaast mag de winnaar een pitch geven tijdens het Living Daylight Event op de 
beurs Gevel begin 2016. Ook de in het juryproces genomineerde inzendingen van 
deze prijsvraag zullen hiervoor (uiterlijk eind september) worden benaderd. Alle 
inzenders zullen de gelegenheid krijgen via een poster hun product tentoon te 
stellen.  
 
 
  
  

http://www.livingdaylights.nl/


Jury 
 
De Stichting Living Daylights is op zoek gegaan naar een jury met een gedegen 
kennis van productinnovatie. Dit heeft geresulteerd in onderstaande bezetting. 
 
Mick Eekhout Octatube – hoogleraar TU Delft (Juryvoorzitter) 
Paul de Ruiter Architect arch.bureau Paul de Ruiter - voormalig voorzitter SLD  
Marc Hakvoort Eigenaar Hak4t - SLD donateur betrokken bij daglichtinnovatie 
Atto Harsta  Grondlegger SLD - Aldus bouwinnovatie 
Marthijn Reekers Architect D&EIC bij VELUX Nederland BV 
Gerard Vos  Eigenaar Imago Bouwers (secretaris) 
 
Juryvoorzitter 
De vraag wie de juryvoorzitter zou moeten worden, was snel beantwoord. Met zijn 
jarenlange ervaring en kennis op het gebied van productinnovatie was Mick Eekhout 
de gedroomde juryvoorzitter. De Stichting Living Daylights wil hem bedanken voor 
deze toezegging en wil zijn staat van dienst hieronder speciaal nog even belichten.  
 
Prof.dr.ir.Mick Eekhout is Emeritus Hoogleraar Productontwikkeling van de Afdeling 
Architectural Engineering +Technology aan de TU Delft en oprichter/directeur van 
Ocatube. Eekhout studeerde van 1968 tot 1973 Bouwkunde aan de Technische 
Universiteit Delft en studeerde af bij de hoogleraren Jaap Oosterhoff en Carel 
Weeber. In 1989 promoveerde hij op de TU  Delft op het proefschrift ‘Architecture in 
Space Structures’. 
 
Twee jaar nadat hij was afgestudeerd richtte Eekhout zijn eigen architectenbureau op 
en in 1982 vestigde hij het bedrijf 'Octatube Space Structures' dat gespecialiseerd is 
in het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van driedimensionale constructies voor 
de bouw en de architectuur. In 2015 heeft Octatube meer dan 80 medewerkers en 
heeft opdrachten wereldwijd. Ook qua publicaties laat Eekhout zich niet onbetuigd en 
zijn er inmiddels 12 boeken van zijn hand verschenen en 8 nieuwe boeken zitten in 
de pijplijn. 
 

 
 
De jury (gedeeltelijk) bijeen: vlnr Marc Hakvoort, Paul de Ruiter, Mick Eekhout. 
  



Beoordeling Jury 
Gezien het ontstaan van de Living Daylights Innovation Award, was de timing van de 
oproep voor ideeën (vakantie 2015) niet de meest gelukkige. Toch zijn er uiteindelijk 
elf kwalitatieve inzendingen binnengekomen. Hierdoor is de jury blij verrast en ziet 
dan ook nog een flinke groeipotentie voor de volgende edities. In het algemeen is de 
jury zeer opgetogen over de kwalitatieve aandacht voor het thema ‘Daglicht & 
energie’, hoewel die zowel natuurkundige principes, werktuigbouwkundige uitwerking 
als bouwtechnisch/architectonische toepassingen omvat. 
 
De jury heeft de inzendingen beoordeelt op de volgende criteria:  
1. mate van innovativiteit (nieuwheid/originaliteit); 
2. relevantie voor toepassing van daglicht in de gebouwde omgeving; 
3. daglicht en energie (thema 2015); 
4. presentatie. 
 
Hieronder belichten we bij iedere inzending de jurybevindingen. De inzendingen 
staan op volgorde van binnenkomst. 
 
Luxbox 
Een prima tussenoplossing van dakkapel en dakraam. De jury vraagt zich af of het 
innovatief genoeg is, na enig zoeken wordt er een bijna identiek systeem - reeds 
bestaand - gevonden. Conclusie een goede oplossing, maar scoort zowel op 
innovatie als op daglicht en energie niet bijzonder. 
 
Solar Swing 
Een hele interessante innovatie in een toepassingsgebied waar nog veel te 
optimaliseren valt. Voor de eerste drie criteria geeft de Solar Swing een positief 
antwoord. De jury ziet nog kans om het qua design meer door te ontwikkelen en het 
meer sexy te maken. Er is lang gediscussieerd over de vraag: ‘Intelligente 
lichtwering, maar is het ook een intelligente zonwering?’ 
 
Coalminers Memorial 
Een prachtig lichtkunstwerk. De jury vindt het origineel in vormgeving en in beleving, 
maar schaalt het qua innovatie iets lager in.  
 
PowerWindow 
Deze oplossing krijgt de handen snel op elkaar door de relatieve eenvoud van de 
opgave en oplossing. Al snel komen er bij de juryleden allerlei aanvullingen voor dit 
product op tafel. Zo zou het prachtig passen in de energetische upgrading van jaren 
zestig flats met veel gevelglas en weinig ruimte voor PV en het dynamiseren van de 
coating zou het toepassingsgebied aanzienlijk verruimen.  
Wel ziet de jury dat er nog flinke hobbels zijn te nemen in de doorontwikkeling van de 
PowerWindow. Want de schijnbare eenvoud zal in praktijk nog wel wat 
technologische innovaties en doorzettingsvermogen van de ontwikkelaars nodig 
hebben om het tot een regulier product om te zetten. 
 
Luminescent Solar Concentrator 
De jury vindt het uitgangspunt van de Luminescent Solar Concentrator goed. De jury 
looft de principes en de goede zoekrichting en denkrichting. Er zijn echter wel twijfels 
over de leefbaarheid achter dit gekleurde glas. Dit idee verdient opvolging en 
doorontwikkeling. 
 



Koudum 
Een prachtig kunstwerk alias zonnewijzer. Mooi hoe hier de moderne materialen zijn 
toegepast. Het helpt om voorbijgangers en consumenten meer bewust te maken van 
de werking van het (dag)licht. Educatief en verrassend; vanuit innovatie-optiek nog 
niet heel vooruitstrevend. Echter, het is wel gerealiseerd waarvoor alle lof. 
 
Personalised Window System 
De jury vindt dit een prima compositie van verschillende uitvindingen. Maar als 
innovatie is het wellicht iets te statisch en teveel een optelling van deelsystemen.  
 
Spectrum 
Vangt licht en warmte op in de gevel. De jury ziet de potentie van dit idee. Wel is het 
licht vangen in optische kabels en vervolgens verplaatsen een op papier eenvoudig 
proces, maar in de praktijk erg lastig te realiseren. Het principe is echter meer dan 
interessant en de jury zou de inzenders willen aanmoedigen om de doorontwikkeling 
serieus te nemen.  
 
Flowing Fibre 
Aanvankelijk werd het gezien als de vrolijke noot tussen de inzenders, zeker door 
architect Paul de Ruiter vanwege een toepassing op een van zijn gebouwen, maar 
gezien de recyclinggedachte en de secure uitwerking toch uiterst serieus genomen. 
De jury ziet eerder een eenmalige toepassing van deze innovatie dan een 
grootschalige toepassing.  
 
Invisiwiggle 
De jury was blij verrast door dit slimme idee om licht te weren. Zonde dat het geen 
energie opwekt, maar dat kan een kwestie van tijd zijn. Het zou mooi zijn als deze 
innovatie verder wordt doorontwikkeld. 
 
Blue Chapel 
Fantastisch ontwerp en het zou prachtig zijn als dit ooit gerealiseerd wordt. Qua 
criteria scoort deze inzending net iets te mager in voornoemde categorieën.  
  



 

Winnaar van de ‘Living Daylights Innovation Award 2015’ 
De jury dankt alle inzenders hartelijk voor hun bijdrage en looft de creativiteit en 
innovativiteit. Na ampel beraad stak er toch één innovatie bovenuit. Het 
stroomopwekkend raam - PowerWindow van Ferdinand Grapperhaus en Willem 
Kesteloo. Aan hen wordt de SLD Award 2015 toegekend. Van harte gefeliciteerd! 
 
De jury ziet veel potentie in deze innovatie en hoopt met de toekenning van de Living 
Daylights Innovation Award 2015 deze innovatie verder bekend te maken in de bouw 
en kijkt uit naar een eerste echte pilot. 
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Namens de jury akkoord door 
Juryvoorzitter - Mick Eekhout 


