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Filip is (mede)eigenaar van Lichtvormgevers BV en voorzitter van het Netwerk 

Licht + Omgeving van OVLNL. Hij werkt dagelijks aan lichtontwerpen, waarbij hij 

licht inzet als instrument om mensen te ontroeren, te boeien, te verrassen, te 

verleiden, een verhaal te vertellen of zich gewoon lekker te laten voelen in de 

omgeving waarin zij zich bevinden.  

‘Licht staat nooit op zichzelf.  

Het moet afgestemd zijn op alle andere  

ontwerp-disciplines.’

Wat is, naar uw idee, de essentie van omgevingsgericht ontwerpen? Wat maakt het anders dan een 

traditioneel  lichtontwerp?

Bij omgevingsgericht (licht)ontwerpen wordt een nachtbeeld ontwikkeld dat aansluit bij de behoefte 

van mensen in de omgeving. Er wordt daarbij rekening gehouden met de verschillende gebruikers, hun 

perceptie, de reden waarom ze in de omgeving zijn en het moment waarop ze er zijn. Tevens is er het 

besef dat licht nooit op zichzelf staat. Het moet afgestemd zijn op alle andere ontwerp-disciplines. 

Dit in tegenstelling tot traditionele lichtontwerpen, waarbij het type omgeving een klasse krijgt met 

daaraan gekoppeld technische uitgangspunten als lichtniveau en gelijkmatigheid.

Wat zijn volgens u de belangrijkste aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden bij 

omgevingsgericht ontwerpen?

De belangrijkste aspecten zijn wat mij betreft:

•  Je verdiepen in de gebruiker (wie bevinden zich in de omgeving, wat gaan zij daar doen, wanneer zijn 

zij daar, wat voor licht hebben zij nodig, waarmee kan het passende licht worden opgewekt).

•  Een bijdrage leveren aan de ‘leesbaarheid’ van een omgeving, waardoor we meteen overzicht hebben 

(waar lopen, waar verblijven) en we ons comfortabel voelen.

• Licht is onderdeel van het afgestemde integrale ruimtelijke ontwerp.

• Licht moet zo duurzaam mogelijk en met zo min mogelijk middelen worden gerealiseerd.

•  Zo min mogelijk negatieve beïnvloeding van de omliggende omgevingen (onder andere geen 

lichtvervuiling, geen onnodige verstoring van flora en fauna).
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Wat zou volgens u de relatie moeten zijn tussen omgevingsgericht ontwerpen en richtlijnen (zoals de 

NPR)?

NPR richtlijnen zouden niet als uitgangspunt, maar alleen als toetsing van het gemaakte lichtontwerp 

moeten worden ingezet.

Waar zit volgens u ‘the bottleneck’ bij omgevingsgericht ontwerpen? Bij (voldoende/onvoldoende) 

kennis of bij het proces (bijv. integraal werken)?

Veel opdrachtgevers beseffen onvoldoende wat de impact is van licht in een omgeving en op het 

welbevinden van mensen. Ook kunnen opdrachtgevers zich nauwelijks een voorstelling maken van 

een toekomstbeeld. Daarom vallen zij nog te veel terug op traditionele adviseurs en dekken zich zo 

in uit angst voor mogelijke risico’s. De traditionele adviseur (beheerders, engineers en technische 

adviesbureaus) blijven nog te veel in hun comfortzone en stimuleren niet het integraal ontwerpen. Ook 

zijn er nog te veel aannemers met een verouderde identiteit, waardoor ze niet in staat zijn om goede 

installaties te realiseren die voortkomen uit omgevingsgericht ontwerpen.

Hoe ziet u de toekomst van omgevingsgericht ontwerpen?

Goede voorbeelden zullen aantonen dat een omgeving en de mensen daarin beter functioneren als 

het licht een onderdeel wordt van een integraal ruimtelijk ontwerp. Een ontwerp dat is afgestemd op 

de gebruiker van de omgeving. Omgevingsgerichte (licht)ontwerpen kunnen omgevingen versterken 

en het gebruik ervan verlengen zonder dat exploitatiekosten veel zullen afwijken van traditionele 

lichtontwerpen. Zodra bestuurders van gemeenten en ruimtelijke ontwerpers dit inzien, en zij ontdekken 

dat er lichtexperts zijn die met succes hierin verantwoordelijkheid kunnen nemen, zullen meer en meer 

opdrachtgevers willen profiteren van een omgevingsgericht (licht)ontwerp.
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‘Goede voorbeelden zullen aantonen dat een  

omgeving en de mensen daarin beter functioneren 

als het licht een onderdeel wordt van een  

integraal ruimtelijk ontwerp.’


