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OVLNL heeft het Lichtontwerp Atelier geintroduceerd.

Een netwerk van professionele lichtontwerpers 
die de handen ineen slaan om het vak van 
de lichtontwerper breder onder de aandacht te brengen. 

Voor het uitdragen van kennis en het delen van ervaringen bij het opstellen van 
lichtvisies tot en met het (laten) maken van lichtontwerpen en (doen) realiseren 
en het in stand houden.

Het OVLNL Lichtontwerp Atelier is actief aan de slag gegaan met het 
organiseren van workshops en activiteiten, zoals de OVL beurs, Vakbeurs 
Ruimte & Licht en het  PLD-C.



Kick start! Beurs Licht & Ruimte 2019

De toegevoegde waarde van de lichtontwerper en omgevingsgericht 
ontwerp breder onder de aandacht te brengen in een tentoonstelling.

Ambassadeurs
• Hans Akkerman - gem. Amsterdam
• Willem Reedijk - gem. Rotterdam

Lichtontwerpers
• Elkin Petrici - Clavis
• Filip van der Heijden - Lichtvormgevers
• Hans Kattemölle - New Urban View 
• Jeroen Jans – New Urban View
• Iris Dijkstra - Atelier Lek
• Marco de Boer - Primo Exposures 
• Petra Hulst - Signify 
• Ritsert Huijsman - Studio DL
• Erik Vis – Gemeente Eindhoven
• Rudolf Teunissen – Daglicht & Vorm

… en inmiddels zijn er al meer ontwerpers, 
suppliers en followers aangesloten!



Winkelcentrum Lunetten, Daglicht & Vorm









Hoekenrodeplein Amsterdam, Lichtvormgevers









workshops en activiteiten

Pragmatische, eenvoudig te organiseren activiteiten met 
het Lichtontwerp Atelier als facilitator en kennisplatform

Enkele Ideeën gegenereerd door communityleden en volgers tijdens de 
bijeenkomst van Het Lichtontwerp Atelier in oktober 2019:

• Integratie: kruisbestuiving met andere vakdisciplines in de openbare ruimte
• Portfolio: werk en CV van diverse lichtontwerpers online/ op platform zetten 
• Toolbox: Kennissessies nieuwste technieken (materiaal en wetenschap) door 

en voor specialisten en lichtontwerpers 
• Showcase: proefopstellingen organiseren icm lichtlezingen



Licht & Omgeving
Licht & Toegankelijkheid

Demonstatie effect visuele beperking door Visio

Voorbeeld ‘Toolbox’



OVLNL bouwt voort: Visie OVL2030 
Forecast en inspiratie

• Diverse voorspellingen van 5 jaar 
geleden nu werkelijkheid

• De ‘nieuwe manier van lichtontwerpen’ 
wordt al voorspeld



‘De routine van de gemeente zal doorbroken worden’

‘Anders organiseren, multi- disciplinaire teams’

‘Welk type opdrachtgever is nodig in de toekomst? 
Met welke vaardigheden?’

‘een co-creatief proces’



De OVLNL publicatie
(omgevingsgericht) ontwerpen van verlichting

Doel van de publicatie:

• Inspiratieboek voor bijzondere plekken in de openbare ruimte
• Het uitgangspunt van een ontwerp is welbevinden, niet de techniek
• Het gaat meer om de route dan het eindresultaat, de content wordt

verzameld tijdens ‘ronde tafel’ en ‘hands on’ activiteiten
• Bredere samenwerkingsverbanden met diverse stakeholders 
• OVLNL wil inspelen op de geest van de tijd, hoofdthemas:

- Het nieuwe ontwerpen
- Het nieuwe organiseren
- De nieuwe norm

• Open voor nieuwe ideeen!



Wij vragen ons bijvoorbeeld af..

‘Waarom verlichten we een plek?’

‘Hoe gaan we om met dynamiek?’

‘Wie voert de regie?’

‘Wat is het verschil tussen lichtkunst en Lichtontwerp?’

‘…………………………?’



Sluit je aan!
info@lichtontwerpatelier.nl

Aanmelden als lichtontwerper en of supplier is gratis voor leden OVLNL,
aanmelden als follower is voor iedereen gratis. 

Je blijft als eerste op de hoogte en je wordt betrokken bij de activiteiten en 
ontwikkelingen van Het Lichtontwerp Atelier. Je draagt hiermee bij aan het 
uitdragen van het belang van een omgevingsgericht lichtontwerp
en het vak Lichtontwerp

mailto:info@lichtontwerpatelier.nl
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