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Aanleiding 

Bij omgevingsgericht lichtontwerp staan de omgeving en haar gebruikers centraal. Het puur volgen 
van richtlijnen, betekent niet automatisch goed licht in de openbare ruimte. Niet de armaturen, 
masten, hoogtes en uithouders zijn de vertrekpunten in het ontwerp, maar juist de mens, het 
gebruik, het landschap, de natuur en de beleving. Denk daarbij verder aan thema’s als veiligheid, 
leefbaarheid, gezondheid, flora en fauna, toegankelijkheid, identiteit en imago, connectiviteit. Er 
gebeuren op dit vlak goede dingen. Maar die zijn nog te vaak afhankelijk van kennis en ambities van 
individuen en maken nog onvoldoende integraal onderdeel van het proces. En/of missen de integrale 
visie vanuit alle betrokken belang(hebbend)en. 
 

Ambitie van het project 

Na dit project zijn de principes van omgevingsgericht lichtontwerp bij alle betrokkenen in elke fase 
van elk project waarin licht in de openbare ruimte een rol speelt op alle locatietypen (verkeer, 
pleinen, woonstraat ea) bekend en worden ze optimaal toegepast. Een publicatie legt een basis. Het 
proces er naar toe en erna zal zorgen voor bewustwording en toepassing ervan. Na de projectmatige 
aanpak van de publicatie is er ook een blijvend kennisportal waar de kennis steeds geactualiseerd en 
gedeeld wordt. 
 

Projectstappen 
Stap 1: Opstartfase 
Stap 2: Kernvragen bepalen en uitwerken in samenwerking met Expertteams 
Stap 3: Omgevingsgericht lichtontwerp in elke fase van het project 
Stap 4: Inspiratie en casuïstiek 
Stap 5: Maak de publicatie 
 
 
Overige projectdoelen 
De weg naar de publicaties is net zo belangrijk als het einddoel. Uitgangspunt is dan ook dat het ‘voor 
en door (vertegenwoordigers van) alle stakeholders’ wordt gedragen en gepromoot. Dat borgen we 
via de breed samengestelde Adviesraad, de actieve inzet van Experts in Expertsessies en het breder 
ophalen en delen van kennis in openbare bijeenkomsten. 

Op die manier willen we Verdiepen (van kennis en inzichten), Verbinden (van verschillende 
stakeholders) en Verspreiden (van kennis, best practices etc). 

Tot slot wil OVLNL zich op deze manier als netwerkorganisatie en ontwikkelaar van kennis profileren. 
Bij de opzet en uitvoering van het project wordt nauw samengewerkt met het Lichtontwerp Atelier 
van OVLNL. 
 



   
 

Producten en activiteiten 
Gedurende het project en daarna worden de volgende ‘producten’ en activiteiten ontwikkeld: 
- Expertsessies (voor verdieping en verbinding) 
- Artikelen in zo veel mogelijk vakbladen (tijdens en na het project) 
- Publicatie: we gaan werken volgens een te bepalen inhoudsopgave aan een boek  
- Een internet portal waar de kennis actueel gehouden, aangevuld en ontsloten wordt 
- Een blijvend netwerk van enthousiaste stakeholders  
- Bijeenkomsten om op basis van de publicatie kennis te delen 

 

Projectorganisatie 
Stuurgroep 
Met als verantwoordelijkheden: 
- Samen met opdrachtgever verantwoordelijk voor de inhoud, planning, kosten en kwaliteit van de 

publicatie. 
- Begeleiden (met Acquire als uitvoerende organisatie) van de Expertteams. 
- Lezen van eind(- en eventueel tussen)resultaten van de teksten. 
- (On)gevraagd meedenken over het project. 

En als leden: Professionals van gemeenten, licht advies en ontwerpbureau’s, fabrikanten. 

Adviesraad 
Met als verantwoordelijkheden: 
-Op maximaal vier momenten gedurende het project gevraagd advies geven over koers van het 

project en gewenste inhoud van de publicatie. 
- Onbeperkt ongevraagd advies geven wanneer van toepassing. 

De leden zijn professionals op het gebied van ontwerpen van licht, stedenbouwers, 
landschaparchitecten, fabrikanten, universiteiten, instituten, omgevingsdeskundigen en meer. 
 

Expertteams voor de Kernvragen 
Door de Stuurgroep in overleg met de Adviesraad geformuleerde Kernvragen worden toegewezen 
aan Expertteams.  

Met als verantwoordelijkheden: 

- Formuleren van de synopsis per kernvraag 
- In samenwerking met het Support Team uitwerken van de synopsis 
- In Adviesraadbijeenkomsten meedenken bij/reflecteren op de andere Expertteams 

 
Meedenker 
Zodra de synopsis door een Expertteam op hun kernvraag is geformuleerd, kunnen meedenkers 
betrokken worden en uitgenodigd om input te leveren. Vorm en timing worden per Expertteam, ism 
het Support Team, uitgewerkt. Op deze manier halen en brengen we breed kennis in de sector en 
wordt het draagvlak van de publicatie en het project versterkt. 
 



   
 

Support Team (Acquire Publishing) 
Acquire Publishing is verantwoordelijk voor groot deel van de uitvoering en het opleveren van de 
publicatie. Door: 

- Organiseren van de benodigde bijeenkomsten: 
o Vanuit het project (adviesraad, stuurgroep ed) 
o Vanuit de Expertteams (meer inhoudelijk) 

- Begeleiden van de Expertteams bij het formuleren van hun kernvragen 
- Begeleiden van de Expertteams bij het formuleren van hun synopsis 
- Het (laten) schrijven en eindredigeren van de teksten. 

Leden: Geert Dijkstra, Manon van Ketwich, JanWillem Kerssies 

 
Expertteams Omgevingsgericht lichtontwerp 

De Kernvragen zijn mede op basis van de Adviesraad van 9 april 2020 bepaald.   

Kernvraag 1: Vanaf het begin betrokken 

Kernvraag 2: Schaalbaar en toetsbaar 

Kernvraag 3: Kansen en risico’s van het instrumentarium 

Kernvraag 4: Licht en veiligheid 

Kernvraag 5: De gebruiker centraal 

Kernvraag 6: Integraal denken en doen 
 
Kernvraag 7: Welbevinden 
 
Kernvraag 8: Lessen van andere vakgebieden 
 

Wilt u meedoen of heeft u vragen enof opmerkingen? Stuur een mail naar 
info@lichtontwerpatelier.nl 

 

 

mailto:info@lichtontwerpatelier.nl

