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Hugo Blom kan bogen op een 
decennialange ervaring in de verlichting. 
Hij koesterde altijd al de wens om voor 
zichzelf aan de slag te gaan, de beleving 
van verlichting beter én mooier te maken. 
Als lichtontwerper doet hij dat voor 
zakelijke en particuliere klanten, altijd 
in nauw overleg met de opdrachtgever 
én de installateur. Lumilab biedt immers 
méér dan licht, kan alles van ontwerp 
en advisering tot levering en installatie 
volledig verzorgen. Daarbij is Hugo ook 
niet te beroerd om opgedane kennis te 
delen. Zo staat op zijn website onder meer 
een 20 pagina’s tellende handleiding over 
hoe je een galerie moet verlichten. Het 
spreekt voor zich dat Lumilab regelmatig 
in dit specifieke vakgebied actief is. Maar 
er wordt nét zo goed en betrokken gewerkt 
aan verlichting van musea, kantoren, 
horecapanden, villa’s en méér. 

INNOVATIES
Als lichtontwerper werkt Hugo vooral bij de 
klant, bijvoorbeeld op de projectfoto bij dit 
verhaal voor leverancier-partner Megaman 
Nederland uit Almere. In Berla Lighting in 
Gilze heeft hij nog zo’n betrokken partner 
en leverancier. “Daar kan ik met de klant 
alles zien, aanraken en voelen.” Verlichting 
is immers een aanschaf waar emotie bij 
komt kijken. 

Het is bovendien een vakgebied waarin 
de innovaties elkaar in sneltreinvaart 
opvolgen. “En waar duurzaamheid 
nadrukkelijk een woordje meespreekt”, 
weet Blom. Die zet dan ook altijd in op 
slim ontworpen lichtinstallaties met een 
maximaal rendement. “Ik kijk daarbij 
naar het vermogen van de armaturen, 
het aantal armaturen en lichtregelingen, 
gekoppeld aan de besturingen.” Zo zijn 

verlichtingsarmaturen ideale dragers 
voor het slimme Bluetooth Mesh netwerk. 
“Goede verlichting begint met nadenken”, 
stelt Hugo dan ook. Daarná maakt hij 
desgewenst fraaie 3D renderings, waarop 
realistisch getoond wordt welke sfeer door 
de gekozen verlichting wordt bereikt. “Zo 
kun je het visualiseren. Wanneer het licht 
uit is, is je product weg.”

Lumilab levert flexibiliteit en kwaliteit 
door het gehele verlichtingsproces. 
Niet voor niets weten klanten het 
lichtontwerpbureau zelfs vanuit België 
te vinden. Hugo Blom maakt óók de 
thuiswerkers graag nog even attent op het 
belang van goed licht. Daar komt ook vast 
wel weer een handleiding voor op zijn 
website.

EN TOEN … WAS ER LICHT. OF, BETER GEZEGD: LUMILAB. ONDER DIE NAAM TIMMERT HUGO BLOM SINDS 2011 
AAN DE WEG ALS LICHTONTWERPBUREAU VOOR ZOWEL BEDRIJVEN ALS CONSUMENTEN. VOOR IEDERE KLANT 

BIEDT HIJ EEN PASSENDE EN BETAALBARE COMBINATIE VAN SFEER EN FUNCTIONALITEIT. ALS GEEN ANDER 
ONDERKENT HIJ HET BELANG VAN GOEDE VERLICHTING: “VERLICHTING IS MÉÉR DAN LICHT ALLEEN.”
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