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Zijn allereerste klant is daarvan een goed voorbeeld. 
Waar de man des huizes zeker wist dat Blom de woon-
kamer veel beter tot zijn recht kon laten komen, had 
de vrouw zo haar twijfels. Een lichtontwerper, was dat wel 
zo nodig? Uiteindelijk ging ze overstag. Nu, jaren later, 
vindt ze de sfeer in huis nog elke dag bijzonder.

3D composities
Om er zeker van te zijn dat elke klant ook echt krijgt wat 
hij zoekt, werkt Lumilab tegenwoordig met 3D composities. 
Want licht kopen, is best lastig. Je weet van tevoren niet precies 
wat het doet met een ruimte. Blom heeft de beschikking over 
speciale software, die lichtstraal per lichtstraal de inval en de 
sterkte berekent. Levensechte foto’s laten daarmee precies 
zien wat een klant krijgt. “Slechts weinig collega’s kennen 
deze service. Het is echter essentieel om iets te creëren 
waar mensen oprecht blij van worden.”

Desgewenst levert Blom ook armaturen om zijn eigen ontwerp 
zelf te realiseren. “De mogelijkheden zijn enorm, dat is het 

moeilijke van verlichting. Elke leverancier heeft 5000 tot 20.000 
artikelnummers. Het kost wat tijd om daar de juiste weg in te 
vinden. Maar als je het niet erg vindt om daar energie in te steken, 
is het natuurlijk iets wat je ook prima zelf kunt doen. In dat geval 
betaal je alleen voor het ontwerp.”

Breed werkveld
Blom is al een leven lang met licht bezig. Ooit doorliep hij een 
opleiding fotografie en had hij voornamelijk met daglicht te 
maken. “Het mooie van kunstlicht is dat je zelf bepaalt waar en 
hoe je de lichtval regelt. Als ik een school als voorbeeld neem, 
daar is 80 procent van de communicatie non-verbaal. Dat is 
lastig als de leraar en leerlingen elkaar niet goed kunnen zien. 
Verticale verlichting is dus erg belangrijk. In een galerie of 
woonhuis bestaan totaal andere prioriteiten. Het werkveld 
van een lichtontwerper is heel breed, het is fascinerend om 
daarbij steeds de juiste sfeer naar boven te halen.”
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LICHT BEPAALT IN 
GROTE MATE HOE WE ONS 
IN EEN BEPAALDE RUIMTE 

VOELEN. GELUKKIG 
KUNNEN WE ZELF DE SFEER 

BEPALEN WAARIN WE DE 
DAG DOORBRENGEN. 

DOOR OPTIMAAL GEBRUIK 
VAN DAGLICHT, MAAR ZEKER 

OOK VAN KUNSTLICHT. 
HET IS HET WERK VAN 

HUGO BLOM, LICHT-
ONTWERPER VAN LUMILAB. 

“HET IS MOOI OM ERVOOR 
TE ZORGEN DAT EEN 

ANDER LEKKER 
IN ZIJN VEL ZIT.”

In een medisch centrum moet licht allereerst 
functioneel zijn. Sterker, er zijn allerlei normen 
waaraan het moet voldoen om een goede zorg te 
waarborgen. Toch is licht ook om andere redenen 
van groot belang. Als zieke wil je niet in een kil 
gebouw terecht komen. “Je moet bij binnenkomst 
als het ware gerustgesteld worden, erop ver-
trouwen dat je er op een prettige manier wordt 
geholpen”, zegt Blom. “Licht helpt daarbij. De juiste 
combinatie creëren tussen functionaliteit en sfeer 
is bij uitstek de uitdaging van een lichtontwerper.”

Overtuigen
Het werk bij de zorginstelling is een van de 
meest recente projecten van Blom. Zoals hij 
ook het licht ontwerpt in bijvoorbeeld hotels, 
horecagelegenheden, musea, multifunctionele 
accommodaties én bij mensen thuis. Het lastige 
van zijn werk is mensen te overtuigen van zijn 
waarde. Je moet het beleven, voordat je werkelijk 
beseft wat Blom voor je kan betekenen. “Vergelijk 

het met akoestiek. Als je eenmaal een goed ont-
werp gewend bent, wil je niet meer terug. Heb je 
geen referentie, dan weet je niet wat je mist.”

Speciale 3D compositie, die lichtstraal per 
lichtstraal de inval en de sterkte berekent. 

Hugo Blom

"  Je moet het beleven
 voordat je werkelijk 
 beseft wat Blom 
 voor je kan betekenen  "

Je moet bij binnenkomst als het ware gerustgesteld worden, 
erop vertrouwen dat je er op een prettige manier wordt geholpen.


