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Samenvatting 
Voor wie een huis gaat bouwen of een 

bestaande woning gaat verbouwen komt 

verlichting vaak pas als één van de laatste 

punten aanbod.  Helaas is dan het budget 

vastgelegd en is er geen ruimte meer voor 

wensen achteraf. En juist met verlichting moet 

er in de ontwerpfase al over nagedacht worden 

om de bouwkundige en elektrotechnische 

voorzieningen te kunnen treffen.  

Om een goed eindresultaat te behalen is het belangrijk vóórdat men een architect benaderd 

al een programma van eisen voor zichzelf te hebben geformuleerd.  Welke activiteiten 

ontplooid men. In welke ruimte moet die plaats vinden en hoe vierkante meter wilt u er 

voor inruimen.  Is het programma van eisen goed uitgerijpt, dan kan een architect én een 

interieurontwerper gezocht worden.  

Uiteindelijk is de sfeer en stijl van uw woning een uitdrukking van uzelf en worden die in 

eerste lijn bepaald door ruimtevorm, afmetingen én inrichting.  Pas als die zaken uitgewerkt 

zijn, dient het lichtontwerp gemaakt te worden. Het lichtontwerp moet aansluiten op het 

interieurontwerp en het interieurontwerp dient ingebed te zijn in de architectuur. 

Door het schier oneindig aantal soorten armaturen , lichtbronnen en merken is het moeilijk 

een verantwoorde keuze te maken. Daarnaast moet bepaald worden hoeveel armaturen er 

geplaatst moeten worden en op welke plaats. En dan moet het ook nog passen qua kosten. 

Een lichtontwerper erbij betrekken is noodzakelijk.   

Het lichtontwerp is een zeer wezenlijk onderdeel van het contract dat u zult sluiten met de 

installateur. Ontbreekt het, dan moet de installateur op basis van zijn ervaring een gooi 

ernaar doen en helaas komt dat zelden overeen met uw eigen voorstellingen. Het resultaat 

is teleurstelling en discussie, omdat nu tijdens de uitvoering en onder tijdsdruk zaken 

geregeld moeten worden die allang bekend  hadden moeten zijn. 

Dus door een interieurontwerper en een lichtontwerper vooraf erbij te betrekken voorkomt 

u problemen, discussie, teleurstellingen en hoge meerwerk facturen. Ondanks alle goede 

voorbereidingen kunnen er toch problemen ontstaan.  

Die zijn te ondervangen door tijdens de uitvoering een wekelijkse werfvergadering te 

houden, die kort en krachtig moet zijn. Eventuele problemen worden dan ontdekt en 

besproken nog voordat ze  echt tijd, geld en ergernis gaan kosten. Verleen de architect 

eventueel de opdracht om uit uw naam  toezicht te houden tijdens de uitvoering en die 

vergaderingen te leiden. 
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Het verlichten van uw woning. 
U hebt een huis gekocht, gaat nieuw 

bouwen of u wilt uw huidige woning 

renoveren of verbouwen. De gebruikelijke 

gang van zaken is dat een architect in de 

arm genomen wordt en daarna een 

aannemer. Pas als die laatste min of meer 

klaar is met zijn werk komt de inrichting en 

de verlichting aan de orde. Daardoor zijn 

op dat moment bepaalde (belangrijke) 

wensen niet meer in te vullen; men is te 

laat. Dit is te voorkomen en we leggen hier 

uit hoe dat te bereiken is. 

Traditioneel denkt men bij het verbouwen, renoveren of nieuw bouwen van een 

gebouw aan beton, staal en bakstenen. Logisch dat de architect en de aannemer 

als eerste in uw gedachten komen. Wie opzoek gaat naar een architect en 

aannemer heeft partijen nodig die betrouwbaar zijn en nauwgezet kunnen 

werken.  

Dat is lastig, zeker wanneer u weinig ervaring hebt als opdrachtgever van een 

bouwproject. Neem als extreem voorbeeld van de gevolgen van de aanbesteding 

van de Fyra. In uw geval is een paar duizend Euro verliezen aan fouten is nog 

erger, want dat voelt u direct. 
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Wat er aan vooraf móét gaan. 
Kostbare fouten zijn voor een groot deel te voorkomen, door u van te voren goed 

voor te bereiden en realistisch te zijn. Dat doet u, door vanaf de eerste seconde 

na te denken over hoe u in de nieuwe situatie in uw woning wil zitten; letterlijk. 

Reken met minimaal 1 jaar voor deze voorbereiding, want in het begin krijgt u 

veel mooie ideeën, die bij nader inzien niet in het budget passen of anderszins 

niet haalbaar blijken.  

Nieuwbouw. 

In een nieuwbouw situatie moet u voor uzelf bepalen welke functies u aan een 

ruimte wil toebedelen en hoeveel m2 u daarvoor wil inruimen. Bij een functie 

moet u denken aan zaken als TV-kijken, koken, dineren, het spelen van de 

kinderen enz. enz. Ga internet op en bekijk ontwerpen waarin richtlijnen worden 

gegeven over het aantal vierkante meter voor dergelijk zaken. Ga na wat uzelf 

belangrijk vindt. Lees boeken en tijdschriften. U kunt eventueel gebruik maken 

van het programma van eisen (PvE) op de volgende pagina. 
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Ruimte/functie Belang Alternatief Opp (m2) Sfeer & stijl 

 Hoog Laag    

Woonkamer      

Zitten      

Eten      

TV-kijken      

Lezen/schrijven      

Hobbies      

Opbergen/kasten      

Schilderijen/foto’s      

Enz.      

      

Keuken      

Koken      

Voedsel voorbereiden      

Opslag/kasten      

Vaatwasser      

Vriezer, oven, magnetron      

Ontbijten      

Dineren      

TV-kijken      

Enz      

      

Bijkeuken      

Wassen/drogen      

Opslag      

Fietsenstalling      

Strijken      

Enz.      

      

Hal      

Ontvangst      

Garderobe      

Paraplubak      

Opmaken/uiterlijk 
controleren 

     

Enz.      

      

Gang/overloop      

Schilderij/foto      

Decoratieve meubels      

Enz.      

      

Toilet      

      

Slaapkamer      

Lezen/studeren      

TV-kijken/ontspannen      

Opbergen      

Enz.      

      

Badkamer      

Bad, douche, toilet, bidet      

Wastafels      

Opbergen      

Enz.      

Andere ruimten enz.      
 

 

 

 



 

 

6 Woonhuisverlichting 

©Hugo Blom, 01-2014 

Voor elke ruimte kunt u functies en/of activiteiten bedenken die daar plaats 

zouden kunnen vinden. Bepaal of u in de bewuste ruimte dat belangrijk acht of 

niet. En indien het niet belangrijk is, kan u in de kolom “alternatief” aangeven of 

u een andere ruimte er ook geschikt voor zou vinden. Daarna geeft u aan hoeveel 

vierkante meter u daarvoor wil inruimen.  

Voor de verlichting is dat programma van eisen (PvE) ook van belang, omdat de 

sfeer en functionaliteit erop afgestemd moeten worden. Omschrijf daarom ook de 

stijl van inrichting en de sfeer (of meerder sferen) die u wilt oproepen. 

 

Verbouw. 

In een bestaande woning heeft u natuurlijk minder vrijheid, maar door een 

herindeling of een uitbouw (ook een bescheiden) kan enorm veel bereikt worden. 

U kunt hier hetzelfde format PvE gebruiken. In een bestaande woning vult u de 

oppervlakte van de bewuste ruimte in. 

Kijkt u in dat verband eens naar deze foto’s van een bestaande woning die 

verbouwd is en uitgebouwd:  

http://www.joepvanos.nl/portfolio-view/start-ontwerp-jaren-30-woonhuis-te-

breda/#prettyPhoto[gallery1106]/0/ 

Heeft u eenmaal voor uzelf helder wat u wilt, dan is dit het moment om met een 

architect én een interieurontwerper aan te tafel te gaan. Beide disciplines zijn erg 

belangrijk voor het welslagen van het project. Uiteindelijk is hoe u in woning zult 

zitten afhankelijk van de ruimtevorm, afmetingen en de inrichting. Bespreek uw 

PvE en bedenk, hoe nauwkeuriger de PvE is omschreven, hoe beter de 

voorbereiding, hoe lager de faalkosten en dus de bouwkosten zullen zijn. 

Tussen architect, interieurontwerper en uzelf moet een dialoog ontstaan die 

gelijkwaardigheid bezit. Op die manier komt er een goede ruimte indeling en 

interieurinrichting tot stand. Die twee samen vormen de basis voor een goed 

lichtontwerp.  

 

  

http://www.joepvanos.nl/portfolio-view/start-ontwerp-jaren-30-woonhuis-te-breda/#prettyPhoto[gallery1106]/0/
http://www.joepvanos.nl/portfolio-view/start-ontwerp-jaren-30-woonhuis-te-breda/#prettyPhoto[gallery1106]/0/


 

 

7 Woonhuisverlichting 

©Hugo Blom, 01-2014 

Een goed lichtontwerp. 
 

We zijn allemaal gewend, als alles ingericht 

is, naar Ikea te gaan en er nog een paar 

mooie lampen te kopen. Op het moment dat 

alles klaar is, kunt u niet meer zonder hoge 

kosten nog mooie verlichting plaatsen. Want 

dan blijkt dat op de beste plaats helaas 

geen aansluitpunt zit. Of dat men niet tot 

de juist sfeer kan komen en men alle pas 

gestuukte wanden en plafonds opnieuw 

moet gaan stuken voor de aanpassingen. 

Daarom is het zo belangrijk in de 

ontwerpfase het lichtontwerp te laten 

maken aan de hand van het 

interieurontwerp.  

Voor mooie, sfeervolle verlichting zijn het 

aantal armaturen, de diverse types, hun posities in de ruimte, de manier waarop 

ze het licht in de ruimte brengen enz. enz. schier oneindig. Op de volgende twee 

pagina’s vindt u een overzicht dat aardig een beeld geeft van de veelheid zonder 

compleet te zijn! Bedenk daarbij dat er talloze combinaties bestaan tussen de 

armatuurtypen en de lichtbronnen die hier genoemd zijn. Dat nog los van de 

meer dan 750 merken die in Nederland leverbaar zijn…… 

En dan komt de vraag waar 

plaatst u welke armatuur? 

Hoeveel armaturen zijn er 

nodig? Is de gezochte 

lichttechniek in het gewenste 

armatuur design wel 

leverbaar? En zo ja, past het 

dan nog binnen het budget? 

Om die reden heeft u een 

goede lichtontwerper nodig. 
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Figuur X. Overzicht van veel voorkomende lichtbronnen. Dit is verre van compleet!  
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Een goed lichtontwerp zorgt voor een sfeer die in verhouding staat tot het 

interieur ontwerp; het verlengde ervan is. Daarnaast geeft verlichting in de 

donkere uren uw ruimte vorm.  

 

Stel u voor dat in de ruimte een helder verlichte stip is te zien en verder geen 

andere verlichting. Alle aandacht wordt dan naar die stip getrokken en de 

periferie wordt buiten uw bewuste waarneming gebracht. Het resultaat is een 

verkleining van de ruimte, maar ook een vergroting van de intimiteit. Op het 

moment dat de wanden van die ruimte ook verlicht worden, komt de 

ruimtelijkheid in uw waarneming en dat geeft een andere sfeer en beleving.  

Maar sfeer is niet de enige factor. U wilt uw krant toch ook kunnen lezen en dus 

moet er ook voldoende licht aanwezig kunnen zijn. En als u TV kijkt, moet u niet 

onnodig vermoeid worden door het grote verschil in helderheid van het Tv-

scherm en de directe omgeving.  

Sfeer en energieverbruik staan vaak opgespannen voet met elkaar. De vraag die 

thans speelt is of men nu al naar LED verlichting moet overstappen. En ook hoe 

vaak een lamp verwisseld moet worden speelt een rol.  

Hoe zit het met dimmen? Want in principe moet alle verlichting dimbaar zijn voor 

de juiste sfeer en functionaliteit. Maar aan 10-tallen dimmers tegelijkertijd 

draaien is ook niet altijd prettig, dus is een systeem met voorprogrammeerbare 

licht scènes is geen overdreven luxe.  
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Elektrotechniek. 
 

Is het lichtontwerp eenmaal ingetekend op 

de bouwtekeningen zodat duidelijk is waar, 

welk armatuur moet worden gemonteerd 

kan de elektrotechnische infrastructuur 

ervoor worden ontworpen. Bij woningen 

wordt dit vaak gedaan door de installateur. 

Deze zal zijn offerte maken op basis van de 

zojuist genoemde bouwtekeningen met daarop de lichtinstallatie, de positie van 

schakelaars, dimmers, stopcontacten enz. Deze tekeningen vormen een 

contractstuk en zijn dus van groot belang. 

Ontbreekt het lichtontwerp, dan dwingt het de 

installateur maar een kunstje te doen. Een gok 

maakt hij dan, waarbij hij uitgaat van zijn 

dagelijkse praktijk. En dat is soms niet wat u wilt en 

ook niet eerlijk naar de installateur toe.  

Bijvoorbeeld het gebruik van randloze inbouw 

armaturen die aanvankelijk niet opgenomen waren. 

Om die te monteren moeten aannemer en 

installateur samenwerken (zie hiernaast, waar de 

armaturen in de betonvloer gemaakt zijn; zonder 

goede voorbereiding en overleg was het 

onmogelijk). 

Als achteraf zulke wensen ingevuld moeten worden 

gaat dat niet zelden gepaard met 

communicatiefouten en ergernissen omdat het 

tijdens de uitvoering plaats vindt. Er is namelijk een tijdsdruk i.v.m.  de planning 

van de verschillende disciplines/mensen en levertijden van materialen. Dan wordt 

er maar iets besloten, wat nooit helemaal juist is.  

Als de installateur niet zeker weet wat, wanneer gebeuren moet, kan de 

aannemer geen goede bouwplanning maken en loopt er van alles in het honderd. 

Zo ontstaan er nieuwe fouten die gecorrigeerd moeten worden. Wie heeft ze 

veroorzaakt en wie gaat die betalen? De sfeer verslechtert en de faalkosten 

stijgen….. 

U voorkomt het dus met een goed lichtontwerp en dat lichtontwerp is weer 

gebaseerd op een goed interieurontwerp en een goed interieurontwerp is ingebed 

in een goed architectonisch ontwerp. 
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Figuur X. Bouwcyclus. 
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Tijdens de uitvoering. 
 

Het is belangrijk tijdens de uitvoering goed 

overleg te waarborgen. Ondanks de 

goede voorbereidingen kunnen er toch 

altijd nog uitvoeringsproblemen ontstaan. 

Een wekelijkse werfvergadering, die niet 

lang moet duren, helpt deze problemen op 

tijd te signaleren en te voorkomen dat ze 

een echt probleem worden. Bovendien 

houdt het de sfeer goed.  

Spreek af wat er die week gerealiseerd zal 

worden en zorg ervoor dat alle op dat moment relevante partijen aanwezig zijn.  

Denk aan de architect, de opzichter, de hoofdmonteur van het installatiebedrijf, 

de lichtontwerper op het moment dat die nodig is enz.  

Erg belangrijk is ook dat de bouwplanning up-to-date gehouden wordt en aan 

iedereen tijdig gemaild wordt. Dat i.v.m. met o.a. de levering van de 

bouwmaterialen en het inhuren van specialisten. Voor wie als opdrachtgever geen 

ervaring heeft met de bouw loont het de architect of een gespecialiseerd 

bouwmanager de uitvoeringsbegeleiding, c.q. de directievoering in opdracht te 

geven. Deze persoon kan  namens u toezicht kan houden, aan u rapporteren, 

zodat u krijgt wat is afgesproken.  

Neemt u zelf het toezicht ter hand, ruim er dan veel tijd voor in en zorg dat u 

telkens voldoende kennis hebt voor de uitvoering van deze taak 

Hugo Blom 

Lumilab B.V. 

 

 

Lumilab BV is een lichtontwerpbureau dat zich toelegt op verlichting in woningen, 

hotels, musea en winkels. We brengen de verlichting in overeenstemming met de 

sfeer en stijl van het interieurontwerp en door onze kennis van de lichttechniek 

kunnen we dat materialiseren tot een lichtinstallatie. De installateur heeft dan 

een betrouwbare basis voor zijn offerte t.b.v. de montage en aansluiten van de 

armaturen als ook voor de implicaties daarvan voor van de gehele elektro 

installatie. Daardoor worden onnodige kosten voorkomen. 


