LICHT

Siegrid Siderius is kunstenaar en architecturaal
licht ontwerper met 20 jaar ervaring in een breed
scala van exterieur- (openbare ruimte en gevel-

Interview met gasthoofdredacteur
Siegrid Siderius, Arup.

verlichting) en interieur- (ziekenhuizen, musea,
retail, hotels) projecten. Siegrid werkt sinds 2006
bij Arup en geeft leiding aan het Technology
Team in Amsterdam, met specialisten voor
Licht, Akoestiek, Brand, Bouwfysica en Product
Ontwerp.

‘19 procent van
de elektriciteit die
op aarde wordt
opgewekt, wordt
voor verlichting
gebruikt.’

Architecturaal
lichtontwerp
is een specialisme
geworden
18

“Eigenlijk denk ik dat iedereen affiniteit
heeft met licht, want licht maakt ruimte
- ruimtelijkheid wordt gerealiseerd door
DE REFLECTIE van licht. Verlichting is een
cruciale voorwaarde voor menselijke
activiteit en interactie, zowel overdag
als ’s nachts.” Siegrid Siderius is kunstenaar en architecturaal lichtontwerper.
Ze is sinds 2006 werkzaam bij Arup en geeft
leiding aan het Technology Team in
Amsterdam. Siegrid is gasthoofdredacteur van het Lichtkatern 2015 van Stedebouw & Architectuur.

“I

n Nederland is het vak van lichtontwerper nog geen

Wat is de relatie met architectuur?

vanzelfsprekendheid,” zegt Siderius. “Als ik vertel dat ik

“Lichtontwerp is uitgegroeid tot een creatief verlengstuk van de

lichtontwerper ben, krijg ik vaak de vraag voorgelegd wat

architectonische vormgeving; het verbetert de zichtbaarheid en

dat inhoudt. Ook door stedenbouwers en architecten.”

complementeert vorm, programma en kleur. De ervaring en het
talent van de lichtontwerper creëren lagen verlichting die naad-

Wat doet een lichtontwerper?

loos de algemene doelstellingen van de architectuur ondersteu-

“Licht is een technisch ingewikkeld en verrassend medium dat

nen.”

kennis put uit verschillende disciplines. Een (onafhankelijk) lichtontwerper integreert kunst, wetenschap en technologie en gaat

Hoe kom je tot een goed lichtontwerp?

verder dan de zorg om zichtbaarheid en horizontale lichtniveaus.

“Kennis van fysica, optica, elektriciteit, ergonomie, gebouwen,

Lichtontwerpers werken in een team en brengen hun werkzaam-

richtlijnen, codes, milieu, constructie, het oog en de kunst zijn

heden in rekening op dezelfde manier als architecten of instal-

allemaal essentieel voor het creëren van goede verlichtingsoplos-

latieadviseurs. Architecturaal lichtontwerp is een specialisme

singen. Lichtprofessionals moeten zich voortdurend voeden met

geworden, een discipline die een plaats heeft verworven tussen

nieuwe kennis om de best mogelijke service te bieden.”

architectuur en elektrotechnisch advies.”

Wat is de toegevoegde waarde van de lichtontwerper?
Waarom een lichtontwerper?

“De kwaliteit van licht beïnvloedt mensen op vele niveaus. Nieuwe

“Verlichtingsapparatuur en besturing van verlichting ontwikkelen

wetenschappelijke studies laten zien dat verlichting een sterke

zich supersnel met honderden nieuwe ontwerpen per jaar. Dit

invloed heeft op onze gezondheid, de productiviteit, de verkoop

is alleen bij te benen als specialist. Omdat onafhankelijke lichto-

van producten (retail), veiligheid en oriëntatie – men loopt altijd

ntwerpers geen verlichting verkopen of installeren, noch afhan-

naar het licht! Lichtontwerpers kennen de technieken om op dit

kelijk zijn van de aanbevelingen van de fabrikanten, ontvangt

terrein resultaten te boeken. Het risico van verlichting die alleen

de opdrachtgever een lichtontwerp gebaseerd op onderzoek en

voldoet aan de richtlijn is onvoldoende in gebieden waar de men-

expertise, vrij van belangenconflicten.”

selijke factor sturend is.”
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