Iris Dijkstra is onafhankelijk lichtontwerper en oprichter van Atelier Licht en Kleur (LEK). Na haar opleiding
Industrieel Ontwerper in Delft heeft ze zich gespecialiseerd in licht en in 2004 heeft ze ‘Atelier Licht en
Kleur’ opgericht. Atelier LEK is een breed georiënteerd lichtontwerpbureau dat onafhankelijk van de
markt focussed op de kwaliteit van de lichtbeleving:
in de openbare ruimte, voor het exterieur en voor het
interieur van gebouwen. Enkele in het oog springende projecten van haar hand zijn het lichtplan voor het
stadhuis in Rotterdam, Interieurverlichting voor het
Hoofdkantoor van Randstad in Diemen, Lichtkunst in
de Witte de Withstraat en het Kettingschakelarmatuur
voor het RijnWaalpad.
www.atelierlek.nl

Participatie in de
openbare verlichting
“Een optreden kent geen conventies, geen voorkennis van melodieën, akkoorden
en ritmes. Tijdens het optreden geef ik met gebaren de akkoorden door die in mijn
hoofd zitten, de muzikanten reageren hierop en vullen ze verder aan. Het gaat nu
niet meer alleen over of je een goede muzikant bent of niet, maar of je de rest van
de groep genoeg vertrouwt om stappen te zetten. Het mooiste wat er dan gebeurt,
is dat alles wat je hoort en ziet echt is. Het is niet altijd goed, en het is niet altijd
makkelijk. Dat risico ga je met zijn allen aan en het is een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Iris Dijkstra
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Participatie is hot!
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Eind 2014 heeft Atelier LEK samen met Out of Office in opdracht van het IGOV het Rapport OVL2030 geschreven over de toekomst
van openbare ruimte en verlichting in 2030. In een reeks van vier artikelen zoomen we in op vier ontwikkelingen in het vakgebied
van openbare verlichting, welke ook in het rapport aan bod komen:
Licht en Technologie: democratisering van design (verschenen in RL1, p. 32-33)
Licht en Duurzaamheid: energiebesparing versus circulair (RL2)
Licht en Smart City: ‘smart citizen’ in een ‘consious city’ (RL3)
Licht en de openbare ruimte: sociale veiligheid versus sociale duurzaamheid (RL4)
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Samen ontwerpen

In alle vormen van co-creatie is de

verantwoordelijk-

rijke voorwaarde om te komen tot
waardevolle samenwerkingen in de
toekomst.

kennisuitwisseling tussen professionals en gebruikers erg belangrijk:
leren communiceren over licht, over
beleving en over de realistische
randvoorwaarden voor beheer en
onderhoud. Een belangrijk middel
voor lichtontwerpers om tot een gezamenlijk gedragen lichtontwerp te
komen is het organiseren van lichtproeven als onderdeel van een ontwerpproces. Ook lichtworkshops
waarbij gebruikers, professionals

Lees het volledige
artike op www.platformruimteenlicht.nl

en overheid samenwerken aan een
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