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Duurzaamheid is (geen) luxe

Nieuwe daglichtnorm

Verlichting en led, hoe dicht bij ons bed?



Duurzaamheid is 
(geen) luxe

Met het QO hotel kreeg het trendy Amstelkwartier er een innovatief 

paradepaardje bij. Het lifestylehotel is een ‘living building’ waar 

luxe en duurzaamheid innig verstrengeld zijn. Beersnielsen leverde 

er, geïnspireerd op de biomimetica, het ‘bovennatuurlijk ‘licht. 
– Door Greet Verleye

Bovennatuurlijk licht
In een gebouw dat zijn inspiratie haalt uit de natuur 
moet ook de lichtinval zo natuurlijk mogelijk zijn. Dat 
was het uitgangspunt waarmee het Rotterdamse 
lichtontwerpbureau Beersnielsen aan de slag ging. 
Volop gebruikmaken van natuurlijk licht kan, want de 
raampartijen lopen van vloer tot plafond. Alle installaties 
zijn in het midden van het gebouw geplaatst, zodat 
de verblijfsruimten eromheen maximaal van daglicht 
profiteren. Ruim 80% van de lichtvoorziening in het 
gebouw komt namelijk van natuurlijk daglicht. 
Waar verlichting voorzien wordt, komt die heel natuurlijk 
over. Beersnielsen ging uit van een moodboard met 
beelden van licht dat door de bomen valt, dat zich in 
het water spiegelt, dat ergens binnenvalt, reflecteert en 
breekt om verrassende schaduwen, vormen en patronen 
te creëren. De eerste rondgang door het gebouw met 
de opdrachtgever zette de toon: het ‘gouden’ licht dat 
tijdens de bouwwerkzaamheden binnenviel, dat effect, 
die dynamiek moest men nastreven. De zoektocht 
naar het implementeren van bovennatuurlijk licht was 
begonnen: manifestaties van daglicht, zoals we dat 
ervaren in de natuur, moesten door het hele gebouw 
worden nagebootst. Bij deze vereiste kwam later, toen 
interieurarchitecten Conran&Partners (Londen) in het 
project stapten, met de opdracht om het gevoel van 
‘luxury lifestyle destination’ naar voren te schuiven. 

In één van Europa’s meest elegante hotels zit de 
aandacht voor gezond leven met veel respect voor de 
omgeving verweven in het gebouw, de producten en 
het beheer. Circulariteit vind je hier in een setting waar 
luxe - en zelfs een tikje glamour- prima integreren.

Het QO is over de hele lijn een geavanceerd biomimetisch 
ontwerp dat de beste biologische ideeën uit de natuur 
toepast om de wereld beter en duurzamer te maken. Een 
derde van het beton dat is gebruikt voor de bouw van het 
QO is afkomstig van het iconische oude Shell-gebouw in 
Amsterdam. Het tapijt is gemaakt van 100% gerecycled 
garen van oude visnetten. Op het dak van het gebouw 
staat een kas waar groenten, vruchten, kruiden, eetbare 
bloemen en zelfs vis worden geteeld. De oogst van deze 
urban farming wordt verwerkt in het restaurant en de bar 
van het hotel. Het meest in het oog springende circulaire 
element van deze 21 verdiepingen tellende living building 
is echter de ‘intelligente’, mobiele gevel. Bewegende 
panelen aan de buitenzijde van de ramen reageren op het 
buitenklimaat. Is de gast afwezig? Dan gaan de luiken 
automatisch dicht of open, naargelang de temperatuur. 
Op warme dagen zorgen ze zo voor extra isolatie, en 
wordt het fris, dan verwelkomen ze het zonlicht voor 
opwarming. Logisch dat het energieverbruik op die 
manier een duik neemt. 
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Ook belangrijk: niet alleen de hotelgast moest zich 
welkom voelen in dit levende gebouw, ook de lokale 
bevolking moest zich er thuis weten. De sfeer van 
ontmoeting en gezelligheid moest in alle publieke ruimten 
(restaurant, bar, wellness) aanwezig zijn, zoals in een 
woonkamer. 

Dynamiek in publieke ruimten
Het licht dat tijdens de werkzaamheden in de 
ruwbouwfase binnenviel in de gangen, hoe moest 
men dat verkrijgen in afgewerkte gangen met 
gesloten deuren? Lichtberekeningen en testen, een 
weloverwogen combinatie van materiaalkeuze, en de 
vorm en positionering van de armaturen leidden tot 
een reëel daglichtgevoel. Het licht lijkt door de latten 
van het plafond te schijnen, net zoals het tijdens een 
boswandeling door de bladeren valt. Door speciale 
beugels te maken, valt het licht op de onderconstructie, 
wat een spel van gecontroleerde schaduwen en een 
bijzondere dynamiek geeft. 

Voor de vormgeving van de publieke ruimten huurde 
QO het Amsterdamse architectenbureau TANK in. Tank 
ziet het ruwe gebouw als drager van het interieur, dat er 
als een juweel aan wordt toegevoegd. De cirkelvormige 
‘special’ boven de welkomstbalie is een sprekend 

voorbeeld, gerealiseerd door TDE Lighttech, dat instond 
voor de productie en montage van vrijwel alle armaturen 
in het QO. Tank ontwierp ook een abstracte kas-structuur 
met ronde bogen en staanders die refereren aan de kas 
op het dak. Deze structuur verbindt de etages, scheidt 
de functies optisch en laat het daglicht binnenstromen. 
In de kolommen van de ‘kas’ lichten duizenden vakjes op; 
spotlicht schittert door een geperforeerde metaalwand 
heen. In het restaurant Persijn werpen pendelarmaturen 
met kopspiegellampen extra licht op het plafond, zodat er 
een dialoog ontstaat tussen het daglicht aan de randen en 
de donkere kern. In het atrium laat het licht dat op de vloer 
schijnt de plint van de bar zweven. De kleine, verfijnde 
mozaïekstructuur is een sieraad dat een duo vormt met de 
oplichtende kolommen. De hoogte van het atrium noopte 
tot het werken met heel lange kabels, die als lianen 
naar beneden hangen. Onderaan pendelt een betonnen 
armatuur die robuust contrasteert met de blinkertjes van 
de andere verlichting. De ruimte naar de vergaderzalen 
is de break out area in het hart van het gebouw. Er is 
weinig daglicht, maar de energie van de natuur lijkt 
aanwezig. Het kleurenpalet verwijst naar de oceaan en op 
het plafond wordt bewegend licht geprojecteerd dat de 
dynamiek van licht water imiteert.
In cocktailbar Juniper&Kin op de 21ste verdieping zorgt 
een dag-avond-laatavond setting op elk uur voor een 
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passende sfeer. Overdag wordt het midden van de bar 
goed uitgelicht om geen storend contrast te krijgen met 
het licht van buiten. In de vroege avond kleurt het licht 
warmwit en later op de avond kleurt het lichtroze door 
het strooilicht van de groeiverlichting uit de kas erboven. 
Door de spots in het houten lattenplafond te integreren en 
armaturen toe te passen die nauwelijks oplichten, kunnen 
gasten ook ’s avonds en ’s nachts van het spectaculaire 
uitzicht genieten. 

Hotelgast wordt lichtregisseur
Bij de kamers moest er rekening worden gehouden met 
het effect in de ruimte én de impact op het gevelbeeld. 
Bovendien was het inpassen van de verlichting in een totaal 
aansturingssysteem (24 V) zonder aparte stroomsturing 
een uitdaging voor de decoratieve armaturen. TDE 
Lighttech, met ruime ervaring in de ontwikkeling en 
productie van roomboxes waarin toegangscontrole en 
24 V-voeding zijn gecombineerd, realiseerde de besturing. 
Omwille van het beoogde bovennatuurlijke licht werd er 
gezocht naar een combinatie van lichtbronnen en speciale 
lenzen die het licht breken. Toen Conran&Partners werd 
aangesteld voor het interieurontwerp van de kamers, 
vroegen zij een heel compacte lichtoplossing; een minimale 
armatuur die luxe en verfijning uitstraalt. Dus werd er 

speciaal voor het project een wandarmatuur in messing 
ontwikkeld die het plafond aanlicht met een gereflecteerd 
lichtpatroon met ‘weefeffect’. Dit kleinood verlicht niet 
alleen de binnenruimte, maar laat het hele gebouw 
van binnenuit oplichten. Voor de rest is er buiten geen 
gevelverlichting, met uitzondering van een verwelkomende 
‘footprint’ in de luifel beneden. Ook in de hotelkamers 
was uitzicht naar buiten een belangrijk punt, vandaar dat 
er niet te veel oplichtende elementen zijn: het gebouw 

mocht immers geen spiegel worden. In de kamers worden 
de wandarmaturen aangevuld met indirect licht achter 
het bedpaneel, en in de hotelkamer heeft de gast met 
een iPad de regie over de verlichting. Met een digitaal 
dimbare lichtinstallatie kunnen verschillende sferen of 
voorgeprogrammeerde lichtscenario’s worden opgeroepen, 
naargelang het moment van de dag of de persoonlijke 
wensen. De zorgvuldige lichtplanning, de toepassing 
van uitsluitend ledverlichting en digitale aansturing 
dragen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het 
QO. Tegelijkertijd zijn sfeerbeleving, visueel comfort en 
flexibiliteit de sleutels naar duurzame luxe anno 2018.

www.tde-lighttech.nl  |  www.beersnielsen.nl  |  www.tank.nl

U wilt toch ook een 
eerlijke prijs?
Wist u dat de verwijderingsbijdrage op lampen geen 
overheidsbijdrage is, maar een markttarief? U hebt de keuze uit 
twee aanbieders. En sinds dat wij er zijn gelden er veel scherpere 
prijzen. Mooi toch?

vandaag samen voor morgen

Bel of mail ons voor info:

Weee Nederland BV +31 (0)55 533 55 47
Wilmersdorf 36 contact@weee.nl
7327 AC  Apeldoorn www.weee.nl

Categorie Lightrec 
2018 (€)*

Weee NL 
2019 (€)*

LED lampen 0,14 p.s. 0,05 p.s.

Gasontladings-
lampen

0,14 p.s. 0,12 p.s.

TL buizen 0,14 p.s. 0,12 p.s.

Armatuur >50 cm 
(LED/zonder lamp)

0,42 p.s. 0,30 p.s.

Armatuur <50 cm 
(LED/zonder lamp)

0,42 p.s. 0,05 p.s.

* Bedragen zijn exclusief BTW. Er geldt bij ons een 
instaptarief. Zie de website.

Categorie

LED lampen

Gasontladings-
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