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met een boodschap

Annet van Egmond introduceerde op 24 maart (Earth hour) in samenwerking met het Wereld
Natuur Fonds (WNF) Miss Nightingale. Deze design LED-lichtkandelaar maakt gebruik
van zonne-energie en is gemaakt van gerecycled plastic. “Mijn belangrijkste doel met dit
ontwerp is het creëren van een stuk bewustwording waar het gaat om duurzaamheid, want
zo kan het niet langer.”

Tekst en foto pagina 48: Gerrit Tenkink. Foto’s pagina 49-50: Studio Annet van Egmond,
pagina 51: WNF, Fred Ernst.
Lichtdesigner Annet van Egmond behoeft geen introductie. Al vanaf eind
jaren ’80 is zij actief in de wereld van
het lichtontwerp. Jarenlang vormde
zij samen met William Brand het lichtdesignatelier Brand van Egmond. In
2015 besloot ze haar eigen weg te
gaan. “Vooral de laatste jaren ben ik
activistischer geworden. Als ik naar
onze planeet kijk, dan denk ik:
‘Zo kan het niet langer. We moeten
wat doen’. De omslag kwam toen ik
in 2014 in Afrika was. Ik zag de problematiek met de vervuiling en de
stroperij van neushoorns. Voor mij
was dat een turning point. Met Brand
van Egmond zitten we in het hogere
segment, ontwerpen voor luxe entrees, grote ruimtes. Maar ik wil terug
naar de natuur”, zegt Van Egmond,
die niet alleen in haar ontwerpen een
omslag heeft gemaakt, maar ook als
persoon. “Ik ben er heel bewust mee
bezig. Ik zoek steeds vaker de natuur
op. Daar doe ik wandelend mijn inspiratie op en word ik me er steeds meer
van bewust wat er allemaal niet goed
gaat, ook in onze directe omgeving.
Neem bijvoorbeeld de intensieve
landbouw. Dat moet anders. Zo zet
ik mij bijvoorbeeld als ambassadeur

Annet van Egmond: “Met mijn ontwerpen wil
ik een boodschap afgeven, want wij moeten
echt ons gedrag in relatie tot onze planeet
veranderen. Zo kunnen we niet doorgaan.”
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van het SAWC actief in voor de Wild
Life Rangers in opleiding in ZuidAfrika en probeer ik bewust minder
vlees te eten. Bij mijn ontwerpen zijn
duurzaamheid, bewust energie- en
materiaalgebruik leidend. Dat is de
boodschap die ik als designer wil uitdragen.”
Al in 2015 begon Van Egmond met
het ontwerp van Miss Nightingale. De
weg naar het uiteindelijke ontwerp dat

ter gelegenheid van Earth Hour 2018
werd gepresenteerd was lang. “Ik
heb het totale proces in eigen hand
gehouden. Door het intensief zoeken
naar de juiste engineers en de juiste
producenten is het een origineel
Dutch Design geworden met speciaal
ontwikkelde software. Ergens halverwege het proces kwam ik op het
idee om er ook een cadeauartikel van
te maken en dat het stapelbaar zou

De designwereld mag wel
“wat
meer van ego naar eco”

Miss Nightingale, een LED-lamp gevoed door
zonne-energie en gemaakt van gerecycled
plastic.
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Solar Puck (Alarm) bevindt zich nog in de
ontwikkelfase.

De benaming ‘Miss Nightingale’
verwijst uiteraard naar de bekende
Britse verpleegkundige Florence
Nightingale met haar kandelaar. Van
Egmond verwijst met de kandelaar
ook naar haar tweede missie: de

rol van de vrouw. “Voor vrouwen,
bijvoorbeeld in Afrika en Azië, is de
wereld nog heel onveilig. Licht zorgt
ook voor veiligheid”, aldus de lichtontwerpster die in dat kader wijst op
een tweede ontwerp van haar hand:
de Solar Puck (Alarm). Een, eveneens
solar lamp, gemaakt van gerecycled
plastic, die als armband kan worden
gedragen, maar ook op tafel kan worden gezet. Een bier- of limonadefles,
waarvan er miljoenen doelloos als
vuil worden gestort, kan als staander
van de Solar Puck dienen. De lamp
is tevens te voorzien van een alarm.
Op het moment dat de drager in een
onveilige situatie terechtkomt, kan zij
het alarm activeren. “Deze Solar Puck
is nog in de ontwikkelfase. Ik ben nu
op zoek naar NGO’s en bedrijven die
bijvoorbeeld hun merknaam aan dit
eco-product willen verbinden.”

Detail van de Miss Nightingale.

Annet van Egmond heeft een switch
gemaakt van de succesvolle Brand

moeten worden. Dat betekent dat je
de lamp moet kunnen demonteren.
Daarnaast hebben we veel aandacht
besteed aan de verpakking, omdat
daar de communicatie van de boodschap plaats moet vinden.”
Van Egmond zet de Miss Nightingale
in de markt als designproduct, met
een missie gekoppeld aan de natuur.
“Het is een licht draagbaar lampje
voor binnen en buiten, in droge en
vochtige ruimtes. Ik denk aan verschillende werelden: Home & Garden,
Kampeerwereld en de spa- en hospitalitysector.”

Annet van Egmond met André Kuipers bij de
lancering van Miss Nightingale.

van Egmond-ontwerpen naar het ontwerp van design met een sociale en
milieucomponent. Dat was een openbaring. “Voor mij is deze hele ontwikkeling een zoektocht. Uiteraard heb ik
mijn netwerk en zet ik dat volop in om
mijn idealen te verwezenlijken, maar
daarnaast is er een compleet nieuwe
wereld voor mij open gegaan. Het is
een zoektocht naar de juiste partners
die mijn ontwerpen in productie kunnen nemen, maar die ook werken
volgens de uitgangspunten die ik belangrijk vind. Ik ben persoonlijk naar
bedrijven toe gegaan om te kijken
hoe zij hun productieproces organi-
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seren. Daarnaast ben ik me bij deze
ontwikkeling ook veel meer gaan
verdiepen in de technologie. Maar ik
poneer mijn boodschap ook graag in
de designwereld. De designwereld is
toch wel een beetje de wereld van de
ego’s, om het maar even wat bout te
zeggen. Ook de designwereld mag
wel wat meer van ego naar eco.”

www.annetvanegmond.com
https://misssolarlight.com/
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