
NIEUWE  
JAREN ’50-PRODUCTEN

Eindhoven was van 22 oktober tot en met 30 oktober weer de ‘designplace to be’. Tijdens 
de Dutch Design Week lanceerde Dutch Originals bij Piet Hein Eek een drietal nieuwe jaren 

’50-producten, waaronder ook een aantal klassieke lampen. De producten zijn destijds 
door Wim Rietveld ontworpen en nu door Richard Hutten op detail aangepast aan de ergo-
nomische eisen van vandaag. Het gaat om de Gispen 116 stoel, de Gispen 1401 fauteuil én 

de Gispen Panama lampenserie.
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Begin jaren ’50 ontwierp Wim 
Rietveld een aantal producten 
voor de firma Gispen: de 1401 
fauteuil, de 116 stoel en de 
Panama lampen. Een paar jaar 
later ontwierp André Corde-
meyer in zijn Gispentijd hierop 
een aantal varianten. Nu geeft 
Richard Hutten, Dutch Originals’ 
huidige art director, hier een 
vervolg aan.

Voor de 116 stoel en Panama 
lampen liet Hutten zich inspi-
reren door de ontwerpen van 
Rietveld. Ook de 1401 fauteuil 
ontwierp Wim Rietveld als 
eerste. Cordemeyer paste dit 
ontwerp vervolgens aan en 
noemde deze de 1407 fauteuil. 
Hutten nam in zijn recente 
proces Rietvelds 1401 als uit-
gangspunt en hield daarbij ook 
een deel van Cordemeyers 
veranderingen aan. Tijdens dit 
proces ontleedde Hutten de 
oude ontwerpen met chirurgi-
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ductie zorgt voor een frisse blik 
met een knipoog naar vroeger.
De afbeeldingen zijn van de 
eerste prototypes. Tijdens Desti-
nation Design (22 tot en met 24 
januari 2023) zullen waarschijn-
lijk de verbeterde versies wor-
den gepresenteerd en tevens 
meerdere uitvoeringen, kleuren, 
frames en stoffen.
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‘ V E R L I C H T I N G  D I E  H E T  W E L Z I J N  VA N 
O N Z E  M E D E W E R K E R S  S T I M U L E E R T ’

NatureConnect	is	volgens	Signify	
–	het	voormalige	Philips	Lighting	
–	een	lichtinnovatie	die	geïnspi-
reerd is door de natuur en die 
het	welzijn	en	de	productiviteit	
stimuleert. Sinds enige tijd kan 
wat	dit	betreft	de	proef	op	de	
som	genomen	worden	bij	Van	
Rennes	Elektro-	&	Installatietech-
niek	in	Klaaswaal.	Want	daar	
werd	het	systeem	geïnstalleerd	
–	als	eerste	in	Nederland.	“Na-
tureConnect	brengt	voortaan	
een prettig en dynamisch licht in 
onze	kantooromgeving,	wat	het	
welzijn	van	onze	medewerkers	
stimuleert”,	zegt	Jaco	Bervoets,	
directeur	bij	Van	Rennes.	“De	
eerste reacties zijn zeer positief 
en	medewerkers	voelen	zich	
duidelijk	energieker.”	

NatureConnect	is	ontwikkeld	
op	basis	van	‘biophilic	design’,	
waarbij	elementen	uit	de	na-
tuur	in	de	binnenruimte	worden	
gebruikt om een inspirerende 
omgeving	te	creëren	die	de	
betrokkenheid	van	medewer-
kers stimuleert. Het systeem 
combineert	verschillende	LED-
armaturen	–	Daylight,	Skylight	en	
Lightscape	–	waardoor	volgens	

Hoe stimuleer je de gezondheid van gebruikers van kantoor-
ruimtes? Volgens Signify kan dat onder meer met het product 

NatureConnect. Enige tijd geleden werd de lichtinnovatie voor 
de eerste maal in nederland geïnstalleerd. 
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JACO BER VOE TS: “NATURECONNEC T BRENGT 
VOORTAAN EEN PRE T TIG EN DYNAMISCH 

LICHT IN ONZE KANTOOROMGEVING.”

Signify natuurlijke lichtscènes op 
maat te creëren zijn, zoals het 
natuurlijke	dag-nacht	ritme.	“Het	
uitzicht op de hemel creëert 
de	perceptie	van	ruimtelijkheid	
en	een	gevoel	van	vrijheid	en	
tijdsbesef”,	aldus	het	bedrijf.	
“Het	gebruik	van	de	kleuren	en	
dynamiek uit de natuur stimu-
leert	positieve	emoties,	samen-
werking	en	creativiteit.”

Bij	Van	Rennes	Elektro-	&	Instal-
latietechniek kan men dit dus 
sinds	kort	aan	den	lijve	onder-
vinden.	De	installatie	van	het	
systeem	levert	Bervoets	overi-
gens	niet	alleen	productieve	
medewerkers	op,	maar	ook	
‘business’.“Ik	kijk	terug	op	een	
uitstekende	samenwerking	met	
Signify,	waardoor	we	nu	als	
specialist	NatureConnect	gaan	
installeren	bij	bedrijven	en	instel-
lingen	die	comfort,	welzijn	en	
productiviteit	op	de	werkvloer	
belangrijk	vinden”,	aldus	de	Van	
Rennes-directeur. Ook bij Sig-
nify is men natuurlijk blij met de 
samenwerking.	“In	deze	coro-
natijden	willen	bedrijven	graag	
dat	hun	medewerkers	zich	goed	
en	comfortabel	voelen	in	hun	

werkomgeving”,	vertelt	Wou-
ter	Boxhoorn,	Global	Business	
Development	Manager	bij	het	
verlichtingsbedrijf.	“NatureCon-
nect	kan	hier	zeer	veel	aan	
bijdragen,	zeker	in	ruimten	waar	
weinig	daglicht	valt.”
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sche precisie. Zijn aanpassingen 
op detailniveau zorgen voor 
verbeteringen op het gebied 
van comfort.

Hierbij is ook ‘Gispen Grijs’ weer 
terug, met – net als toen – een 
centrale rol in Huttens nieuwe 
ontwerpen. Dit Gispen Grijs 
verbindt Huttens nieuwe Gispen 
Today lijn, die in een breed sca-
la aan kleuren en materialen 
beschikbaar is. Deze herintro-


