
De huizenmarkt in Almere is booming!  
Met enorme prijsstijgingen en aanzienlijk 
meer vraag dan aanbod is die markt in 
bepaalde delen van de stad zelfs lichtelijk 
overspannen. Licht Plaza, al jaren dé  
verlichtingsspecialist van Almere, merkt  
het effect. ‘Klanten komen steeds vaker met 
plattegronden en bouwtekeningen om licht-
plannen te laten maken. Ze hebben volop 
vragen over ledverlichting, armaturen en 
verdeling van lichtpunten. Ook onze online 
shop LampOnline doet het goed.’  
tekst melanie parker-zwanziger

Maak een 
helder 
lichtplan!

Nieuwe of andere woning?

T
wee maanden geleden verhuisde Licht Plaza 
binnen DoeMere voor de tweede keer. Ik hoef 
niet lang te zoeken. schuin tegenover hun 
vorige vestiging en naast Prominent stralen de 

lampen mij al tegemoet. Ik maak kennis met Linda van 
de Meent, mede-eigenaar van Licht Plaza. Ik loop naar 
de balie terwijl ik alles op mij in laat werken. Met de 
metalen trap, de stalen plafondbalken en verschillende 
tinten grijs op vloer en muren heeft de winkel een stoer, 
industrieel karakter. Het aanbod is divers. Allerlei stijlen 
armaturen zijn overzichtelijk gepresenteerd op 
eilandjes. Van klassieke vloerlampen tot moderne 
hanglampen. Voor elke smaak wat wils. 

Nog steeds fier overeind
Vriendelijk verwelkomt Linda mij en we nemen plaats 
aan de tafel op de eerste verdieping met een uitzicht 
op de ruime, 1.000 m2 grote winkel. Op mijn vraag 
waarom ze zijn verhuisd, reageert Linda openhartig: 
‘Na de gouden jaren hebben we ook lastige tijden 
gekend. De economische crisis zorgde voor een dip. 
Niet gek natuurlijk, want als er nauwelijks huizen wor-
den gebouwd of verkocht, neemt de vraag naar ver-
lichting af.’ Heimwee naar de beginjaren heeft ze niet. 
‘We zijn trots op waar we nu staan. Door de juiste 
keuzes te maken - zoals de verhuizing en goede 
service voor onze klanten - staan we nog steeds fier 
overeind. Ik geloof in persoonlijke aandacht. echt 
de tijd nemen voor de klant en meedenken in het 
creëren van de juiste sfeer in huis.’ 

Allerlei trucjes
enthousiast vervolgt Linda: ‘Vaak is verlichting een 
sluitpost. Zó zonde! Want een doordacht lichtplan is 
cruciaal voor een fijne sfeer in huis. Ook al zijn meu-
belen, vloer en wandkleuren nog zo goed op elkaar 
afgestemd, zonder de juiste verlichting valt dat weg.’ 
Waarmee begint een lichtplan? ‘Zorg dat de basis op 
orde is. er moet voldoende licht zijn om de ruimtes 
te kunnen overzien, en om je dagelijkse bezigheden 
te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er allerlei trucjes 
om een huis en alles wat erin staat zo voordelig 
mogelijk uit te laten komen. Denk aan het uitlichten 
van schilderijen of het kiezen van wandverlichting om 
een ruimte optisch breder te laten lijken. Voor advies 
komen mensen met een plattegrond naar de winkel, 
of we ontmoeten ze thuis.’ 

Led kil? Dacht ’t niet…
Veel klanten weten moeiteloos de weg naar de 
nieuwe winkel te vinden. ‘Bijzonder om in onze bran-
che zoveel vaste klanten te hebben. De bestedingen 
liggen vaak flink wat jaren uit elkaar. soms komen 
klanten binnen voor een andere tafellamp. Vaak rol-
len ze dan van het één in het ander. Bij zo’n nieuwe 
tafellamp hoort immers ook een staande lamp.’

‘steeds vaker vragen mensen trouwens naar ledver-
lichting. Naast de financiële besparingen en positieve 
invloed op het milieu is het sfeervolle verlichting. Het 
is een misverstand dat led kil is. tegenwoordig is led 

verkrijgbaar in verschillende warmtetinten en je kunt 
het bovendien dimmen. De nieuwste led-ontwikkelin-
gen vind je uiteraard in onze winkel.’

Lampenkappen  
naar eigen idee
‘Weet je wat gaaf is?’ vraagt Linda. Om vervolgens 
meteen antwoord te geven op haar eigen vraag: 
‘Onze lampenkappencollectie kun je volledig naar 
eigen idee laten maken. Vaak nemen mensen 
bijvoorbeeld een kussen van de bank mee. Binnen 
onze tientallen stofstalen vinden we altijd een pas-
sende stof. Bovendien zijn de kappen in verschil-
lende vormen, soorten en maten verkrijgbaar. 
Rond, vierkant, als vloer-, tafel-, of wandlamp. er 
is van alles mogelijk. Bijkomend voordeel is dat je 
materialen en kleuren door je hele huis kunt laten 
terugkomen. Dat geeft eenheid. Wij houden van 
unieke producten! Naast eigen import uit Italië en 
China vind je hier en bij LampOnline armaturen van 
kleine Nederlandse bedrijven. 

Eiland met kinderverlichting
‘Wat ik nog met de winkel zou willen?’ vraagt Linda 
zichzelf. ‘tja, we zijn eigenlijk heel tevreden. De 
collectie buitenverlichting die we in ons eerste pand 
hadden, is terug van weggeweest. Binnenkort 
komt er nog een eiland met kinderverlichting, en 
tegen die tijd zijn we weer volledig gesetteld.’ en ze 
glimlacht content.   
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licht plaza 
20 jaar!
Alweer twintig jaar 
geleden opende  
Licht Plaza haar deuren 
in Almere. Mede-eigenaar 
Linda van de Meent: 
‘Die mijlpaal vieren we 
graag met onze klanten. 
In oktober kun je leuke 
acties verwachten.’ 


