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Domotica grijpt steeds meer om zich heen als techniek om in woningen, bedrijfs- en andere gebouwen het 
comfort en de veiligheid van de gebruikers te verhogen. De mogelijkheden zijn ronduit verbluffend en blijven 

zich uitbreiden. Morelight behoort tot de koplopers in deze markt en besteedt speciale aandacht aan de 
gebruiksvriendelijkheid.

Met een spraakcommando laat directeur Ben 

van de Bunt de sfeervolle verlichting in zijn 

kantoor tot een minimaal niveau dimmen. Hij 

pionierde al met domotica toen negen van de 

tien Nederlanders zich geen enkele voorstel-

ling bij dat begrip konden maken. “Ik runde in 

het verleden tien jaar lang een elektrotech-

nisch installatiebedrijf en ontdekte vanuit mijn 

passie voor vernieuwing de kansen die domo-

tica biedt. Tegelijkertijd constateerde ik dat er 

veel behoefte bestond aan het vergroten van 

de kennis bij installateurs op dit gebied. Omdat 

ik meer wilde dan een club mensen aansturen, 

besloot ik het bedrijf te verkopen en te starten 

met Morelight, begin 2009. Na twee jaar kwam 

Evert Hop erbij als compagnon; hij werkte tot 

dan toe bij een leverancier van mij.” Inmiddels 

telt het bedrijf tien mensen, inclusief de mede-

werkers van de later opgerichte groothandel 

Holland Light Company. 

ONPARTIJDIG
Mede-directeur Hop vertelt: “We verrichten 

géén montagewerk, maar fungeren als kennis-
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baken voor installateurs en adviseren klanten, 

maken een plan en leveren de producten via 

onze groothandel Holland Light Company. In 

principe draagt de opdrachtgever de instal-

lateur aan; wij willen onpartijdig blijven. Wel 

begeleiden we het complete traject van de 

aanleg en het laten functioneren van de sys-

temen, waarvoor wij de verantwoordelijkheid 

nemen. Tussendoor voeren we controles uit 

en aan het eind programmeren we het geheel.” 

Van de Bunt: “Behalve dus het installeren doen 

we alles in eigen huis, ook de marketing en 

het ontwerpen, dat altijd kosteloos gebeurt. 

Per discipline zetten we tenminste twee man 

in, hetgeen voor een stabiele basis zorgt, ook 

richting de klanten. Mocht iemand afwezig zijn, 

dan weet altijd de directe collega van de hoed 

en de rand, zodat opdrachtgevers nooit hoeven 

te wachten.”

THUISBIOSCOPEN
De door Morelight ontworpen systemen komen 

we tegen in woningen, winkels, restaurants, 

hotels en andere gebouwen. Door wat voor-

beelden te geven maken de compagnons 

de mogelijkheden tastbaar. Van de Bunt: “In 

woningen brengen we de verlichting en even-

tueel de audio onder in één concept, dat zich 

laat bedienen via slechts enkele schakelaars 

met voorgeprogrammeerde standen. Daar 

zetten we dan niet 1, 2, 3 en 4 op, maar ‘dag’, 

‘avond’, ‘sfeer’ en ‘uit’. Heel makkelijk. Via de 

iPad, via een magneet aan de muur te klikken 

en dan tevens oplaadbaar, kan de gebruiker 

via eenvoudige menu’s zelf alle instellingen 

vastleggen. Naar wens integreren we ook 

de televisie, de dvd-speler, de pc en het 

PlayStation, zodat je verlost raakt van al die 

ingewikkelde afstandsbedieningen. Op basis 

van bewegingsmelders passen we aanwezig-

heidssimulatie toe voor vakanties. Het systeem 

kopieert dan random het gebruik van verlich-

ting, eventueel elektrische gordijnen en andere 

voorzieningen.” Hop: “Heel gaaf zijn de com-

plete thuisbioscopen die we volledig op maat 

ontwikkelen, desgewenst inclusief een trillende 

vloer voor de beleving. Voor winkels stellen we 

verlichtingsplannen op, om producten op de 

juiste manier en in de juiste kleur aantrekkelijk 

te presenteren. Onze nieuwste conference 

call-systemen voor bedrijven stemmen op basis 

van gezichtsherkenning het beeldscherm, de 

webcam, de verlichting en het geluid automa-

tisch af op de gebruiker.”

WAANZINNIGE BELEVINGSRUIMTE
Gezien het bovenstaande wekt het weinig 

verbazing dat de gemeente Nijkerk het tot op 

heden in Ermelo gevestigde Morelight als een 

grote aanwinst beschouwt. “Onze contact-

persoon Thea Kraaij en wethouder Patricia 

van Loozen spraken van ‘een uniek bedrijf’ en 

hebben actief meegedacht om ons alle ruimte 

te geven op bedrijvenpark Arkerpoort,” zegt 

Hop. “Ze zijn enthousiast, open en transparant. 

Het voelt goed.” Een chique zwart pand met 

messingkleurige afwerking zal vanaf eind 

2017 een bijna driemaal zo grote huisvesting 

bieden aan de snelgroeiende firma en mooi 

in het zicht liggen vanaf de snelweg A28, 

wat voor internationale klanten een kwartier 

rijden scheelt vanaf Schiphol. Met een hoge 

isolatiewaarde, een warmtepomp, een warm-

teterugwininstallatie en zonnepanelen voldoet 

het aan de modernste duurzaamheidsnormen 

en natuurlijk worden alle comfort- en veilig-

heidsvoorzieningen via domotica geregeld, tot 

en met spraaksturing en persoonsherkenning. 

Paradepaardje van het gebouw vormt een 

waanzinnige belevingsruimte voor retail, zorg, 

horeca en woningen. Van de Bunt: “Daar kan 

een architect samen met een klant urenlang 

rondlopen en de nieuwste vindingen met alle 

zintuigen ervaren. Niet voor niets noemen we 

ons gebouw straks ‘The Sense Factory’. Het is 

uniek in de wereld en we beogen er klanten 

uit alle windstreken mee aan te trekken.” Dat 

zou Nijkerk zomaar internationaal op de kaart 

kunnen zetten. 

www.morelight.nl

“We verrichten géén montagewerk, maar fungeren als kennis-
baken voor installateurs en adviseren klanten, maken een plan 
en leveren de producten via onze groothandel Holland Light 
Company”, aldus Ben van de Bunt (links) en Evert Hop.


