
Van Spronsen treedt in 1996 in dienst bij de afdeling 
Technische Installaties van de gemeente Deventer. Een ver-
lichtingsspecialist is hij niet. Dat wordt hij pas in de loop van 
de jaren. Eén van de eerste klussen in zijn nieuwe baan is 
zorgen voor een nieuw onderhoudscontract voor de open-
bare verlichting, omdat het vorige net is opgezegd. Door die 
klus krijgt hij meteen scherp hoe het is gesteld met de open-
bare verlichting in de gemeente. Van Spronsen: “Ik liep 
tegen een zeer ontzorgde cultuur aan. Het ingenieursbureau 
binnen de gemeente was erg gericht op civiele werken en 
had het beheer van de openbare verlichting uitgezet bij de 
huisaannemer, het energiebedrijf. Om een lang verhaal kort 
te maken: het achterstallig onderhoud was groot en de 
financiële middelen waren beperkt, terwijl er wel kwaliteit 
werd verwacht. Ook was er geen beleidsplan, geen visie, 
niets. In die tijd zijn er dan ook veel matige ontwerpen 
gemaakt. Daar zie je nu nog de gevolgen van, vooral in de 
wijken die in de jaren 80 en 90 zijn gebouwd. Het wemelt er 
van de donkere plekken, lichthinder, verkeerd gekozen 
masthoogten en armaturen.” 
In de jaren 90 spelen er een aantal belangrijke projecten in 

Deventer. Eén ervan is de herinrichting van het winkelkern-
gebied, waarbij verlichting een belangrijke issue is. In eerste 
instantie is Van Spronsen vanaf de zijlijn betrokken. Maar al 
snel blijkt dat het ingehuurde ingenieursbureau weinig van 
verlichting weet: de betrokken winkeliers keuren het ont-
werp af. Van Spronsen: “Ik heb een nieuw lichtontwerp 
gemaakt en ben actief betrokken geraakt bij de keuze van 
de armatuur en de uithouder die door de lichtarchitecten 
werden ontworpen.” Ook laat hij de klassieke verlichting die 
de middeleeuwse binnenstad siert, herontwerpen. Vrijwel 
alles aan deze verlichting is bijzonder: de uithouder die 
speciaal is ontworpen, het asymmetrisch lichtbeeld dat met 
een bepaalde spiegeloptiek is gecreëerd. En natuurlijk het 
deels gematteerde glaspijpje. Door een spiegeltje eronder te 
plakken, lijkt het alsof er een gaskousje brandt. Inmiddels 
staan er 400 exemplaren van in de binnenstad. 

Geïntegreerd ontwerp
Bij een ander groot project, woonwijk Op den Haar, bleek al 
snel na oplevering dat de verlichting onder de maat was. Er 
was sprake van lichthinder en bomen die pal naast licht-
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masten stonden. Aan Van Spronsen de eer om er iets aan te 
doen. “Met het geld dat er was –en dat was niet veel- heb 
ik het naar een redelijk niveau getild. Ik heb een plan van 
aanpak gemaakt om het recht te breien, en dat is gelukt. 
Maar wat nog veel belangrijker is: ik heb duidelijk kunnen 
maken dat het anders moet. Dat verlichting vanaf het begin 
moet worden meegenomen in het ontwikkelen van nieuw-
bouwplannen, zodat er een geïntegreerd ontwerp komt.” 
Dat zijn oproep niet aan dovemans oren is gericht, blijkt vrij 
snel daarna. Van Spronsen: “Ik werd gevraagd om de ver-
lichting te ontwerpen voor de nieuwbouwwijken Steinvoorde 
1 en 2.”  Een blijk van erkenning voor de inspanningen die 
hij zich heeft getroost om openbare verlichting de plek te 
geven die het verdient.
Van Spronsen denkt vol trots terug aan alle mijlpalen en 
pareltjes waarbij hij betrokken is geweest. Allereerst natuur-
lijk zijn bemoeienis met het stadsplein de Brink. In eerste 
instantie mochten er alleen aan de randen van het plein 
lichtmasten komen, omdat het plein zelf obstakelvrij moest 
zijn. Daardoor was het midden op het plein vrij donker. 
Uiteindelijk ging de gemeenteraad ermee akkoord dat het 
anders moest. Er kwamen hogere masten, zodat er ook 
midden op het plein voldoende licht was en er een betere 

gelijkmatigheid ontstond. Inmiddels heeft de Brink zelfs 
calamiteitenverlichting die kan worden opgeschakeld.

Klimaatpositieve mast
Een ander hoogtepunt in zijn carrière is de klimaatpositieve 
mast die door ingenieurs- en adviesbureau Tauw en de 
firma Gampert is ontwikkeld en als primeur voor Nederland 
in Deventer is geplaatst. De mast is gemaakt van niet-recy-
clebare kunststof, materiaal dus dat anders verbrand zou 
worden en tot CO2-uitstoot zou leiden. Van Spronsen: “Er 
zijn 35 stuks geplaatst langs een fietspad aan de rand van 
een natuurgebied. De mast heeft de kleur van boomschors. 
Ze passen prachtig in die omgeving.”  
Ook kijkt hij vol trots terug op ‘Aangezicht aangelicht’, de 
visie die hij zes jaar geleden schreef met een ontwikkelaar 
van het winkelkerngebied. Doel van de visie is het zorgen 
voor een eenduidig verlichtingsbeeld, en een belangrijk 
nevendoel is stadspromotie, oftewel het imago van Deventer 
veranderen of versterken. De visie kent een aantal onderde-
len en één ervan is het zichtbaar maken van de middel-
eeuwse stad. In dat kader heeft hij samengewerkt met 
Norbert Wasserfurth van Studio DL. Resultaat: een waag en 
twee kerken in Deventer die prachtig en vrijwel energieneu-
traal worden aangelicht.

NSVV-aanbeveling
Met zijn afscheid van de gemeente Deventer komt er ook 
een einde aan zijn IGOV-lidmaatschap. Jammer, maar 
onvermijdelijk. Van Spronsen: “De samenwerking met de 
beheerders van andere gemeenten was heel inspirerend. 
Door die kruisbestuiving hebben we heel wat voor elkaar 
gebokst.” Zelf heeft hij een tijdlang de IGOV-werkgroep 
Dynamische Verlichting van het Stedelijk Gebied voorgeze-
ten. Om het thema landelijk op de kaart te krijgen, heeft de 

werkgroep contact gezocht met de provincie Utrecht en 
Rijkswaterstaat. Samen hebben ze een stuk geproduceerd 
dat uiteindelijk door de NSVV als aanbeveling is uitgege-
ven.

Niet in het donker
In mei neemt Van Spronsen afscheid van de gemeente, 
maar niet van de verlichtingswereld. Hij blijft actief als advi-
seur via zijn eigen adviesbureau Sociaal-Veilig Verlicht 
advies. Wel gaat hij wat minder werken, maar met hetzelfde 
enthousiasme en dezelfde zendingsdrang. “Ik heb hartstik-
ke leuk werk: ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt. 
Daarom wil ik graag nog een aantal jaren actief blijven en 
mijn kennis aanbieden aan projectontwikkelaars en gemeen-
ten. Vooral voor die laatste kan ik veel betekenen, want ik 
ben gepokt en gemazeld in het aanbesteden, ontwerpen en 

schrijven van beleidsplannen, en het ambtelijk en bestuurlijk 
op de kaart zetten van verlichting. Openbare verlichting is 
nog steeds een ondergeschoven kindje. We moeten eraan 
blijven werken dat het de plek krijgt die het verdient. 
Brandende straatverlichting is zo vanzelfsprekend gewor-
den. We beseffen pas wat daarvoor nodig is als die het laat 
afweten en we in het donker zitten.”

www.igov.nl

• NSVV-aanbeveling deel 3  Ontwerpen openbare ver-
lichting is geheel vernieuwd en verkrijgbaar bij de 
NSVV.

• De IGOV-leden gemeenten Tilburg en Utrecht hebben 
de Greenlight Partnership-plaquette gekregen voor 
hun innovatieve en energiebesparende projecten.
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