
De werkgroep die de herziening heeft voorbereid was van 
divers pluimage, vertelt Harrie Besselink van CityTec: “Alle 
vakdisciplines waren vertegenwoordigd, waaronder mensen 
die zich inzetten voor licht, of juist geen licht, en bomen. 
Ook waren de belangrijkste spelers uit de branche betrok-
ken: de (rijks)overheid, fabrikanten, ontwerpers en energie-
bedrijven. Dat leidde nogal eens tot discussie, wat alleen 
maar goed is. Goed voor de kwaliteit van de aanbeveling, 
en goed voor de kwaliteit van de openbare verlichting.”
Aanleiding voor het herzien van de aanbeveling is het uit-
brengen van de NPR en de behoefte om het ontwerpen van 
openbare verlichting meer onder de aandacht te brengen 
van partijen die betrokken zijn bij de inrichting, de aanleg en 
het beheer van de openbare ruimte. Een andere factor zijn 
de ontwikkelingen in de techniek, zoals led. Er staan nu zo’n 
twee miljoen led-armaturen in Nederland. Naar verwachting 
zal dit aantal blijven toenemen. En tot slot is ook de tijd-
geest van invloed geweest: voorheen waren sociale en 
verkeersveiligheid van doorslaggevend belang, en werd er 
verlicht op basis van het politiekeurmerk. Tegenwoordig ligt 
het accent meer op leefmilieu, klimaatverandering en ener-

gie besparen. Daardoor zijn donkerte, dimmen en voorko-
men van lichthinder de belangrijke thema’s van nu. 

Betere kwaliteit
Nieuw aan de herziene aanbeveling Ontwerpen is dat hij 
voor een breder publiek is geschreven.  “Het boek is 
bedoeld als praktisch houvast voor alle mensen die aan de 
openbare ruimte werken. Het is een oproep aan advies- en 
ontwerpbureaus om voortaan gezamenlijk op te trekken, om 
de specialist op het gebied van openbare verlichting vanaf 
het begin te betrekken bij een project. Veel van deze orga-
nisaties moeten daar echt nog van doordrongen raken. Die 
boodschap zit daar nog onvoldoende tussen de oren”, stelt 
Besselink.  
Tot nu toe is er nauwelijks overleg tussen de verschillende 
disciplines. Iedereen zit op zijn eigen eiland te werken. De 
landschapsarchitect maakt een groenplan en werkt daarbij 
voornamelijk met een dagbeeld van de situatie, terwijl de 
lichtontwerper een plan maakt met een nachtbeeld. Wanneer 
er in de tekentafelfase geen overleg is tussen de verschil-
lende disciplines, worden de problemen pas zichtbaar na 
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aanleg. Dan wordt de beheerder geconfronteerd met arma-
turen die in de kronen van bomen verdwijnen, een vermin-
derde lichtopbrengst, en groeiende boomwortels die de 
ondergrondse infrastructuur in de weg zitten. Daarnaast is 
het jammer als de openbare verlichting zich moet aanpas-
sen aan wat er al ontworpen is. Dan moet er worden 
geschipperd en geschoven, waardoor het bijna onmogelijk 
is om nog echt iets toe te voegen. Een gemiste kans, omdat 
je met verlichting fraaie accenten kunt aanbrengen in het 
straatbeeld. Tijdige terugkoppeling onderling voorkomt dus 
niet alleen problemen, het verhoogt ook de kwaliteit van de 
openbare ruimte.

Dimmen en doven
Behalve voor bomen is er in de herziene aanbeveling 
Ontwerpen ook veel aandacht voor het milieu. Opwarming 

van de aarde en de uitputting van conventionele energie-
bronnen maken dat er wereldwijd aandacht is voor CO2-
reductie en het naar beneden brengen van energieverbruik. 
Daarnaast is er in de samenleving een steeds grotere weer-

stand merkbaar tegen onnodig verlichten, lichthinder en 
lichtvervuiling. Deze herziene versie speelt hierop in en biedt 
onder meer handvatten voor het doven en dimmen van 
verlichting. Ook is er aandacht voor het beperken van 
instralend licht op woningen. Vuistregel: verlicht niet meer 
dan nodig is, wanneer het nodig is en met niet meer dan 
nodig is.

Richtlijn Openbare Verlichting
Behalve de herziening van de aanbeveling verscheen bij de 
NSVV onlangs ook de Richtlijn Openbare Verlichting 2011. 
Deze richtlijn vervangt de NPR, die maar weinig ruimte bood 
om het licht te regelen. Een ontwerper van openbare ver-
lichting moet met beide aanbevelingen aan de slag. Maar 
wat is eigenlijk het verschil tussen beide, en wanneer 
gebruikt een ontwerper de ene aanbeveling, wanneer de 

andere? Ruben van Bochove, voorzitter van de werkgroep 
Richtlijn Openbare Verlichting 2011 en consultant bij Ziut, 
over het verschil: “De Richtlijn Openbare Verlichting gaat 
over de benodigde hoeveelheid licht, de lichtkwaliteit. En 

 ‘Daarom kan het niet zo zijn dat je kiest voor een hartstikke hip en trendy mastje’
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Berry van Egten, onafhankelijk lichtontwerper en directeur 
van Berlux lichtarchtectuur, is blij dat in de herziene aan-
beveling Ontwerpen lichtaccenten als mogelijk beeldbe-
palend worden aangemerkt, en als een belangrijk onder-
deel van het totaalontwerp van de buitenruimte: “Ik heb er 
moeite mee als mensen alleen maar aandacht hebben 
voor het technische verhaal, voor de getalletjes en de 
lichtberekeningen, want het visuele aspect is ook belang-
rijk. Die beperkte aandacht voor het beleven van licht is 
niet verwonderlijk. Traditioneel zijn het de mannen van de 
gemeentewerf en het energiebedrijf die over de openbare 
verlichting gaan. Die zetten op basis van een paar vuistre-
gels om de mastafstand te bepalen hier en daar wat lan-
taarnpalen neer in woonwijken. Dat het wordt opgepakt 
door gemeenten is pas iets van de laatste jaren.
Ambtenaren met openbare verlichting in hun takenpakket 
vormen een aparte club. Velen hebben naast openbare 
verlichting ook de verantwoordelijkheid voor het openbare 
groen, de riolering, enzovoort. Doorgaans kunnen ze maar 
5% van hun tijd besteden aan openbare verlichting, dus 
schakelen ze bureaus in. Dat is niet erg, zolang de ovl-
beheerder maar voldoende kennis heeft om het plan van 
het energiebedrijf, bevriend bureau, of bekend adres te 
beoordelen. En daar zegt de herziene aanbeveling 
Ontwerpen iets over. Die geeft handvatten om te selecte-
ren.”
De aanbeveling Ontwerpen doet ook uitspraken over de 
spagaat energie besparen versus lichthinder voorkomen. 
Van Egten: “Stel dat je een weg wilt aanleggen. Kies je dan 
voor armaturen met een gebogen onderkant of met een 
rechte onderkant? Bij de armaturen met een gebogen 
onderkant kun je volstaan met een grotere mastafstand. 
Maar omdat ze ook licht omhoog stralen, is de kans op 
lichthinder groot. Kies je voor de armaturen met een 

rechte onderkant, dan heb je meer masten nodig en 
gebruik je meer energie. Dus wat weegt zwaarder: energie 
besparen of lichthinder voorkomen? Dit zijn dilemma’s 
waarvoor je ontwerpkracht nodig hebt. De herziene aan-
beveling Ontwerpen geeft houvast op dit punt. Ook 
belangrijk zijn de nieuwe inzichten die erin zijn verwerkt, 
het mesopisch zien bijvoorbeeld. Daar hebben we nu ein-
delijk echte uitspraken over. En over het gebruik van intel-
ligente dimsystemen, zodat niet langer continu hoeft te 
worden verlicht. Donkerte is een oerkwaliteit die we moe-
ten koesteren. We moeten niet vergeten dat we ontwerpen 
voor de mens. Die staat centraal. Armaturen gaan zo’n 20 
jaar mee, masten 30. Dat moet je beseffen als ontwerper. 
De samenleving is voor de duur van de onderhoudsperi-
ode opgezadeld met je ontwerp. Daarom kan het niet zo 
zijn dat je kiest voor een hartstikke hip en trendy mastje. 
Een ontwerper heeft daarin een maatschappelijke verant-
woordelijkheid.”
Zo’n 15 jaar geleden was Van Egten bij 80% van de klus-
sen pas op het eind van het traject in beeld. Tegenwoordig 
zit hij bij 40% vanaf het begin aan tafel: “Hoe eerder, des 
te goedkoper het wordt. Bijvoorbeeld omdat je dan nog de 
overcompensatie door de fabrikanten eruit kunt halen. Zo 
verminder je de CO2-uitstoot en de kosten. Het inschake-
len van een lichtontwerpbureau betaalt zich dus dubbel en 
dwars terug. Bovendien kun je in dit stadium de verlichting 
nog integreren in bouwkundige elementen en producten. 
Zo voorkom je dat er in een later stadium halsbrekende 
toeren moeten worden uitgehaald om de verlichting als-
nog een plaats te geven. Dat maakt een oplossing veel 
duurder en meer gekunsteld. Wist je dat de faalkosten in 
de bouw op 11% liggen? Reden te meer om ontwerpers 
met kennis en kunde in te zetten.”
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niet over de aanpak die je hanteert om 
die hoeveelheid licht op de juiste 
plaats te krijgen. Daarvoor moet je de 
herziene aanbeveling Ontwerpen van 
Openbare Verlichting hebben. Een 
ontwerper pakt dus eerst de Richtlijn 
Openbare Verlichting uit de kast om 
de kwaliteit te bepalen. Vervolgens de 
herziene aanbeveling om te zorgen dat 
hij op de juiste plaats de juiste mast 
met de juiste armatuur heeft staan.”

www.igov.nl

In Twente werken negen gemeenten 
samen aan het tegengaan van lichthin-
der en de bescherming van de duister-
nis. Het zijn Almelo, Hellendoorn, 
Rijssen-Holten, Twenterand, Tubber-
gen, Dinkelland, Borne, Hengelo en 
Enschede. Door de provincie Overijssel 
is een donkertekaart opgesteld. Deze 
kaart vormt de basis voor een actief 
beleid (verwoord in een omgevingsvi-
sie) dat lichthinder moet voorkomen 
en donkerte koestert.
De regio Twente heeft samen met de 
negen gemeenten het thema opge-
pakt. Onder begeleiding van bureau 
Licht en Donker Advies en met subsi-
die van de provincie Overijssel en 
regio Twente zijn de gemeenten aan 
de slag gegaan. Na een eerste uiteen-
zetting van het thema hebben de 
gemeenten workshops bijgewoond. 
Alle relevante beleidsvelden hebben 
hieraan deelgenomen. Dus niet alleen 

de personen die betrokken en verant-
woordelijk zijn voor milieu en openbare 
verlichting, maar vooral ook de 
beleidsmedewerkers die gaan over 
sport, natuur en landschap, ruimtelijke 
ontwikkeling, enzovoort.

Motto
Op basis van het ingezette traject heb-
ben de gemeenten een gezamenlijke 
visie opgesteld voor het tegengaan 
van lichthinder en de bescherming van 
de duisternis. De visie heeft het motto 
‘licht waar het moet, donker waar het 
nog kan’. Het project richt zich op de 
openbare ruimte en alle verlichtings-
bronnen die daarop van invloed zijn. 
Denk aan openbare verlichting, ver-
lichting op sportvelden en bedrijven-
terreinen en reclameverlichting.
Vanuit de visie zijn de gemeenten aan 
de slag gegaan met het handboek 
licht/donker. Mede op basis van het 

handboek zijn model beleidsteksten 
opgesteld. Deze teksten vormen de 
basis voor de formulering en integratie 
van het thema binnen de verschillende 
beleidsthema’s. Gedurende het traject 
is er afstemming geweest met belang-
hebbenden, onder meer door middel 
van burgerparticipatie.

Samenwerking
Momenteel bereiden de gemeenten 
zich voor op de beleidsmatige uitwer-
king, het inzetten van de beschikbare 
instrumenten en het opzetten van 
resultaatgerichte uitvoeringsprojecten. 
Soms gebeurt dat in samenwerking, 
soms op individuele basis, afhankelijk 
van de bestuurlijke en beleidsmatige 
situatie per gemeente. Maar vanzelf-
sprekend ook op basis van de verlich-
ting, die per omgeving verschilt.

Licht waar het moet, donker waar het nog kan

Gerard Hooiring is adviseur openbare verlichting bij de Milieuadviesdienst, een 
samenwerkingsverband van 15 Friese gemeenten dat (semi-)overheden advi-
seert op het gebied van milieu en leefomgeving. De dienst kan ontwerpen, 
maar wordt daar nauwelijks voor gevraagd door de deelnemende gemeenten. 
Hooiring: “Wel worden we uitgenodigd om in het voortraject mee te praten en 
kaders mee vast te stellen. Vervolgens zijn we weer in beeld op het moment 
dat de plannen klaar zijn. Dan worden we gevraagd om ze te toetsen en te 
beoordelen op basis van de NSVV-richtlijnen, en op lichthinder en energiever-
bruik. Want duurzaamheid en klimaatdoelstellingen zijn ook belangrijk voor 
ons; we willen het licht daar hebben waar het moet zijn. De herziene aanbeve-
ling Ontwerpen hebben we aangeschaft, omdat openbare verlichting één van 
onze producten is. Dan moet je het ook bijhouden en de ontwikkelingen vol-
gen. Er gebeurt op het moment zoveel op het gebied van innovatieve lichtop-
lossingen. Deze lichtbijbel geeft ons en de deelnemende gemeenten hierbij 
houvast. Bij het ontwerpen van openbare verlichting ligt de nadruk duidelijk op 
vervanging en minder op nieuwbouw. Dan worden zaken als detectie, dimmen 
en terugverdientijd meegewogen.”
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 IGOV Kort

Kengetallen OVL
Donderdag 16 juni 2011 houdt IGOV 
haar jaarlijkse bijeenkomst over 
Kengetallen OVL.
Doel is gemeenten en andere overhe-
den kennis te laten maken met het 
werken met kengetallen. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt voor 
het eerst de Lite versie van de NSVV-
Kengetallen gepresenteerd. Door de 
vereenvoudigde weergave kunnen ook 
gemeenten die voor het eerst met 
deze materie aan de slag gaan hun 
kengetallen opstellen.  Aanmelden via 
info@igov.nl.

Nieuwe aanbeveling over 
lichthinder in openbare 
verlichting
NSVV heeft weer een nieuwe in de 
reeks aanbevelingen:  Deel 5 Licht-
hinder in Openbare Verlichting. In dit 
deel zijn richtlijnen opgenomen voor 
het voorkomen van lichthinder door 
openbare verlichting.

Nieuwe Richtlijn ROVL-2011 
Deze nieuwe richtlijn is een hulpmiddel 
voor de beheerder van openbare ver-
lichting bij het realiseren van de juiste 
kwaliteit van openbare verlichting op 
de juiste plek. Aanpassing was nodig 
omdat de oude richtlijn weinig ruimte 
bood voor innovatie en energiebespa-
ring. De richtlijn is verkrijgbaar bij de 
NSVV via www.nsvv.nl/publicaties.

Call for Papers Nationale 
Lichtcongres 2011
Het lichtcongres ‘Spelen met Licht’ 
vindt plaats op 10 november 2011. De 
NSVV nodigt  u uit een actieve bijdrage 
te leveren aan dit thema. Kijk voor 
meer informatie op www.nsvv.nl/
agenda.

De volgende keer in deze rubriek aan-
dacht voor de gemeentelijke organisa-
tie: welke regels zijn er, wie doet wat 
en hoe verloopt het proces van besluit-
vorming.
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