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Onze Openbare Verlichtingsvisie 
 
Beste lezer, 
 
Openbare verlichting is in de laatste jaren van een saai en noodzakelijk gegeven, geëvolueerd 
naar een belangrijke beeldvormende bouwsteen binnen een duurzame en leefbare stad. 
Openbare verlichting raakt immers verschillende beleidsdomeinen waardoor de keuze voor 
openbare verlichting complexer geworden is. Dit masterplan tracht klaarheid te scheppen in de 
veelheid van mogelijkheden.  Het legt daarbij een aantal beslissingscriteria vast en een 
implementatiestrategie.  
 
Een verlichtingsvisie kan moeilijk losgooien worden van de gemeenten rond ons en daarom 
past deze ook in een bredere regiovisie (Oost-Waasland).  
 
Het hele document is bedoeld als een referentiekader waarbij consequent en in alle 
objectiviteit kan gekozen worden voor gepaste verlichting. 
 
Carl Hanssens 
Schepen voor Patrimonium 
 
Openbare Verlichting: doelstellingen 
 
Het belang van openbare verlichting voor onze stad wordt vandaag niet meer onderschat. Dat 
heeft vooral te maken met de technologische evoluties die de sector zeer recent heeft 
doorgemaakt en daardoor de toepassingen van openbare verlichting oneindig heeft uitgebreid.  
 
Verkeersveiligheid 
 
In de eerste plaats blijft openbare verlichting een belangrijke verkeersveiligheidsfactor. Het 
uitlichten van wegen, gevaarlijke punten, kruispunten van verkeer en oversteekplaatsen hebben 
als bedoeling tijdens de nacht de leesbaarheid van de weg te vergroten en zo de 
verkeersveiligheid te vergroten. 
 
Sociale Veiligheid    
 
Daarnaast is het verlichten van straten en pleinen een belangrijk middel om het 
onveiligheidsgevoel te aan te pakken. Goed verlichte plaatsen zijn minder aantrekkelijk voor 
fenomenen zoals vandalisme,  sluikstorten en andere activiteiten die ‘het licht niet mogen zien’. 
Een inplanting op strategische plaatsen dient weloverwogen in samenspraak met 
veiligheidsdiensten te gebeuren.  
 
Sfeer en sfeergebieden 
 
Openbare verlichting is door te spelen met lichtintensiteiten, lichtkleur en soorten armaturen 
en palen een sfeerbepalend element in de stad geworden.  In verblijfsgebieden verwacht de 
burger een andere lichtbeleving dat op buitenstraten. In dorpskernen een andere sfeer dan op 
verkeersdragers. Openbare verlichting kan een eenvoudig middel zijn om kernen op te 
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waarderen. Door consequente lichtinkleding van het openbaar domein en monumentverlichting  
worden ook de verblijfsgebieden en commerciële kernen herkenbaar en vooral aantrekkelijker. 
 
Lichtvervuiling tegengaan 
 
De stad neemt een engagement om lichtvervuiling tegen te gaan.  Bij het plaatsen van 
openbare verplichting wordt  steeds geopteerd voor verlichtingstoestellen die geen opwaarts 
licht verspreiden. Licht dat in de atmosfeer terechtkomt, is niet efficiënt en nefast voor fauna en 
flora.  
 
De meest effectieve manier evenwel is de openbare verlichting te doven. Dit kan enkel in de 
nachtgebieden. Daarom moet brandduurvermindering worden overwogen door het uitbreiden 
van het avondregime.  Op vrijliggende fietspaden kan door volgverlichting het vermogen tot 
een minimum worden teruggebracht om bij beweging terug naar 100% te gaan. 
  
 
 
Beslissingscriteria Openbare Verlichting 
 
Om de juiste keuze te maken is het dus belangrijk te weten waarom we openbare verlichting op 
die specifieke plaats willen plaatsen.  Op zoek naar een goed lichtoplossing zijn er een aantal 
criteria die doorwegen in de uiteindelijke keuze. 
 
Kost 
 
Bij het vaststellen van armatuur- en lamptype wordt absolute prioriteit gegeven aan een laag 
energieverbruik. Op dit moment zijn de LED-armaturen de energie-zuinigste voor zowat alle 
ruimtes. Daarom kiest de stad doelbewust voor kleurtemperaturen die ook door LED-verlichting 
gehaald worden.  Omdat deze ook een lange levensduur heeft (> 15 jaar), besparen we ook op 
het aantal interventies. 
 
Lichtvervuiling vermijden 
 
Armaturen met vlak glas of licht gebolde kap genieten daarom de voorkeur boven armaturen 
met hoekige of bolle kap. Refractorkappen – een verouderde technologie - worden 
systematisch vervangen door spiegeloptiek. Grondspots zijn alleen verantwoord indien de 
lichtbundel volledig binnen het te verlichten oppervlak past. Onder bladverliezende bomen 
worden bijgevolg niet langer grondspots geplaatst. 
 
Omgevingskwaliteit 
 
Elk straatbeeld, elk gebouw, elk monument of omgeving vraagt een passend verlichtingstoestel 
en inplanting. Spelen met aanhechting (palen met diverse lichtpunthoogten, gevelarmaturen, 
…) en met armatuurtype in functie van veiligheid en sfeerschepping zorgt voor eigen accenten. 
Elk project vraagt een eigen benadering. Openbare verlichting als straatmeubilair biedt meer 
mogelijkheden dan alleen licht geven. Palen en steunen komen door hun inplanting bij uitstek 
in aanmerking voor combinatie met wi-fi, camerabewaking, bewegingsdetectie of zelfs 
laadpaal. 
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Beheerssysteem 
 
Vandaag is beheer van de openbare verlichting alleen mogelijk op niveau van de netbeheerder, 
die voor de exploitatie instaat.  Het is de ambitie van de stad om geleidelijk aan de 
lichtnetwerken zelf te sturen. Met de nu opkomende beheerssystemen zal de stad alle 
lichtpunten op ons grondgebied van op afstand kunnen bewaken, sturen en monitoren. Het laat 
de stad als eigenaar toe om van op afstand brandregimes tot intensiteit aan te passen volgens 
noodzakelijkheid.  
 
Beheerssystemen leveren ook in de dagdagelijkse exploitatie voordelen op: defecte lampen 
worden automatisch gedetecteerd via een een ingebouwd meldsysteem dat automatisch 
defecten meldt aan netbeheerder en onderhoudsaannemer.  Dit ter vervanging van de huidige  
algemene rondgang van de netbeheerder en van de meldingen van de wakkere burger.   
 
Vandaag blijven immers veel defecte lampen hierdoor onder de radar, terwijl de energiekost 
verder forfaitair wordt aangerekend en de veiligheid in het gedrang komt. De behandeling van 
de meldingen is bovendien zeer arbeidsintensief, en heeft een te complexe workflow. Bij 
nieuwe verlichting wordt gestreefd naar armaturen met een meldsysteem. Bijkomend voordeel 
is dat hierdoor het energieverbruik bepaald wordt op basis van het werkelijke energieverbruik. 
 
Lichtflexibiliteit 
 
In een laatste stap kan een beheerssysteem lichtflexibiliteit per lichtpunt mogelijk maken. Wat 
op de ene moment een grote verkeersader is, kan bij evenementen een voetgangerszone 
worden. Waar de nood van verlichting normaal eerder beperkt is, kan bij een calamiteit net veel 
licht nodig zijn.  De technologie laat toe op afstand op verschillende manieren lichtintensiteit te 
regelen per wijk, straat of zelfs paal.  
 
Implementatiestrategie 
 
Sint-Niklaas heeft meer dan 10.000 lichtpunten en door de nieuwe woonuitbreidingen in de 
stad zal dit getal blijven stijgen.  De bovengenoemde principes zullen uiteraard toegepast 
worden op die nieuwe projecten.  Het huidige budget zal gebruikt worden voor de financiering 
van de vervangingen in Rio-projecten en specifieke projecten (b.v. fietspadverlichting stadspark, 
Sint-Nicolaasplein en Houtbriel).  
 
Versneld start ver-LED-ding programma 
 
Tegelijkertijd willen we een versneld ver-LED-ding programma opstarten om die principes op 
het bestaande lichtpark toe te passen. Met alle bruikbare gegevens is een investeringsplan op 
lange termijn opgemaakt om op 10 jaar tijd een ver-LED-ding door te voeren met volgende 
basisgegevens: 

- Indeling van de straten in de respectievelijke deelruimtes blijft behouden; 
- Alle armaturen hebben een brandregime van D22 d.w.z. om 22 dimmen naar 50% van 

het vermogen of doven; 
- Voor de terugverdientijd wordt uitgegaan van een energieprijs voor de stille uren: 0,14 

EUR/kWh en 0,21 EUR/kWh voor de normale uren; 
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- De kostprijs voor de vervanging van een basistoestel bedraagt 550 EUR (toestel + 
werken) en 1.000 EUR voor een duurder toestel; 

- Er zouden geen palen vervangen worden, enkel 1 op 1 vervangen van armaturen; 
- De vervanging van armaturen gebeurt enkel door armaturen met led als lichtbron. 

 
Korte termijn investeringsplan 
 
Voor het investeringsplan op korte termijn (2017-2018) werd de terugverdientijd als basis 
genomen. Gezien openbare verlichting een levensduur heeft van minimum 30 jaar, beperken we 
ons tot de investeringen op oude armaturen die een terugverdientijd van minder dan 20 jaar 
hebben. Dit komt neer op 653 te vervangen armaturen, met een investeringskost van 392.000 
EUR. Hiermee wordt een vermogensdaling van 90.861 Watt gerealiseerd wat een jaarlijkse 
besparing van 35.934 EUR aan energiekosten geeft. De totale gemiddelde terugverdientijd 
bedraagt daardoor 11 jaar.  Met de huidige financieringsvoorwaarden is deze investering 
eigenlijk budgetneutraal. 
 
Voor de startfase, met een budget van 375.000 EUR werden 5 projecten geselecteerd op basis 
van de indeling van de deelruimtes: 

- Project 1 2017: lokale verbindingswegen 
- Project 2 2018: landelijke verbindingen 
- Project 3 2018: landelijke wegen 
- Project 4 2018: woonstraten 
- Project 5 2018: industriezones 

 
Prioriteit voor 2017 gaat naar project 1 (lokale verbindingswegen): met 374 te vervangen 
toestellen en een kostprijs van 225.000 EUR. In 2018 zal project 2 (landelijke verbindingen) 
eerst aan bod komen en daarna de kleinere projecten 3 (landelijke wegen) – 4 (woonstraten) en 
5 (industriezones). 
























































































































