
Gemeente Assen toont durf 
in duurzaam verlichten

Over de Taskforce Verlichting - OVL
 De Taskforce Verlichting voert, in opdracht van 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu, activiteiten 
uit om energiezuinige verlichting in Nederland tot de 
standaard te maken en lichthinder te beperken. 
Zie www.taskforceverlichting.nl. De projectgroep 
Openbare Verlichting (OVL) richt zich op het realiseren 
van energiebesparing in de 
openbare verlichting. 
In de projectgroep 
werken marktpartijen, 
overheidsorganen en 
brancheverenigingen samen. 
Zie www.agentschapnl.nl/
openbareverlichting.
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Goed voorbeeld energiezuinige openbare verlichting



“Als de wereldleiders het niet doen, dan moeten 

we het zelf maar doen en durf tonen om iets te 

veranderen”, Aad Verheul, Stadsbeheer Assen.

In het kort
De gemeente Assen benadert het verlichten van de stad en het 
omliggende gebied op een duurzame manier. Bewust laat de 
gemeente de huidige lichtnormen daarvoor los. Want – zo luidt 
het devies – het gaat niet om het licht, maar om het verlichten. 
De gemeente voert grootschalig (groene) ledverlichting in, plaatst 
klimaatneutrale lichtmasten en verwijdert lichtpunten. Door 
energie te besparen, gebruik te maken van duurzame materialen 
– zoals houten lantarenpalen – en lichtvervuiling en lichthinder 
tegen te gaan, verkleint Assen haar ecologische voetafdruk.

Aanleiding
Assen hee�  ambitieuze toekomstplannen en wil in 2020 
een CO₂-neutrale stad zijn. Die ambitie klinkt door in de 
beleidsplannen waarvan ‘Assen duurzaam en veilig verlicht’ 
er één is. Daarin staat dat de gemeente wil laten zien dat de stad 
met minder licht nog steeds veilig is, terwijl de CO₂-uitstoot 
tegelijkertijd naar beneden kan. Met concrete maatregelen moet in 
2014 dertig procent bespaard worden op het totale energiegebruik 
voor openbare verlichting. Dat is uiteindelijk vier miljoen kWh aan 
stroom, dat gelijk staat aan 2400 ton CO₂-reductie. Het plan van 
aanpak beschrij�  concreet hoe deze doelstellingen te behalen.

Aan de slag
Om te bepalen waar het snelst de meeste energie kan worden 
bespaard, liet de gemeente eerst een nulmeting uitvoeren. 
Vervolgens is gekeken naar welke – bij voorkeur duurzaam 
geproduceerde – materialen in de aangemerkte situaties 
gebruikt konden worden om de besparing te realiseren. 
Ook liet Assen de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doen naar 
de eff ecten van verschillende soorten energie-effi  ciënte verlichting. 
Bijvoorbeeld naar groene ledverlichting en de beleving daarvan in 
de openbare ruimte en het eff ect op aanwezige (nacht)dieren. 
De universiteit deed ook onderzoek naar de levenscyclus van 
traditionele armaturen ten opzichte van de ledarmaturen. De 
uitkomsten van alle onderzoeken waren positief, waarop de Assen 
besloot 3,5 miljoen euro beschikbaar te stellen uit het langetermijn 
vervangings- en onderhoudsbudget om nú te kunnen investeren 
in deze duurzame verlichtingsoplossingen. 

Concrete maatregelen
De gemeente plaatste 6000 duurzaam geproduceerde 
verlichtingsarmaturen, a� omstig van een bedrijf dicht bij huis. 
Dit voorkomt onnodige transportkosten en garandeerde de 
oorsprong van de producten. In de wijk Assen-Oost werden 350 
ledarmaturen geplaatst; de overige 600 armaturen in die wijk 
werden voorzien van dimmers. In de buitengebieden zijn al meer 

dan 250 armaturen geplaatst met groene ledverlichting. Ook 
worden er – toepasselijk tijdens de Nacht van de Nacht in 2011 – 150 
lichtmasten verwijderd om lichthinder en lichtvervuiling tegen te 
gaan. En dit is pas het begin. Zo zal in de komende drie tot vier jaar 
in alle wijken ledverlichting worden geplaatst.  

Resultaten
In Assen-Oost bespaart de gemeente dankzij de maatregelen 
23 procent energie in de openbare verlichting. Het in de 
buitengebieden toegepaste groene licht vermindert het 
energieverbruik zelfs met 35 procent. Ook de bewoners ervaren het 
licht als zeer pre� ig. Naast energiebesparing en tevreden burgers, 
leveren de aanpassingen Assen veel belangstelling op van 
omliggende gemeenten. Assen is een van de koplopers geworden 
als het gaat  om duurzame verlichting. Vanuit die positie is de 
gemeente – samen met de provincie – in gesprek met de overige 

elf Drentse gemeenten om gezamenlijk beleid te gaan voeren.
Assen dient daarbij als voorbeeld.

Projectinformatie
Gemeente: Assen
Provincie: Drenthe
Project:   Assen ambitieus in duurzame verlichting.
Kenmerk:   Goed voorbeeld van een ambitieus plan 

dat inspeelt op alle milieuaspecten: 
energiebesparing, respecteren van 
kwaliteit en gebruik van duurzame 
materialen.

Ambitie:    Energie besparen door middel van 
duurzame verlichting en minder 
lichtvervuiling. 

Maatregelen:  Het invoeren van ledverlichting en 
dimmers, het verwijderen van lichtpunten 
en het verkleinen van de ecologische 
voetafdruk door gebruik te maken van 
gerecyclede materialen en inlands 
hardhout (Lariks).

Besparing: >30% energie in de openbare verlichting.
Projectdata:  2010-2014
Meer informatie:  Aad Verheul, afdeling Stadsbeheer, 

gemeente Assen, 0592-366911.

Lessons learned
•  Investeer stap voor stap en durf een aantal pilots op te 

starten, dat creëert politiek draagvlak.
•  Houd enquêtes onder bewoners om op de hoogte te zijn 

van hoe de maatregelen gewaardeerd worden. Leg daarbij 
de gemeentelijke ambitie goed uit; zo creëer je sociaal 
draagvlak. 

•  Laat je goed inlichten en zorg voor wetenschappelijke 
onderbouwing van de maatregelen; ook dat draagt bij 
aan het draagvlak.

• Wees niet bang voor klachten, ga de discussie aan.


