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Heerenveen houdt het donker
Goed voorbeeld energiezuinige openbare verlichting



“Het gevoel is soms anders dan wat cijfers laten 

zien. Durf richtlijnen los te laten en betrek burgers 

bij het beleidsproces. Leg niet alleen uit wat je gaat 

doen, maar ook waarom”, Rixt Muller, gemeente 

Heerenveen. 

In het kort
Heerenveen werkt aan duurzame verlichting op maat. 
Door verder te kijken dan de landelijke richtlijnen. Door met 
een ontwerpwedstrijd te zoeken naar innovatie en inspiratie 
bij studenten. Door het verlichtingsvraagstuk vanuit meerdere 
disciplines – waaronder sociologie en psychologie – te benaderen. 
En door het donker zoveel mogelijk donker te laten, want soms 
mag het licht best uit.

Aanleiding
Zoals veel gemeenten moet ook Heerenveen aan de slag met een 
urgente besparingsopgave. De gemeente stelde een beleidsplan 
op voor de jaren 2008-2011. Daarin staan twee doelstellingen: naast 
een vermindering van CO2-uitstoot mikt Heerenveen op besparing 
van harde euro’s. Daarbij bleken de tot dan toe gehanteerde 
NSVV-richtlijnen voor openbare verlichting niet voldoende 
toegesneden op de noordelijke gemeente; burgers klaagden over te 
veel licht. Aangezien een richtlijn geen wet is besloot de gemeente 
in 2008 zelf gemeentelijk lichtbeleid op te stellen. 
De ambities: twintig procent energie besparen in 2011 (t.o.v. 2006) 
en zelfs vij� ig procent in 2020. 

Aan de slag
Heerenveen houdt al langer de verbruikscijfers nauwkeurig in 
de gaten en weet daardoor goed waar besparingen zijn te behalen. 
Naast harde cijfers laat de gemeente ook het gezond verstand 
meewegen in haar plannen. ‘Bewust verlichten’ staat daarbij 
voorop. Praktijksituaties worden ingezet als testcase. De ervaring 
leert namelijk dat bij veel mensen de opva� ing lee�  ‘hoe meer 
licht hoe veiliger’, maar in de praktijk blijkt dat iets minder licht 
nog steeds veilig aanvoelt. Heerenveen zoekt naar de balans tussen 
enerzijds energiebesparing, minder lichtvervuiling en lagere 
onderhoudskosten en anderzijds woonkwaliteit, veiligheid en 
beleving. Voor Heerenveen is sociaal draagvlak een voorwaarde 
voor een geslaagd besparend lichtplan. Daarom zet de gemeente 
in op burgerparticipatie, want – zo luidt het devies – 
‘participatie = acceptatie’.

Concrete maatregelen
Al deze ambities komen samen in de Light Challenge 2011, 
een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Heerenveen, 
Assen en Groningen. In deze ontwerpwedstrijd ontwikkelen 
multidisciplinaire studententeams eigen duurzame lichtontwerpen. 

Projectinformatie
Gemeente: Heerenveen
Provincie: Friesland
Kenmerk:   Heerenveen lanceerde – samen met Assen 

en Groningen – een ontwerpwedstrijd 
voor energiezuinige openbare verlichting. 
Multidisciplinaire studententeams gaan in 
de drie gemeenten aan de slag met 
innovatie en duurzaamheid. 

Ambitie:    20% energiebesparing in 2011, 50% in 
2020 t.o.v. 2006.

Maatregelen:  Light Challenge 2011; optimalisatie 
bestaande verlichting; vervanging 
hogedruk natrium- en 
compact� uorescentie-lampen door 
ledverlichting.

Besparing:  Jaarlijks 141.680 kWh (2009-2010) ofwel 
€ 22.210,- euro aan energiekosten.

Projectdata:  2008-2011
Meer informatie:  Rixt Muller, gemeente Heerenveen, 

0513-617619.

Die moeten fi nancieel haalbaar en breed toepasbaar zijn – ook 
buiten de gemeentegrenzen –, energie besparen en draagvlak 
hebben bij inwoners. Het winnende ontwerp zal daadwerkelijk 
worden uitgevoerd.

Resultaten
De winnaar van de Light CHallenge wordt in oktober 2011 bekend. 
Vanaf dat moment zal zijn ontwerp worden toegepast. Afgelopen 
jaren hee�  Heerenveen – op basis van het gemeentelijke beleid – 
al fl ink bespaard in de openbare verlichting. In het buitengebied 
is dankzij nieuwe ledverlichting en het verminderen van het aantal 
lichtpunten een besparing van vij� ig procent gerealiseerd. Ook 
binnen de bebouwde kom slonk het aantal lichtmasten en werd 
conventionele verlichting vervangen door ledverlichting. 

Een lichtplan op basis van de NSVV-richtlijnen voor een nieuw aan 
te leggen bedrijventerrein werd vervangen door  een plan waarin de 
hoeveelheid licht aansluit bij de behoe� e. Dat bespaarde alleen al 
in de aanlegfase 200.000 euro en voorkwam veel lichthinder. 

Lessons learned
•  Ga aan de slag. Niet rücksichtslos, maar gefaseerd en met 

een lange adem.
•  Onderhoud gedegen contact met burgers en 

bewonersgroepen.
•  Leg niet alleen uit wát er gaat gebeuren, maar vooral ook 

waaróm. Volledige communicatie is belangrijk. 


