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Omgevingsgericht Ontwerpen 

Toewerken naar een integraal ontwerp van 

Openbare Verlichting 
Op initiatief van IGOV/OVLNL heeft op 03 mei 2018 in een volle zaal in Houten een IGOV Kenniscafé 

plaatsgevonden over Openbare Verlichting. Sleutelwoord van dit symposium was: Omgevingsgericht 

Ontwerpen van de Openbare Verlichting. 

Inleiding 
Daaf de Kok gaf in zijn inleiding als dagvoorzitter aan waarom het thema binnen de Openbare 

Verlichting de aandacht verdient. De inrichting van de openbare ruimte is een multidisciplinaire 

aangelegenheid. Vele disciplines zijn er bij betrokken. Dat betekent ook dat er veel afwegingen 

worden gemaakt bij het ontwerp. Openbare Verlichting is er daar één van. Het ontwerp en de 

effecten daarvan worden beïnvloed door de afwegingen van de andere onderdelen binnen de 

openbare ruimte. Hoe gaan we daar binnen het vakgebied Openbare Verlichting mee om? 

Arthur Klink gaf aan dat vanuit IGOV/OVLNL steeds meer de behoefte bestaat om openbare 

verlichting te ontwerpen met als uitgangspunt het welbevinden van de mens en natuur en de 

omgeving. Anders dan tot nog toe waar vooral tabellen en getallen het uitgangspunt zijn. Ook is het 

de vraag of Europese normen zondermeer toepasbaar zijn voor de Nederlandse beleid.  Arthur gaf 

aan dat het doel van het Kenniscafé Omgevingsgericht Ontwerpen is de behoefte te peilen voor 

nadere uitwerking van het thema. In welke vorm en door wie dat is niet op voorhand gegeven. 

Uitwerking kan in verschillende vormen, artikelen, hulpmiddelen en instrumenten en wellicht één of 

enkele publicaties. 

De wens bestaat om vanuit de gehele sector draagvlak te creëren en de behoefte en richting rondom 

het thema sturing te geven. 

Workshops 
In de voorbereiding is het thema Omgevingsgericht Ontwerpen onderverdeeld in een 6 tal thema’s. 

Dit om het algehele begrip omgeving toe te spitsen. De bijeenkomst werd als gevolg daarvan 

omgetoverd tot een denkmachine met elk één of twee begeleiders per thema: 

1. Lichttechniek    door Roeland Schelhaas samen met Roland van Joolen 
2. Veiligheid   door Joannes Melis samen met Harm Jan Korthals Altes 
3. Duurzaamheid en Natuur door Victor Loehr samen met Beatrijs Oerlemans 
4. Omgeving en bebouwing door Petra Hulst 
5. Infrastructuur   door Menno van Noort 
6. Innovatie en Techniek  door Ron Nadort 

 
De aanwezigen konden naar keuze deelnemen aan 3 van de 6 brainstorm thema’s. Een grove 

samenvatting is in onderstaand overzicht weergegeven en is zeker niet uitputtend en doet helaas 

tekort aan de vele onderdelen die naar voren zijn gekomen.  
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Samenvatting per thema (de originele sheets van de sessies zijn te vinden op de IGOV website bij 
het item Kenniscafe’s) 
 

1. Lichttechniek 
Als het om Omgevingsgericht Ontwerpen gaat is er voor wat betreft Lichttechniek  een 
dualiteit tussen lichthinder en lichtcomfort en ook lichtefficiëntie en lichtkwaliteit. 
Aangegeven werd dat keuzes moeten worden gemaakt gericht op de omgeving. Bij het 
ontwerp is dan daarvoor veel vrijheid nodig wat weer tegenstrijdig is met de behoefte aan 
standaardisatie. Kennisdelen in de hele keten is van belang. Van weggebruikers tot 
veiligheidsdiensten en ontwerpers tot ovl beheerders en milieudiensten tot stedenbouwers. 

2. Veiligheid 
Als het om Omgevingsgericht Ontwerpen gaat is er voor wat betreft Veiligheid het al snel 
sprake van de definitie. Ook de vraag of er een conflict is met of juist een aanvulling op de 
huidige richtlijn. Daarbij zijn harde en zachte factoren te benoemen. Te denken valt aan 
dimmen, verblinding, vergrijzing, reflectie etc. Belangrijke factor daarbij is dat er weinig 
onderzoekdata beschikbaar is en dat er behoefte is deze te generen. Bijvoorbeeld naar de 
beleving van licht en de effecten op het gebied van sociale veiligheid. 

3. Duurzaamheid en Natuur 
Als het om Omgevingsgericht Ontwerpen gaat is er voor wat betreft Duurzaamheid en 
Natuur een onderscheid gemaakt naar de materie en de effecten. Voor wat betreft de 
materie de vraag hoe je Openbare Verlichtingsproducten kunt waarderen op Duurzaamheid 
en Natuur. Aspecten als energieverbruik, circulariteit, levensduur komen al snel naar voren 
en zijn een bron voor veel discussie. Voor wat betreft de effecten de vraag hoe breed je moet 
denken in relatie tot de omgeving. De vraag komt naar voren is licht wel nodig en welke 
onderdelen betrek je wel er bij voor wat betreft de effecten en welke niet. 

4. Omgeving en bebouwing 
Als het om Omgevingsgericht Ontwerpen gaat is het voor wat betreft Omgeving en 
bebouwing al snel de vraag voor wie doen we het eigenlijk? Wat is de doelgroep die zich in 
de omgeving begeeft. Houden we daarbij het gemiddelde aan of… Als snel wordt ingezet op 
het integraal ontwerpen. Daarbij zijn zeer vele onderwerpen benoemd, enkele zijn: 
toegankelijkheid, beleving, sfeer, identiteit, contrasten, materialisering etc. Of de vraag kan 
licht vervangen worden door geluid of water? En ook onderdoorgangen komen aan de orde. 

5. Infrastructuur 
Als het om Omgevingsgericht Ontwerpen gaat is er voor wat betreft Infrastructuur gelijk de 
brede stelling dat ingezet moet worden op zowel de bovengrondse als de ondergrondse 
infrastructuur. Naast de gebruikelijke thema’s hierbij enkele opvallende. Te denken valt aan  
het plaatsen van de bomen aan de zuidzijde of het ontwerpen vanuit een klimaat adaptieve 
basis. 

6. Innovatie en Techniek 
Als het om Omgevingsgericht Ontwerpen gaat is er voor wat betreft Innovatie al snel een 
behoefte aan een samenwerking met alle belanghebbenden en disciplines. En dat vooraf in 
een vorm van co-creatie. Het gaat daarbij enerzijds om innovatie en techniek waarbij je kan 
denken aan levensduur van de producten maar ook de voedingsinstallatie. Anderzijds gaat 
het om innovatie in relatie tot beheer, beleving mobiliteit en integraliteit.  
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Evaluatie en conlusie 
Aan het eind van de bijeenkomst werd de balans opgemaakt door de dagvoorzitter. In de algehele 

beleving van de toehoorders bleek dat er veel draagvlak bestaat voor een nadere uitwerking van 

Omgevingsgericht ontwerpen. De zes thema’s dienden daarvoor een goed uitgangspunt. 

Aanvullingen waren niet nodig. Ook was er een tendens om pragmatisch te beginnen met de 

uitwerking. Niet alles behoeft vanaf het begin te bestaan uit een complete en volledige beschrijving. 

Smart en simpel was het devies. Integraliteit staat voorop waarbij nog wel discussie was wie precies 

de doelgroep is, andere OVL’ers of andere disciplines binnen de Openbare ruimte. In elk geval wordt 

aan beide doelgroepen gedacht. 

Vervolg OVL beurs 5 juni 2018 
Alle tijdens de workshops ingebrachte punten zijn op sheets uitgeschreven en zullen als input dienen 

voor de uitwerking. Op de OVL beurs wordt hiervan een meer uitgebreid verslag van gedaan en 

wordt ook bekend gemaakt hoe en wanneer u de resultaten kunt verwachten van de OVLNL 

werkgroep die met het onderwerp aan de slag gaat. 

Wilt u meedenken of meedoen bij de uitwerking, meld u zich dan bij info@ovlnl.nl 
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