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infographics  Veel verlichtingsinstallaties van  
de stadsilluminatie hoeven niet de hele nacht te 
branden; ruim de helft gaat om middernacht uit.  
Dit levert sinds 2012 een energiebesparing per jaar 
op van 576.000 kWh. / There is no need for many of 
the lighting systems for the city’s illumination to burn 
all night; more than half of them are switched off  
at midnight, which as of 2012 will result in annual  
energy savings of 576,000 kWh.
Bron: DIVV / Infographic: Beukers Scholma

 uitschakeltijd / switch-off time

 energiebesparing per object ten opzichte van het 
 schakelen met de openbare verlichting  / energy 
 saving per object compared to being switched on and 

off with the public lighting

kaart  In deze verkennende kaart wordt lichtontwerp 
geïntegreerd met het ontwerp van de openbare 
ruimte van Amsterdam, mede geïnspireerd door de 
kaart van de Puccini-methode. / This exploratory 
map integrates lighting design into the design of 

Amsterdam’s public space, inspired in part by the 
map used for the Puccini method.
Kaart:  Paco Bunnik, Berthe Lemmens
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Amsterdam is een ‘verlichte stad’: ’s avonds en ’s nachts 
is de stad allesbehalve donker. Straatlantaarns zorgen 
ervoor dat je je gemakkelijk en veilig door de stad  
kunt bewegen. Ook verlichting van etalages, abri’s  
en woningen dragen daaraan bij. Daarnaast valt er  
van allerlei moois te genieten, want veel markante 
gebouwen en bruggen zijn aangelicht. Binnen de 
Gemeente Amsterdam is licht als beleidsterrein volop 
in ontwikkeling. Het gaat daarbij om thema’s als  
duurzaamheid, innovatie en het inspelen op vraag-
stukken met betrekking tot beleving, veiligheid en  
city marketing. 

Het eerste artikel van deze Plan Amsterdam gaat in  
op de betekenis en functie van licht. In de openbare 
ruimte is verlichting vooral functioneel: straatlantaarns 
helpen ons om (veilig) de weg te vinden. Inmiddels heeft 
de stad veel meer lichtbronnen. Tegelijkertijd bieden 
technologische ontwikkelingen ons de mogelijkheid 
om licht in de openbare ruimte gerichter, effectiever  
en daardoor duurzamer in te zetten. 

De verschillende lichtbronnen moeten beter op 
elkaar afgestemd worden, is het pleidooi in het tweede 
artikel. Om een beter lichtbeeld te krijgen, is het 
belangrijk een lichtplan op te nemen in het steden-

bouwkundig ontwerp. Computersimulaties kunnen 
hierbij helpen. Bij deze integrale aanpak gaat het om 
de kwaliteit van de openbare ruimte en hoe bijvoor-
beeld lichtontwerp en lichtkunst kunnen bijdragen.

Verlichting is belangrijk, maar tussen twaalf uur  
’s nachts en zes uur ’s ochtends vaak overbodig.  
Een teveel aan licht ontregelt bovendien de natuur  
en de mens. De Gemeente Amsterdam wil lichthinder 
en lichtvervuiling tegengaan, minder energie verspillen 
én het gevoel van veiligheid en sfeer ’s tijdens de  
donkere uren verbeteren. Het derde artikel geeft  
antwoorden op vragen als: Welke maatregelen kunnen 
we in Amsterdam nemen om weer meer sterren te 
zien? En hoe kunnen we daar ook bij het bedrijfsleven 
de handen voor op elkaar krijgen? 

Alle inspanningen op het gebied van licht zijn erop 
gericht om van Amsterdam een ‘smart light city’ te 
maken en bij te dragen aan een veilig, duurzaam en 
mooi Amsterdam. Dat kan alleen maar door samen-
werking binnen de Gemeente Amsterdam, en in  
overleg met bedrijven en instellingen.

De redactie

Een slim verlichte stad

1

 landelijk gebied / countryside
 snelwegstructuur / motorway network
 hoofdnet auto / main roads
 winkelstraten / shopping streets
 horeca / cafés and restaurants

  bijzondere plekken (Puccinimethode) / exceptional  
locations (Puccini method)

 hoogbouwclusters / high-rise clusters
   grootstedelijke highlights / metropolitan highlights

1 In winkelstraten zoals de Leidsestraat komen  
veel lichtbronnen samen met veel verschillende  
eigenaren. Vooral etalage- en reclameverlichting  
is van grote invloed op het lichtbeeld. / There are 
myriad sources of light in shopping streets such  
as Leidsestraat. The light from shop windows and  
advertising has a specially strong effect on the light-
scape and ambience.
Foto: Edwin van Eis
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Licht in de stad
door Hans Akkerman   h.akkerman@ivv.amsterdam.nl

Grenzeloze mogelijkheden
Technologische ontwikkelingen op het gebied van licht gaan zo snel, 
dat er nog amper grenzen lijken te zijn aan de toepassingsmogelijk-
heden. We moeten ons bewust worden van wat nieuwe technieken 
kunnen betekenen voor de mens in de stad en de inrichting van de 
openbare ruimte.

Belangrijk is om kritisch mee te denken met bedrijven 
en kennisinstituten over de rol van licht in de openbare 
ruimte, wat de gebruiker van de stad aan verlichting 
nodig heeft en wat de techniek daarbij kan betekenen. 
Kernwoorden zijn: minder, effectiever, op maat en  
integraal.

Betekenis van licht
Van oudsher legt de mens zich niet neer bij het dagelijkse 
invallen van de duisternis. Licht is de basis voor onze 
activiteiten. Door licht wordt onze omgeving zichtbaar. 
Dat is zo vanzelfsprekend, dat we er zelden of nooit bij 
stil staan. Licht is een essentiële conditie om te kunnen 
werken, lezen, ons te verplaatsen. 

Sinds de ontdekking van het kunstlicht kunnen we 
nog langer actief zijn: door onze omgeving kunstmatig 
te verlichten wordt de dag als het ware verlengd en 
kunnen we onze activiteiten voortzetten.

Overal licht
Licht is overal: thuis en op kantoor, in de horeca, in  
winkels, op pleinen en in straten, in het uitgaansleven. 

Met name de stad kent van oudsher veel vormen van 
verlichting: in de stad vinden tenslotte de meeste en de 
meest uiteenlopende activiteiten plaats.

Wat komen we in de openbare ruimte van de huidige 
stad tegen aan vormen van verlichting? Een aantal 
voorbeelden: lichtmasten en hangarmaturen voor 
openbare verlichting, verlichting in etalages, allerlei 
vormen van reclame-uitingen op gevels, in mupi’s en 
abri’s, verlichting aan masten, licht in bewegwijzering 
en andere verkeersborden, illuminatie van bijzondere 
gebouwen en objecten, laserlicht bij evenementen of 
uitgaansgelegenheden, lichtkunst (bijvoorbeeld bij het 
Amsterdam Light Festival), sierverlichting in bankjes, 
rondom bomen, in brugleuningen, et cetera. 

Functies van licht
Elke verlichtingsvorm in de openbare ruimte heeft zijn 
eigen, afgebakende functie. Bij openbare verlichting 
draait het om het tijdig zichtbaar maken van obstakels, 
louche types en roekeloze verkeersdeelnemers.  
Verlichte reclame-uitingen verleiden ons tot de aan-
schaf van een nieuw consumptieproduct. Weer een 

1

2

>

1-2 Het Scheepvaartmuseum en EYE zijn twee van 
de ruim driehonderd monumentale gebouwen,  
bruggen en kunstobjecten die ’s avonds in de stad 
worden aangelicht. / The National Maritime Museum 
and the EYE Film Institute are two of the city’s 300-
plus landmark buildings, bridges and art objects that 
are floodlit in the evening.
Foto’s: Brian Man
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Lichttechniek

Kunstlicht is door de eeuwen heen een steeds 

grotere rol gaan spelen in ons dagelijkse leven.  

De opeenvolgende technieken om licht te maken 

(vuur, olielamp, kaars, gas-, petroleum-, gloei- en 

gasontladingslampen) werden effectiever, beter 

beheersbaar, veiliger en goedkoper.

De voortgang van de technologie staat niet stil. 

Op dit ogenblik zitten we midden in de revolutie 

van led, een techniek die radicaal breekt met 

oude methoden zoals de gloeidraad in het peertje 

of de gasontlading van de tl-buis. Led is relatief 

energiezuinig, heeft een niet eerder vertoonde 

lange levensduur en biedt door zijn kleine formaat 

nieuwe mogelijkheden voor de vormgeving van 

de behuizing van verlichtingsobjecten. 

De ontwikkeling van led is haast niet bij te  

houden. Wat drie maanden geleden als state of 

the art bekend stond, is nu al weer achterhaald. 

Led zal een massaproduct worden voor talloze 

verlichtingstoepassingen. Grote producenten  

met forse onderzoeksbudgetten zoals Philips en 

Osram zijn al met de volgende ‘revolutie’ bezig: 

oled, ultraplatte lichtgevende oppervlakken.

a Ledverlichting in het Erasmuspark heeft geleid 
tot een lager energiegebruik. / LED lighting in  
the Erasmus Park has resulted in lower energy  
consumption.
Foto: Marjolijn Pokorny

a
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andere verlichtingsvorm wijst de weg en waarschuwt  
in het verkeer. Ook kan verlichting de schoonheid van 
architectuur tonen, een sfeer creëren of van zichzelf 
‘mooi’ zijn.

De techniek en met name het gebruik van licht in  
de openbare ruimte van de stad zal de komende jaren 
grondig veranderen. Licht wordt minder, effectiever, op 
maat en meer integraal. Diverse voorbeelden laten dit 
al zien.

Minder en effectiever
Openbare straatverlichting is een grote, zo niet de 
grootste ‘leverancier’ van verlichting in de openbare 
ruimte van de stad. Echter, het aantal lantaarnpalen, de 
openbare verlichting ‘oude stijl’, wordt de komende 
jaren structureel minder.

In landelijk Amsterdam Noord worden bijvoorbeeld 
geen lantaarnpalen meer geplaatst om zo de natuur-
lijke duisternis minder te verstoren. Als gevolg van 
nieuwe technieken is straatverlichting bovendien  
minder noodzakelijk geworden bij het waarborgen  
en bevorderen van de verkeersveiligheid. Bij scherpe, 
gevaarlijke bochten wordt de automobilist bijvoor -
beeld gewaarschuwd door lichtpunten in het asfalt.  
De Provincie Noord-Holland heeft hier goede ervaringen 
mee bij de Zeeweg in de Kennemerduinen tussen  

Haarlem en Bloemendaal. Een ander alternatief voor  
de gebruikelijke openbare verlichting is een systeem in 
de auto dat automatisch de richting corrigeert als een 
botsing dreigt, een voorziening die in de toekomst in 
elk voertuig zit. 

Als er al behoefte is aan openbare verlichting ‘oude 
stijl’ dan is de verkeersdeelnemer meer gebaat bij goed 
gedoseerd licht ter plaatse, dat zorgt voor zicht in de 
nabije omgeving, dan bij heel veel licht op elke plek. 
Het lichtniveau kan dan ook omlaag. Sterker nog, als 
lantaarnpalen geplaatst worden, hoeven deze niet 
meer automatisch de hele avond en nacht op volle 
sterkte te branden. In bijvoorbeeld woonwijken met 
weinig criminaliteit kan het lichtniveau na middernacht 
omlaag.

Ook vele andere vormen van verlichting in de openbare 
ruimte van de stad zullen minder gebruikt worden.  
Zo zijn verlichte bewegwijzeringsborden steeds minder 
noodzakelijk. Als het gaat om oriëntatie, bieden  
navigatiesystemen en smart phones dynamische(re) en 
veelzijdige(re) informatie over de vele wegen die naar 
Rome – of het Mercatorplein – leiden. Dashboards  
in voertuigen worden beeldschermen met gerichte 
informatie.

Het aanbieden van commerciële informatie veran-
>

3 Van de Nederlandse rijkswegen wordt twintig 
procent verlicht. Deze lichtpunten vormen ongeveer 
zeven procent van het totale aantal lichtpunten in 
Nederland. / Some 20 percent of Dutch national 
trunk roads are illuminated. These light points  
account for about 7 percent of the total number  
of light points in the Netherlands. 
Infographic: Beukers Scholma

 percentage verlicht / percentage illuminated

4 Het aantal lantaarnpalen in de openbare ruimte  
is in de loop der tijd enorm toegenomen. / Over the 
centuries the number of lampposts in the public space 
has increased enormously.
Infographic: Beukers Scholma
   2.380 olielantaarns / 2,380 oil lanterns
   130.000 lichtmasten / 130,000 lampposts

Nederland / The Netherlands

Duitsland / Germany

België / Belgium

1682 2010

43
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dert ook ingrijpend. Met name sociale media en  
integrale informatiesystemen als smart phones zullen 
effectiever blijken te zijn dan traditionele lichtreclames 
op gevels of in bakken aan masten.

Op maat en integraal
De behoeften van de openbare ruimte en die van de 
gebruiker van de stad vragen om twee relatief nieuwe 
begrippen in de wereld van de verlichting: op maat  
en integraal. Er komen dynamische dimsystemen voor 
licht op maat: verkeersdrukte en weersomstandigheden 
bepalen op welk moment welke hoeveelheid licht op 
een locatie nodig is. Bij een heldere nacht met weinig 
verkeer is een lager lichtniveau nodig dan wanneer het 
druk en zwaar bewolkt is. 

Voor toekomstige lichttoepassingen is een integrale 
manier van denken over de betekenis van licht voor  
de stad van belang. Van oudsher wordt bij openbare 

verlichting meestal alleen nagedacht over het effect  
op het straatbeeld en de hoeveelheid licht die nodig  
is volgens een technische richtlijn. Er is nog te weinig 
aandacht voor de invloed van alle andere vormen van 
verlichting als etalages, reclame, verkeer.

Een integrale kijk op het gebruik van licht is interessant 
vanuit een oogpunt van duurzaamheid, stadspromotie, 
sfeer en aantrekkelijkheid voor toeristen. Daarom is het 
wenselijk om voor grootschalige projecten, zoals bij-
voorbeeld de herinrichting van het Leidseplein, een 
integraal lichtontwerp te maken waarin alle verlichtings-
vormen worden meegenomen. 

Smart light
In allerlei verlichtingstoepassingen speelt informatie-
technologie een steeds grotere rol. Het gebruik van 
licht wordt intelligenter. We zullen het steeds meer  
individueel kunnen sturen naar behoefte, op afstand, 
op maat, op locatie.

>

5 Licht op straat komt ook van vele soorten  
reclameverlichting vandaan, zoals van dit led- 
videoscherm op het Rembrandtplein. / Light on the  
street also emanates from many different kinds of  
advertising illumination, such as this LED video 
screen at Rembrandt Square.
Foto: Doriann Kransberg

5

‘Voor toekomstige lichttoepassingen is  
een integrale manier van denken over de 
betekenis van licht voor de stad van belang.’
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a Het ArenA-gebied krijgt medio 2013 intelligente 
straatverlichting als proef om na te gaan of ‘smart 
light’ kan bijdragen aan de leefbaarheid, gastvrijheid 
en duurzaamheid van het gebied. / Intelligent street 
lighting will be installed in the ArenA area in mid-2013 
as a pilot project to ascertain whether ‘smart lighting’ 
can contribute to the area’s liveability, hospitality and 
sustainability.
Foto: Thomas ToledoSmart lighting: de stad 

als levend laboratorium

De openbare ruimte kan als laboratorium dienen 

voor innovatieve lichtoplossingen. Pilots met 

‘intelligente’ verlichting, smart lighting, laten ons 

zien hoe we met licht een omgeving aantrekkelijker 

en veiliger kunnen maken en tevens energie kunnen 

besparen. Bij intelligente verlichting gaat het niet 

alleen om licht, maar ook om connectiviteit (wifi-

routers) en veiligheid (camera’s).

In het licht van deze ontwikkeling heeft wet-

houder Carolien Gehrels namens Amsterdam  

op 23 oktober 2012 het convenant Smart Lights  

in Metropolitan Areas (SLIM) ondertekend.  

De mede-ondertekenaars zijn de gemeenten 

Eindhoven en Rotterdam, de bedrijven Philips, 

Cisco en Alliander en het Intelligent Light Institute 

van de TU Eindhoven. Het doel is om samen  

intelligente lichtoplossingen te ontwikkelen in de 

openbare ruimte. De eerste concrete stap is een 

pilot in het gebied rond de Amsterdam ArenA, 

waar in korte piekperioden veel verschillende 

bezoekers komen die snel de weg naar hun 

bestemming willen vinden. 

ArenA-pilot

Vanaf medio 2013 wordt het ArenA-gebied  

verrijkt met intelligente straatverlichting. De pilot 

richt zich op de opgaven in het gebied: leefbaar-

heid, gastvrijheid en duurzaamheid. Intelligente 

verlichting kan hieraan een bijdrage leveren, door 

bijvoorbeeld verlichte looplijnen, calamiteiten-

verlichting, dimbare verlichting en ook door het 

verwerken van technische toepassingen in licht-

masten, zoals wifi-routers, camera’s, aanwezig-

heidsdetectoren en oplaadpunten voor elektrische 

voertuigen. Tijdens de proefperiode wordt  

nagegaan of deze innovaties positieve effecten 

opleveren voor het ArenA-gebied. De exacte 

scope van de pilot wordt eind februari 2013 vast-

gesteld.

De pilot is voor de Gemeente Amsterdam  

interessant vanuit haar rol als beheerder van de 

straatverlichting. Amsterdam wil inzicht in de  

kosten en baten van intelligente verlichting en in 

het duurzame karakter ervan (energiebesparing). 

Toepassing van duurzame intelligente straat-

verlichting helpt om meer sturing te krijgen en 

een multi-recreatief gebied als het ArenA-gebied 

veilig, prettig en gastvrij te houden. Het geeft 

bovendien een economische impuls aan het 

gebied.

Bij aangetoond succes van deze pilot is een uit-

rol naar andere gebieden in de stad de volgende 

stap.

door Frank Ebbink   f.ebbink@ivv.amsterdam.nl

a
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Tijdens koopavonden kan verlichting van winkel-
etalages bijvoorbeeld communiceren met de openbare 
verlichting: tot sluitingstijd is het lichtniveau van de 
openbare verlichting een factor lager dan gewoonlijk, 
na sluitingstijd gaat het lichtniveau omhoog. Een ander 
voorbeeld is een tijdelijk hoger lichtniveau op de 
ArenA-boulevard en de omliggende autowegen aan 
het einde van een concert in de Ziggo Dome, voor 
meer comfort en sturing bij vertrek naar huis per auto 
of openbaar vervoer. Of denk aan bijzondere sfeerver-
lichting die aan gaat om te bevorderen dat bezoekers 
juist nog wat blijven hangen in de horeca en om de 

openbare ruimte te verlevendigen. Op naargeestige 
plekken kunnen moodwalls worden geplaatst die uit-
nodigen tot het spelen met kunstzinnig licht.

Uiteraard is de bestaande ‘lichtinfrastructuur’,  
bijvoorbeeld die voor openbare verlichting, ook  
te gebruiken voor andere toepassingen. Op allerlei 
manieren komt dan de smart city in beeld. Wifi kan  
worden aangeboden door een voorziening in de toe-
komstige lichtmasten. Voetgangers die de Heineken 
Music Hall passeren kunnen zo op hun smartphones 
niet alleen internet ontvangen, maar ook actuele  
aanbiedingen voor concertkaartjes die avond.  

6 Het lichtniveau van openbare verlichting kan zich 
met ‘smart light’ aanpassen aan de openingstijden 
van winkels en dus aan de etalageverlichting. / With 
‘smart lighting’, the intensity of public lighting can 
automatically adapt to the opening hours of shops 
and their display-window illumination.
Foto: Edwin van Eis

6

‘Smart lighting vraagt om meer aandacht  
voor de betekenis van intelligente verlichting 
voor de mens in de stad én voor de inrichting 
van de openbare ruimte.’
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Masten kunnen ook uitgerust worden met sensoren  
om de luchtkwaliteit te meten of om passanten te  
tellen.

Meedenken
De techniek maakt steeds meer mogelijk. Smart  
lighting vraagt om meer aandacht voor de betekenis 
van intelligente verlichting voor de mens in de stad én 
voor de inrichting van de openbare ruimte. Het roept 
ook vragen op als: Hoe kunnen we het inzetten voor 
maatschappelijke doelstellingen zoals veiligheid,  
economische ontwikkeling, duurzaamheid, een aan-

trekkelijke openbare ruimte? Wie is waarvoor verant-
woordelijk? Wat is een publieke taak? Wat is private 
speelruimte? Het is aan alle betrokkenen bij de open-
bare ruimte, dus ook de gemeente, om hierover kritisch 
en creatief mee te denken.  

7 In een voetgangerstunnel in de Bijlmer is een 
‘moodwall’ geplaatst. Deze lichtinstallatie reageert 
op voorbijgangers met gekleurd licht of bewegende 
beelden om zo de sfeer in de tunnel te verbeteren 
en daarmee het gevoel van veiligheid. / A ‘mood 
wall’ has been installed in a pedestrian tunnel in  
Amsterdam’s Bijlmer suburb. This light installation  
reacts to passers-by with coloured light or moving  
images to improve the atmosphere in the tunnel and 
thus increase the sense of safety. 
Ontwerp / foto: Jasper Klinkhamer en Remco Wilcke

7
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>

1 Lichtontwerp kan in Amsterdam sterker worden 
ingezet en onderdeel worden van de typisch  
Amsterdamse inrichting van de openbare ruimte. / 
Lighting design could be deployed more actively in 
Amsterdam and thus become an aspect of the typical 
organisation of public space in Amsterdam.
Foto: Marcel van der Burg

2 Niet alleen verlichting op straat, maar ook licht uit 
kantoren beïnvloedt het lichtbeeld. / The ‘lightscape’ 
and ambience are affected by light from offices, not 
just by street lighting.
Foto: Doriann Kransberg

Lichtontwerp
door Paco Bunnik   p.bunnik@dro.amsterdam.nl

Voor een zichtbare  
omgeving
Licht beïnvloedt in grote mate onze beleving van de stad. Toch krijgen 
openbare verlichting en lichtontwerp vaak pas laat in het ontwerpproces 
de aandacht. In de aanpak om Amsterdam verder te ontwikkelen zou 
lichtontwerp een vast onderdeel moeten zijn om zo de stad een meer 
afgewogen, mooier en gerichter lichtbeeld te kunnen geven. 

Het zit in onze aard om alles wat de natuur ons biedt  
te onderzoeken, na te bootsen en naar onze hand te 
zetten. Met verlichting doen we dat ook: kunstlicht stelt 
ons in staat onze omgeving 24 uur per dag te zien.  
Zetten we licht op een steeds betere en slimmere 
manier in voor onze stad? 

Licht in het stedenbouwkundig ontwerp
De meeste mensen voelen zich prettig in ruimtes waar 
voldoende daglicht is. In de architectuur en steden-
bouw is lichtontwerp, met dag- en kunstlicht, onder-
deel van de ontwerppraktijk. Als stedenbouwkundigen 
houden we rekening met bezonning in onze steden-
bouwkundige modellen, we berekenen hoeveel dag-
licht onze gebouwen krijgen en toetsen of de hoeveel-
heid licht binnen de wettelijk gestelde normen valt.  
Dat wat functioneel niet opgevangen kan worden met 

daglicht, vullen we aan met kunstlicht, 24 uur per dag. 
Dit geldt niet alleen voor binnen, maar ook voor buiten.

De onderlinge afstemming van verschillende lichtbronnen 
speelt een belangrijke rol in het stedenbouwkundig 
ontwerp. We onderscheiden bijvoorbeeld rijkswegen, 
het hoofdlichtnet, stadsstraten, woonstraten, winkel-
straten. Daarnaast zoeken we naar de identiteit van  
stedenbouwkundige eenheden zoals grootstedelijke 
highlights (bijvoorbeeld een uitgaansplein als het 
Leidseplein), parken en groengebieden. Per eenheid 
bepalen we vervolgens hoe we welke lichtbronnen 
gaan gebruiken.

Inzicht en afstemming
Computersimulaties helpen om vroeg in het proces 
inzicht te krijgen in hoe het lichtbeeld van een straat, 

1

2
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3 Afstemming van de verschillende lichtbronnen  
is van groot belang bij het stedenbouwkundig  
ontwerp. Computersimulaties van de Utrechtse-
straat laten de effecten goed zien. / Attuning the 
various sources of light is highly important when  
devising urban development plans. Computer  
simulations of Utrechtsestraat’s lighting demonstrate 
the effects.
a De Utrechtsestraat met alleen de particuliere  
verlichting aan. / Utrechtsestraat with only private 
lighting switched on.

b De Utrechtsestraat met de particuliere en  
openbare verlichting aan. / Utrechtsestraat with  
private and public lighting switched on.
c De Utrechtsestraat met de particuliere en  
openbare verlichting aan plus gevelilluminatie,  
etalageverlichting en reclame-uitingen. / Utrechtse-
straat with private and public lighting switched on, 
plus façade illumination, display-window lighting  
and advertising.
d De Utrechtsestraat met de openbare verlichting, 
gevelilluminatie, etalageverlichting en reclame-

uitingen voor gemiddeld veertig procent gedimd 
en de particuliere verlichting uit. / Utrechtsestraat 
with public lighting, façade illumination, display- 
window lighting and advertising dimmed by an  
average of 40 percent and private lighting switched 
off.
Computersimulatiebeelden: Studio DL

plein, gebouw, of snelweg eruit komt te zien in  
combinatie met het te verwachten energiegebruik van 
elke gekozen oplossing. In de stedenbouwkundige  
ontwerppraktijk in Amsterdam zou het toepassen van 
deze simulaties kunnen leiden tot een meer integrale 
manier van lichtontwerp.

Als pilot heeft lichtontwerpstudio Studio DL in 
opdracht van de Dienst Infrastructuur Verkeer en  
Vervoer een computersimulatie gemaakt van de 
Utrechtsestraat waarin de belangrijkste lichtbronnen 

afzonderlijk zijn aan te sturen. Verschillende licht-
bronnen zoals daglicht, straatverlichting, abri’s,  
etalageverlichting, gevelverlichting en privaat licht uit 
woningen, kunnen in deze simulatie aan en uit worden 
gezet, gedimd en van kleur veranderd worden. Met dit 
computermodel leren we de samenhang tussen de  
verschillende bronnen spelenderwijs kennen.

Het afstemmen van verlichting ontbreekt nu nog in 
de ‘genen’ van het stedenbouwkundig ontwerp in 
Amsterdam. In de toekomst wordt het vanzelfsprekend: 

3a 3b

3c 3d

>
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4 Op de Westermarkt vullen de openbare verlichting 
en de illuminatie van de Westerkerk elkaar aan. / At 
Westermarkt, the public lighting and the Westerkerk’s 
illumination are complementary.
Foto: Marjolijn Pokorny

4
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door middel van lichtsensoren zal de benodigde  
hoeveelheid verlichting automatisch berekend en  
aangepast worden. 

Op de schaal van Amsterdam als geheel kan licht-
ontwerp sterker worden ingezet en wellicht gekoppeld 
worden aan de Puccini-methode, waarbij samenhang 
en duurzaamheid de kernbegrippen zijn. De Puccini-
methode is een werkmethodiek voor ontwerp en 
beheer, vastgelegd in een convenant, waarmee  
Amsterdam de versnippering van de inrichting van de 
openbare ruimte wil tegengaan, de inrichting wenst te 
verbeteren en kosten wil besparen.

Beleving openbare ruimte
Lichtontwerp kan als middel ingezet worden om open-
bare ruimtes niet alleen veiliger, maar ook mooier  
te maken en een extra emotionele lading te geven.  
Verlichting kan zo een bijdrage leveren aan het creëren 
van een mooi stadsinterieur.

De manier waarop we onze openbare ruimte beleven 
kan ook verbijzonderd worden met lichtkunstwerken. 
Lichtkunst kan al dan niet als permanent onderdeel 
betekenis geven aan een straat, plein of een gebouw. 
Toepassingen van nieuwe mediatechnieken als video-
projectie in de publieke ruimte doen zich internationaal 
steeds meer gelden, zowel voor commerciële als kunst-
zinnige doeleinden. Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat de laatste jaren in steeds meer steden lichtfestivals 
plaatsvinden. Ook Amsterdam had eind 2012 haar  
eerste lichtfestival, het Amsterdam Light Festival, dat 
voortkomt uit een particulier initiatief van ondernemer 
Felix Guttmann van de Canal Company.

Dit soort lichtbelevingen zijn een aparte categorie 
binnen het lichtontwerp, maar dragen bij aan de  
betekenis van licht voor de stad. Vanuit de Gemeente 
Amsterdam gezien heeft een lichtfestival de potentie 
zich te ontwikkelen als aanjager van een nieuwe  
beleving van licht. Niet enkel als aantrekkelijk vermaak 
voor toeristen en inwoners, maar ook als etalage van 

>

Lichtkunst

De publieke ruimte is voor mij niet een verza-

digde of statische ruimte, maar een levend 

organisme. Een continu proces van interactie 

tussen mensen en hun omgeving. Licht gebruikt 

tijd en ruimte als materiaal. Lichtkunst in de 

openbare ruimte begint of eindigt niet in een 

fysieke vorm, maar is een overdracht van  

energie en kan de ruimte uit de anonimiteit 

halen, nieuwe en onverwachte verbindingen 

toevoegen of vaste bewegingspatronen door-

breken. Lichtkunst hoeft niet de aandacht op 

zichzelf te vestigen; zij geeft zicht op de ruimte. 

Licht kan zowel dynamiek als stilte weergeven 

en oproepen. Lichtkunst kan bijdragen aan een 

‘bewust-zijn’ van de publieke ruimte.

Halo

De Sint-Willibrordkerk in Utrecht werd gebouwd 

in 1877, een tijd waarin katholieken weer hun 

geloof openlijk mochten belijden door het bouwen 

van nieuwe kerken. De ingang is bescheiden,  

in een residentiële straat met kleine winkeltjes, 

verdwijnt de kerk uit het zicht, is onzichtbaar.  

Het kunstwerk Halo legt een verbinding tussen de 

kerk en de omgeving; met een stil gebaar haalt 

het de kerk uit de schaduw. De cirkel van licht – 

bestaande uit twee neonlijnen, goudgeel binnen 

en helder wit buiten – is zowel dynamisch als  

statisch, het verbindt de ruimte met haar 

geschiedenis. De intensiteit van het lichtkunst-

werk trekt de aandacht naar boven om vervolgens 

te verdwijnen in een zwart gat, het ervaren van 

een andere dimensie van ruimte in de stad.

The Waiting

De mysterieuze locatie van de ijsbaanvijver op 

Vlieland inspireerde tot het maken van het licht-

kunstwerk The Waiting naar een nummer van Tom 

Petty: ‘The waiting is the hardest part’. Het werk 

omvat veertig zwevende rode LED-lights – net 

onder het oppervlak van een vijver – die willekeurig 

knipperen. De aandacht van de toeschouwer 

wordt getrokken door het continue knipperen; 

eindeloos wachtend op een patroon dat nooit 

komt, wetende dat alles er (al) is. Het onleesbare 

ritme van deze sfeerverlichting roept een gevoel 

van oneindigheid op en van leven, een effect dat 

onthutsend en opwindend tegelijkertijd is.

Appears@Amsterdam

Het werk Appears@Amsterdam vangt het licht, 

maakt overdag de omgeving zichtbaar, reflecteert 

het water, de lucht, de huizen en lost het object 

op. De dematerialisatie van de Magere Brug geeft 

een ander perspectief op de Amstel. Het werk 

speelt met de bronnen van Amsterdam, het water 

en de lucht, haar optische illusies, wat de stad zo 

bijzonder maakt. Of zoals kunstrecensent Anne 

Berk het omschrijft: ‘Overdag lijkt de Magere Brug 

op te lossen in het licht. De spiegelende, welvende 

platen vervormen de omringende wereld. De 

stoere houten klapbrug lijkt elastisch geworden, 

evenals de omgeving, die krimpt en uitdijt als in 

een droom. Als het donker wordt, biedt de 

Magere Brug een nog geheimzinniger schouw-

spel. Dan gaat de brug als een kameleon op in  

zijn omgeving. De dansende reflecties van straat-

lantaarns, koplampen en lichtreclames vervloeien 

tot een waterval van licht.’

door Titia Ex   info@titiaex.nl
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a ‘Halo’, een permanente lichtcirkel met een diame-
ter 13 meter, zweeft boven de top van de kapel van 
de Rooms-katholieke kerk Sint Willibrord in Utrecht. 
/ ‘Halo’, a permanent light circle with a  
diameter of 13 metres created by Titia Ex, floats 
above the roof of the chapel of St Willibrord  
R.C. Church in Utrecht.
Kunstwerk: Titia Ex / Foto: Merijn van der Vliet

b ‘The Waiting’, een specifiek locatieproject, is een 
computergeanimeerde installatie. Dit kunstwerk 
werd getoond tijdens het hedendaagse muziek-en-
kunstfestival Into The Great Wide Open. / ‘The Wait-
ing’, a site-specific project by Titia Ex, is a computer-
animated installation. This work was presented during 
the Into The Great Wide Open contemporary music 
and art festival.
Kunstwerk: Titia Ex / Foto: Titia Ex

c Voor ‘Appears@Amsterdam’ zijn de contouren van 
de Magere Brug aan een kant bedekt met spiegelende 
platen. / For ‘Appears@Amsterdam’, light artist  
Titia Ex covered one side of the Skinny Bridge’s 
framework with reflective panels.
Kunstwerk: Titia Ex / Foto: Taco Anema

a

c

b
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kunsttalent en als proeftuin voor maatschappelijke 
betrokkenheid. Een mooi voorbeeld van een dergelijke 
benadering is het festival Vivid Sydney in Australië dat 
sinds zijn introductie in 2009 laag energieverbruik  
ambieert, innovatie en maatschappelijke betrokken-
heid. Veel van de getoonde lichtkunstwerken en  
projecties gebruiken een minimale hoeveelheid energie 
– sommige zelfs helemaal geen – om het publiek te  
stimuleren op een creatieve manier na te denken over 
duurzaam gebruik van verlichting. 

Totaalvisie
Kennis over licht en ook de ambitie om licht een grotere 
rol te laten spelen binnen het stedelijk ontwerp, is aan-
wezig binnen de gemeente, maar helaas versnipperd. 
Een totaalvisie voor de stad Amsterdam ontbreekt nog. 
Met een stadsbreed gedragen visie waarbij we als 
gemeente kennis over licht uit (internationale) publieke 
en private netwerken gebruiken en de stad als proef-
tuin inzetten, kunnen we bijdragen aan het creëren van 
een duurzame, veilige en mooie stad.  

5 In deze onderdoorgang in de Bijlmer ontstaat een 
helder en afgewogen lichtbeeld door de gebogen 
vormen en de lichtreflecterende vlakken. / The 
curved forms and reflective surfaces create a  
clear-cut, balanced lightscape in this underpass  
in Amsterdam’s Bijlmer suburb.
Foto: Marcel van der Burg

5

‘Verlichting kan bijdragen aan het creëren  
van een mooi stadsinterieur.’
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a Eindhoven en Rotterdam vertegenwoordigen  
Nederland in het netwerk LUCI,‘Lighting Urban 
Community International’, dat zich richt op het  
gebruik en de ontwikkelingen van licht in de  
stedelijke omgeving. / Eindhoven and Rotterdam 
represent the Netherlands in the Lighting Urban 
Community International (LUCI) network, which  
focuses on the use of lighting developments in the 
urban environment.
Bron: LUCI 

Internationale 
samenwerking

Begin december 2012 nam de Gemeente Amster-

dam deel aan een congres in Lyon, georganiseerd 

door Lighting Urban Community International 

(LUCI). LUCI is een netwerk van 63 steden uit vier 

continenten, aangevuld met lichtkunstenaars,  

stedenbouwkundigen, architecten en professionals 

uit het bedrijfsleven. De leden wisselen kennis en 

ervaringen uit over het gebruik en de ontwikkelin-

gen van licht in de urbane context.

Vanuit Nederland zijn Eindhoven en Rotterdam 

vertegenwoordigd als lid van LUCI. Eindhoven en 

Rotterdam hebben beide een vastgestelde licht-

visie die een leidraad vormt in het stedenbouw-

kundig ontwerp. De Gemeente Amsterdam zou 

zich in dit krachtenveld prominenter kunnen laten 

zien. Dat geeft ons de kans verder te leren, feed-

back te krijgen en onze praktijk te etaleren in een 

internationale context van partnersteden.
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1 De hemel boven Amsterdam wordt ’s nachts  
sterk verlicht doordat de vele verlichting in de  
stad niet goed is afgeschermd. / The sky above  
Amsterdam is highly luminous at night, due to the 
city’s abundance of lighting being ineffectively 
screened.
Bron: Dienst Milieu en Bouwtoezicht 

2 Zonder kunstlicht zou het in Nederland  
gemiddeld bijna de helft van de dag pikkedonker 
zijn. / Without artificial light, in the Netherlands it 
would on average be pitch-dark for half the day.

 licht 4.660 uur per jaar / light: 4,660 hours per year
 duisternis 4.100 uur per jaar / dark: 4,100 hours  

per year

Mag het licht uit?
door Patrick Teunissen   p.teunissen@dmb.amsterdam.nl

Milieubewust verlichten
De Randstad is een van de regio’s in de wereld met de meeste  
licht vervuiling. Lichtvervuiling wordt veroorzaakt door verstrooiing  
van te veel kunstmatig licht. In het centrum van Amsterdam is de  
licht intensiteit ‘s nachts veertig keer zo hoog als in natuurgebieden.  
Sterren zijn er nauwelijks nog te zien.

Natuurlijk is verlichting belangrijk, maar tussen twaalf 
uur ’s nachts en zes uur ’s ochtends is zij vaak over-
bodig. Een teveel aan licht ontregelt bovendien de 
natuur en de mens. Amsterdam wil lichthinder en  
lichtvervuiling tegengaan, minder energie verspillen  
én tegelijkertijd het gevoel van veiligheid en sfeer  
’s avonds en ’s nachts verbeteren.

Door verlichting alleen te gebruiken wanneer dat nodig 
is, verminderen we het energiegebruik. Dat past bij het 
beleid van de Gemeente Amsterdam om in 2025 de 
CO2-emissie met veertig procent te reduceren ten 
opzichte van 1990. Milieubewust verlichten geeft letter-
lijk een betere uitstraling: het kan minder en beter.

In totaal verbruikt onze openbare verlichting circa 
veertig miljoen kilowattuur; het gebruik van de overige 
verlichtingsbronnen is naar schatting tien miljoen kilo-
wattuur. Op het totale elektragebruik van de stad komt 
dat neer op minder dan één procent. Maatregelen om 
onnodige verlichting tegen te gaan lijken ‘klein bier’, 
maar ze spelen een belangrijke rol in de motivatie  
richting burgers en bedrijven om energie te besparen.

Lichtvervuilingskaart
De Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB), in januari 
2013 grotendeels opgegaan in de Omgevingsdienst 

Noordzeekanaalgebied, heeft in 2010 laten onderzoeken 
hoe groot de lichtvervuiling in Amsterdam is en hoe we 
de stad milieubewuster kunnen verlichten. In de winter 
van 2009/2010 hebben de onderzoeksbureaus Kema en 
Sotto le Stelle met zeer gevoelige apparatuur gemeten 
hoe helder de hemel door kunstlicht werd verlicht.  
Vervolgens hebben ze de helderheid gefotografeerd. 
De helderheid van de hemel is een goede maat voor 
het niveau van verontreiniging: hoe hoger de helder-
heid, hoe minder donker de hemel en hoe meer licht-
verontreiniging. De metingen zijn ‘s nachts uitgevoerd 
bij helder, onbewolkt weer zonder maanlicht.

De foto’s en het gemeten licht zijn met een  
computerprogramma omgezet in lijnen en daarna op 
de plattegrond van Amsterdam gezet. Hiermee heeft 
Amsterdam de lichtvervuiling als eerste grote 
gemeente letterlijk in kaart gebracht. 

Uit de onderzoeksresultaten bleek het centrum van de 
stad grofweg een factor veertig boven het natuurlijke 
licht van met name sterren te zitten; buitenwijken  
kwamen een factor tien uit boven het natuurlijke licht-
niveau. Een opvallend heldere strook loopt van het 
westelijk havengebied via het centrum naar het zuid-
oosten. Haaks daarop straalt vanuit het centrum een 
band richting Schiphol. De bronnen van de lichtveront-
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>

reiniging zijn divers: lantaarnpalen, gevelverlichting, 
lampen van parkeer- en bedrijventerreinen, reclame-
masten, tl-buizen van galerijflats, enzovoort. 

Lichtvervuiling ontneemt het zicht op de sterren-
hemel. Ter illustratie: boven de Dam telden de onder-
zoekers zeventig sterren, terwijl ze er boven de  
Waddeneilanden en de Veluwe minstens 1.200 zagen.

Het onderzoek naar de lichtvervuiling van Amsterdam  
is een nulmeting. De resultaten gebruiken we om na te 
gaan of ingezette maatregelen voor energiebesparing 
en de daaraan gekoppelde vermindering van licht-
hinder en lichtvervuiling daadwerkelijk effect hebben. 
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3 De gemeente heeft op een kaart vastgelegd in 
welke mate kunstverlichting de hemel verlicht. / 
The City Council has plotted out the extent to which 
artificial lighting illuminates the sky.
Kaart: Sotto le Stelle / Kema

 hemelhelderheid in mcd/m2 / sky brightness in mcd/m2

4 Lichtvervuiling ontneemt het zicht op de sterren-
hemel. Op deze kaart is te zien waar hoeveel sterren 
te zien zijn. / Light pollution reduces the view of the 
star-spangled sky. This map shows the number of 
stars that are visible from a given location.
Kaart: Sotto le Stelle / Kema

5 Kassen, openbare verlichting, sportveldverlich-
ting en reclameverlichting veroorzaken de grootste 
lichtvervuiling. Deze kaart laat het licht van kassen 
zien. / Greenhouses, public lighting, floodlit sports 
fields and lighting for advertising cause a large part 
of light pollution. This map shows the light from 
greenhouses.
Kaart: Provincie Noord-Holland

 grootste helderheid: lichtreflectie vanuit de hemel  
< 0,3 mcd/m2 / aantal zichtbare steren > 1910 /  
greatest clarity: skyglow < 0.3 mcd/m2 / number of  
visible stars > 1910

Maatregelen
Aandacht voor lichtverontreiniging is relatief nieuw.  
Om Amsterdam minder lichtvervuilend te maken geeft 
de gemeente het goede voorbeeld door de nachtver-
lichting van gemeentegebouwen structureel te minima-
liseren. Daarnaast gebruikt Amsterdam binnen en op 
straat ledverlichting, dat veel minder energie gebruikt 
en langer meegaat. De 1.800 gloeilampjes van de 
Magere Brug zijn vervangen door speciale ledlampjes. 
Hiermee besparen we op deze plek 85 procent energie.

Om de stad milieubewuster te verlichten neemt de 
gemeente ook de verlichting van grachtenpanden 
onder de loep. Amsterdammers zijn trots op hun stad 
en laten dat onder andere zien door grachtenpanden  
te illumineren. In de historische binnenstad staat deze 
verlichting vaak de hele nacht aan. Dat kan minder en 
korter.

En als je bijvoorbeeld een mooi kerkraam wilt laten 
zien, is het voldoende om alleen het raam te verlichten 
en hoeft niet de gehele kerk verlicht te zijn. In het  

3
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 gemiddelde helderheid: lichtreflectie vanuit de hemel
  1- 2 mcd/m2 / aantal zichtbare steren 890 - 510 /  

average clarity: skyglow 1 - 2 mcd/m2 / number of  
visible stars 890 - 510

 kleinste helderheid: lichtreflectie vanuit de hemel  
8,5 - 11,5 mcd/m2 / aantal zichtbare steren 130 - 90 / 
lowest clarity: skyglow 8.5 - 11.5 mcd/m2 / number of 
visible stars 130 - 90

 kassen / greenhouses

6 Ruim twee jaar geleden kreeg de Magere Brug 
speciale ledlampjes. Deze ledverlichting is in de 
plaats gekomen van 1.800 gloeilampen wat een 
energiebesparing van 85 procent oplevert op deze 
plek. / More than two years ago the Skinny Bridge 
was fitted with special LED lamps. This LED lighting 
replaced 1,800 light bulbs, resulting in an 85-percent 
reduction in energy consumption.
Foto: Ton van Rijn

7 De gevels van de Hermitage worden door  
energiezuinige ledverlichting aangelicht en niet 
meer door ‘gewone’ schijnwerpers. / The edifices  
of the Hermitage Museum are now illuminated  
by low-energy LED lights that replaced ‘normal’ 
floodlights.
Foto: Studio DL

6

7
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centrum kan je ervoor kiezen deze verlichting langer te 
laten branden dan bij een kerk in landelijk Noord waar 
de verlichting bijvoorbeeld al om 23.00 uur uit kan.

Een andere maatregel is het eerder genoemde 
gebruik van ledverlichting. De ledverlichting die de 
gevels van de Hermitage zacht aanlicht, gebruikt veel 
minder energie dan ‘gewone’ schijnwerpers. Ook in het 
Erasmuspark heeft de inzet van ledverlichting geleid  
tot een lager energiegebruik. Bovendien is een voor-
namelijk groene lichtkleur gebruikt, die het effect van 
maanlicht het best benadert en daardoor beter is voor 
dieren en planten. Het zicht van de wandelaar en fietser 
is hetzelfde, zo niet beter.

De gemeente haakt ook aan bij initiatieven van derden. 
De Natuur en Milieufederaties brengen sinds acht jaar 
de schoonheid van echte duisternis onder de aandacht 
tijdens de Nacht van de Nacht. Dit evenement wordt 
jaarlijks in oktober georganiseerd bij het ingaan van de 
wintertijd. De organisaties vragen dan aan iedereen om 
in ieder geval die nacht de verlichting uit te schakelen. 
Een andere actie is Earth Hour waarbij het Wereld 
Natuurfonds aandacht vraagt voor slimme en duurzame 
oplossingen voor de toekomst van de aarde, onder 
andere door een uur lang de verlichting uit te schakelen. 
Amsterdam doet tijdens deze twee evenementen de 
verlichting van de Magere Brug uit.

Het licht uit in 
Frankrijk

In Frankrijk moeten winkels volgens een nieuwe 

wet vanaf 1 juli 2013 ’s nachts het licht uitdoen, 

van 01.00 uur tot 07.00 uur ’s ochtends. In kan-

toren en bedrijven en overheidsgebouwen gaan 

de lichten uit een uur nadat de laatste werkne-

mer is vertrokken en weer aan een uur voordat 

het werk begint. Op het niet naleven van deze 

nieuwe wet staat een sanctie van 750 euro.

Soms zijn uitzonderingen mogelijk, zoals met 

Kerstmis, als veiligheid hierom vraagt of tijdens 

lokale festiviteiten. Gemeenteraden beslissen 

over de uitzonderingen.

Nieuwe manier van leven

De Franse regering wil met deze ‘Lichten-uit-wet’ 

250.000 ton CO2 besparen, een hoeveelheid  

energie waarmee 750.000 huishoudens een jaar 

lang van elektriciteit kunnen worden voorzien.

Delphine Batho, de minister van Milieu, zegt 

Frankrijk koploper te willen maken in de bestrijding 

van lichtvervuiling. Tegelijk wil ze energie besparen 

en geld overhouden. Volgens haar is het zuinig 

omgaan met energie de nieuwe manier van leven 

en een noodzakelijke culturele verandering. Dit is 

hard nodig, alleen al omdat Frankrijk de wens 

heeft minder afhankelijk te worden van nucleaire 

energie – nu nog goed voor 75 procent van de 

energievoorziening.

De maatregel wordt in Frankrijk goed ontvangen. 

Winkeliers vinden het belangrijk dat er een ‘gelijk 

speelveld’ ontstaat met deze wet: ze weten dat 

alle winkeliers in hun buurt op dezelfde tijden hun 

lichten uit zullen doen.

Voorbeeld

De Franse aanpak is een voorbeeld voor Neder-

land en Amsterdam. Laten we eens uitrekenen 

hoeveel het onze samenleving kan opleveren; in 

geldbesparingen, CO2-reductie en minder licht-

vervuiling. De uitkomst zal zijn: doen!

8

8 Op basis van deze gedetailleerde nachtfoto van 
het Westelijk havengebied kan de gemeente nagaan 
op welke routes het lichtniveau eventueel gedimd 
kan worden. Bij bedrijven met veel verlichting wordt 
de hoeveelheid licht bij controles onderwerp van  
gesprek. / Based on this nighttime photo of the 
Western Port Area, the city council can ascertain 
routes where the lighting can be dimmed. The quan-
tity of light is a topic of discussion when businesses 
that produce plenty of illumination are inspected.
Foto: Dakwacht
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Licht in de etalage
Bedrijven lijken helaas nog onvoldoende aandacht  
te besteden aan het uitschakelen van de nachtelijke 
verlichting. Uit onderzoek van de Stichting Natuur en 
Milieu blijkt dat negen van de tien Nederlanders zich 
storen aan deze onnodige verlichting.

DMB is in opdracht van stad en stadsdelen een pilot 
gestart met handhaving bij twintig bedrijven met over-
dadige verlichting. Insteek is om vooral tussen twaalf 
uur ’s nachts en zes uur ’s ochtends de verlichting  
te doven. Het kan hierbij gaan om gevelverlichting, 
reclameverlichting of binnenverlichting. Op basis van 
de Wet milieubeheer kan de dienst eisen stellen aan  
een doelmatig gebruik van energie, dus ook aan het 
uitschakelen van de verlichting. 

DMB heeft ingezet op ‘licht-confronterende’ voor-
lichting aan bedrijven. In een brief aan de bedrijven, 
openend met een foto van het ’s nachts verlichte 
bedrijf, wijst de dienst op het onnodig gebruik van  
verlichting en vraagt zij de nachtelijke verlichting uit  
te schakelen. Veel bedrijven vinden het goed dat de 
gemeente aandacht aan lichtvervuiling besteedt.  
Een aantal bedrijven liet echter weten dat verzekerings-
voorwaarden in de weg staan: om verzekerd te  
zijn tegen inbraak, moet de verlichting aan blijven.  

Op verzoek van DMB is Agentschap NL een onderzoek 
gestart naar deze voorwaarden en de beweegredenen 
van de verzekeringsbedrijven.

Ook bij woningen is verbetering mogelijk. Galerij-
verlichting heeft weinig afscherming van de lichtbron, 
waardoor het alle kanten uit straalt. DMB heeft een 
lichttraining verzorgd voor de woningbouwcorporaties 
om de bewustwording over lichtvervuiling te vergroten. 
In een speciaal daarvoor ingerichte vrachtwagentruck 
met de best beschikbare verlichtingstechnieken gaf de 
dienst voorlichting over ledverlichting en maatregelen 
om het energiegebruik en de lichthinder verder te 
beperken. 

Bewustwording
Te veel nachtelijk kunstlicht zorgt ervoor dat Amster-
dam ‘s avonds en ‘s nachts overdreven sterk verlicht  
is. Dat kan en moet minder, want het bioritme van  
mens en dier raakt in de war en het energieverbruik is 
onnodig hoog. Het verminderen van lichtvervuiling en 
lichthinder lukt alleen als we meer aandacht schenken 
aan het lichtbeeld in onze ontwerpen en als we  
organisaties en inwoners overtuigen van het belang  
van minder kunstlicht.  

9 Gevelilluminatie heeft een positieve invloed op 
de beleving van de straat, maar kan onnodig veel 
energie kosten. / The illumination of façades has a 
positive effect on the ambiance of the street, but can 
consume an inordinate amount of energy.
Foto: Edwin van Eis

10 Galerijen en trapportalen van flatgebouwen  
worden vaak overmatig verlicht. De gemeente  
stimuleert woningcorporaties om maatregelen te  
nemen tegen deze vorm van lichtvervuiling. / The 
walkways and stairways of apartment buildings are  
often excessively lit. The City Council is encouraging 
housing corporations to takes measures against this 
form of light pollution.
Foto: Marjolijn Pokorny
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Summary

Technological developments in the field 
of light are proceeding so swiftly that it  
now seems there are hardly any limitations 
to the possible applications. This calls the 
traditional reasons for artificial lighting into 
question, which means that we must raise 
our awareness of what these innovative 
technologies can mean for people in the  
city as well as for the design and layout of 
public space.

The technology and specifically the use of  
light in the city’s public spaces will change  
profoundly over the coming years. Lighting  
will become more effective, will be made- 
to-measure and will be used more integrally. 
There are various examples that already  
demonstrate this.

Smart light
Information technology is playing an ever 
greater role in all kinds of lighting applications. 
The use of light is becoming ‘more intelligent’. 
During late-night shopping hours, the illumina-
tion of shop windows can, for example, be 
coordinated with the public lighting: until  
closing time the level of the public lighting is 
lower than usual; after closing time the light 
intensity is increased. Another example is the 
temporary raising of the lighting levels around 
the ArenA Boulevard and along the adjoining 
motorways, for example at the end of a concert 
at the Ziggo Dome, providing greater comfort 
and control as people head home by car or by 
public transport. Or take the special atmospheric 
lighting that is used to encourage visitors to 
lounge around in a catering or nightlight  
establishment as well as to enliven the public 
space. ‘Mood walls’ could be installed at 
gloomy spots, serving as an invitation to play 
with artistic lighting.

The existing ‘lighting infrastructure’, such 
as that for public lighting, can of course be 
adapted for other applications, bringing the 
‘smart city’ into the frame in a whole variety  
of ways: WiFi can be provided by equipment 
integrated into the lampposts of the future, 
and these lampposts can also be fitted  
with sensors to monitor air quality or count 
passers-by.

Light covenant
The public space can serve as a laboratory for 
innovative lighting solutions. Pilot projects for 
intelligent ‘smart lighting’ show how we can use 
light to make the environs more attractive and 
safer while also saving energy. Smart lighting  
is not just about lighting; it also involves  
connectivity (e.g. WiFi routers) and safety 
(CCTV cameras).

In the light of this development, on  
23 October 2012 alderwoman Carolien Gehrels 
signed the Smart Lights in Metropolitan  
Areas (SLIM) covenant on behalf of the City  
of Amsterdam. The co-signatories to this 
agreement were the cities of Eindhoven and 
Rotterdam, the enterprises Philips, Cisco and 
Alliander, and the Intelligent Lighting Institute 
(ILI) at Eindhoven University of Technology 
(TU/e). The goal is to jointly develop intelligent 
lighting solutions for public space. The first 
concrete step is a pilot scheme in the vicinity 
of the Amsterdam ArenA – the stadium,  
entertainment and retail centre around the 
Amsterdam Bijlmer multimodal station. From 
mid 2013 this area will be enriched with smart 
street lighting. The pilot scheme focuses  
on the chief tasks in this area: liveability,  
hospitality and sustainability.

Lighting design
Light has a marked effect on our perception  
of the city. Nevertheless, public lighting and 
lighting design are often only considered at  
a later stage in the design process. Lighting 
design ought to be a fixed component of  
the strategic policy to spur on Amsterdam’s 
continued development, in order to give the 
city a more balanced, more attractive and more 
specifically tailored ‘lightscape’ and ambience 
that contributes to the safety and beauty of 
public spaces.

The reciprocal adjustment of various light 
sources, such as daylight, street lighting, bus 
and tram shelters, shop-window illumination, 
the floodlighting of façades and light from  
private dwellings, plays an important part in 
urban design. Computer simulations are an  
aid to gaining insight into how the lightscape 
and ambience of a street, square, building or 
motorway will eventually look at an early stage 
in the process. It also provides insight into the 

expected energy consumption of each 
potential solution. In Amsterdam’s urban 
design practice the use of such simulations 
could lead to a more integrated approach  
to lighting design.

The way in which we experience our public 
space can also be differentiated by artworks of 
light. Whether it is permanent or temporary, 
light art can lend significance to a street, square 
or building. The deployment of innovative 
media technologies such as video projection 
in public space is making inroads around the 
world, for commercial as well as artistic  
purposes. These kinds of illuminated displays 
are a separate category within lighting design, 
but add to the significance of light for the city. 

Environmentally conscious  
illumination
Lighting is important, but between midnight 
and 6 o’clock in the morning it is often unneces-
sary. An excess of light disturbs the rhythms of 
nature and human beings. Amsterdam is keen 
to combat light nuisance and light pollution, 
thus reducing energy consumption, and to 
improve the sense of safety and atmosphere  
in the evening and at night. At the moment  
the nocturnal light intensity in the centre of 
Amsterdam is 40 times higher than in the  
natural environment – nowadays we can see 
hardly any stars.

We can reduce energy consumption  
by using lighting only when it is necessary.  
Environmentally conscious illumination literally 
makes a better impression: less and better is 
feasible. Measures to combat unnecessary  
illumination also play an important part in 
motivating citizens and businesses to save 
energy.

An integral approach
For a long time, public lighting was only  
taken into consideration for the effect on  
the streetscape and the level of lighting that 
was needed to meet a technical guideline.  
The influence of all other forms of illumination 
was disregarded. An integrated approach to 
the use of light is now of interest for reasons of 
sustainability, city marketing, atmosphere and 
the metropole’s allure for tourists.

Light in public space  
Integrated and sustainable
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1 ‘s Nachts worden (sport)parken, groengebieden 
en volkstuinen zo min mogelijk verlicht. / At night the 
illumination of parks, sports fields, green areas and  
allotment gardens is kept to a minimum.
Foto: Doriann Kransberg

2 Kunstlicht is een vanzelfsprekendheid geworden 
in ons dagelijkse leven. De belangrijkste lichtbron 
blijft toch nog altijd de zon. / Artificial lighting has 
become a normal part of our daily lives. The sun is 
still the most important source of light.
Foto: Edwin van Eis



Stadsbeeld 02/13
Verkeersmachine

Via de Westrandweg naar Westpoort 
Toen de Coentunnel in 1966 werd geopend, kon niemand zich  
voorstellen dat nog geen twintig jaar later dit deel van het hoofd-
wegennet opnieuw vol zou staan met files. Om dit knelpunt opnieuw 
op te lossen, wordt de bottleneck voor de Coentunnel nu verbreed. 
Deze uitbreiding is waarschijnlijk eind 2013 klaar.

Meer rijstroken betekenen meer verkeer. De A10-west heeft te  
weinig rijstroken om dit extra verkeer af te voeren; verbreden is  
vanuit ruimte en milieu geen optie. Daarom is de Westrandweg aan-
gelegd, die loopt van de Coentunnel via Westpoort tot knooppunt 

Raasdorp bij de A9. Het eerste deel is in december 2012 open-
gesteld voor het verkeer.

Volgens Rijkswaterstaat kan je al merken dat verkeer vaker via de 
Westrandweg naar Westpoort rijdt in plaats van via de A10-west.  
Dat zal bij de opening van de verbrede Coentunnel verder toe-
nemen, al sluit Rijkswaterstaat niet uit dat je in de verre toekomst 
tóch weer in de file staat voor de Coentunnel. Je kunt het je nauwe-
lijks voorstellen.

Henk Groenewegen, Hoofdontwerper Infrastructuur

Artist impression: Movares


