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Actualisering van het Lichtplan 2012
De afbeeldingen en foto's van technisch materieel (bvb.
armaturen) in deze publicatie hebben een louter informatief
doel (voorbeelden).

INLEIDING

Waarom een Lichtplan?
Een Lichtplan kan worden gedefinieerd als een samenvattend document dat, vertrekkende van een bestaande situatie, de inhoud van het globale lichtbeleid weergeeft en de
grote lijnen die de beleidsmakers hiermee voor ogen hebben voor de komende 10, 15 of 20 jaar vertaalt in plannen, samen met een gedetailleerd beeld van de operationele
uitvoeringsfasen.
Een Lichtplan wordt tevens opgevat als referentiemateriaal voor de invoering van de nieuwste verlichtingstechnieken, die erop gericht zijn het energieverbruik te beperken
en het beheer van de verlichting te optimaliseren. Het bepaalt de voornaamste technische eigenschappen van de geplande verlichting, zonder verlichting te verengen tot
een louter functioneel antwoord op de veiligheidsvereisten van het wegverkeer.
Het Plan geeft een overzicht van de problematiek op het vlak van verlichting en van de gemaakte keuzes, rekening houdende met de functies en de behoeften van elke
stedelijke ruimte en component, zoals het lichtniveau in functie van het type weg en de specifieke te verlichten ruimte, de oriëntering van het licht, de lichtkleur, de
lichteffecten, de lichtpunthoogte en de opwaardering van bepaalde sites door middel van verlichting.
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Naar een nieuwe generatie Lichtplannen

De nacht, de helft van het jaar
Een stad leeft niet alleen overdag. In onze contreien varieert de nacht, op een
dag van 24 uur, tussen zeven uur in de zomer en zestien uur in de winter, wat
overeenkomt met twee derden van een dag. Vandaar het belang van onze

Momenteel lijkt er zich, zeker in Europa, een nieuwe trend af te tekenen op het
vlak van stedelijke verlichting.

haar geografie en op haar ijkpunten. We kijken met een andere blik naar de

Louter stedenbouwkundige analyses en voorstellen, gebaseerd op noties
als verkeersaders en erfgoed, worden vervangen door een meer holistische
benadering, die rekening houdt met de complexiteit en de beleving van de stad
en, op een meer fundamenteel niveau, ook met duurzaamheid.

dingen, een scherpere blik op bepaalde aspecten, een alluderende blik op andere

We evolueren dus geleidelijk aan:

aspecten, en zo wordt de stad in haar essentie onthuld.

• van analyses op grootstedelijke schaal naar kleinschaliger analyses;
• van architecturaal licht naar landschapsverlichting;
• van city beautification naar sociale verlichting;
• van een verlichting van het erfgoed naar een verlichting voor de mensen die
in de stad wonen;
• van oververlichte steden naar het herontdekken van de nacht.

nachtelijke kijk om een juiste visie te krijgen op de stad. Door een stad te bekijken
vanuit nachtelijk standpunt krijgen we zicht op de krachtlijnen van de stad, op

Overdag wordt een stad onderverdeeld naargelang bepaalde functies,
vervolgens in sectoren. De nacht brengt andere verhoudingen tot stand, legt
andere verbanden. Door ook ‘s nachts naar de stad te kijken, ontdekken we
vergeten assen en komen nieuwe ruimtelijke hiërarchieën aan het licht. Onze
gewaarwording van de visuele impact van een inrichting of een gebouw verschilt
eveneens tussen dag en nacht.
Door oog te hebben voor een stad ‘s nachts en voor een nachtelijke visie
proberen we deze nieuwe, virtuelere en poëtischere netwerken bloot te leggen.
Een stad ‘s nachts is geen nieuw te creëren stad, ze is het resultaat van deze

Zo ontstaat een tweede generatie lichtplannen, die meer gericht is op de beleving
van de stad, op de mensen die in de stad wonen, dan op een spektakelstad.
Het Lichtplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kadert helemaal in deze
dynamiek. Alle hoofdstukken focussen op de gebruiker, op de manier waarop
de stad beleefd wordt.

gewaarwordingen. *

Een stevige basis
In 1997 lanceerde het Brussels Gewest zijn eerste Lichtplan. Vijftien jaar later, in
2012, vormde deze studie uit 1997 een stevige basis om nieuwe aanbevelingen
uit te werken. Nu, in 2017, worden de aanbevelingen van het plan aangepast,
zodat ze beter aansluiten bij de actuele aandachtspunten van de territoriale
ontwikkeling en de technologische evolutie op het gebied van verlichting, die de
laatste jaren een stroomversnelling heeft doorgemaakt.
De analyse die in het Lichtplan van 2012 is gemaakt van het dag- en nachtlandschap
heeft nog niet aan kwaliteit ingeboet, maar dient te worden geactualiseerd
gezien de nieuwe inzichten.
*
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Vrije vertaling van citaat van R. Narboni, Collection Techniques de Conception, uitgeverij Le Moniteur, 1995.

Een structuur in drie fasen
Deze studie bestaat uit:
•

een analyse van de bestaande situatie , bekeken vanuit een historisch
standpunt, vanuit de invalshoek van de nachtelijke activiteiten, het
stedelijk landschap, de verplaatsingen en tot slot de openbare verlichting
(gerealiseerd in 2011-2012);

•

het eigenlijke Lichtplan, met aanbevelingen voor de openbare verlichting van
straten en pleinen en het verlichten van belangrijke sites en het erfgoed, ook
lichtscenografie genoemd (aanbevelingen geactualiseerd in 2016-2017).

•

een luik dat specifiek betrekking heeft op de Kanaalzone (en een uitbreiding op
de Kleine Ring)

Een bijzonder Lichtplan
Het Lichtplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in die zin bijzonder dat het aanbevelingen doet voor grote verkeersaders of invalswegen die verschillende gemeenten
doorkruisen. Het gaat dus om een complex wegennet dat als het ware een spinnenweb vormt dat de hele stad beslaat. Overleg met de gemeenten is dan ook van cruciaal
belang.
De focus ligt dus in de eerste plaats op de beleving van de stad, maar ook op de landschappen die deze vaak drukke verkeerswegen doorkruisen.
Bijna al deze wegen kennen lintbebouwing, met veelal traditionele Brusselse huizen langs de straatkant.
De juiste verlichting, zowel wat betreft plaatsing als kleurtemperatuur, kan daar een passende sfeer scheppen.
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Lichtplan 2017
De Brusselse regering heeft in haar Algemene Beleidsverklaring 2014-2019
verklaard de openbare verlichting coherent en op heel het Brusselse grondgebied
te willen ontwikkelen aan de hand van een gewestelijk Lichtplan. Dit Lichtplan is
opgesteld op basis van de verworvenheden en de richtlijnen die zijn uiteengezet
in het Lichtplan van 2012, waarvan het actieterrein is uitgebreid op basis van de
beoordeling van de uitvoering sinds de publicatie.
Dit nieuwe Lichtplan van 2017 wil niet alleen een totaalvisie van de verlichting op
gewestelijk niveau geven, maar ook dienen als leidraad voor de maatregelen die
worden genomen in de gebieden die de gewestregering bestempelt als prioritair
(zie kaart hiernaast). Daarom bevat dit document hoofdzakelijk specifieke
voorstellen voor deze gebieden. Deze worden bovendien op de achtergrond
weergegeven op alle kaarten van het Lichtplan, om niet te vergeten dat deze
plaatsen een primordiale rol spelen in de gewestelijke ontwikkeling.
Het Lichtplan wordt aangevuld door gedetailleerde studies betreffende sommige
van deze perimeters, om een concreet en pragmatisch antwoord met betrekking
tot verlichting te bieden voor gebieden die op korte termijn zullen veranderen:
• Gedetailleerde studie betreffende het Kanaal en het gebied Sainctelette/
Kruidtuin/Sint-Maria
• Projectfiche voor de wijk van het Zuidstation
• Projectfiche voor de wijk van het Weststation
• Projectfiche voor de wijk van de kazerne van Elsene
• Projectfiche voor de wijk Delta – Herrmann-Debroux
• Projectfiche voor de wijk Reyers
• Projectfiche voor de wijk Thurn en Taxis
Deze documenten zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Brussel Mobiliteit.
Het is de bedoeling dat deze aanbevelingen, net als de aanbevelingen van het
algemene Lichtplan, vanaf de ontwerpfase worden geïntegreerd in de projecten
(bijvoorbeeld door ze te verwerken in de bestekken voor de projectauteurs).
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HANDLEIDING BIJ HET LICHTPLAN
... OF HOE DE AANBEVELINGEN VAN HET LICHTPLAN CONCREET TOEPASSEN?
Drie studiefasen voor een Lichtplan
Inzicht in de bestaande toestand
In dit deel wordt de bestaande toestand van een gegeven moment geanalyseerd
(2010-2011-2012). Er wordt een gevarieerd beeld geschetst van het gewest, waarbij
uiteenlopende aspecten aan bod komen als het grondgebied (de vorming, de
eigenschappen enz.), de bestemmingen en natuurlijk de al aanwezige verlichting.
De conclusies van deze analyse dienen als voedingsbodem voor de aanbevelingen
van het tweede deel. We wijzen erop dat dit hoofdstuk niet geactualiseerd is in
2017.

Geplande toestand
Het is dit hoofdstuk, dat is geactualiseerd in 2017, dat precieze informatie bevat
betreffende de in de toekomst gewenste nachtelijke situatie in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Dit tweede luik bevat niet zozeer grote richtlijnen, maar
wel relatief precieze aanbevelingen betreffende hetgeen verlicht moet worden en
hoe dat verlicht moet worden. De informatie wordt gegeven in de vorm van kaarten
van het grondgebied en beschrijvingen van het aanbevolen type verlichting, soms
vergezeld van illustraties (foto’s van referenties) bij wijze van voorbeeld.
Het is dus dit tweede deel dat het meest gebruikt zal worden van dag tot dag
door de verschillende actoren die actief zijn op het terrein (gewestelijke diensten,
projectauteurs, technici enz.) om de aanbevelingen van het Lichtplan in de praktijk
te brengen. De praktische handleiding die ze hier vinden, moet hen helpen bij
deze taak.

Toepassing van het deel Aanbevelingen
(= geplande toestand)
De aanbevelingen voor de geplande toestand worden geformuleerd op twee
niveaus:

Achterliggende beschouwingen
Er is voor deze titel gekozen, omdat hij aangeeft dat de verschillende thema’s
die in dit hoofdstuk behandeld worden, overkoepelend zijn en van toepassing
zijn op elke actie met betrekking tot de openbare verlichting, op alle niveaus:
duurzaamheid, normen, beheer enz.
Het is dus interessant of zelfs nodig kennis te nemen van de inhoud van dit
hoofdstuk alvorens over te gaan tot een studie of een concreet project met
betrekking tot de openbare ruimte.

Aanbevelingen voor het nachtlandschap
Dit hoofdstuk bevat de eigenlijke verlichtingsvoorstellen, op verschillende
niveaus:
• de openbare verlichting van de straten, de pleinen en de andere ruimtes = de
basis
• de verlichting van scenografische elementen op het gewestelijke grondgebied
(erfgoed, begroeiing enz.) = de herkenningspunten
Deze twee lagen komen op elkaar te liggen, om samen een coherent Brussels
nachtlandschap te vormen.

Een zoom op de Kanaalzone (en een deel van de Kleine Ring) - bijlage
Deze bijzondere studie bevat de aanbevelingen voor de prioritaire actiezone
die bestaat uit het stedelijke deel van de Kanaalzone en het deel van de Kleine
Ring van het Saincteletteplein tot de Schaarbeeksepoort, dat ook een deel van de
Koningsstraat tot de Koninklijke Sint-Mariakerk omvat.
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Werkwijze

Wegen

De volgende stappen moeten worden gevolgd bij de
studie van een concrete toepassing van de aanbevelingen
van het Lichtplan volgens deze twee interventielagen:

1. Plaatsing

2. Lichtkleur

3. Modellen

Op mast of console?
Hoogte?
> Kaart van de geplande
plaatsingen p. 39

Warm wit 3000 K
of neutraal wit 4000 K?
> Kaart van de geplande
lichtkleuren p. 40

Welk type?
> Kaart van de geplande
modellen P.41
> Catalogus van de modellen p. 42

Omvat de projectperimeter de studie van de openbare
verlichting die dient als basisverlichting?

1.	 De basis: de openbare verlichting
Gaat het om de verlichting van een weg?
Zo ja, raadpleeg de betreffende hoofdstukken in het
Lichtplan om iedere parameter te preciseren:
• Plaatsing
• Lichtkleur
• Modellen
> De ligging van de weg zoeken op de kaart, kijken op
de legende en vervolgens de verklarende teksten en
voorbeelden raadplegen.
Hoe de aanbevelingen controleren en preciseren?
De verschillende parameters worden gematerialiseerd door
middel van een doorsnede waarop het wegprofiel te zien is.
Er zijn verscheidene typedoorsnedes bepaald in het
Lichtplan, voor de verschillende types wegen.
> Nagaan of er al een doorsnede gemaakt is van de
bestudeerde plaats en of er een soortgelijke typologie
voorhanden is.
> Als dat niet het geval is, zelf een doorsnede maken op de
plaats van het project.
Gaat het om een andere ruimte dan een weg?
Het is ook van essentieel belang na te gaan of de
bestudeerde plaats of een deel ervan is geselecteerd als een
van de specifieke ruimtes (pleinen, kruispunten, parken
enz.) waarvoor bijzondere aanbevelingen gelden, met
name wat betreft model armatuur en lichtkleur.
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4. Verificatie via dwarsprofiel van de weg
Bestaat er een typedoorsnede die kan worden
toegepast?
Moet er een nieuwe doorsnede gemaakt worden?
> Kaart van de doorsnedes per typologie p. 43
> Doorsnedes voor en na (12) p. 44 tot 55

Specifieke ruimtes
Wordt de plaats beschouwd als specifieke ruimte?
Welke categorie van ruimte?
Welke aanbevelingen?
> Uitgebreide catalogus van de modellen p. 59
> Kaart van de specifieke ruimtes p. 60

Zijn er specifieke typologieën van de te behandelen ruimtes?
Aangezien de configuratie van gewestwegen over het algemeen vrij complex is (doordat
ze relatief breed zijn), is de kans groot dat de ontwerper te maken krijgt met subruimtes
met eigen specifieke behoeften, zoals fietsroutes of voetgangerszones. Daarom zijn de
aanbevelingen voor deze plaatsen meer gedetailleerd bepaald in het Lichtplan.
> Raadpleeg de betreffende hoofdstukken om na te gaan welke aanbevelingen van
toepassing zijn.

Scenografische
herkenningspunten
1. Het erfgoed
Welke gebouwen?
> Kaart van het erfgoed p. 66

Omvat de projectperimeter de verlichting van scenografische herkenningspunten?

1.	 De herkenningspunten: lichtscenografie
Na de basisverlichting wordt de laag van de in het Lichtplan geselecteerde scenografische
herkenningspunten bestudeerd.

2. De skyline

Bevinden er zich in het bestudeerde gebied te verlichten scenografische elementen?

Welke torens?
> Kaart van de skyline p. 69

Raadpleeg de verschillende kaarten in het Lichtplan waarop de verschillende categorieën
van geselecteerde herkenningspunten zijn aangeduid:
• Het erfgoed
• De skyline
• Het groene en blauwe netwerk
• De spoorweg
> De ligging van de projectperimeter bepalen en nagaan of er een of ander type
herkenningspunt in gelegen is.
> Aan de hand van de teksten en de referentiefoto’s in het betreffende hoofdstuk nagaan
welke bijzondere aanbevelingen van toepassing zijn op ieder type herkenningspunt.

3. Het groene en blauwe netwerk
Welke elementen?
> Kaart van het groene en blauwe
netwerk p. 72

Zijn er in het bestudeerde gebied andere herkenningspunten gelegen die niet aangeduid zijn op
de kaarten?
• Spooronderdoorgangen (voetgangers)?
• Viaducten?
• Bovengrondse haltes van het openbaar vervoer?
> Aan de hand van de teksten en de referentiefoto’s in het betreffende hoofdstuk nagaan
welke aanbevelingen van toepassing zijn op ieder type herkenningspunt (overige thema’s).

4. De spoorweg
Welke elementen?
> Kaart van de spoorwegverlichting p. 74

Het is door deze twee lagen op elkaar te plaatsen en harmonieus te behandelen dat de
verlichting zich coherent met het hele gewestelijke grondgebied zal ontwikkelen.
9
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HET LICHTPLAN, GEPLANDE TOESTAND (2017)
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1.1. Drie pijlers
1.2. Tien maatregelen voor een duurzaam Lichtplan
1.3. Verlichting en veiligheid
1.4. De normen: interpretatie en toepassing
1.5. Leds
1.6. Het beheer van de openbare verlichting
1.7. Handelszaken en hun lichtreclame
2. LICHTPLAN: AANBEVELINGEN VOOR HET NACHTLANDSCHAP
2.1. Het Schaduwplan
2.2. De basis: de openbare verlichting
2.3. Lichtscenografie
2.4. Beheersplan
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1. ACHTERLIGGENDE BESCHOUWINGEN: DUURZAAM LICHT, MENSELIJK LICHT
1.1. Drie pijlers
Volgens de definitie uit 1987 van de Wereldcommissie voor Milieu en Ontwikkeling
is duurzame ontwikkeling ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden
zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien
in gevaar te brengen. De drie pijlers van duurzame ontwikkeling verwijzen naar drie
aspecten van de menselijke activiteiten: het economische aspect, het sociale aspect
en het milieuaspect. Via duurzame ontwikkeling wordt gestreefd naar een coherent
en leefbaar evenwicht op lange termijn tussen deze drie aspecten.
In onze samenleving, die 24 uur per dag draait, vinden we het evident dat we
licht nodig hebben bij ons nachtelijk leven in de stad. Maar in een dergelijke
samenleving moeten we ons ook bewust zijn van de impact en de gevolgen
van een beheersplan zoals het Lichtplan, met name de impact op het milieu, de
levenskwaliteit van de bewoners en de economie. Daarom streven we ernaar om in
dit Lichtplan een duurzame benadering van de openbare verlichting te hanteren.
Alleen al het feit dat er een Lichtplan wordt uitgewerkt, kan beschouwd worden als
een duurzame maatregel. Dit initiatief, waarmee we aanbevelingen willen doen op
het vlak van de openbare verlichting op basis van een gedetailleerde analyse van
de bestaande verlichting, vormt een visie voor middellange termijn die ons in staat
moet stellen de investeringen te plannen, de prioriteiten te bepalen, de levensduur
van de installaties te optimaliseren enz.
In dit hoofdstuk behandelen we de impact van de openbare verlichting op elk
van de aspecten van duurzame ontwikkeling (ecologisch, economisch en sociaal).
De drie pijlers van duurzame ontwikkeling werken op elkaar in en zijn van elkaar
afhankelijk. De aanbevelingen zullen dan ook een invloed hebben op elk van deze
aspecten.
Het is echter nagenoeg onmogelijk volledig te voldoen aan de vereisten van de
drie pijlers tegelijkertijd. Daarom wordt in elk project de voorrang gegeven aan
een van de pijlers, afhankelijk van de situatie. In bepaalde wijken is bijvoorbeeld de
sociale pijler meer actief, terwijl in andere gebieden het ecologisch of economische
criterium primeert.
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Het ecologische aspect
Een vermindering van het elektriciteitsverbruik voor openbare verlichting
heeft een weerslag op de uitstoot van broeikasgassen en bijgevolg ook op de
klimaatopwarming.
De lichtvervuiling door lichtverstrooiing in de atmosfeer is extreem hoog in onze
streken. De nachtelijke sterrenhemel heeft de laatste tientallen jaren beetje bij
beetje plaats moeten ruimen voor een lichtkring veroorzaakt door het overmatig
verlichten van steden en autosnelwegen. De sterrenhemel maakt echter deel uit
van ons erfgoed en moet zo goed mogelijk worden bewaard.
Nachtelijk licht heeft ook een invloed op fauna en flora. De openbare verlichting
verstoort het evenwicht van de cycli van blootstelling aan het licht (essentieel voor
het goed functioneren van dierlijke organismen) en dat kan een weerslag hebben
op de biotoop. Daarmee moet rekening worden gehouden bij het bepalen van de
brandtijden en de golflengte van de lichtbronnen.

Het economische aspect
Duurzame ontwikkeling in het kader van openbare verlichting omvat ook een
zekere kostenbeheersing. De verhoging van de elektriciteitsfactuur was in feite de
eerste drijfveer achter het streven naar een duurzamere aanpak van de openbare
verlichting. De redenen voor de verhoging liggen in de eerste plaats bij de sterk
gestegen energieprijzen, maar daarnaast ook bij de toegenomen verlichting
(meer lichtpunten, waardoor ook meer onderhoud vereist is en een langere
verlichtingsduur).

Om de energiefactuur opnieuw te doen dalen, heeft de overheid werk gemaakt van
de volgende punten:
•

efficiëntere lichtbronnen: lichtbronnen van de laatste generatie (met name
leds) die een afdoende energie-efficiëntie bieden;

•

armaturen van betere kwaliteit (met minimaal beschermingsgraad IP66);

•

een preciezer beheer van de openbare verlichting: aanpassing van de lichtsterkte
aan het gebruik.

Deze aanpak moet worden voortgezet en zelfs versterkt.
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Het sociale aspect
De nieuwe functies van openbare verlichting
De manier waarop mensen het licht waarnemen moet
een rol spelen bij elk openbaar verlichtingsproject. Het
comfort van de gebruiker van de openbare ruimte moet
de belangrijkste bekommernis zijn bij het plannen van
de openbare verlichting. Een dergelijke kwalitatieve
benadering is alleen mogelijk als er rekening wordt
gehouden met de specifieke kenmerken van elke site
en met de perceptie van de gebruiker.
Openbare verlichting (of stadsverlichting) krijgt steeds
vaker nieuwe functies toegedicht:
•

•

•

in termen van sfeer, gezelligheid van de openbare
ruimtes, het imago van de stad. Het licht moet
niet alleen zorgen voor meer veiligheid, maar ook
voor een herwaardering van de stad, de openbare
ruimtes, de monumenten... Licht wordt ingezet om
de leefomgeving van de bewoners te verbeteren;
in termen van stadsplanning. Het licht structureert,
brengt eenheid in de wijken, creëert samenhang
tussen de wijken enz.;
en tot slot, in termen van een bijdrage tot de
communicatie van de stad, in termen van het
promoten van het imago van de stad. Verlichting
heeft een communicatiefunctie, het is een goede
manier om van zich te laten spreken.

Deze nieuwe functies van stadsverlichting kunnen
beschouwd worden als echte parameters ter verbetering
van de leefomgeving van de bewoners.
Daarom raden wij de beheerders, de ontwerpers
en de planners van de verlichting aan om deze
multifunctionaliteit uit te dragen en een afweging te
maken van de verschillende rollen die verlichting kan
spelen.
14

1.2. Tien maatregelen voor een duurzaam Lichtplan

1 Een Schaduwplan

Een duurzame aanpak gaat gepaard met het verminderen of doven van alle overbodige verlichting. Derhalve omvat het Lichtplan ook een
Schaduwplan, om het totale verbruik van de openbare verlichting terug te dringen.

2 Aangepaste apparaten

Een armatuur die de nachtelijke omgeving in het algemeen en de sterrenhemel in het bijzonder respecteert, heeft geen opwaartse
lichtuitstraling. De nieuwe armaturen die geïnstalleerd worden, zijn zodanig ontworpen dat ze alleen verlichten wat verlicht moet worden met
een minimale lichtverstrooiing naar de huizen.
Het gebruik van apparaten met een hogere energie-efficiëntie vermindert het opgenomen vermogen en dus ook het energieverbruik.

3 Efficiënte lichtbronnen

De keuze van het type lichtbron is natuurlijk van kapitaal belang. Niet alleen de energie-efficiëntie en de levensduur moeten verzekerd zijn, het
geproduceerde licht moet ook van goede kwaliteit zijn.

4 Productiecyclus

De bestekken voor wegenwerken moeten milieuclausules bevatten die onder meer rekening houden met de globale ecologische voetafdruk van
de gevraagde apparaten, van productie tot recyclage na afdanking. Deze ecologische balans noemt men grijze energie. Momenteel bestaan er
geen Europese normen omtrent grijze energie, maar in de mate van het mogelijke zullen de duurzaamheidscriteria (Ecolabel van de Europese
Commissie - www.ecolabel.eu) geëist worden voor de uitrusting die gebruikt wordt voor de openbare verlichting.

5 Een beperkt en neutraal gamma

Het Lichtplan houdt rekening met de reeds voorhanden verlichting en met de kenmerken van het terrein. Er worden realistische oplossingen
voorgesteld die geen te grote investeringen vergen, met name wat betreft onderhoud. De in het Lichtplan voorgestelde catalogus van armaturen
bevat een beperkt aantal modellen met een sober en neutraal design.

6

Technische oplossingen die een geoptimaliseerd beheer op het vlak van onderhoud en beheer van de openbare verlichting mogelijk maken,
moeten systematischer ingevoerd worden.
> Zie punt 1.6. Het beheer van de openbare verlichting

Een goed beheer

7 Tijdsaspect

Led-technologie en daarvan afgeleide producten maken interessante tijdsscenario’s mogelijk die afgestemd zijn op het gebruik, zowel voor de
openbare verlichting (de basis) als voor de herkenningspunten.

8

Normen

De Europese norm (EN 13 201) betreffende openbare verlichting moet worden toegepast op de gewestwegen.
Deze norm bepaalt een minimale verlichtingssterkte en luminantie voor de wegen afhankelijk van hun categorie.
> Zie punt 1.4. De normen: interpretatie en toepassing voor meer informatie over aanvullende normen.

9

Goed doordachte verlichting

Algemeen genomen moet elk verlichtingsproject bestudeerd worden in functie van de drie pijlers van duurzame ontwikkeling. Een kwalitatief
verlichtingsproject gebruikt geschikt materiaal dat weinig verbruikt en alleen verlicht wat moet worden verlicht. Het is absoluut noodzakelijk dat
de precieze plaats van ieder lichtpunt voorafgaand zorgvuldig bepaald wordt: het juiste licht op de juiste plaats voor een betere levenskwaliteit.

10 Een krachtig elektriciteitsnet

Het is absoluut noodzakelijk de duurzaamheid van het verlichtingsnet te verzekeren. Dit doel kan alleen bereikt worden als de uiteindelijke
elektrische installatie aan de volgende prestatiecriteria voldoet:
1) maximale spanningsval tussen algemene ingang en willekeurige ontvanger: 3% van Un;
2) absolute conventionele grensspanning UL =25 V voor elk type armatuur; code BB2 conform artikel 31.02 van het AREI;
3) dispersieweerstand van de aarding: max. 30 ohm in het TT-net, in het TNS-net conform rekennota;
4) kortsluitstroom minimaal Ikmin > Im van de automaat op elk punt van de beschermde kring;
5) thermische voorschriften voor de leidingen in acht genomen op elk moment van de installatie;
6) totale selectiviteit van stroom, tijd en verliesstroom (indien van toepassing) tussen de betrokken zekeringen stroomopwaarts en
stroomafwaarts.

Als lid van de internationale vereniging LUCI (Lighting Urban Community International) was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een van de 30 steden die in juni 2011 het Charter voor Stadsverlichting ondertekenden voor een duurzame
ontwikkeling van de verlichting en zich zo aansloot bij een waar Europees duurzaam netwerk. www.luciassociation.org/luci-charter-on-urbanlighting.html
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1.3. Verlichting en veiligheid
Laten we even in detail terugkomen op een van de basisfuncties van verlichting: veiligheid.
Als we spreken over veiligheid, spreken we over verschillende zaken: veiligheid op de weg,
veiligheid van personen (criminaliteits- en misdaadcijfers) en het veiligheidsgevoel in de stad.
Objectieve veiligheid
Veiligheid is een delicaat onderwerp. Een interessant feit is dat de mate waarin openbare
ruimtes verlicht worden, sterk verschilt van land tot land.
De toegepaste verlichtingssterkte hangt nauw samen met de cultuur van het land.
In België wordt er veel verlicht, terwijl dat in de Scandinavische landen veel minder is. We
kunnen onze verlichtingsniveaus dus geleidelijk aan verlagen om onze bevolking te laten
wennen aan minder verlichting, maar met behoud van voldoende comfort. De in acht te
nemen minimumniveaus zijn vastgelegd in een Europese norm, waarvan de toepassing
soms complex en voor interpretatie vatbaar blijkt. Daarom wijden wij het volgende
hoofdstuk aan dat thema.
Sinds de jaren 1960 zijn er al verscheidene studies gedaan naar het verband tussen
openbare verlichting en veiligheid. Aanvankelijk onderzochten al deze studies de directe
invloed van verlichting op de criminaliteit. Het ging om vergelijkende voor-en-nastudies:
het aantal gemelde misdaden en strafbare feiten (voornamelijk diefstallen, agressie
en inbraken) enkele maanden voor de realisatie van een grote verlichtingsrenovatie
(verschillende straten) werd vergeleken met het aantal gemelde misdaden en strafbare
feiten enkele maanden na de realisatie van het project.
We moeten echter enkele kanttekeningen maken bij de methode die is toegepast voor
deze studies.
Om te beginnen zijn er niet altijd strikte regels gevolgd bij het meten van de fysieke en
fotometrische eigenschappen van de installaties noch bij de statistische analyses.
Wat betekent bijvoorbeeld een daling van het aantal strafbare feiten in een wijk na het
vernieuwen van de verlichting als de criminaliteit in heel de stad is gedaald als gevolg
van andere, niet-bestudeerde factoren? Of wat betekent dan een stijging van het aantal
strafbare feiten in een aangrenzende wijk, als men weet dat de verplaatsing van de
criminaliteit een ongewenst neveneffect kan zijn?
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•
•

de kosten hiervoor liggen veel lager dan voor een reparatie van het wegdek;
een vernieuwing van de openbare verlichting brengt zeer weinig hinder teweeg.

Hieruit kunnen we het volgende besluiten:
•

•

enerzijds is verlichting geen wondermiddel. De efficiëntie van een
verlichtingsrenovatie als grootschalige preventiemaatregel is nog niet
bewezen. In sommige gevallen kan meer verlichting ook negatieve gevolgen
hebben;
anderzijds kan verlichting in zeer specifieke zones voor een reële verbetering
van de criminaliteit en meer algemeen van het veiligheidsgevoel zorgen.

Een goed ontwerp is dus van primordiaal belang!
Alvorens over te gaan tot de maatregelen die wij aanbevelen in het kader van
ons Lichtplan vatten we in onderstaande tabel de krachtlijnen samen van een
duurzame benadering voor de openbare verlichting.

Subjectieve veiligheid
De debatten rond deze studies hebben
onveiligheidsgevoel op de voorgrond geplaatst.

ook

de

kwestie

van

Openbare verlichting

1.	 Levenskwaliteit

•
•

Veiligheid van de gebruikers
Opwaardering van het nachtelijke
stadsomgeving

2.	 Milieubescherming

•
•

Energie-efficiëntie
Terugdringen van lichthinder

•

‘s Nachts in een beter licht plaatsen:
• winkelzones (in de stad),
• evenementen in de stad,
• toeristische plaatsen,
• sport- en kunstmanifestaties,
• het nachtelijk vervoer.

•

Opwaardering van de wijken
• continuïteit van de interwijkenwegen
en randwegen,
• werk maken van verlaten gebieden.

het

Heel wat studies zijn het erover eens dat de bevolking zich geruster voelt als er
kwalitatief betere verlichting wordt geplaatst, niet alleen rechtstreeks door de
werking van het licht, maar ook onrechtstreeks doordat het feit dat er werken
worden uitgevoerd een teken is dat de overheid met hen inzit, des te meer als de
bevolking betrokken wordt bij de uitwerking van de projecten.
Een goed doordachte aanleg kan ook onder de bevolking een ingesteldheid doen
ontstaan die spontaan leidt tot een vorm van sociale controle.
In vergelijking met andere ingrepen in de openbare ruimte biedt verlichting de
volgende voordelen:
•

Duurzame
ontwikkeling

veranderingen aan of vervangingen van verlichtingsinstallaties zijn sneller
uitgevoerd dan andere ingrepen;

3.	 Economische
ontwikkeling

4.	 Sociaal aspect
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1.4. De normen: interpretatie en toepassing
Waarom een norm?
Om de notie van het juiste licht op de juiste plaats objectief te kunnen beoordelen,
zijn er minimumwaarden voor de verlichtingssterkte en de luminantie vastgelegd
in een Europese norm (EN 13201).
Openbare verlichting moet immers niet alleen voor comfort zorgen, maar in de
meeste gevallen in de eerste plaats ervoor zorgen dat verschillende categorieën
gebruikers (voetgangers, voertuigen enz.) hun taken kunnen uitvoeren en zich
veilig kunnen verplaatsen na zonsondergang. Daarom zijn de fotometrische
prestaties vastgelegd.

de Europese norm EN 60598, althans het deel dat betrekking heeft op de
beschermingsgraden van de behuizingen (IP-code);
de Europese norm EN 62262, althans het deel dat betrekking heeft op de
bescherming die behuizing van elektrische apparatuur biedt tegen mechanische
schokken van buitenaf (IK-code);
de internationale norm IEC 60617, elektrische schema’s en grafische symbolen.

Welke norm(en)?

de internationale norm IEC 62368-1, met name elektrische veiligheidsklasse II.

Op openbare verlichting is de norm EN 13201 van toepassing (met uitzondering van
aanstralingen). Deze norm is geïnspireerd op de norm CIE 115 van de Commission
Internationale de l’Éclairage (internationale verlichtingscommissie). Op nationaal
niveau wordt hij aangevuld door de norm NBN L18-004, die bepaalde aspecten
ervan preciseert.

De gids CENELEC - CLC/TR 50480 Bepaling voor het vaststellen van het doorsnedegebied van geleiders en het kiezen van beschermingsinrichtingen, gids voor de
berekening van kortsluitstromen en de impedantiemethode.

Het is belangrijk te benadrukken dat deze normen geen wettelijke waarde hebben
in de eigenlijke zin van het woord. Toch worden ze in het algemeen toegepast door
de verschillende actoren die actief zijn in de openbare verlichting.
Verscheidene organisaties hebben al nota’s en gidsen gepubliceerd om de
aanbevelingen te verduidelijken en de toepassing ervan te vergemakkelijken, maar
het is niet altijd eenvoudig om er wegwijs uit te geraken!
De normen kunnen worden beschouwd als leidraden, die een aanknopingspunt
bieden voor de harmonisatie van de lichtniveaus over heel het grondgebied. Ze
hebben echter ook een subjectief karakter, aangezien de aanbevelingen vatbaar
zijn voor interpretatie. Daarom is het bij openbareverlichtingsprojecten doorgaans
nodig dat de verlichtingsactoren (ontwerpers, netbeheerders, besturen enz.) het
met elkaar eens worden over een compromis.
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De volgende normen moeten eveneens worden geïntegreerd:

Inhoud, interpretatie en toepassing
De Europese norm EN 13201 omvat vijf hoofdstukken:
• TR 13201-1 – Technische nota. Selectie van verlichtingsklassen
• EN 13201-2 – Prestatie-eisen
• EN 13201-3 – Prestatieberekening
• EN 13201-4 – Methodes voor het meten van de verlichtingsprestaties
• EN 13201-5 – Energieprestatie-indicatoren
De norm wordt constant verder ontwikkeld. Momenteel ligt er een zesde hoofdstuk
ter studie:
• EN 13201-6 – Gebruiksfactoren
Voor het gemak en de duidelijkheid bespreken we hier eerst de twee eerste
hoofdstukken. Het zijn immers vooral deze hoofdstukken die gebruikt worden bij
het ontwerp van een nieuwe openbareverlichtingsinstallatie.
1.	 Selectie van verlichtingsklassen: de eerste stap in het ontwerp van een installatie,
zijnde het bepalen van de klasse waartoe de weg of de te verlichten ruimte
behoort, is van primordiaal belang. Het is de verlichtingsklasse die bepaalt
welke waarden aanbevolen zijn voor de verlichtingssterkte of de luminantie.
Er zijn drie categorieën van ruimtes gedefinieerd: wegen voor gemotoriseerd
verkeer (M of ME), conflictzones (C of CE) en voetgangerszones (P of S).
Voor elk van de klassen van deze categorieën (zes per categorie) wordt er
een selectie gemaakt op basis van verschillende (deels subjectieve) criteria:
snelheid, verkeersdrukte, samenstelling van het verkeer enz. Er bestaan
verschillende methodes om te bepalen welke klasse van toepassing is. Wij
raden de volgende aan (het doel is de verlichting correct te doseren, m.a.w.
voldoende licht om in de behoeften te voorzien maar ook niet te veel):
Stap 1: Nagaan welke categorie van ruimte van toepassing is (M, C of P)
en de tabel en de formule van de norm CIE 115:2010 gebruiken;
Stap 2: Het resultaat vergelijken met de aanbevelingen van NBN L18-004;
Stap 3: Nagaan in welke context men zich bevindt, tot welke klassen de
ruimtes behoren die grenzen aan de studieperimeter
> maximaal 1 klasse verschil tussen twee aangrenzende ruimtes om een te
groot contrast te voorkomen;
Stap 4 : Bepalen welke klasse het best geschikt is.
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2.	 Interpretatie en toepassing van de eisen: De eisen variëren afhankelijk van de
categorie en de klasse, met name wat betreft het type waarden:
•
•
•

M of ME: gemiddelde luminantie (in cd/m2) + algemene gelijkmatigheid en
langsgelijkmatigheid van de luminantie (in %)
C of CE: gemiddelde horizontale verlichtingssterkte (in lux) + gelijkmatigheid
van de verlichtingssterkte (in %)
P of S: gemiddelde horizontale verlichtingssterkte (in lux) + minimale
gemiddelde horizontale verlichtingssterkte (in lux)

Voor wegen met gemotoriseerd verkeer is de gelijkmatigheid (van de luminantie)
het belangrijkste criterium. Te grote contrasten en zwarte gaten moeten worden
voorkomen.
In zones die hoofdzakelijk dienen voor voetgangers of gemengd verkeer
(conflictzones, zones-30, erven enz.), telt vooral de gemiddelde horizontale
verlichtingssterkte.
Voor oversteekplaatsen voor voetgangers gelden bijzondere aanbevelingen.
Hiervoor verwijzen we naar het volgende hoofdstuk.

SAMENVATTING VOOR EEN GOEDE KEUZE VAN DE VERLICHTINGSKLASSE EN EEN CORRECTE INTERPRETATIE VAN
DE TOEPASSELIJKE EISEN
1.	 De niveaus matigen
Vanuit het standpunt van duurzame ontwikkeling: voldoen aan de juiste eisen en niet onnodig verlichten (laagst mogelijke waarden met inachtneming van de
geldende normen)
2.	 Rekening houden met de context
• Directe omgeving (aangrenzende ruimtes): geen te groot contrast creëren (max. één klasse verschil tussen aangrenzende ruimtes)
• Algemene omgeving: coherentie in het hele gewestelijke grondgebied (zelfde eisen voor zelfde type ruimtes)
3.	 Aanpassen aan het reële gebruik
Verandering van het gebruik in de loop van de nacht met als gevolg een verandering van bepaalde gegevens die de keuze van de klasse beïnvloeden, zoals de
verkeersdrukte en de samenstelling van het verkeer
> de klasse van de eisen aanpassen aan de verschillende periodes van de nacht om het verbruik te verminderen (NB: alleen de gemiddelde luminantie zal veranderen,
de andere parameters blijven gelijk)
20

HET BIJZONDERE GEVAL VAN DE
VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATSEN
Voetgangers worden terecht beschouwd als zwakke gebruikers van de openbare
ruimte. Voetgangersoversteekplaatsen op de weg behoren tot de gevaarlijkste
plaatsen voor voetgangers, zeker als er geen verkeerslichten staan. Daarom is
het belangrijk de aanbevelingen ter zake voor het gewestelijke grondgebied te
verduidelijken en te harmoniseren.

Te promoten oplossing:
Uniforme verlichting van
heel de weg (inclusief
de oversteekplaats),
de voetgangers die de
oversteekplaats naderen, zijn
duidelijk te onderscheiden

Hierna vindt u de algemene regels, gevolgd door vier voorbeelden van situaties
die zich in werkelijkheid kunnen voordoen. Voor elk van deze gevallen geven we
precieze aanbevelingen vanuit een pragmatische invalshoek.
0. Algemeen
De eisen voor voetgangersoversteekplaatsen betreffen verschillende waarden:
• de gemiddelde horizontale verlichtingssterkte (Eh in lux);
• de uniformiteit van de verlichtingssterkte (U0 in %);
• de gemiddelde verticale verlichtingssterkte (Ev in lux).
Twee types verlichting kunnen worden toegepast om de voetgangers zichtbaar te
maken voor de andere weggebruikers:
• positief contrast: de voetganger is sterk verlicht en is vanuit de positie van de
bestuurder herkenbaar als persoon (> te promoten oplossing);
• negatief contrast: de voetganger bevindt zich voor een lichte achtergrond en is
herkenbaar als silhouet (tegenlicht).
Ook de verlichting van de wachtzone (1 meter voor de oversteekplaats aan
weerszijden van de weg) moet worden bestudeerd.
Lichtpunten in het midden van de weg moeten worden verboden.
Wit licht verdient de voorkeur wegens zijn goede kleurweergave. Een verschil
in kleurtemperatuur in vergelijking met de verlichting van de weg kan worden
toegelaten als de oversteekplaats zich op een weg met snel/druk verkeer bevindt
en niet uitgerust is met verkeerslichten.

Te mijden oplossing:
Groot contrast tussen
de oversteekplaats en de
directe omgeving door de
hypergerichte verlichting van
de oversteekplaats = gevaarlijk
voor voetgangers

Tabel van de verlichtingsklassen volgens EN 13201 en de bijbehorende minimale
verticale verlichtingssterkten:
Verlichtingsklasse van het te evalueren
wegdeel met voetgangersoversteekplaatsen
Klasse ME

Klasse CE

Nodige overeenstemmende Ev
Categorie

Vermogen: min
Ev (maintenance
value) (lx)

Klasse S
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Over het algemeen strekken de aanbevelingen ertoe geen te groot contrast te
creëren tussen de oversteekplaats en haar directe omgeving. In een stedelijke
omgeving met veel en ongestructureerd voetgangersverkeer kan het gevaarlijk zijn
de oversteekplaats en haar directe omgeving te sterk te verlichten ten opzichte van
de rest: als de automobilist de voetganger niet tijdig ziet naderen, heeft hij niet
voldoende tijd om te reageren. Een gematigde maar uniforme verlichting van heel
de weg is dus beter gepast.

Principeschema voor klassen ME2/CE2 en hoger:
• Oversteekplaats halverwege tussen twee verlichtingspalen
• Waarden voor de twee wachtzones moeten worden gecontroleerd

1.	 Wegklasse ME2/CE2 en hoger
Bij continue verlichting van de weg conform klasse ME2/CE2 (of hoger) is er geen
aanvullende verlichting van de oversteekplaats voor voetgangers nodig.
De opgegeven waarden voor de gemiddelde luminantie of gemiddelde
verlichtingssterkte voor deze klassen garanderen de inachtneming van de
aanbevolen minimale verticale verlichtingssterkte (Ev min = 7,5 lux voor klassen
ME2/CE2 en Ev min = 10 lux voor klassen ME1/CE1 - zie tabel op de vorige pagina).
Een eenvoudige verlichting van de weg kan dus volstaan, op voorwaarde dat het
volgende wordt gecontroleerd:
• de positionering van de palen ten opzichte van de oversteekplaats;
• het verlichtingsniveau van de wachtzones.
Deze oplossing zal met name worden toegepast bij nieuwe installaties, waar men
de plaats van de armaturen nog kan bepalen.
2.	 Wegklasse ME3/CE3 en lager
De wegklassen ME3/CE3 en lager vereisen aanvullende verlichting van de
oversteekplaats, om de aanbevolen minimale verticale verlichtingssterkte te halen
(Ev min = 5 lux).
Er is een extra lichtpunt nodig, zodat de kijkomstandigheden voor de bestuurders
in de twee richtingen gelijk zijn. De twee verspringend geplaatste palen worden op
dezelfde afstand van de as van de oversteekplaats geplaatst, op een afstand die 0,5
tot 1 keer hun hoogte bedraagt.
Ook deze oplossing zal veelal worden toegepast bij nieuwe installaties, hoewel het
in sommige gevallen mogelijk is een extra paal te plaatsen zonder al te veel extra
kosten.
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Principeschema voor klassen ME3/CE3 en lager:
• Oversteekplaats halverwege tussen twee verlichtingspalen
• Waarden voor de twee wachtzones moeten worden gecontroleerd

1.5. Leds
De laatste jaren rukt led-technologie (genoemd naar lightemitting diode, lichtuitstralende diode) steeds meer op in de
verlichtingsmarkt, in die mate zelfs dat de oude soorten lampen
(zoals natriumdamp- en metaalhalidelampen) steeds meer van
het toneel verdwijnen.

DE VOOR- EN NADELEN VAN LED-VERLICHTING
PRO:
1.	 Industriële realiteit (klassieke lichtbronnen verdwijnen geleidelijk aan)
2.	 Ongeëvenaarde levensduur (in theorie... want nog niet bewezen in een reële gebruikssituatie)
3.	 Goede energie-efficiëntie

Led-technologie heeft eerst ingang gevonden voor de verlichting
van monumenten. De geringe afmetingen van de apparaten,
de talrijke beschikbare lichtkleuren en het gemakkelijke
verlichtingsbeheer maakten de technologie bijzonder geschikt
voor deze toepassing. In het begin haalden led-apparaten geen
hoge vermogens. Daardoor konden ze niet ingezet worden voor
wegverlichting. Ondertussen is daar verandering in gekomen.
Door onderzoek en ontwikkeling zijn er de laatste jaren krachtige
apparaten op de markt gekomen die zich lenen voor talrijke
toepassingen.

4.	 Onmiddellijk maximaal verlichtingsniveau (geen opwarmtijd), vooral nuttig bij
aanwezigheidsdetectie

Enige tijd geleden was er nog voorzichtigheid geboden tegenover
deze nieuwe technologie, maar nu mag ze niet ontbreken in
de aanbevelingen van het Lichtplan. Leds maken deel uit van
de technologische en industriële realiteit van het moment.
De technologie heeft grote vooruitgang geboekt op korte
tijd (en wordt onophoudelijk verder verbeterd...). Bovendien
zorgt led-technologie over het algemeen voor een daling van
het energieverbruik. Dat is enerzijds toe te schrijven aan het
geringe opgenomen vermogen en de hoge energie-efficiëntie en
anderzijds aan de flexibiliteit van de installaties op het gebied
van de aanpassing van de verlichtingsniveaus (dimmen en
beheer).

MAAR pas op voor:

Hiernaast vatten we de belangrijkste voor- en nadelen van de
led-technologie samen.
De bovenstaande uiteenzetting is geïnspireerd op de volgende artikels:
http://www.notre-planete.info/actualites/4108-lampes-LED-avantages-inconvenients

5.	 Gemakkelijk precies te programmeren en te dimmen
6.	 Compacte, zelfs geminiaturiseerde apparaten
7.	 Materialen grotendeels recycleerbaar als niet-gevaarlijk afval (in tegenstelling tot klassieke
lichtbronnen)
8.	 Brede waaier lichtkleuren beschikbaar
9.	 Goede kleurweergave-index (KWI)

1.	 Relatief energieverslindend productieproces en totale milieubalans voor verbetering
vatbaar
2.	 Kans op verblinding: vraag alvorens te bestellen altijd om een nieuw model van het toestel
in het echt te zien (indien mogelijk in de gebruikssituatie, anders een monster vragen)
3.	 Lichtstroom soms te gericht (te groot contrast met de naaste omgeving)
4.	 Overspanningsrisico
5.	 Gevaar voor oververhitting in krachtige apparaten met veel leds naast elkaar (ook al wordt
één led nauwelijks warm)
6.	 Standaard kleurtemperatuur = neutraal of koud wit, ≥ 4000 K (de gewenste kleurtemperatuur
vermelden bij de bestelling)
7.	 Hulpapparatuur gaat minder lang mee dan de leds (vervanging van de apparatuur zal toch
geld kosten)
8.	 Integratie van de led-lichtbron in de armatuur: nagaan of het mogelijk is alleen de lichtbron
te vervangen (en niet heel de armatuur)!

http://www.luciassociation.org/magazine/Cities-Lighting-003
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1.6. Het beheer van de openbare verlichting
Waarom spreekt men van beheer?
Het beheer van een net van openbare verlichting omvat vele aspecten die ook zeer gevarieerd zijn: de kennis
van het bestaande park, het technische onderhoud van de installaties, de planning van de prestaties en de
kosten, de aanpassing van de installaties in het belang van het milieu, de studie van de stedenbouwkundige
context, de programmering van de verlichting voor verschillende tijdzones enz.
We gaan hier dieper in op deze aspecten om zo te komen tot maatregelen waarvan de invoering moet
leiden tot een optimaal beheer van het gewestelijke net van de openbare verlichting.
Wat is het belang ervan?
Het grootste belang is energie en dus ook kosten te besparen. In deze tijd is dat echt nodig en verplicht.
Een ander niet te verwaarlozen voordeel is een verlaging van de kosten van interventies op het terrein.
Welke maatregelen voor een goed beheer?
1.	 Een volledige databank die regelmatig geactualiseerd wordt en een administratieve structuur die
daarvoor instaat:
De eerste voorwaarde voor een goed beheer is de perfecte kennis in real time van het park van de openbare
verlichting.
In 2008-2009 is er een precieze stand van zaken opgemaakt van alle lichtpunten die het gewest beheert.
Voor elk lichtpunt werden de volgende gegevens geregistreerd: type lichtbron, kleurtemperatuur, vermogen
van de lichtbron, lichtpunthoogte, type plaatsing enz.
Aan de hand van deze databank weten we nu welke armatuurmodellen er in gebruik zijn, wat het gemiddelde
vermogen is van de installaties, welke zones onder- of overbelicht worden. We hebben de verschillende
types verlichting gedetailleerd in kaart gebracht, zodat we de verzamelde gegevens die op dat moment
golden, grafisch kunnen weergeven. Deze gedetailleerde kennis van de bestaande situatie heeft het mogelijk
gemaakt nauwkeurige en doeltreffende aanbevelingen voor de openbare verlichting te formuleren in het
Lichtplan van 2012.
Deze gegeorefereerde databank is sindsdien niet meer geactualiseerd, hoewel er toen updateprocedures
zijn uitgewerkt. De oorzaak hiervan is een gebrek aan personeel bij het verantwoordelijke bestuur (Brussel
Mobiliteit). Het gevolg is dat nu (anno 2017), bij het opstellen van dit rapport, heel het werk opnieuw zou
moeten gebeuren...

Uittreksel uit de digitale databank van de verlichtingsuitrusting
van de gewestwegen
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Daarom benadrukken we nogmaals het belang te kunnen beschikken over een volledige en geactualiseerde
databank en de invoering van de administratieve structuur die nodig is voor het onderhoud van de
databank (en ook voor de controle van het afstandsbeheer - zie volgende punt).
In het ideale geval zou deze databank ook ter beschikking staan van de andere actoren die actief zijn
op het gebied van openbare verlichting (gemeenten, Sibelga, Leefmilieu Brussel enz.) om een meer
globale visie te krijgen op de stadsverlichting van Brussel. Door andere databanken te integreren zou
beetje bij beetje één enkele visie voor Brussel kunnen worden nagestreefd. Dat zou het mogelijk maken
verlichtingsprojecten uit te werken rekening houdend met de bestaande situatie in de naaste omgeving
van het betreffende gebied.
2.	 Afstandsbeheer:
Een computergestuurd databanksysteem is ook een eerste stap in de richting van het afstandsbeheer
van het openbaar verlichtingspark. Afstandsbeheer omvat alle producten die gebruikmaken van
computertechnologieën, elektronica en telecommunicatietechnologieën voor de besturing op afstand
van de openbare verlichtingsinstallaties in het hele netwerk. Een afstandsbeheersysteem kent vele
toepassingsgebieden en biedt een heel gamma aan interessante functies:
•
•
•
•
•

automatisch alarm in geval van een defect of een storing in de werking van de installatie;
permanente controle op afstand van de werking van de installaties (per lichtpunt of per stroomkring);
mogelijkheid vanaf afstand toegang te krijgen tot de gecontroleerde uitrusting;
mogelijkheid bepaalde onderhoudstaken op afstand uit te voeren;
registratie van technische informatie om de werking van de gecontroleerde installaties op afstand te
kunnen analyseren, optimaliseren en beheren.

Een van de beperkingen waar het systeem op stoot, is echter het bestaan van verschillende types
afstandsbeheerplatformen van verschillende fabrikanten met elk hun eigen technologie. In dit stadium
(2017) zijn sommige van deze technologieën al getest op gewestelijke installaties (op straatniveau) maar
van een echte harmonisering tussen de netten is nog geen sprake. Daarom lijkt afstandsbeheer voor
heel het verlichtingsnet van de gewestwegen nog een utopie. De toepassing van deze maatregelen in
afzonderlijke gevallen kan echter aanzienlijke energiebesparingen opleveren. Daarom moet er, als dat
technisch haalbaar is, overgegaan worden tot de invoering ervan.
Ten slotte herinneren we eraan dat de goede werking van het systeem een goede administratieve
omkadering veronderstelt. Er moet voldoende personeel toegewezen worden aan de follow-up van de
berichten van de armaturen, zodat er snel en gepast gereageerd wordt op gemelde problemen.
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3.	 Aanpassingen van de lichtniveaus aan de reële behoeften:

SUSTAINABLE
LIGHTING
Voor een goed beheer van de openbare verlichting
moet men niet
alleen de
SUSTAINABLE
LIGHTING
verlichtingstoestellen kennen, maar ook de omgeving waarin ze zich bevinden. Men moet
de openbare ruimtes en de manier waarop ze alle momenten van de dag gebruikt worden,
goed kennen om de verlichting daarop te kunnen afstemmen.

Wegen en pleinen: Dimmen

Innovative,
Innovative, efficient
efficient
and
lighting
maken
actuele technologieën het
mogelijk
anddeintelligent
intelligent
lighting

Zoals uitgelegd in het vorige punt,
via performante beheersystemen het energieverbruik en de lichtvervuiling terug te
All of the Rivara luminaires installed in the historic centre of Arraiolos are
All of
Rivara luminaires
the historic centre
of Arraiolos are
dringen door de openbare verlichting aan
tethepassen
aan deinstalled
reële in
behoeften.
Dimmen
equipped with a system for varying the intensity levels of the luminous
equipped
with
a
system
for
varying
the
intensity
levels
of
the
luminous
en aanwezigheidsdetectie zijn twee functies
die deel
uitmaken
van
dezeusing
systemen
en
flux through
a remote
management
system,
power line control.
This
flux through a remote management system, using power line control. This
optionverlichtingsnet
represents a significant
reduction,een
either
in energy
consumption or
ingevoerd kunnen worden in het gewestelijke
of
althans
deel
ervan.
option represents a significant reduction, either in energy consumption or
in emissions of CO2, in the order of 30%. The system’s operating settings

in emissions
of CO
in the orderDeze
of 30%.maatregel
The system’s operating
settings
Dimmen - voor de openbare verlichting van
straten
en2,pleinen.
bestaat
can be
programmed
at various levels of light
intensity and
the intervals
can be programmed at various levels of light intensity and the intervals
adjusted
on a dailyaan
basis
to the duration
of the
erin het verlichtingsniveau te verlagen omcan
hetbeaan
te passen
deaccording
reële behoeften
op
elknight.
can be adjusted on a daily basis according to the duration of the night.
nachtelijk tijdstip, door de lichtstroom van
de armaturen te verlagen. De minimumeisen
100%
100%
Energy
savings
van de waarden (zie punt 1.4. Normen: interpretatie
en toepassing)
variëren
eveneens
Energy
savings
75%
75%
afhankelijk van de fasen (behalve de uniformiteit
Uo, waarvoor altijd de waarde geldt
50%
50%
van de hoogste klasse die van toepassing is). Er zal momenteel (in de loop van 2016)
een dimtest uitgevoerd worden op de Brits Tweedelegerlaan te Vorst met het volgende
22h3o
23h30
6h00 6h30
22h3o
23h30
6h00 6h30
schema:
• Fase 1 (ontsteking > 22.30 u) 100%
• Fase 2 (22.30 > 1.00 u) 70%
• Fase 3 (1.00 > 4.00 u) 50%
• Local
• Local
and remote
• Fase 4 (4.00 > 6.00 u) 70%
• SMS alerts
and remote
configuration
• SMS alerts
configuration
• E-mail
alerts
• Fase 5 (6.00 u > doving) 100% • E-mail alerts
Als deze test overtuigend is, raden wij aan het systeem toe te passen op het hele
grondgebied of minstens in alle toekomstige installaties.

Het beheer kan globaal voor heel het gewestelijke grondgebied gebeuren (in theorie
doenbaar, maar moeilijk in de praktijk te brengen) of opgesplitst in kleinere delen van het
grondgebied: per wijk, per straat, per lichtpunt enz.
Aanwezigheidsdetectie - voor de parken. In bepaalde gevallen, op plaatsen die
slechts occasioneel gebruikt worden, kan het interessant zijn naast het dimmen ook
aanwezigheidsdetectie te voorzien. Het is niet de bedoeling dat de verlichting plots van
de stand uit overgaat in de stand aan als er een gebruiker aanwezig is, maar wel om
geleidelijk aan, nagenoeg onwaarneembaar, de helderheid te verhogen. Het principe is
als volgt:
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Schema van het principe van dimmen en aanwezigheidsdetectie

Modem
Modem
GSM/GPRS
GSM/GPRS

Control unit
Control unit

•
•
•

iedere armatuur is uitgerust met een bewegingsdetector en via het
afstandsbeheersysteem verbonden met de aangrenzende armaturen.
Vanaf een bepaald uur (bijvoorbeeld fasen 2, 3 en 4) worden alle armaturen
gedimd (percentage dient geval per geval bepaald te worden).
De gebruiker (fietser of voetganger) wordt gedetecteerd door de eerste
armatuur. De lichtsterkte van deze armatuur wordt automatisch verhoogd tot
100% en zo ook die van de volgende armatuur, zodat er geen zwart gat is voor
de gebruiker. Naarmate de gebruiker zich verder verplaatst, zullen volgende
armaturen hun lichtsterkte verhogen en vervolgens weer verlagen.

Voorstel voor het dimmen van de openbare verlichting:

Openbare verlichting

Verlichte
herkenningspunten

Fase 1 (ontsteking > 22.30 u)

100%

100%

Fase 2 (22.30 > 1.00 u)

70%

100%
of gedeeltelijk verlicht

4.	 Andere mogelijkheden:
•

Meer preventief in plaats van corrigerend onderhoud van de installaties.

Fase 3 (1.00 > 4.00 u)

50%

0%

•

Van investeringen systematisch de totale kostprijs over minstens 10 jaar
(interventies plannen) berekenen in plaats van het resultaat van iedere operatie
afzonderlijk te bekijken.

Fase 4 (4.00 > 6.00 u)

70%

0%

Fase 5 (6.00 u > doving)

100%

100%

MAATREGELEN VOOR EEN GOED BEHEER VAN DE OPENBARE
VERLICHTING
1.	 Volledige databank die regelmatig geactualiseerd wordt en een
administratieve structuur die daarvoor instaat
2.	 Afstandsbeheer
3.	 Aanpassingen van de lichtniveaus aan de reële behoeften
4.	 Andere mogelijkheden: het preventief onderhoud van de installaties
versterken + de totale kostprijs over minstens 10 jaar berekenen

27

1.7. Handelszaken en hun lichtreclame

Enkele voorbeelden van commerciële verlichting over
heel de wereld:
• Europa en het streven naar soberheid van de
winkels, naar uniformiteit enz.;
• Azië en de overvloed aan lichtreclame;
• de Verenigde Staten en de openbare ruimte als
reclamebord.
De verschillende periodes van de nacht
Wanneer en hoe leven steden ‘s nachts? Hoe verplaatsen
de activiteitsgebieden zich in de loop van de nacht?
Men kan de verlichting van winkelzones niet bestuderen
zonder stil te staan bij de bewegingen in de nachtelijke
stad.
De verlichting van handelszaken die sluiten om 18
uur moet anders aangepakt worden dan die van
nachtwinkels. Het tijdsaspect, dat we al aangekaart
hebben bij de bespreking van de duurzame ontwikkeling,
is hier zeker ook aan de orde.
De verschillende culturele visies
Als we het hebben over de verlichting van
handelszaken, ontsnappen we niet aan het feit dat
het beeld dat iemand heeft van de ideale winkel
cultureel bepaald is. Het ideaalbeeld van het
oude Europa is soberheid, maar in de Aziatische
landen en in Amerika worden winkels doorgaans
fel verlicht.
Deze andere culturele kijk op verlichting vinden we
terug in alle thema’s, maar is bijzonder opvallend
als het gaat om winkelverlichting. We spreken
daarbij geen waardeoordeel uit. We stellen enkel
vast.
De hierna volgende aanbevelingen zijn
onvermijdelijk beïnvloed door onze Europese
cultuur en manier van denken.
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Winkels die tot 18 uur open zijn, moeten deelnemen aan
het actieve leven van de stad. De etalageverlichting blijft
bij voorkeur branden tot 23 uur of middernacht (met
transparante rolluiken).
Er moet ook een verschil zijn tussen het lichtniveau van
winkels die gesloten zijn maar nog verlicht worden en
dat van winkels die ‘s nachts open zijn. De nachtwinkels
moeten helderder verlicht zijn, zonder de nachtrust te
verstoren, dan winkels die gesloten zijn. Knipperende
neonverlichting of andere agressievere verlichting moet
worden verboden.
Het is ook interessant te lezen wat het
nachtobservatorium en Atrium te zeggen hebben over
de nachtelijke activiteiten (zie hoofdstuk Inzicht in de
bestaande toestand).

Winkelstraten
De verlichting van een winkelstraat vereist een heel andere aanpak dan die van
een handelsgebied. Winkels in winkelstraten moeten veel beter in het stadsweefsel
geïntegreerd worden. De gebruikers zijn in de eerste plaats voetgangers.
Doordat de winkelstraten zich in de stad bevinden, lopen er ook na de sluitingstijd
van de handelszaken nog inwoners door de straten. De winkels moeten attractief
blijven, maar het verlichtingsniveau kan toch aanzienlijk lager vanaf een bepaald
uur.

Een verlichting voor wie kijkt
Aangezien voetgangers de voornaamste gebruikers zijn van winkelstraten, moet
specifiek aandacht worden besteed aan de manier waarop deze gebruikers naar
deze zones kijken als de nacht eenmaal gevallen is. Het zou interessant zijn te
beschikken over algemene gegevens van de nieuwe voetganger, want zijn traject
vertoont grote verschillen met de smalle voetgangersstraatjes in het stadscentrum.
Naast etalageverlichting (die we hierna uitvoeriger bespreken) zijn er nog
verschillende andere mogelijkheden om zijn traject te verlichten.

Argumenten rond twee thema’s: kwaliteit en zuinigheid
De handelaars zijn ervan overtuigd dat verlichten doet verkopen. Een
verlichtingsproject moet dat als uitgangspunt nemen.

De juiste aanpak is afhankelijk van de plaats:

Beter verlichten wil echter niet zeggen méér verlichten, maar wel kwaliteitsvoller,
genuanceerder en zuiniger.
De oplossingen moeten in die richting gaan en moeten bewijzen dat kwaliteit en
zuinigheid hand in hand kunnen gaan.

•

•

•

een wijk met erfgoedwaarde: een meer scenografische verlichting van bepaalde
architecturale elementen (details of hele gevels) langs het traject;
een wijk zonder erfgoedkundig element: plaatsen met een maatschappelijke
waarde kunnen ‘s nachts benadrukt worden door meer wegwijzende verlichting;
openbare verlichting (zie de aanbevelingen betreffende dimmen in de volgende
paragraaf): een uitbreiding met meer op voetgangers gerichte (dus lagere)
voorzieningen lijkt gerechtvaardigd.
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Etalages
Niet concurreren met de openbare verlichting
Een coherent verlichtingsproject kan de eenheid van een handelswijk versterken.
Als men het heeft over de verlichting van handelswijken denkt men meteen aan de
etalages en uithangborden, maar de openbare verlichting speelt daarin een even
grote rol.
De openbare verlichting moet de trottoirs en straten verlichten, maar op de
achtergrond blijven en de etalages op de voorgrond laten treden. Tegelijkertijd
moet de verlichting van de etalages voldoende sober zijn om te integreren
in de openbare ruimte. Er moet dus een evenwicht gevonden worden om een
harmonieus nachtlandschap te behouden.
Het doel van een globale studie (verlichting van de handelszaken en openbare
verlichting) is de verlichting van de trottoirs door etalages te gebruiken, om het
verbruik van de openbare verlichting te verminderen (na een kwantificatie van de
verlichtingssterkte en de duur van de etalageverlichting). Etalages verlichten de
trottoirs bijvoorbeeld tussen zes uur en half elf ‘s avonds met 10 lux (zie fase 1B in
de tabel hiernaast). Als de etalageverlichting uitgaat, kan men ofwel de lichtsterkte
van de openbare verlichting verhogen ofwel aanvaarden dat de verlichtingssterkte
daalt vanaf een bepaald uur. In deze tijd is dat een logische keuze (deze keuze is
ook opgenomen in de tabel hiernaast).
Het dimmen van de verlichting kan dus een nuttig instrument zijn in deze zones,
zowel voor de openbare verlichting en de aanstralingen als voor de handelszaken.
De invoering van deze maatregel kan een onmiddellijk effect hebben op het
verlichtingsniveau van de etalages: ze moeten niet meer concurreren met de
openbare verlichting.

* Guidance notes for the reduction of obtrusive light van The Institution of Lighting Engineers, 2005.
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Voorstel voor het dimmen van de verschillende verlichtingen in voetgangerszones:

Openbare
verlichting

Verlichte
herkenningspunten

Etalages

Fase 1A (ontsteking > 18.00 u/
sluitingsuur handelszaken)

50%

100%

100%

Fase 1B (18.00 u/sluitingsuur
handelszaken > 22.30 u)

70%

100%

50%

Fase 2 (22.30 > 1.00 u)

70%

Fase 3 (1.00 > 4.00 u)

50%

0%

0%

Fase 4 (4.00 > 6.00 u)

70%

0%

0%

Fase 5 (6.00 u > doving)

70%

100%

50%

100%
of gedeeltelijk verlicht

0%

Verlichtingsbeheer
De installatie van een timer of andere apparatuur die een beter beheer van de
etalageverlichting mogelijk maakt, is van essentieel belang om een symbiose met
de openbare verlichting mogelijk te maken (= verlichting na sluiting/voor opening
van de winkel). Momenteel gebruiken maar weinig winkels een dergelijk systeem.
Een lichtprofessional inschakelen
Wij raden nogmaals aan een lichtstudie van de winkel te laten maken door een
vakexpert. De investering is zijn geld waard en zal snel terugverdiend zijn.
Eindejaarsverlichting: kunstzinniger initiatieven aanmoedigen
Door niet te kiezen voor de klassieke lichtslingers, maar het ontwerp van
de kerstverlichting toe te vertrouwen aan een artiest kan een wijk zich in de
eindejaarsperiode onderscheiden dankzij een innovatievere nachtelijke aanblik.

SAMENVATTING VAN DE AANBEVELINGEN VOOR ETALAGES
Te mijden:
•

Volledige doving van de verlichting na sluiting

•

Agressieve lichtreclame: knipperend, wisselende kleuren, te fel enz.

Te bevorderen:
•

Overleg met Atrium en de privé-eigenaars

•

Tijdschema van de verlichting aanpassen aan het gebruik van de straat/de wijk/de stad (timer)

•

Evenwicht tussen de openbare verlichting en de andere verlichte herkenningspunten op de verschillende tijdstippen in de nacht (dimmen)

•

Uniforme lichtkleur (warm/koud) binnen één handelszaak maar afwisseling gewenst in een straat

•

Lichtreflecterende achterwand in de etalage

•

Transparante rolluiken
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Uithangborden
We citeren een pilootproject dat plaatsvond in 2011, met name de verlichting van
handelszaken door Atrium in de Sint-Jacobswijk te Brussel:
Een allegaartje van stijlen: uithangborden met achtergrondverlichting, lichtbakken,
neonletters... De handelaar heeft het recht zich van de rest te onderscheiden. Een
dynamisch imago. De uithangborden kunnen tot 2.000 cd/m² gaan. Doorgaans
bevinden de uithangborden zich op een zekere hoogte, zodat ze niet echt verblinding
veroorzaken. Toch kunnen ze hinderlijk zijn bij het lezen van het straatbeeld. Zeker als
het gaat om een knipperend systeem. *
De luminantie van het verlichte deel van het uithangbord mag niet groter zijn dan
200 cd/m².
Het meest omstreden type verlichting van het uithangbord is de tegen de gevel
gemonteerde schijnwerper. In bepaalde wijken worden dergelijke schijnwerpers
veel gebruikt. Ze worden toegepast voor gelijklopende of haakse uithangborden,
onder luifels, op etalages enz.
De vele nadelen die verbonden zijn met deze schijnwerpers zouden moeten volstaan
om er helemaal van af te stappen: hun lichtopbrengst is weinig overtuigend, te fel
verlichte plekken hinderen de leesbaarheid van de reclameborden, ze storen op de
gevel, ze branden ook vaak overdag en ze vreten energie.
Knipperende effecten verstoren het nachtelijk zicht. Ze moeten worden verboden.

* Uittreksel uit de diagnose van Biospaces en Ingelux in het kader van het project voor de verlichting van de
handelszaken in de Sint-Jacobswijk, Atrium Brussels, 2011 (eigen vertaling).
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SAMENVATTING VAN DE AANBEVELINGEN VOOR
UITHANGBORDEN
Te mijden:
•

Knipperende verlichting

•

Schijnwerpers op uithouders tegen de gevel

•

Van kleur wisselende verlichting

Te bevorderen:
•

Uithangborden met achtergrondverlichting

•

Maximaal luminantieniveau = 200 cd/m2

Toepassing van deze aanbevelingen
Gidsen van goede praktijken verspreiden: de bestaande gidsen van goede praktijken
zijn handige instrumenten die het best zo veel mogelijk verspreid worden. Een
gids voor de verlichting van handelszaken kan worden opgesteld op basis van de
conclusies en aanbevelingen van de projecten die Atrium heeft geleid.
•

•

•

Acties ter sensibilisering voor de rol van het licht: informatie verspreiden zonder
te sensibiliseren voor de rol van het licht is contraproductief. De brochure
dreigt in het vergeethoekje te verdwijnen. Daarom lijkt het ons aangewezen
deze handleidingen te koppelen aan informatiesessies over verlichting, die
bijvoorbeeld een nachtelijke rondleiding kunnen omvatten.
Audit en lampvervanging met steun van de overheid: een maatregel die ervoor kan
zorgen dat de aanbevelingen in de praktijk worden gebracht, is overheidssteun
voor audits en lampvervangingen.
Invoering van voorbeeldzones: zoals geldt voor de toepassing van het Lichtplan
in het algemeen, moet de invoering van de aanbevelingen met betrekking
tot de verlichting van handelszaken strategisch gebeuren. Voorbeeldzones,
zoals reeds opgezet in het project van Atrium in de Sint-Jacobswijk*, maken
de eerste resultaten van de studie zichtbaar voor de andere actoren van de
openbare ruimte. De voorbeeldzones kunnen dan beetje bij beetje uitbreiden
en navolging vinden.

* Project betreffende de verlichting van handelszaken, uitgevoerd in 2011 op initiatief van Atrium Brussels in een
dertigtal winkels in de Sint-Jacobswijk.
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2. LICHTPLAN: AANBEVELINGEN VOOR HET NACHTLANDSCHAP
2.1. Het Schaduwplan
> Industriegebieden
> Groene ruimtes

2.2. De basis: de openbare verlichting
> Wegen
A. Plaatsing
B. Lichtkleuren
C. Modellen
D. Typedoorsnedes
> Specifieke ruimtes
> Fietspaden
> Voetgangersvoorzieningen

2.3. Lichtscenografie
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•

Erfgoed

•

Topografie, skyline, torens

•

Het groene en blauwe netwerk

•

De spoorweg

Legende

2. LICHTPLAN: AANBEVELINGEN VOOR HET NACHTLANDSCHAP

Industrie- en handelsgebieden
Functionele wegen

2.1. Het Schaduwplan
Licht... maar niet altijd en overal

Natuurlijke groengebieden
Parken en tuinen

Een grafische weergave van de gebieden waar bijzondere aandacht besteed
moet worden aan de hoeveelheid licht zegt meer dan woorden. Dat maakt
het Schaduwplan zo veelzeggend en daarom stellen we het voor als
inleiding op onze aanbevelingen voor de verlichting.
Het is immers belangrijk dat ieder verlichtingsproject een goede verhouding
licht-schaduw nastreeft. Het is belangrijk dat op bepaalde plaatsen bepaalde
verlichtingsniveaus gehaald worden, maar het is even belangrijk dat er op
andere plaatsen minder verlichte, rustigere, zones zijn. Er kan gespeeld
worden met contrasten en zo kan er op bepaalde plaatsen een intiemere
sfeer geschept worden.
Het Schaduwplan betreft twee grote categorieën:
1.	 Industrie- en handelsgebieden
Voor deze gebieden wordt aanbevolen de verlichting zo veel mogelijk
af te stemmen op het reële gebruik, bijvoorbeeld een zo laag mogelijk
verlichtingsniveau tijdens periodes van inactiviteit. De parking van een
winkel die alleen overdag geopend is, kan bijvoorbeeld ‘s nachts heel weinig
verlicht worden. De armaturen moeten niet per se uitgeschakeld worden,
maar ze kunnen worden gedimd tot het laagste niveau dat volstaat om de
veiligheid van de plaats te verzekeren.
Deze aanbevelingen gelden voor wegen en openbare plaatsen maar even
goed voor privéterreinen, hoewel we daar moeilijk veranderingen kunnen
doorvoeren.
Wat betreft het aanbevolen type verlichting zijn de voorschriften als volgt
(zie details in punt 2.2 De basis: de openbare verlichting):
• lichtkleur: neutraal wit, +/- 4000 K;
• modellen: type functionele wegen.
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2.	 Groene ruimtes
Het gewest (Leefmilieu Brussel) beheert meer dan 80 groene ruimtes. Hun
totale oppervlakte bedraagt meer dan 2000 ha. Er zijn verschillende types groene
ruimtes: bossen, natuurreservaten, parken, squares enz.

Type verlichting en voorstel inzake het dimmen van industrie- en
handelsgebieden:

Industrie- en handelsgebieden
(openbaar en privé)

Wat betreft de lichtaanbevelingen willen we van meet af aan benadrukken dat
plaatsen waar fauna en flora beschermd moeten worden, zoals bossen en
natuurreservaten, onverlicht moeten blijven.
Voor de andere groene ruimtes zijn de aanbevelingen meer genuanceerd. Zoals
we gezien hebben in hoofdstuk 5 Achterliggende beschouwingen: duurzaam
licht, menselijk licht, steunt duurzame ontwikkeling op drie pijlers, waarbij het
milieuaspect wordt gecompenseerd door het sociale en het economische aspect.
Daarom raadt het Lichtplan aan bepaalde plantaardige elementen te verlichten
om het Brusselse nachtlandschap te ensceneren (meer informatie in punt 2.3
Lichtscenografie - C. Het groene en blauwe netwerk).
Naast deze scenografische aanbevelingen die de algemene verlichting betreffen,
kunnen de parken, squares en tuinen, die samen goed zijn voor zo’n 400 ha,
verlicht worden op een manier die aangepast is aan hun gebruik:

Nachtelijke activiteit
Type verlichting

Geen nachtelijke
activiteit

Type functionele wegen
Neutraal wit, +/- 4000 K

Fase 1 (ontsteking OV > 22.30 u)

100%*

100%

Fase 2 (22.30 > 1.00 u)

70%*

Fase 3 (1.00 > 4.00 u)

50%*

Fase 4 (4.00 > 6.00 u)

70%*

30%
(of minder: het
minimum)
tijdens de fase
van inactiviteit

Fase 5 (6.00 u > doving OV)

100%*

100%

* Aanbevelingen identiek aan die voor de openbare verlichting van wegen (OV)

•

De plaatsen die geopend zijn en die ‘s nachts voetgangersverkeer hebben, worden geleidelijk aan minder verlicht (dimmen) naar het voorbeeld van de tijdschema’s
die worden toegepast voor de openbare verlichting. De scenografische verlichting blijft er, net als op de rest van het grondgebied, niet branden in het midden van de
nacht (zie overzichtstabel hierna).

•

De plaatsen die ‘s nachts gesloten zijn, worden niet verlicht gedurende de sluitingsuren (met uitzondering van de scenografische verlichting, die nog (1 of 2 uur) na
sluiting kan blijven branden, om een overgang te creëren, zodat er zich geen zone die helemaal donker is, bevindt tussen andere zones die nog in gebruik zijn).

Wat betreft het aanbevolen type verlichting zijn de voorschriften als volgt (zie details in punt 2.2 De basis: de openbare verlichting):
• Lichtkleur: warm wit, +/- 3000 K, of neutraal wit, +/- 4000 K, afhankelijk van de gewenste sfeer in het park (eerder stedelijk of eerder natuurlijk;
• modellen: ofwel de modellen van het type aan het park grenzende gewestwegen, afhankelijk van de locatie, ofwel modellen uit de catalogus voor specifieke ruimtes, die
meer keuze biedt op het gebied van configuraties en lichtverdelingen.
Elementen die op de voorgrond geplaatst worden, met subtiele toetsen
Het is uiteraard niet de bedoeling alle parken te laten baden in het licht, maar wel om zorgvuldig de stijl, de structuur, de topografie, de samenstelling, de plaatsen met
een bijzondere sfeer, de belangrijkste elementen te analyseren en op basis daarvan een nachtaanblik specifiek voor het park te ontwikkelen. Scenografische verlichting,
verlichting van oversteekplaatsen, verlichting van de rand van de groene ruimte… dat zijn de types verlichting waaraan we denken. Daarbij moet rekening gehouden worden
met twee gezichtspunten (van ver vanaf de verkeersassen en van dichtbij in het park).
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Verkeersruimtes afbakenen
Om het totaalbeeld van de scenografie niet te verstoren, mogen alleen de belangrijkste paden verlicht worden.
Kruisingen met secundaire paden kunnen onder de aandacht worden gebracht door middel van verlichting. Deze verlichting, die een oriënterende functie heeft, kan ook
gebruikt worden om interessante topografische elementen aan te wijzen en te accentueren. In dat geval moeten de positionering en de plaats van de lichtpunten nauwgezet
bestudeerd worden, want het raster of de lijnen die deze lichtpunten creëren, bakenen visueel niveauverschillen en hellingen op het wandelpad af.
Bij de bepaling van de plaats van de verlichting van de paden moet ook rekening gehouden worden met de algehele aanblik voor de voetganger. De verlichting van de paden
mag de landschappelijke of architecturale verlichting niet storen. Daarom moet men armaturen gebruiken die specifiek bedoeld zijn voor voetgangers: laag geplaatst, nietverblindend enz.
Overkoepelende coördinatie
Het beleid inzake landschappelijke verlichting moet worden bepaald in overleg met de beheerders van de groene ruimtes van het gewest. Zo moeten er oplossingen gevonden
worden voor problemen als het snoeien van de bomen en de invloed van de seizoenen. Verder moet ook rekening gehouden worden met de mogelijke zijaanzichten, om het
nachtbeeld van de woonkern zorgvuldig af te bakenen.
Wij pleiten voor een verdergaande samenwerking tussen Brussel Mobiliteit en de technische diensten bevoegd voor openbare verlichting van Leefmilieu Brussel. Ze kunnen
bijvoorbeeld hun armaturendatabanken samenvoegen.
Type verlichting en voorstel inzake het dimmen van parken:

Gesloten parken
Openbare verlichting
(paden)

Gesloten parken

Scenografische
verlichting

Type aangrenzende wegen
of specifieke ruimtes
Warm (+/- 3000 K) of
neutraal wit (+/- 4000 K)

Afhankelijk van
verlichtingsproject

Fase 1 (ontsteking OV >
22.30 u)

100%*

100%

Fase 2 (22.30 > 1.00 u)

70%*

Type verlichting

Openbare verlichting (paden)

Type verlichting

Avond (ontsteking OV >
sluiting park)

Type aangrenzende wegen of
specifieke ruimtes
Afhankelijk van
Warm (+/- 3000 K) of neutraal verlichtingsproject
wit (+/- 4000 K)
100%

50%

50%*

0%

Fase 4 (4.00 > 6.00 u)

70%*

0%

Fase 5 (6.00 u > doving OV)

100%*

100%

100%
50%

of gedeeltelijk verlicht

Fase 3 (1.00 > 4.00 u)

Scenografische
verlichting

Nacht (park gesloten)

Ochtend (opening park =
8.00 u > doving OV)

0%
100%
(voor periodes van het jaar waar de
verlichting brandt na 8.00 u)

of gedeeltelijk verlicht

1 of 2 uur lang
daarna 0%
100%

* Aanbevelingen identiek aan die voor de openbare verlichting van wegen (OV)

37

2.2. De basis: de openbare verlichting
Een optimale geplande versie
Wegen
Dit punt heeft betrekking op de verlichting op heel het gewestelijke grondgebied
(straten en andere ruimtes), dit wil zeggen de basislaag. Vertrekkende vanuit drie
thema’s formuleren we aanbevelingen voor de openbare verlichtingstoestellen: de
plaatsing, de lichtkleur en de modellen. Het doel is te komen tot een beter leesbaar
landschap dat de identiteit van het grondgebied versterkt.
De aanbevelingen worden grafisch geïllustreerd met kaarten van het hele grondgebied
van het gewest. Deze geven de ideale geplande toestand voor het jaar 2027 weer (de
levensduur van een lichtplan bedraagt doorgaans 10 jaar), wetende dat de installaties
niet allemaal ineens vernieuwd zullen worden! De verouderde installaties worden
het eerst vervangen en zullen verscheidene jaren het toneel delen met de recentere
installaties... Het Lichtplan houdt rekening met deze geleidelijke overgang maar geeft
ter wille van de duidelijkheid slechts de geplande optimale toestand aan het einde van
het proces weer.
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A. Plaatsing: gematigde hoogten
De principes voor de verlichting van gewestwegen
zijn:
• de Ring en de toegangswegen: lichtpunthoogte
groter dan 8 meter;
• de drie ringwegen (Kleine Ring/Middenring/Grote
Ring): lichtpunthoogte gelijk aan 8 meter;
• de rest van het stadsweefsel: lichtpunthoogte
kleiner dan 8 meter.
Het type en de hoogte hebben slechts betrekking
op de verlichting van de hoofdweg(en). Met andere
woorden, ze gelden voor het hoge type van het
voorgestelde hoge-lage koppel, per wegcategorie,
in de catalogus van de modellen van het Lichtplan
(zie punt C Modellen: een beperkt gamma). Omdat
de werkelijke situatie vaak complexer is (secundaire
rijstroken, fietspaden, achteruitgelegen zone enz.),
kan deze hoofdverlichting aangevuld worden
met een secundaire verlichting, lage verlichting
genoemd.
Aanvullend op het uitgelegde algemene principe
van de plaatsing moet er een doorsnede van het
wegprofiel gemaakt worden voor ieder project, om
de voorgestelde lichtpunthoogte te controleren en
indien nodig de opstelling van de armaturen aan te
passen aan de bijzondere kenmerken van de plaats
(zie punt D. Typedoorsnedes: per type plaats).
Legende
Zeer hoge
plaatsing
Hoge
plaatsing

Mast = 8 m
Console = 8 m

Middelhoge
plaatsing

Mast < 8 m
Console < 8 m

Mast > 8 m

Situering van de typedoorsnedes

Kaart van de geplande plaatsingen
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B. Lichtkleuren
De kaart hiernaast bepaalt de lichtkleuren van de
installeren lichtbronnen voor alle gewestwegen.
Aangezien het Lichtplan minstens 10 jaar moet
meegaan en de technologische evolutie snel gaat
(zeker wat de lichtbronnen betreft), hebben de
aanbevelingen eerder betrekking op de keuze
van de kleurtemperatuur dan op de keuze van de
technologie of het vermogen.
Een compositie in twee tinten wit
De hoofdgedachte is dat op termijn heel het
grondgebied wit licht zal hebben met een zeer
goede kleurweergave-index (KWI), in tegenstelling
tot de oude gele of oranje lichtbronnen (hoge- en
lagedruknatriumdamplampen).
Het algemene principe is warm wit licht (+/3000 K) te gebruiken voor het hele bewoonde
grondgebied, omdat dit licht algemeen erkend
wordt als comfortabel voor alle soorten gebruikers
in de stedelijke omgeving.
Toch kan voor sommige wegen een iets kouder
wit gebruikt worden, zodat ze zich enigszins
onderscheiden van de andere wegen, niet alleen
om zo een zekere dynamiek in het grondgebied te
brengen, maar ook omdat deze wegen meer door
auto’s gebruikt worden. Hiermee doelen we op het
neutrale wit (+/- 4000 K), dat wordt aanbevolen voor
de drie ringen (Kleine Ring/Middenring/Grote Ring)
en de meer functionele wegen (activiteitengebieden,
industriegebieden enz.).
Legende
Neutraal wit (+/- 4000 K)
Warm wit (+/- 3000 K)
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Kaart van de geplande lichtkleuren

Situering van de typedoorsnedes

C. Modellen: naar meer rationaliteit
De stedenbouwkundige kenmerken van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest liggen aan de basis van de
verdeling van de verschillende modellen over het
grondgebied:
•

•

•

•

•

Drie ringen: De ringen zullen zich niet alleen
onderscheiden door de lichtkleur (neutraal wit,
+/- 4000 K - zie het vorige punt), maar ook
door specifieke modellen, aangepast aan de
weg (modellen met lange mastarmen, zodat de
lichtbron verder van de mast staat).
Invalswegen: De voorgestelde modellen bieden
de mogelijkheid zich aan te passen aan de
verschillende types invalswegen: van de oudste
(smal en bochtig) tot de recente (breed en met
bomen).
Specifieke wijken: De geselecteerde modellen
maken het mogelijk bepaalde wijken in het
grondgebied een eigen toets te geven.
Overige wegen: De voorgestelde modellen zijn
geschikt voor wegen die geen deel uitmaken van
specifieke gehelen.
Functionele wegen: De modellen van deze
categorie zijn eerder functioneel, dit wil zeggen
meestal minder duur.

Legende
Modellen Kleine Ring
Modellen Middenring en Grote Ring
Modellen Invalswegen
Modellen Wegen Noordwijk
Modellen Wegen Kanaal
Modellen Overige wegen
Modellen Functionele wegen
Situering van de typedoorsnedes

Kaart van de geplande modellen
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De catalogus van de modellen, per type weg
De catalogus van de aanbevolen armaturen voor de wegen (hiernaast) is samengesteld op basis van recent
geïnstalleerde modellen en is gericht op een kleiner aantal armaturen. De beperking van het gamma is niet
alleen bevorderlijk voor een goed beheer van het verlichtingspark, maar ook voor een beter begrip van de
stedelijke ruimte. In de catalogus worden koppels voorgesteld met hoge en lage modellen. De koppels maken
een combinatie van de twee types armaturen mogelijk, voor het geval dat de configuratie van de weg (ventwegen,
pleintjes enz.) naast het hoofdmodel ook vraagt om secundaire armaturen.
De voorgestelde modellen zijn in de eerste plaats geselecteerd voor hun fotometrische eigenschappen,
vervolgens voor hun technische eigenschappen en verder ook voor hun klassieke en sobere design, dat garant
staat voor hun duurzaamheid in de loop van de tijd (een mode-effect moet worden voorkomen). Het gaat om
formele beschrijvingen van de armaturen, zonder vermelding van een precies merk of model om de neutraliteit
van de beheerders van het verlichtingspark te garanderen.

Koppel KLEINE RING

Alvorens over te gaan tot de bestelling van een nieuwe installatie, is de volgende aanbeveling belangrijk: vraag
altijd om een nieuw model van het toestel te zien in de werkelijke gebruikssituatie (en anders een monster) om
het risico van verblinding te kunnen beoordelen.

Koppel MIDDENRING/GROTE RING

Koppel OVERIGE WEGEN
Koppel RADIALE WEGEN

Koppel WEGEN KANAAL
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Koppel WEGEN NOORDWIJK

Koppel FUNCTIONELE WEGEN

D. Typedoorsnedes: per type plaats
Om de openbare verlichting van de wegen van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bestuderen,
hebben we continu gewisseld tussen een
macrobenadering van het hele grondgebied (kaart
van de locaties, de lichtbronnen, de modellen enz.)
en een microbenadering (doorsnedes van het
wegprofiel).
We hebben representatieve types bepaald en
daarvoor een typedoorsnede gemaakt. Ze beslaan
dus het hele grondgebied van de gewestwegen in al
hun diversiteit en worden een model dat kan worden
gereproduceerd voor andere wegen van het gewest.
De doorsnedes worden voorgesteld in de bestaande
toestand en vervolgens in de geplande toestand,
conform onze aanbevelingen. Ze dienen niet alleen
als informatiedrager voor deze studie, maar zijn
vooral gemaakt om het verlichtingsprincipe te
bepalen.

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Poincarélaan/Zuidlaan
Hallepoortlaan / Zuidlaan
Winston Churchilllaan
Delleurlaan
de Smet de Naeyerlaan
Charleroisesteenweg
Ninoofsesteenweg
Koning Albert II-laan
Havenlaan
Diamantlaan
Vilvoordsesteenweg
Waversesteenweg/E411

Legende
Gewestwegen

Kaart van de doorsnedes per typologie

Situering van de typedoorsnedes
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WEGPROFIELTYPE 1
Poincarélaan/Zuidlaan
A: bestaande toestand
B: geplande toestand (rekening houdend met toekomstige aanleg)
AANBEVELINGEN – HOOFDWEGEN:
•
•
•

A

Opmerking:
Warm wit (+/- 3000 K) heeft de voorkeur
voor zijwegen (ventwegen), fietspaden en/of
voetpaden en haltes van het openbaar vervoer,
want deze lichtkleur maakt de omgeving
comfortabeler en warmer.
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B

GEPLANDE PLAATSING: TYPE HOOG (= 8 M)
GEPLANDE LICHTKLEUR: NEUTRAAL WIT (+/- 4000 K)
GEPLANDE MODELLEN: TYPE KLEINE RING

WEGPROFIELTYPE 2
Hallepoortlaan / Zuidlaan
A: bestaande toestand
B: geplande toestand
AANBEVELINGEN – HOOFDWEG:
•
•
•

GEPLANDE PLAATSING: TYPE HOOG (= 8 M)
GEPLANDE LICHTKLEUR: NEUTRAAL WIT (+/- 4000 K)
GEPLANDE MODELLEN: TYPE KLEINE RING

A

Opmerking:
Warm wit (+/- 3000 K) heeft de voorkeur
voor zijwegen (ventwegen), fietspaden en/of
voetpaden en haltes van het openbaar vervoer,
want deze lichtkleur maakt de omgeving
comfortabeler en warmer.

B
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WEGPROFIELTYPE 3
Winston Churchilllaan
A: bestaande toestand
B: geplande toestand
AANBEVELINGEN – HOOFDWEGEN:
•
•
•

GEPLANDE PLAATSING: TYPE HOOG (= 8 M)
GEPLANDE LICHTKLEUR: NEUTRAAL WIT (+/- 4000 K)
GEPLANDE MODELLEN: TYPE MIDDEN-/GROTE RING

Opmerking:
Warm wit (+/- 3000 K) heeft de voorkeur voor zijwegen (ventwegen), fietspaden en/of
voetpaden en haltes van het openbaar vervoer, want deze lichtkleur maakt de omgeving
comfortabeler en warmer.

A
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B

WEGPROFIELTYPE 4
Delleurlaan
A: bestaande toestand
B: geplande toestand

AANBEVELINGEN – HOOFDWEG:
•
•
•

GEPLANDE PLAATSING: TYPE HOOG (= 8 M)
GEPLANDE LICHTKLEUR: NEUTRAAL WIT (+/- 4000 K)
GEPLANDE MODELLEN: TYPE MIDDEN-/GROTE RING

Opmerking:
Warm wit (+/- 3000 K) heeft de voorkeur voor zijwegen (ventwegen), fietspaden en/of
voetpaden en haltes van het openbaar vervoer, want deze lichtkleur maakt de omgeving
comfortabeler en warmer.

A

B
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WEGPROFIELTYPE 5
de Smet de Naeyerlaan
A: bestaande toestand
B: geplande toestand
AANBEVELINGEN – HOOFDWEGEN:
•
•
•

GEPLANDE PLAATSING: TYPE HOOG (= 8 M)
GEPLANDE LICHTKLEUR: NEUTRAAL WIT (+/- 4000 K)
GEPLANDE MODELLEN: TYPE MIDDEN-/GROTE RING

Opmerking:
Warm wit (+/- 3000 K) heeft de voorkeur voor zijwegen (ventwegen), fietspaden en/of voetpaden
en haltes van het openbaar vervoer, want deze lichtkleur maakt de omgeving comfortabeler en
warmer.

A
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B

WEGPROFIELTYPE 6
Charleroise Steenweg
A: bestaande toestand
B: geplande toestand

AANBEVELINGEN – HOOFDWEG:
•
•
•

A

GEPLANDE PLAATSING: TYPE MIDDELHOOG (< 8 M)
GEPLANDE LICHTKLEUR: WARM WIT (+/- 3000 K)
GEPLANDE MODELLEN: TYPE INVALSWEGEN

B
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WEGPROFIELTYPE 7
Ninoofsesteenweg
A: bestaande toestand
B: geplande toestand (rekening houdend met
toekomstige aanleg)

AANBEVELINGEN – HOOFDWEG:
•
•
•

A
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B

GEPLANDE PLAATSING: TYPE MIDDELHOOG (< 8 M)
GEPLANDE LICHTKLEUR: WARM WIT (+/- 3000 K)
GEPLANDE MODELLEN: TYPE INVALSWEGEN

WEGPROFIELTYPE 8
Koning Albert II-laan
A: bestaande toestand
B: geplande toestand (rekening houdend met toekomstige aanleg)
AANBEVELINGEN – HOOFDWEGEN:
•
•
•

GEPLANDE PLAATSING: TYPE MIDDELHOOG (< 8 M)
GEPLANDE LICHTKLEUR: WARM WIT (+/- 3000 K)
GEPLANDE MODELLEN: TYPE WEGEN NOORDWIJK

A

B
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WEGPROFIELTYPE 9
Havenlaan
A: bestaande toestand
B: geplande toestand (rekening houdend met toekomstige aanleg)

AANBEVELINGEN – HOOFDWEG:
•
•
•

A
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B

GEPLANDE PLAATSING: TYPE MIDDELHOOG (< 8 M)
GEPLANDE LICHTKLEUR: WARM WIT (+/- 3000 K)
GEPLANDE MODELLEN: TYPE WEGEN KANAAL

WEGPROFIELTYPE 10
Diamantlaan
A: bestaande toestand
B: geplande toestand

AANBEVELINGEN – HOOFDWEG:
•
•
•

A

GEPLANDE PLAATSING: TYPE MIDDELHOOG (< 8 M)
GEPLANDE LICHTKLEUR: WARM WIT (+/- 3000 K)
GEPLANDE MODELLEN: TYPE OVERIGE WEGEN

B
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WEGPROFIELTYPE 11
Vilvoordsesteenweg
A: bestaande toestand
B: geplande toestand

AANBEVELINGEN – HOOFDWEG:
•
•
•

GEPLANDE PLAATSING: TYPE MIDDELHOOG (< 8 M)
GEPLANDE LICHTKLEUR: NEUTRAAL WIT (+/- 4000 K)
GEPLANDE MODELLEN: TYPE FUNCTIONELE WEGEN

Opmerking:
Warm wit (+/- 3000 K) heeft de voorkeur voor zijwegen (ventwegen), fietspaden en/of voetpaden
en haltes van het openbaar vervoer, want deze lichtkleur maakt de omgeving comfortabeler en
warmer.

A
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B

WEGPROFIELTYPE 12
E411/Waversesteenweg
A: bestaande toestand
B: geplande toestand (rekening houdend met toekomstige aanleg)
AANBEVELINGEN - E411:

AANBEVELINGEN - WAVERSESTEENWEG:

•
•
•

•

GEPLANDE PLAATSING: TYPE HEEL HOOG (> 8 M)
GEPLANDE LICHTKLEUR: WARM WIT (+/- 3000 K)
GEPLANDE MODELLEN: TYPE FUNCTIONELE
WEGEN

•
•

GEPLANDE PLAATSING: TYPE MIDDELHOOG (<
8 M)
GEPLANDE LICHTKLEUR: WARM WIT (+/- 3000 K)
GEPLANDE MODELLEN: TYPE OVERIGE WEGEN

A

Opmerking:
Warm wit (+/- 3000 K) heeft de voorkeur
voor zijwegen (ventwegen), fietspaden
en/of voetpaden en haltes van het
openbaar vervoer, want deze lichtkleur
maakt de omgeving comfortabeler en
warmer.
Dit type wordt ook gebruikt voor de
hoofdweg (E411 - van het knooppunt
met de Ring) om de heraanleg als
stadsboulevard te benadrukken.

B
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Specifieke ruimtes
Algemene aanbevelingen met betrekking tot pleinen en andere specifieke plaatsen
De beleving van de ruimtes
Om te kunnen bepalen welk antwoord het best geschikt is voor een bepaalde
ruimte, moet eerst worden onderzocht hoe de ruimtes worden beleefd. Langs
waar wandelen de mensen? Waar stoppen ze? Wat zien ze? Blijven de etalages
verlicht? Komen er mensen samen in cafés of restaurants? Met andere woorden,
hoe wordt er ‘s nachts geleefd op deze plaatsen? Het antwoord op al deze vragen
dient als leidraad van het verlichtingsproject.
Licht, een volwaardig vak
Het doel is om bij de creatie van de openbare ruimte voor overdag, in overleg met de
projectontwerpers, reeds rekening te houden met een coherente nachtvisie. Net als
de aanleg van de openbare ruimte voor overdag dient de studie van de nachtelijke
openbare ruimte overgelaten te worden aan professionals: de lichtontwerpers.
Een specifieke missie met betrekking tot de verlichting moet worden opgenomen
in de bestekken van de projecten. Het aspect verlichting wordt maar al te vaak
verwaarloosd in de stedelijke aanleg. Toch worden onze steden de helft van het
jaar bij duisternis beleefd!
Een specifiek antwoord met een beperkt gamma
Elk plein, elke ontmoetingsplaats heeft zijn eigen specifieke kenmerken en moet
voorzien worden van verlichting die specifiek daarop is afgestemd. De voorgestelde
apparaten hoeven niet in de catalogus voor de wegen te staan (zie het vorige
punt), maar ze moeten wel vallen binnen een zeker gamma modellen dat qua
onderhoud beheersbaar is. De catalogus voor specifieke ruimtes illustreert de
keuzemogelijkheden.
Wit, met enkele gematigde kleurtoetsen
Om de openbare ruimte en de eventuele vegetatie te benadrukken, worden
witte lichtbronnen gebruikt. Gekleurde lichtbronnen zijn eventueel mogelijk om
bepaalde accenten te leggen of om een bijzondere sfeer te creëren.
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Ook over de kleurtemperatuur moet worden nagedacht: warm wit (+/- 3000 K)
om een aangename sfeer te creëren en neutraal wit (+/- 4000 K) om bijvoorbeeld
aanplanting of metalen structuren te benadrukken…
Contrasten
Er hoeft niet noodzakelijk steeds uniformiteit geëist te worden voor openbare
ruimtes.
Het idee is lichtsferen te gebruiken die afgestemd zijn op de verschillende
gebruiksdoelen van de plaats, met aandacht voor de voetgangers en fietsers
die deze ruimtes doorkruisen. Zones met contrasten kunnen dus bestaan naast
meer uniforme zones, zodat de gebruikers zelf kunnen kiezen in welke sfeer ze
vertoeven.
Variabele lichtsterkte
De lichtsterkte van de lichtbronnen moet worden aangepast aan de verticale
verlichting van de omringende zones: verlichte gevels, verlichte etalages enz. Het
geheel kan georkestreerd worden door middel van dimmen.
Verschillende lichtpunthoogten
De lichtpunthoogte kan verschillen afhankelijk van de plaats: hoge masten met
verscheidene schijnwerpers of lage verlichtingspalen voor een meer besloten
sfeer. De oplossingen worden aangepast aan de plaats waar ze zich bevinden.

Aanbevelingen per type specifieke ruimte:
SPECIFIEKE RUIMTES GELEGEN OP DE DRIE RINGEN
Kleine Ring en Middenring
Aangezien deze ruimtes gelegen zijn op drukke verkeersassen met veel bestaande
verlichte informatie, kan het gebruik van gekleurd licht overwogen worden.
• Studieopdracht toe te vertrouwen aan een lichtdesigner.
• Wit licht, met de mogelijkheid van enkele toetsen gekleurd licht.
• Coördinatie met de verlichting van herkenningspunten rond deze ruimtes.
• Modellen afkomstig uit de catalogus voor de wegen (type Kleine Ring of
Middenring) of uit de catalogus voor de specifieke ruimtes.

Grote Ring
Aangezien deze ruimtes soberder zijn dan de vorige en hoofdzakelijk voorzien van
vegetatie, is gekleurd licht hier niet raadzaam.
• Wit licht.
• Coördinatie met de verlichting van herkenningspunten rond deze ruimtes.
• Modellen uit de catalogus voor de wegen (type Grote Ring) of de catalogus
voor de specifieke ruimtes de specifieke ruimtes.

Referentiebeelden:

Referentiebeelden:
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OVERIGE SPECIFIEKE RUIMTES
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Specifieke ruimtes op gewestelijk niveau
Aangezien deze ruimtes van gewestelijk belang zijn, moet er absoluut een beroep
worden gedaan op een lichtdesigner, om te komen tot een goed evenwicht tussen
de verschillende soorten verlichting: openbare verlichting, gevelverlichting, enz.
• Studieopdracht toe te vertrouwen aan een lichtdesigner.
• Wit licht.
• Modellen afkomstig uit de catalogus voor de omliggende wegen of de catalogus
voor de specifieke ruimtes.

Specifieke ruimtes op lokaal niveau
Aangezien deze ruimtes meer besloten zijn, dient het lichtniveau gematigd te zijn,
met behoud van schaduwzones in een geest van clair-obscur.
• Wit licht.
• Behoud van donkerdere zones.
• Modellen afkomstig uit de catalogus voor de omliggende wegen of de catalogus
voor de specifieke ruimtes.

Referentiebeelden:

Referentiebeelden:

Catalogus van de modellen voor specifieke ruimtes:
De catalogus van de aanbevolen modellen voor specifieke ruimtes heeft net als die voor de wegen tot doel het gamma te beperken, zowel met het oog op een goed
beheer van het verlichtingspark als voor een beter begrip van de stedelijke ruimte. De modellen in de catalogus bieden een voldoende brede waaier aan lichtverdelingen
en lichteffecten om aanpassing aan het specifieke karakter van iedere ruimte mogelijk te maken en voldoende mogelijkheden te bieden aan de ontwerpers die er een
nachtlandschap moeten creëren.
Net als bij de wegen zijn de modellen in de eerste plaats geselecteerd voor hun fotometrische eigenschappen, vervolgens voor hun technische eigenschappen en verder

SINGuLIERS"
ook voor hun klassieke en sobere design dat garant staat voor hun duurzaamheid in de loop van de tijd (een mode-effect moet worden voorkomen). Het gaat om formele

beschrijvingen van de armaturen, zonder vermelding van een precies merk of model om de neutraliteit van de beheerders van het verlichtingspark te garanderen.
Type place Bethléem

Type multi-projecteurs

Type MULTIPROJECTOREN

Type GOBO-PROJECTOREN

	
  

	
  

	
  

Type OP PAAL

Type LICHTZUILEN

Type HANGEND

Type WEGWIJZERPALEN

Type Indirect
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Legende
Specifieke ruimtes gelegen op de drie ringen:
Kleine Ring
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

Louizaplein
Naamse Poort
Troonplein
Madouplein
Schaarbeeksepoort
Rogierplein
Saincteletteplein
Ninoofsepoort
Europa-esplanade en Victor Hortaplein

Op de Middenring
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	

Albertplein
Vanderkindereplein
Sterreplein
Montgomeryplein
Meiserplein
Rotonde Meiseselaan-Pagodenlaan-Rode Kruislaan
Kruispunt Ninoofsesteenweg-Grote-Ringlaan
Kruispunt Bergensesteenweg-Frans van Kalkenlaan

Op de Grote Ring
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	

Georges Marlowsquare
Heldensquare
Andrée Payfa-Fosseprezplein
Vorstrondpunt
Station Roodebeek

Overige specifieke ruimtes:
Gewestelijk niveau
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	
35.	

Stefaniaplein
Eugène Flageyplein
Luxemburgplein
Tervuursepoort
Robert Schumanplein
Daillyplein
Prinses Elisabethplein (Hamoirlaan)
Emile Bockstaelplein
Thurn en Taxis
Kruispunt Jetselaan-Leopold II-laan
Plein van het Weststation
Kruispunt Gentsesteenweg-Josse Goffinlaan
Baraplein

Lokaal niveau
36.	
37.	
38.	
39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
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Bareel van Sint-Gillis
Fernand Cocqplein
Kruispunt Brouwerijstraat-Kroonlaan
Toekomstige ruimte blok Kazernen Elsene
Toekomstig wandelplein Delta
Forte dei Marmisquare
Kruispunt De Jacht
Toekomstig Mediavoorplein
Sint-Joostplein
Koninginneplein
Redersplein
Jules De Troozsquare
Zwarte Vijversstrat
Hertogin Van Brabantplein
Emile Vanderveldesquare

Op de Kleine Ring of Middenring
Op de Grote Ring
Overige - gewestelijk niveau
Overige - lokaal niveau

Fietspaden

Voetgangersvoorzieningen

De cel Verlichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft bijgedragen
aan de opstelling van het Fietsvademecum betreffende de verlichting voor
fietsvoorzieningen (2009).

Voor dit thema heeft de cel Verlichting samengewerkt met het Opzoekingscentrum
voor de Wegenbouw aan een Voetgangersvademecum betreffende de verlichting
voor voetgangersvoorzieningen (2012).

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/articles/na/15/
vademecum-marquages_eclairage_nl_web.pdf

http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/static/attachments/partners/na/248/vmverlichting-nl-web_.pdf

De hierin gegeven aanbevelingen zijn nog altijd van toepassing. Drie hoofdstukken
zijn relevant:

De hierin gegeven aanbevelingen zijn nog altijd van toepassing. Drie hoofdstukken
zijn relevant:

1. Kwaliteit van de verlichting

1. Kwaliteit van de verlichting

2. Prestaties

2. Prestaties

3. Algemene ontwerpregels

3. Algemene ontwerpregels

SAMENVATTING VAN DE AANBEVELINGEN VOOR
FIETSPADEN

SAMENVATTING VAN DE AANBEVELINGEN VOOR
VOETGANGERSRUIMTES

A. Plaatsing
• Op de weg: verlichting met armaturen voor wegen
• < 2 m van de weg: verlichting met armaturen voor wegen of specifieke
ruimtes
(geplaatst in de scheidingsberm)
• > 2 m van de weg: specifieke verlichting

A. Lichtkleuren:
• Warm wit (+/- 3000 K)

B. Lichtkleuren:
• Warm wit (+/- 3000 K) in een stedelijke omgeving

C. Lichtniveaus
• Klassen S2 of lager (zeer geringe hoogte mogelijk, voor het geval er al
veel verticale verlichting is in de omgeving)

C. Modellen
• Keuze afhankelijk van type weg
(zie modellencatalogus van het Lichtplan)

B. Modellen
• Ofwel conform het type weg
• Ofwel model uit de catalogus voor specifieke ruimtes

D. Lichtniveaus (eisen)
• Veel conflictzones: klassen CE4 of lager
• Geen conflictzones: klassen S2 of lager
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2.3. Lichtscenografie

A. Erfgoed, weerspiegeling van contrasten in de stad

Compositie van het nachtlandschap

Brussel is rijk aan erfgoed.

Eeuwige verlichting
Naast de verlichting van wegen en pleinen, is het
creëren van verticale verlichte herkenningspunten in
het nachtlandschap zeker zo belangrijk. Het kan gaan
om constructies (gebouwen of andere bouwwerken),
natuur (groene ruimtes of vegetatie), water (het
kanaal,
waterlopen,
fonteinen)
of
infrastructuur (elementen in verband met de
spoorweg of wegen, zoals bruggen, spoortunnels).

Uiteraard komen de gebouwen die opgenomen zijn in het register van het beschermd erfgoed (ingeschreven op
de bewaarlijst, beschermd of het voorwerp van een procedure tot bescherming) als eerste in aanmerking om
verlicht herkenningspunt te worden.
Er is zo veel erfgoed, en het is zo verschillend, dat het niet allemaal verlicht hoeft te worden, en ook niet allemaal
op dezelfde manier. De aanbevelingen op het gebied van verlichting verschillen afhankelijk van de schaal, de
architectuurstijl en het type materiaal.
Nu, ander erfgoed
Onder nachtelijk erfgoed (d.w.z. ‘s nachts bekeken) verstaan we elke uiting van het potentieel van de stad die ‘s
nachts van betekenis kan zijn.
Het Lichtplan breidt de klassieke selectie uit door ook rekening te houden met andere erfgoedkundige
elementen: minder bekende elementen (die bijgevolg niet noodzakelijk beschermd zijn of op de bewaarlijst
staan), maar soms een belangrijkere rol vervullen in het leven op die plaats. Naast kerken en gebouwen uit het
rijke erfgoedverleden kunnen ook industriële gebouwen, sociale wijken, een wijkhuis, een detail van een gevel of
een blinde muur erfgoedkundige waarde hebben.
Werken aan de stad zijn toch vooral werken voor de mensen, zowel voor de mensen die de stad bezoeken (en
die opbrengen voor de stad door het geld dat ze er uitgeven) als voor de mensen die er wonen of werken (en
eveneens opbrengen voor de stad door hun productiviteit). Met andere woorden, het erfgoed in ruime zin moet
worden gebruikt om bij te dragen aan het sociale leven, via verschillende thema’s.
Het gewestelijke Lichtplan is erop gericht het erfgoed te verlichten en ook datgene wat men niet meer ziet. Het
wil de contrasten van de stad vergezellen in een veelheid van niveaus, stijlen en betekenissen.
De selectie: een evenwichtige verdeling en zichtbaarheid vanaf de gewestwegen
Er wordt ook gestreefd naar een evenwichtige spreiding van de stedelijke herkenningspunten over het hele
grondgebied van het gewest. In wijken met weinig of geen beschermd erfgoed, wordt gekozen voor erfgoed
van andere aard. De selectie wordt steeds geleid door het principe dat het erfgoed zichtbaar moet zijn vanaf de
gewestwegen, ook al zijn vele gebouwen geen eigendom van het gewest.
Een keuze in twee tijden
Chronologisch is het kiezen van het erfgoed in twee stappen verlopen:
• Bij de opstelling van het Lichtplan van 2012: selectie van de meeste elementen van de lijst (zie selectiemethode
op de volgende pagina).
• Bij de actualisering van het Lichtplan in 2017: toevoeging van elementen in verband met de prioritaire
interventiezones die zijn vastgelegd in de gewestelijke Algemene Beleidsverklaring van de Brusselse regering
2014-2019.
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2012: Een overkoepelende methodologie en volledige hulpmiddelen
De keuze van de erfgoedkundige elementen van het Lichtplan van 2012 is het resultaat van een transversale samenwerking tussen de cel Verlichting van de Directie Projecten
en Werken van Brussel Mobiliteit en de Directie Monumenten en Landschappen.
Naast de kaart waarop deze stedelijke herkenningspunten aangeduid zijn, is er ook een verklarende tabel opgesteld waarin deze plaatsen zijn gerangschikt volgens
invloedssfeer (van lokaal tot gewestelijk niveau met een tussenniveau) met daarbij een beknopte historische beschrijving van elk van deze plaatsen (eventueel met een
verwijzing naar het beschermingsdossier) en een analyse van de mogelijkheden inzake verlichting en integratie van het project in andere renovatieprojecten.
Deze tabel is opgevat als een beheersinstrument voor de invoering van het Lichtplan. Voor elk nieuw lichtproject vindt de ontwerper er alle nuttige informatie voor de
ontwikkeling van zijn project.
Deze lijst is bovendien gebaseerd op een uitgebreid dossier dat is opgemaakt door het BROH, Directie Monumenten en Landschappen, beschikbaar bij de cel Verlichting
van de Directie Projecten en Werken.
Uittreksel uit de waarschuwingsnota van dit dossier: Dit dossier omvat:
• een bibliografische selectie: om tegemoet te komen aan de vraag om een maximum aan informatie te bezorgen over de elementen die aan bod komen in het Lichtplan, werd
de lijst voornamelijk opgemaakt op basis van basiswerken, die beknopte uiteenzettingen omvatten, zoals de erfgoedinventaris opgemaakt door het Bestuur of de publicaties van
het beschermd erfgoed (van voor 2004), de inventaris van de sociale huisvesting of de inventaris van de katholieke kerken in Brussel. Voor andere elementen is de documentatie
afkomstig van gespecialiseerde werken, of allerhande documenten.
• een iconografische selectie: deze selectie gebeurde op basis van alle recent gedigitaliseerde foto’s van het Documentatiecentrum (fonds ‘Bastin en Evrard’) en van de Directie
Monumenten en Landschappen (‘Register’). Voor de selectie werd de voorkeur gegeven aan de meest representatieve foto’s van de elementen die aan bod komen in het Lichtplan.
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2017: prioritaire acties
Bij de keuze van de elementen die worden
toegevoegd aan de eerste lijst in het kader van
de actualisering, is rekening gehouden met de
verschillende projecten die aan de gang of gepland
zijn in de prioritaire interventiezones.

Top 20 van het te verlichten erfgoed (actualisering 2017 - gerangschikt per gemeente):
Naam

Adres

Eigenaar

1

Slachthuizen van Kuregem

Ropsy-Chaudronstraat 24 bus 48, 1070
Anderlecht

ABATAN – Ropsy-Chaudronstraat 24, 1070 Anderlecht

2

Brouwerij Atlas

Vrij-Onderzoeksstraat 15, 1070 Anderlecht

LA POUDRIERE – Kruitmolenstraat 60, 1000 Brussel

3

Kranen kanaal (Dépôt Design 21)

Henegouwenkaai 15-19 (21), 1080 Sint-JansMolenbeek

Een top 20 van de prioritaire verlichtingsprojecten
is bepaald in overleg met de kabinetten van de
bevoegde ministers (zie volgende pagina).

DEPOT DESIGN – Washuisstraat 16, 1000 Brussel
DEPOORTER Olivier – Rue du Halage 12, 1460 Itter
FREE FIELD – Henegouwenkaai 19, 1080 Sint-JansMolenbeek

4

Sint-Johannes de Doper-kerk

Sint-Jan-Baptistvoorplein, 1080 Sint-JansMolenbeek

Geen kadastrale gegevens

5

Klein Kasteeltje

Negende Linielaan 27, 1000 Brussel

Geen kadastrale gegevens

Aanbevelingen op maat...

6

Institut des Arts et Métiers

Slachthuislaan 50, 1000 Brussel

DOM. VAN DE STAD BRUSSEL – Anspachlaan 6, 1000
Brussel

Gezien de grote verschillen wat betreft type, stijl en
niveau van de elementen die geselecteerd zijn in de
categorie erfgoed, blijven de aanbevelingen in dit
Lichtplan relatief beknopt en algemeen. Meer details
moeten volgen in een specifiek project voor ieder
element, dat bij voorkeur wordt opgesteld door een
lichtprofessional (verlichtingsontwerper).

7

Octrooipaviljoenen

Ninoofsepoort 1000 Brussel

CENTRE D’ INFORMATION – Ninoofsepoort 1, 1000 Brussel

8

Hallepoort

Zuidlaan 150, 1000 Brussel

Geen kadastrale gegevens

9

Station van Schaarbeek*

Prinses Elisabethplein 6, 1000 Brussel

Geen kadastrale gegevens (misschien NMBS)

10

Serres van de Kruidtuin

Koningsstraat 236, 1210 Sint-Joost-ten-Node

DOM. VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP – Leopold II-laan
44, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

11

Gesùkerk

Koningsstraat 165, 1210 Sint-Joost-ten-Node

KERKFABRIEK – Congresstraat 35, 1000 Brussel

12

Stocletpaleis

Tervurenlaan 279-281, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Geen kadastrale gegevens

13

Flageygebouw

Eugène Flageyplein 18-18A, 1050 Elsene

OMROEPGEBOUW FLAGEY – Eugène Flageyplein 18, 1050
Elsene

14

Voormalig
station
Luxemburg*

15

ULB

Franklin Rooseveltlaan 50, 1050 Elsene

ULB - Franklin Rooseveltlaan 50, 1050 Elsene

16

Albert Hall

Waversesteenweg 649-651, 1040 Etterbeek

VAN MEERBEEK Jean – Waversesteenweg 653, 1040
Etterbeek

17

Hertoginnedal

Vorstlaan 259, 1160 Oudergem

Geen kadastrale gegevens

18

Fontainashof

Fontainashof 1-8, 1060 Sint-Gillis

DOM. VAN DE GEMEENTE SINT-GILLIS – Maurice Van
Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis

19

Brouwerij Wielemans-Ceuppens

Van Volxemlaan 354, 1190 Vorst

CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST – Van
Volxemlaan 374, 1190 Vorst

20

Sint-Augustinuskerk

Hoogte Honderdplein, 1190 Vorst

DOM. VAN DE KERKFABRIEK – Sint-Augustinuslaan 12, 1190
Vorst

Vergezicht en nabijgezicht
De reikwijdte van de waarneming van de
verschillende erfgoedkundige herkenningspunten
is ook van belang voor de aanbevelingen voor het
specifieke lichtproject. Afhankelijk van de situatie
wordt de voorkeur gegeven aan ofwel het vergezicht,
met bijvoorbeeld een hoog verlichtingsniveau of
een sterke verlichting van de hogere delen van het
gebouw, ofwel het nabijgezicht, met een zachtere
verlichting die gericht is op architecturale details.

Brussel-

Luxemburgplein, 1050 Elsene

* Elementen niet opgenomen op de kaart van het erfgoed, maar wel op de kaart van de herkenningspunten van de spoorweg – zie punt
D. Spoorweg
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VERLICHTING VAN ERFGOED

Kleurenbereik

DOELSTELLINGEN:
•

Inachtneming van een zekere
soberheid bij de verlichting van
erfgoed.

•

Aanstraling van de bijzonderheden
van ieder element: geschiedenis, stijl,
gebruik enz.

Referentieafbeeldingen (lichteffecten)

AANBEVELINGEN:
•

Iedere verlichting specifiek voor elk
element (type, stijl, reikwijdte enz.)
bestuderen – Een beroep doen op
een lichtontwerper

•

De lichtniveaus aanpassen aan de
reikwijdte die de voorrang geniet
(vergezicht of nabijgezicht)

•

Wit licht, in een bereik van warm
wit (zelfs oranjeachtig) tot koud wit
(zelfs blauwachtig) gebruiken, aan te
passen aan de materialen (baksteen,
steen, metaal enz.) en de heersende
tinten
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De selectie omvat 111 elementen verspreid over heel
het grondgebied van het gewest. De lijst staat op de
volgende pagina.

Kaart van het erfgoed
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Anderlecht
1.	 Octrooipaviljoen (Anderlechtse Poort)
2.	 Sociale voorzorg
3.	 Slachthuizen van Kuregem*
4.	 Albert I-wijk
5.	 Veeartsenijschool
6.	 Voormalige maalderij Moulart
7.	 Voormalige brouwerij Atlas
8.	 Peterboswijk
9.	 Sint-Vincentius a Paulokerk
Sint-Jans-Molenbeek
10.	 Sint-Johannes de Doper-kerk
11.	 Huis van Culturen en Sociale Samenhang
12.	 Voormalige brouwerij Belle-Vue – MIMA
13.	 Sint-Barbarakerk
14.	 Basisschool (Hertogin van Brabantplaats)
15.	 Voormalige brouwerij Vandenheuvel
16.	 Voormalige steenkoolhal (tijdelijke verlichting)
17.	 Toekomstige grote voorziening (verlaten terrein
Weststation)
18.	 Kasteelhoeve Karreveld
19.	 Tuinwijken Diongre en De Sailnier
20.	 Kranen (Nijverheidskaai)
21.	 Kranen (Vlaamse Poort)*
22.	 Sint-Remikerk
Koekelberg
23.	 Basiliek van Koekelberg
Sint-Agatha-Berchem
24.	 Voormalig Frans hospitaal en tuinwijk cité
moderne
Jette
25.	 Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes
26.	 Sint-Magdalenakerk en klooster
27.	 Abdij van Dielegem
Brussel
28.	 Koning Boudewijnstadion
29.	 Atomium
30.	 Fresco station De Wand
31.	 Japanse toren en Chinees paviljoen
32.	 Koninklijke serres
33.	 Kerk van Onze-Lieve-Vrouw-van-Laken
34.	 Familistère Godin
35.	 Verbrandingsoven
36.	 Thurn en Taxis
37.	 Hoofdzetel van de Haven van Brussel
38.	 Nationale Schietbaan

39.	
40.	
41.	
42.	
43.	
44.	
45.	
46.	
47.	
48.	
49.	
50.	
51.	
52.	
53.	
54.	
55.	
56.	
57.	
58.	
59.	
60.	
61.	
62.	
63.	
64.	
65.	
66.	
67.	
68.	
69.	
70.	

Kraan en binnenplaats (Akenkaai)
Toren van Interbeton
Monument voor de Arbeid
Toekomstige sporttoren
Citroëngarage
Kaaitheater
Sainctelettegebouw
Leopoldgebouw
Halles America
Halles des producteurs
Kazerne van het Klein Kasteeltje*
Fondation Semet-Solvay
Octrooipaviljoenen van de Ninoofsepoort*
Loodtoren
Voormalig onderstation van de elektriciteitscentrale
Arbeiderswoningen (Kruitmolenstraat)
Gevel en schoorsteen (Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat)
Institut des Arts et Métiers*
Hallepoort*
Justitiepaleis
Egmontpaleis
Paleis der Academiën
Sint-Jozefkerk
Résidence Palace
Grote Moskee van het Jubelpark
Koninklijke Militaire School
Kerk en klooster van de dominicanen
Bogen van het Jubelpark
Voormalige octrooipaviljoenen van de Naamsepoort
Université Libre de Bruxelles*
Hotel Le Dôme
Apotheek Kruidtuin

Sint-Joost-ten-Node
71.	 Serres van de Kruidtuin*
72.	 Gesukerk en -klooster*
73.	 Crowne Plaza Hotel
74.	 Luifel Rogierplein
75.	 Oud kantoorgebouw RVS
76.	 Voormalige bioscoop Marignan
77.	 Voormalige bioscoop Mirano
78.	 Voormalige Etablissements Mommen
Schaarbeek
79.	 Koninklijke Sint-Mariakerk
80.	 De Ultieme Hallucinatie
81.	 Sint-Servaaskerk
82.	 Daillykazerne
83.	 Les Pavillons français

Sint-Lambrechts-Woluwe
84.	 Heilige-Familiekerk
85.	 De Linkedemalemolen
86.	 Maloukasteel
Sint-Pieters-Woluwe
87.	 Sint-Pieterskerk
88.	 Stocletpaleis*
Elsene
89.	 Sint-Bonifatiuskerk
90.	 Flageygebouw*
91.	 Kerk van het Heilig Kruis
92.	 Abdij Ter Kameren
93.	 Paleis van het Lied der Sotternieën
94.	 Appartementsgebouw
95.	 Voormalige Koninklijke Rijkswachtschool – Hoofdgebouw
96.	 Voormalige Koninklijke Rijkswachtschool – Manege
Etterbeek
97.	 Albert Hall
98.	 Majoor Géruzetkazerne en Kazerne Luitenant Generaal
Baron de Witte de Haelen*
Oudergem
99.	 Hertoginnedal
100.	Rood-Klooster
Watermaal-Bosvoorde
101.	 Hooghuis
102.	Sint-Hubertuskerk
Ukkel
103.	 Roze hoeve
104.	Russisch-orthodoxe kerk
105.	 Sint-Pieterskerk
106.	Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandskapel
Sint-Gillis
107.	Fontainashof
Vorst
108.	Brouwerij Wielemans-Ceuppens
109.	Sint-Augustinuskerk
110.	 Abdij van Vorst
111.	 Sint-Dionysiuskerk (Denijskerk)

* Elementen van de top 20 (2017)
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B. Torens: de Brusselse skyline
Brussel is een stad met reliëf en dus ook met verschillende perspectieven. Deze kijkperspectieven zorgen ervoor
dat de blik markante elementen in het Brusselse landschap kruist: de torengebouwen.
Ze onderscheiden zich van het erfgoed in het vorige punt door hun bouwhoogte en hun architectuur en maken
daarom het voorwerp uit van specifieke aanbevelingen.
Een bijzondere verlichting is interessant om ‘s nachts deze grote stadssilhouetten te benadrukken die het
landschap structureren.
Door een gemeenschappelijke verlichting van deze torens kan een eigen identiteit gegeven worden aan de
Brusselse skyline (horizon), aanvullend op de lichtsignalen die uitgaan van de talrijke kantoorramen die lukraak
verlicht zijn in de loop van de nacht.
Aangezien de meeste van deze gebouwen in privéhanden zijn, zal het moeilijk zijn de verschillende actoren te
overtuigen om zich in te zetten voor het Lichtplan of, in andere gevallen, de aanbevelingen in acht te nemen.
Er is in het grondgebied een selectie gemaakt van de torengebouwen die een symboolwaarde hebben voor Brussel
en met name voor bepaalde wijken. Deze selectie omvat de toekomstige projecten op korte en middellange
termijn.

VERLICHTING VAN TORENS
DOELSTELLING
• Creatie van uniformiteit en inachtneming van
een zekere soberheid voor de verlichting van de
wolkenkrabbers
• Uitwerking van een kader van aanbevelingen
waaraan de verschillende privé-eigenaars
kunnen refereren bij een verlichting
AANBEVELING
• De verlichting beperken tot de bovenste
gedeelten van de wolkenkrabbers (laatste
verdieping, klauwstukken enz.) om de geometrie
ervan, het profiel, te benadrukken
• Een grafische taal gebruiken: de lijn
• Binnen een bepaalde waaier van kleuren blijven,
die loopt van koud wit tot blauw/lichtpaars
(koude kleurtemperaturen)
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Kleurenbereik

Referentieafbeeldingen (lichteffecten)

De geselecteerde torens bevinden zich vooral rond
de Kleine Ring (met name in de Noordwijk) en in
mindere mate rond de Middenring.
1.	 Toren Euroclear
2.	 Toren Sheraton
3.	 Toren Belfius
4.	 Toren Covent Garden
5.	 Toren Botanic Building
6.	 Toren Federale politie
7.	 Toren Belfius
8.	 Financietoren
9.	 P&V-toren
10.	 Astrotoren
11.	 Madoutoren
12.	 Bastiontoren
13.	 The Hotel-toren
14.	 Zuidertoren
15.	 Toekomstige torens Victor
16.	 Toekomstige torens Fonsny 1
17.	 Toekomstige torens Blok 2
18.	 Toekomstige torens Besix
19.	 Up-site-toren
20.	 Televisietoren
21.	 Toekomstige RTBF-toren
22.	 Toekomstige VRT-toren
23.	 Toekomstige toren Deltaview (site Chirec)
24.	 Toekomstige toren Deltasite
25.	 Proximus Towers
26.	 North Galaxytorens
27.	 WTC-torens
28.	 Ellipsgebouw
29.	 Zenithgebouw

Kaart van de skyline
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Het groene en blauwe netwerk
HET GROENE NETWERK
Gewestelijke groene ruimtes

Groene kronen creëren

Het Lichtplan bepaalt in het Schaduwplan
algemene aanbevelingen voor groene ruimtes op
het gewestelijke grondgebied. Er wordt daarbij een
onderscheid gemaakt tussen twee categorieën.

Naast deze algemene aanbevelingen stelt het Lichtplan voor de stedelijke structuur van Brussel te benadrukken
door groene en blauwe lichtkronen te creëren die de drie concentrische ringen rond de stad volgen.

1.	 De plaatsen waar fauna en flora moeten
worden beschermd, zoals de bossen en
natuurreservaten, moeten onverlicht blijven.

We richten onze aandacht daarom op de landschapseenheden in de buurt van deze drie ringwegen, om de
nachtelijke ruimte geleidelijk te vorm te geven, en versnippering door een al te systematische verlichting te
voorkomen.
Dat betekent niet dat de andere parken niet verlicht mogen worden, maar dat zal anders gebeuren, meer gericht
op een nabijgezicht van de oversteekplaatsen dan op een vergezicht of panorama.

2.	 De parken, squares en tuinen, die ongeveer 400
ha vertegenwoordigen, kunnen worden verlicht
op een manier die aangepast is aan hun gebruik.

DE KLEINE RING: GROENE
AANKNOPINGSPUNTEN IN DE STAD
DOELSTELLINGEN:
• Opwaardering van de begroeiing binnen de
overbebouwde omgeving van de Kleine Ring.
• Aanpassing van de
voorstellen inzake licht
aan de seizoenen.
AANBEVELING:
• Prioriteit aan de bomen
langs Kleine
Ring (= groene
aanknopingspunten)
• Vrij grote lichtsterkte (
zichtbaarheid)
• Mogelijkheid van
gekleurd licht
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MIDDENRING: EEN GROENE
LICHTKROON
DOELSTELLINGEN:
• Opwaardering van de landschappelijke waarde en
het gebruik van de grote stadsparken
AANBEVELINGEN:
• Werken aan de verlichting
van de oversteekplaatsen
voor voetgangers (wegen
en perspectieven)
• Werk maken van
de scenografische
herkenningspunten in het
landschap
• Vooral wit licht, maar
gekleurde toetsen
zijn mogelijk (indien
gerechtvaardigd)

GROTE RING:
EEN DISCONTINUE KROON
DOELSTELLINGEN:
• Opwaardering van de natuurlijke groene toetsen in
het landschap
AANBEVELINGEN:
• Werk maken van
het landschappelijke
vergezicht
• Relatief zwakke
lichtsterkte (afhankelijk
van
de context)
• Wit licht (kleur niet
toegestaan)

HET BLAUWE NETWERK
Het kanaal, dat een voorlopersrol vervult, is volop in verandering. Nu meer dan ooit.
De verlichting van de kanaalzone is bijzonder interessant voor Brussel. Daarom heeft het Gewest in 2010 al
drie bruggen verlicht: de bruggen van Sainctelette, het Klein Kasteeltje en de Vlaamse Poort. De bedoeling
was duidelijk om in het meest bebouwde gedeelte de verbindingen tussen de twee kanaaloevers, tussen
het oosten en het westen van Brussel, te benadrukken.
Ook nu nog wordt de kanaalzone genoemd als een van de strategische ontwikkelingspolen in het
meerderheidsakkoord 2014-2019 van de Brusselse regering. Daarom is er in het kader van het Lichtplan van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een bijzondere lichtstudie gemaakt voor deze zone. Het bestudeerd
gebied omvat het stedelijke deel van het kanaal, dit wil zeggen het deel tussen de Redersbrug en de brug
van de Bergensesteenweg. De aanbevelingen in de studie zijn relatief gedetailleerd (zie samenvatting
hieronder).

SAMENVATTING VAN DE AANBEVELINGEN VOOR HET STEDELIJKE GEBIED VAN DE KANAALZONE

DE DWARSE VERBINDINGEN

DE BRUGGEN

DOELSTELLINGEN:
• Vereenvoudiging van de oversteek van de ene oever naar
de andere en in het bijzonder van de rechteroever naar de
linkeroever
• Creatie van een visuele eenheid tussen beide tegenovergestelde
zijden

DOELSTELLINGEN:
• Identificatie van de verschillende oversteekplaatsen en creëren
van een gemeenschappelijk timbre voor alle oversteekplaatsen

AANBEVELINGEN:
• Verticale herkenningspunten
verlichten op alle
invalsplaatsen van de aan het
kanaal grenzende wijken
• Verlichting door verzonken
schijnwerpers (lichtdouches)
• Vrij grote intensiteit
(zichtbaarheid)
• Warme lichtkleur: oranje, dat
doet denken aan baksteen en
metaal, materialen van het
industrieel erfgoed

AANBEVELINGEN:
• Aandacht voor de
verlichting op de bruggen
zelf, maar ook voor het
uitzicht op de kunstwerken
op de bruggen.
• Spelen met weerspiegeling
• Wit licht (warm of koud)
voor het verlichten van
architecturale details in de
hoogte
• Blauwgroen licht voor
het verlichten van de
details die dichter bij de
waterspiegel liggen
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GROENE
AANKNOPINGSPUNTEN
DOELSTELLINGEN:
• Aanbrengen van groene
accenten door bepaalde
planten langs het kanaal te
verlichten
AANBEVELINGEN:
• Verlichting door projectie
(toestellen op eigen
palen of op openbare
verlichtingspalen)
• Lage tot matige intensiteit
• Neutrale wittint (+/- 4.000
K)
• Voorzien in doving na het
vallen van de bladeren
(winter)
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Legende
Parken rondom de Kleine Ring
Parken rondom de Middenring
Parken rondom de Grote Ring
Studiegebied Kanaal

Kleine Ring: groene aanknopingspunten...
A. Maximiliaanpark
B. Albert II-laan
C. Kruidtuin
D. Kruidtuinlaan
E. Henri Fricksquare
F. Troonplein
G. Park van de Hallepoort
H. Park aan de Ninoofsepoort
Middenring: een groene lichtkroon…
1. Abdij Ter Kameren
2. Ter Kamerenbos
3. Park van de Université Libre de Bruxelles
4. Vergotesquare
5. Josaphatpark
6. Koninklijk domein
7. Park van Laken
8. Jeugdpark
9. Elisabethpark
10. Park van kasteel Karreveld
11. Scheutbospark
12. Astridpark
13. Park van Vorst
Grote Ring: een discontinue kroon
I. Park van het Jagersveld
II. Vijvers en park van de Leybeek
III. Ten Reukenpark
IV. Senypark
V. Park van de Mellaertsvijvers
VI. Woluwepark
VII. Vijverpark

Kaart van het groene en blauwe netwerk
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D. Spoorweg
Brussel is een spoorwegstad. Sommige sporen lopen
door de stad en delen de stad op, andere stoppen
ergens in de stad. Sommige sporen lopen boven de
stad, andere eronder. Onze doelstelling is sommige
oversteekplaatsen te verlichten... of gewoon ze onder
de aandacht te brengen.

VERLICHTING VAN AAN DE SPOORWEG GEKOPPELDE ELEMENTEN

De sporen vormen een zeer dicht, zeer aanwezig net
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vormen
daardoor een belangrijk landschappelijk element
(zichtbare aanwezigheid van de stations, de sporen,
de kunstwerken, de bovenleidingmasten enz.).
Bovendien stelt de spoorinfrastructuur veel bezoekers
en gebruikers in staat om de Brusselse agglomeratie
te verkennen. De stations en de openbare ruimte
errond vervullen de rol van toegangspoorten tot de
stad.

GEBOUWEN

SPOORONDERDOORGANGEN

AANBEVELINGEN:

AANBEVELINGEN:

•

•

DOELSTELLINGEN:
• Opwaardering van het spoorwegerfgoed van Brussel
• Benadrukking van het raster dat de spoorweg vormt in de stad (perspectieven van ver en van dichtbij)

•

De gebouwen met symboolwaarde van de
spoorweg klassiek en sober verlichten
Wit licht

•

We stellen voor om het spoorerfgoed ‘s nachts met
verlichting op te waarderen, zodanig dat het spoornet
een leesbare structuur wordt naast het wegennet.

Verlichting van de zijde van de constructie:
wit licht (met een kleurtemperatuur – warm
of koud – die aangepast is aan het materiaal:
metaal, baksteen, steen enz.)
De onderdoorgang zelf, de binnenzijde
scenografisch verlichten: gekleurd licht
(warme lichtkleur: geel, oranje, rood...) –
Lichteffecten die ritme geven aan het tracé
(bijvoorbeeld volgens de structuur: zuilen,
geraamten enz.)

Spoorbruggen
Wij raden dus aan om de bruggen, viaducten
en kunstwerken die een rol kunnen spelen in de
nachtelijke panorama’s op te waarderen.
De verlichting moet in de eerste plaats rekening
houden met de kijkassen (zicht op de brug vanaf de
weg, de trein enz.).
Stations
In het kader van het gewestelijke Lichtplan heeft de
NMBS Holding al samengewerkt met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest aan de uitwerking en realisatie
van een kwaliteitsvolle verlichting van de drie grote
Brusselse stations (Noord, Centraal en Zuid). Ook
voor de andere stations zijn verlichtingsprojecten
gewenst.

Referentieafbeeldingen (lichteffecten)

Referentieafbeeldingen (lichteffecten)
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Legende
Spoorweg
Met de spoorweg verbonden element
Andere brug over het spoor
Andere spooronderdoorgang

De verlichting van elementen van de
spoorinfrastructuur betreft de grote Brusselse
stations en plaatsen die historisch verband
houden met het spoorvervoer, ook al worden
sommige daarvan niet meer gebruikt (oude
bruggen en overgangen).
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	

Noordstation
Centraal Station
Postsorteercentrum (Zuidstation)
Spooronderdoorgang Zuidlaan
Spooronderdoorgang Argonnestraat
Spooronderdoorgang Overdekte straat
Spooronderdoorgang Veeartsenstraat
Weststation
Spooronderdoorgang Gentsesteenweg
Beekkantbrug (tijdelijke verlichting)
Toekomstige Beekkantbrug
Toekomstige brug De Rooverelaan –
Lessenstraat
Jubelfeestbrug
Brug Jean Dubrucqlaan
Chambondoorgang
Station van Schaarbeek
Station van de Leopoldswijk

+ andere doorgangen boven en onder de sporen

Kaart van de spoorwegverlichting
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E. Overige thema’s... overige
herkenningspunten
SPOORONDERDOORGANGEN (VOOR
VOETGANGERS)
Talrijke
spooronderdoorgangen
bieden
de
voetgangers de mogelijkheid de gewestwegen over
te steken.

DOELSTELLINGEN:
• Hertoe-eigening van de spooronderdoorgangen door de gebruikers
AANBEVELINGEN:
• Gekleurd licht gebruiken
• Ritme geven aan het tracé door te spelen met licht (lijnen, lichtdouches enz.)

Een eerste vaststelling is dat hoe oncomfortabeler
deze plaatsen zijn, hoe minder ze gebruikt worden
en hoe groter het onveiligheidsgevoel er is. Het doel
is dus ze aangenamer te maken voor de gebruikers,
zodat ze weer meer gebruikt worden.
De eerste aspecten die bestudeerd moeten worden,
zijn de materiaal- en kleurkeuze. Bij nieuwe
onderdoorgangen kan ook nagedacht worden over
de algemene configuratie (goede zichtbaarheid van
de in- en uitgangen, mogelijkheid tot sociale controle
enz.).
Wat de verlichting betreft moet men afstappen van te
krachtige, verblindende lichtbronnen. Deze vergroten
het gevoel van onbehagen alleen maar. Een meer
ludieke verlichting, met kleuren en/of lichteffecten,
verdient de voorkeur.

Referentieafbeeldingen (lichteffecten)
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VIADUCTEN
De vele stadsviaducten in het Brussels gewest
zijn overblijfselen uit de jaren 1950 tot 1970, toen
alles moest wijken voor de auto. De viaducten
werden toentertijd gebouwd om het autoverkeer
snel van de autosnelwegen naar het stadscentrum
te leiden, maar tegenwoordig zijn ze omstreden
omdat dat niet meer in overeenstemming is met
de stedenbouwkundige streefdoelen. Er zijn al
verscheidene viaducten gesloopt. Het lot van
degene die nog overeind staan, is veelal een punt
van discussie.

DOELSTELLINGEN:
• Hertoe-eigening van de onderzijden van viaducten door de gebruikers
AANBEVELINGEN:
• Gekleurd licht en/of lichtgevende objecten gebruiken
• De verlichting koppelen aan een kunstproject: een beroep doen op een kunstenaar of gaan voor een
participatieve aanpak met de inwoners

Of ze nu zullen verdwijnen of niet, ze behoren nu
nog tot de Brusselse realiteit en het zijn plaatsen
die moeilijk leefbaar zijn voor de gebruikers,
hoofdzakelijk voetgangers. Niet alleen zijn ze
meestal onesthetisch, ze scheppen ook restruimtes
van geringe kwaliteit waar een onveiligheidsgevoel
kan ontstaan, vooral ‘s nachts.
Daarom kan het interessant zijn op bepaalde
plaatsen licht in te zetten om deze verlaten plekken
weer tot leven te brengen. De verlichting kan
gekoppeld worden aan een artistieke bijdrage, om
wat poëzie te brengen in deze onderdoorgangen en
zo nachtelijke herkenningspunten te creëren.

Referentieafbeeldingen (lichteffecten)
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BOVENGRONDSE HALTES VAN HET OPENBAAR VERVOER
De bovengrondse haltes (trams, bussen) zijn herkenningspunten voor de
gebruikers van de stad. ‘s Nachts ontbreekt het de haltes echter soms aan comfort
en leesbaarheid (visueel).
Aangezien het gewest verantwoordelijk is voor de verlichting van de haltes,
zijn de cel Verlichting van Brussel Mobiliteit en de MIVB minimumwaarden
overeengekomen voor de lichtniveaus, om in te staan voor het nodige comfort en
de veiligheid (zie hieronder).
Voor de bewegwijzering wordt uiteraard aanbevolen een uniforme taal te gebruiken
en wegwijzers die gemakkelijk herkenbaar zijn voor alle stations, maar dat overstijgt
het kader van het gewestelijke Lichtplan. Deze materie zou het voorwerp moeten
uitmaken van een eigen studie, een soort lichtplan voor het vervoernet, waarbij
gedacht kan worden aan coördinatie met de doelstellingen van het Lichtplan van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DOELSTELLINGEN:
• Comfort en veiligheidsgevoel voor de gebruikers
AANBEVELINGEN:
• Een gemiddeld verlichtingsniveau van 30 lux
• Warm wit licht (3000 K) met een KWI van minimaal 85
• Indien nodig de wegverlichting aanvullen met extra armaturen (bij gebrek
van een specifiek Lichtplan, een model dat vergelijkbaar is met dat van de
wegverlichting – lage type)
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2.4. Beheersplan
De planning van de projecten is een onmisbare stap bij de uitvoering van een Lichtplan, die het stappenplan van de algemene aanbevelingen vervolledigt.
De planning moet rekening houden met de ouderdom van de installaties, de lopende projecten en de politieke streefdoelen.
Welke voorstellen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Er is een gedetailleerd overzicht opgesteld binnen de cel Verlichting. Dit overzicht bevat gemeente per gemeente
en straat per straat de voorgestelde modeltypes en ook de kleurtemperaturen. Wij stellen voor een planning te maken in schijven van 5 jaar.
De idee is de meest verouderde installaties te vervangen en te werken in coherente groepen van zones.
Naast de maatregelen met betrekking tot de straten, is er ook voor het erfgoed een overzicht gemaakt met een ruwe schatting voor de 111 genoemde gebouwen.
De cel Verlichting van het gewest moet dan in de loop der jaren een keuze maken uit de verschillende overzichten en een coherent nachtlandschap samenstellen.
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BESLUIT
De filosofie en de aanbevelingen van het lichtplan 2017 zijn gelanceerd. De toepassing bepaalt het kader van het gewestelijk beleid in deze materie voor de korte, middellange en lange
termijn. De uitvoering neemt immers meerdere jaren in beslag. Het lichtplan heeft als doel een globale visie inzake verlichting op gewestelijke schaal aan te bieden, en de acties in de door
de regering als prioritair aangeduide zones, te begeleiden. Het Brusselse lichtlandschap zal evolueren, en verandert zo de waarneming van het nachtelijke Brussel, een stad die menselijker
moet worden, voor iedereen en op ieder tijdstip.

HELDERHEID IS SLECHTS EEN JUISTE VERDELING VAN SCHADUW EN LICHT. GOETHE
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Het Lichtplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een initiatief van
Brussel Mobiliteit
Basisdossier uitgevoerd door
Radiance 35
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