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GOEDKEURING EN OPVOLGING  KP LICHT 28 MAART 2017: 
| Standpunt gemeenten betreffende de lichtvisie van MOW 
 
Bespreking 

- De snelwegen zullen alsmaar meer met LED verlicht worden. Op termijn zullen ook de 
gewestwegen overgeschakeld worden naar LED. Hiervoor is nog geen timing bekend.   

- Ook bij verlichting van fietspaden wordt meer en meer naar smart lighting en LED gekeken. 
- Een gevolg zou kunnen zijn dat leverancier Philips de prijzen van de lampen zal laten stijgen. 
- Kan in het weekend een ander regime gehanteerd worden dan nu wordt voorgesteld in de 

terugkoppeling lichtvisie AWV (Dimmen: 24H tot 5H, ook in WE)? De meeste gemeenten 
zullen naar 23.30-04.30 gaan en de kustgemeenten zouden een zomer/winterregime 
wensen? Het betreft een visie, afwijkingen zijn mogelijk. 
Naargelang de structuur/mogelijkheden van het net kan worden bekeken of het mogelijk is 
om bijvoorbeeld dorpswegen te doven en gewestwegen te dimmen. 

- Bij ongevallen en bepaalde weersomstandigheden moeten ook uitzonderingen gemaakt 
kunnen worden op de regimes en moet alsnog kunnen worden verlicht: de bevoegdheid is 
nog niet altijd duidelijk. AWV bekijkt dit nader. 

- Lichtvisie: er kan van afgeweken worden, er zitten ook aspecten in opgenomen ‘binnen de 
bebouwde kom’, zoals in de samenwerkingsovereenkomst gemeenten/AWV (dit zijn twee 
verschillende zaken). Wel zou de gemeente, bij het afsluiten va nieuwe overeenkomsten 
onderdelen van de lichtvisie kunnen afdwingen. 

- Gemeenten konden vroeger kiezen voor een module waarbij structurele kost bij AWV bleef, 
deze module werd nu afgeschaft. Dit betekent een sterke besparing voor AWV. 
Als gemeenten meer moeten betalen, moeten ze ook meer kunnen bepalen. 

- Aantakking zijstraten: voorstel om lichtsterkte hoofdstraat aan te passen. 
 
Actie 

- Lichtvisie: voorstel om dit tweejaarlijks bij te sturen om up to date te blijven. 
- Agendapunt volgende vergadering: verschillende modules AWV en de vernieuwde lichtvisie 

Vlaanderen. 
 
| Verzekeringen gemeenten en dimmen van de OV   

- Zowel doven als dimmen voldoet aan de Belgische norm. Gemeentes die doven of dimmen 
doen best navraag bij hun verkeringsmaatschappij naar de aansprakelijkheid. In principe zal 
dit geen probleem vormen.   
 

|  Toelichting bij een voorbeeld van een lokaal politierapport van Meulebeke   
Margo Swerts, expert mobiliteit WVI 
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- Belangrijk om, bij het opvragen van cijfermateriaal bij de lokale politiezone, ook steeds een 
analyserapport op te vragen. 

- Het is moeilijk om conclusies te trekken uit criminaliteitscijfers van 1 gemeente over een 
beperkte periode. Er zijn te veel varianten en het is te relatief.  
Er zou op nationaal of Vlaams niveau, en zeker op lange termijn, een analyse moeten 
gemaakt worden. Niet generaliseren, ook de omgekeerde conclusie mag niet gemaakt 
worden. 

 
SPREKERS: 
| Omschakeling van OV naar LED - de gemeente Evergem deelt haar ervaringen   
Helena Criel, technisch coördinator dienst Wegen, Waterlopen en Nutsleidingen   
 
Bespreking 

- De gemeente Evergem heeft gekozen om geleidelijk aan over te schakelen op LED. Doven 
werd enkele keren besproken met college maar de gemeente was geen voorstander van het 
doven.  

- Vanaf heden wordt telkens voor LED gekozen in de gemeente.  
In sommige gevallen moeten palen bijgeplaatst worden omdat LED een minder grote 
horizontale lichtverspreiding (uniformiteitsvoorwaarden uit de norm)  biedt, maar het soort 
licht en de manier van verspreiding is van betere kwaliteit en wordt door de weggebruikers 
als aangenamer ervaren. 

- De gemeente (en ook de randgemeenten) kiest niet voor doven. Met de verkiezingen in het 
vooruitzicht kan koudwatervrees meespelen bij politici om zich te engageren voor 
ingrijpende veranderingen. De ervaring is echter dat grote projecten/veranderingen 
legislatuuroverschrijdend zijn. 

- LED heeft de reputatie duur te zijn en een minder lange levensduur te hebben dan wordt 
voorgesteld bij aankoop. De levensduur evolueert echter snel in positieve zin. 
De prijs zakt snel, door grote aanbestedingen. 50.000 branduren worden gegarandeerd en 
Infrax heeft een aanbesteding lopen met een vraag naar garantie aan 100.000 branduren. 
Er zijn enorm veel mogelijkheden met LED, er kan veel gerichter verlicht worden. 
Daardoor worden ook bijvoorbeeld opritten en voortuinen niet meer verlicht, wat gemengde 
reacties met zich meebrengt. 

- Milieuwinst is niet hetzelfde als besparing. Bij elke afweging moet steeds de CO²-uitstoot 
geanalyseerd worden. Klimaatdoelstellingen moeten behaald worden (engagementen ikv 
burgemeesterconvenant). De bevolking moet hierover goed geïnformeerd worden en best 
meedelen wat met de besparing aangevangen wordt. Sommige gemeentes bieden een 
verlaging van personenbelasting aan, andere investeren in flankerende en 
verkeersveiligheidsmaatregelen. Dit kan een motivatie zijn om te gaan doven en/of dimmen. 
Ook bij gebruik van 100% groene stroom wordt nog (klimaat)winst gemaakt bij 
dimmen/doven want alle niet-gebruikte energie kan voor andere zaken ingezet worden. 

- Voor veel gemeenten is het subjectief veiligheidsgevoel belangrijker dan een besparing en/of 
klimaatwinst. 

 
Actie 

- Er wordt afgesproken om de evoluties aangaande LED (kostprijs/garantie branduren) 
regelmatig aan bod te laten komen op het kennisplatform. 

- Er is het voorstel om een studiedag te organiseren kort na de verkiezingen, om de nieuwe 
bestuursploegen te informeren over de nieuwe ontwikkelingen op vlak van OV.  
 
 

| Relightingproject in een oudere woonwijk: wat met de verhoging van het aantal  lichtpunten OV bij 
omschakeling naar LED? 
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Margo Swerts, expert mobiliteit WVI 
 
Bespreking 

- Tijdens het overleg werden twee voorbeelden aangehaald van een relighting waarbij de 
tussenafstand sterk verkleind werd, met als gevolg een groter aantal lichtpunten en veel 
meer onderhoudskosten en soms zelfs hogere energiekosten voor de gemeentes.  

- Er kunnen grotere tussenafstanden  voorzien worden tussen de lichtpunten, indien de soort 
lamp of de hoogte ervan aangepast wordt. Telkens te bekijken per situatie. Gemeentes 
kunnen dit vastleggen in hun masterplan rond openbare verlichting.  

- Veel gehoord bezwaar: er moeten te veel palen geplaatst worden bij relighting vooral omdat 
de norm gehaald moet worden. Soms situeert de tussenafstand zich rond 25m waardoor er 
een bos van palen ontstaat bij een relighting.  

- De oude verlichtingssituaties voldoen niet altijd aan de normen. De DNB’s implementeren in 
hun masterplannen en bij een relighting meestal de norm ME5. 
De normering moet wel gevolgd worden. Dit zijn technische richtlijnen vanuit EU die verder 
werden uitgewerkt/verfijnd op federaal niveau. Laag lichtniveau ME5 mag niet verder 
gedimd worden.  

- De gemeenten zien zich ook geconfronteerd met een hogere onderhoudskost want er 
worden meer palen geplaatst. 

- Er zijn verschillende wegcategorieën, gelijkvormigheid van verlichting wordt als een 
belangrijk criterium gebruikt. Er wordt de vraag gesteld of dit in sommige gevallen geen 
commercieel belang heeft (want meer armaturen en lampen te plaatsen). 
Er werd wel bewezen dat hoe minder uniformiteit op de (snel)weg en grotere invalswegen, 
hoe groter de oogbelasting voor bestuurders. Men kan zich de vraag stellen of vermoeidheid 
van de ogen een rol speelt in woonwijken waar de snelheid een stuk lager ligt en waar de 
afstanden beperkter zijn? Studies (bv. uit Amerika)  tonen aan dat de uniformiteit minder 
belangrijk wordt dan voorheen ingeschat.  

- Gemeente kan naar een lager lichtniveau gaan of de gelijkvormigheid van de verlichting 
loslaten zonder daarbij normen van Eandis te halen. Dit is dan echter wel op haar 
verantwoordelijkheid. Eandis geeft dan ook aan bij haar advies/offertes richting gemeente. 
Dit is een belangrijk aandachtspunt bij het opmaken van masterplannen OV omdat dit de 
richting aangeeft hoe relighting projecten uitgewerkt zullen worden. 

- Goed na te gaan of ‘meer’ verlichting wel nodig is. In Ieper zou bvb.  geconcentreerd worden 
op de strooiroutes (dat zijn de wegen die niet worden gedoofd), andere wegen zouden dan 
minder verlicht kunnen worden. 

- Bij oudere technieken (kwikdamplampen) bleef de lamp licht geven als hij defect was, ze 
hadden een groter vermogen en gaven veel meer verspreid licht. CLO of constant lumen 
output. Er wordt meer stroom bijgegeven naarmate slijtage optreedt, om constante 
lichtsterkte te garanderen. Voor de nieuwe LED-verlichting is dit niet meer het geval. 

- De norm zal worden aangepast en meer afgestemd op de huidige situatie. De timing is niet 
bekend.  

 
| Toelichting bij het aanbod ter ondersteuning van de (r)evolutie in OV   
Koen Putteman, diensthoofd Assets en Netarchitectuur OV Eandis: dit agendapunt wordt 
overgenomen door Geert Peelaers 
 
Bespreking 

- Het project ‘Lighting as a service’ was een aanzet tot het nu voorgestelde aanbod. 
Het initiatief houdt een voorstel in naar lokale besturen, een berekening om de omschakeling 
naar LED te versnellen en dit te realiseren binnen een termijn van tien jaar. 
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- De berekening  is gebaseerd op de (regio)masterplannen OV. Er werd een raming gemaakt 
om een 1 op 1 vervanging uit te voeren. Zoals hoger aangehaald zal dit niet steeds van 
toepassing zijn. Er zal een stappenplan opgesteld worden.  

- De gemeente zal, binnen haar lopende begroting een gebruiksvergoeding moeten betalen; 
dit in plaats van zelf de nodige investeringsbudgetten te voorzien. 

- Een vraag/bezwaar is of de Eandis ook de energiekost zou moeten dragen? Dit zou een 
model zijn dat in Kortrijk wordt gebruikt voor de verlichting van de bibliotheek (‘licht als 
service’ samen met Philips); 

- De gemeenten geven aan hun autonomie niet zomaar te willen opgeven inzake OV. Dit lijkt 
zo te zijn bij het ingaan op het aanbod en lijkt sterk op voorgaande initiatieven zoals 
rioleringenbeheer. Eandis geeft aan dat dossier per dossier wordt doorgesproken met de 
gemeente, dat wijzigingen tov het masterplan mogelijk blijven. Andere elementen zoals 
esthetiek van de paal en de volgorde/prioriteit van vervanging kunnen door de gemeente 
worden bepaald. 

- Er wordt aangegeven dat het belangrijk is om circulaire economie mee te nemen in het 
traject en te streven naar ‘slimme’ palen bij vervanging van het lichtpark. 

- Verduidelijking gebruikte terminologie: 
o Architecturale verlichting: complexer meestal, aangepast en aangebracht in en/of op 

het gebouw; 
o Monumentale verlichting is eenvoudiger, kleine accenten te leggen met licht. 

- Het is niet realistisch om dergelijke omschakeling  te realiseren binnen de 10 jaar voor veel 
gemeenten tegelijkertijd. 

- Infrax was niet op de hoogte van dit voorstel van Eandis. Bij andere gemeenten in het land 
(vb in Limburg, Infrax-oost) zijn DNB’s reeds eigenaar van palen en armaturen. Het voorstel is 
niet zo nieuw alleen is het aanbod hier ruimer dan enkel het eigenaarschap over het 
armaturenpark.  

- Infrax/Eandis: hoe verhoudt dit initiatief zich tot de fusie? Dit is nog niet duidelijk. 
- In de gemeente Evergem is dit voorstel ook gelanceerd. Aangezien de gemeente reeds actief 

werk maakt van de omschakeling naar LED, is dit voorstel niet interessant voor de gemeente.  
- Kortrijk is wel ingegaan op dit voorstel. De stad had een woonwijk gedoofd en heeft hierop 

veel kritiek ontvangen. Daarna werd dit voorstel overgenomen en overgegaan tot versnelde 
overschakeling naar LED. 

 
Actie 

- Voorbeeld: Pajottenland (Project adopteer je straatlamp) Halle: momenteel puur als 
financieringstraject en niet lighting as a service, nog niet zomaar te extrapoleren naar andere 
projecten. Evolutie in dit dossier op te volgen en dan uitmaken of het al dan niet, in 
november, rijp is om te brengen op het Kennisplatform 
 

| Visie op flankerend beleid regio Brugge en Midwest bij het doven van OV   
Margo Swerts, expert Mobiliteit West-Vlaanderen  WVI 
 
Bespreking 

- Vervuiling van (laag gelegen) reflectoren is een belangrijk probleem.  
- Gemeente Avelgem is voorstander van fluostrips aangebracht op (o.a.) verkeersplan; dit 

ondanks een vrees voor visuele verrommeling. 
- In Frankrijk wordt gewerkt met een andere kleur reflector per hindernis of soort gevaar. 

Voordeel is dat de bestuurder het gevaar op verre afstand kan inschatten. Dit wordt niet 
ondersteund door onze wegcode 

- Volgens de wegcode en de dienstorders  van AWV (voor snelwegen en gewestwegen) moet 
wit en oranje gebruikt worden, geen andere kleuren. Het belang van het correct toepassen 
van de wegcode wordt aangestipt. De wegcode is ook voor gemeentes van toepassing. 
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- Actieve wegmarkering in gevaarlijke bochten lijkt op lange termijn de beste oplossing.  
Het is wel een grote basisinvestering. In Heuvelland is men hier nog steeds tevreden over. 

- De retroreflectie bij paaltjes ‘Frans model’ is zwakker dan bij onze oranje/witte Vlaamse 
reflectoren. 

- Flankerende maatregelen worden ook (versterkt) opgenomen in aangepaste lichtvisie 
gewestwegen van AWV.  

 
 
 
Varia 

- Vrijliggend fietspad in Harelbeke: gemeente wil een niet- bekabeld systeem op zonne-
energie installeren maar zoekt hiervoor technische en inhoudelijke ondersteuning vanuit de 
DNB’s? Niet-bekabelde oplossingen moeten kunnen verkend worden, ook door de DNB’s. In 
het EU-project SLIC zal een project op zonne-energie (maar wel bekabeld) onderzocht 
worden. 
 Brief op te stellen vanuit het Kennisplatform ten behoeve van de DNB om te vragen ook 

onderzoek naar niet-bekabelde verlichtingssystemen op te nemen; 
- Moeten fietsers niet worden gestimuleerd om een ‘echt’ fietslicht te voorzien dan enkel de 

nodige voorzieningen om gezien te worden? Kan hiervoor niet worden samengewerkt met 
de ‘sector’ (bv. sector federatie fietsenbouwers, fietsersbond….). 

- Avelgem houdt een evaluatiemoment rond doven voor haar burgers op 12/09. De gemeente 
zoekt interessante onderwerpen. 

 
AGENDA VAN HET VOLGENDE KENNISPLATFORM  14 NOVEMBER 2017 
Mogelijke agendapunten: 
| Project adopteer je straatlamp: investeren in groene energie -  
Gemeente Halle en Pajopower  (afhankelijk van ontwikkelingen in het dossier) 
| Aanpak tijdelijke werfverlichting bij het doven van  
OV - Tedewest   
| Stand van zake proefproject inzake bewegingsdetectie  
Eandis   
| Toelichting van aanpassingen aan lichtvisie en samenwerkingsovereenkomsten tussen AWV en 
gemeentes rond openbare verlichting 
MOW 
 
Bijkomende voorstellen:  

- Slimme palen; 
- Overleg met de fietssector inzake het gebruik van goede fietslichten; 
- AWV: overeenkomsten en vernieuwde lichtvisie; 
- Prijzen bij aanbestedingen, nieuwe technieken op te volgen; 
- Terugkoppeling EU-project SLIC; 
- Brief naar DNB’s rond keuring en opvolging niet-bekabelde OV 

 
Het volgende kennisplatform vindt plaats op 14 november 2017 om 9u30 in het Provinciehuis 
Boeverbos 
 

 
Nele Zwaenepoel/Margo Swerts/Kristof Verhoest 
27/06/2017 


