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Europees project SLiC – Smart Light 

Concepts

_Kennisplatform Openbare Verlichting dinsdag 27 februari 2018
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Situering

__Hoofddoelstelling: Transitie Openbare verlichting en CO² reductie

_Partners: Hogeschool Avans (LP), University Portsmouth, Suffolk County 

Council, gemeente Etten-Leur, Amiens Métropole, Stad Brugge, IGEMO, 

WVI en Provincie West-Vlaanderen

_Verspreid over de landen Engeland, Nederland, Frankrijk en België

_Looptijd: 1 januari 2018 tot 30 juni 2021
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01_Situering Europees project SLiC
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Situering Europees project SLiC

_Demonstratieprojecten nieuwe lichttechnologie (low carbon)

_Kennisluik:

• Hogeschool AVANS + University of Portsmouth: opvolgen van de cases, 
uitwerken rekenmodellen CO² reductie, alternatieve financiering, e.a.

• Provincie West-Vlaanderen:

• Opentrekken West-Vlaams Kennisplatform naar projectgebied (+ steun 
werking platform);

• Samenwerking Universiteit Brussel inzake Openbare verlichting en 
onveiligheid (gevoel);

• Ondersteuning gemeentelijk project:

• Demoproject Nano Grid Stad Roeselare



55

02_Demoproject Stad Roeselare

Wat is er nu?:
-Functionele en recreatieve weg over een lengte van 800m;

- OV is aanwezig (met voedingskabel);

Wat willen we bereiken?: 

 Prototype nano grid dynamisch openbaar lichtsysteem op zonne-energie;

 Potentiële markt: paden met een moeilijke verbinding tot het distributienetwerk 

(bvb. fietssnelwegen in rurale regio)

-
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03_Suikerfabriek Veurne (wvi)

.
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03_Suikerfabriek Veurne (wvi)

• Gewenst: aanleg van twee fietspaden

• Door natuurgebied;

• Gebruik van volgverlichting;

• Sensoren voor ander gebruik:

• Geluid?

• Temperatuur?

• Te linken met Smart City project Veurne?

.
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04_Stad Brugge

Relighting centrum Brugge

• Uitdagingen:

• Historische setting (Unesco-erfgoed!);

• Bestaande armaturen: hoe kan LED daarin 

worden ingebracht?

• Met opzet 

• Energiebesparing;

• CO² reductie tov huidige verlichting;
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• 05_Bonheiden

• Toepassen innovatieve Openbare verlichting: LED, 

fluorescente verf voor bebakening, dimmen

gestuurd door sensoren….

• Willen leren uit goede praktijken,oplossingen voor

vraagstukken ivm veiligheid en betaalbaarheid

• Lichtpreventie ter bescherming van biodiversiteit
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06 _ Suffolk



• 60,000 nodes + 47 base-stations 

+ 1 server hosted by vendor

• Installation completed on time & 

on budget

• Less than 0.1% node failures

• No significant service or 

operational issues

• Integrated fault ticketing

• Adjusted for special events

CMS Experience
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Proposed pilot in Suffolk - ‘Multi-data street lighting’ –

sensor system designed to collect and integrate the 

following 3 sources of data:

Road traffic flow

Pedestrian counts

Temperature (ice risk)
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07 _ Amiens
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07 _ Amiens

• Wat is er ?

• Hondertal lichten met LED

• Demo :

• Dynamische verlichting!

• DALI protocol voor communicatie
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07 _ Amiens

Reductie :

• energie consumptive;

• CO² emissie; 

Gedragenheid relighting :

• burgers : automobilisten en voetgangers;

• Gebruikers van de commerciële zone : verkopers, 

werkers, consumenten…

Analyses :

• Veiligheid? 

• Conform normering? (NF C13-200)



1717

08 _ gemeente Etten-leur

Situering: Zuid-Nederland: 5.600 hectaren en 43.100 inwoners met 11.000 

lichtpunten waarvan 1.000 in buitengebied.

• Veel van die verlichting toe aan vervanging!

• Vervanging vanuit een overkoepelende visie (= lichtplan) 

• Op te maken binnen SLIC:

• Kaderend binnen Energietransitie!

• Kostenverlagend (verbruik en onderhoud!) en tot 50% CO² reductie 

t.o.v. ‘traditionele’ openbare verlichting

• Met ruimte voor donkertegebieden

• Willen vooral kennis opdoen binnen SLIC
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