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Seminar “Veiligheid, licht en buitenruimten: slimmere verlichting voor 

sociale veiligheid”  
 

Op vrijdag 8 september 2017 organiseerde de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB) 

samen met Hogeschool Inholland Rotterdam een seminar over de betekenis en mogelijkheden 

van slimmere openbare verlichting voor sociale veiligheid. Van de kant van de hogescholen – 

naast InHolland was ook Saxion deelnemer – stond de vraag centraal waar hogescholen 

onderzoek op moeten richten. Gemeenten brachten praktische vragen in over de toepassing 

van verlichting en de effecten op sociale veiligheid. 
 

 
Om klokslag 10.00 uur ontsloten de grote metalen 
met fraaie stenen versierde deuren zich. Bij 
binnenkomst heette Manuel López van Hogeschool 
Inholland iedereen vriendelijk welkom. Manuel 
gaf een introductie over het programma van deze 
dag: de ochtend is georganiseerd door InHolland 
en gericht op het schouwen van de openbare 
ruimte; de middag is georganiseerd door de 
SVOB en gaat het over het onderwerp verlichting 
en sociale veiligheid, maar vooral ook over de 
samenwerking tussen hogescholen en beroepenveld.  
 

 

De omgeving en veiligheidsbeleving 
De eerste spreker was Rens van Steenbruggen. Hij presenteerde zijn afstudeerscriptie ‘De 
omgeving en veiligheidsbeleving’ (opleiding Integrale Veiligheid Inholland 2017). De lezing laat 
goed zien waar de huidige afstudeerders van Inholland zich met hun onderzoek op kunnen richten. 
Rens voerde zijn onderzoek naar de invloed van de omgeving op de veiligheidsbeleving uit in 
het stationsgebied van metrostation Maashaven. De probleemstelling luidt: “Op welke wijze kan 
de inrichting van het stationsgebied alsmede de aansluiting van metrostation Maashaven op de 
omgeving, zo worden verbeterd dat de veiligheidsbeleving van passanten en passagiers wordt 
verhoogd?” 

In de presentatie liet hij voorbeelden zien 
waar winst valt te behalen, zowel in een 
betere zichtbaarheid als het vergroten van 
de aantrekkelijkheid. Zoals het verbeteren 
van de verlichting en schoner houden van 
zwerfvuil en graffiti. Noemenswaardig is 
de reactie van Cora van Zwam [SVOB] 
omtrent het gebruik van groen in 
omgevingen waar al beheerproblemen 
zijn: “pas op want groen is daar juist de 
meest kwetsbare factor”. 

  

http://www.veilig-ontwerp-beheer.nl/publicaties/de-omgeving-en-veiligheidsbeleving/view
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Buitenworkshop ‘schouwen sociale veiligheid’ 
Na een korte break gaf Manuel López uitleg over de buitenworkshop en 
een schouw conform de ZETA methodiek. Vanwege het macabere weer 
deze dag, werd de buitenworkshop niet in de regen gehouden, maar in het 
metro station Leuvenhaven. De aanwezigen zijn in groepen verdeeld en 
gekoppeld aan een professional. Manuel López stond illustrerend stil bij de 
ZETA methodiek en liet de afstuderende studenten weten dat hun schouwlijst 
niet helemaal compleet is. In dit seminar was voor hen dus nog een 
didactisch moment ingebouwd. De ZETA methodiek was overigens in de 
week daarvoor uitgebreid behandeld door Ita Luten (hoofdredacteur van 
het Handboek Veilig Ontwerp en Beheer). 
 

 
Na de buitenworkshop stond een smakelijke lunch in de foyer gereed. Na 
de heerlijke versnaperingen en informele evaluatie van de schouw werd het 
seminar voortgezet door de SVOB. Cora van Zwam ontving de additionele 
gasten en sprekers en gaf een vooruitblik op de rest van de dag. 
 

Onderzoek openbare verlichting (Saxion Hogescholen) 
Wilbert Rodenhuis van Saxion Hogescholen hield een 
boeiende lezing over de resultaten van onderzoeken 
naar openbare verlichting in de provincie Overijssel. 
Op diverse plekken in deze regio werd door studenten 
gekeken naar het effect van ingrepen in de verlichting 
op de beleving en het gevoel van sociale veiligheid. 
Het doel is om licht (lichthinder en lichtvervuiling) en 
energieverbruik te verminderen zonder de veiligheid 
aan te tasten. Verouderde lampen worden doorgaans 
vervangen door LED, soms nog met extra sensoren 
waardoor lampen kunnen reageren op hun omgeving. 
Bijzonder van de onderzoeken is dat zowel de situatie 
voor als na de ingreep is onderzocht, waardoor 
vergelijkingen mogelijk zijn. Eén van de conclusies is 
dat de vervanging met LED vaak leidt tot meer licht. 
Door de andere eigenschappen, zoals minder 
verstrooiing, worden dan vaak meerdere armaturen 
geplaatst om donkere plekken te voorkomen. Het 
onderzoek laat zien dat door zorgvuldiger plaatsen 
en kiezen van het juiste armatuur dit kan worden 
voorkomen en de beoogde effecten nog kunnen 
worden versterkt. Overigens geldt: mooi is niet altijd functioneel! 
 
Het viel Manuel López op dat ‘zichtbaarheid’ in een cijfer wordt gepresenteerd. Ondanks dat 
het gaat over een individuele en dus subjectieve beleving, die daarbij wordt beïnvloedt door 
meerdere factoren, zoals kleur en omgeving. 
 

Rotterdam lightens your world (Gemeente Rotterdam) 
Vervolgens schakelden we van theorie naar praktijk. Willem Reedijk van de Gemeente 
Rotterdam startte zijn lezing over openbare verlichting met een voorbeeld van een spanningsveld: 
“als op een locatie door de politie wordt geadviseerd dat wit licht nodig is om onder meer 
gezichten te herkennen, en op die locatie staat een monument waar oranje licht wordt toegepast 
omdat het ook esthetisch mooi is en bij het monument past, dan staan partijen dus lijnrecht 
tegenover elkaar en moeten beslissingen worden genomen.”  

 

 

Zichtbaarheid 

Eenduidigheid 

Toegankelijkheid 

Aantrekkelijkheid 
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Na het motiverende filmpje “Rotterdam Lightens your 
World” vertelde Willem Reedijk meer over de 
geschiedenis van openbare verlichting in Rotterdam 
en hoe de golfbeweging over opvattingen van het 
eigenaarschap verlopen is. De relatie met de 
maatschappij en stad is steeds in ontwikkeling. Zo 
vraagt het toenemend aantal ouderen in de stad om 
meer verlichting. 
 
Ook stond hij stil bij huidige ontwikkelingen rondom 
het ‘ALiS-protocol’ (ASTRIN Lighting Interoperability 
Standard) – het dimmen op afstand - en het 
Havenspoorpad, waar een proef met dynamische 
verlichting en dimmen is uitgevoerd. Niet alle 
knelpunten zijn nog opgelost, bijvoorbeeld rondom de 
sensoren; de variërende snelheden van brommers en 
fietsen kunnen de sensoren nog lastig verwerken. 
Willem Reedijk besprak het spanningsveld tussen 
burgers en gemeente. Een gemeente moet zich altijd verantwoorden over wat zij doet, 
bijvoorbeeld bij aanpassingen van de verlichting in een woonwijk. Daarbij kan sprake zijn van 
de beste intenties, maar dit wordt niet altijd zo begrepen. Verder zijn beslissingen ook afhankelijk 
van de politieke kleur in de gemeenteraad.  
 

Het ritme van de stad (Gemeente Den Haag)  
Na een korte break kwam Ruud Ridderhof van de Gemeente 
Den Haag aan het woord. De lezing startte met het bijna 
meditatieve filmpje New Horizons van de kunstenaar Bruno van 
der Elshout aan de kust van Den Haag. Het illustreert dat naar de 
sfeer in Den Haag wordt gekeken: trager, langzamer en het 
hoeft niet zo spannend allemaal. “De verlichting moet passen bij 
het karakter van de stad. Den Haag heeft een ander ritme!”  
Hij stond stil bij fraaie en kunstzinnige items over verlichting en architectuur. Den Haag staat 
anders tegenover het gebruik van openbare verlichting dan Rotterdam: juist liever uitgaan van 
donker dan een groot lichtspektakel. 

Ruud gaf een aantal voorbeelden om de betekenis en 
mogelijkheden van verlichting te laten zien. Zo’n 
subliem voorbeeld is de stadsbrug ‘de oversteek’ in 
Nijmegen waar 48 armaturen een lichtkunstwerk 
vormen om gevallen geallieerde  soldaten te 
herdenken. Bij zonsondergang gaan de lampen één 
voor één aan en maken zo de oversteek over de 
Waal. Elke avond loopt een veteraan mee, de 
‘sunsetmarch’. Een perfect voorbeeld van hoe 
verlichting niet alleen bijdraagt aan veiligheid, maar 
ook onze tradities honoreert. Een mooi gebaar!  
 

 
 

“Verlichting moet passen bij het karakter van de stad.” 
Ruud Ridderhof 

 
Ruud RIdderhof 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K0fsdBVJQmE
https://www.youtube.com/watch?v=K0fsdBVJQmE
https://www.youtube.com/embed/TBUt7DfLAKQ
http://www.atelierveldwerk.nl/lights-crossing/
http://www.sunsetmarch.nl/


Pagina 4 van 4 

Ronde tafel 
Aan het eind van deze intensieve dag is in 
de vorm van een rondetafelgesprek 
gediscussieerd met alle sprekers. Onder 
leiding van Cora van Zwam is door 
Manuel López, Wilbert Rodenhuis, Ruud 
Ridderhof, Willem Reedijk en Daaf de 
Kok (Licht en Donker Advies) gesproken 
over leefbaarheid, energiebesparing, 
esthetiek, de ontwikkeling van sociale 
veiligheid, angst en beleving, locatie 
gebonden aspecten, onderzoek in het oosten van het land en verschillen in sociale cohesie. Vanuit 
het publiek zijn vragen gesteld, onder meer een architect vroeg of licht verslavend werkt. Deze 
vraag komt voort uit het feit dat we aan donkerte kunnen wennen en licht juist verblind en plekken 
buiten het licht onoverzichtelijk maakt. 
 
De discussie maakt duidelijk hoeveel invalshoeken, factoren en partijen invloed hebben op de 
keuzes in openbare verlichting. Tegelijkertijd blijkt concreet dat de beslissingen vaak vanuit een 

onderbuikgevoel worden genomen. Dat leidde tot 
een interventie van Manuel López waarbij hij het 
idee lanceerde om verder te gaan experimenteren. 
Zowel met de hogescholen gezamenlijk als de in 
aansluiting op de (gemeentelijke) praktijk. Binnen de 
woonwijken liggen veel kansen voor verder 
onderzoek, waarbij het vermijden van verschraling 
van de woonomgeving uiteraard voorop moet staan.  
De middag is afgesloten met een borrel. 


