
 

Het Lichtplan 
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Beheer en energiebesparing
De Stad Gent is reeds meer dan 10 jaar bezig aan de realisatie  
van het lichtplan. Rationeel energiegebruik is een wezenlijk  
onderdeel bij de realisatie van het Lichtplan. 

De doelstelling is dubbel: zowel een aanzienlijke milieuwinst  
boeken als een forse besparing op de energiefactuur realiseren. 

Sinds 1999 heeft Gent reeds verschillende REG-acties inzake  
openbare verlichting uitgevoerd en werd de REG-doelstelling  
reeds vroegtijdig behaald met de REG-acties van 2010-2012. 

De Stad Gent heeft zich geëngageerd om nog een stap verder  
te gaan door nieuwe REG-acties uit te voeren en maakt  
hierbij gebruik van de nieuwste verlichtingstechnologieën  
zoals LED-verlichting.

De REG-acties zorgen voor een energiezuinigere verlichting,  
zonder evenwel de (verkeers)veiligheid in het gedrang te 
brengen.

Info over het Lichtplan 
www.stad.gent/gentverlicht      

Dienst Coördinatie en Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent  

Tel. 09 266 77 60   
E-mail: openbareverlichting@stad.gent

Internationale prijzen
2004 
Stad Gent wint de Internationale City-People-Light Award 
georganiseerd door Philips Lighting en het wereldwijde  
netwerk van lichtsteden, LUCI (Lighting Urban Community 
International Association). 

2004 
In de prestigieuze Michelin-reisgids krijgt Gent 3***sterren, 
met andere woorden: ”Gent is de reis waard, voor zijn  
verlichting alleen al !”

2005 
De Vlaamse overheid roept Gent uit tot “Gezelligste stad 
van Vlaanderen”

2008 
Het magazine National Geographic Traveler roept Gent uit 
tot “derde meest authentieke bestemming ter wereld”.

2009 
European-climate star award.

2011 
7de in de lijst van must-see cities, met als eretitel  
“Europe’s best kept secret” (Lonely Planet travelguide)

2012 
Gent wint de Auroralia award, een wedstrijd  
georganiseerd door LUCI & Schréder, waarbij een project 
met duurzame verlichting wordt bekroond.

2012-2014 
Gent is voorzitter van het LUCI netwerk.



Het Gentse Lichtplan
Gent heeft internationale faam gekregen door haar lichtplan. 
Gent startte in 1998 met de opmaak van een integraal  
lichtplan voor de binnenstad.

Vertrekkende vanuit een globale stedenbouwkundige visie  
heeft de stad de functionele en architecturale verlichting  
integraal aangepakt. De stad analyseerde hiervoor eerst  
het hele stadslandschap en bracht dit in kaart. Op basis van  
deze analyse heeft de stad met het Lichtplan bepaalde licht-
accenten geënt op de belangrijkste Gentse monumenten,  
gebouwen, waterfronten, toegangspoorten, verkeersassen, 
straten, parken en pleinen.

Lichtontwerper
Atelier Roland Jéol uit Lyon ontwierp het Lichtplan in samen-
werking met het stedenbouwkundig bureau WVI (lichtplan 
1) en studiebureau Omgeving (Lichtplan 2&3). Atelier Roland 
Jéol verwierf internationale faam met de lichtplannen van 
Lyon, Turijn, Parijs, Zürich en Pisa. 

De regie wordt verzekerd door de Stad Gent.

Voor de verdere uitwerking van de verschillende verlichtings-
projecten (van Lichtplan 1/2/3) werkt de Stad Gent sinds 
2015 samen met een nieuwe lichtontwerpster: Isabelle 
Corten uit Luik.

Genuanceerde aanpak
De verlichting legt, via scherende gevelverlichting of  
gerichte projectoren, accenten die overdag verborgen  
blijven. Hierdoor worden contouren en details duidelijk 
zichtbaar, krijgen architecturale volumes méér diepte,  
en zorgt het water voor een verbluffende feeërieke  
weerspiegeling.

Specifiek voor het Gentse lichtplan is het gebruik van sober 
wit licht, dit in tegenstelling tot een uitbundigere verlichting 
in Zuiderse landen.

Mooier, duurzamer en rustgevender
De stad wordt met het Gentse lichtplan niet alleen aangenamer 
om naar te kijken, ook het sociale veiligheidsgevoel stijgt.   
Winkelstraten die er vroeger ietwat doods bij lagen, nodigen  
nu uit tot een gezellige avondwandeling. 

De lichtintensiteit in woongebieden wordt beperkt tot het  
noodzakelijke, zonder de veiligheid daarmee in het gedrang  
te brengen. Bij gevelverlichting reikt het licht tot aan de dakgoot, 
wat het perspectief versterkt.

Voor en met Gentenaars
Tientallen deskundigen en betrokkenen volgden het totstand- 
komen van het lichtplan kritisch en schaafden bij tot het goed 
was: monumentenzorg lichttechnici, financiële experts,  
stedenbouwkundigen, handelaars, maar ook de eigen bewoners…

Zij werkten intensief samen in een  begeleidingscommissie.  
Daardoor is het een lichtplan dat door velen wordt gedragen  
én geapprecieerd.

Nieuw Lichtplan
Vanaf 2007 werd het Lichtplan uitgebreid naar de volledige 
stad. Naast de binnenstad, gaat Gent ook identiteitsbepalende 
gebouwen, straten en pleinen in de buitenrand en deel-
gemeenten verlichten. 

Dit Lichtplan moet het nachtelijk landschap van Gent versterken 
en een eigen identiteit geven, lichthinder verminderen en  
tegelijk het energieverbruik van de openbare verlichting tegen 
2020 met minstens 20% verlagen.In 2011 is ook het Lichtplan 
Kanaalzone voor het Gentse Havengebied opgemaakt  
in samenwerking met enkele partners.


