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Het Lichtplan in drie stappen

Licht voor een stad in beweging

1. Opmaak van het Lichtplan

Met zijn rijke historische erfgoed, zijn rivieren en schitterende stadslandschappen biedt Gent een uitgelezen kader  
om de verlichting van zijn publieke ruimte te plannen vanuit een goed onderbouwde visie. Licht is meer dan ooit  
een essentiële bouwsteen van de stad. Door armaturen op een bepaalde manier te richten of voor een bepaalde kleur  
of intensiteit te kiezen, creëert een lichtontwerper warmte en gezelligheid. Bovendien neemt de sociale veiligheid toe.

Licht lokt bezoekers naar de stad en de diverse wijken. Door bepaalde lichtaccenten krijgen zowel de binnenstad als  
de deelgemeenten een eigen identiteit en sfeer. Kortom, het is een noodzakelijk onderdeel van stadsherwaardering. 

Licht speelt ook in op de groeiende nood aan duurzaamheid. Waar is licht strikt noodzakelijk? Waar en wanneer kan  
het met minder licht of zelfs helemaal zonder? Hoeveel energie kun je besparen door andere lampen of een andere 
verlichtingstechniek te gebruiken? 

Planning, uitwerking en communicatie gebeuren minutieus en in uitgebreid overleg tussen de verschillende partners. 
Efficiënt gebruik van licht staat immers niet op zich. De visie op licht wordt opgenomen in de geïntegreerde aanpak  
van de publieke ruimte in Gent. Zonder inzicht in de structuur en de samenhang van de stedelijke ruimtes kan er immers 
geen lichtplan opgemaakt worden. Waar bevinden zich de hoofdassen? Wat is de kern van een wijk of deelgemeente?  
De Stad Gent heeft verschillende beleidsdocumenten voor het ontwerpen, beheren en uitvoeren van die publieke ruim-
te, met als kader onder meer het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG), een Integraal Plan Openbaar Domein  
en een Groenstructuurplan. Ook verlichting maakt deel uit van deze integrale kwaliteitsvisie. 

Gent speelt in Vlaanderen een pioniersrol door de grootschalige manier waarop de Stad heeft nagedacht en nadenkt 
over een globale verlichtingsstrategie, een Lichtplan voor de hele stad. In deze publicatie tonen we hoe licht de kwaliteit 
van de stad voor inwoners en bezoekers verhoogt, en Gent tot een stad maakt met internationale uitstraling.

De eerste ideeën voor een lichtplan (het latere Lichtplan I) kwamen er midden de jaren ‘90, in het kader van het 
mobiliteitsdebat en het debat over de publieke ruimte. Het Mercuriusprogramma van de Vlaamse overheid bood steun 
aan initiatieven die het commerciële leven in stadskernen stimuleren. De Vlaamse overheid keurde het Gentse Lichtplan 
goed als Mercuriusproject, waardoor de Stad Gent subsidies kreeg. Op dat moment kon de Stad Gent van start gaan 
met een lichtplan voor de binnenstad.

De Stad ging daarbij niet over één nacht ijs. Bewoners, handelsdekenijen, privé-eigenaars, Vlaamse en stedelijke  
diensten en de netbeheerder Eandis hadden hun inbreng.

Later volgde Lichtplan II, dat de gehele Stad omvat, en de omringende deelgemeentes, behalve het Gentse havengebied.  
Voor de Kanaalzone kwam er een derde plan, Lichtplan III, dat ons zelfs over de stadsgrenzen heen voert.

Voor de verdere uitwerking van de verschillende verlichtingsprojecten (van Lichtplan 1/2/3) werkt de Stad Gent  
sinds 2015 samen met een nieuwe lichtontwerpster; Isabelle Corten uit Luik.
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Globaal	concept	lichtplan	I

Lichtplan I
Op	23	december	1998	bestelde	de	Stad	Gent	een	lichtstudie	voor	de	binnenstad	bij	een	team	van	lichtontwerpers	 
en	stedenbouwkundigen:	het	samenwerkingsverband	Atelier	Roland	Jéol	uit	Lyon	en	de	West-Vlaamse	Intercommunale	
(WVI)	uit	Brugge.	Als	eerste	stap	analyseerden	de	ontwerpers	de	bestaande	toestand	van	de	Gentse	verlichting.	 
Hoe	werden	monumenten	en	parken	op	dat	moment	verlicht?	Welke	armaturen	werden	gebruikt?	Welke	lichttechnische	 
aspecten	zoals	kleuren,	soorten	lampen	en	lichtintensiteit?	Aan	de	hand	van	deze	analyse	konden	de	ontwerpers	 
bepalen	wat	waardevol	was	om	te	behouden	en	waar	verbeteringen	op	hun	plaats	waren.	Op	basis	daarvan	stelde	 
het	ontwerpteam	een	globaal	concept	op,	met	als	kader	de	diverse	ontwikkelingsplannen	van	de	Stad.

Globaal concept – lichtplan I

Het eerste Lichtplan voor de Gentse binnenstad ging van start in 1999. Het opzet was om de stedelijke vitaliteit en uitstraling  
van Gent te verhogen via een geïntegreerde visie op en toepassing van het licht in de stad.

Daarvoor stelden de ontwerpers van Lichtplan I een globaal concept op. Dat globaal concept steunt op drie pijlers:

1. Duurzaamheid:  
het Lichtplan koos voor een sobere en duurzame stadsverlichting, die het intieme karakter van de stad respecteert. 
Het vermijdt buitensporig energieverbruik en beperkt de lichtvervuiling en mogelijke lichthinder voor de bewoners.
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1.	Korenlei	-	2.	Pand

2. De stadsstructuur verhelderen:
• De toegangspoorten tot de stad via het spoor, de weg en het water worden door lichtingrepen echte bakens.
• Het Lichtplan zet de ‘skyline’ van de stad extra in de kijker.
• De handelsstraten en pleinen krijgen een genuanceerde verlichting, die de gevelwanden van deze publieke  

ruimten doet oplichten.
• Het Lichtplan toont respect voor wonen in de stad. De lichtintensiteit in de woongebieden wordt beperkt  

tot het noodzakelijke niveau zonder de veiligheid in het gedrang te brengen.

3. Verlichting totaal en geïntegreerd aanpakken: 
 De verlichting van een monument, plein of brug wordt niet lukraak gekozen, maar maakt deel uit van een totaalvisie, 

een avondlijke scenografie. Individuele ingrepen worden op elkaar afgestemd en versterken elkaar. De uitvoering van 
het Lichtplan past in de algemene beleidsplannen van de Stad Gent. Dat strookt met de ruimtelijke visie van  
het stadsbestuur zoals vastgelegd in het Ruimtelijk Structuurplan Gent.

1
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Graslei bij dag en bij nacht

5



6

1.	Poort,	Rabot	-	2.	Sint-Pietersplein	-	3.	Parkverlichting:	Koning	Albertparkpark	-	4.	Het	Belfort,	Unesco-werelderfgoed	 
en	architecturaal	erfgoed,	bepalend	voor	de	Gentse	skyline	-	5.	Koestraat,	een	aantrekkelijke	handelsstraat

Detailconcepten

Niet alle gebouwen en stadsbakens kunnen op dezelfde manier worden verlicht. De straatverlichting wordt aangepast 
aan de functie van elke ruimte. Andere materialen, een andere omgeving, een andere intensiteit van het licht, tonaliteit, 
hoogte, … creëren een ander effect.
Daarom werden bij het Lichtplan, behalve een globaal concept, ook detailconcepten opgemaakt. 
In Lichtplan I werden aparte richtlijnen opgesteld voor de verschillende structuurbepalende elementen:

• Poorten en invalswegen
• Pleinen en parken
• Handelsstraten
• Architecturaal erfgoed
• Markante plaatsen
• Woonstraten

Ondertussen zijn er in het centrum al diverse pleinen, parken, monumenten en straten verlicht en is de meerwaarde  
van Lichtplan I er al duidelijk merkbaar.

1
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Globaal	concept	Lichtplan	II

Lichtplan II
Dankzij Lichtplan I konden Gentenaars en bezoekers de positieve impact ervaren van een binnenstad die op een andere wijze 
werd verlicht. Niet te verwonderen dus dat er vragen kwamen naar een lichtplan voor de wijken en de deelgemeenten. Daar-
om besliste het stadsbestuur om ook een lichtplan te laten opmaken voor de rest van het Gentse grondgebied.  
Er werd opnieuw een Europese opdracht uitgeschreven. De Stad Gent kende op 9 februari 2007 de opdracht toe aan  
de tijdelijke vereniging Omgeving (Antwerpen) en Atelier Roland Jéol. In november 2009 keurde de Gentse gemeenteraad  
het Lichtplan II goed. De eerste deelprojecten gingen in uitvoering vanaf 2010.

Globaal concept

Ook voor Lichtplan II werd een totaalconcept uitgewerkt. De filosofie van Lichtplan I werd doorgetrokken naar het hele  
grondgebied van Gent, met uitzondering van het Gentse havengebied. Lichtplan II stemt de principes van Lichtplan I af  
op de ruimere schaal en grotere spreiding van het bouwkundig erfgoed. Daarbij wordt rekening gehouden met het eigen 
karakter van elke wijk, van elke deelgemeente en van de landelijke gebieden.
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De krachtlijnen van Lichtplan II zijn:

1. Consequente verlichting: de juiste hoeveelheid licht op de juiste plaats.
2. Identiteit van de wijken en deelgemeenten versterken.
3. Rationeel energiegebruik.
4. Lichthinder en lichtvervuiling beperken.

Deelverlichtingsplannen

Voor elk van de 24 wijken, deelgemeenten of stadsdelen van de Stad Gent werd een deelverlichtingsplan opgemaakt. 
Die deelverlichtingsplannen moeten de wijken en deelgemeenten door hun verlichting een eigen identiteit geven  
of de bestaande identiteit ervan versterken. Tegelijk zijn ze een vertaling en detaillering van het globale lichtconcept Stad. 
Licht ondersteunt ook de verbinding van wijken en deelgemeenten met het stadscentrum, via groene structuren  
en zachte verkeersassen.

TV OMGEVING – Atelier Roland Jéol – 24/8/2009 - 07012_ROZ_TK_100.doc 

151 

 

Deelgemeenten	en	wijken

Pierkespark,	een	secundaire	wijkkern	in	de	Brugse	Poort



Atelier Roland  Jeol / OMGEVING                                                                                                                                                                                                                                                                               Lichtplan Gent II - 06/2009 

simulatie - Sluizeken-Tolhuis-Ham

171

Atelier Roland  Jeol / OMGEVING                                                                                                
                                                                                                                               

                                                Lichtplan Gent II - 06/2009 

KERK EN PASTORIJ SLEEPSTRAAT

geïnstalleerd vermogen = 2,9 kW

kost van de werken = begrepen tussen 23.000 en 25.000 €

verbruikskost elektriciteit = 530 €
onderhoudskost materiaal = 120 €

functioneringskost = 650 €

SLUIZEKEN-TOLHUIS-HAM

Simulatie	I	Concept	deelverlichtingsplan	Sluizeken-Tolhuis-Ham
9
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Lichtplan III 
De verlichting van de Gentse Kanaalzone vormt een derde fase van het Lichtplan. De opmaak werd goedgekeurd  
op 27 oktober 2011. Lichtplan III bepaalt hoe licht en verlichting rationeel worden ingezet op de openbare weg  
en op de private haven- en industrieterreinen in de Kanaalzone. Het Lichtplan overschrijdt hiermee de Gentse  
stadsgrenzen, ook de gemeenten Zelzate en Evergem worden betrokken.

Op 1 februari 2012 ging de studie van start. De Gentse gemeenteraad keurde het eindrapport met het globaal concept 
goed op 26 november 2012. Ook de andere partners keurden in het najaar van 2012 het globaal concept goed. 

Globaal concept

Voor Lichtplan III werd een apart globaal concept uitgetekend. Dit past in een reeks initiatieven voor de ontwikkeling  
van de Gentse Kanaalzone die al voor de opmaak van het Gentse Lichtplan werden genomen. De Vlaamse overheid,  
de Provincie Oost-Vlaanderen, de Stad Gent, de gemeenten Evergem en Zelzate, de Vereniging van Havengebonden 
Ondernemingen (VEGHO) en het Havenbedrijf Gent gingen al eerder een samenwerkingsverband aan. 

Onder coördinatie van het projectbureau Gentse Kanaalzone hebben de partners een ROM-project (Ruimtelijke  
Ordening en Milieu) en een strategisch plan uitgewerkt met de bedoeling het complexe gebied van de Gentse Kanaalzone 
een kwaliteitsimpuls te geven. Ook verlichting maakt daar deel van uit.

Een	lichtkoepel	boven	het	Gentse	Havengebied:	toestand	kanaalzone	vóór	uitvoering	Lichtplan	III
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Deelverlichtingsplannen

De deelverlichtingsplannen voor de Gentse Kanaalzone uit Lichtplan III moeten de verschillende onderdelen van de haven 
en de kanaaldorpen door middel van verlichting een eigen identiteit geven of de bestaande identiteit ervan versterken. 
Ze zijn tegelijk een vertaling en detaillering van het globale lichtconcept  
Kanaalzone. Deze zullen in de toekomst in nauw overleg met de partners verder worden uitgewerkt. Pas daarna kan  
met de uitvoering gestart worden.

De krachtlijnen van Lichtplan III zijn:

1. De verlichting van de publieke ruimte en de bedrijventerreinen afstemmen op de specifieke behoeften  
en het gebruik.

2. De identiteit van de haven versterken.
3. De leefbaarheid van de dorpen in de Kanaalzone versterken.
4. Lichtvervuiling tegengaan en rationeel rationeel energiegebruik.

Globaal	concept	Lichtplan	III
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2. Meerwaarde van het lichtplan

Identiteit versterken
Verlichting leert ons het karakter van een plek beter of anders te begrijpen. Licht legt namelijk bijkomende verbanden  
en doet ons de stad op een andere wijze beleven. Stadsverlichting schept sfeer, geeft identiteit aan pleinen en straten.  
Ze prikkelt de nieuwsgierigheid van de wandelaar. De wandelaar die langs de Gentse straten en pleinen flaneert, is er zich 
wellicht niet van bewust dat precies een lichtplan dat tikkeltje extra toevoegt aan zijn stedelijke beleving.

Het Gentse Lichtplan zet ook de ‘skyline’ van de stad extra in de kijker. Een subtiel aanwezige basisverlichting, aangevuld  
met gerichte details, accentueert de historische panorama’s en het culturele erfgoed. Het Gravensteen, de Sint-Baafsabdij 
en de Sint-Pietersabdij, de oude haveninstallaties,  het 19de-eeuwse industriële erfgoed, de historische torens  
en de universiteitssite met de Boekentoren krijgen hierdoor eigen lichtaccenten. Daarnaast vestigt de stadsverlichting  
de aandacht op andere componenten uit het architecturale erfgoed, de gebouwen en de monumenten. 

1.	Groot	Vleeshuis	-	2.	Aula	Volderstraat	-	3.	Handelsbeurs	Kouter	-	4.	MSK	-	5.	NTG	-	
6.	Gevel	Concertzaal	Bijloke

2

4
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De	stad	wordt	met	het	Gentse	Lichtplan	niet	alleen	
aangenamer	om	te	beleven,	ook	het	sociale	veiligheids-
gevoel	stijgt.	Betere,	aangenamere	verlichting	geeft	
bewoners,	handelaars,	pendelaars	en	bezoekers	de	kans	
om	bij	duisternis	op	een	veilige	wijze	in	de	stad	te	
vertoeven	of	er	een	bestemming	te	bereiken.	 
Meer	mensen	op	straat	’s	avonds	betekent	een	grotere	 
sociale	controle.	

Licht	versterkt	daarmee	niet	alleen	de	leefbaarheid,	
maar	ook	het	imago	en	het	identiteitsgevoel	van	 
bewoners	tegenover	hun	wijk	en	van	werkenden	 
tegenover	hun	werkplek.

Correcte	verlichting	kan	ook	de	verkeersveiligheid
verhogen.	Licht	versterkt	immers	de	leesbaarheid	 
van	de	stedelijke	structuur.	Een	belangrijke	verkeersweg	
moet	een	geschikt	verlichtingsniveau	hebben.	 
Het	is	de	bedoeling	om	steeds	een	goed	evenwicht	 
te	vinden	tussen	de	verkeersveiligheid	enerzijds	 
en	een	maximale	zichtbaarheid	met	een	lager	 
lichtvermogen	anderzijds.

Licht	levert	een	positieve	bijdrage	aan	de	nachtelijke	
economie	in	Gent.	Licht	brengt	bezoekers	en	toeristen	
naar	het	centrum	van	de	stad,	en	naar	minder	evidente	
toeristische	delen,	zoals		het	Kunstenkwartier.	Sfeervol	
verlichte	straten	en	pleinen	nodigen	na	een	lekker	 
etentje	uit	tot	een	avondwandeling.	Een	aangepaste	 
en	energiezuinige	verlichting	van	etalages	en	handels-
gevels	maakt	een	winkelstraat	aantrekkelijker.	

Het	verlichtingsbeleid	wil	niet	enkel	de	nachtelijke	
economie	in	het	stadscentrum	versterken.	Het	Lichtplan	
voor	de	Kanaalzone	(Lichtplan	III)	wil	ook	het	positieve	
imago	van	de	Gentse	zeehaven	en	van	de	Kanaalzone	 
in	haar	geheel	verhogen.	

Nachtelijke economie en 
toerisme versterken

Veiligheidsgevoel verhogen

1

2

Hoogpoort

1.	Groenevalleipark	-	2.	Sint-Katelijnestraat
13
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Rationeel energiegebruik (REG)

De Stad Gent wenst naast een goede verlichting ook een dalend energieverbruik. Door een weldoordachte keuze  
van (niet-)verlichtingsprincipes en door toepassing van hedendaags verlichtingsmateriaal wil het Lichtplan energie  
besparen op de volledige openbare verlichting (publieke ruimte en patrimonium) in Gent.

Lichtplan I legde de algemene principes vast voor Rationeel Energiegebruik (REG). Lichtplan II werkte die verder uit  
tot specifieke doelstellingen voor energiereductie, door middel van REG-actieplannen in het bestaande stedelijk weefsel, 
maar ook in nieuwe stadsontwikkelingen.

In de bestaande wijken en publieke ruimte geldt de doelstelling om tegen 2020 een energiebesparing van 20% te bereiken  
ten opzichte van het gemiddeld verbruik van de openbare verlichting in het referentiejaar 2008 (nulmeting).  
Deze doelstelling werd reeds behaald met de REG-acties uitgevoerd in 2010-2012. Stad Gent heeft zich geëngageerd  
om nog een stap verder te gaan door verdere REG-acties uit te voeren om nog een extra energiebesparing te realiseren 
met het REG-actieplan 2014-2019.

Nieuwe stadsontwikkelingen (bijkomende verkavelingen en bedrijven- terreinen en nieuwe grootschalige projecten, 
zoals The Loop en Oude Dokken), doen onvermijdelijk het energieverbruik voor verlichting stijgen. In deze nieuwe  
ontwikkelingen dienen hedendaagse energiezuinige verlichtingstechnologieën voorzien te worden rekening houdend 
met de (niet-)verlichtingsprincipes van het Lichtplan.

Rekening houdend met de richtlijnen uit Lichtplan II voerde de Stad Gent reeds verschillende REG-acties uit en zullen  
er nog nieuwe acties volgen de komende jaren . Voor het hele grondgebied werd het elektrisch vermogen van 
alle straatlampen met één niveau verlaagd. Waar mogelijk werden de armaturen aangepast en met elektrische  
voorschakelapparatuur of werd het volledige verlichtingstoestel vervangen volgens de nieuwste verlichtingstechnologieën  
zoals LED-verlichting. De REG-acties zorgen voor een energiezuinigere verlichting, zonder evenwel de (verkeers-)veiligheid  
in het gedrang te brengen.

De openbare verlichting in Gent bestaat uit functionele straatverlichting, monument- en sfeerverlichting. De functionele 
straatverlichting brandt continu van zonsondergang tot zonsopgang, terwijl de sfeerverlichting en de monumentverlichting 
om middernacht doven. De drie torens van Gent zijn de enige monumenten waarvan de verlichting ’s nachts continu 
doorbrandt. Mede dankzij de REG-operatie 2010-2012 is het energieverbruik voor de openbare verlichting sinds de start 
van het Lichtplan (1998) al met meer dan 20 procent gedaald (zie grafiek). 

Het aandeel monument- en sfeerverlichting bedraagt slechts 6 procent van het totale energieverbruik voor openbare 
verlichting (zie staafdiagram).

Maatregelen om energie te besparen  
uit de REG-actieplannen:

•					Vervanging	van	alle	kwikdamplampen	(EU-verplichting).
•					Vervanging	traditionele	verkeerslichten	door	LED- 

verlichting.
•	 Verlagen	van	het	gemiddeld	vermogen	van	de	lampen	 

met	minstens	1	niveau.
•	 Het	behoud	van	armaturen	en	masten,	en	de	vervanging	 

van	het	optisch	deel	door	een	nieuwe	generatie	lampen	 
met	elektronische	voorschakelapparatuur	of	vervanging	 
van	het	volledige	toestel	door	vb.	LED-verlichting

•	 Geen	nieuwe	masten	voorzien.	Daarvoor	is	immers	een	 
aanpassing	van	de	ondergrondse	kabelnetten	nodig.
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Verhouding	energieverbruik	verlichting	Stad	Gent	tegenover	referentiejaar	1998
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De toenemende 24-uurseconomie geeft naast kansen ook nieuwe problemen. Een onlosmakelijk neveneffect hiervan 
is lichtvervuiling, waarbij de nachtelijke omgeving overbelicht wordt door overmatig gebruik van kunstlicht. Lichthinder 
is de overlast die mensen en dieren hiervan ondervinden. Doordat het Lichtplan beter verlicht op de juiste plaats 
(geen storende lichtreclames), voor de juiste activiteiten, op het juiste tijdstip en met de juiste technologie, wordt  
het algemene verlichtingsniveau van de volledige stad verminderd. 

Verlichting in de publieke ruimte houdt daarbij ook rekening met kinderen, ouderen en personen met een beperking. 
Zo mogen inbouwprojectoren nooit te heet worden. Het gebruik van warm wit licht (ongeveer 3.000 graden kelvin) 
vergroot dan weer de zichtbaarheid voor ouderen en slechtzienden. Vlakke in plaats van bolle lichtkappen vermijden 
verblinding. Indirecte parkverlichting verlicht niet langer de kruin van de bomen en gunt zo de fauna en flora nachtrust.

Lichtplan III voor de Kanaalzone legt sterk de nadruk op het tegengaan van lichthinder. De nachtelijke 
activiteiten zijn hierbij bepalend. Weinig of geen activiteit betekent ook minder of zelfs geen licht. Hoeft de verlichting 
van bijvoorbeeld fabrieksterreinen en parkeerterreinen van kantoorcomplexen de hele nacht te blijven branden?  
Moet alle verkeersverlichting ’s nachts even intens blijven? En wat met de verlichting van spoorwegterreinen?  
Lichtplan III biedt enkele concrete oplossingen. Zo krijgen bedrijven advies over welke verlichtingsopstelling het beste 
resultaat geeft en welke Europese verlichtingsnormen ze moeten naleven.

Felverlichte uithangborden of verblindende spots aan gevels, té felle etalageverlichting, slecht geplaatste verlichting… 
kunnen hinderlijk zijn en het nachtelijke straatbeeld verstoren. Soms bestaat de oplossing uit deskundig advies  
en enkele eenvoudige ingrepen, zoals een armatuur anders richten of een andere lamp gebruiken. Om lichthinder 
tegen te gaan, werkt de Stad Gent op twee sporen: informatie en sensibilisering (communicatie) en normering  
en handhaving (verlichtingsnormen, vergunningen, reglementen…).

Verdere reglementering zal dynamisch en aanpasbaar worden uitgewerkt per stadsdeel.

Lichthinder en lichtvervuiling 
tegengaan

Lichthinder	Nieuwbrug	voor	en	na
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Licht en kunst

Voor een stad die de thuishaven is van het SMAK  
en plaats schept voor hedendaagse kunst, is de kunst  
van het verlichten een belangrijk thema. Zo wordt  
kunstlicht ook lichtkunst.
Een voorbeeld van lichtkunst staat op het Veerleplein.  
Op 28 maart 2011 kocht het Gentse stadsbestuur het 
kunstwerk ’Ai Nati Oggi’ (aan wie vandaag geboren is) 
van Alberto Garutti. De Italiaanse kunstenaar realiseerde 
het werk naar aanleiding van de SMAK-tentoonstelling 
‘Over the Edges’ in 2000. 

De lantaarns op het Sint-Veerleplein zijn verbonden  
met alle kraamklinieken van de Stad Gent. Telkens  
er een baby geboren wordt in één van de Gentse  
ziekenhuizen, lichten de lantaarns op het Sint-Veerleplein  
langzaam op.  
Het kunstwerk integreert licht in de publieke ruimte  
op een originele manier en betrekt er bovendien  
de Gentenaars bij. Zij ‘maken’ het kunstwerk.

Blauwe vogels of Les oiseaux de Mr. Maeterlinck  
is gecreëerd door de Franse ontwerpstudio Pitaya.  
Het werk is geïnspireerd op het beroemde sprookje  
L’Oiseau Bleu van Gentse nobelprijswinnaar Maurice 
Maeterlinck, over de zoektocht naar geluk gesymboliseerd  
door een blauwe vogel. Het kunstwerk was eerder al 
één van de hoogtepunten op Lichtfestival Gent in 2012.

Eén van de doelstellingen van het Lichtplan is  
de wijken meer identiteit geven door middel van licht. 
Maar niet in elke wijk zijn iconen en landmarks  
aanwezig. Lichtkunst is hierbij een mogelijkheid.  

Een voorbeeld is ‘De Porre’ (zie beeld).  
Daar wordt in het nieuwe wijkpark een oude koeltoren  
omgevormd tot een lichtkunstwerk.

Ontwerp:	Buro	Voor	Vrije	Ruimte	–	
Vandriesschearchitecten
Uitvoering	sogent	in	opdracht	van	Stad	GentLichtkunst	in	wijkpark	De	Porre

Lichtkunst:	Alberto	Garutti	-	‘Ai	Nati	Oggy’
Sint-Veerleplein

Lichtkunst:	Pitaya	Design	-	‘Les	oiseaux	de	Mr.	Maeterlinck’
Predikherenlei	
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Lichtfestival
Met het Lichtfestival in januari 2011, 2012 en 2015 werd licht zelf een evenement. Lichtkunstenaars uit de hele wereld 
maakten van de binnenstad één groot lichtkunstwerk, met de Gentse gevels in de hoofdrol. De festivals lokten in slechts 
enkele avonden honderdduizenden bezoekers naar de stad. Een volgende editie is gepland in 2018.

Naast het promotionele aspect bevordert het Lichtfestival ook de sociale cohesie. De gezamenlijke beleving in de  
donkerste periode van het jaar versterkt het gemeenschapsgevoel en de stedelijke trots van de Gentenaars en bezoekers.  
Tegelijk benadrukt het evenement het belang van duurzaamheid en het tegengaan van lichtvervuiling. Het vernieuwende 
en creatieve karakter van het Gentse Lichtfestival zet de stad internationaal in de kijker.

Internationale uitstraling
Gent speelt met zijn Lichtplan een voortrekkersrol in Vlaanderen en vormt een inspiratiebron voor andere Europese 
steden. Dat blijkt uit het feit dat het Gentse Lichtplan in de voorbije jaren met verscheidene nationale en internationale 
prijzen is bekroond.

Talrijke binnen- en buitenlandse steden kwamen ook op werkbezoek naar Gent om het verlichtingsbeleid onder de loep  
te nemen: Rotterdam, Utrecht, Nijmegen, Almere, Keulen, Gdansk, Volgograd, Izhevsk, Straatsburg, Breda, Riga, Brussel, 
Brugge, Kortrijk, Aalst, Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Sint-Truiden, Mons, Lopburi, Kanazawa, … en de steden uit het 
Europese Liveable City project (Norwich, Lincoln, Trondheim, Odense en Emden).

Diverse lichtorganisaties en universiteiten bezochten Gent als inspiratiebron: Les Ateliers Projet Urbain (Frankrijk),  
de Association Française d’ Eclairage (AFE), de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV), het Europese project 
BLISS (Better Lighting in Sustainable Streets), het Institut National des Sciences Appliquées (INSA) uit Lyon, …  
Daarnaast gaf de Stad Gent verschillende lezingen op nationale en internationale conferenties.

Bovendien is Gent sinds 2005 lid van het wereldwijde netwerk van lichtsteden LUCI (www.luciassociation.org).
Steden en lichtprofessionals willen samen het gebruik van licht in een stedelijke ontwikkeling optimaliseren, rekening  
houdend met milieuaspecten en duurzame ontwikkeling. De Stad Gent was al twee jaar vice-voorzitter en van november 
2012 tot november 2014 voorzitter van LUCI. In 2010 organiseerden Gent en Eandis in samenwerking met LUCI  
de internationale conferentie ‘City under the Microscope’. Gent ondertekende mee het ‘LUCI Charter over duurzame 
stedelijke verlichting’. Met hun handtekening bevestigen LUCI-leden hun gezamenlijke overtuiging dat verlichting  
een doorslaggevende rol kan spelen in een duurzame ontwikkeling van steden. 

Michael	Langeder	(lichtfestival	2011)		 Collectif	Coin	(lichtfestival	2015)



LICHTPLAN IN DE PRIJZEN

• 2004  3	sterren	in	de	Michelin-reisgids	(‘voor	zijn	verlichting	alleen	al’)	

• 2004  City	People	Light	Award	

• 2005  Gezelligste	stad	van	Vlaanderen	

• 2008  3de	meest	authentieke	bestemming		
	 	 (The	National	Geographic	Traveler	Magazine)	

• 2009  European	Climate	Star	Award	(Climate	Alliance)	

• 2010  Auroralia	Award:	eervolle	vermelding		

• 2011  7de	in	de	lijst	van	‘aan	te	raden	steden’,	‘Gent	is	Europa’s	best	bewaarde	geheim’	
	 	 (reisgids	Lonely	Planet)	

• 2012  Auroralia	Award	voor	duurzame,	stedelijke	verlichting	

HLN	04/04/2012

Congres	LUCI	2010	in	Gent Gent	als	voorbeeld	voor	andere	steden
19

De	Cagna	(lichtfestival	2012)		 Spectaculaires	(lichtfestival	2011)
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3. Het lichtplan in de praktijk

Uitvoering en beheer

Van bij het begin werd een begeleidingscommissie opgericht om het Lichtplan mee op te maken en te sturen.  
De commissie volgt ook de uitvoering en de kwaliteit van het Lichtplan op, zowel van de globale concepten  
als van de deelverlichtingsplannen. De commissie is samengesteld uit verschillende stadsdiensten, de bevoegde schepen, 
partners zoals Eandis, ervaringsdeskundigen (bewoners) en externe experten. 

De gemeenteraadscommissie Openbare Werken is actief betrokken bij het planningsproces. In de toekomst wordt  
de begeleidingscommissie omgevormd naar een Kwaliteitskamer Licht.

Het Lichtplan vormt de leidraad voor de uitvoering op het terrein. Verlichting wordt al mee opgenomen in de plannings-
fase van stadsprojecten. We onderscheiden vier soorten projecten:

• Projecten van stedelijk niveau.
• Architecturale projecten aan bakens en bruggen.
• (Her)inrichting openbaar domein (straten, pleinen, parken).
• Lichtprojecten aan gebouwen.

Per type ruimte of structuurbepalend element bevat het Lichtplan een gedetailleerde technische fiche met de gewenste 
lichtstructuur. Daarin zijn een aantal parameters vastgelegd, zoals vermogen, lichtpunthoogte, type lichtbron en kleur-
weergave. Die parameters vormen een handleiding bij de uitvoering.

De studie en uitvoering van straatverlichting gebeurt door netbeheerder Eandis in opdracht van de Stad Gent.

De verlichting van gebouwen en monumenten is dan weer de taak van een lichtontwerper. Voor particuliere gebouwen 
en eigendommen die aan de publieke 
ruimte grenzen, kan het Lichtplan  
een inspiratiebron zijn. Voor monumenten  
uit het Lichtplan die privébezit zijn, 
bestaat er een specifiek publiek-privaat 
samenwerkingsmodel, dat uitgevoerd  
en beheerd wordt door Eandis in opdracht 
van de Stad Gent.

Voorts bevat het Lichtplan richtlijnen  
voor het omgaan met private ver-
lichting, zoals reclames en uithangborden. 
Ook hier gelden de vuistregels: soberheid, 
geen verblinding en laag energieverbruik.

Groot	Gerechtshof
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Licht van de toekomst: 
nieuwe technologieën

De mogelijkheden en toekomstperspectieven van nieuwe verlichtingstechnologieën in de openbare verlichting zijn  
veelbelovend en uitdagend. Zo heeft LED-technologie een langere levensduur en zijn er mogelijkheden tot dimmen. 
Maar LED-technologie betekent vooral een energiebesparing, wat in de huidige economische context nieuwe  
perspectieven biedt. LED-toestellen zijn ook minder duur geworden en ze zijn vrij van kinderziektes.  

Toch kent deze lichttechnologie enkele nadelen. LED-lampen kunnen door gebruik en ouderdom verkleuren.  
Ze zijn ook duur in onderhoud en herstelling. Bovendien zijn de meeste LED-armaturen nog niet technisch gekeurd 
(Synergrid 005 norm).

Het is belangrijk om op het juiste moment en op de juiste locatie LED-technologie op een juiste manier te gebruiken.  
Dat kan de terugverdientijd en dus ook de investering optimaliseren.

Daarnaast biedt ook ‘intelligente verlichting’ veel mogelijkheden door dimmen en teledetectie. Bij teledetectie kan  
de verlichting bijvoorbeeld geleidelijk oplichten als er fietsers of voetgangers passeren.

Spoorwegbrug	Wiedauwkaai	met	LED-verlichting
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Un paseo por una ciudad de ensueño

El plan de iluminación de GanteEn 1998, Gante puso en marcha el diseño de un plan integral 

de iluminación para el casco antiguo. Gracias a este proyecto, 

el Ayuntamiento de Gante ha realzado con luz los principales 

monumentos, edificios, puertas históricas de acceso a la  

ciudad, avenidas, calles comerciales, parques y plazas. Con 

ello no solo se ha logrado embellecer la ciudad, sino que tam-

bién ha aumentado el sentimiento de seguridad ciudadana. 
En un principio, solo se había iluminado el casco antiguo. A 

partir de 2010, también se añadieron los barrios periféricos. 

El nuevo plan de iluminación se propone realizar el paisaje 

urbano nocturno de Gante, disminuir la contaminación lumí-

nica y, al mismo tiempo, lograr reducir el consumo energético 

del alumbrado público.

Paseo 
¿Tiene curiosidad por ver la sensación que da el plan de  

iluminación de Gante en primera persona? Descúbralo en el 

casco antiguo de Gante al caer la noche. Para ayudarle a 

ello, en este mapa incluimos una ruta básica (hasta el n.º 30) 

para explorarlo. El paseo le llevará unas dos horas. Recomendamos comenzar 

el paseo bastante antes de medianoche, porque a las doce 

en punto se sustituye la iluminación decorativa por el alum-

brado funcional. 

En el mapa también aparecen numerados otros edificios y 

monumentos iluminados que se encuentran fuera de la ruta 

de este paseo.

Imagen internacional• Premio City-People-Light (2004).• “¡Merece la pena viajar a Gante, ya sólo por su iluminación!” 

 3 *** en la guía de viaje Michelin (2004).• “Tercer destino más auténtico del mundo” 
 National Geographic Traveler Magazine (2008).• Premio Auroralia

• 2012-2014: Gante es presidente de Luci (Lighting Urban 

City International) 

 a la iluminación urbana sostenible

 (2012).

¿Desea más información sobre el 
plan de iluminación?

-

 

 

 

Más información en www.gent.be/gentverlicht
Puede adquirir el libro, los posters y las postales de “Gante 

iluminado” en la Stadswinkel, la tienda municipal del Ayunta

-

miento de Gante. 

Stadswinkel
Campanario Municipal - cripta I Sint-Baafsplein, 9000 Gante

stadswinkel@gent.be I + 32 9 266 70 40
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Spaziergang durch eine 
märchenhafte Stadt

Der Genter Lichtplan
Gent begann 1988 mit der Erstellung eines Gesamtlicht-
plans für die Innenstadt. Mit dem Lichtplan hat die Stadt 
Gent die wichtigsten Denkmäler, Gebäude, Eingangstore, 
Verkehrsadern, Geschäftsstraßen, Parks und Plätze mit 
Lichtakzenten versehen. Das erhöht nicht nur die Attrak-
tivität der Stadt, sondern auch die allgemeine Sicherheit. 

Zuerst wurde nur die Innenstadt beleuchtet. Seit 2010 wer-
den auch Vororte beleuchtet. Dieser neue Lichtplan soll das 
nächtliche Gent betonen, Lichtverschmutzung verringern 
und den Energieverbrauch der öffentlichen Beleuchtung 
senken.

Spaziergang 
Möchten Sie den Genter Lichtplan gerne selbst erleben? 
Machen Sie sich nach der Dämmerung auf in die Genter  
Innenstadt. Diese kleine Karte enthält eine Basisstrecke 
(bis Nr. 30) und hilft Ihnen, sich zu orientieren! 

Der Spaziergang dauert etwa zwei Stunden. Fangen Sie den 
Spaziergang weit vor Mitternacht an. Denn um Punkt 12 
Uhr wird von Stimmungs- auf funktionelle Beleuchtung um- 
geschaltet. 

Auf der Karte sind auf dieser Strecke auch andere beleuchtete 
Gebäude und Denkmäler mit einer Nummer gekennzeichnet.

Internationale Bild
• City-People-Light Award (2004).

• „Gent ist eine Reise wert, schon allein wegen der 
 Beleuchtung!“ 
 3 Sterne im Guide Michelin (2004).

• „Platz drei der weltweit authentischsten Reiseziele“  
 National Geographic Traveler Magazine (2008).

• Auroralia Award

• 2012-2014: Gent ist Vorsitzende von LUCI (Lighting Urban 
City International)

 für nachhaltige Stadtbeleuchtung 
 (2012).

Möchten Sie mehr über den 
Lichtplan wissen?

 
 

 

Mehr Informationen auf www.gent.be/gentverlicht
Poster und Ansichtskarten von „Gent Verlicht“ sind im 
Stadswinkel der Stadt Gent erhältlich. 

Stadswinkel
Belfried, Krypta I Sint-Baafsplein I 9000 Gent
stadswinkel@gent.be
+ 32 9 266 70 40

Communicatie en participatie
Het Lichtplan wordt breed gedragen en gesteund door alle Gentenaars. Van bij het begin werd de beleving van bewoners 
en bezoekers in de analyse betrokken. Hoe ervaren voetgangers, fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer  
en automobilisten de sfeer en het veiligheidsgevoel die verlichting uitstraalt? De medewerkers van de dienst Stedelijke 
Vernieuwing en Gebiedsgerichte Werking (die binnen de Stad Gent werken rond communicatie met en participatie 
van de bewoners) werden nauw betrokken bij de opmaak van de deelverlichtingsplannen, en het vastleggen van  
de identiteitsbepalende kernen van diverse wijken en deelgemeenten.

Over het Gentse Lichtplan wordt breed gecommuniceerd: 

• Website www.stad.gent/gentverlicht   
• Boek, posters en postkaarten
• Promoclip: op de website
• Kortfilm op Youtube: ‘Ghent: city of lights’
• Folders met wandeling in 5 talen: in de Stadswinkel of downloadbaar op de website
• Gidsbeurten via de gidsenverenigingen
• Geoloket op de website: zoek de verlichting per straat of adres en bijhorende verlichtingsvoorschriften  

(extragis.gent.be/geoloketlichtplan).

Promenade dans 
une ville féerique

Le Plan Lumière de Gand

En 1998, Gand a entamé l’implémentation de son Plan Lumière 

pour l’entiereté de la ville. Ainsi, Gand a progressivement 

accentué ses points de repère essentiels: monuments, bâti-

ments, portes d’accès, cours d’eau, axes de circulation, rues 

commerçantes, parcs et places publiques. Non seulement, 

l’éclairage du plan Lumière rend la ville plus agréable à regarder, 

mais aussi, il augmente le sentiment de sécurité publique.

Jusqu’il y a peu, seul le centre ville était illuminé selon le 

Plan Lumière. Depuis 2010, Gand a commencé par illuminer 

la banlieue de la même façon. Ce nouveau Plan Lumière doit 

renforcer le paysage nocturne de Gand, réduire la nuisance 

lumineuse et simultanément restreindre la consommation 

d’énergie de l’éclairage public (d’au moins 20 % vers 2020).

1

29

22

Image internationale

• City-People-Light Award (2004)

• “Gand mérite le détour, uniquement pour ses illuminations!” 

(2004, 3 étoiles dans le guide Michelin)

• “Gand est la troisième destination la plus authentique du 

monde” (Magazine ‘National Geographic Traveler’, 2008)

• Prix Auroralia

• 2012-2014: Gand est président du Réseau International LUCI

(Lighting Urban City International)

  pour l’éclairage urbain durable (2012)

Promenade 

Curieux de vous impregner réellement de cette lumière 

gantoise? Partez à l’aventure au cœur de la ville dès la 

tombée de la nuit. Ce plan décrit un circuit de base (jusqu’àu 

nr. 30). 

Cependant, partez bien à temps, car à minuit tapant, la lumière 

féerique cède la place à la lumière fonctionnelle. Le plan 

au verso contient aussi d’autres bâtiments et monuments 

illuminés, qui se trouvent en dehors de ce parcours; ils sont 

numérotés sur la carte.

En savoir plus sur le Plan Lumière?

Plus info sur www.gent.be/gentverlicht (en néerlandais)

Les posters et les cartes postales de ‘Gand illuminée’ sont 

en vente au ‘Stadswinkel’ (Boutique de la Ville).

Stad Gent – Stadswinkel (Boutique de la Ville)

Beffroi - Crypte

Sint-Baafsplein, 9000 Gent, Belgique

stadswinkel@gent.be - tel. 00 32 9 266 70 40
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Promenade through 

an enchanting city

Promenade 

Feel like discovering the Ghent Light Plan in its full splendour? 

Do not hesitate to go for a walk in the city centre after nightfall, 

but do it well before midnight, because then the functional ligh-

ting takes over from the atmospheric illumination. 

This small map on the back side shows a basic promenade (until 

nr. 30) and will be helpful during this two hour walk. 

For your interest, various other illuminated buildings and monu-

ments are not included in this walk, They are marked on the map 

with a number.

The Ghent Light Plan

Ghent began developing a comprehensive light strategy for the 

entire city in 1998. The Light Plan of the city of Ghent was de-

signed to emphasize prominent monuments, buildings, entrance 

gates, traffic axes, commercial streets, parks and 

squares. Not only does it make the city more agreeable, it also 

raises social safety. 

Since 2010, the city of Ghent has an overall light plan: in addition 

to the city centre, Ghent has started to illuminate the peripheral 

border of the city too. The overall light plan has to reinforce the 

nightly landscape of Ghent, diminish the light pollution and at 

the same time decrease the energy use of public lighting (with at 

least 20% by 2020).

More info on the Light Plan?

More info on www.gent.be/gentverlicht

Posters and postcards of “Ghent Illuminated” are for sale 

in the city of Ghent municipal shop.

City of Ghent – Stadswinkel (Municipal Shop)

Belfry - Crypt 

Sint-Baafplein, City of Ghent 9000

stadswinkel@gent.be

tel. + 32 9 266 70 40

International image

• City-People-Light Award (2004)

• “The Lighting alone quite definitely makes Ghent worth 

visiting”, 3 stars in Michelin Travel guide (2004)

• “Ghent, third most authentic destination in the world” 

National Geographic Traveler Magazine (2008)

• Auroralia award for sustainable urban lighting

• 2012-2014 Ghent is president of the LUCI (Lighting Urban 

Community International) network

 (2012)
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SINT-BAVO
42

 1. Kouter- VERTREK
  Handelsbeurs
 2. Koestraat
 3. Kalandeberg
 4. Aula (Voldersstraat)
 5. Mageleinstraat
 6. St. Baafsplein – NTG
 7. Belfort en Lakenhalle
 8. Stadshal
 9. Stadhuis
 10. Hoogpoort
 11. Werregarenstraatje
  Hof Van Ryhove
 12. Koninklijke Academie 
  voor Taal-en Letterkunde 
  (Koningstraat)
 13. Sint-Jacobskerk
 14. Vrijdagsmarkt
 15. Baudelostraat
 16. Ons Huis 
  Vrijdagsmarkt
 17. Kraanlei
 18. Groot Vleeshuis
 19. Sint-Veerleplein: 
  lichtkunst Ai Nati Oggi 
  (van info toerisme)
 20. Gravensteen
 21. Jan Breydelstraat
  Designmuseum
 22. Gras-en Korenlei
 23. Sint-Michielsbrug
 24. Korenmarkt
  Sint-Niklaaskerk
 25. Sint-Michielskerk 
 26. Het Pand (Onderbergen) 
 27. Veldstraat
  Hotel d’Hane Steenhuyse 
 28. Veldstraat 
  Museum Arnold 
  Vander Haegen 
 29. Koophandelsplein
  Justitiepaleis 
 30. Schouwburgstraat
  Opera - EINDE 

Ook verlicht

 31.  Lievekaai
 32.  Schuttershuis 
  (Sint-Antoniuskaai)
 33.  Donkere poort 
  (Bachtenwalle)
 34.  Rabot
 35.  Parnassus 
  (Oude Houtlei)
 36.  Minard Schouwburg 
  (Walpoortstraat)
 37. Vooruit 
  (Sint-Pietersnieuwstraat)
 38.  Hoekgebouw Electrabel 
  (Frankrijkplein)
 39.  Koning Albert park (Zuid) 
 40.  Vlaanderenstraat 
 41.  Sint- Annakerk 
 42.  Sint-Bavo Humaniora
 43.  Portus Ganda 
 44.  Zwembad Van Eyck 
  (Julius de Vigneplein)
 45.  Spaanse 
  Gouverneurswoning 
  (Prooststraat)
46.  Sint-Baafsabdij
47.  Villa De Groote 
  (Lousbergskaai Astridpark)
 48.  Sint-Pietersplein
  Sint-Pietersabdij
 49.  Kunstlaan 
 50.  Museum voor 
  Schone Kunsten (MSK) 
  (Fernand Scribbedreef)
 51.  Concertzaal De Bijloke 
  (Bijlokekaai)
 52.  STAM 
  (Godshuizenlaan)
 53.  Sint-Pietersstation

Wandeling door een feeërieke stad 

➔ ➔

➔

➔

STAM Kunstlaan

Sp. Gouverneurswoning

Sint-Baafsabdij

Villa De Groote

MSK
Sint-

Pietersplein

Sint-
PietersstationBijloke
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Beheer en energiebesparing
De Stad Gent is reeds meer dan 10 jaar bezig aan de realisati e van het lichtplan. Rati oneel energiegebruik is een wezenlijk onderdeel bij de realisati e 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-acti es inzake openbare verlichti ng uitgevoerd en werd de REG-doelstelling reeds vroegti jdig behaald met de REG-acti es van 2010-2012. De Stad Gent heeft  zich geëngageerd om nog een stap verder te gaan door nieuwe REG-acti es uit te voeren en maakt hierbij gebruik van de nieuwste verlichti ngstechnologieën zoals LED-verlichti ng.

De REG-acti es zorgen voor een energiezuinigere verlichti ng, zonder evenwel de (verkeers)veiligheid in het gedrang te brengen.

Info over het Lichtplan 
www.stad.gent/gentverlicht      
Dienst Coördinati e en Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopenp.a. Botermarkt 1, 9000 Gent  
Tel. 09 266 77 60   
E-mail: openbareverlichti ng-stadgent@stad.gent

Internationale prijzen
2004 
Stad Gent wint de Internati onale City-People-Light Award georganiseerd door Philips Lighti ng en het wereldwijde netwerk van lichtsteden, LUCI (Lighti ng Urban Community Internati onal Associati on). 
2004 
In de presti gieuze Michelin-reisgids krijgt Gent 3***sterren,met andere woorden: ”Gent is de reis waard, voor zijn verlichti ng alleen al !”
2005 
De Vlaamse overheid roept Gent uit tot “Gezelligste stad van Vlaanderen”

2008 
Het magazine Nati onal Geographic Traveler roept Gent uit tot “derde meest authenti eke bestemming ter wereld”.
2009 
European-climate star award.
2011 
7de in de lijst van must-see citi es, met als ereti tel “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 verlichti ng wordt bekroond.
2012-2014 
Gent is voorzitt er van het LUCI netwerk.

Wandeling door een 

feeërieke stad
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Wandeling 

Nieuwsgierig geworden naar hoe dat Gentse lichtplan in wer-

kelijkheid aanvoelt? Ga op ontdekking in de Gentse binnenstad 

na valavond. Dit kaartje bevat een basisparcours (tot nr. 30) 

en helpt u een eind op weg! 

De wandeling duurt een tweetal uren. Begin uw wandeling 

fl ink voor middernacht, want klokslag 12 maakt de sfeer-

verlichting plaats voor de functionele verlichting. 

Buiten dit wandelparcours zijn er ook andere verlichte gebou-

wen en monumenten met een nummer aangeduid op het 

kaartje.

Gentse Lichtplan

Gent startte in 1998 met de opmaak van een integraal licht-

plan voor de binnenstad. Met het lichtplan heeft de Stad 

Gent lichtaccenten geënt op de belangrijkste monumenten, 

gebouwen, toegangspoorten, verkeersassen, handelsstraten, 

parken en pleinen. Hierdoor wordt de stad niet alleen aangena-

mer, ook de sociale veiligheid stijgt. 

Tot nu toe werd enkel de binnenstad verlicht. Vanaf 2010 

werden ook de buitenwijken verlicht. Dit nieuwe lichtplan 

moet het nachtelijk landschap van Gent versterken, moet 

lichthinder verminderen en tegelijk het energieverbruik van 

de openbare verlichting doen dalen.

Meer weten over het lichtplan?

Meer info op www.gent.be/gentverlicht

U kunt de posters en de postkaarten van “Gent Verlicht” 

kopen in de Stadswinkel van de Stad Gent 

Stadswinkel

Belfort, infocrypte

Sint-Baafsplein, 9000 Gent

stadswinkel@gent.be

+ 32 9 266 70 40

Internationale uitstraling

• City-People-Light Award (2004).

• “Gent is de reis waard, voor zijn verlichting alleen al!” 

 3 *** in Michelin-reisgids (2004).

• “Derde meest authentieke bestemming ter wereld” 

 National Geographic Traveler Magazine (2008).

• Auroralia Award

• 2012-2014 Gent voorzitter van het LUCI netwerk (Lighting 

Urban City International)

 voor duurzame stedelijke verlichting

 (2012).
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Meer weten?

“Maar zo midden in de donkere, stuurse winterperiode was het 
lichtfestival hartverwarmend…. Tijdens ons stadstochtje (...) viel 
ons evenwel iets anders op: het centrum van Gent is ook op gewone 
dagen hartverwarmend en doordacht verlicht. Een genot om door 
te wandelen. Alleen daarvoor keren we nog een keertje terug”.   
(Rudy	Collier,	Gazet	van	Antwerpen,	31	januari	2012)

“Gent is de reis waard, voor zijn verlichting alleen al”. 
(Michelin-reisgids)

“We zijn onder de indruk van de standvastigheid die de Stad Gent 
aan de dag legt in haar engagement. Dankzij haar rationele aanpak, 
om doelgericht en geleidelijk verlichtingsinstallaties te vervangen, 
verzoent ze een strikt financieel beleid met ambitieuze doelstellin-
gen inzake energiegebruik en CO2-uitstoot.” 
(Jury	van	Auroralia	Award,	december	2012)

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

9000 Gent
Tel. 09 266 77 60

openbareverlichting@stad.gent
www.stad.gent/gentverlicht
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