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COLUMN

STRAATVERLICHTING IS EEN WEZENLIJK ONDERDEEL VAN DE STEDELIJKE 

INFRASTRUCTUUR. MET NIEUWE TECHNOLOGIEËN KUNNEN WE LAN-

TAARNPALEN SLIM MAKEN, ZODAT VERLICHTING DYNAMISCH WORDT 

EN KAN REAGEREN OP MENSEN. AAN/UIT, KLEUR, INTENSITEIT, ALLES IS 

REAL-TIME AAN TE PASSEN OP VOORKEUREN VAN BEWONERS EN PAS-

SANTEN, MAAR OOK PRETTIG VOOR FLORA EN FAUNA. ALS LANTAARN-

PALEN DAARNAAST OOK ANDERE FUNCTIES KRIJGEN DOOR SENSOREN, 

TECHNOLOGIE VOOR CO2-REDUCTIE EN ZONNECELLEN VOOR ENERGIE-

OPWEKKEN ZIJN ER LEGIO GEWELDIGE KANSEN.

En toch… Het valt mij op dat we blijven hangen in kleinschalige experimenten. Ja, er zijn 

diverse mooie voorbeelden, waar we veel ontdekken over het slim inzetten en inrichten van 

ons lichtnetwerk, maar waarom is niet heel Nederland bezig om dit uit te rollen? Waarom 

blijven we hangen in discussies?

Ik zie met name twee argumenten de boventoon voeren, grotendeels gebaseerd op angst van 

overheden en producenten. De eerste is inhoudelijk: kunnen mensen het wel aan, dynamisch licht 

en slimme palen? Volgens mij is dit een kwestie van wennen. Als het goed werkt voor mensen zal 

het snel geen issue meer zijn. De tweede is organisatorisch van aard en stukken lastiger te tackelen. 

Overheden en aanbiedende marktpartijen zijn bang dat ‘hun’ data van ‘hun’ investeringen ‘mis-

bruikt’ worden door anderen. En daar gaat het mis: dit is een verlammende houding. Door deze 

opvatting van partijen missen we grote innovaties. 

Mijn stelling is dat in een publiek verlichtingsnetwerk zowel de data als de investering van iedereen is 

en niet door een of twee partijen kan worden geclaimd. Dit vraagt om het overstijgen van eigenbe-

lang en denken in waarden-modellen, in plaats van achterhaalde businessmodellen. Het kan alleen 

als we het samen echt willen!
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