
Nieuwe duurzame sfeerverlichting in de
Belfortstraat

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het Lichtplan, huldigt de Stad
Gent de nieuwe duurzame LED-sfeerverlichting in de Belfortstraat in. De Stad
organiseert ook gratis Lichtplanwandelingen om de Gentenaars het Lichtplan te
laten beleven.

Belfortstraat: sfeervol en zuinig

De Stad Gent investeert in het verfraaien van alle delen van de stad. Dankzij het
Lichtplan worden fraaie gevels in de binnenstad opgelicht. In de Belfortstraat  plaatste
Eandis in opdracht van de Stad in oktober 2017 de eerste sfeerverlichting in warm witte
LED-verlichting.



De installatie van de sfeerverlichting is de laatste fase in de heraanleg van de
Belfortstraat. Concreet bestaat de LED-sfeerverlichting in de Belfortstraat uit 'uplighters'
tegen de gevels op de eerste verdieping  die de bovenkant van de gevel en de overkant
uitlichten. De nieuwe  LED-verlichting bespaart  tot 60% energie tegenover de bestaande
uplighters.  LED is ook duurzamer omdat ze langer meegaat. Er zijn meer branduren
mogelijk dan bij de vroegere verlichting.   

Aangenaam wanneer het donker is

De Stad Gent investeert al vele jaren in de uitvoering van het Lichtplan. De extra
sfeerverlichting zorgt voor een aangename visuele beleving van de stad. Het nodigt de
mensen ook uit tot een avondwandeling. De sfeerverlichting brandt net zoals de
monumentverlichting telkens van valavond tot middernacht.

Nieuwe LED-sfeerverlichting: duurzaam, minder lichthinder en
toch even mooi

In vele straten in het centrum van Gent installeerde de Stad in het verleden
sfeerverlichting. Hiervoor gebruikte de Stad vroeger conventionele sfeerverlichting: de
gasontladingslampen. Met de nieuwste lichttechnieken van LED kan de Stad geld en
energie besparen want de LED-verlichting gaat langer mee en moet dus minder snel
vervangen worden. Bovendien is er minder lichtvervuiling, omdat de LED-verlichting
precies kan worden gericht en afgesteld op de specifieke gevels. De nieuwe LED-
verlichting respecteert de sfeer en het warme witte licht van het Lichtplan.

REG-acties voor duurzame openbare verlichting

De Stad Gent is al vele jaren bezig met REG-acties, met de bedoeling om het jaarlijks
energiegebruik van de openbare verlichting te doen dalen. In de bestaande wijken en
publieke ruimte was de doelstelling om tegen 2020 een energiebesparing van 20% te
bereiken, ten opzichte van het referentiejaar 2008 (nulmeting). Deze doelstelling werd al
behaald met de REG-acties uitgevoerd in 2010-2012.

De Stad heeft zich geëngageerd om nog verdere REG-acties te voeren voor extra
energiebesparing met het REG-actieplan 2014-2019.

De laatste jaren heeft Eandis in Gent LED-verlichting toegepast als functionele
straatverlichting en fietspadverlichting. In vele straten in het centrum en in de
buitenwijken staat ondertussen nieuwe energiezuinige straatverlichting.



20 jaar Lichtplan: gratis lichtplanwandelingen en digitale
wandeling

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het Lichtplan organiseert de Stad nog
een studienamiddag voor lichtprofessionals en ook gratis gegidste Lichtplanwandelingen
op 8,9 en 10 november om 175 Gentenaars met het lichtplan te laten kennis maken.

Naast het papieren plan van de Lichtplanwandeling, lanceert de Stad ook een digitale
versie van deze wandeling. Hierbij krijgt de Gentenaar extra historische en
lichttechnische uitleg van elk interessant punt op de bestaande Lichtplanwandeling. De
wandeling is te vinden op de websitepagina  www.stad.gent/gentverlicht.

De data (coördinaten, historische en lichttechnische info en de route) van de
Lichtplanwandeling zijn ter beschikking gesteld als open data op het opendataportaal van
de Stad. Zie http://data.stad.gent (zoeken op lichtplan). Hierdoor kunnen ontwikkelaars
die gegevens gratis oppikken en inzetten als extra info bij toeristische wandelapps.

http://data.stad.gent/
http://www.stad.gent/gentverlicht


http://persruimte.stad.gent/images/263580
http://persruimte.stad.gent/images/263579


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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