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Nieuwe monumentverlichting Sint-
Baafskathedraal: drie torens opnieuw samen
verlicht

Simulatie - bron: lichtontwerper 'Radiance 35'

Als laatste van de drie iconische Gentse torens kreeg nu ook de toren van de Sint-

Baafskathedraal monumentverlichting conform het Gentse lichtplan. De toren en

voorgevel zijn uitgerust met nieuwe, zuinige ledverlichting. Vanaf 20 april 2019

zal de nieuwe monumentverlichting elke avond branden van zonsondergang tot

zonsopgang.

Nieuwe baken

⏲



Na de restauratie van de toren van de Sint-Baafskathedraal, komt de nieuw verlichte toren nu

ook 's avonds volledig tot zijn recht. Zo zullen de drie Gentse torens (Sint-Baafskathedraal,

Belfort, en Sint-Niklaaskerk) opnieuw samen verlicht worden als bakens voor de stad. Als enige

3 monumenten blijven die ook na middernacht en tot zonsopgang verlicht.

Zuinig, warm wit licht

De nieuwe monumentverlichting is volledig uitgevoerd in led en zal in de toekomst veel

energiekosten besparen. Deze ledverlichting is 70% zuiniger dan de oude verlichting en heeft,

conform de andere verlichting van het lichtplan van de Stad Gent, een warme witte kleur. Het

ontwerp hiervoor komt van het lichtontwerpbureau 'Radiance 35' uit Luik. De nieuwe

monumentverlichting kostte 300.000 euro, waarvan de Kerkfabriek 80% betaalde (via de

Provincie Oost-Vlaanderen) en de Stad Gent 20%. Fluvius bracht de monumentverlichting aan

in opdracht van de Stad Gent. Bij de verdere restauratie van de kathedraal zal ook de rest van de

kathedraal worden verlicht.

Vooruit en Drongenplein ook zuinig verlicht

Ook de voor-en achtergevel van de Vooruit en het vernieuwde Drongenplein krijgen momenteel

nieuwe led-monumentverlichting. De nieuwe monumentverlichting bestaat uit lichtspots vanop

afstand, in combinatie met lichtspots op de gevel. De verlichting van het Drongenplein past

binnen de strategie van het lichtplan, om ook in de buitenrand toonaangevende plaatsen en

monumenten energiezuinig uit te lichten.

'Met deze nieuwe monumentverlichting brengen we dit baken samen met de
twee andere iconische torens terug voor het voetlicht, ook 's avonds en 's
nachts. Net als bij de nieuwe verlichting van de Vooruit en het Drongenplein
binnenkort, realiseren we hier bovendien een fameuze energiebesparing.' 
— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte

Het Gents lichtplan

De Stad Gent heeft een gerenommeerd lichtplan dat tientallen gebouwen, straten en pleinen op

een feeërieke wijze verlicht. Dit lichtplan zorgt voor uniforme en zuinige lichtaccenten op

gebouwen, monumenten, straten en pleinen. Het creëert een prachtig avondlandschap van

valavond tot middernacht, waarna de functionele verlichting normaal opnieuw overneemt.



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

'Na de verwoestende brand maandag in de Notre-Dame in Parijs, kan het een
bizar moment lijken om nu in dezelfde week onze kathedraaltoren zo mooi te
verlichten. Het is hoopvol dat de Parijzenaren vastbesloten zijn om hun
kathedraal te herbouwen. Laat deze nieuwe verlichting van onze toren een
teken zijn van Gentse solidariteit met de mensen in Parijs.'
— Ludo Collin, rector van Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal

'Met de verlichting van de Sint-Baafskathedraal zetten we deze prachtige en
historische erfgoedparel extra in de kijker voor de huidige en toekomstige
generaties. We mogen terecht complexloos trots zijn op ons verleden en
moeten dat ook uitstralen. De verlichting van de kathedraal draagt hier zeker
toe bij.'
— Annemie Charlier, gedeputeerde van Provincie Oost-Vlaanderen
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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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