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Sociaal veilig, natuurvriendelijk en energiezuinig

Intelliglente verlilchting

b

'De fiets- en wandeblpaden in het recreatiegebied
tussen Delft en Schipluiden werden 's avonds
minder gebruikt. blensen voelden zich er niet veilig
door een gebrek aan verlichting. Om dat probleem
te verhelpen, is het project Intelligente verlichting
gestart. We hebbeni verlichting aangebracht in een
gebied dat normaalI gesproken onverlicht zou
blijven. Dat hebberi we bovendien zo gedaan dat de
natuurlijke omgeving niet is aangetast. Bij

intelligente verlichting is er namelijk geen sprake
van permanente verlichting: het licht gaat aan op
het moment dat mensen het gebied betreden en het
gaat weer uit nadat het gebied verlaten is.' Aan het
woord is Paul Kokx van de Dienst
Stadsontwikkeling Gemeente Delft. Het project werd
een succes: intelligente verlichting draagt bij aan
sociale veiligheid, is natuurvriendelijk en
energiezuinig.
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veilig voelen
of juiL _et, hangt nauw samen met de manier waarop die
omgeving is ingericht en verlicht. In een open, goed
verlichte omgeving ontstaat eerder een gevoel van
veiligheid. Veel fietspaden in landelijke gebieden zijn
's avonds onverlicht. Dit vanwege het feit dat aanleg van
verlichting in deze gebieden kostbaar is en niet efficiënt
omdat er weinig gebruik van de paden wordt gemaakt.
Bovendien is continu brandende verlichting ongewenst uit
natuurlijk oogpunt. De incidentele fietser die wel van de
paden gebruikmaakt, voelt zich er vaak onveilig. In het
kader van het programma Technologie en Samenleving,
waarmee de overheid het gebruik van technologische
mogelijkheden voor onder andere criminaliteitspreventie
stimuleert, is verlichting ontwikkeld die op dit probleem
inspeelt. Deze 'intelligente verlichting' verlicht een pad
op het moment dat er een fietser of voetganger nadert. De
verlichting gaat uit nadat de gebruiker het pad heeft
verlaten.
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L v e heer Ruitenuerg is vanuit Energie Delfland betrokken DIJ
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intelligente verlichting: 'De gemeente geeft in feite met dit
project een signaal af aan de burgers van Delft: "Als wij het
park niet gebruiken, doen we het licht uit; het zou mooi zijn
als jullie dat thuis ook doen."
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~tinggaat ervan uit dat een
buitengebied,
normaalgesproken onverlicht zou
blijven, verlicht wordt op het moment dat dit nodig is.
Dus in een natuurgebied waar lange tijd niemand
verblijft, brandt slechts licht op oriëntatieniveau, ofwel
zwak licht. Pas op het moment dat iemand het gebied
betreedt, schakelen de lampen naar voile sterkte.
Geruime tijd nadat de gebruiker het gebied weer
verlaten heeft, schakelen de lampen geleidelijk terug
naar oriëntatieniveau.
Intelligent verlichten heeft verschillende voordelen.
Allereerst wordt het waarnemingsvermogen van de
weggebruikers groter, waardoor de verkeersveiligheid
toeneemt. Bovendien voelen mensen zich veiliger in
een verlicht gebied. Verder wordt de natuurlijke
omgeving niet onnodig verstoord doordat het
buitengebied niet continu verlicht wordt. Tenslotte is
intelligente verlichting energiezuinig: op tijden dat er
niemand in een gebied aanwezig is, brandt het licht
beperkt en wordt er dus minder energie gebruikt.
Hoge eisen aali f&%lffkit van licht
In Kerkpolder, een recreatiegebied tussen Delft en
Schipluiden, is een proefproject uitgevoerd met
intelligente verlichting. De inwoners van beide
gemeenten maken veelvuldig gebruik van de fiets- en
wandelpaden die door dit gebied lopen om naar de
sporthallen en het zwembad te gaan. Onderzoek heeft

uitgewezen dat deze paden 's avonds minder gebruikt
worden door een gevoel van onveiligheid. De gemeente
wilde gehoor geven aan de klachten, maar tegelijkertijd
voorkomen dat het recreatiegebied op een onnatuurlijke
wijze permanent verlicht zou worden. De Dienst
Stadsontwikkeling Delft heeft daarom in samenwerking
met Energie Delfland intelligente verlichting
ontwikkeld voor de doorgaande fietspaden in
Kerkpolder. 'Voor Energie Delfland was het een
interessant project. De gemeente Delft heeft een
beleidsnota over openbare verlichting opgesteld waarin
voor alle straten in Delft de lichtniveaus vastliggen. Bij
dit project konden we weer eens helemaal opnieuw
kijken naar hoe de ruimte gebruikt gaat worden en wat
voor verlichting daar vervolgens bij past. Het was dus
echt een kwestie van "licht op maat" ontwerpen', aldus
Ruitenberg.
Aan de kwaliteit van het licht zijn hoge eisen gesteld.
Kokx: 'De intensiteit van het licht en de
gelijkmatigheid ervan zijn beter dan bij normale
buitenverlichting. Dit komt door het type lamp dat
we gebruikt hebben en de afstand waarop de
lantarens ten opzichte van elkaar geplaatst zijn.
Normaal gesproken is openbare verlichting gericht op
het zichtbaar maken van de weg en het verkeer.
Intelligente verlichting is gericht op het vergroten van
de sociale veiligheid en maakt het mogelijk dat
weggebruikers bijvoorbeeld gezichten kunnen
herkennen.'

Detectie

Intelligente verlichting staat of valt bij een goede detectie. Iedere voetganger of fietser die zich op de paden begeeft,
moet door het gekozen detectiesysteem gesignaleerd worden. Hiervoor kunnen verschillende methodes gebruikt waden:

Metaallussen in weg

Zeer betrouwbare meldingen;
Niet bruikbaar voor voetgangers;
Kwetsbaar door wisselende (weers)omstandigheden;
Richtinggevoelig bij dubbele uitvoering;
Niet onderhoudsvriendelijk;
Prijsindicatie NLG 2.200 per punt exclusief kabel.
Drukknoppen

Zeer betrouwbare meldingen;
Bruikbaar voor voetgangers en fietsers;
Geringe kwetsbaarheid;
Richtinggevoelig;
Onderhoudsvriendelijk;
Weinig gebruiksvriendelijk;
Lage prijs.
Infra rood

Melding niet altijd betrouwbaar;
Bruikbaar voor voetgangers en fietsers;
Richtinggevoeligheidproblematisch;

Deelnemers
Direct betrokken bij het project waren:
Gemeente Delft
Gemeente Schipluiden
Novem
Interdepartementale stimuleringsregeling
Technologie & Samenleving
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
Nutsbedrijf Westland
Energie Delfland
Fietsersbond ENFB
Sportraad Delft
Recreatieschap Delfland
Politie Haaglanden.
De mogelijkheden
In het kort werkt intelligente verlichting als volgt: een
fietser of voetganger nadert een gebied, zijn aanwezigheid
wordt gedetecteerd en het licht gaat op volle sterkte
branden. Wanneer hij het gebied verlaten heeft, gaat de
verlichting weer naar oriëntatieniveau. Er zijn echter
verschillende mogelijkheden om een gebied te verlichten.
l.puntsgewijze verlichting op aanvraag (meelopende golf)

Het uitgangspunt hierbij is dat de verlichting precies
geregeld wordt naar de plaats waar de routegebruiker
zich op een bepaald moment bevindt. Alleen de
armaturen in de directe omgeving van de gebruiker
worden aan- of opgeschakeld naar het sociaal veilige
niveau. Wanneer de gebruiker zich voortbeweegt,
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Prijs gelijk aan metaallus;
Gevoelig voor sabotage;
Onderhoudsvriendelijk.
Videodetectie

i

Melding niet altijd betrouwbaar;
Bruikbaar voor voetgangers en fietsers;
Eenvoudig richtinggevoelig te maken;
Mogelijk verstoring door lichtverschijnselcPrijs ten opzichte van metaallus hoog;
Combinatie mogelijk met opsporingsdoeleY
Gevoelig voor vandalisme.
Dopplerradar

Betrouwbare meldingen;
Richtinggevoelig;
Detectie boven bepaalde snelheid;
Niet gevoelig voor klein wild en zwaaiende takken;
Prijs iets boven metaallus;
Onderhoudsvriendelijk.
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ontstaat een 'meelopende lichtgolf'. Het systeem is
energiezuinig, gebruiksvriendelijk, verkeersveilig,
innovatief, groenvriendelijk en technisch haalbaar.
Nadeel is dat de gebruiker het gevoel kan hebben
'gespot' te worden door een eventueel kwaadwillende.
2.Routegewijze verlichting op aanvraag

De verlichting schakelt naar sociaal veilig niveau op het
moment dat een fietser of voetganger bij het begin van de
route aankomt en blijft op die stand staan tot ook een
langzame voetganger de route weer verlaten kan hebben.
Belangrijkste voordeel van deze techniek is de winst in
sociale veiligheid: doordat de hele route verlicht wordt, kan
een kwaadwillende een potentieel slachtoffer lang niet zo
gemakkelijk spotten als bij een meelopende lichtgolf het
geval is. Dit terwijl toch een verlichtingsconcept wordt
geboden dat de natuurwaarde van het gebied ontziet. Op
stille uren zal het licht het grootste deel van de tijd op
oriëntatiestand branden: een niveau dat in overeenstemming
is met het natuurlijke karakter van het gebied.
3.Gebiedsgewijze verlichting op aanvraag

Het uitgangspunt bij dit concept is dat het lichtniveau in
een heel gebied geregeld wordt naar de aanwezigheid
van bezoekers in dat gebied. Zij worden door middel van
detectie bij alle in- en uitgangen geregistreerd. Bij deze
techniek wordt het spotten van een potentieel slachtoffer
vrijwel onmogelijk. Het is dus een sociaal veiliger
concept dan de twee voorgaande. Daartegenover staat dat
het systeem minder energiebesparend is. Op het moment
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Verbeterd
Gelijk geble
Verslechter
Totaal
Resultaten: verbetering sociale veiligheid, verlichtingssituatie en overzichtelijkherd volgens fietsers

dat er slechts één bezoeker het gebied betreedt, zou het
licht in het hele gebied opschakelen terwijl die
bezoeker misschien maar van een klein deel van het
gebied gebruik maakt.

niemand gebruik van maakt, kunnen we besluiten dat
gedurende die periode het licht helemaal wordt
uitgeschakeld. Mocht er vervolgens in die periode toch een
voetganger of fietser het gebied betreden, dan wordt hij
gedetecteerd en gaat het licht alsnog branden.'

Geleidelijke o v ~ g a n gvar licht naar donker
Bij het project in Kerkpolder is gekozen voor routegewijze Resultaten Kerkpolder
verlichting waarbij voor de detectie gebruik wordt
Om inzicht te krijgen in de samenstelling van de
gemaakt van een dopplerradar. Bij het begin van elk fietsbezoekersgroep van het recreatiegebied, de keuze voor het
of wandelpad dat van intelligente verlichting is voorzien,
gebruikte vervoermiddel, de genomen route en het gevoel
passeert de routegebruiker een detectieveld, waarna het
van sociale veiligheid is voorafgaand aan het project een
licht naar volle sterkte schakelt. De detector herkent de
enquête gehouden. Driehonderd bezoekers van het gebied
richting waarin de routegebruiker beweegt en reageert
zijn in de kantine van de sportverenigingen en het
alleen wanneer een gebruiker het gebied binnenkomt, niet
zwembad ondervraagd over de veiligheidssituatie. Het
wanneer de route verlaten wordt. De tijd dat de verlichting gemiddelde rapportcijfer dat ondervraagde fietsers gaven
op volle sterkte blijft branden, is afgestemd op het tempo
voor het gevoel van sociale veiligheid na zonsondergang
van een langzame voetganger. Geruime tijd nadat deze het was een 3,4.De situatie voor zonsondergang werd
gebied verlaten kan hebben, schakelt de verlichting
beoordeeld met een 6,6.Na afloop van het project is een
geleidelijk terug naar orïeutatieniveau. Het is mogelijk dat
zelfde onderzoek gedaan. De (vaste) bezoekers van het
de verlichting gedurende een bepaalde periode van de
gebied gaven daarbij aan dat zowel de verlichtingssituatie
nacht volledig uitgeschakeld wordt. Kokx: 'We
als het gevoel van sociale veiligheid na zonsondergang in
verzamelen gegevens over het gebruik van de paden en als hun ogen sterk was verbeterd. De cijfers die de fietsers
blijkt dat er bijvoorbeeld tussen één en zes uur 's ochtends gaven voor sociale veiligheid waren toen 5,6na en 7,l
voor zonsondergang. Door het aanbrengen van verlichting
is het gevoel van sociale veiligheid onder deze groep
bezoekers dus toegenomen.
De overheid is van mening dat technologie meer kan
bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke
Voor meer iníormatie:
problemen dan momenteel het geval is. Met het
Senter
interdepartementale stimuleringsprogrammaTechnoTechnologie & Samenleving
logie & Samenleving (T&S) wordt hieraan vorm
Postbus 30732
gegeven. Criminaliteitspreventieis een deelprogramma
2500 GS Den Haag
van T&S en heeft tot doel technologische ontwikkeTelefoon (070)361 05 97
lingen en toepassingen te stimuleren die bijdragen aan
E-mail t-en-s@sentei..nl
criminaliteitspreventie,criminaliteitsbeheersingen het
Website www.senter.nl/t&s
verminderen van gevoelens van onveiligheid in de
samenleving. Hiertoe ondersteunt het deelprogramma
Het project Intelligente Verlichting is uitgevoerd door:
projecten en bevordert het samenwerking, uitwisseling
Gemeente Delft
en het verspreiden van kennis op dit gebied. Het
Dienst Stadsontwikkeling
deelprogramma Criminaliteitspreventieis een initiatief
Postbus 53
van de Ministeries van Binnenlandse Zaken en
2600 AB Delft
Koninkrijksrelaties, Justitie en Economische Zaken.
Telefoon (015)260 21 46/06
Het programma management voor T&S wordt
uitgevoerd door Senter, een agentschap van het
De evaluatie en monitoring zijn verzorgd door de afdeling
Ministerie van Economische Zaken.
Communicatie van de gemeente Delft en het bureau Van
Dijk, Van Soomeren en Partners te Amsterdam.
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