
WELKOM IN HEERENVEEN



• Veel achterstallig onderhoud

• Veel verstrooiing van licht

• Licht op ‘verkeerde’ plekken

• Verblindende verlichting

• Veel klachten over verlichting

• Nieuwe verlichting biedt kansen

• Ruimte voor participatie

• Ruimte voor innovatie

LICHTBELEID HEERENVEEN

Uit waar kan, aan waar moet







UITSCHAKELPLAN HEERENVEEN

20-25% MINDER  LICHT



INPUT GEBRUIKERS

• Werkgroep bewoners

• Informatieavonden

• Proefopstellingen

• Inventarisatie

• Enquete

• Stakeholders



Alleen licht waar nodig:

Kwaliteit van het gebied

Minder waar kan, dus ook uit

Energiebesparing, duurzamer en kostenefficiënter

Loslaten van NSVV-richtlijnen en politiekeurmerk

RUIMTE VOOR DUISTERNIS



LIGHT CHALLENGE 2011-NU
Light Challenge is een ontwerpwedstrijd om nieuwe concepten te laten bedenken

door de jonge generatie voor de openbare ruimte.

2011; eerste editie met drie gemeenten

2013; tweede editie met tien gemeenten

2015; derde editie met ook tien gemeenten

2018; vierde editie met minimaal 12 gemeenten



LIGHT CHALLENGE 2018

THEMA “FEEL THE NIGHT”



DE WEDSTRIJD - DE OPDRACHT  -
Elk van deelnemende steden/gemeenten kiest voor een eigen ‘opdracht’, een object of

beleving die de overgang accentueert tussen licht en donker. Het kan van alles zijn: de

entree van het dorp, een historische plek, een sage of een bekend persoon uit het dorp, 

lokale producten, oude gebruiken, de overgang van bewoond naar het onbewoonde 

gebied, een park in de stad, oude grenzen of verbindingen zoals oude kerkpaden, een 

recreatieve invulling, de beleving van de duisternis en de sterrenhemel, maar ook van de 

overgang van dag naar nacht, van schemer tot ochtendgloren. Deelnemende gemeenten 

formuleren in de maanden augustus t/m september 2017 samen met de organisatie van

de Light Challenge en eigen stakeholders de exacte opdrachten. 

Hoe de uiteindelijke beleving eruit ziet, vormgegeven wordt en daadwerkelijk wordt

uitgevoerd is aan het studententeam. 



Voorbeelden belevingsobjecten en inspiratieprojecten
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William Lamson



Christopher M 

Lavery



DE WEDSTRIJD - PARTIJEN EN DEELNEMERS -

• Projectorganisatie (Light Challenge team gemeente Heerenveen)

• Deelnemende gemeenten (opdrachtgevers)

• Partners (o.a. belangenorganisaties en bedrijfsleven)

• Teams: Fase 1 bedenkers en designer (MBO/HBO/universiteiten)

Fase 2 makers en bouwers (MBO/ROC)

• Coaches (ervaringsdeskundigen/begeleiders)

• Artists / designers 

• Jury (internationale delegatie, nog deels in te vullen)



DESIGN 

• 7 februari 2018 Symposium Thema “Feel the Night” 

• 7 februari 2018 Kick off Light Challenge 2018 

Locatie Thialf Heerenveen

• 8 februari 2018 Workshops Thema “Feel the Night” (nacht)

Locatie Thialf Heerenveen

• 17 april 2018 Masterclass “dark sky”

Locatie Harlingen e.o.

• 18 juli 2018 Present-event VR, feedbackmoment

Locatie Flevoland

PROGRAMMA VAN DE LIGHT CHALLENGE 2018



BUILD & CONSTRUCT

september tot november • 2018, Build & construct (3d printing)

Oktober, presentatie concept teams aan • stakeholders tijdens nacht van de 

nacht

November / december • 2018, Finale Light Challenge 2018

PROGRAMMA VAN DE LIGHT CHALLENGE 2018



TIGE TANK !!!


