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Geacht College, 
 
Tot onze verbazing lijkt uw college uitvoering te gaan geven aan een herinrichtingsplan voor de Plaats 
zonder daarbij  gevolg te geven aan de gemeentelijke Visie op Licht. 
Bij een nadere beschouwing van het herinrichtingsplan zijn belangrijke onderdelen ( lantaarnpalen) niet 
op het niveau van de integrale aanpak om het straatbeeld in te richten in overeenstemming met ‘de sfeer 
en de beleving’ van de omgeving. Dit betreft in het bijzonder de voorgestelde nieuwe straatverlichting van
de Plaats. Daarbij wordt in strijd met voormelde gemeentelijke Visie ( RIS298658 ) niet voor de 
traditionele gietijzeren masten en lantaarns gekozen, maar voor simpele buizen ( ‘sigaretten’) waarvan 
het bovenste deel ( het filter van de sigaret ) een verlichtingsarmatuur is.
 
De Vereniging Vrienden van Den Haag onderschrijft de gemeentelijke Visie op Licht, zoals die op 12 
december 2017 in een commissiebrief openbaar is gemaakt en waarin wordt gesteld dat : 
 
De geschiedenis van de openbare verlichting in Den Haag gaat bijna 450 jaar terug. In 1570, stelde de 
Haagse magistraat de Ordonnantie vast ‘omme tsavonts licht langes de straeten te hebben…’. Als gevolg
daarvan werden op 33 plaatsen in de stad kaarslantaarns geplaatst. De openbare verlichting heeft 
sindsdien veel ontwikkelingen doorgemaakt en het aantal lichtpunten is stevig uitgebreid tot ongeveer 
70.000. In de huidige tijd is niet langer het aantal richtinggevend, maar vooral de kwaliteit van het licht. 
Verlichting draagt bij aan de veiligheid van de stad en tegelijkertijd aan de sfeer en beleving ervan. We 
vinden het dan ook belangrijk dat we openbare verlichting aanbrengen waar dat zinnig is en die past bij 
de omgeving. Daar bovenop willen we dat de verlichting zo duurzaam mogelijk wordt benut.

Op 12 december 2017 heeft het college de Visie op Licht vastgesteld (RIS298657). Met deze visie wordt 
in Den Haag voor het eerst beleid vastgesteld ten aanzien van de openbare verlichting. In deze brief licht 
de wethouder BSKB, Boudewijn Revis de commissie Leefomgeving de Visie op Licht graag toe en neemt 
hij de commissie mee in wat de visie voor de stad betekent.
 
Deze visie is mede gebaseerd op het uitstekend gedocumenteerde boek in de VOM reeks ‘Op Straat 
Gezet’  (boek 2, 1997, ISBN 90-73166-26-8), waarin geschiedenis en ontwikkeling van de Haagse 
lantaarnpalen wordt belicht: van de gietijzeren paal van de Haagse 'Prins van Oranje IJzergieterij’ tot de 
eigenzinnige familie van lantaarnpalen van Berlage/Zwart. Deze serie van uw afdeling Monumentenzorg 
wordt door de Vrienden van Den Haag zeer gewaardeerd. 
 
Wij pleiten dan ook voor continuering van voormeld gemeentelijk beleid, zoals neergelegd in de Visie 
voor Licht en in navolging waarvan reeds diverse herinrichtingen in de stad zijn uitgevoerd. Wij verwijzen 
naar : Hofkwartier, Noordeinde, Bierkade en omgeving, Noordwal/Toussaintkade en omgeving. De 
uitvoering daarvan werd door bewoners, ondernemers en bezoekers als smaakvol, passend en succesvol
beoordeeld. Een resultaat om trots op te zijn.
 
Het college stelde bij de behandeling van de zienswijzen,  ingediend bij de behandeling van het Voorlopig
Ontwerp Herinrichting Plaats, dat eigentijdse lantaarnpalen (de nu gewraakte ‘sigaretten') minder vaak 
omgereden zouden worden dan traditionele lantaarnpalen (‘gietijzeren palen met lantaarn’). 
Die stelling is onhoudbaar omdat het doorgaans eerder de onverwachte plaatsing is, die tot aanrijdingen 
met palen en obstakels leidt dan ‘het design’ ervan. 
 
Dit lijkt ingegeven door de teleurstellende ervaringen op het Kerkplein waar kostbare ‘moderne’ houten  
palen willekeurig over het plein gestrooid waren en door inparkerend vrachtverkeer regelmatig over het 
hoofd werden gezien en omgereden. Het was niet de vorm van de paal, die tot aanrijdingen aanleiding 
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gaf, maar de ‘losse’ plaatsing ervan in de openbare ruimte. Deze kostbare paal had bovendien -anders 
dan de Berlagemasten- geen robuust gietijzeren onderstuk, maar een te fragiel ontwerp. Bij de Plaats is 
dit allemaal niet het geval: op de virtuele impressie staan ze keurig naast de loop- en verkeersruimte voor
de winkels.
 
De Vereniging Vrienden Van Den Haag verzoekt uw college dringend om, conform uw eigen beleid in de 
Visie op Licht, alsnog de traditionele palen (gietijzer met lantaarns)  terug te plaatsen op de openbare 
ruimtes van ons mooi Den Haag! Die palen hebben hun goede dienst bewezen, zijn stevig en voorzien 
ons passend, stevig  en in de stijl van de omgeving ruim voldoende  licht.

Met een hartelijke groet,
 
 H.W.Bakker,
Voorzitter van de Vrienden van Den Haag

Werkgroep Levende Historie.
Mr E.F.A. Linssen - van Rossum
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