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WELKE KAP IS DE BESTE KEUZE?

Gemeente Steenwijkerland gaat de komende jaren de oude kappen van veel lantaarnpalen in de woonwijken vervangen voor 

nieuwe kappen. De lichtkleur en lichtsterkte staat vast, maar er moet nog een keuze worden gemaakt tussen 4 verschillende 

kappen. Inwoners konden in deze flitspeiling aangeven naar welke nieuwe kap hun voorkeur gaat. De uitkomsten van deze peiling

gebruikt de gemeente bij de keuze voor de nieuwe openbare verlichting.

In totaal vulden 891 inwoners de korte vragenlijst in: 770 via het inwonerspanel 

en 121 via een open link. De vragenlijst kon worden ingevuld van 29 juni tot en 

met 5 juli 2020.

Ruim twee derde van de respondenten heeft 

in de eigen woonomgeving lantaarnpalen 

staan met kappen die vervangen worden.

Fig. 1: Staan er lantaarnpalen met zo’n kap in uw omgeving?

Gemeente Steenwijkerland beschikt over een 

digitaal inwonerspanel. Wilt u ook lid worden 

van het inwonerspanel en met de gemeente

meedenken? U kunt u aanmelden op 

www.steenwijkerlandpeilt.nl.
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Afb. 1: Oude kappen die vervangen gaan worden
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Fig. 2: Welke kap zou volgens u de beste keuze zijn?
• Eén op de drie respondenten geeft de 

voorkeur aan kap B. Kap A is het minst 

vaak gekozen. 

• De voorkeur in de kern Steenwijk

verschilt niet noemenswaardig van de 

voorkeur in de overige kernen. Op

kernniveau kunnen, vanwege te lage 

aantallen per kern, geen betrouwbare 

uitspraken worden gedaan.

http://www.steenwijkerlandpeilt.nl/
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Tot slot konden inwoners opmerkingen plaatsen over het vervangen van de kappen. Inwoners noemen hier onder meer dat de 

uiteindelijk gekozen kappen vandalismebestendig moeten zijn en gemakkelijk schoon te houden, het licht in de lantaarnpalen 

dient vooral naar beneden te schijnen om overlast in woningen en lichtvervuiling te voorkomen en er wordt genoemd dat het 

licht minder fel mag zijn en warmer van toon. Daarnaast wordt duurzaamheid en energiezuinigheid genoemd als criterium voor 

de nieuwe kappen. Hieronder een selectie van de gegeven antwoorden:

• “Voor woonwijken is het prettig als het licht niet naar de huizen schijnt maar wel naar de straat.”

• “Neem aan dat ze allemaal energiebesparend zijn. Anders zou ik de voorkeur uit laten gaan naar de meest energiezuinige 

lamp, die wel voldoende licht geeft (veiligheid).”

• “Ik vind de lichtopbrengst en welke richting het licht op straalt (liefst zoveel mogelijk naar beneden) belangrijker dan de 

vormgeving.”

• “Welke kappen zijn vleermuisvriendelijk  en bij welke schijnt het licht niet zo in je ogen zodat je niet kunt zien waar het 

fietspad loopt? Wat voor kleur licht?”

• “Als er maar goed gekeken wordt  of ze enigszins hufterproef zijn. Zo zonde als je met een steentje deze kappen zo kapot kunt

gooien.”

• “Het uiterlijk wil ook wat maar uiteindelijk gaat het om de levensduur en vandalismebestendigheid.”

• “Het licht alleen naar beneden laten schijnen. Dit om lichtvervuiling tegen te gaan.”

• “Als de verlichting maar energiezuinig is en de lampen zoveel mogelijk bestand zijn tegen vernieling.”

• “Ik vind het wel mooi als het licht naar beneden schijnt, zoals aan Zuidveenseweg, dat geeft s’ avonds een heel mooi effect!”


