
Sinds eind vorig jaar zijn in de 
Pastoriestraat -een horecagebied 
in Hengelo- de nieuwe klassieke 
DE NOOD® straatlantaarns met 
een multicolor  led module van 
LEDlicht Nederland in gebruik. 
Met de nieuwe straatverlichting 
wilden Stichting Pastoriestraat 
3.0 en de gemeente Hengelo 
weer sfeer terugbrengen in de 
Pastoriestraat; één van de elf 
ambities om de kwaliteit van deze 
straat te verbeteren en daarna 
het historische karakter van deze 
straat te versterken.

Nu een paar maanden verder zijn we zeer 
benieuwd naar de bevindingen. En dus spraken 
wij met ing. Peter van Marle van de gemeente 
Hengelo.

Wat veel wordt genoemd in dit project 
is de samenwerking tussen gemeente, 
bewoners en ondernemers.

“Het initiatief voor herinrichting en verbetering 
van Pastoriestraat ligt bij de ondernemers en 
bewoners. Zij wilden de omgeving naar een hoger 
niveau tillen. De gemeente is in samenwerking 
met de ondernemers en bewoners rond de tafel 
gaan zitten voor de herinrichting,” vertelt van 
Marle.

“Innovatie is niet alleen voor moderne armaturen”

Hoe is het nu in de Pastoriestraat in Hengelo?



Dit heeft geresulteerd in het vervangen van 
de bestaande openbare verlichting in de 
Pastoriestraat door klassieke, strakke lantaarns 
die zijn voorzien van RGBW LED modules. 

DE NOOD mocht in opdracht van LEDLicht 
Nederland de klassieke armaturen leveren en 
de lichttechniek van LEDLicht Nederland hierin 
inbouwen. 

De led modules van LEDlicht Nederland in de 
armaturen kunnen, naast de standaard witte 
lichtkleur,  alle kleuren van de regenboog uitstralen 
en worden bediend met een eenvoudige app. 
Zo kan de verlichting op rood worden ingesteld 
mocht FC Twente kampioen worden of oranje 
met Koningsdag. Tevens kunnen politie en 
handhaving gebruik maken van de calamiteiten 
app: met één druk op de knop de verlichting 
direct over op volledig fel wit licht.

Waarom de keuze voor klassieke 
lantaarns?

“In overleg met de ondernemers en bewoners 
hebben we een armatuur gezocht waar deze 
lichtunit éénvoudig in geplaatst kon worden. 
De omgeving van de Pastoriestraat heeft een 

nostalgische uitstraling en daar past het armatuur 
van DE NOOD, type KARELS® Vondel, prima bij.” 

Het plan was om de omgeving naar een 
hoger niveau tillen. Wij zijn benieuwd, 
is dit gelukt?

 “Het eindresultaat is echt verbluffend goed 
geworden. Het lichtniveau is in orde en 
de mogelijkheid tot het toepassen van de 
belevingsverlichting is zeer geslaagd. Een aantal 
ondernemers heeft de besturingsapp waarmee 
zij de straatkleur aan kunnen passen aan een 
actueel item of evenement. Tot nu toe loopt deze 
participatie goed.” 

“LED met alle kleuren 
van de regenboog”



Is er geen overdaad aan kleuren en 
veranderingen?

“Misbruik van het constant veranderen van 
kleur is er niet. Ook de calamiteiten verlichting 
die de veiligheidsmensen en de politie kunnen 
gebruiken is een mooie app die feilloos werkt 
wanneer deze nodig is. Daarnaast werk het 
aanlichten van de twee objecten vanuit de kap 
van de armatuur perfect en geeft een prachtig 
beeld.”

Nog een wijze raad voor onze lezers?

“Innovatie is er niet alleen voor moderne 
armaturen, maar zeer zeker ook voor nostalgische 
modellen als de KARELS® Vondel in een 
nostalgische omgeving.”  En daar zijn wij het bij 
DE NOOD helemaal mee eens natuurlijk!

Lees ook: DE NOOD levert slimme straatverlichting 
met regenboogkleuren voor Hengelo
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Bekijk hier de beelden van 
de nieuwe straatverlichting 

(bron RTV Oost)
https://youtu.be/TP8k3Si6VRg

https://www.denood.info/single-post/2017/11/24/DE-NOOD-levert-slimme-straatverlichting-met-regenboogkleuren-voor-Hengelo
https://www.denood.info/single-post/2017/11/24/DE-NOOD-levert-slimme-straatverlichting-met-regenboogkleuren-voor-Hengelo
https://youtu.be/TP8k3Si6VRg
https://youtu.be/TP8k3Si6VRg

