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Persbericht 
 

Amersfoort, 19 december 2011 
 
 

Nieuwe feestverlichting in binnenstad Amersfoort 
 

In een groot deel van de binnenstad van Amersfoort hangt nu feestverlichting. Door 
gebruik van LED lampen is een grote stap gezet naar duurzame verlichting. De 
feestverlichting is gevarieerd. Naast verlichting die over straten heen hangt, is er nu ook 
op lichtmasten bevestigd, in bomen en aan gevelwanden.  
 
Drie partijen laten in verschillende gebieden zien wat ze kunnen. Voor de zomer van 
2012 wordt er één plan voor de feestverlichting in 2012 tot op het niveau van straten en 
pleinen uitgewerkt. 
 
Wat is er tot nu toe gebeurt? 

 
Aan drie bedrijven is gevraagd om dit jaar in een deel van de binnenstad de 
feestverlichting te verzorgen. Deze bedrijven zijn gekozen op grond van hun expertise en 
op basis van referentieprojecten. Wij vroegen hen om een presentatie te verzorgen op 
basis van een aantal uitgangspunten. Zo kunnen we ervaring opdoen met 
feestverlichting. Het stimuleert om na te denken over creatieve mogelijkheden en over 
technische aspecten. Die nieuwe ideeën gebruiken we om het plan voor 2012 uit te 
werken. Er was dit jaar maar een zeer korte voorbereidingstijd beschikbaar.  
 
Om de decoraties goed tot hun recht te laten komen, brandt de verlichting nu van 11 uur 
’s morgens tot 23 uur.  
 
Specifieke ontwerpen voor 2012 

 
De feestverlichting die er dit jaar hangt, geeft een beeld van de uiteenlopende 
mogelijkheden die er zijn. Er was te weinig tijd om specifieke verlichting voor Amersfoort 
te ontwerpen. Voor 2012 en volgende jaren komt daar wel ruimte voor en zal er vanuit 
één concept met meerdere variaties op het thema gewerkt worden. 
 
Welke bedrijven werken waar in 2011? 

 
Voor 2011 is de binnenstad in drie gebieden verdeeld:  
 
Het gebied tussen Stadsring en Krankeledenstraat wordt verzorgd door Homan 

Elektrotechniek uit Mijdrecht. Op tal van evenementen, festivals en kermissen in 
Nederland voorzien zij de elektrotechnische installatie. In een flink aantal steden verzorgt 
Homan feestverlichting die ook in eigen bedrijf ontworpen en geproduceerd wordt. 
Homan levert al jaren de feestverlichting in delen van Amsterdam zoals voor de P.C. 
Hooftstraat en de Kalverstraat, voor het winkelgebied rond de Coolsingel in Rotterdam, 
Utrecht, Almere, Zeist en Oss.  
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In de Langestraat tussen Krankeledenstraat en Zevenhuizen, de Hof en de Krommestraat 
verzorgt het bedrijf Instore Outfitters uit Amersfoort de verlichting. Dit bedrijf maakt 
voor ieder project specifieke ontwerpen. Zij werken voor de productie samen met een 
aantal leveranciers. Voor hen staat bij het maken van een ontwerp het begrip visuele 
communicatie centraal. Wat wil je als stad aan je bezoekers duidelijk maken? Zij 
verzorgen het hele traject van idee tot ontwerp, productie en uitvoering. Hun projecten 
spelen zich af in winkelcentra, bij horecazaken of evenementen. Zij vinden het ook 
belangrijk te letten op de uitstraling die decoratie overdag heeft, als de verlichting niet 
brandt. Feestverlichting hebben zij onder meer gerealiseerd in Rijswijk, Den Haag en 
Rotterdam. In Amersfoort verzorgen zij de feestverlichting in het winkelgebied Sint 
Jorisplein. 
 
In het gebied tussen Langestraat (vanaf Zevenhuizen) en de Kamp (tot de stier) verzorgt 
Avontuur Thema Vormgevers uit Wijdenes de feestverlichting. Zij ontwerpen visuele 
effecten voor allerlei evenementen zoals modeshows, beurzen en exposities. Enkele 
steden waar Avontuur de feestverlichting verzorgt zijn Amsterdam, Maastricht en 
Alkmaar. Zij verzorgen ook de feestverlichting op een aantal grote NS stations en op de 
luchthaven Schiphol. Avontuur werkt nauw samen met een grote Franse fabrikant van 
verlichting. Zij kunnen daardoor uit een zeer uitgebreid leveringsprogramma kiezen maar 
maken ook specifieke ontwerpen voor een stad.  
 
De winkelgebieden Amicitia en Jorisplein hebben nog lopende contracten en zijn daarom 
niet opgenomen in het plan van 2011.  
 
Foto’s feestverlichting binnenstad 2011 

 
Foto 1 (5558 Hof); foto 2 (5668 Langestraat hoek Muurhuizen); 
foto 3 (5617 Scherbierstraat); foto 4 (5651 Utrechtsestraat);  
foto 5 (5610 Langestraat); foto 6 (5674 Kamp).  
 
Projectgroep Verlichting 

 
Het plan voor feestverlichting is voorbereid door een projectgroep die door de OBA is 
ingesteld. De projectgroep bestaat uit enkele vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij de 
detailhandel, de horeca en bij eigendom van panden. In overleg met medewerkers van 
de gemeente is het plan tot stand gekomen. Het plan wordt gefinancierd vanuit het 
Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad.  
 
 

 

Noot voor de redactie: 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Krediet, Centrummanager, 
Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad, telefoon 06 – 53 58 51 61 of per e-mail: 
jan@ondernemersfondsamersfoorrt.nl. 


