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Het project

Heuvelland

Oppervlakte : 9.437 ha

Aantal inwoners : 7.849 (2013)

Aantal km gemeentewegen: 276 km 

Aantal km gewestwegen: 56 km

8 landelijke dorpen gelegen tussen Ieper, Poperinge en de Franse grens



Het project

Heuvelland

Situatie vóór 1 mei 2014:
• 2403 lichtpunten

• Vermogen 264 kW

• Brandregime: hele nacht

• Jaarverbruik: 1.080.000 kWh/jaar

Situatie vanaf 1 mei 2014:
• 2403 lichtpunten

• Vermogen 264 kW

• Brandregime: D23H5WE doven 

(23u - 5 u gedoofd uitz. vrijdag-, zaterdag- en zondagnacht)

• Jaarverbruik: 756.000kWh/jaar



voorstelling

Veel gewestwegen 

2403 lichtpunten waarvan 865 lichtpunten op gewestwegen 

( 34 % gewestwegen )



Het project

• Deelname campagne Earth Hour 2013
Alle openbare verlichting gedoofd vanaf vrijdag 22 t.e.m. zondag 24 maart 

2013 

• Deelname Nacht van de Duisternis in 2013
Alle openbare verlichting gedoofd vanaf vrijdag 11 t.e.m. zondag 13 

oktober 2013 



Het project 

• Poll op initiatief van Gemeentebelangen n.a.v. de Nacht van de 

Duisternis – oktober 2013:
Dit weekend vond de nacht van de duisternis plaats. Het doel was om mensen te sensibiliseren 

rond lichtvervuiling, en overmatig energieverbruik. Als bestuur denken we na over 

permanente maatregelen die we in de toekomst kunnen nemen om de verlichting tussen 

bepaalde uren, en/of op bepaalde plaatsen te doven. Wat vindt u een haalbare maatregel? U 

kunt anoniem stemmen op de optie die u goed lijkt. Indien uw mening niet tussen de opties 

staat, plaats ze gerust bij de reacties!

Hoe kan de straatverlichting in de toekomst gedoofd worden?

o Altijd en overal

o Overal, tussen 24u en 5u

o Buiten de dorpskernen, tussen 24u en 5u

o Nergens, het is goed zoals het nu is

• Deelname aan campagne Earth Hour 2014
Alle openbare verlichting gedoofd vanaf vrijdag 28 t.e.m. zondag 30 maart 

2014



Reactie burgers

Vóór de start van het doven van de openbare verlichting

Naar aanleiding Earth Hour 2013
• Volledig weekend gedoofd

• Veel communicatie via Infoblad, Krant van West-Vlaanderen, …

Géén reacties van de burgers

Nacht van de Duisternis 2013
• Volledig weekend gedoofd

• Gecommuniceerd via lokale pers

Klimatologische omstandigheden en minder wijdverspreide

communicatie leidde tot 14 reacties 

Enkele voorbeelden



Reactie burgers

Vóór de start van doven openbare verlichting

vanaf 1 mei 2014:

Naar aanleiding Earth Hour 2014:
• Volledig weekend gedoofd

• Communicatie via gemeentelijk Infoblad, Infowijzer (gehele bevolking), 

vermelding op de gemeenteraad, …

Géén reacties van de burgers



Reactie burgers

Evaluatie van deelname campagnes voor het 

doven van de openbare verlichting:

Conclusie deelname aan Earth Hour en de Nacht van de Duisternis 
• Goede communicatie is belangrijk

• Doven enkel tijdens nachtelijke uren: lichten hebben op bepaalde 

plaatsen en momenten hun nut 

Feedback poll naar aanleiding Nacht van de Duisternis 2013
Vraagstelling: Hoe kan de straatverlichting in de toekomst gedoofd worden?

o Nergens, het is goed zoals het nu is                 3,33%   (31 stemmen)

o Buiten de dorpskernen, tussen 24u en 5u      31,18%   (29 stemmen)

o Overal, tussen 24u en 5u                                26,88%   (25 stemmen)

o Altijd en overal 8,6%     (8 stemmen) 

Totaal aantal stemmen: 93



Opstart communicatie 
Gekozen optie: 

Doven openbare verlichting van de 

maandag t.e.m. donderdag vanaf 23 u 

tot 5 u

• Infowijzer naar de bevolking, maart 

2014
Naar aanleiding van campagne Earth Hour

2014 bedeling infowijzer naar bevolking: 

“Earth Hour als aanleiding voor ….” 

Een permanente aanpassing van de openbare 

verlichting in Heuvelland. 

• Infoblad april 2014 : 

Earth Hour en doven openbare verlichting 



Reactie burgers

Tijdens de aanloop van het doven volgens regime vanaf 

23 u tot 5 u uitgezonderd het weekend (vrijdag, 

zaterdag, zondag) 

Positieve reacties:
• Een wandeling in Kemmel zonder lichten is zeer plezant. 

• Waarom zoveel lichtpalen?

• Veel beter voor de lokale fauna en flora. 



Reactie burgers

Ervaring tijdens het doven van de openbare verlichting
• Naar aanleiding van Shake Down - Rally Ieper (juni 2014)
Dit evenement gaat door op donderdagavond. Om 23 u was er nog veel publiek 

en bemoeilijkte de opkuis door de technische dienst.

• Langdurige wegenwerken:
Mogelijk gevaarlijke situatie

CBS besliste daarom om tijdens langdurige wegenwerken de lichtpunten in de 

lus van de wegenwerken te laten branden.

• Festival Dranouter:
Géén probleem tijdens weekend (vrijdag- zaterdag –zondag )

Wel donderdag: laten branden volgens lussen waar noodzakelijk voor 

veiligheid zwakke weggebruiker 

• Géén uitzonderingen voor kermissen 
Activiteiten vooral in het weekend (Openbare Verlichting brandt sowieso)



Aanpassingskosten

Projecten uitgevoerd door Eandis: 

• PROMS, materialen, prestaties 
Alle kosten voor de vervanging van alle PROMS zowel materialen als 

prestaties: GRATIS

• Buurgemeenten: 61 overlappende lichtpunten
De kostprijs om de schakelingen aan te passen zodat enkel de lichtpunten 

op Heuvellands grondgebied gedoofd worden volgens het gekozen regime 

bedraagt 2.460 €.



Bijkomende kosten

Wat bij evenementen, langdurige wegenwerken?

Eandis zal 

• GRATIS de openbare verlichting opnieuw laten branden (die uitgerust 

zijn met ontvangers en/of bekabeling) tijdens de werkuren

• BUITEN de werkuren wordt er een forfait 300 euro / ontvangsttoestel 

voorzien



Energiebesparing

Volgens EANDIS
Procentuele besparing t.o.v. ganse nacht doving (100%) 

Regime D23H5WE 

• Energiebesparing: 30%  of 324.000 kWh/jaar

• CO2- uitstoot: -76 ton / jaar

• Financiële besparing: 59.000€/jaar 



Energiebesparing

Volgens eigen ervaring (factuur):
Elektriciteit wordt geleverd door ENI (eco – strategy)

Gecontracteerde gegevens:
Vermogen: 390 kW

Verbruik: 1.078.191 MWh

Verschillende kosten factuur energie:

• Verbruikskosten

• Nettarieven voor Gaselwest (kosten distributienetbeheerder)

• Belastingen, heffingen en toeslagen (kosten overheid)



Energiebesparing
Kosten (excl. BTW):

periode Kostprijs 2013 Kostprijs 2014 % verschil 

tegenover 2013

26.01 t.e.m. 25.02 19.284,10 19.809,04

26.02 t.e.m. 25.03 15.087,39 15.145,01

26.03 t.e.m. 25.04 13.368,99 13.584,73

26.04 t.e.m. 25.05 10.371,23 6.870,07 -33.76 %

26.05 t.e.m. 25.06 9.233,25 5.324,34 -42,36 %

26.06 t.e.m. 25.07 9.112,81 6.300,60 -30,85 %

Tarieven 

verbruikskosten

2013 

(€/MWh)

2014 

(€/MWh)

Normale uren 68,381 66,182

Stille uren 45,100 42,902

Bijdrage warmtekracht 2,258 3,659

Bijdrage groene stroom 11,649 12,743



Conclusie

Financiële toestand en milieuaspect was aanleiding om 

te starten met doven van de openbare verlichting

• Politieke moed om dergelijke maatregelen uit te werken 

en te implementeren. 

• Goede communicatie vormt goede basis voor opstart 

• Positief aspect op vlak van milieu 

• Lichthinder/lichtpollutie 

• CO2-uitstoot 

• Energie



Vragen? 


