Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen – Vereniging voor Sterrenkunde – vzw Preventie Lichthinder

Persbericht Nacht van de Duisternis

Verstandig verlichten kan Vlaamse gemeenten miljoenen euro’s per jaar opleveren
Meer dan 140 gemeenten doven openbare verlichting – Limburg spant de kroon
Ham, zaterdag 4 februari 2006 -- Door de openbare verlichting beter te af te stellen kunnen lokale
besturen hun energiegebruik gevoelig terugschroeven en miljoenen euro’s besparen. Het huidig
besparingsprogramma van de overheid faalt. Dat stelt het Platform Lichthinder (Werkgroep Lichthinder
van de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS), Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Preventie Lichthinder) tijdens
de 11-de Nacht van de Duisternis, die dit jaar in meer dan 140 Vlaamse gemeenten plaatsvindt.
Uitschieter dit jaar is de provincie Limburg, waar op één na alle gemeenten deelnemen. De gemeente
Ham spant de kroon. Daar gaat alle openbare verlichting uit tussen 20.00 en 23.00.
Deze Nacht van de Duisternis is tevens de officiële afsluiter van de campagne “Verlichten zonder Hinder”,
een BBL-campagne ondersteund door het Vlaams gewest en de Vlaamse provincies. In die campagne
hebben meer dan 50 gemeenten zich geëngageerd om lichthinder aan de bron aan te pakken.
Tijdens de Nacht van de Duisternis, die dit jaar doorgaat onder het motto ‘Kom uit uw kot. Proef de
nacht’, vragen milieu- en natuurverenigingen aandacht voor lichthinder. Daarbij worden ze volop
gesteund door de vzw Preventie Lichthinder en de Vereniging voor Sterrenkunde. Die organiseert tijdens
de Nacht van de Duisternis dit jaar voor de 24-ste maal de Sterrenkijkdagen.
Op meer dan 60 plaatsen in Vlaanderen worden bezoekers uitgenodigd om de nacht te proeven en
kennis te maken met het natuurlijke nachtleven: de sterrenhemel en nachtdieren. Blikvangers zijn de
acties in Hoegaarden, Willebroek, Grimbergen, Laarne, Brugge en Ham.
Limburg spant de kroon
In de provincie Limburg nemen op de gemeente Borgloon na – waar een karnavalstoet doorgaat - alle
gemeenten deel aan de Nacht van de Duisternis. Daarbij worden zij gesteund door de netbeheerder
Interelectra. Tussen 19u en 23u wordt de openbare verlichting gedeeltelijk of geheel gedoofd in de
provincie. Het gaat hierbij om straat- en pleinverlichting, en in vele gevallen ook om accentverlichting
van gebouwen of monumenten. Alles is zorgvuldig geprogrammeerd waardoor het in- en uitschakelen
van de nachtverlichting vrijwel automatisch verloopt vanuit het centrale controlecentrum van
Interelectra in Hasselt.
Waar mogelijk wordt om 19u meteen de nachtverlichting ingeschakeld, in plaats van de gewone
avondverlichting. Dat komt er op neer dat vanaf 19u één straatlamp op de twee zal branden. Veertien
Limburgse gemeenten laten ook de verlichting van monumenten doven. Het gaat hierbij om kerken,
musea, gemeentehuizen enz. (Gingelom, Ham, Hasselt, Hechtel-Eksel, Herk de Stad, HouthalenHelchteren, Kortessem, Bilzen, Lanaken, Maasmechelen, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Riemst en
Tongeren).

BBL en Werkgroep Lichthinder van VVS zetten vandaag de provincie Limburg als geheel en de gemeente
Ham expliciet in de kijker. Het is de eerste keer dat de gemeente Ham deelneemt en ze kiest meteen om
de verlichting op heel het grondgebied uit te doen.
Beleidseis: zet dimmers op de openbare verlichting
De openbare verlichting is goed voor meer dan de helft van het elektriciteitsgebruik voor
buitenverlichting in Vlaanderen. In totaal gaat het hier over een jaarverbruik van 550 GWh.
Momenteel loopt er een REG-programma om kwikdamplampen te vervangen door natriumlampen. Maar
dat programma faalt in haar opzet. Het geïnstalleerde vermogen van de openbare verlichting is niet
afgenomen. Inefficiënte kwikdamplampen worden vervangen door efficiënte natriumlampen van
hetzelfde vermogen. Er wordt nu dus meer licht de hemel ingestuurd voor eenzelfde verbruik, in plaats
van dezelfde hoeveelheid licht voor een lager verbruik.
BBL, VVS en Preventie Lichthinder vragen aanvullende, structurele REG-ingrepen, complementair aan het
vervangingsprogramma van verouderde lampen en armaturen. Enkel door het doven van het overtollige
licht tussen 24 en 6 uur kan in Vlaanderen 361,6 GWh bespaard worden of 60,3% van het huidig
jaarverbruik voor openbare verlichting. Dit is een jaarlijkse besparing van meer dan 15 miljoen voor de
gemeenten. BBL, VVS en Preventie Lichthinder vragen de Vlaamse overheid daarom een nieuwe REG–
actie op te nemen waarbij verstandige regeling en beheer van de openbare verlichting mogelijk wordt
gemaakt.
De openbare verlichting moet flexibel kunnen worden ingezet: wanneer de maximale capaciteit van de
lampen niet nodig is, moet de verlichting gedimd kunnen worden. Dat is op dit ogenblik voor de
gemeente en de netbeheerder technisch moeilijk tot onmogelijk om te doen.
Investeringen in elektronische ballasten, voorschakelapparatuur en individuele en collectieve
regelsystemen zullen de Vlaamse overheid, de netbeheerders en de lokale overheden meer greep doen
krijgen op de stroomvoorziening, in functie van verkeersdichtheid en weersomstandigheden. Ze zal de
overheid ook meer kansen geven om de spanning op de elektriciteitsnetten effectief te sturen.
Voor meer informatie:
Friedel Pas – Werkgroep Lichthinder VVS
friedel.pas@lichthinder.be
0474/50.17.95

www.verlichtenzonderhinder.be
www.bblv.be/nacht
www.vvs.be
www.lichthinder.be

Dirk Van Regenmortel – Bond Beter Leefmilieu
dirk.van.regenmortel@bblv.be
02/282.17.30
0473/852753

Overzicht provinciale activiteiten Nacht van de Duisternis 2006
1. Nationaal event – Provincie Limburg
Ham
In Ham gaat alle openbare verlichting uit tussen 20.00 en 23.00. Ham neemt voor de eerste maal deel aan
de Nacht van de Duisternis en doet dat meteen heel ambitieus. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten,
georganiseerd door sterrenkijkers en natuurverenigingen. Over het nachtleven van de natuur en over de
nachtelijke hemel (waarnemingspost met sterrenkijker; - geleide uilenwandeling; - dvd-voorstelling met
het beste van de ruimtetelescoop "Hubble"; - een specialist laat je kennismaken met de leefwereld van de
nachtdieren)
Info:
Natuurpunt Eric Grossemans, Poststraat 9, 3945 Ham, 0475/45.52.15 (okay)
Milieudienst Ham (Pieter Cools) Dorpsstraat 19 013/67 01 94 pieter.cools@ham.be
Natuurcentrum "Den Haas".
Persconferentie 19.30
Activiteit: 20.00 - 23.00
2. Provincie Antwerpen
Kasteel Bel-Air - Mechelsesteenweg 106 - Willebroek
Willebroek proeft op 4 maart van de Nacht. Dan gaat de verlichting in parken, op pleinen en
klemtoonverlichting op gebouwen uit. Tegelijkertijd organiseren de Vereniging voor Sterrenkunde en
Natuurpunt activiteiten om de bezoekers van Kasteel Bel Air in te wijden in het nachtleven. Er zullen
sterrenkijkers staan, en astronomen die tekst en uitleg geven. En er komen specialisten van Natuurpunt
die een en ander zullen vertellen over het nachtleven rond Kasteel Bel-Air.
Voor alle info over de activiteit in Willebroek tijdens de Nacht van de Duisternis:
Maarten Van Leenhove (VVS) 0498.91.17.15
Bob Dumez (Milieuambtenaar Willebroek) 03.860.03.55
3. Provincie Oost-Vlaanderen
Laarne
Natuurpunt Scheldeland -- i.s.m. Kolena vzw - Heksengilde Laarne-Kalken
Wandeling doorheen de Kalkense meersen
Natuurbeschermers en heksen trakteren de bezoekers op de belevenis van de sterrenhemel, het
nachtleven en forse heksenverhalen in het unieke kader van de Kalkense Meersen. Een mengeling van
kollen, trollen, padden, salamanders en kikkers.
Locatie: Vaartplein te Laarne-Kalken 19.30u
Meer info: Lieve Van Bockstael, 09/367.62.91

4. West-Vlaanderen
Brugge
Groene Gordel Front
Fakkeltocht Nacht van de Duisternis
Een ludieke rouwstoet als positieve treurmars naar hut Lappersfortbos. Tijdens deze activiteit willen we
de nacht, hut bos en de hemel volledig tot hun recht laten komen. De actie kreeg het motto 'Kom uit uw
Kot, Proef de Nacht en Red Hut Bos'.
Locatie: Burg van Brugge Meer info: Luc Vanneste, 050/39.09.57 – Stef Boogaerts 0497/537992
Tegelijkertijd gooit de Volkssterrenwacht Beisbroek van Brugge zijn deuren open. Locatie: VS Beisbroek Zeeweg 96
Meer info: 050/39.05.66 - info@beisbroek.be
5. Vlaams Brabant
Hoegaarden
Sterrenwacht Altair, Interleuven, Gemeentebestuur Hoegaarden:
In Hoegaarden gaat het licht uit, en gaat er een avondwandeling langs holle wegen en langs een
panoramisch uitzichtpunt. De sterrenkundige van Sterrenwacht Altair uit Zoutleeuw geeft een inwijding
in de geheimen van de donkere Sterrenhemel.
Locatie: Gemeentehuis Hoegaarden, Gemeenteplein 1, 3320 Hoegaarden
Meer info: Liesbeth Lejon, 0473/88.34.71,liesbeth.lejon@interleuven.be

