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1. Achtergrond 

• Stijgende energieprijzen 

• Maatschappelijk draagvlak 

• Lokaal kyotoprotocol 2006 – 2012 

• Gemeentelijke energiezorg 

 Gebouwen 

 Wagenpark 

 Openbare Verlichting 

• Klimaatneutrale organisatie 2020 
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2. Aandeel in gemeentelijk energieverbruik 
• Verbruik 2012: 1.767.565 kWh (totaal 3.467.841 kWh) 

• Kostprijs 2012: 322.800 euro (iets minder dan 50%) 
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3. EANDIS: Quickscan / Quickwins 

 Quickscan: In kaart brengen van huidige situatie OV op 
grondgebied Bornem op basis van de op dat moment actuele 
gegevens van Eandis. 
 Vermogens lampen, ouderdom armaturen, afstanden palen, … 

 Quickwins: snelle besparingen door oude lampen en armaturen 
te vervangen, opgenomen in meerjarenplanning Eandis 
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4. EANDIS: Masterplan 

 Masterplan: opmaak gedetailleerd plan met indeling types 
straten en hun functies (wijk, centrumstraat, invalsweg, …) en 
de ‘bijhorende’ manier van besparen (doven, dimmen, enkel 
nieuwe lampen) 
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5.   Stand van zaken: 

• 2008 - 2010: lichtplan Igemo invalswegen 

 Samenwerkingsovereenkomst              2008–2013 

 Vastleggen brandregimes (tijdstippen) 

 Uitwerken testzone: Sint-Amandsesteenweg 

• 2011: Branstsedreef en Koningin Astridlaan 
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5.   Stand van zaken: 

• 2012: Andere invalswegen 
 Weertstraat, Bovenstraat, Beerdonkstraat, Appeldijkstraat, Puursesteenweg, 

Hingenesteenweg, C. Van Kerckhovenstraat, Barelstraat, Boskant, 
Oppuursesteenweg, Platte Heegtestraat, … 

• 2012 – 2013: Workshops Eandis om te bepalen welke criteria 
moeten gelden binnen welk deelgebied: esthetiek, besparing, 
veiligheid, kleurherkenning, … 

Masterplan Openbare Verlichting 



Masterplan Openbare Verlichting 

5.   Stand van zaken: 

• Uit de workshops is volgende visie ontstaan: 
 Openbare verlichting in Bornem staat ten dienste van haar inwoners en moet 

ook zorgen voor veiligheid en zorg dragen voor het milieu.  

 Centraal bij deze zorg voor het milieu staat het gebruik van duurzame 
materialen en het beperken van lichthinder en lichtvervuiling.  

 Ook wordt er geïnvesteerd in een energie-efficiënte openbare verlichting. 
Vanuit deze zorg zal ook openbare verlichting betaalbaar blijven in de 
toekomst.  
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5.   Stand van zaken: 

• Vastleggen deelgebieden en regimes 
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Deelzone regime kleur licht paalhoogte
puntelementen

Woonerf Di23H5 goudgeel max 6 meter

Monument allesDo23H5

School Di23H5 wit max 6 meter

Parking Di23H5 wit max 8 meter

lijnelementen

Landelijke weg Di23H5 goudgeel max 8 meter

Verbindingsweg Di23H5 goudgeel max 8 meter

Winkelstraat Di23H5 wit max 6 meter

Woonstraat Di23H5 goudgeel max 8 meter

Vlakelementen

Buitengbied 1op2Do23H5 goudgeel max 8 meter

Centrum Di23H5 wit max 6 meter

Industrie/KMO Di23H5 goudgeel max 8 meter

Parken Di23H5 goudgeel max 6 meter

Woonwijk Di23H5 goudgeel max 6 meter

Nachtgebied allesDo23H5 goudgeel max 8 meter

Er is in een aantal gevallen op het eerste zicht niet direkt en verschil 

tussen bepaalde deelzones. Dit verschil wordt vooral gemaakt doorhet 

esthetische karakter van de palen en verlichtingsarmaturen. Dit wordt 

projectafhankelijk bekeken.

projectafhankelijk

Regime =  ofwel 1 op 2 doven van 23.00 tot 05.00 uur         1op2Do23H5

  Ofwel dimmen van 23.00 tot 05.00 uur                                    Di23H5

  Ofwel hele nacht branden                                                            NiDo

  Ofwel geen verlichting van 23.00 tot 05.00 uur                    allesDo23H5



6. Toekomst 

 WS3 september: vastleggen prioriteiten om de komende jaren verdere aanpassingen 
te doen aan de openbare verlichting in Bornem, op basis van eerste draft Eandis rekening 
houdend met: 

 Visie uit workshops 

 Quickscan / Quickwins 

 Vastgelegde brandregimes 

 Voorgestelde deelgebieden 

 Vaststellingen ‘mobile mapper’ 

 Opstellen Masterplan  

 Goedkeuring plan en uitwerken acties 
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VRAGEN? 
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