Tips voor bewuster lichtgebruik
¾

Verlicht alleen wat verlicht moet worden. Te weinig
licht is niet goed, teveel licht ook niet

¾

Zorg dat je voor- en achterlamp op je fiets het altijd
doen! Vervang de batterijen regelmatig en zorg voor
kleding die reflecteert.

¾

Doe de gordijnen lekker dicht en zorg dat het licht in
je kamer blijft en niet naar buiten straalt

¾

Zorg dat je altijd de lampen uit doet als je een
kamer verlaat.

¾

Vraag je ouders om buitenverlichting alleen te laten
branden als het nodig is en om bewegingsmelders te
gebruiken. Deze lampen moeten natuurlijk wel naar
beneden schijnen en niet alle kanten op!

¾

Gebruik zoveel mogelijk energiezuinige lampen.

¾

………….. misschien heb je zelf een goed idee?

Overijsselse licht weetjes
Wist je dat...
¾

Overijssel ruim 600 km provinciale wegen heeft en dat buiten de bebouwde kommen van
steden en dorpen zo'n 5.000 lantaarnpalen staan?

¾

Hiervan 3.000 lantaarnpalen van de provincie zijn?

¾

De provincie de andere 2.000 lichtmasten van gemeenten gaat overnemen en zorgt dat ze
energiezuiniger gaan worden?

¾

Er nu op zes plekken in Overijssel zogenaamde LED-lampen in het buitengebied zijn geplaatst?

¾

Er de komende jaren ongeveer 600 energieslurpende lampen worden vervangen door zuinige
LED-lampen omdat we elk jaar 3% aan energie willen besparen?

¾

Er alleen maar lichtmasten worden weggehaald als dit ook echt kan? Want goed licht is veilig
voor het verkeer en voor de mens.

¾

Er op diverse rotondes lichtmasten worden vervangen door LED-lampen in het wegdek?

¾

De lichtmasten die nog te nieuw zijn om te worden vervangen door LED-lampen geschikt
worden gemaakt om te dimmen?

¾

Ongeveer 20% van de lichtmasten nu al tussen elf uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends
kunnen worden gedimd?

¾

De provincie ook in de natuurgebieden de bestaande verlichting wil verbeteren en aanpassen?
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¾

Met al deze maatregelen er de komende vijf jaar circa 107. 000 kilogram minder CO2 zal
worden uitgestoten en dat dit in de toekomst ongeveer 30% aan energie zal besparen?

¾

De provincie Overijssel in 2011 een prijs (Award) heeft gewonnen omdat ze op het gebied van
energiezuinige openbare verlichting veel heeft bereik in samenwerking met gemeenten?

¾

Je op de site www.overijssel.nl/bewusterverlichten of www.twentebewustverlicht.nl nog meer
Overijsselse licht weetjes te weten kunt komen.
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