ACTIE

LICHT UIT
Maar liefst 70% van de bedrijven in Nederland laat ‘s nachts de verlichting
onnodig branden. Dat kost evenveel elektriciteit als 150.000 huishoudens
in een jaar verbruiken. Daarom roepen wij heel werkend Nederland op:
doe na werktijd voortaan het licht uit!
Nederland is een van de landen met de meeste lichtvervuiling ter wereld.
Als alle bedrijven in ons land na werktijd het licht uitdoen, besparen we
samen de uitstoot van 0,2 megaton CO2! Dat is niet alleen beter voor het
klimaat, maar ook voor de portemonnee.
Doe je mee en zet jij na werktijd voortaan het licht uit? Top! Plaats een foto
van je donkere gebouw op www.lichtuitvoorhetklimaat.nl. Als je wilt, kun
nen wij de foto komen maken. Elk bedrijf dat meedoet krijgt van ons ook
nog extra bespaartips. Waar wacht je nog op?

Waarom blijft het licht aan?

Het verlichten van parkeergarages en bedrijventerreinen draagt bij aan (het gevoel van) veiligheid. Maar
hiervoor is het niet nodig alle lichten continu te laten branden: een bewegingsmelder werkt veel afschrik
wekkender voor kwaadwillenden. Er zijn veel manieren om verlichting slim in te zetten zonder lichthinder
te veroorzaken. Bijvoorbeeld door slimme verlichting met hulp van een app.

Tips

› Maak één persoon verantwoordelijk als ‘lichtheld’!
› Doe lampen (ook LED-lampen!) die regelmatig on
nodig branden uit, of voorzie ze van timer of bewe
gingsdetectie.
› Kijk of lampen met een lagere lichtsterkte toe kun
nen of sluit ze aan op een dimmer.
› Neem bij het ontwerp van gebouw- of reclame
belichting altijd de duurzaamheidsaspecten licht
hinder en lichtvervuiling mee en richt armaturen
zoveel mogelijk naar beneden. Hanteer de grens
waarden uit de Richtlijn Lichthinder van de Neder
landse Stichting voor Verlichtingskunde.
› Doof gebouw- & reclameverlichting na 23:00u. On
derzoek wijst uit: 8 van de 10 Nederlanders willen dit!
› Vervang gewone lampen of tl-buizen door LED, zo
kun je 60 tot 80% besparen op energieverbruik.

› Koppel je beveiligingssysteem aan de verlichting,
zodat lampen uitgaan kort nadat je het alarm hebt
ingeschakeld.
› Quick win: begin met lampen in bijvoorbeeld magazij
nen, parkeergarages, op het terrein en plekken waar
lang licht brandt. Doe ze uit, of zet ze op een dimmer
of bewegingsmelder.
› Veel lokale energiecoöperaties bieden een energieof verlichtingscoach gratis of tegen een laag tarief.
Profiteer daarvan!
› Betrek het personeel. Begin klein en vraag na hoe
personeel het nieuwe licht ervaart. Ook kan per
soneel een belangrijke rol spelen: niet alleen door
lampen uit te doen, maar bijvoorbeeld ook door
een briefje op te hangen bij lampen die onnodig zijn
aangelaten.
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