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Persbericht  
  

ORES vervangt 455 000 verlichtingspunten in 
het Waalse Gewest 
Duizenden tonnen CO2-uitstoot vermeden dankzij leds en aanzienlijke 
besparingen voor de gemeenten 
Namen – 28 november 2019 
 

Op maandag 2 december brengt ORES de Waalse burgemeesters en actoren uit de 
energiesector in Namen samen rond het thema van de gemeentelijke openbare 
verlichting en de overstap naar leds: 50 000 verlichtingspunten werden reeds 
veranderd en 405 000 worden dat in de komende jaren. Met in het vooruitzicht voor 
de 200 betrokken steden en gemeenten een reductie van het totaalverbruik van 
102 gigawattuur, het equivalent van 30 000 ton CO2-uitstoot dat vermeden wordt en 
een besparing van 21 miljoen euro per jaar. 
 
Sedert enkele maanden is ORES bezig met de uitvoering van zijn programma e-LUmin. 
Het is de bedoeling om tegen 2030 het volledige gemeentelijke openbare 
verlichtingssysteem in het Waalse Gewest te vervangen door leds die minder energie 
verbruiken, goedkoper zijn en technologisch efficiënter zijn. Momenteel werden al meer 
dan 50 000 op de 455 000 verlichtingstoestellen van de 200 steden en gemeenten die 
met ORES samenwerken, vervangen door leds. 
 
Voor de betrokken gemeenten is deze grootschalige moderniseringsoperatie een 
belangrijke hefboom om hun ecologische en economische uitdagingen aan te gaan. Vóór 
de overschakeling op leds bedroeg het totale elektriciteitsverbruik van hun gemeentelijke 
openbare verlichtingssysteem 170 GWh. Na de volledige omschakeling zal de geschatte 
energiebesparing 60% tot 70% bedragen, oftewel een totaal van ongeveer 102 GWh, wat 
overeenkomt met het gemiddelde jaarlijkse verbruik van 29 000 huishoudens. Met op het 
einde een totale besparing van 21 miljoen euro (btw inbegrepen) per jaar voor deze 
gemeenten. En de impact op het milieu is evenredig: door de vermindering van het 
verbruik zal de uitstoot van het equivalent van ongeveer 30 000 ton CO2 per jaar kunnen 
worden vermeden. 
 
De operatie wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten; deze kiezen de 
modellen van hun verlichtingstoestellen en keuren de verschillende fases van de operatie 
goed. Jaarlijks zal ongeveer 10% van het openbare verlichtingssysteem van de 
200 gemeenten gemoderniseerd worden. ORES zal geleidelijk en op evenredige wijze te 
werk gaan, afhankelijk van de samenstelling van de bestaande systemen. De 
verlichtingstoestellen die aan vervanging toe zijn en de verlichtingstoestellen die het 
meest verbruiken, krijgen voorrang. De aanpak is gericht op efficiëntie, niet alleen op het 
vlak van de kosten, maar ook op het vlak van de logistiek en homogeniteit van het 
systeem.  
 
Naast de plaatsing van leds zal deze bijeenkomst ook gewijd zijn aan de presentatie van 
een nieuwe dienst die vanaf 1 januari beschikbaar zal zijn. De verlichtingsdienst van 
ORES zal de gemeenten in staat stellen het beheer van het onderhoud, van de 
herstellingen en van de interventies buiten het kader van de openbare 
dienstverplichtingen op de gemeentelijke verlichting te optimaliseren door de betaling van 



 
 

2/2 
 

één jaarlijks vast bedrag dat al deze diensten dekt. Deze dienst biedt een reeks concrete 
voordelen voor de gemeentelijke verantwoordelijken: eenvoudige procedures, 
voorspelbaarheid van het jaarlijkse budget gewijd aan de interventies op het 
verlichtingssysteem en snelheid van de interventies. Op dit moment hebben reeds 79 
gemeenten zich aangesloten bij deze dienst.  
 
Daniel Stoffels, Burgemeester van Waimes: “Veel gemeenten, de onze inbegrepen, 
besteden alle aandacht aan de energietransitie. Onze inspanningen worden op 
verschillende niveaus vertaald: duurzame mobiliteit, afvalbeheer, lokale landbouw, 
gezonde voeding... Met ORES werken we aan de gemeentelijke verlichting met als doel 
de vermindering van ons verbruik en de inperking van onze koolstofvoetafdruk. Deze 
samenwerking gebaseerd op wederzijds vertrouwen, stelt ons in staat om ons 
verlichtingssysteem te moderniseren tegen de laagste prijs en door de operaties te 
prioriteren op basis van onze eigen specificiteiten.” 
 
Loïc D’Haeyer, Burgemeester van Fleurus: “Onze stad sluit volledig aan op de dynamiek 
van de verlichtingsdienst die ORES biedt. We doen het voor ons en voor onze burgers. 
Dit zal ons niet alleen in staat stellen om onze uitgaven beter te integreren in onze 
jaarlijkse begroting door het vaststellen van forfaitaire kosten maar het zal vooral snellere 
interventies mogelijk maken en dus meer veiligheid en comfort voor de bevolking bieden.”  
 

*  *  * 

 

“Energie vergemakkelijken, het leven vergemakkelijken.” Dit is de visie en de leidende gedachte van 
ORES. Wat vanzelfsprekend is voor iedereen mogelijk maken en de dagelijkse levering van elektriciteit, 
aardgas en openbare verlichting verzekeren voor meer dan 2,5 miljoen Walen, dat is wat onze 
2300 medewerkers trots maakt. Ze verzorgen het beheer en de exploitatie van de distributie- en 
gemeentelijke openbare verlichtingsnetwerken in 200 Waalse steden en gemeenten. Deze netwerken 
beslaan in totaal ongeveer 50 000 km voor elektriciteit en meer dan 9500 km voor aardgas. ORES is 
als openbare dienst verantwoordelijk voor de aansluitingen, de werkzaamheden m.b.t. het onderhoud, 
de ontwikkeling en de herstellingen van deze netwerken alsook voor het plaatsen van meters en de 
meterstandopneming. Het bedrijf voert ook tal van maatschappelijke taken van openbare 
dienstverlening uit ten behoeve van kwetsbare bevolkingsgroepen. ORES heeft de afgelopen vier jaar 
bijna 1,2 miljard euro geïnvesteerd in de vernieuwing en de ontwikkeling van de distributienetwerken 
en is daarmee een belangrijke speler in de Waalse economie. 
Meer info op www.ores.be  
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