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UITBELICHT

Een klassieke uitstraling met moderne, 
energiezuinige (licht)techniek: OGR-armaturen in 
Twisk combineren het beste van twee werelden. 
Bij de keuze voor dit armatuur speelde de wens 
van bewoners een belangrijke rol.

NOSTALGISCH EN 
ENERGIEZUINIG  
OGR-ARMATUUR  
IN TWISK



PLUSPUNTEN
 

  Nostalgische uitstraling

  Energiezuinige LED’s

  Lange naleverbaarheid

 “ De OGR-armaturen geven de Dorpsweg een klassieke uitstraling, 
precies conform de wens van onze bewoners.’’

Mark Roelofsen,
beleidsmedewerker wegen en openbare verlichting bij de gemeente Medemblik

De vraag

“Langs de Dorpsweg in het dorp Twisk moest de oude verlichting 

worden vervangen”, vertelt Mark Roelofsen. “Twisk is een 

beschermd dorpsgezicht en gelet op het karakter van de Dorps-

weg wilden we daar een decoratief en nostalgisch armatuur 

plaatsen.”

De oplossing

In eerste instantie dacht de gemeente Medemblik aan het 

SGR-armatuur, dat ook al elders in de gemeente wordt toegepast. 

Bij de presentatie van dat plan deed een bewoner de suggestie 

om het Oude Gracht-armatuur (OGR), dat eveneens reeds in 

Medemblik staat, langs de Dorpsweg te plaatsen omdat die nog 

beter zou passen bij het karakter van de straat. Dat idee werd 

omarmd door andere dorpsbewoners en de lokale politiek. 

“De reacties uit het dorp zijn louter positief”, zegt Roelofsen nu de 

armaturen er staan. “De tachtig OGR-armaturen zijn een verrijking 

voor het dorp. Belangrijk is ook dat we de nostalgische uitstraling 

combineren met moderne lichttechniek.”

ENERGIE BESPAREN

De OGR-armaturen zijn voorzien van energiezuinige LED’s 

en een dimregime om energie te besparen. “Wij streven 

ernaar om de doelen te behalen die voor openbare 

verlichting zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord”, zegt 

Roelofsen. Een van die doelen is dat in 2020 een energie-

besparing van 20% moet zijn gerealiseerd ten opzichte  

van 2013. Bovendien moet dan minimaal 40% van de 

bestaande openbare verlichting zijn uitgerust met energie-

zuinige (LED-)verlichting en slim energiemanagement. De 

OGR-armaturen in Twisk zijn geleverd in een Easy Light- 

uitvoering. Armaturen veranderen aan de hand van een 

vooraf ingestelde tijdsinstelling van vermogen en licht-

sterkte. Roelofsen: “De verlichting dimt om 23.00 uur  

naar 70%. Om 6.00 uur ’s ochtends schakelen we weer  

op naar 100%. Dat dimregime levert nog eens 20% 

energiebesparing op.”

OGR 

Toepassingsgebieden: Stadscentra, woonwijken, kerkpleinen, parken

Label: Lightronics

Bovenkap: aluminium, gecoat

Kleur: RAL 6009

Behuizing:  verzinkt staal, gecoat

Lichtkap:  UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder

Lumenbereik: 800 - 3000

Lichtprofielen: Symmetrisch

RA-waarde: > 70
      



S M A R T  L I G H T I N G   B R I G H T  F U T U R E

KARAKTERVOLLE  
VERLICHTINGSOPLOSSINGEN

Nostalgische armaturen doen recht aan het karakter 

van de omgeving en zijn perfect voor bijvoorbeeld een 

historische binnenstad of dorpskern. Lightronics levert, 

indien gewenst, compleet met klassieke mast  

of muuruithouder. 

U plaatst niet alleen een fraai vormgegeven armatuur, maar 
bent ook verzekerd van een uitstekende en comfortabele 
lichtbeleving. Dankzij de toepassing van ons Unicliq-systeem 
bent u tevens verzekerd van de meest up-to-date  
licht oplossingen zonder dat de verschijningsvorm van het 
armatuur, en daarmee het straatbeeld, wijzigt. Lightronics 
zorgt ervoor dat u het karakter van uw centrum of kern 
kunt behouden. Dit doen wij door garantie te geven op 
naleverbaarheid van de armaturen.
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