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Goed voorbeeld energiezuinige openbare verlichting



“Bij wijze van proef hebben we – buiten de normale 

procedures om – een aantal dimmers geïnstalleerd. 

Het is tenslo� e niet de beleidnotitie, maar de 

beleving van het dimlicht die de twijfels over een 

duurzame oplossing wegneemt bij bestuurders en 

burgers”, Harry van der Wal, Stadsbeheer Groningen. 

In het kort
De gemeente Groningen dimt bestaande en nieuwe openbare 
verlichting met een innovatieve dimmer, die op initiatief van de 
gemeente is ontwikkeld. De dimmer hee�  vijf standen en kan op elk 
tijdstip ingeschakeld worden. Door niet-gecommuniceerde pilots 
zijn bezwaren van bewoners en bestuurders weggenomen. Het 
besparingspotentieel van de dimmers is groot, zonder dat de sociale 
veiligheid in het geding is. Philips hee�  inmiddels het product 
alweer twee jaar geleden op de markt gebracht. 

Aanleiding
Nadat alle openbare verlichting was voorzien van energiezui-
nige lampen, ging de gemeente Groningen in 2006 op zoek naar 
technieken om tot nog meer energiebesparing te komen. Ook het 
streven naar minder lichtvervuiling werd meegenomen in deze 
zoektocht. Dimmers hadden destijds slechts één dimstand, die 
maar op één tijdstip kon worden geactiveerd. Groningen bedacht 
een dimmer met vijf dimstanden die bovendien op elk willekeurig 
schakeltijdstip geprogrammeerd kon worden. Met behulp van 
licht-adviesbedrijf Ziut – die de dimmer ontwierp en vervaardigde 
– overtrof de gemeente daarmee haar doelstelling om tien procent 
energie te besparen in de periode van 2006-2010.

Aan de slag
Ondanks het vooruitstrevende ontwerp stui� e het beleidsvoorstel 
van het Groningse Stadsbeheer om openbare verlichting te dimmen 
op weerstand van bestuurders, bewoners en ondernemers. Zij 
vreesden dat met minder licht de sociale veiligheid zou afnemen. 
Daarom besloot de gemeente om – zonder daar ruchtbaarheid aan 
te geven – in een aantal straten lantaarnpalen van dimmers te 
voorzien. De avondschouwen die volgden, gaven de doorslag: 
burgers, wijkvertegenwoordigers en bestuurders zagen geen 
verschil en waren overtuigd van de energiebesparende methode. 
Bij hamerslag maakte de gemeenteraad in 2008 ruim twee miljoen 
euro vrij om het dimmen grootschalig in te voeren. Stadsbeheer 
betaalde de ‘investering’ van 220.000 euro per jaar van de besparing 
op de energierekening. Binnen acht jaar is de investering a� etaald 
en begint het verdienen.

Concrete maatregelen
Na de bestuurlijke instemming werd een plan gemaakt om 
de dimmers op grote schaal toe te passen. Om ze op passende 
plaatsen in te ze� en, stelde de gemeente een aantal criteria op. 
Die spelen onder meer in op de locatie (sociale veiligheid) en 
het type verlichting (technische haalbaarheid). Daarnaast werd 
de technologie zo creatief mogelijk toegepast. In het 
uitgangscentrum van de stad staat de openbare verlichting normaal 
gesproken bijvoorbeeld in dimstand, maar kan de politie bij 
calamiteiten het verlichtingsniveau eenvoudig naar honderd 
procent verhogen. 

Resultaten
Uiteindelijk is de dimmer op 15.000 bestaande armaturen 
toegepast; nieuwe armaturen worden standaard voorzien van de 
dimmers. Met de maatregelen bespaart de gemeente Groningen 
meer dan een miljoen kWh per jaar. Dat staat ongeveer gelijk aan 
het energiegebruik van driehonderd huishoudens en bedraagt 
ruim 17 procent van het totale elektriciteitverbruik van openbare 
verlichting. Daarnaast gaan de lampen éénvijfde langer mee en dat 
betekent een aanzienlijke besparing op de vervangingskosten. 
Naast energiebesparing leverde de nieuwe dimmer ook behoorlijk 

wat publiciteit op. Veel gemeenten wonnen informatie in en pasten 
de dimmer daadwerkelijk toe. Voor Groningen zelf is een en ander 
een goede stap richting de doelstelling om in 2025 een 
energieneutrale stad te zijn.

Projectinformatie
Gemeente: Groningen
Provincie: Groningen
Project:   Dimmen Openbare Verlichting.
Ambitie:    10% energiebesparing in de openbare 

verlichting.
Maatregelen:  Monteren van dimmers in 50% van 

bestaande en nieuwe armaturen.
Besparing:  17% van het energiegebruik in de 

openbare verlichting.
Projectdata:  2008-2010
Meer informatie:  Harry van der Wal, Stadsbeheer, 

gemeente Groningen, 050-3678910.

Lessons learned
•  Overtuig bestuurders en burgers met de praktijk. Laat zien 

wat er gebeurt op straat als het licht wordt gedimd. 
Op papier is dat lastig uit te leggen. 

•  Installeer een proefopstelling bij bewoners die zich zorgen 
maken over de sociale veiligheid. 

•  Durf de richtlijnen over de hoeveelheid licht gedurende de 
nacht los te laten; de sociale veiligheid gaat niet zomaar 
achteruit.

•  Blijf in gesprek met ondernemers die angstig zijn. 
Betrek hen bij proeven om het e� ect van verschillende 
verlichting te laten zien. 

•  Niet iedere locatie en armatuur is geschikt en gewenst voor 
dimmers; stel hiervoor criteria op. 


