
Helmond vergroot besparing 
met slimme combinaties

Over de Taskforce Verlichting - OVL
 De Taskforce Verlichting voert, in opdracht van 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu, activiteiten 
uit om energiezuinige verlichting in Nederland tot de 
standaard te maken en lichthinder te beperken. 
Zie www.taskforceverlichting.nl. De projectgroep 
Openbare Verlichting (OVL) richt zich op het realiseren 
van energiebesparing in de 
openbare verlichting. 
In de projectgroep 
werken marktpartijen, 
overheidsorganen en 
brancheverenigingen samen. 
Zie www.agentschapnl.nl/
openbareverlichting.
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Goed voorbeeld energiezuinige openbare verlichting



“Hobbels bij de voorbereiding van je plannen zijn pas 

hobbels als je ze als zodanig ziet. En daarbij, als je ze 

van tevoren ziet aankomen dan kun je ze gladstrijken. 

Voor ons is besparen vooral een kwestie van doen”, 

Arthur Annotee, gemeente Helmond.

In het kort
Voor de gemeente Helmond is energie besparen geen kwestie 
van meedoen met de hype. Al jaren zet de gemeente zich in om 
het energieverbruik zo laag mogelijk te houden. Met succes: 
Helmond behoort tot de gemeentes met het laagste energieverbruik 
in openbare verlichting. Toch zoekt Helmond verder; de ambitie is 
een extra verlaging van het energieverbruik van 27 procent in 2020. 
De gemeente vervangt conventionele armaturen door 
energie-effi  ciënte, installeert ledverlichting in woonwijken 
en op bruggen en wekt energie op met eigen windturbines. 
Werkzaamheden worden zo slim mogelijk gecombineerd, 
zodat burgers er zo min mogelijk ongemak van hebben.

Aanleiding
Helmond hee�  een breed beleidsplan opgesteld dat de stad 
klimaatneutraal moet maken. Openbare verlichting is een van 
de vijf segmenten van dat plan. Een van de beweegredenen achter 
dit plan is dat energie besparen geld oplevert. Ook speelt mee dat 
Helmond zich commi� eerde aan het landelijke klimaatakkoord om 
werk te maken van energiebesparing. Daarnaast luisterde Helmond 
goed naar de wensen van haar burgers. Uit een bewonersenquête 
bleek in 2007 een hoge tevredenheid over het onderhoud van de 
openbare verlichting en het aantal lantarenpalen - maar liefst 84 
procent van de inwoners was tevreden, in het centrum zelfs ruim 
negentig procent -, maar ook een behoe� e aan meer verlichting 
op fi etspaden om het gevoel van veiligheid te vergroten. 
Met die ingrediënten schreef de gemeente Helmond een 
energiebesparingsprogramma dat naadloos aansluit op 
het beheerplan. De fi nanciële haalbaarheid van de daarin 
geformuleerde maatregelen werd ten slo� e kritisch onderzocht, 
waarbij de terugverdientijd leidend was.  

Aan de slag
Zo ontstond een scala aan oplossingen waarvan de uitvoering 
in 2007 van start ging. Daarbij koos de gemeente voor een 
pragmatische uitvoering. Bijvoorbeeld door de vervanging van 
verlichting te combineren met onderhoud aan wegen en riolering. 
Dit voorkwam onnodige overlast en installateurs konden 
effi  ciënter te werk gaan. Dankzij deze integrale aanpak – over 
sectorgrenzen heen – hoefde niet voor elk uniek incident een 
aannemer door de stad te rijden of een straat afgezet te worden. 
In de uitvoering koos Helmond er tevens voor om innovatieve 
technieken kleinschalig uit te proberen. Inwoners en 

Projectinformatie
Gemeente: Helmond
Provincie: Noord-Brabant
Project:    Maatregelenpakket OVL in het kader 

van energiebesparing.
Kenmerk:   Het energieverbruik in de openbare 

verlichting in Helmond is al erg laag. 
Desondanks neemt de gemeente tal 
van maatregelen om de besparing te 
vergroten.

Ambitie:    5% energiebesparing in 2010, 10% in 
2013 en 27% in 2020.

Maatregelen:  Vervanging van 8500 armaturen, 
aanpassen verlichtingstijd openbare 
verlichting, ledprojecten in woonwijken

Besparing:  27 procent energie op de openbare 
verlichting.

Projectdata:  2005 - 2020
Meer informatie:  Arthur Annotee, gemeente Helmond, 

0492-587565.

raadsleden konden zo in de praktijk de vernieuwingen 
ervaren en dat vergroo� e het draagvlak en versnelde de 
verdere uitrol van de innovaties. 

Concrete maatregelen
Met de integrale werkwijze en gefaseerde uitvoering realiseerde 
Helmond de afgelopen jaren al vele energiezuinige oplossingen. 
Ook voor de komende jaren staan er veel maatregelen op de 
planning. Bijvoorbeeld de vervanging van de 37 nog aanwezige 
hogedruk-kwikdamplampen door dimbare ledsystemen. Ook 
worden 4293 oude fl uorescentielampen binnen de bebouwde kom 
vervangen door dimbare PLL-lampen. Hogedruk-natriumlampen 
worden voorzien van dimbare elektronische voorschakelapparaten 
en in de wijk ’t Hout is een experiment met ledverlichting gaande. 
Nog een mooi voorbeeld van slim beleid is de vervanging van 100 
Wa�  SOX-lampen door twee compactfl uorescentielampen van ieder 
50 Wa�  zodat er ’s nachts één uit kan. Tot slot verkort de gemeente 
voor ruim driehonderd lampen in 2011 de verlichtingstijd. 
De lampen branden dan niet langer de hele nacht maar gaan uit 
tussen 23.00 uur en 7.00 uur. Dat levert besparing op en voorkomt 
onndige lichthinder.

Resultaten
In een periode van 10 jaar leveren de Helmondse maatregelen een 
totale besparing op van gemiddeld 504.000 kWh per jaar, een 
verlaging van 27 procent vergeleken met het peiljaar 2007. De 
investeringen leveren daarnaast minder onderhoudskosten op, 
leiden tot minder storingen en meer tevredenheid bij burgers.

Lessons learned
•  Pas nieuwe technieken in de praktijk toe; monitor hoe 

het werkt en wat het oplevert. 
•  De technologie blij�  zich ontwikkelen en de prijs van 

aanvankelijk dure investeringen zal dalen. Experimenteer 
daarom kleinschalig om niet steeds de hoofdprijs te 
betalen.

•  Weet wat je beheert. Wees op de hoogte van de 
OVL-installatie en het verbruik ervan en onderhoud een 
goed beheerssysteem. Daarmee voorkom je dat kennis 
verdwijnt als collega’s opstappen.


