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Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan  
Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van 
Economische Zaken. Agentschap NL voert beleid uit voor  
diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie  
en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie  
en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Energie en Klimaat versterkt de samenleving door 
te werken aan de energie- en klimaatoplossingen van de toekomst.

De Taskforce Verlichting voert activiteiten uit om energie-efficiënte 
verlichting in Nederland de standaard te laten worden. In de  
Taskforce Verlichting zijn verschillende partijen vertegenwoordigd  
die actief zijn op het gebied van verlichting voor de sectoren  
utiliteitsbouw, openbare verlichting en de huishoudelijke verlichting.



Lamptype / VSA Kleurweergave Kleurtemperatuur (°K) P-systeem in Watt Licht stroom in lm Jaarlijks verbruik (kWh)

Compacte fluorescentie 
[PL-L , Dulux, Lynx e.d.]

24W, conventioneel
36W, conventioneel
36W, electronisch

82
82
82

2.700 / 3.000 / 4.000
2.700 / 3.000 / 4.000
2.700 / 3.000 / 4.000

32
44
37

1.800
2.900
2.900

134
185
155

Fluorescentie 
[TL-E / TL-M, Lumilux cirkel e.d.]

40W cirkel
40W starterloos

85
85

2.700 / 3.000 / 4.000
2.700 / 3.000 / 4.000

44
44

2.900 185
185

Fluorescentie 
[TL-D / TL-S, Lumilux e.d.]

18W
20W starterloos

85
85

2.700 / 3.000 / 4.000
3.000 / 4.000

26
23

1.350
1.080

109
97

Hogedruk kwik 
[HPL-N, HQL, HSL e.d.]

50W, conventioneel
80W, conventioneel
125W, conventioneel
250W, conventioneel

40-60
40-60
40-60
40-60

3.900-4.200
3.900-4.200
3.900-4.200
3.900-4.200

59
89
140
266

1.800
3.700
6.200
12.700

248
374
588
1.117

Hogedruk natrium2 
[SON(-T), NAV(-T), SHP(-T) e.d.]

50W, conventioneel
70W, conventioneel
100W, conventioneel
150W, conventioneel

25
25
25
25

2.000
2.000
2.000
2.000

61
83
114
168

4.400
6.600
10.700
17.500

248
340
479
710

Binnen een gemeente stelt elk soort gebied zijn eigen specifieke 
eisen stellen aan de verlichting. Met uitgekiende lichtontwerpen 
en een reeks aan verschillende lampen en voorschakel-apparaten 
met uiteenlopende eigenschappen kan op een zeer energiezuinige 
manier aan de specifieke eisen worden voldaan.  
In onderstaand overzicht ziet u ter illustratie de efficiëntie van  
veelgebruikte lampen in de openbare verlichting.

Kleurweergave
De mate waarin kleuren natuurgetrouw waargenomen kunnen 
worden. Bij een kleurweergave van 0 kunnen we geen kleuren  
onderscheiden, een kleurweergave van 100 stelt ons in staat alle 
kleuren te kunnen zien. Voor wegen met uitsluitend een verkeers-
functie is kleurherkenning niet of nauwelijks van belang en volstaat 
meestal een verlichting met Ra ≤40. In woonwijken, parken en 
pleinen waar hogere eisen worden gesteld aan kleurherkenning is 
een Ra ≥ 60 wenselijk. Voor winkelcentra liggen de eisen veelal nog 
hoger (Ra ≥ 70-80).

Kleurtemperatuur
Dit is de lichtkleur, van warm tot koel. De kleurtemperatuur wordt 
uitgedrukt in graden Kelvin.

VSA
Voorschakelapparaat (=ballast). Deze is noodzakelijk voor een 
goede werking van gasontladingslampen. Hoewel conventionele 
VSA’s doorgaans zeer betrouwbaar zijn en die taak goed kunnen 
vervullen, hebben elektronische VSA’s minder vermogensverliezen 
en verlengen ze tevens de levensduur van de lampen.

Service levensduur
De combinatie van uitval en lichtterugval van een  
representatieve groep lampen waarbij ten minste 80% van het  
lichtniveau behouden blijft.

Alternatief ter besparing Kleurweergave (Ra) Kleurtemperatuur (°K) P-systeem in Watt Jaarlijks verbruik (kWh)

Compacte fluorescentie 
[PL-L , Dulux, Lynx e.d.]

EVSA
EVSA en dimmen
EVSA en dimmen

82
82
82

2.700 / 3.000 / 4.000
2.700 / 3.000 / 4.000
2.700 / 3.000 / 4.000

25
37
37

105
110
110

Fluorescentie 
[TL-E / TL-M, Lumilux cirkel e.d.]

Compact fluo 36W + dimmen
Compact fluo 36W + dimmen

82
82

2.700 / 3.000 / 4.000
2.700 / 3.000 / 4.000

37
37

110
110

Fluorescentie 
[TL-D / TL-S, Lumilux e.d.]

Compact fluo 18W + EVSA
Compact fluo 18W + EVSA

82
82

2.700 / 3.000 / 4.000
2.700 / 3.000 / 4.000

19
19

80
80

Hogedruk kwik 
[HPL-N, HQL, HSL e.d.]

Compact fluo 24W +EVSA
Compact fluo 55W +EVSA en dimmen
Keramische lamp 60 W1

Keramische lamp 140 W1

82
82
60-70
60-70

2.700 / 3.000 / 4.000
2.700 / 3.000 / 4.000
2.800
2.800

24
59
67
154

105
163
273
634

Hogedruk natrium2 
[SON(-T), NAV(-T), SHP(-T) e.d.]

Keramische lamp 45 W1

EVSA en dimmen3

EVSA en dimmen3

EVSA en dimmen3

60-70
25
25
25

2.800
2.000
2.000
2.000

51
81
111
166

214
240
329
493

Overzicht alternatieven voor veel gebruikte lamptypes in gemeentelijke OVL installaties

1  Of andere (keramische) halogeenmetaaldamplampen met Ra > 60-70 en kleurtemperatuur > 2800 ºK   2  De gegevens zijn gebaseerd op hogedruk 
natriumlampen met de verhoogde energie-efficiëntie (met typeaanduidingen zoals ‘plus’ of ‘super’)   3  Alternatief: (keramische) halogeenmetaaldamplampen

De meest voorkomende lamptypen en hun energie zuinigere alternatieven die toegepast worden 

in gemeentelijke OVL installaties zijn in onderstaand overzicht terug te vinden. Ook zetten we de 

gehanteerde begrippen en de uitgangspunten voor de berekening van de besparingspotentiëlen 

uiteen, die we hanteren in de factsheets over de Openbare Verlichting Lampen.

Enkele uitgangspunten voor energiezuinige 
alternatieven

•	 De hoeveelheid licht, de gelijkmatigheid, de lichthinder  
en de kleurweergave zijn gelijkwaardig of beter.

•	 De huidige installatie is volledig afgeschreven.
•	 De huidige masten en mastlocaties worden hergebruikt,  

uitsluitend de armaturen worden vervangen. In specifieke 
gevallen kan het rendabel zijn bestaande armaturen om te 
bouwen.

•	 De onderhoudskosten bestaan uit arbeid- en materiaalkosten 
voor groepsremplace op basis van de servicelevensduur van 
lampen.

Uitgangspunten berekeningen besparingspotentieel
1 kWh komt overeen met ongeveer 600 gram CO2
Levensduur armaturen   20 jaar
Tarieven en indexering
All-in kWh prijs    € 0.12
Jaarlijkse prijsstijging energiekosten  5%
Rente % over investeringen   5%
Installatiekosten per lamp bij
groepsremplace    € 10,00
Installatiekosten per armatuur
op een mast    € 40,00

Branduren en dimmen
Branduren per jaar    4200
Dimmen      50%
Periode dimtijd per dag (uren)  7,5
Nominaal vermogen tijdens dimmen  55%
Energiebesparing dimmen   29%
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