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Verantwoord 
aan de slag met 
energiebesparing 
in de openbare 
verlichting Over de Taskforce Verlichting - OVL

 De Taskforce Verlichting voert, in opdracht van het ministerie 
van VROM, 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.nl.
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Stappenplan energiebesparing 
openbare verlichting

Het opstellen van een plan van aanpak is de manier 
om aan de slag te gaan met energiezuinige openbare 
verlichting. Natuurlijk is het belangrijk dat dit deskundig 
en verantwoord gebeurt, met aandacht voor de 
leefbaarheid in de openbare ruimte, de sociale- en de 
verkeersveiligheid. Onderstaand stappenplan is opgesteld 
om gemeenten en provincies hierbij te helpen. 

1.Voer per gebied een nulmeting uit:
•	 meet de aanwezige lichtkwaliteit (refereren aan  

de NPR 13201-1)
•	 meet de energieprestatie/lampefficiëntie
•	 bepaal het besparingspotentieel  

(gebruik  de energiescan “Zicht op Licht”)

2.  Bepaal de gewenste situatie (refereren aan  
de NPR 13201-1)

3.  Bepaal de afwijking tussen werkelijkheid (1)  
en wens (2)

4.  Formuleer een voorstel voor verbeteringen. Gebruik 
hierbij in ieder geval de pluk & play lijst.

5. Stel een prioriteitenplan op

6. Maak een plan van aanpak voor de komende vier jaar

7. Voer het plan uit

8. Evalueer

Lichtkwaliteit = lichtniveau (NPR) + gelijkmatigheid (NPR) + 
juiste lichtkleur

Concept SLEEC norm:
S-klassen: W / lx / m²
ME-klassen: W / (cd/m²) / m²

Het stappenplan energiebesparing openbare verlichting is een product van  
de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV).

Pluk & Play lijst;  wat kan ik morgen al doen?

Nederland is één van de meest verlichte landen ter wereld en het energieverbruik door openbare verlichting stijgt nog 
steeds. Dan kan anders. Deze pluk & play lijst biedt gemeenten en provincies handvatten om morgen al aan de slag te gaan 
met energiezuinige openbare verlichting. 

Maatregel E-besparing

•	 Ik stel een plan van aanpak (zie volgende pagina) op en hanteer daarbij de volgende principes:
 - geen verlichting waar mogelijk;
 - anders dimbare, energiezuinige verlichting met minimale lichthinder. Zie de NSVV-publicatie  

‘Dynamische Verlichting’;
 - vervangen van verouderde installaties heeft prioriteit.

•	 Daar waar mogelijk vervang ik openbare verlichting door andere initiatieven, zoals reflecterende markering. tot 100%

•	 Ik minimaliseer lichthinder van reclameborden en stadsverfraaiing op tijdstippen dat dit kan  
(bijvoorbeeld vanaf 24:00 uur).

40-50%

•	 Ik vervang de milieuonvriendelijke hogedruk kwiklampen door energie-efficiëntere en dimbare hogedruk 
natrium-, compact fluorescentie-, metaal halide-(cosmopolis)- of led-oplossingen.

40-60%

•	 Ik vervang mijn oude fluorescentie TL-D- / E- / M- / S-installaties door dimbare, elektronische compact  
fluorescentie en led-oplossingen.

20-60%

•	 In woonwijken voorzie ik mijn conventioneel bedreven compact fluorescentie lampen door elektronische  
en dimbare voorschakelapparaten met dimunit:
 - waarbij ik een eenvoudig dimprofiel toepas, daar waar de leefbaarheid en veiligheid niet in het gedrang 

komt;
 - waarbij ik eventueel een intelligenter dimsysteem toepas, gebaseerd op meerdere schakelmomenten  

en/of gemiddelde bewegingsintensiteit.

20-30%

•	 Op verkeerswegen vervang ik conventionele hogedruk- en lagedruk natrium verlichting door dimbare  
hogedruk natrium- of led-verlichting:
 - waarbij ik op wijkontsluitingswegen een eenvoudig dimprofiel toepas;
 - waarbij ik op hoofd- en ringwegen een intelligent dimsysteem toepas, gebaseerd op weer- en 

verkeersomstandigheden.

30-50%

•	 In mijn binnenstad vervang ik natriumverlichting door energie-efficiënt en dimbaar licht met een goede 
kleurweergave, die past bij de omgeving en toepassing. Ik creëer daarmee tevens een verbeterde 
camerabewaking.

30-40%

•	 Bij vervanging of vernieuwing van verlichtingsinstallaties gebruik ik lichthinder-vrije armaturen  
(minimale tot geen uitstoot naar boven).

•	 Bij vervanging van lampen gebruik ik enkel lange-levensduur-lampen. “de afvalberg”

•	 Ik plaats in natuurgebieden bij voorkeur geen openbare verlichting, tenzij dat om veiligheids- en/of  
leefbaarheidsoverwegingen echt noodzakelijk is.
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