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D I S C L A I M E R  

IGOV en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen 

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Ondanks dit is het 

mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen 

bevatten. Hoewel IGOV haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en 

foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele 

fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze 

publicatie en de gegevens. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.  

IGOV ziet derhalve, mede ten behoeve van degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, af 

van welke aansprakelijkheid dan ook.   
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Samenvatting 

Met het optimaal in- en uitschakelen kan een aanzienlijke energiebesparing worden behaald. Dit was 

al geconcludeerd in het vooronderzoek naar schakeltijden van het IGOV in 2011. Op basis daarvan is 

een vervolgonderzoek gehouden. Een tweede aanleiding is het mogelijk stoppen of veranderen van 

de toonfrequent-signalen die door de netbeheerders worden aangeboden. 

Conclusies 

Een belangrijke conclusie is dat schakelen op lichtniveau gewenst is. Door weersomstandigheden 

kunnen bijvoorbeeld de zonsondergangtijden per dag wel een half uur verschillen. Als op tijd 

geschakeld wordt dan ontstaan mogelijke onveilige situaties, doordat het te donker wordt en het oog 

dit niet goed kan volgen (adapteren). Uit het onderzoek blijkt dat er een theoretische ondergrens is 

voor een lichtniveau waarmee de mens nog goed kan waarnemen gedurende de schemering. Dit 

blijkt 2 lux te zijn. Wordt op een lager lichtniveau geschakeld dan kan het oog de snelheid van het 

donker worden niet goed volgen en ontstaat een veiligheidsprobleem. De genoemde 2 lux geldt 

echter alleen voor jonge mensen en zonder rekening te houden met schaduwwerking, verblinding en 

opwarmtijden van lampen. Als deze factoren worden meegenomen dan is de kritische ondergrens in 

een open ruimte: 1,5 maal de waarden per verlichtingsklasse ROVL-2011 met een minimum van 15 

lux. Als het grootste deel van de OVL-installaties is voorzien van LED en/of EVSA, waardoor de 

opwarmtijd van de lampen vervalt, kan een ondergrens van 10 lux worden aangehouden. 

Door schaduwwerking is vaak een hoger schakelniveau gewenst. Dit kan tegenwoordig goed bepaald 

worden met een lichtberekeningsprogramma dat voorzien is van een daglichtmodule. Door simulatie 

van een aantal gebouwen zijn een aantal verhoudingen schaduw/licht, en daarmee hogere 

schakelniveaus, te bepalen. De verhouding is eveneens het verschil in lichtniveau tussen een hoog 

gelegen lichtmeetcel en het lichtniveau op straatniveau. Het schakelsysteem moet dit niveau kunnen 

detecteren en uitsturen naar de betreffende locatie.  

De grootte van het schakelgebied blijkt ook van belang te zijn. Bij te grote gebieden wordt te vroeg 

geschakeld en ontstaat energieverlies. Het optimum is bepaald op 25 kilometer noord-zuid en 17 

kilometer oost-west. De luxmeters die gebruikt worden voor het detecteren van het lichtniveau 

dienen zowel op de oostgrens als de westgrens op de middellijn van het gebied te staan. De 

oostelijke meter schakelt uit en de westelijke meter schakelt in.  

De huidige technieken, zoals communicatiesystemen en telemanagement, maken het mogelijk om 

lokaal te schakelen. Ideaal is de aansturing per lichtmast, maar de aansturing van een ontsteekpunt 

(met 100 lichtmasten) benadert het ideaal goed. 

Dit ideale systeem hoeft op basis van bevindingen in Utrecht niet meer dan 60 eurocent per 

lichtmast te kosten (Nederland heeft 3,5 miljoen lichtmasten). Met een gemiddelde leverprijs van 7 

eurocent per kWh voor energie is dit systeem financieel terug te verdienen. Wordt de energieprijs 

hoger, dan is sprake van een financiële besparing. De energiebesparing is theoretisch 32 miljoen kWh 

per jaar en kan nog 5,3 miljoen kWh hoger worden als de opwarmtijd van de lampen geheel vervalt. 

In de praktijk zal de besparing lager zijn, omdat met name de verkeerswegen al redelijk tot goed 

worden geschakeld.  
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Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt om dit systeem te implementeren en te gaan schakelen op basis van het 

theoretische verlichtingsniveau van 1,5 maal de aanbevolen waarden van de ROVL, voor de bedoelde 

wegen met een minimum van 15 lux voor inschakelen en 7,5 lux voor uitschakelen. 

Aanbevolen wordt om voor ieder schakelgebied een “eigen” optimale schakelgrafiek op te stellen 

met de relatie lichtniveau, zonnehoek en seizoen. Hierop zijn dan eenvoudig de afgeleide 

schakelniveaus voor schaduwgebieden af te leiden. De te schakelen gebieden moeten dan klein 

genoeg gemaakt kunnen worden. Hierop kan de beheerder momenteel al anticiperen met los te 

plaatsen lichtmeters. 

Deze theoretische benadering dient in de praktijk getoetst te worden. Dit komt vooral door de 
hogere schakelniveaus die de gemeenten zelf hebben vastgesteld op basis van ervaring en 
uitproberen. Belangrijk is het aantal schaduwrijke straten ten opzichte van het totaal aantal straten. 
Voert dit aantal de boventoon en is het nog niet mogelijk om gebiedsgericht te schakelen, dan kan 
overwogen worden vooralsnog de hogere niveaus te handhaven. Wel kan dan gekeken worden naar 
optimalisatie van de grootte van de schakelgebieden. 
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1 Inleiding 
 

Het InterGemeentelijk overleg Openbare Verlichting IGOV, heeft in 2011 het uniformeren van de 

schakeltijden laten onderzoeken. Met als doelstelling het besparen van energie door het vroeger of 

later in- of uitschakelen van de verlichtingsinstallaties. 

In het vooronderzoek zijn al een aantal zaken onderkend. De tijden van zonsondergang  en 

zonsopgang zijn afhankelijk van de geografische positie van de waarnemer in Nederland. In het 

oosten gaat de zon een kwartier eerder op dan in het westen. Bij het schakelen wordt hier rekening 

mee gehouden. Verder is de zonsopgang en ondergang gedurende het jaar afhankelijk van de 

breedtegraad. Het zuidelijk gelegen Maastricht en het noordelijke Leeuwarden liggen beiden op 

nagenoeg dezelfde lengtegraad. De zon gaat in Leeuwarden 13 minuten later op dan in Maastricht 

gedurende de winter, terwijl in de zomer de zon in Leeuwarden 14 minuten eerder opgaat dan in 

Maastricht. In april is de zonsopgang in beide steden gelijktijdig. 

Daarnaast is de schemertijd van invloed. Als de zon 6 graden onder de horizon staat, start of eindigt 

de schemerperiode officieel. Deze periode duurt tot zonsopgang of start op zonsondergang. Bij de 

start van de schemerperiode is er al sprake van enig licht.  

Maand Leeuwarden Maastricht Toelichting 

December 8:39 8:26 Zonsopgang (wintertijd) 

 7:56 / 43 min 7:47 / 38 min Begin schemering / schemerperiode 

Juni 4:02 4:16 Zonsopgang (wintertijd) 

 3:11 / 51 min 3:30 / 46 min Begin schemering / schemerperiode 

Tabel overzicht tijden zonsopgang noord en zuid 

De maximale energiebesparing is in het vorige onderzoek als volgt berekend. Voor de berekening is 

men ervan uitgegaan dat de verlichting momenteel 15 minuten na zonsondergang ingeschakeld en 

15 minuten voor zonsopgang uitgeschakeld wordt. Hierbij is uitgegaan van midden-Nederland, het 

gemiddelde. Door eerder en later te schakelen bij aanvang en einde schemertijden, kan een 

vermindering van 455 branduren per jaar worden bereikt. Dit levert een maximale besparing op van 

bijna 80 miljoen kWh per jaar bij een gemiddeld vermogen van 50W per lamp en 3,5 miljoen stuks. 

Financieel is dit ook een zeer groot bedrag: bij een gemiddelde prijs voor levering van energie van 6 

eurocent is dit een bedrag van bijna 4,8 miljoen euro. De maximale besparing is bewust op uitersten 

berekend en wellicht niet reëel gezien de lage lichtniveaus tijdens aanvang of einde schemerperiode.  

Het mag duidelijk zijn dat 80 miljoen kWh besparing voldoende reden is om de mogelijkheid van het 

schakelen op schemertijden te onderzoeken.  

Naast deze energiebesparing zijn er ook geluiden dat het door de netbeheerders aangeboden TF-

signaal op termijn gaat verdwijnen, of als betaalde dienst aangeboden gaat worden. In 

samenwerking met de netbeheerders wordt gezocht naar een goed alternatief voor het schakelen 

van de verlichting. 

Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de mogelijkheden die er zijn tot schakelen: de technische, 

de fysiologische, maar ook de sociale- en veiligheidsaspecten.  
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Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 zijn de uitgangspunten beschreven voor het schakelen van de openbare verlichting. 

Dit zijn, niet uitputtend:  

 technische mogelijkheden netbeheerders en eigen schakelmogelijkheden zoals 

telemanagement en gprs-systemen; 

 maatschappelijke en fysiologische mogelijkheden en/of beperkingen: veilige lichtniveaus 

voor sociale veiligheid en verkeersveiligheid en de relatie met de menselijke fysiologie; 

 stedenbouwkundige randvoorwaarden: hoogte bebouwing en groenvoorzieningen; 

 meteorologische beperkingen. 

In hoofdstuk 2 wordt op basis van genoemde uitgangspunten, beargumenteerd en stapsgewijs 

gewerkt naar een optimale schakeltijd. 

In hoofdstuk 3 zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen. 
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2 Uitgangspunten 
 

In de volgende paragrafen is onderzocht wat de stand van zaken is aangaande de techniek en de 

grenzen die oogadaptie en bebouwing opleggen aan schakelmomenten. Daarnaast is gezocht naar 

relaties tussen de zonnehoogte, verlichtingssterkten en tijd. Ook de kosten van schakelen en 

handelsmogelijkheden ten aanzien van het afnameprofiel openbare verlichting (OVL) zijn in beeld 

gebracht. 

 

2.1 Technische mogelijkheden  

De netbeheerders in Nederland schakelen regionaal. Het zijn vaak grote gebieden met enkele 

minuten verschil tussen Oost en West. De schakeltijd is over het algemeen een gemiddelde tijd 

binnen het gebied. 

Bij de inventarisatie van het vorige rapport bleek dat veel netbeheerders op de astronomische klok 

de verlichting in- of uitschakelen. Dit is dan respectievelijk een kwartier voor zonsopgang en een 

kwartier na zonsondergang. Deze netbeheerders hebben aangegeven dat zij de schakeltijden, op 

aangeven van het IGOV, kunnen aanpassen. 

Daarnaast zijn er netbeheerders (vooral in de grote steden) die schakelen op basis van 

verlichtingsniveau. Dit gebeurt met een lichtgevoelige cel, geplaatst op een centrale plek in de stad, 

waarmee het in- of uitschakelsignaal geactiveerd wordt. 

Op basis van een publicatie van AgentschapNL1 kan verondersteld worden dat alle netbeheerders 

met een combinatie van astronomische klok en lichtcellen schakelen en dat aanbieden aan het 

toonfrequent (TF) netwerk, zie figuur 1. 

Gemeenten die het elektrische voedingsnet van de verlichting in eigendom hebben, zoals Utrecht en 

Groningen, schakelen allemaal op lichtniveau. Het lichtniveau kunnen zij zelf aanpassen. In 

Groningen gebeurt het schakelen centraal en gaat ieder ontsteekpunt nagenoeg gelijk aan. In Utrecht 

is een ander systeem geïnstalleerd en wordt ieder ontsteekpunt vanaf een computer aangestuurd. 

Ieder ontsteekpunt is hierdoor apart aan of uit te zetten. Optimalisatie van schakeltijden is hierdoor 

op buurtniveau mogelijk. 

Nieuwere technische mogelijkheden zoals telemanagement systemen, geven een nog grotere 

vrijheid in schakelen en dimmen en kunnen iedere lamp benaderen. Fabrikanten spelen hierop in 

door met systemen te komen waarmee hele steden kunnen worden bestuurd. 

De netbeheerders onderzoeken momenteel in hoeverre er flexibeler geschakeld en gedimd kan 

worden (bron http://www.liander.nl/liander/overheid/toonfrequent_schakelen.htm). 

Dit kan de weg openen tot het investeren in andere schakelsystemen zoals in Utrecht, waardoor 

ieder ontsteekpunt en wellicht iedere lamp apart en optimaal geschakeld kan worden. 

                                                             
1 Implementatietechnieken schakelen en dimmen van de openbare verlichting, AgentschapNL, 2008 
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Figuur 1 overzicht systemen, bron AgentschapNL 

Het bestaande TF systeem is een zeer bedrijfszeker systeem, waarmee het schakelen goed geborgd 

is. Nieuwe systemen dienen ook een goede bedrijfszekerheid te hebben. Een aantal technieken, zoals 

telemanagement systemen, willen nog wel eens niet gewenst gedrag vertonen. Dit is afhankelijk van 

het voedingsnet, hoewel dat door het gebruik van RF systemen sterk is verbeterd. Voor een goede 

bedrijfszekerheid moet ook de lichtcel zelf bewaakt worden. Dit kan met een combinatie van 

lichtcellen (Rotterdam) of met een astronomische klok. Deze klok vormt dan een venster waarbinnen 

geschakeld kan worden. 

In de volgende paragrafen is het moment van schakelen verder onderzocht en zijn randvoorwaarden 

voor een optimaal schakelsysteem opgesteld, zie hoofdstuk 3. 

 

2.2 Handel in energie 

Verschillen tussen schakelen op tijd of op lichtniveau 

Het schakelen op tijd zorgt voor een vast afnameprofiel bij de energieleverancier. Voor vaste 

profielen kan vaak een lagere leverprijs bedongen worden.  

Nagegaan kan nog worden of vaste profielen echt financieel voordeel opleveren (zogenaamde future 

handel t.o.v. spot handel op urenbasis).  

Schakelen op lichtniveau is op langere termijn goed voorspelbaar met gemiddelden. Op korte termijn 

zijn de schakelmomenten niet exact voorspelbaar en kunnen een half uur uit elkaar liggen (zie 

meting). Dit maakt het wat onvoorspelbaarder qua afname. De schakelmomenten zijn echter vooral 

weersafhankelijk en het weer is een dag van te voren redelijk goed te voorspellen. De afname op 

korte termijn is daardoor ook goed voorspelbaar. 
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Voor onderhoud en inspecties kan het net overdag aangeschakeld worden. Dit zorgt voor enige 

onbalans in de afname. Door storingen zal ook ’s nachts op onvoorspelbare tijden een schommeling 

in de afname zijn. 

De ervaring leert echter dat de OVL-afname profielen bijzonder gelijkmatig zijn ten opzichte van 

andere zware afnemers. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de openbare verlichting 

voornamelijk energie afneemt op daltijden met weinig overige afname. 

De afname van stroom voor openbare verlichting vindt plaats volgens een goed te voorspellen 

afnameprofiel.  

 

2.3 Veiligheid 

Verantwoord lichtniveau 

In het vorige onderzoek is uitgegaan van de uiterst mogelijke schakeltijden op basis van aanvang 

schemering. Dit is niet geheel haalbaar, omdat het bij aanvang schemering gewoon nog te donker is. 

De vraag is wanneer het lichtniveau van een verantwoord niveau is voor schakelen. Dit is afhankelijk 

van de gewenste sociale veiligheid en verkeersveiligheid. Deze overwegingen zijn beschreven in de 

ROVL-2011.  

Afhankelijk van het wegtype en gebruik zijn in de ROVL verschillende lichtniveaus aangeduid. Dit zou 

er toe leiden dat voor woonstraten minimaal 3 lux is gewenst. Op dit niveau kan dan worden 

geschakeld.  

Schakelen conform verlichtingsniveaus ROVL-2011 met een minimum van 3 lux. 

Gewenning 

Als de verlichting gedurende een langere tijd op een bepaalde wijze werkt en dit wordt veranderd, 

dan valt het de bewoners pas op. Als het lichtniveau afwijkt, zowel lager of hoger, ontstaan klachten. 

Dit is een fenomeen waarmee bij testen rekening moet worden gehouden. De testperioden dienen 

minimaal enkele maanden te duren op tijdstippen waar het waarneembaar is, zoals in de winter.  

Vaak blijkt een lager lichtniveau met een goede gelijkmatigheid ook te werken. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat in wijken met veel ouderen een hoger lichtniveau eerder gewenst is. 

Ooggevoeligheid en donkeradaptie 

Op basis van de oogeigenschappen is een voorwaarde af te leiden voor een minimaal lichtniveau. 

De mens neemt het beste waar bij luminantieniveaus van meer dan 3 Cd/m2, het zogenaamde 

fotopisch of dagzicht. De waarneming geschiedt geheel door de kegeltjes in het oog, waarmee we 

scherp kunnen zien en die een snelle responstijd hebben. Dit betekent bij reflectiecoëfficiënten van 

wegdekmaterialen van 7% tot 10%, dat een optimale verlichtingssterkte om te schakelen tussen 30 

en 43 lux ligt. Dit is vergelijkbaar met de hoogste niveaus in de ROVL-2011.  
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De snelle responstijd is vooral van belang bij verkeers- en conflictgebieden (de M en C-klassen uit de 

ROVL-2011). Maar op basis van verkeersintensiteiten, gebruik en inrichting van de weg kan een lager 

lichtniveau volstaan.  

Wat is dan de theoretische ondergrens waarop het oog nog betrouwbare informatie geeft? 

Nemen de lichtniveaus af, dan komt het oog in het zg. mesopisch zicht. Dan gaan de verder uit elkaar 

staande staafjes in het oog meedoen. Hoe lager het lichtniveau wordt, hoe minder goed de dicht bij 

elkaar staande kegeltjes werken en men dus minder scherp kan waarnemen, waardoor ook de 

responstijd afneemt.  

 

Figuur 2 adaptieproces; bron Dr. J. Vos uit "Oog en Werk" (1989). 

Dit proces heet donkeradaptie en is de fysiologische aanpassing van het oog aan verminderende 

lichthoeveelheden. Dit proces duurt enige tijd, zoals zichtbaar is gemaakt in figuur 2. De grafiek geeft 

aan hoe snel het oog weer kan zien na plotselinge vermindering van het lichtniveau. Stel dat het 

luminantieniveau in een ruimte 1 Cd/m2 is. Als het licht uitgeschakeld wordt en alleen maanlicht 

zichtbaar is, duurt het tussen 7 en 9 minuten voordat we weer zicht hebben. Bij een 

luminantieniveau van 0,01 Cd/m2 werken de kegeltjes in het oog niet meer en kunnen we geen 

kleuren meer onderscheiden. Hierbij blijven we overigens wat langer de groen/blauwe kleuren zien, 

rood wordt als eerste uitgeschakeld (het zg. Purkinje effect). We zijn nu in het scotopische gebied. De 

staafjes in het oog staan er nu alleen voor. Als het nog donkerder wordt kan het nog 20 minuten 

duren voordat de staafjes op hun gevoeligst zijn. 



 
14 

 

 

Als we dit beschouwen kan theoretisch bepaald worden wat een absolute ondergrens is voor het 

aanschakelen van de openbare verlichting. In figuur 3 is de donkeradaptiegrafiek toegevoegd aan de 

meting van de verlichtingssterkte bij zonsondergang. Aangenomen is dat de verhouding 

(reflectiecoëfficiënt) tussen luminantie en verlichtingssterkte 15 is.  

Van ongeveer 2 lux tot 0,8 lux is de lichtgevoeligheidstoename van het oog vergelijkbaar met de 

lichtafname ten gevolge van de zonsondergang. Dit is het gebied met de “knik” in de 

donkeradaptiegrafiek, de kegeltjes verliezen bij ongeveer 0,8 lux hun werking. Het betreft een 

kritische grens; wordt het namelijk sneller donker, dan kan ons oog dat niet volgen en kunnen we 

tijdelijk niet goed waarnemen. Als de staafjes volledig werken gaat het proces weer sneller.  

Dit betekent dat 2 lux een kritische ondergrens is voor schakelen (bij een factor 15 L/E). 

Hierbij is echter uitgegaan van een ideale situatie voor het oog, namelijk geen storende 

lichtinvloeden, zoals verblinding. Het adaptieproces is namelijk gevoelig voor sluierluminantie. De 

ondergrens waarop we nog kunnen waarnemen, wordt bepaald door de lichtgevoeligheid van de 

kegeltjes en staafjes. Door invallend licht in het oog dat zich verspreidt in de oogbol, de 

sluierluminantie, neemt de gevoeligheid voor het zien van luminantie af. In bijlage 7 ROVL-2011 staat 

opgemerkt dat we hierdoor altijd hoog mesopisch zien, veroorzaakt door lichtbronnen die altijd in 

ons oog zichtbaar zijn. Aangenomen is dat dit ook de hemelhelderheid en luminanties van de 

bebouwing en/of landschap betreft. In formules voor het bepalen van de luminantieniveaus bij 

tunnelingangen worden deze luminanties namelijk altijd meegenomen.  

In de praktijk moeten we de sluierluminantie dus altijd optellen bij de oogadaptie.  

Figuur 3 donkeradaptie in relatie tot de verlichtingssterkte 
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Figuur 4 bepalen luminantie in kijkhoek, CIE88 

Voor het bepalen van de sluierluminantie zijn modellen beschikbaar uit de tunnelverlichting. Deze 

zijn echter gemaakt voor verkeerswegen bij een onbewolkte hemel met de zon op het hoogste punt. 

Zoals uit de Dialux daglichtplaatjes (paragraaf 2.4) blijkt, zijn wel luminanties bij schemering te 

bepalen. Theoretisch is de sluierluminantie onder meer te bepalen met een diagram in de kijkhoek 

van de weggebruiker. In figuur 4 is het diagram uit de CIE88:2004 opgenomen. Van ieder vakje is de 

gemiddelde luminantie te bepalen (bijvoorbeeld met een foto in de schemering cf. CIE88). Hieruit 

volgt dan voor het wegverkeer de sluierluminantie. Opgeteld bij de minimaal vereiste 

ooggevoeligheid, kan dit een methode zijn voor het bepalen van geschikte schakelniveaus in 

afzonderlijke gebieden. 

Om een idee te krijgen van de hoogte van de sluierluminantie kan de formule voor het bepalen van 

de Threshold Increment TI wellicht gebruikt worden. De sluierluminantie is dan: Ls = TI x Lgem2 / 65. 

We beschouwen de hemelluminantie als openbare verlichting. Aan de TI stellen we geen grenzen 

(worst case) en deze is dan 100%. Als we uitgaan van een gemiddelde wegdekluminantie van 3 Cd/m2 

(overgang fotopisch/mesopisch) is de sluierluminantie 0,14 Cd/m2, zijnde 5%. Hierbij is voor het 

gemak aangenomen dat het oogadaptieniveau gelijk is aan de gemiddelde wegdekluminantie. Het 

gebruik van deze formule is arbitrair, omdat we niet te maken hebben met te onderscheiden 

verlichtingsarmaturen op een verkeersweg.  

Vooralsnog kunnen we uitgaan van oogadaptie in het “hogere mesopische zicht”.  

Responstijden oog en leeftijd 

Reeds opgemerkt is dat de responstijd van het oog in het mesopische gebied achteruit gaat. In 

verkeersgebieden waar snelle waarnemingen vereist zijn, worden in de EN13201 en de ROVL-2011 

hogere luminantiewaarden aanbevolen. Dit pleit ook voor schakelen bij hogere luminantiewaarden 

op verkeerswegen.  

Verder is het nog van belang op te merken dat ouderen een tot 5 maal hoger lichtniveau nodig 

hebben om comfortabel te kunnen zien. De richtlijnen voor openbare verlichting zijn opgesteld op 

basis van fysiologische gegevens van een 23-jarige. Iemand van 60 jaar heeft echter 5 maal zoveel 

licht nodig. Dit komt doordat de maximale pupilgrootte met 40% afneemt en het glasachtig lichaam 
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vertroebelt en vergeelt onder invloed van Uv-licht. Dit zorgt voor een hogere gevoeligheid voor 

verblinding en het slechter waarnemen van contrasten, zie ook sluierluminantie. 

Aangenomen wordt dat de kritische ondergrens voor inschakelen 10 lux is in plaats van 2 lux. 

Lichtadaptie 

Tot nu toe is alleen de donkeradaptie besproken, omdat deze voor het schakelen het meest kritische 

en meest langdurige proces is. Uit de literatuur blijkt dat het omgekeerde proces 2 maal zo snel gaat,  

doordat bepaalde elektrochemische processen geblokkeerd kunnen worden. Wel is er bij plotselinge 

overgang van donker naar licht sprake van verzadiging en kan enige minuten niet goed worden 

waargenomen. Hiervoor kan bij tunnelverlichting in het laatste deel een hoger lichtniveau 

geïnstalleerd worden. Bij zonsopgang gaat het proces geleidelijker. 

Lichtadaptie gaat 2 maal zo snel als donkeradaptie 
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2.4 Invloed stedenbouw op schakelen 

Veel steden zijn in het centrum voorzien van hogere bebouwing en deels overdekte passages en 

tunneltjes. Door schaduwwerking zijn deze gebieden in de schemering sneller donker.  

Dit geldt ook voor alle wat minder brede straten met veel bomen. Dit soort straten komt relatief veel 

voor in woonwijken.  

Om een beeld te krijgen van de lichtniveauverschillen bij hoge en lage bebouwing is een Dialux 

berekening gemaakt. In het lichtberekeningsprogramma Dialux is het mogelijk om 

daglichtberekeningen te maken op verschillende data en tijden van de dag, zie figuur 5. 

 

 

Figuur 5 Daglichtberekening bebouwing 

De bovenste twee plaatjes betreffen 21 december en de onderste twee 21 juni. De twee rechtse 

plaatjes zijn een kwartier na zonsopgang gemaakt en de twee linkse om 12 uur ‘s middags. 

Het betreft een abstracte simulatie van twee kantoorgebouwen van 10 meter hoog met een 

promenade ertussen van 9 meter breed. Een in winkelcentra veel voorkomend profiel. 

In december zijn de schaduwen lang en blijft de promenade in de schaduw. In juni is de promenade 

deels door de zon verlicht. Bij zonsopgang is de situatie echter heel anders. In beide gevallen staat de 

zon laag en zijn de schaduwvormen gelijk. In de zomer is het lichtniveau al snel wat hoger, maar de 

verhouding tussen het lichtniveau op de promenade en het lichtniveau op het dak van de kantoren is 

gelijk aan de verhouding in de winter. De verhouding is in beide gevallen ongeveer 30%.  
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Dit opent de mogelijkheid om van typische stedelijke profielen met hoogbouw de verhoudingen te 

berekenen met behulp van Dialux. Als we weten dat het lichtniveau in de promenade 30% is van het 

onbelemmerde lichtniveau, dan is met een schakelgrafiek af te leiden hoeveel tijd eerder geschakeld 

moet worden, zie figuur 6 in paragraaf 2.5.  

Voor straten met hoge bladerrijke bomen aan de zonkant is het effect vergelijkbaar.  

Aangezien de schaduwwerking goed te bepalen is, kan worden uitgegaan van één lichtsensor in 

dezelfde gemeente. De schakeltijdstippen kunnen dan van verschillende lichtniveaus afgeleid 

worden.  

Typische profielen berekenen met Dialux daglicht module voor bepalen lichtniveaus schemering 

 

2.5 Relatie tijd, zonnehoek en lichtniveau  

 

In figuur 6 is de relatie zichtbaar gemaakt tussen het lichtniveau, de zonnehoek gedurende de 

schemering en de maand. In figuur 7 is de zonnebaan ter hoogte van de gemeente Apeldoorn 

zichtbaar gemaakt.  

Figuur 6 relatie lichtniveau, zonnehoek en maand 
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Wat als eerste opvalt, is het verschil tussen de maanden. In december en juni is de schemertijd 

(waarbij de zon zakt van 0 tot -5 graden achter de horizon) 12 minuten langer dan de schemertijd in 

maart en september ter hoogte van Apeldoorn (52 graden noorderbreedte, geïnterpoleerd). Dit was 

in het vooronderzoek al onderkend als verschil tussen Leeuwarden en Maastricht, zie inleiding.  

Om optimaal te kunnen schakelen is eigenlijk voor iedere locatie een dergelijke grafiek aan te 

bevelen. De afgebeelde grafiek in figuur 6 is afkomstig uit Duitsland, maar kan voor de juiste 

breedtegraden gebruikt worden voor Nederland door te interpoleren. De verlichtingssterkten in de 

grafiek wijken echter af van de eigen indicatieve waarneming. Op de tijd van zonsondergang was het 

in Apeldoorn 47 lux. Op dat moment is de zonnehoogte -0,5 graden (doorsnede zon). In de grafiek is 

het dan nog 300 lux. Bij zonsopgang komt het meer in de richting: 147 lux. Nu is het wel zo dat de 

verlichtingssterkten sterk afhankelijk zijn van de locatie en weersomstandigheden. Dit is zichtbaar 

gemaakt in tabel 1. Dit zijn tabellen die de directe zonnestraling in W/m2 weergeven in 

uurgemiddelden. Dit kan bij benadering omgerekend worden naar de eenheid lux door te 

vermenigvuldigen met 683 (1 lux = 1 lm/m2 = 1 cd.sterradiaal/m2 = 1/683 W/m2 waarbij 1 Cd=1/683 

W/sterradiaal).  

Wat in de tabellen opvalt, is dat de maximale directe zonnestraling op De Kooij (Noord-Holland) in 

mei en juni rond 13 uur is en in Limburg in mei rond 12 uur. In het kader van het onderzoek zijn de 

uurgemiddelden bij aanvang en einde van de dag van belang. Dit loopt ook uiteen. Waar op De Kooij 

in januari het eerste uurgemiddelde 3 W/m2 is (2 klux), is dat in Zuid-Limburg 6 W/m2.  

 

Tabel 1 overzichten zonnestraling in W/m2 

  

Figuur 7 tabel zonnestraling locatie de Bildt in grafiekvorm 
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Getracht is de tabellen te gebruiken om het relatiediagram zonnehoogte-verlichtingssterkte te 

verbijzonderen naar locatie, door een relatie te berekenen met de zonnebaandiagrammen, zie figuur 

7a. Deze zijn per locatie te berekenen met een zonnecalculator. Om de relatie te leggen blijken de 

stralingstabellen echter te grof te zijn. Er lijkt een factor cos3 tussen te zitten. Dit kan nader 

onderzocht worden met betere data. Wel blijkt hieruit dat de steilte van de toe- of afname van de 

zonnestraling cq. verlichtingssterkte vergeleken met de mooie symmetrie van de zonnebaan per 

locatie aardig afwijkt.  

Grafiek 7 betreft de gemeten zonnestraling op locatie de Bilt. Het is zeker vergelijkbaar met de 

zonnehoogte en de werkelijk gemeten verlichtingssterkten. Vooral uit de aanvangshoeken van de 

zonnestralingsgrafieken is de toe- of afname van de verlichtingssterkte af te leiden. Uit het verschil 

tussen figuur 7 en 7a blijkt ook de invloed van het weer. 

 

 

Figuur 7a zonnebaan grafiek gemeente Apeldoorn; http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html 

 

Figuur 8 is afgeleid van de indicatieve waarneming te Apeldoorn. Hierin neemt de verlichtingssterkte 

een factor 10 toe per kwartier. Uit de zonnebaan grafiek en figuur 6 is op te maken dat dit per maand 

verschilt van 10 minuten tot een kwartier. 

 

http://solardat.uoregon.edu/SunChartProgram.html
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Figuur 8 relatie tijd verlichtingssterkte zonsopgang 

 

Het verlichtingsniveau neemt in maart/september ieder kwartier met een factor 10 af of toe 

gedurende de schemering. In juni/december is dat per 10 minuten. 

 

2.6 Optimaal in- en uitschakelniveau 

Theoretisch bepaald optimaal schakelniveau 

Zoals besproken in 2.3, is de kritische inschakelgrens voor de openbare verlichting 10 lux. Er wordt 

dan rekening gehouden met ouderen en de donkeradaptie eigenschappen van het oog.  

10 lux is de ondergrens. Maar de lampen hebben enige opstarttijd nodig. De lagedruk natrium 

lampen hebben de langste opstarttijd van wel een kwartier om op de hoogste brandsterkte te 

komen. Bij hoge druk natrium lampen en metaalhalogeenlampen duurt het ongeveer 4 minuten. 

Fluorescentielampen hebben maximaal enkele minuten nodig. Door het toepassen van elektronische 

voorschakelapparaten, is deze periode inmiddels al voor veel lampen versneld. De nieuwe LED-

lampen hebben een opstarttijd van enkele seconden. 

De lagedruk natrium lampen worden door veel gemeenten verminderd en vervangen door sneller 

opstartende lampen. Bij elkaar hebben we nog te maken met enkele minuten opstarttijd. Dit is in de 

lange schemerperiode bij 3 minuten toch nog een factor 1,5, zie figuur 8. De verlichting moet dan 

geschakeld worden bij 15 lux, de hoogste P-klasse.  

Dit geldt dan uiteraard alleen voor gebieden waarvoor de P-klassen gelden uit de ROVL-2011 en voor 

de lagere M en C-klassen. Als meer licht vereist is op de weg: bij M2 en M1 of C0, C1 en C2, kan 

gekozen worden voor het lichtniveau van die klasse, vermeerderd met een factor 1,5 vanwege de 

opstarttijd van de lampen. 



 
22 

Als de wegen voorzien zijn van LED-verlichting is deze factor uiteraard niet nodig. De grens blijft dan 

voor de lagere vereiste lichtniveaus 10 lux. 

Optimaal inschakelen op 1,5 maal niveau van de vereiste lichtklasse met een minimum van 15 lux.  

Het uitschakelen van de verlichting is veel minder kritisch. Het lichtadaptieproces gaat 2 maal zo snel. 

Het ligt dan ook voor de hand om bij de helft van de vereiste inschakelniveaus uit te schakelen.  

Optimaal uitschakelen bij 1 maal niveau van de vereiste lichtklasse met een minimum van 7,5 lux. 

Het optimale schakelniveau bij viaducten, tunnels en dergelijke objecten, kan met behulp van een 

Dialux berekening worden vastgesteld of gemeten op locatie. Van belang is de factor ten opzichte 

van het niveau in de open ruimte. Met de gegeven figuren kan het tijdstip van eerder schakelen 

worden bepaald. 

Optimaal schakelen van tunnels en viaducten is afhankelijk van factor schaduw/open ruimte.  

 

Empirisch bepaald schakelniveau 

Uit de onder diversen gemeenten gehouden enquête blijkt dat diverse gemeenten schakelen bij 30 

lux (in) en 15 lux (uit). Met name Groningen en Utrecht hebben dit empirisch bepaald door:  

 zelf op straathoogte te meten wat een aanvaardbaar lichtniveau is; 

 door diverse niveaus uit te proberen. 

In Groningen bleek dat bij lagere lichtniveaus klachten kwamen uit gebieden met hogere bebouwing 

en/of met veel bomen in de straat. Daar vindt schaduwwerking plaats, het algemene schakelniveau 

in Groningen is hierop aangepast. Het betreft echter altijd gedeelten van het totaal aantal straten. 

Op de open delen van de straten kan best een lager schakelniveau worden gebruikt.  

Als het schakelniveau niet op buurt- of wijkniveau kan worden aangepast, kan een hoger 

schakelniveau worden aangehouden dan de theoretisch bepaalde 15 lux en 7,5 lux. Deze afweging is 

afhankelijk van het percentage hoge bebouwing en/of boomrijke straten. 

Een hoger schakelniveau hanteren bij een nader te bepalen (hoog) percentage schaduwwerking in de 

straten. Het hogere niveau kan worden berekend of empirisch bepaald. 
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2.7 Positie lichtmeters en grootte meetgebied 

In bijlage 3 is een lichtmeting beschreven waaruit de invloed van de bewolking blijkt. Hierdoor kan 

tot wel een half uur tijdverschil optreden voordat hetzelfde lichtniveau wordt bereikt. Schakelen op 

tijd kan dan mogelijk onveilig zijn. Dit pleit voor het meten en schakelen op lichtniveaus. 

Uit de stralingstabellen van paragraaf 2.5 blijkt dat ook per locatie grote verschillen bestaan tussen 

de lichtniveaus gedurende zonsopgang en zonsondergang. Dit heeft alles te maken met de 

gemiddelde wolkenbedekking. Het is duidelijk dat naast het schakelen op lichtniveau ook op basis 

van de geografische positie geschakeld moet worden. De regio’s kunnen ook niet te groot zijn, omdat 

anders het ene deel te laat wordt geschakeld en het andere te vroeg. Het maken van kleinere 

schakelregio’s is alleen positief voor het comfort en wellicht voor de veiligheid van de inwoners van 

de regio. Als de regio’s te groot zijn kunnen de lichtniveaus te ver onder het minimaal verantwoorde 

niveau komen.  

Maand Leeuwarden Maastricht Toelichting 

December 8:39 8:26 Zonsopgang (wintertijd) 

 7:56 / 43 min 7:47 / 38 min Begin schemering / schemerperiode 

Juni 4:02 4:16 Zonsopgang (wintertijd) 

 3:11 / 51 min 3:30 / 46 min Begin schemering / schemerperiode 
Tabel 2 overzicht tijden zonsopgang noord en zuid 

 

Maximale grootte schakelgebieden 

In paragraaf 2.3 is bepaald dat de minimaal vereiste oogadaptie kritisch is bij ongeveer 0,15 Cd/m2 

en, gecorrigeerd met de leeftijd en reflectiefactoren, een minimale verlichtingssterkte geeft van 10 

lux. 

Theoretisch is het mogelijk om op de grens met Duitsland een luxmeter te plaatsen, die bij 

zonsondergang een signaal afgeeft voor de woongebieden op het moment dat het daar 15 lux is.    

Het is dan geborgd dat in het hele land de verlichting op tijd aangaat. Dit betekent echter dat het in 

Zandvoort nog minstens 150 lux is, omdat het daar een kwartier later pas 15 lux is. Verdeling in 

kleinere delen is uiteraard nodig. 

De aarde draait op 52 graden noorderbreedte (Utrecht) met een snelheid van 1028 km/u.  

We nemen aan dat gemeten wordt op de westelijke grens van het gebied. Dan dient op het moment 

van inschakelen op 15 lux, het lichtniveau aan de oostelijke kant van het gebied nog echt de kritische 

ondergrens van 10 lux te zijn. Een lichtterugval van 15 naar 10 lux duurt ongeveer 11 minuten 

volgens figuur 8. Dit betekent een maximale afstand van 11/60 * 1028 is 188 kilometer in de Oost-

West richting. Dit betekent wel dat de ouderen onder ons benadeeld worden, omdat er dan geen 

rekening met de opstarttijden van de lampen gehouden wordt.  

De noordwest verschillen zijn lastiger. Als heel Nederland uitgeschakeld wordt vanuit Apeldoorn is 

het ’s zomers in Maastricht al 7 minuten licht en in Leeuwarden nog 6 minuten donker, zie tabel 2. In 

de winter is het precies omgekeerd. Kritisch is ook hier weer het eerder donker worden. Ook hier zijn 

de 11 minuten kritisch. In Weert is het 11 minuten eerder zonsopgang dan in Leeuwarden. Dit is een 
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afstand van 270 kilometer. Voor de bepalingen van de zonsopgang- en zonsondergangtijden zie 

http://www.dekoepel.nl/calculator.html.  

De grootte van de gebieden is op basis van de 10 lux ondergrens niet echt kritisch.  

Gaan we kritischer kijken en accepteren we maximaal 10% (1,5 lux) lichtterugval, dan betreft het 

maar 2 minuten in de lange schemerperiode. Dit betekent voor de oost-west richting een maximale 

afstand van 2/60*1028 is 34 kilometer. In de noordwest richting betekent dit 2/11 * 270 km is 49 km. 

Uit de indicatieve waarneming Apeldoorn is een periode van afgerond 1 minuut tussen 15 lux en 13,5 

lux gemeten (16:36:13-16:35:18). Dit is nog kritischer. Aangezien de locaties “worst case” berekend 

moeten worden, brengt dit de maximale omvang van de gebieden terug tot 17 kilometer oost-west 

bij 25 kilometer noord-zuid. Dit benadert al de omvang van een stedelijke agglomeratie. 

Aangenomen is dat 10% een aanvaardbare afwijking van het schakelniveau is. De maximale 

schakelgebieden ten oosten van de meter zijn 17 kilometer oost-west bij 25 kilometer noord-zuid. 

De luxmeter is in deze berekening aan de westkant van het te schakelen gebied geplaatst, zodat een 

eventueel gebied ten westen van de meter niet eerder ingeschakeld wordt. De meter dient gezien de 

omgekeerde schemerverschillen zomer/winter in het midden van de noord-zuid richting in het 

gebied te zijn geplaatst. 

 

Figuur 9 opstelling luxmeters 

Dit heeft echter gevolgen voor het uitschakelen van de OVL. Aan de oostkant van de meter is het dan 

al eerder licht. In feite schakelt de meter dan te laat uit. Als de meter ingesteld staat op het lagere 

uitschakelniveau is dit verschil nog niet zo groot. Om het goed te doen zou dan eigenlijk op de 

oostflank van het gebied ook een luxmeter moeten staan voor het uitschakelen, zie figuur 9.  

In principe kan dit zo gerealiseerd worden. De westelijke meter kan dan weer gebruikt worden voor 

het inschakelen op een hogere waarde van de verlichting van het gebied daar weer ten oosten van. 

Dit pleit voor losse lichtcellen, die communiceren met de schakelinfrastructuur. Deze cellen kunnen 

dan op de optimale plaatsen worden opgesteld. 

  

http://www.dekoepel.nl/calculator.html
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Hoogte lichtmeter 

Lichtmeetapparatuur (luxmeter) zal over het algemeen op het dak van een gebouw zijn gemonteerd. 

De opstelling dient vrij te zijn van schaduwwerking. Hierbij kan de vraag worden gesteld of het 

lichtniveau op dakhoogte (vaak tussen 10 en 20 meter), voldoende relevant is voor het lichtniveau op 

straatniveau.  

Omdat het licht van de zon wordt gemeten is de afstand tot de grond minder relevant, gezien de 

grote afstand tot de zon of eigenlijk tot de luminantie van de hemelkoepel of bewolking.   

 

 

Figuur 9a hoogte luxmeter 

 

Relevant is het verschil tussen het vrij gelegen meetpunt en de schaduwwerking op straatniveau. In 

paragraaf 2.4 is beschreven dat, afhankelijk van de mate van schaduwwerking, een correctiefactor 

nodig is. Deze factor van bijvoorbeeld 40% houdt in dat het lichtniveau op de grond door 

schaduwwerking 40% minder is dan het lichtniveau op een vrij liggend punt, zie figuur 9a. Met deze 

factor kan dan een hoger lichtniveau worden vastgesteld waarop geschakeld moet worden. Bij deze 

factor van 40% is het schakelniveau (15 lux / 40%): 37,5 lux.  
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2.8 Schakelkosten 

Voor het schakelen via het Toonfrequent systeem worden in veel gevallen kosten in rekening 

gebracht door de netbeheerders. Hier is echter sprake van ongelijkheid, omdat bijvoorbeeld Delta en 

Liander geen kosten in rekening brengen en anderen wel. In 2009 is dit al door de VNG aanhangig 

gemaakt bij de NMA. 

Deze kosten zijn in de volgende steden als volgt: 

 Utrecht: € 60,- per jaar en per ontsteekpunt; 

 Groningen: € 24,- per jaar en per ontsteekpunt. 

Een apart systeem, zoals Utrecht dit kent, vergt de volgende investering: 

 Aanschaf lichtcel en communicatieapparatuur à € 1.500,-; 

 Aanschaf ontvanger en schakelautomaat, inclusief inbouw, per ontsteekpunt à € 500,-; 

Periodiek zijn er de volgende kosten: 

 Onderhoud systeem: jaarlijks maximaal € 10,- per ontsteekpunt (ontvanger is onderdeel van 

inspectie en storingen hele ontsteekpunt) 

 Dagelijkse sms berichten naar ieder ontsteekpunt à 7 eurocent; 

 Rapportagekosten: per kwartaal € 60,- per totaal aantal ontsteekpunten. 

Het systeem kan worden afgeschreven over een periode van minimaal 20 jaar. Dit is bij benadering 

de levensduur van elektronische componenten. TF-ontvangers gaan langer mee, dus 20 jaar is 

wellicht aan de korte kant.  

Bij 100 ontsteekpunten is de jaarlijkse afschrijving exclusief rente: € 25,75 per ontsteekpunt. De 

lichtcel is dan verdeeld over 100 ontsteekpunten2. 

De jaarlijkse onderhoud en communicatiekosten zijn dan: € 25,55 sms-kosten plus € 12,40 voor 

onderhoud en rapportage per ontsteekpunt per jaar. 

In totaal betreffen de kosten: € 63,70 per jaar per ontsteekpunt. Waarschijnlijk zijn de kosten wat 

lager door een langere afschrijftermijn. Het geeft een goede indicatie van de kosten van een zelf aan 

te schaffen systeem.  

  

                                                             
2 Op 1 ontsteekpunt zijn ongeveer 100 lichtmasten aangesloten. 
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Hoofdstuk 3 Conclusies en aanbevelingen 
 

3.1 Conclusies 

De volgende conclusies kunnen getrokken worden uit de in hoofdstuk 2 beschreven beschouwingen. 

De onderbouwing van de conclusies is eveneens in hoofdstuk 2 beschreven. 

Een eerste conclusie is dat er niet geschakeld dient te worden op tijd, maar op lichtniveau. De 

voornaamste reden is het per dag optredende, willekeurige en soms grote tijdsverschil tussen het 

lichtniveau rond zonsopgang en zonsondergang. Dit wordt veroorzaakt door de wolkenbedekking, 

die afhankelijk is van het weertype en de locatie. 

 

Techniek 

De opnemer van een schakelsysteem moet bedrijfszeker zijn en geborgd door een back-up, 

bijvoorbeeld een andere lichtcel of een astronomische klok. 

De communicatie van het schakelsysteem van lichtcel (lichtsensor) naar een ontsteekpunt of 

lichtpunt moet bedrijfszeker zijn. Storingen dragen niet bij aan de veiligheid in stedelijke gebieden. 

 

Levering 

Het profiel van de OVL vermogensafname is goed voorspelbaar, ook al wordt op lichtniveau 

geschakeld. Op lange termijn kan het profiel bepaald worden op basis van gemiddelden. Op korte 

termijn een profiel bepalen kan op basis van weersvoorspellingen. 

 

Optimale lichtniveaus en schakeltijdstippen 

De lichtniveaus aangegeven in de ROVL-2011 zijn gebaseerd op het gebruik openbare ruimte en 

vormen de ondergrens voor schakelniveaus OVL. De aanbevolen niveaus plus correctiefactoren 

dienen minimaal gewaarborgd te zijn. 

Met name de donkeradaptie (het wennen van het zicht aan het donker worden) is een kritisch 

proces. De lichtadaptie gaat twee maal zo snel en is hierdoor minder kritisch. 

De donkeradaptie is op het lichtniveau van 2 tot 0,8 lux kritisch, omdat daar de kegeltjes hun werking 

beginnen te verliezen. De snelheid van het adaptieproces grenst daar aan de snelheid van de 

verandering van het schemerniveau. Dit is de belangrijkste conclusie, omdat hierop de minimaal 

benodigde schakelniveaus zijn gebaseerd. 

De sluierluminantie, die de kritische drempel verhoogd, lijkt beperkt van invloed te zijn. 

Door ouderdom is 5 maal zoveel licht nodig, waardoor de grens op 10 lux komt. 
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Ondanks de steeds sneller opstartende lampen heeft nog steeds een groot deel van de lampen, met 

name in verkeersgebieden (met hoge druk natrium lampen), een opstarttijd van zeker 3 minuten. Dit 

is een factor 1,5, waardoor minimaal op 15 lux geschakeld moet worden. Ook fluorescentie lampen 

(met name PLL) hebben nog 1 tot enkele minuten nodig. Is het hele ontsteekgebied voorzien van 

EVSA of LED, dan kan deze opstartfactor sterk verminderd of nagelaten worden. 

Optimale inschakelniveaus zijn de vereiste niveaus van de ROVL maal 1,5 met een minimum van 15 

lux. Gezien de snelle lichtadaptie is dit minimaal 7,5 lux bij uitschakelen of 1 maal de vereiste waarde 

van de verlichtingsklassen ROVL. 

Bij aanpassen van schakelniveaus dient rekening te worden gehouden met het fenomeen gewenning 

van de bevolking. Een goede communicatie is dan belangrijk. 

 

Schakeltijden bij schaduwwerking en opstelling lichtcel 

De invloed van de bebouwing en het daardoor eerder schakelen van de verlichting wegens 

schaduwwerking, is goed in beeld te brengen met de daglichtmodule van het 

lichtberekeningsprogramma Dialux. Met eenvoudige objecten kan een bestaande situatie snel 

gesimuleerd worden. Hieruit ontstaat een verhouding tussen het lichtniveau in de vrije ruimte en in 

het schaduwgebied. Met behulp van de grafieken of vuistregel kan een optimaal schakelmoment 

worden berekend. 

Uit de praktijk blijkt dat vaak een hoger schakelniveau dan het theoretische bepaalde niveau van 15 

lux en 7,5 lux gewenst is. Dit komt met name door de schaduwwerking op straatniveau. Klachten 

komen met name uit straten met hoge bebouwing en veel bomen.  

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de lichtcel waarmee het schakelniveau wordt gemeten, bij 

voorkeur vrij wordt opgesteld zonder schaduwwerking. Op basis van berekeningen en/of metingen 

op de grond, zijn dan afgeleide schakelniveaus en -momenten te bepalen. 

 

Invloed geografische positie lichtcel en wolkenbedekking  

Geconcludeerd is dat er een relatie ligt tussen het lichtniveau, de zonnehoogte achter de horizon en 

de seizoensinvloed. In maart/september is de schemertijd langer dan in juni/december. Dit is 

eveneens sterk afhankelijk van de geografische breedte. Ook de geografische positie is sterk van 

belang.  

Een direct verband tussen lichtniveau en zonnehoogte lijkt aanwezig met een cos(y)3 factor, waarbij y 

de zonne-elevatiehoek is. Dit is gezien de beperkte data niet nader te onderzoeken. Hiervoor zijn 

meer precieze lichtmeetgegevens nodig. Deze factor kan dan gerelateerd worden aan de 

zonnestralingstabellen. 

Vuistregel: het lichtniveau in de schemerperiode neemt toe of af met een factor 10 in 15 minuten in 

voor- en najaar en in 10 minuten in zomer en winter. Dit is een vuistregel omdat een en ander 

varieert per locatie. 



 
29 

Geconcludeerd is dat de mate van toe- of afname van het lichtniveau per locatie sterk verschilt en 

dat dit met name veroorzaakt wordt door de wolkenbedekking. 

 

Maximale grootte schakelgebied 

Het maximale schakelgebied is berekend op 17 kilometer oost-west en 25 kilometer noord-zuid. De 

basis van dit gebied is een maximale afwijking van 10% op de kritische ondergrens van 15 lux. Het 

schakelgebied Zwolle-Deventer (zie bijlage 3) is dan bijvoorbeeld ook te groot. Vanuit Zwolle kan 

maximaal 13 kilometer zuidelijk geschakeld worden (als de lichtcel in Zwolle staat). 

Voor het inschakelen dient de lichtcel aan de westkant van dit gebied te staan en voor het 

uitschakelen aan de oostkant. In de noord-zuid richting dient het midden van het gebied 

aangehouden te worden. De meters kunnen uiteraard door twee aaneensluitende gebieden gebruikt 

worden voor in- of uitschakelen. 

 

Schakelkosten 

De schakelkosten zijn afhankelijk van de netbeheerder. Een eigen systeem is rond de € 60,- per jaar 

en per ontsteekpunt te financieren en te onderhouden. Per lichtpunt kan dit  60 eurocent zijn 

(uitgaande van 100 lichtpunten per ontsteekpunt). 

 

Ideaal systeem 

Deze conclusies leiden tot een ideaal systeem: een op lichtniveau te schakelen systeem, bewaakt 

door een astronomische klok of andere lichtcellen van aangrenzende gebieden. De lichtcellen staan 

op de oost- en westgrens, op de oostwest middellijn van het gebied, met een noord-zuid lengte van 

25 kilometer en oostwest lengte van 17 kilometer. 

Het inschakelniveau is minimaal 15 lux of 1,5 maal de benodigde verlichtingsklasse. Bij moderne 

armaturen kan de factor 1,5 verdwijnen en wordt het 10 lux of 1 maal de lichtklasse. Uitschakelen bij 

7,5 lux of 5 lux of 1 maal de lichtklasse. Met het systeem zijn instelbare optimale schakelniveaus voor 

schaduwobjecten (viaducten, hoge bebouwing of bomen, etc.) mogelijk. Deze objecten dient het 

systeem apart of als groep aan te kunnen sturen. Het systeem mag niet meer dan € 60,- per jaar 

kosten (afschrijving plus onderhoud, communicatie en rapportage). 

Dit ideale systeem kan indicatief een flinke besparing opleveren.  

Door in te schakelen op 15 lux, in plaats van een kwartier na zonsondergang, zie inleiding, wordt deze 

periode verlengd tot bijna een half uur, dit gebeurt namelijk ’s morgens ook. De verlichting brandt 

dan gemiddeld een half uur minder lang. Dit betekent indicatief een vermindering van 182,5 

branduren per jaar (het maximum was 455 uren besparing voor de hele schemerperiode). Dit levert 

een maximale besparing op van bijna 32 miljoen kWh per jaar (tegen maximaal 80 miljoen kWh voor 

de hele schemerperiode) bij een gemiddeld vermogen van 50W per lamp en 3,5 miljoen stuks.  
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Financieel is dit nog steeds een zeer groot bedrag: bij een gemiddelde prijs voor levering van energie 

van 6 eurocent is dit een bedrag van 1,9 miljoen euro. Dit is een besparing van 54 eurocent per 

lichtmast en per jaar. 

Deze waarde zal in de praktijk niet volledig gehaald worden, omdat de lampen met hogere 

vermogens op de ontsluitings- en snelwegen op hogere lichtniveaus geschakeld worden. Dat gebeurt 

nu ook al. Ook worden schaduwobjecten eerder geschakeld. Maar gezien de relatie met de 15 lux 

kan dit naar verhouding ook verminderen. 

Wat zijn dan de nodige investeringen en jaarkosten voor een systeem dat dit mogelijk maakt?  

Een nieuw systeem kost indicatief 60 eurocent per jaar per lichtmast. De besparing is mogelijk 54 

eurocent per jaar en per lichtmast. Dan zou het niet interessant zijn. Als echter de leverprijs van 

energie 7 eurocent per jaar wordt, dan worden de besparingen 64 eurocent per jaar/per lichtmast. 

Met de nodige voorbehouden kan dan een kostendekkend systeem worden gebouwd. Als de 

energieprijs blijft stijgen, zal netto bespaard gaan worden. De CO2 reductie zal uiteraard al bij ieder 

later moment van schakelen optreden. 

Door het overschakelen van conventionele voorschakelapparatuur en lampen naar EVSA of LED, kan 
de opstarttijd helemaal verlaten worden. Dit betekent een schakelniveau van 10 lux, ofwel een 
verkorting van de branduren met 5 minuten. Dit betreft dan 5,3 miljoen kWh (€ 320.000,-) extra 
besparing of 9 eurocent extra per lichtmast.  
 
Bij de berekening van de besparingen is uitgegaan van het schakelen op tijd. In de praktijk wordt toch 

veelal op een lichtniveau van 30 lux geschakeld. Dit is, op basis van figuur 6 ter hoogte van Utrecht, 

een besparing op brandduur van 6 minuten. Dit geldt dan zowel ’s morgens als ’s avonds en betreft 

dan 12 minuten. Het is duidelijk dat deze tijd de helft is van de brandduurbesparing bij het 

uitgangspunt schakelen op tijd. De investering in nieuwe apparatuur hoeft dan echter maar 

gedeeltelijk plaats te vinden, omdat al ontvangers per ontsteekpunt aanwezig zijn.  

Wellicht zijn extra cellen nodig, gezien het kleinere optimale schakelgebied dan nu gebruikelijk is. 

 

  



 
31 

3.2 Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt om te gaan schakelen op basis van het theoretische verlichtingsniveau van 1,5 

maal de aanbevolen waarden van de ROVL voor de bedoelde wegen, met een minimum van 15 lux 

voor inschakelen en 7,5 lux voor uitschakelen. 

Dit ideale systeem kan gezien de potentiële besparing en met de beschikbare technieken op korte 

termijn geïmplementeerd worden. Als de energieprijzen blijven stijgen is dit al snel rendabel. De 

milieuwinst is al direct aanwezig. 

Een aanbeveling betreft het verder onderzoeken van de schakelschema’s per gebied. Met meer data 

of een rekenmethodiek, kunnen deze idealiter afgeleid worden van de grafieken van de zonnehoogte 

en verbijzonderd naar gebied. Afwijkingen per gebied, zoals al bepaald in de zonnestralingstabellen, 

kunnen dan verwerkt worden. Ieder schakelgebied kan dan een “eigen” schakelgrafiek opstellen met 

de relatie lichtniveau, zonnehoek en seizoen. 

Verder kan kritisch gekeken worden naar de samenstelling van de armaturen in ieder gebied. Als 

deze allen of het grootste deel modern zijn, kan in plaats van het schakelen op minimaal 15 lux, op 

minimaal 10 lux ingeschakeld worden. Dit levert 5 minuten extra uitgeschakelde tijd op. 

Het ideale systeem is nu nog niet of gedeeltelijk aanwezig. Met name de aanstuurbaarheid van 

schaduwobjecten op hogere lichtniveaus, is nu alleen per (grote) groep mogelijk, waarbij ook het 

aantal lichtniveaus beperkt is. Het nieuwe systeem zal flexibel en per kleinere te schakelen groep 

ingezet moeten kunnen worden. 

Totdat deze systemen gebouwd zijn kan de beheerder bekijken of de gebieden niet te groot zijn. De 

beheerder van een verlichtingsinstallatie kan nadenken over het plaatsen van losse flexibele 

lichtcellen op de grenzen van de schakelgebieden. 

De gestelde theoretische benadering dient in de praktijk getoetst te worden. Dit komt vooral door de 
hogere schakelniveaus dan waar gemeenten, die zelf hun schakelniveaus in kunnen stellen, zelf op 
komen. Belangrijk is de afweging van het aantal schaduwrijke straten ten opzichte van het totaal 
aantal straten. Vooral als de schakelniveaus niet op buurtniveau kunnen worden ingesteld, is dit een 
beleidsuitgangspunt voor de hele gemeente. Dit kan iedere gemeente op basis van de 
stedenbouwkundige inrichting zelf bepalen. 
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Bijlage 2 Termen 
 

NSvV Nederlandse Vereniging voor Verlichtingskunde, zie www.nsvv.nl. 

NPR13201  Nederlandse praktijkrichtlijn voor het bepalen van de lichtniveaus in Nederland.  

ROVL-2011  Richtlijn Openbare verlichting 2011, opgesteld door een werkgroep vanuit de NSvV en 

 ondersteund door AgentschapNL en de Taskforce Openbare Verlichting. Vervangt de 

 NPR13201. 

PKVW  Politie keurmerk Veilig Wonen. Een door de overheid aanbevolen keurmerk voor het 

 veilig inrichten van de openbare en private ruimte. Openbare verlichting is een 

 onderdeel waarvan de eisen nagenoeg hetzelfde zijn als de ROVL-2011. 

SON Lamp type hoge druk natrium. Voor hogere vermogens volgens het principe 

 gasontlading, met een kleurindruk goudgeel. Zuinige, relatief goedkope lamp van        

 100-120 lm/W. Lange levensduur. 

PLL Lamp type compact fluorescentie. Voor lage tot gemiddelde vermogens volgens het 

 principe gasontlading en lichtkleuromzetting door fosforpoeders. Kleurindruk wit. 

 Zuinige en goedkope lamp van 80-100 lm/W. Lange levensduur. 

LED Lamp type halfgeleider. Voor lage tot inmiddels hoge vermogens. Kleurindruk wit. 

 Efficiëntie varieert afhankelijk van type (monochromatisch) tot kleurtemperatuur;          

 60 – 110 Lm/W. Kostprijs vrij hoog, maar daarvoor wel steeds efficiëntere LED-typen. 

 Zeer lange levensduur. 

SOX Lamp type lage druk natrium. Voor alle vermogens volgens het principe gasontlading, 

 met een kleurindruk oranje-geel. Efficiëntie varieert afhankelijk van systeemvermogen: 

 63 lm/W tot het zeer zuinige 180 Lm/W. Kostprijs is hoog met een korte levensduur. 

CVSA  conventioneel voorschakelapparaat, benodigd om de lamp te laten branden. Gebaseerd 

 op een spoel. De levensduur betreft de leeftijd van het armatuur. 

EVSA  Elektronisch voorschakelapparaat, is 15% energiezuiniger dan de CVSA. De levensduur 

 betreft 15 jaar. 

TCO  Total Costs of Ownership. Betreft alle kosten gedurende de levensduur van het apparaat 

 zoals: investering, onderhoud, energie en afvoer. 

  

http://www.nsvv.nl/
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Bijlage 3 Onderzoeken 
 

Resultaten enquête en interviews 

 

Tabel resultaten enquête 

Nadere toelichting: 

Groningen, de heren. M. Dijkstra en H. van der Wal 

De stad Groningen schakelt centraal op lichtniveau: 30 lux. De sensor is geplaatst tegen het centrum 

aan, is gericht op het zuiden, maar wordt beschut door een hoog gebouw. De verspreiding vindt 

plaats met TF. 

Enige jaren geleden is geëxperimenteerd met lagere lichtniveaus. Hierop werden veel klachten 

ontvangen van met name bewoners van straten met veel bomen. Na wat andere standen is het 

uiteindelijk weer op 30 lux terechtgekomen. Het niveau is “empirisch” vastgesteld. 

Gemeente tijd of lichtniveau transport signaal knelpunt wens

Zwolle lichtsensor netbeheerder

TF en binnenstad 

dynamisch dimsysteem

lichtniveau/schakel-

tijdstip niet in orde

bijv schakelen op 20 lux in en 15 

lux uit

Deventer klok/sensor netbeheerder TF

Signaal uit Zwolle, is 

vrij grote afstand. lokaler schakelen

Tilburg lichtsensor netbeheerder TF

afwijking lichtniveau 

door bewolking tov 

centraal meetpunt 

Brabant te 

'sHertogenbosch

nuancering per locatie en 

dynamisch systeem

Rotterdam

14 lichtcellen door de hele 

gemeente verspreid; 

schakelen op 30 lux in en 15 

Lux uit. TF nihil

wat meer TF signalen voor 

dimmen, schakelen is OK

Roosendaal lichtsensor netbeheerder TF

geen inspraak op 

schakelschema

gebiedsgericht schakelen op 

functie en gebruik

Maastricht

lichtsensor netbeheerder te 

Weert TF

afhankelijkheid 

netbeheerder

in/uit op basis zonsop- en 

ondergang

Groningen

lichtsensor locaal; schakelt 

op 30 lux in en uit. TF nihil geen

Lek-

Merwede 

gemeenten

vanuit netbeheerder; 

lichtsensor onbekend TF

geen invloed op 

schakeltijdstip schakelen op lokaal lichtniveau

Amsterdam

schakelt op lichtniveau; 

oorspronkelijk 48 lux in en 19 

lux uit. Nu 12 min later ivm 

besparing (in 22 lux en uit 9 

lux). Meten met 3 sensoren 

op verschillende locaties 

waarvan 2 backup.

analoge 2-

draadsverbinding en 44 

stuks GSM en 16 stuks 

GPRS verbindingen nihil

mogelijk nog zuiniger 

schakelen?

Utrecht

centrale lichtsensor met 15 

minuten rond zonsop- en 

ondergang als backup; 

lichtnivo is hoogste waarde 

NPR13201; schakelt op 30 lux 

in en op 15 lux uit eigen schakelsysteem geen

een meer precieze schakeling 

op lichtniveau naar locatie (bv 

woonwijk/centrum; huidig 

gemiddelde voldoet
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Utrecht 

Utrecht schakelt op 30 lux in en op 15 lux uit. Verspreiding via GPRS systeem naar ieder afzonderlijk 

ontsteekpunt. 

Rotterdam 

Schakelt eveneens op 30 en 15 lux en zeer lokaal (14 locaties).  

Lek-Merwede gemeenten 

Schakelen gebeurt met combinatie astronomische klok en lichtsensor. De kloktijden zijn een 

beveiliging voor onbedoeld schakelen. Er zijn geen klachten over te vroeg of te laat schakelen. Men 

heeft nu geen behoefte aan nuancering schakeltijden. 

Onderzoek beleidsnota’s: 

Gemeente bevindingen 

Deventer Schakelen vanuit Enexis Zwolle ongeveer 15 minuten voor zonsopgang en 
15 minuten na zonsondergang. Navraag leerde dat het schakelsignaal uit 
Zwolle komt. Zwolle schakelt op sensor vanuit Enexis. In verleden vragen 
gesteld, geen vervolg. 

Amsterdam Schakelt centraal in en uit, via 720 apart te schakelen ontsteekpunten. 10 
clusters met onderling afwijkende schakeltijden mogelijk.  

Helmond, De Marne, 
Schouwen Duiveland, 
Stadskanaal 

Schakelen de verlichting 15 minuten voor zonsopgang uit en 15 minuten 
na zonsondergang in. 

Bernheze Schakelt op basis astronomische klok. 

 

Amsterdam 

Het schakelniveau is gebaseerd op de gedachte dat de donkerste plekken tijdig voldoende licht 

hebben. 

Conclusies 

Wens van de gemeenten is over het algemeen het lokaal schakelen en invloed daarop uitoefenen. 

Het schakelen op lichtniveau heeft de voorkeur, waarbij verschillend gedacht wordt over de 

lichtniveaus. Deze kunnen genuanceerd worden naar de verschillende locaties in de stad. Hoewel er 

geen verschil bestaat tussen straten met een hoge bebouwing en straten met veel bomen. Deze 

laatste komen juist weer veel voor in buitenwijken. 
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Lichtmeting 

Om na te gaan hoe de zonsopgang en zonsondergang geschiedt, zijn op 16 en 17 december (bijna de 

langste nacht van het jaar), indicatieve lichtmetingen verricht van de schemering in de buurt van 

Apeldoorn.  

De weersomstandigheden waren zeer verschillend. 16 december was de meest zwaar bewolkte dag 

van de maand, zie grafiek KNMI met zonuren. 17 december was daarentegen de meest zonnige dag. 

De maximale lichtniveaus waren vergelijkbaar. Op de 16e werd maximaal 500 lux gehaald en op de 

17e maximaal 41.000 lux. 

 

 

 

De luxmeter was verticaal opgesteld richting het zuiden achter dubbel glas. Het dubbele glas gaf 

nagenoeg geen meetbare verzwakking (vergeleken met open raam). Richting zuiden was geen 

andere verlichting zichtbaar, behoudens een enkele tuinlamp op 20 meter. 
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De grafiek geeft de meting aan op twee dagen. De bovenste rode lijn is op 17 december waarbij te 

zien is dat al om 8 uur de 1 lux grens is gepasseerd. De dag ervoor, blauwe lijn, gebeurde dit pas rond 

8:25 uur. Helaas was op 16 december het programma niet lang genoeg ingesteld, waardoor de 

avondschemering gedeeltelijk is gemist. Gezien het grote weerverschil is toch besloten de meting te 

behouden. 
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In de tabel zijn de meetresultaten van de beide dagen met elkaar vergeleken. In eerste instantie op 

basis van het lichtniveau. In tweede instantie op basis van de tijd. 

Zoals ook al uit de grafiek blijkt, kunnen op twee aansluitende dagen al aanzienlijke lichtniveau 

verschillen ontstaan in de schemerperiode. Hetzelfde lichtniveau is ’s morgens met een half uur 

verschil gemeten.  

Als op tijd zou worden uitgeschakeld (15 minuten voor zonsopgang) zou het op 16 december nog 

maar 0,5 lux zijn en op 17 december al 23 lux. Hierdoor zou het op 16 december tot zonsopgang (een 

kwartier tot 8:40) nog onder het NPR of ROVL lichtniveau van de woonstraat zijn geweest.  

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het uitzonderlijk zwaar bewolkt was.  

  

16-12-2011 17-12-2011

E (lux) Tijd schakelmethode Tijd schakelmethode

? 8:25 15 min voor zonsopgang

4 8:40 zonsopgang

11 8:54 op 11 lux schakelen 8:19 op 11 lux schakelen

15 9:00 op 15 lux schakelen 8:23 op 15 lux schakelen

23 8:25 15 min voor zonsopgang

30 9:14 op 30 lux schakelen 8:27 op 30 lux schakelen

186 8:40 zonsopgang

47 16:24 zonsondergang

30 16:18 op 30 lux schakelen 16:29 op 30 lux schakelen

21 16:24 zonsondergang

15 niet gemeten 16:35 op 15 lux schakelen

11 niet gemeten 16:38 op 11 lux schakelen

9 16:39 15 min na zonsondergang

? 16:39 15 min na zonsondergang

Tijd E (lux) schakelmethode E (lux) schakelmethode

8:19 11

8:23 15

8:25 15 min voor zonsopgang 23 15 min voor zonsopgang

8:27 30

8:40 4 zonsopgang 186 zonsopgang

8:54 11 op 11 lux uitschakelen

9:00 15 op 15 lux uitschakelen

9:14 30 op 30 lux uitschakelen

16:18 30 op 30 lux inschakelen

16:24 21 zonsondergang 47 zonsondergang

16:29 niet gemeten 30 op 30 lux inschakelen

16:35 niet gemeten 15 op 15 lux inschakelen

16:38 niet gemeten 11 op 11 lux inschakelen

16:39 niet gemeten 15 min na zonsondergang 9 15 min na zonsondergang
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