
Tussenrapport ledoplossingen voor openbare verlichting
- deel A: Technische evaluatie ledpilots - september 2009

Inleiding
Het Ministerie van VROM heeft SenterNovem in 2008 opdracht gegeven om in samenwerking met de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in 2008/2009 een gecoördineerde evaluatie uit te voeren
bij circa 35 pilots in een 25 tal gemeenten voor openbare verlichting (OVL) met ledarmaturen. Tevens
zou daarbij informatie uitgewisseld worden met enkele andere gemeenten waaronder Apeldoorn, Breda,
Leiden en Utrecht die ook dergelijke pilots uitvoeren. Gedurende de opstart/uitvoering zijn om uiteen-
lopende redenen Hilversum en Heerhugowaard afgevallen en is Borsele er bij gekomen. De bedoeling
van die evaluatie is om aan de hand van praktijkervaring te kunnen vaststellen of ledoplossingen op korte
termijn grootschalig kunnen worden ingevoerd als een kansrijke en superieure energiebesparingstechniek.

Dankzij de medewerking van diverse gemeenten en andere betrokkenen wordt op basis van de tot nog
toe verzamelde informatie in dit deel A de resultaten van de technische evaluatie weergegeven en
kunnen er enkele voorlopige conclusies worden gepresenteerd. Hoewel er pas aan het eind van de
evaluatieperiode in deel C (eind 2009) een vollediger beeld gepresenteerd zal worden over de
geschiktheid van de ledoplossingen zal nu op basis van enkele afgeronde onderzoeken ook al iets over de
belevingsaspecten gezegd worden. In deel B (publicatie in oktober/november) zal een voorlopige
inschatting t.a.v. de kosteneffectiviteit van OVLled-oplossingen worden gepresenteerd.

Deze tussenrapportage is bedoeld voor gemeentelijke beleidsmakers en ambtenaren die belast zijn met
het OVL-beheer. In de bijlage staat een overzicht van de betrokken pilots. Inmiddels zijn er in meer dan
125 Nederlandse gemeenten circa 200 OVL ledpilots opgezet met een 4000 tal ledarmaturen. Informatie
over de evaluatie, de gebruikte formats en andere aspecten van OVLledpilots, OVLled-leveranciers en hun
producten zijn te vinden op de SenterNovempilotwebsite: www.senternovem.nl/openbareverlichting/ledpilots.

Opzet en uitvoering onderzoeken
De onderzoeken zijn medio 2008 opgezet in samenwerking met vertegenwoordigers van enkele
belangrijke partijen in de Nederlandse OVLwereld t.w. de Nederlandse Stichting voor Verlichtings-
kunde (NSVV), het InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting (IGOV), de Nederlandse Licht
Associatie (NLA), het Van Swinden Laboratorium (NMI/VSL), een groep van OVL- dienstverleners
(IP Lighting, Liandyn en CityTec), diverse leveranciers en gemeenten. In de pilots van de gecoördineerde
evaluatie zijn van een 8 tal leveranciers 10 verschillende producten meegenomen. In de overige pilots waar-
mee informatie is uitgewisseld, zijn ook producten van nog een 8 tal andere leveranciers betrokken.

Het onderzoek bij de gecoördineerde pilots bestaat uit een - door de betrokken gemeente uit te voeren -
belevingsonderzoek onder bewoners/verkeersdeelnemers. Door deze ongeveer een half jaar na het
aanbrengen van de ledinstallatie uit te voeren t.w. eind oktober 2009 wordt het onderzoek niet verstoord
door seizoensinvloeden of gewenningseffecten. Voor de vervangingsinstallaties is gevraagd om ook voor
de pilot een soort nulbelevingsmeting te doen. Deze onderzoeken zijn gebaseerd op af te nemen
uniforme enquêtes. ARCADIS is betrokken bij de ontwikkeling en facilitering van de uitvoering en
gegevensverwerking. Omdat de belevingsonderzoeken m.b.t. pilotinstallatie nog moeten plaatsvinden, is
in deze tussenrapportage gebruik gemaakt van andere uitgevoerde belevingsonderzoeken m.b.t.
pilotinstallaties t.w. in Apeldoorn, Breda, Eindhoven, Leiden, Uithoorn en Vught.

Om een indruk te krijgen in hoeverre de pilotinstallatie technisch voldoet aan de te stellen eisen is door
SenterNovem/ARCADIS aan de deelnemende gemeenten via uniforme formats gevraagd welke
verlichtingseisen ze aan de pilotinstallatie in de betrokken openbare ruimte stellen en wat de verlichtings-
ontwerpen zijn van de pilotinstallatie en - indien van toepassing - ook van de oude installatie.
Omdat die ontwerpen zijn gebaseerd op informatie van de leveranciers zijn er controlemetingen uitgevoerd.
M.b.t. elk van de 10 verschillende type armaturen zijn in het Van Swindenlaboratorium elektrische en
lichttechnische metingen uitgevoerd waarbij tevens is gekeken naar de gevoeligheid voor netspanning,
omgevingstemperatuur en wind (zie de SenterNovempilotwebsite). In enkele steekproeven zijn er in
opdracht van de betrokken gemeenten in de pilot zelf elektrische metingen uitgevoerd. Daarnaast is er door
ARCADIS steekproefsgewijs lichttechnische praktijkmetingen in de pilots uitgevoerd (totaal 8 metingen
waarvan er 2 metingen dienen nog uitgevoerd te worden).



Tussenresultaten

Van de 35 pilots waarover op een gecoördineerde wijze informatie is verzameld, is van 32 respons
ontvangen m.b.t. (een deel) van de gevraagde gegevens. In de helft van die pilots werden er t.b.v. de
nieuwe installatie lichttechnische eisen geformuleerd echter in veel gevallen zijn die eisen opgesteld
(na overleg met) de betrokken leverancier of de OVL-dienstenleverancier. Indien voor de gevallen
waarin geen expliciete eisen zijn geformuleerd, uitgegaan wordt van de voor die situatie geldende
Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 13201-1 dan blijkt dat voor de 28 projecten waarover berekende en/of
gemeten lichtgegevens zijn gerapporteerd er 24 projecten de ledinstallatie volgens de berekeningen
(nagenoeg) te voldoen. Van de 9 gemeten installaties voldoet de helft aan de eisen (soms zelfs in ruime
mate). Van de meeste installaties die of via een berekening of via de meting niet blijken te voldoen, blijft
de gelijkmatigheid (sterk) onder de maat. Bij een minderheid van de installaties die niet voldoen blijkt
bovendien dat het gemiddelde gewenste lichtniveau niet wordt gehaald. Vermoedelijk zijn de tekort-
komingen het gevolg van de wens tot een vooropgezette besparingsdoelstelling in combinatie met het
meestal één op één vervangen van het armatuur waardoor er geen optimaal lichtontwerp ontstaat. Verder
blijkt dat nieuwe aanbieders van OVLledproducten vaak nog weinig ervaring hebben met de OVLmarkt en
dat sommigen niet in staat zijn om de gegevens om betrouwbare lichtontwerpen en berekeningen te maken.

In de pilotprojecten in Apeldoorn, Breda, Leiden en Utrecht waarmee lichttechnische meetgegevens zijn
uitgewisseld is het beeld wat wisselend (van zeer slecht tot zeer goed) maar ook hier blijkt dat gemiddeld
ongeveer de helft van de ledinstallaties voldoet aan de eisen.

Ten aanzien van de beleving van de bewoners/verkeersdeelnemers van de nieuwe situatie kan op dit
moment alleen worden afgegaan op de ervaringen van omwonenden en derden in de projecten waarbij vrij
snel na het plaatsen van de ledinstallatie is geënquêteerd.
De door SenterNovem bekeken informatie die door in de gemeenten Apeldoorn, Breda, Eindhoven,
Leiden, Uithoorn en Vught m.b.t. hun pilots openbaar is gemaakt, levert het volgende beeld op.
Apeldoorn: de beleving wordt in het algemeen niet slechter ervaren dan conventioneel (alleen t.a.v. de
kleurherkenning is dit minder). 
Breda: In de eerste proef met 3 straten is de perceptie hoeveelheid licht en sociale veiligheid door led minder
(andere aspecten gelijk). In de vervolgproef waar de installatie lichttechnisch goed voldoet, scoort de beleving
ook op alle aspecten goed.
Eindhoven waar in een woonwijk eerst warm-witte lampen hingen, die door de bewoners als positief
werden ervaren - is een ledinstallatie geplaatst met lampen met een hogere kleurtemperatuur en met sterk
gebundeld licht. De bewoners ervoeren het nieuwe licht als kil en ook werd er geklaagd over
verblinding. Inmiddels is er een ander type armatuur door de betrokken leverancier geplaatst waar de
bewoners veel positiever over zijn.
Leiden: Totaalresultaat beleving volgens de vraag “wat is beter nieuw of oud?”: 70% van de respondenten
vindt de oude installatie beter en 17% vindt de nieuwe beter (13% maakt het niets uit).  M.n. daar waar de
gelijkmatigheid van de nieuwe installatie slechter is, beoordelen de respondenten de beleving minder goed.
Uithoorn (inclusief mondelinge toelichting gemeente): De bewoners die aan (compact)fluorescentie-
verlichting gewend waren zijn redelijk tevreden over de nieuwe installatie echter het groene licht wordt
minder geapprecieerd. Dat geldt ook voor ledlicht met een hoge kleurtemperatuur.
Vught (zeer beperkte proef) met 2 armaturen: Bij één installatie vond men de lampen “te fel”. De andere
voldeed goed.
In enkele van de gerapporteerde onderzoeken is er sprake van onvoldoende strooilicht dat nodig is om de
gevels nog in voldoende mate te kunnen zien. Dit wordt ook bevestigd in diverse andere gesprekken.

Voor de pilots waarover gecoördineerd informatie wordt verzameld, zijn de belevingsonderzoeken voor de
nieuwe situatie voor eind oktober 2009 gepland. Deze kunnen dan na gewenning door de bewoners
vergeleken worden met die belevingsresultaten van de oude installatie (eind 2008/begin 2009).

Over de werkelijke besparingen van ledinstallaties t.o.v. is op dit moment nog onvoldoende betrouwbare
informatie boven water gekomen. Dit heeft te maken met :
a) dat er nog onvoldoende informatie uit de “gecoördineerde pilots” is gerapporteerd over de oude installaties,
b) dat vergelijkingen tussen installaties oud en nieuw vaak moeilijk is omdat of de eisen niet bekend waren of

omdat de oude en de nieuwe installaties in diverse gevallen lichttechnisch niet vergelijkbaar blijken te zijn.
c) dat de informatie over het werkelijke energiegebruik en lichttechnische eigenschappen van de armaturen

vaak onvoldoende duidelijk is en soms blijkt af te wijken van de door leveranciers opgegeven informatie.



De resultaten van het Van Swindenlaboratorium m.b.t. de in de “gecoördineerde pilots”gebruikte armaturen
wijzen er op dat de gemeten efficiency (de lichtstroom uit het armatuur t.o.v. het systeemvermogen) voor
de verschillende producten soms lager is dan de oorspronkelijke claim en dat die in werkelijkheid ligt tussen
de 35 en 51 lm/W met een uitschieter naar 73 lm/W.
De waarden voor de - veel toegepaste - compactfluorescentieoplossingen liggen rond de 70 à 75 lm/W en
voor armaturen uitgerust met hogedruk natriumlampen is dat rendement ca 85 lm/W.
Echter voor energiebesparingsberekeningen is het uiteindelijke lichtontwerp van belang. Daarin wordt ook
rekening gehouden met de hoeveelheid nuttig licht dat op de te verlichten weg valt en daarin zijn
ledarmaturen beter dan de conventionele systemen.
Uit berekeningen met leveranciersgegevens die zijn uitgevoerd in het kader van een LCAstudie door
het RIVM in opdracht van het Min. van VROM blijkt dat er met ledarmaturen t.o.v.
compactfluorescentie-oplossingen besparingen mogelijk zijn van 15 tot 27%. Hoewel er ledoplossingen
zijn die geoptimaliseerd zijn voor het behalen van extra energie-efficiency bij “mesopisch zien”, zijn er uit
de gecoördineerde evaluatie van pilots en de aanvullende gedocumenteerde pilotinformatie geen of
onvoldoende gegevens gekomen die de impact van het mesopisch effect kunnen bevestigen of ontkrachten.

Aanvullende observaties en voorlopige conclusies en aanbevelingen

Mede op basis van gesprekken met aanvullende mondelinge informatie verkregen van leveranciers, OVL-
dienstenleveranciers en gemeenten en de bovengenoemde tussenresultaten kunnen enkele voorlopige
conclusies en aanbevelingen worden geformuleerd:

- In Nederland worden er mede op basis van een politiek momentum en hoge verwachtingen honderden
pilots met ledoplossingen voor openbare verlichting uitgevoerd. Er zijn echter daarvan maar een
beperkt aantal pilots waarvan de evaluatie gestructureerd wordt aangepakt en waarvan de resultaten
worden gedocumenteerd. Die evaluatie en documentatie is van belang om de noodzakelijke ervaring op
te bouwen die nodig is om tot een verantwoorde uitrol van OVL ledoplossingen te komen. De formats
en aanvullende informatie die SenterNovem beschikbaar stelt kunnen daarvoor gebruikt worden.
Gemeentelijke beheerders dienen meer tijd beschikbaar te krijgen om die evaluaties uit te voeren.

- Er zijn grote verschillen tussen de prestaties van de verschillende ledoplossingen die momenteel op de
markt zijn. Uit de pilots is gebleken dat elke van de 4 leveranciers die momenteel de meeste OVL
ledarmaturen verkoopt/plaatst minstens één product in zijn assortiment heeft waarmee installaties
zijn gerealiseerd die van voldoende lichttechnische kwaliteit zijn en die positief door de bewoners-
/verkeersdeelnemers worden geapprecieerd.

- De in deze rapportage betrokken pilotinstallaties geconstateerde lichttechnische kwaliteit en de
beleving van bewoners/verkeersdeelnemers in stedelijke omgeving zijn in hun totaliteit nog niet echt
bevredigend.
Het aanbod van en kennis over (verbeterde) ledoplossingen neemt echter steeds meer toe. Naar
verwachting zullen de leveranciers ondermeer door de toenemende energie-efficiency van de leds
steeds meer concepten op de markt brengen die een dusdanige hoeveelheid strooilicht en (warme)
kleurtemperatuur geven dat binnen afzienbare tijd een verantwoorde uittrol mogelijk is. Daarvoor is
het echter wel gewenst om meer betrouwbare informatie te krijgen over de werkelijke energie- en
kosteneffectiviteit van die ledoplossingen t.o.v. conventionele oplossingen. In deel B van de
tussenrapportage (oktober/november 2009) zal daarover nadere inschatting worden gegeven.



Bijlage Overzicht gecoördineerde* en overige gedocumenteerde OVL LED-pilots

Pilot/gemeente leverancier type verm.
aand.

aantal Metingen
elekr. /licht

Amsterdam Erasmuspark Innolumis Lumis-LED Ecowhite 24 W 45 X
Amsterdam Feike de Boerlaan Indal Stela SQUARE 14 LED 18,5 30
Arnhem Dr A. Kuyperstraat Schreder Altra (gedimd naar 28 W) 33 W 4
Boarnsterhim Reduzum, wijk Swinlan, Grouw Innolumis Lumis-LED Ecowhite 16 W 15
Borsele Gem.huis Heinkenszand Innolumis Lumis-LED Ecowhite 16 W 12
Den Haag Turfmarkt Philips Urban Line 18 W 8
Den Haag Bosjes van Pex Innolumis Ecowhite 24, 36W 41+7
Eindhoven 1 Johanna van Rochefortstraat Philips Urban Line 18 W 10
Eindhoven 2 Johanna van Rochefortstraat Philips City Spirit Cone 25 W 10

X X
+ beleving

Ermelo Oude Nijkerkerw. (Kolkbaanw.) Innolumis Lumis-LED Ecowhite 24, 16W 16+66 X X
Gemert Pastoor Attendorenstraat Unique Lights Br. UL90 38 17
Goes Adenauerstede Philips Urban Line 33, 16W 14+4
Harderwijk Westeinde Ledprojects SP90 High power LED streetl. 35W 7 X
Harderwijk Athlos, (toegang sportcomplex) Innolumis Lumis-LED Ecowhite 16 W 9
Heerenveen Het Meer Ixilum-iGuzzini iTeka B79 24 W 48 X
Heerlen Samariastraat/Nazarethstraat Philips City Spirit Cone 25 W 15
Houten Lobbedijk (Fietspad) Innolumis Green Lumis-LED 14 W 14 X
Leeuwarden Newtonspark Indal Stela WIDE 52 LED 68 W 19
Leeuwarden Skutestan Philips Urban Line 18 W 18
Leeuwarden Newtonpark Innolumis Lumis-LED Ecowhite 36 W 12 X

Leeuwarden** Harstastate Heijtech-LedNed Chrystal LED 24 W 20 X X
Maastricht Kasteel Schaloenstraat Philips Urban Line 16 W 15
Maastricht Watermolen Schreder P 186 (prototype) 140 W 7
Emmeloord Rietstraat Philips City Spirit Cone 25 W 9 X
Emmeloord Ameland Innolumis Lumis-LED Ecowhite 24 W 9
Putten Rimpelerweg Innolumis Lumis-LED Ecowhite 16 W 20
Roosendaal Greeflaan Philips Urban Line 16 W 30 X
Rotterdam Valkhofstraat Schreder Altra 224 HP Akzo900g 34 W 5
Tilburg Ringbaan West Philips Urban Line 18 W 28
Uden *** Kastanjeweg Unique Lights Br. Neo-Neon Platinum 30W 17 X X
Uden Koopmanstraat Unique Lights Br. SP 90 High Power LED 35W 14
Waalwijk Baardwijk (hofje 3 aangrenzende

woonstraten: v. Overschiestr/
v.Voorstr/v.Renesse v.Baarstraat

Indal Stela SQUARE 10 LED 13,5 W 19

Wijchen De Lingert 61e Philips Urban Line 18 W 13
Zoetermeer 1 Parijsstraat Indal Stela SQUARE 18 LED 24 W 6 X
Zoetermeer 2 Londenstraat Indal Stela SQUARE 18 LED 24 W 14

Overige pilots waarmee info is uitgewisseld
Apeldoorn**** Omgeving Prins Hendrikplein

+ 12x16W Innolumis EcoWhite
in Laan van Zevenhuizen

Indal, Philips,
Schreder, LightInt.,
Matmo en J&B

Armaturen zie boven +
discQ (indal), ST03 (J&B),
AltraII (Schreder), BK (Matmo)

div. tot.
42+
12

X X

+ beleving
Breda Achtervang, Uitvang, Bijvang

Verschuurstr. en Rochusstr.
Indal, Innol. Philips
Indal

Disq, Ecowhite en Urban
Stela 5600 K

div 4+4+2
27 

X X
+ beleving

Leiden G. Brautigams. Calandstr. ,
Roodbortsstr., Gardeniadal,
P.de la Courtstr. Franchimonstr.
Vrouwenw. en Handelstr.

Iguzzini, Mikana,
Schreder, Indal,
Disano, Phayton,
Innolumis, Ruud

Platea, LLD-30W
Altra-2, Stela,
Ctl Powerled, Phoenix 4000,
Ecowhite, Ledway

div 8x5 X X
+ beleving

Uithoorn Oranjeplein, Amstelstraat
en Karveel

Innolumis, Indal en
Philips

Ecowhite, Stela 6000 � 3000
en City Spirit Cone

div. 9, 5
en 9

Beleving

Utrecht Luykstr.,Lessingl.,Rijnl.,Zuylenw. Ruud Lighting Ruud Led en Led PR 20,40,60 4x5 X X
Vught (kort-
durend)

Koestraat
Voorstraat (Cromvoirt)

Philips (beide straten)
Indal (beide straten)

City Sprit Cone
Stela

6
6

Belevings-
onderzoek

* Bij deze pilots zijn/worden belevingsonderzoeken en electr./lichtmetingen uitgevoerd en lichteisen & ontwerpen geëvalueerd
(van de vetgedrukte pilots is van een of meer onderzoeken informatie ontvangen)

** Tijdens de energiemeting bleek dat bij enkele armaturen de verkeerde driver was geleverd.
*** Deze pilot wordt in de zomer (na uitvoering belevingsonderzoek) stopgezet vanwege te slechte lichttechnische kwaliteit
**** Zie www.ledverlichting-apeldoorn.nl


