
Led-verlichting in 
de schijnwerpers
Informatiegids over led-sportveldverlichting

Guy Oldenkotte

Led-verlichting in de schijnwerpers Is mogelijk gemaakt dankzij:

FieldmanagerFieldmanager
TRIPLE A LIGHTING



Auteur

Guy Oldenkotte

Voor dit boekje is nadrukkelijk samengewerkt met AAA-LUX, de Nederlandse trendsetter op het gebied van hoogvermogen LED verlichting.

Uitgeverij

NWST NeWSTories bv

Vakblad Fieldmanager

Fransestraat 41

6524 HT Nijmegen

Tel: 024 3602454

Mail: info@nwst.nl

www.fieldmanager.nl

Abonnementen

Ondanks alle zorgvuldigheid, is (zijn) auteur(s) noch uitgever aansprakelijk voor welke schade

dan ook, verband houdende met eventuele onjuistheden in deze uitgave.

Ontwerp 

Marie Cecile Oosterhout (StudioBont)

Fotografie

Zero40 Studio

Foto voorzijde: VV Gestel, Eindhoven

Copyright

ISBN/EAN: 978-90-79720-13-2

Titel: Led-verlichting in de schijnwerpers

Auteur: Guy Oldenkotte



3

voorwoord  

Stap 1: de subsidie nader bekeken     

Stap 2: de businesscase besproken      

Stap 3: de voordelen van led-sportveldverlichting       

Stap 4: bekende misvattingen weerlegd    

Stap 5: de benodigde lichtkwaliteit nader bekeken            

Stap 6: het led-armatuur

Stap 7: de mast 

Stap 8: de offerte

Stap 9: kwaliteitsgarantie: de Gedragscode Lichtberekeningen van de NSVV

Stap 10: het aanschafproces 

Stap 11: herkennen van mogelijke bezwaarredenen

INHOUD

5
6
10

16
20

22
26

28
30

32
34

35



4 led-verlichting in de schijnwerpers 5

Voorwoord

Met dank aan:
AAA-LUX
LTV Haaren
Ministerie van Economische Zaken
Mulier Instituut
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
Rofianda

LeDDING tHe way VOOr 
SpOrtVereNIGINGeN
Op 1 januari 2016 vervalt de ecotaks. Sportverenigingen kunnen dan niet langer aanspraak maken op een belastingteruggave voor verbruikte 
energie. De vereniging wordt vanaf januari 2016 geacht zelf te investeren in energiezuinige oplossingen. Om verenigingen daarbij tegemoet te komen, 
heeft het ministerie van Economische Zaken de subsidie energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties geïntroduceerd.

Verenigingen die aanspraak willen maken op deze subsidie, kunnen tot 30% van hun investering in energiezuinige producten vergoed krijgen. Het gaat 
daarbij om investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen en hoogrendementsketels. De subsidie is ook beschikbaar voor de aanschaf van energiezuinige 
led-sportveldverlichting. 

Sportveldverlichting is de grootste energieverbruiker binnen de vereniging. Het vervangen van conventionele armaturen door energiezuinige 
led-sportveldverlichting zal dus een aanzienlijke besparing op het energieverbruik opleveren. 

Led-sportveldverlichting is sterk in opkomst en heeft zich al bewezen. Desondanks is de techniek voor veel verenigingen nog helemaal nieuw. 
Led-armaturen kunnen enkele tientallen jaren mee. De verkopers staan dus te dringen om te mogen leveren. Met het oog op de grote potentiële markt die 
door de subsidie mogelijk wordt gemaakt, zullen marktpartijen inspelen op de onwetendheid bij verenigingen: die zullen bestookt worden met cijfers en 
informatie om hen te overtuigen van een bepaalde led-oplossing. Verenigingen zullen door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Daardoor bestaat 
de kans dat ze een onjuiste beslissing maken. ‘Goedkoop’ wordt daarmee ‘duurkoop’, wat ertoe zal leiden dat het doel voorbij wordt gestreefd. Dat zou de 
vereniging in de toekomst wel eens kunnen opbreken. Met deze gids willen wij Nederlandse sportverenigingen de basisinformatie bieden die hen in staat 
moet stellen om het kaf van het koren te scheiden. Door te lezen over de verschillende aspecten van led-sportveldverlichting, zal de lezer straks beslagen ten 
ijs komen, weten waarover gesproken wordt en waarop hij moet letten.

Led-sportveldverlichting is er in vele soorten en maten. Door nu uw licht op te steken omtrent de techniek en de vele geboden mogelijkheden, zult u uw 
investering niet als een nachtkaars zien uitgaan!

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, 

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in 

enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-

ming van de uitgever. 

De uitgever en auteur verklaren dat de inhoud van deze uitgave op zorgvuldige 

wijze en naar beste weten is samengesteld; uitgever en auteur kunnen evenwel op 

geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. 

Uitgever en auteur aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van 

welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die 

gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
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De SUbSIDIe NaDer bekekeN

WHL 2015, Brasschaat, België
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    handelsverkeer tussen de Europese lidstaten niet ongunstig zal 
    beïnvloeden en de mededinging niet vervalst.
6. Een kopie van het energieadvies (indien van toepassing).
7. Een opdracht of getekende offerte. 

Als de subsidie is verstrekt, wordt de vereniging geacht om de led-verlichting 
binnen één jaar te installeren. Het is de subsidieaanvrager verboden om zich 
binnen één jaar na de subsidievaststelling te ontdoen van de verlichting.

Vanaf 1 januari 2016 kunnen Nederlandse sportclubs een aanvraag indienen 
voor de subsidie energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties. 
Deze wordt de komende vijf jaar beschikbaar gesteld door het ministerie 
van Economische Zaken. Voor 2016 heeft de overheid zes miljoen euro 
beschikbaar om te verdelen. Omdat die verdeling plaatsvindt op basis van 
de volgorde van binnenkomst, doen verenigingen er goed aan hun aanvraag 
vroegtijdig in te dienen. 

De subsidie kan gebruikt worden voor investeringen in verschillende 
energiezuinige oplossingen. Vanwege de hoge energieconsumptie van 
sportveldverlichting, worden investeringen in energiezuinige led-verlichting 
gestimuleerd. Omwille van de duidelijkheid van deze gids, bekijken en 
interpreteren we in dit hoofdstuk de informatie met betrekking tot de 
subsidie die van belang is voor led-buitensportveldverlichting.

Alleen led-sportveldverlichting met een voorziening voor dynamische 
lichtschakeling en die is gefactureerd, komt in aanmerking voor een 
subsidiebijdrage. 

Sportverenigingen waarvan de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, 
kunnen aanspraak maken op maximaal 30% subsidie op de aanschafkosten. 
Een (sport)stichting die btw-plichtig is, kan maximaal 15% van de 
investeringskosten vergoed krijgen. 

De overheid verstrekt alleen subsidie op materialen en apparatuur, zoals 
armaturen, masten, dynamische lichtschakeling en eventueel het 
schakelmateriaal. Er is geen subsidie beschikbaar voor (voorbereidende) 
werkzaamheden zoals het maken van lichtplannen, of (aanvullende) service 
zoals het installeren, richten en afstellen van de armaturen. 

De overheid subsidieert alleen led-armaturen met een efficiëntie van ten 
minste 90 lumen/watt licht. Om dat aan te tonen, dient men een LM79-
rapportage mee te zenden. Deze rapportage door een erkend testinstituut 

toont aan of de gebruikte led inderdaad in staat is om de 90 lumen/watt te 
leveren via de gehele led-armatuur, en niet op basis van één ledje. 
De subsidie kan eenmalig met 500 euro worden verhoogd indien een 
maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd, gebaseerd is op een 
energieadvies dat uiterlijk zes jaar voor 1 januari 2016 is uitgebracht. In dat 
advies dient te zijn opgenomen:

a. de datum waarop het advies is gegeven;
b. een beschrijving van de sportaccommodatie;
c. een overzicht van de totale energiehuishouding van de totale bestaande 
    sportaccommodatie;
d. een energiebalans van de relevante onderdelen van de totale bestaande 
    sportaccommodatie;
e. een overzicht van de mogelijkheden tot en kwantificering van 
    energiebesparing;
f. een overzicht van de noodzakelijke organisatorische en administratieve 
    aanpassingen;
g. een raming van de te verwachten investeringskosten en baten.

Behalve dit advies dient de aanvrager ook de volgende informatie te 
verstrekken:
1. De naam, het KvK-nummer, het post- en bezoekadres en het 
    bankrekeningnummer van de aanvragende sportvereniging. Ook moeten 
    gegevens worden meegezonden over het lidmaatschap van een landelijke 
    koepelorganisatie of van een in NOC*NSF vertegenwoordigde landelijke 
    sportorganisatie, waarbinnen een door NOC*NSF erkende tak van sport 
    wordt beoefend.
2. Gegevens over de contactpersoon bij de aanvrager, waaronder naam, 
    telefoonnummer en e-mailadres.
3. Gegevens over de maatregel of maatregelen waarvoor subsidie wordt 
    aangevraagd.
4. De bezoek- en postadresgegevens van de sportaccommodatie.
5. Een verklaring ‘de-minimissteun’, waarin wordt gesteld dat de subsidie het 

Wel gesubsidieerd     Niet gesubsidieerd
Masten       Lichtplannen
Led-armaturen die 90 lumen per watt produceren   Installeren
Dynamische lichtschakeling / besturing van de armaturen  Richten
Schakelmateriaal      Afstellen
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Checklist voor aanvraag

Wordt de huidige energierekening betaald via de 
bankrekening van de aanvrager?

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Worden de investeringskosten betaald via de bankrekening van 
de aanvrager? 

Heeft u dit kalenderjaar al subsidie ontvangen voor de 
betreffende maatregel?

Zijn de subsidiabele kosten lager dan € 3.000?

Heeft u toestemming van de eigenaar van de 
sportaccommodatie om de maatregel uit te voeren?

Heeft u al een aankoopovereenkomst afgesloten met de bouwer 
of leverancier van de apparatuur of installatie?

Is de apparatuur nieuw?

Bent u die overeenkomst na 1 september 2015 aangegaan?

wel subsidie geen subsidie
Musa, Mid Ulster, Noord-Ierland
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De bUSINeSS CaSe

Universiteit van Queensland, Australië
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De businesscase voor het investeren in led-sportveldverlichting heeft zich 
inmiddels bewezen. De overheid stelt onder meer tennisvereniging LTV 
Haaren ten voorbeeld om verenigingen te overtuigen. Deze tennisvereniging 
investeerde al in 2013 in energiezuinige maatregelen. De vereniging heeft 
zeker baat gehad bij die investering. ‘Wij hebben in 2010 geïnvesteerd in 
een aantal verduurzamingsmaatregelen. Zo is ons paviljoen gerenoveerd en 
geïsoleerd, hebben we de ketel en gasboiler vervangen door een HR-combi 
en is onze koel-vriesapparatuur vervangen’, zegt Jan de Jong namens de 
vereniging. ‘Daarnaast hebben we in 2013 zonnepanelen aangeschaft en is 
de verlichting op acht kunstgrastennisbanen vervangen door led-verlichting.’

Zorg dat u kennis van zaken hebt!
Met name bij de keuze voor de led-verlichting ging LTV Haaren niet over één 
nacht ijs. Led-verlichting was destijds net in opkomst. De juiste keuze zou 
de vereniging veel kunnen opleveren aan energiebesparing. ‘Er werd van 
alles geroepen, maar er was nog maar weinig bekend over led. Wij hebben 
daarom met onze werkgroep Verduurzaming uitgebreid rondgekeken en 
gesproken met verschillende partijen die we goed konden beoordelen en 
testen’, merkt De Jong op. ‘Onze werkgroep bestond uit verschillende
personen met relevante kennis en ervaring in energietechnologie, economie 
en projectmanagement. Uiteindelijk hebben we met drie leveranciers 
gepraat en hun producten bekeken. Ook hebben we uitvoerig gesproken 
met verschillende verenigingen die inmiddels gebruikmaakten van de 
armaturen van de verschillende leveranciers.’ De Jong zelf kon daarbij 
terugvallen op zijn ervaring in de business development unit van 
energieleverancier Essent. Daar was hij vooral betrokken bij technologische 
innovatie, waardoor hij bij het project goed in staat was de verschillende 
kwaliteiten en claims te beoordelen. ‘De kwaliteit gaf de doorslag bij onze 
uiteindelijke keuze, te meer omdat deze technologie zich toen al had 
bewezen. Daarnaast sprak ons aan dat innovatie een continu proces is bij de 
fabrikant waarvoor we hebben gekozen. Daar wisten ze waarover ze spraken.’ 
Die kennis en kunde was even belangrijk voor LTV Haaren als de prijs van de 
armaturen. ‘We zijn blij dat we ons destijds niet hebben laten leiden door 

de cijfers die ons voorgeschoteld werden door de verschillende partijen. 
Doordat we alles zelf berekenden, zagen we soms grote verschillen. Door 
ons grondig in de materie te verdiepen, hebben we grote problemen en 
tegenvallers weten te voorkomen.’

Forse besparingen
De led-verlichting is duidelijk energiezuiniger, zo blijkt. ‘Onze led-armaturen 
zijn 20% gedimd en verbruiken niet meer energie dan nodig is. De led-
armaturen verbruiken 1400 watt, terwijl conventionele armaturen ruim 2200 
watt verbruiken bij dezelfde lichtopbrengst’, zo verklaart De Jong. Omdat de 
verlichting niet echt dynamisch wordt bediend, branden de armaturen zo’n 
750 uur per jaar. Toch heeft LTV Haaren jaarlijks ruim 10.000 kWh kunnen 
besparen dankzij de investering in led-armaturen. Dat is al snel zo’n 1.500 
euro besparing per jaar. ‘We weten ook dat de energiebelasting de komende 
jaren omhoog zal gaan. De Nederlandse overheid moet immers fors 
investeren om de Europese doelstellingen ten aanzien van duurzame 
energie te behalen. En ik acht de kans groot dat ook de energietarieven in de 
toekomst zullen blijven stijgen. Naar mijn mening zit de energieprijs op dit 
moment op een minimum.’ De Jong is ervan overtuigd dat die besparingen 
de komende jaren alleen maar zullen toenemen. 

De totale investering was destijds bijna € 40.000. ‘Wij hebben een 
afschrijvingsperiode van twintig jaar genomen. Maar op basis van onze 
berekeningen destijds zouden we de totale investering al binnen dertien jaar 
terugverdiend kunnen hebben.’ Bij die berekeningen zijn de prijzen 
gehanteerd zoals die in 2013 golden, met daarbij een voorzichtig 
ingeschatte stijging van de energietarieven voor de jaren tot 2020 en een 
nog voorzichtigere inschatting voor de periode daarna.

Door te kiezen voor led-verlichting kreeg LTV Haaren nog een ander voor-
deel. ‘We konden onze elektriciteitscapaciteit verlagen van 3 x 80 A naar 3 x 
63 A.’ Die besparing leverde de club ruim € 300 per jaar extra op. Bovendien 
wordt er flink bespaard op onderhoud en lampvervanging. ‘Conventionele 
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lampen dienden regelmatig vervangen te worden, terwijl led-armaturen 
veel langer meegaan. De kans op het uitvallen van een lamp is nu nagenoeg 
nihil. Naast de energiebesparing die de led-armaturen nu opleveren, is dit de 
grootste kostenbesparing voor onze vereniging.’

Onbeperkte voordelen
Gevraagd naar de voordelen van led-verlichting, somt De Jong een lange lijst 
op. ‘De armaturen zijn duidelijk energiezuiniger. Ze kunnen onbeperkt in- en 
uitgeschakeld worden en ook de lichtsterkte kan men onbeperkt instellen. Ze 
gaan langer mee, vergen nauwelijks onderhoud en de kans dat ze uitvallen 
is minimaal. Ook geeft led minder strooilicht en is het minder verblindend. 
Daarnaast is de lichtkleur veel beter om bij te tennissen. Het benadert de 
kleur van daglicht’, zo klinkt het enthousiast. ‘De verlichting wordt per banen-
paar geschakeld door middel van een hoofdschakelknop in het afhanghok, 
maar de kooien worden verlicht door middel van een knoppenkast. Wanneer 
de banen niet worden gebruikt, worden ze verlicht door zogenaamd 
oriëntatielicht. Dat verbruikt minder energie, maar geeft voldoende zicht om 
zich over het park te kunnen bewegen’, merkt De Jong op. Door de 
investeringen in beter en energiezuiniger ledlicht is de participatie van de 
leden van LTV Haaren de afgelopen jaren alleen maar gestegen. De club 
plukt dus werkelijk de vruchten van zijn investering. 

Jan de Jong

installatie- en investeringsgegevens
Aantal branduren wanneer armaturen 
niet dynamisch worden gebruikt:   750 uur per jaar
Totale investeringskosten (exclusief btw):   € 35.150
Energiebesparing dankzij led (11.400 kWh/jaar):  € 1.377,12
Onderhoud conventionele armaturen per twee banen, per uur: € 0,58
Onderhoud led-armaturen per twee banen, per uur:  € 0,058
Gekozen led-armaturen:    AAA-LUX WS  
      100 en WS 150
Gekozen bediening:     AAA-LUX 
      knoppenkast
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De historie van led-sportveldverlichting
Led-sportveldverlichting lijkt een hype die meelift op de golf van duurzaam-
heid en energiezuinigheid. In werkelijkheid heeft de technologie zich al vele 
jaren bewezen. 

Fabrikanten van sportveldverlichting zagen echter lange tijd geen heil in het 
overwegen van led als oplossing. Zij beschouwden de investering als
overbodig en te duur, zolang er geen alternatieven waren voor 
conventionele armaturen. In 2009 slaagde het Nederlandse bedrijf 

LEDExpert er echter in als eerste ter wereld een betaalbare led-armatuur voor 
sportvelden te realiseren. Die introductie was voor LEDExpert aanleiding om 
door te pakken en betere en zuinigere led-armaturen te ontwikkelen voor 
specifieke doeleinden. Dat zette ook de grote fabrikanten aan het denken, 
die vervolgens hun eigen led-alternatief ontwikkelden. De afgelopen twee 
jaar is het aantal aanbieders van led-armaturen voor sport dus aanzienlijk 
toegenomen. Maar de basis voor de acceptatie als verlichtingsoplossing voor 
sportvelden werd al in 2009 gelegd en vloeit voort uit een ontdekking in 
1927.
Een kort historisch overzicht:

1927 1962 1993 2006 2009 2010 2012 2013 2014 2015
De Russische fysicus 
Oleg Losev schrijft in 
een Russisch tijdschrift 
over ledtechnologie.

De Amerikaanse 
natuurkundige 
Nick Holonyak maakt 
het eerste ledlampje.

De Japanner Shuji 
Nakamura weet een 
blauwe led te realiseren. 
Door deze te 
combineren met 
fosfor, wordt wit ledlicht 
realiteit.

Het lukt de industrie 
een lichtdiode met 
100 lumen per watt te 
produceren. 

LEDExpert*, een 
Nederlandse fabrikant 
van led-sportveld-
verlichting, bewijst in 
samenwerking met de 
gemeente Eindhoven 
als eerste ter wereld dat 
led-sportveldverlichting 
mogelijk is. 

Kiwa ISA-Sport stelt 
vast dat LEDExpert* 
een tennisbaan volgens 
de norm heeft verlicht. 
LEDExpert gebruikte 
daarvoor een led-
retrofit-armatuur voor 
conventionele 
2,2 kW-armaturen.

Introductie van 
dynamische software 
voor slimme aansturing 
van led-armaturen, 
om extra energie te 
besparen.

Introductie van eerste 
led-armatuur voor de 
grotere stadions en 
professionele 
competities.

Olympisch kwalificatie-
toernooi hockey op 
het complex van HC 
Dragons in Brasschaat 
(België) wordt dankzij 
speciale led-armaturen 
in high definition (HD) 
televisie uitgezonden.

Het Europees 
kampioenschap hockey 
op het complex van 
HC Braxgata in Boom 
(België) is het eerste 
internationale sport-
toernooi dat verlicht 
wordt met led.

Het stadion van de 
Belgische hoofdklasse-
voetbalclub 
FC Hoogstraten krijgt 
als eerste stadion ter 
wereld ledveld-
verlichting.

*Vanaf 2013 gebruikt LEDExpert de handelsnaam AAA-LUX voor zijn producten TV De Vlijmd, Geffen

EK Hockey, Boom, België

WHL, Brasschaat, België

VV Hoogstraten, België



World Hockey League, HC Dragons, Brasschaat, België
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3Stap 3

VOOrDeLeN VaN 
LeD-SpOrtVeLDVerLICHtING
Sinds de introductie van de eerste led-sportveldverlichting in 2009, zijn de 
kwaliteit van de technologie en de voordelen voor de sportvereniging alleen 
maar toegenomen. Led-sportveldverlichting heeft vele voordelen voor zowel 
de gemeente als de vereniging en de leden. 

beter licht
Ledlicht is witter dan licht dat wordt geproduceerd door conventionele 
armaturen. Ledlampen produceren constant licht, waardoor bewegende 
objecten, zoals de spelers en de bal, beter waargenomen kunnen worden. De 
uniformiteit van ledlicht blijft gelijk, ook wanneer de led-armaturen worden 
gedimd. 
Het licht komt overeen met dat van daglicht, waardoor de alertheid van de 
spelers en het contrast van de bal worden verhoogd. Dat stelt de sporters in 
staat om sneller te reageren en beter te anticiperen. Toeschouwers hebben 
het voordeel dat ze meer plezier aan het kijken beleven. 

Lager energieverbruik
Indien led-armaturen slim worden aangestuurd, kan de energiebesparing 
oplopen tot ongeveer 75% in vergelijking met conventionele armaturen. De 
besparing verschilt per sport. Zelfs wanneer het energieverbruik wordt 
verlaagd, kunnen de armaturen voldoende kwalitatief licht leveren. Zo 
kunnen sporters blijven sporten, terwijl de vereniging profiteert van een 
beduidend lagere energierekening. 

Geen inrush current
Er zijn led-armaturen verkrijgbaar die geen inrush current hebben, waardoor 
er geen energiepiek ontstaat wanneer de sportveldverlichting wordt 
ingeschakeld. De vereniging profiteert hierdoor van een lager energietarief, 
omdat de piek het uitgangspunt is van het energietarief dat het energie-

bedrijf berekent. Door het ontbreken van een inrush current hoeft de 
verlichting voor de velden niet langer één voor één worden aangezet maar 
kan het voor het hele sportpark tegelijkertijd worden ingeschakeld.

De bekabeling en zekeringen voor armaturen zonder of met een lagere 
inrush current zijn aanzienlijk lichter. Dit kan bij nieuwe installaties al snel 
enkele duizenden euro’s besparing opleveren alleen al voor bekabeling en 
zekeringen.

Afhankelijk van de fabrikant van de led-armaturen kan een lagere aansluit-
waarde volstaan. Dat levert de sportverenigingen aanvullende besparingen 
op, zonder dat de uitbreidingsflexibiliteit in gevaar komt. Als er een hogere 
verlichtingskwaliteit wordt vereist omdat een team is gepromoveerd naar 
een hogere competitie, kan eenvoudig aan deze eis worden voldaan, zonder 
dat de infrastructuur hoeft te worden aangepast.

Voorkomt milieuboetes
Investeringen in led-verlichting zullen bijdragen in het streven van de 
overheid om CO2 besparingen te realiseren. Conventionele verlichting voor 
een hockeyveld consumeert net zoveel energie als conventionele verlichting 
langs 25 km snelweg. De Verenigde Naties streven ernaar dat de wereld in 
2040 volledig klimaatneutraal is. De Nederlandse overheid wil in 2020 al 
een verlaging van de CO2-uitstoot gerealiseerd hebben. Het streven is om in 
2020 een CO2-uitstoot te hebben die 30% lager ligt dan de uitstoot in 2007. 
Op het niet behalen van deze doelstellingen staan boetes. Uit cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de CO2-uitstoot in ons land 
vooralsnog stijgt.
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Opwarm- of afkoelperiode verleden tijd
Led-armaturen geven onmiddellijk de gewenste lichtkwaliteit en kunnen 
onbeperkt worden in- of uitgeschakeld, zonder dat dit invloed heeft op de 
kwaliteit of levensduur van de armatuur. Hierdoor is het mogelijk de 
verlichting dynamisch te gebruiken, zodat deze alleen brandt wanneer een 
veld wordt gebruikt. In de tussenliggende periode kan het licht tijdelijk 
worden uitgeschakeld of worden gedimd.

Dimmen
Led-armaturen kunnen eenvoudig worden gedimd, zonder dat dit de 
lichtverdeling beïnvloedt. Zo kunnen armaturen voldoende licht leveren 
voor wedstrijden op het hoogste niveau, maar zijn ze eveneens in staat om 
trainingen goed te verlichten. Dit dimmen kan worden gedaan bij de lamp 
zelf, vanuit de kantine of zelfs vanaf een mobiele applicatie op een tablet 
vanuit huis. Bij het dimmen van led-armaturen neemt de energieconsumptie 
lineair af, terwijl de uniformiteit van het licht gelijk blijft. 

Omdat bij elke lichtbehoefte een ander energieconsumptiepatroon hoort, 
kan het gebruik van vooraf ingestelde lichtscenario’s automatisch leiden 
tot aanvullende besparingen. Als men aangeeft wat de lichtbehoefte voor 
een bepaalde activiteit is, kan met één druk op de knop het benodigde licht 

worden geleverd. Lichtscenario’s die veelvuldig worden gebruikt, zijn onder 
meer: wedstrijdverlichting, trainingsverlichting, strafcorner/strafschop-
training, half veld links, half veld rechts en oriëntatielicht. De scenario’s 
kunnen worden aangepast aan de wensen van de club of de gemeente. 

Onderhoudsarm
Led-armaturen zijn opgebouwd uit vele ledjes, die voldoende licht 
genereren, zelfs wanneer er enkele uitvallen. In tegenstelling tot 
conventionele lampen gaan leds lang mee. Terwijl conventionele armaturen 
slechts 4.000 tot 7.000 uur kunnen branden, produceren led-armaturen 
probleemloos 25.000 uur licht. Sporters zijn dus verzekerd van een betere 
lichtkwaliteit voor een langere periode. Een sportaccommodatie waar het 
sportveld dagelijks twee uur verlicht wordt (zo’n 750 uur per jaar), kan dus 
ruim 30 jaar profiteren van de investering in led-verlichting.  

Het enige onderhoud dat led-armaturen vereisen, is eens per jaar het 
schoonmaken van de glasplaat vóór de lampjes. Hierdoor wordt de 

armatuur-vervuilingdepreciatie (AVD) – de afname van de lichtkwaliteit als 
gevolg van deze vervuiling – verder verlaagd. Dat jaarlijkse onderhoud kan 
tevens aangegrepen worden voor een visuele inspectie van bijvoorbeeld de 
armaturen en de boutverbindingen. 

Minder lichthinder
Licht uit led-armaturen is beter te richten. Dat verkleint de kans op 
zogenaamd strooilicht, wat vaak als vervelend en hinderlijk ervaren wordt. 
Sportcomplexen die verlicht worden met led-armaturen krijgen doorgaans 
minder klachten over lichthinder. 

Stimuleert multifunctioneel gebruik van accommodatie
Led-armaturen kunnen gekoppeld worden aan automatische boekings- en 
afhangsystemen. Dat garandeert dat het licht alleen voor betalende 
activiteiten wordt ingeschakeld. Omdat led-verlichting verschillende 
lichtkwaliteiten kan leveren, kan de verlichting ook worden ingezet voor 
multifunctioneel gebruik van de accommodatie. Accommodaties die 
beschikken over zand-ingestrooide multisport-kunstgrasvelden waarop 
zowel hockey, handbal als tennis gespeeld kan worden, kunnen dankzij led 
voor elke sport de juiste verlichting garanderen. 

VV Astoria, Walldorf, Duitsland
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Er bestaan vele misvattingen omtrent led-sportveldverlichting. Ook is het 
potentieel van led-verlichting niet algemeen bekend. Aanbieders van 
conventionele en inferieure led-verlichtingsoplossingen spelen daarop in 
door sportverenigingen onjuist te informeren. 

‘Led-verlichting is onbetaalbaar’
dit is onjuist. Net als bij veel andere nieuwe technologieën, ligt ook bij 
led-sportveldverlichting de aanschafprijs hoger dan voor bestaande 
conventionele technologieën. Led-verlichting is echter veel goedkoper in 
gebruik, dankzij de aanzienlijk lagere energieconsumptie en de 
eenvoudigere infrastructuur die nodig is. Ook vergt led-verlichting minder 
onderhoud, doordat de lampen niet regelmatig vervangen hoeven te 
worden. Dankzij slim gebruik van led-verlichting kunnen de investerings-
kosten in sommige gevallen al binnen enkele seizoenen worden 
terugverdiend.

‘Led-verlichting vereist nieuwe masten’
dat is incorrect. Zolang de mast in goede conditie is, en er een armatuur 
wordt gebruikt dat qua gewicht en windvang gelijk is aan of kleiner dan de 
gebruikte conventionele armatuur, kan de bestaande mast worden gebruikt. 

‘LeD-VerLICHtING IS aLtIJD HetZeLFDe’
integendeel. Dankzij led kan iedere sporter op elk gewenst moment en op 
elke gewenste plek de vereiste hoeveelheid licht hebben die noodzakelijk is 
voor de betreffende activiteit. 

‘Led-verlichting komt uit China’
led-verlichting voor sportvelden is Hollands glorie! De oudste en meest 
ervaren leverancier van led-sportveldverlichting ter wereld komt uit Neder-

land. Het bedrijf LEDExpert (tegenwoordig bekend als AAA-LUX) lanceerde 
de eerste led-armatuur voor sport al in 2009. Dezelfde onderneming was 
ook de eerste die een internationaal sporttoernooi mocht verlichten en van 
wie de led-armaturen in een stadion werden toegepast. Chinese fabrikanten 
volgen deze ontwikkelingen met argusogen. 

‘Led-verlichting is onbetrouwbaar’
led-armaturen bestaan uit vele ledlampjes die elkaar compenseren. 
Dit in tegenstelling tot conventionele armaturen: die hebben slechts één 
lamp. Ledlampen zijn dus uit zichzelf beter beveiligd tegen mogelijke 
lichtuitval. Wel is de kwaliteit van de technische installatie belangrijk bij 
led-armaturen, omdat die gevoeliger zijn voor de stroomvoorziening. 

‘Led voldoet niet aan de verlichtingsnormen’
bij goede lichtplannen en installaties op basis van die plannen kan met 
ledlicht worden voldaan aan de hoogste normen. Verenigingen doen er 
goed aan dit lichtplan goed te bestuderen en van de leveranciers te eisen dat 
ze een lichtkwaliteit leveren die aan de norm voldoet. 

‘Led vereist grote infrastructurele werkzaamheden’
led-armaturen kunnen gebruikmaken van de bestaande infrastructuur, 
zoals masten en kabels. Er zijn armaturen op de markt die draadloos 
communiceren met de aansturing en die prima op de bestaande mast ge-
plaatst kunnen worden, omdat het gewicht en de windvang overeenkomen 
met of lager zijn dan die van conventionele armaturen. 

‘Lumen per watt definieert de kwaliteit’
in de norm zijn verlichtingssterkte en uniformiteit het uitgangspunt. De 
vereniging doet er dus goed aan om de geleverde lichtkwaliteit op het veld 

Stap 4

bekeNDe MISVattINGeN 
weerLeGD te beoordelen, en af te zetten tegen de energie die verbruikt is om die 

kwaliteit te leveren. ‘Lumen per watt’ zet juist de energieconsumptie af tegen 
de hoeveelheid licht die de lichtbron in alle richtingen uitstraalt. Deze 
lichtbron zit hoog in de mast; dit getal zegt dus niets over de hoeveelheid 
licht die het veld bereikt. Van die geclaimde efficiency gaat bovendien zo’n 
5% verloren vanwege de stroomtoevoer. Nog eens 10% gaat verloren door 
de lenzen voor de ledjes, en ook gaat er 10% verloren vanwege de glasplaat 
die voor de ledlampen zit. Een goede en energiezuinige lichtbron hoog in 
een mast bepaalt maar de helft van de efficiency van het systeem. Dat is 
namelijk de hoeveelheid energie die noodzakelijk is om de genormeerde 
verlichtingssterkte en uniformiteit op een speelveld te bereiken. 

‘Offertes bevatten alleen maar waarheden’
Verkopers beloven alles om bij verenigingen te mogen leveren en 
nemen de risico’s daarbij voor lief. De verkoop van led-armaturen heeft 
grote potentie, maar led is tevens één van de lastigste verlichtingsapplicaties. 
Niet alle verkopers verdiepen zich uitgebreid in de normen en eisen. Dat kan 
ertoe leiden dat een verlichtingsinstallatie niet de benodigde hoeveelheid 
licht levert. Het oplossen van non-conformiteit is bij led-verlichting minder 
eenvoudig dan bij conventionele verlichting. 

‘er is niets gereguleerd’
Professionele fabrikanten, leveranciers en installateurs hebben de 
gedragscode lichtberekeningen van de Nederlandse stichting voor 
Verlichtingskunde (NsVV) ondertekend. Deze gedragscode waarborgt de 
kwaliteit van het ontwerp en de uiteindelijke installatie van de 
led-sportveldverlichting. Partijen die de gedragscode hebben ondertekend, 
zijn te herkennen aan het speciale logo. Bovendien zijn ze opgenomen in de 
lijst van erkende partijen, die te vinden is op de website van de NSVV 
(www.nsvv.nl). 

Woodend Park, Australië
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De beNODIGDe 
LICHtkwaLIteIt bekekeN
Voor de bepaling van de kwaliteit waaraan sportaccommodaties in 
Nederland moeten voldoen, wordt vaak teruggegrepen naar het Handboek 
Sportaccommodaties van NOC*NSF. Het hoofdstuk over sportveldverlichting 
in dit handboek bevat alle basisinformatie. Toch is het raadzaam om voor de 
kwaliteit van de verlichting uit te gaan van de aanbevelingen die worden 
gedaan door de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV). 

De NSVV baseert haar normen op de Europese richtlijnen voor verlichting. 
Een groot aantal deskundigen, inclusief medewerkers van NOC*NSF, hebben 
meegewerkt aan de vertaling van die normen naar de Nederlandse situatie. 
Leveranciers van (sportveld)verlichting werken daarom op basis van de 

NSVV-normen. De normen die in het Handboek Sportaccommodaties zijn 
opgenomen, zijn eigenlijk een vereenvoudigde versie van de NSVV-normen.

Door de NSVV-aanbeveling als uitgangspunt te nemen, weten zowel de 
vereniging als de installateur en de leverancier van de armatuur aan welke 
standaard voldaan moet worden. Als de NSVV-aanbevelingen worden 
opgevolgd, kunnen verenigingen erop vertrouwen dat ze verlichting van de 
hoogste kwaliteit krijgen. Niet voor niets verwijzen verschillende bonden, 
waaronder de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB), naar de 
aanbevelingen van de NSVV als ze de kwaliteit van de veldverlichting 
bespreken. 

Sportvelden waarvan de verlichting niet voldoet aan de norm zoals de 
betreffende sportbond die stelt, kunnen uit competitie worden genomen. 
De velden mogen dan niet worden gebruikt totdat de verlichtingskwaliteit is 
aangepast. 

Indien de gemeten verlichtingskwaliteit leidt tot een geschil met een 
producent, leverancier of installateur die de Gedragscode Lichtberekeningen 
van de NSVV heeft ondertekend, kan de NSVV gevraagd worden zich uit te 
spreken over de geleverde kwaliteit. Deze uitspraak is bindend.

Het hanteren van de kwaliteits- en beleidsnormen van de NSVV is is dus in 
alle opzichten de beste garantie voor goede sportveldverlichting. 

Paolo Mazza Stadium, Ferrara, Italië

Paolo Mazza Stadium, Ferrara, Italië
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      Voetbal
KNVB-categorie  NEN-EN Gemiddelde horizontale verlichtingssterkte  Gelijkmatigheid speelveld
    EH,gem einde is groter dan of gelijk aan  EH,min:EH,gem is groter dan of gelijk aan
Wedstrijden in   Klasse I 500 lux     0,7
het betaald voetbal
(105 x 69 m) 
Wedstrijdveld   Klasse II 200 lux     0,6
officiële 
KNVB amateurcompetitie 
105 x 69 m) 
Wedstrijdveld   Klasse III 75 lux     0,5
100 x 64 m) 

      Hockey
Wedstrijdveld voor   Klasse I  500 lux    0,7
wedstrijden op topniveau 
Wedstrijdveld  Klasse II  200 lux (KNHB wenst 250 lux)  0,7
Oefenveld Klasse III    200 lux    0,7

      korfbal
Trainingsveld     50 lux    0,4
Wedstrijdveld     150 lux    0,6

      atletiek
  rondbaan   segmenten aanloopbanen  rondbaan
  loopnummers  kogelstoten verspringen  segmenten 
  hordeloopnummers  hoogspringen driesprong  aanloopbanen en middenterrein
  steeplechase    polsstokhoogspringen
Training  60 lux   90 lux  90 lux   120 lux
Wedstrijden  60 lux   90 lux  90 lux   300 lux
zonder publiek
Wedstrijden met  300 lux   300 lux  300 lux   300 lux
publiek 

KNLTB-categorie

Internationaal en 
nationaal (top)niveau 
(KNTLB-categorie 1)
Landelijk en regionaal 
niveau (KNLTB-
categorie 2 t/m 8)
Training en recreatie 
(KNLTB-categorie 9)

NEN-EN

Klasse I

Klasse II

Klasse III

Gemiddelde horizontale verlichtings-
sterkte EH, gem einde is voor het hele veld 
groter dan of gelijk aan
500 lux

300 lux

200 lux

Gelijkmatigheid speelveld
EH,min:EH,gem is groter dan of 
gelijk aan
0,7

0,7

0,6

Gelijkmatigheid hele veld
EH,min:EH,gem is groter dan of 
gelijk aan
0,4

0,4

0,4

      HaNdbal
Officiële topwedstrijden Klasse I  500 lux    0,7
Officiële wedstrijden  Klasse II  200 lux    0,6
‘s avonds 
Officiële amateurwedstrijden Klasse III  75 lux    0,5
‘s avonds  

      teNNis

      golf
Internationaal en nationaal  Klasse I  -    -
(top)niveau   
Landelijk en regionaal niveau Klasse II  -    -
Training en recreatie   Klasse III  100 lux    0,8
Tee     100 lux    0,5
Fairway     20 lux    0,3
Green (pitch & put)    50 lux    0,5
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Led-armaturen zijn er in vele soorten, maten en kwaliteiten. Belangrijk is 
dat de armatuur weinig energie verbruikt om de juiste verlichtingssterkte te 
leveren op het gewenste moment, en dat de armatuur klein van omvang en 
licht van gewicht is. Dat voorkomt onnodig hoge investeringen in 
aanvullende energievoorzieningen of nieuwe masten. 
Dankzij optische elementen en lenzen wordt het licht op de juiste manier 
verspreid, waardoor uniformiteit ontstaat en het grootste deel van het licht 
het veld bereikt. 

De armatuur dient robuust en waterdicht te zijn. Daarom moeten alle 
aansluitingen zich bij voorkeur aan de onderzijde van de armatuur bevinden. 
Ook dient de armatuur een goede warmteafvoer te hebben, omdat de 
temperatuur binnenin kan oplopen onder invloed van de elektronica en de 
ledjes. Onvoldoende warmteafvoer zal invloed hebben op de lichtkwaliteit 
en duurzaamheid van de armatuur. 

Flexibiliteit in licht
Ledlicht kan worden gedimd. Bij de betere merken led-armaturen kan het 
licht worden gedimd zonder dat dit invloed heeft op de kwaliteit en de 
uniformiteit van het licht. Door het licht te dimmen, brengt men de energie-
kosten verder omlaag, terwijl het licht toch van voldoende kwaliteit is om de 
sporters te laten sporten. 
Sportverenigingen die trainingen of wedstrijden opnemen voor video-
analyse, doen er goed aan zich vooraf te verdiepen in de techniek. Ledlicht 
is continu licht, waarmee goede opnames mogelijk moeten zijn. Maar alleen 
led-armaturen die op stroom worden gedimd, zorgen voor een knipper- en 
flikkervrije weergave van het opgenomen videobeeld. 

Lichtdegeneratie
Led-sportveldverlichting kan probleemloos 25.000 uur licht genereren. 
Levensduurtesten van fabrikanten tonen aan dat kwaliteitsleds ook na het 
overschrijden van die 25.000 uur nog ten minste 90% licht kunnen geven. 
Afhankelijk van de sport en de intensiteit waarmee het verlichte veld wordt 

gebruikt, zou de led-armatuur dus minimaal 20 à 30 jaar voldoende licht 
moeten kunnen produceren.

Fabrikanten van led-armaturen kunnen voorspellen hoe groot de kans is dat 
een ledje uitvalt. Ook kunnen ze de verlichtingssterkte op termijn 
berekenen. Deze gegevens zijn belangrijk om te bepalen of de verlichtings-
sterkte de norm haalt tijdens de levensduur.
Van het licht dat de led produceert (de lichtstroom), bereikt een gedeelte het 
veld. De kwaliteit van de lens van het ledje en de helderheid van de glasplaat 
die de ledjes beschermt, kunnen de lichtkwaliteit die door de lichtbron 
wordt geproduceerd met 20% doen afnemen. Daarom is het belangrijk dat 
alle gebruikte componenten van de hoogste kwaliteit zijn.

Checklist

Waar u oP moet letteN bij de keuze Voor eeN led-armatuur:

• Hoeveel jaren ervaring heeft de fabrikant van de led-armatuur?

• Heeft de fabrikant de Gedragscode Lichtberekeningen van de NSVV ondertekend?

• Bij hoeveel andere, soortgelijke verenigingen zijn de armaturen van die fabrikant in gebruik?

• Wat zijn de sportieve, economische en bedrijfstechnische ervaringen van die vereniging?

• Kan de armatuur op de bestaande mast worden geplaatst?

• Is de armatuur getest op LM-79 door een erkend testinstituut?

• Hoe groot is de gecertificeerde lumen-watt-verhouding volgens de LM-79 test? 

• Hoe groot is de maximale inrush current?

• Hoe groot is de nominale stroom? 

• Hoe groot is de te verwachten lichtterugval gedurende een standaardperiode (doorgaans tien jaar)?

• Hoe groot is de verlichtingssterkte na vijf en tien jaar?

• Is de armatuur dimbaar?

• Kan het aantal armaturen in de toekomst worden uitgebreid en gekoppeld? 

6Stap 6

Het LeD-arMatUUr



28 led-verlichting in de schijnwerpers 29

7

Sportveldverlichting en verlichtingsmasten gaan hand in hand. De rol van de 
mast mag dus niet worden onderschat. Masten gaan doorgaans langer mee 
dan conventionele armaturen. Met de komst van led is er voor het eerst een 
armatuur waarvan de levensduur overeenkomt met die van de mast. Zolang 
de windvang en het gewicht van de led-armatuur geschikt zijn voor de mast, 
kan de mast ook gebruikt worden voor led-armaturen. De mast hoeft dus 
niet te worden vervangen, zodat aanvullende investeringen kunnen worden 
voorkomen. 

Niet elke led-armatuur is lichter dan een conventionele armatuur. 
Integendeel: de meeste led-armaturen zijn zwaarder dan conventionele 
armaturen, omdat slechts weinig fabrikanten erin slagen om het gewicht van 
de benodigde technologie laag te houden. 

Bij een één op één vervanging kan, qua gewicht, vaak worden volstaan met 
de bestaande mast. 

Belangrijker is dat er gekeken wordt naar de windvang. Zolang het oppervlak 
van het led-armatuur dat de wind opvangt niet groter is dan de huidige 
armatuur dan mag aangenomen worden dat de huidige mast gebruikt kan 
blijven worden. 

Voorwaarde is wel dat deze nog van goede kwaliteit is. 

Checklist

Waar u op moet letten bij uw mast:

• Is de mast nieuw of tweedehands?

• Is de mast geschikt voor het aantal benodigde armaturen?

• Vertoont de mast beschadigingen?

• Kan de mast het gewicht van de armaturen dragen?

• Is het mogelijk om in de toekomst extra armaturen op deze mast te 
  plaatsen?

• Komt de positie van de mast overeen met de positie in het lichtplan?

Stap 7

De MaSt
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Als onderdeel van de subsidieaanvraag dient de vereniging een factuur in 
te dienen. Uit vrees dat de subsidiepot snel opgedroogd zal zijn, zullen veel 
verenigingen de druk voelen om snel een offerte of factuur te accepteren. 
Die druk mag echter geen invloed hebben op de kwaliteit van de 
aangeboden led-verlichtingsoplossing en de bijbehorende service. De 
inhoud en de kwaliteit van de offerte zijn essentieel voor de uiteindelijke 
prijs en kwaliteit van de geboden oplossing. Als uitgangspunt voor de offerte 
dienen de werkzaamheden en materialen beschreven te zijn die nodig zijn 
om de gewenste lichtkwaliteit op het sportveld te bereiken. 
Hoewel een offerte meerdere posten bevat, wordt voor het verstrekken van 
de subsidie alleen gekeken naar de kosten voor materialen en apparatuur. 

Componenten
Een goede offerte of factuur bevat de volledige omschrijving van de 
aanbevolen componenten en diensten. Dit zijn (eventueel) de masten, 
armaturen, bekabeling, aansturing, technische installaties en de garantie op 
al deze onderdelen. Waar mogelijk dient de kwaliteit van de 
aangeboden componenten en service ondersteund te worden door 
aanvullende documentatie, zoals certificaten en spec sheets. Het aantal jaren 
ervaring van de fabrikant en het aantal installaties dat door deze is geleverd, 
vormen belangrijke indicaties voor de kwaliteit van de betrokken partij. 

Onthoud dat de subsidie alleen verstrekt wordt voor de componenten en 
niet voor de geboden service. 

Waar mogelijk moeten componenten, service en werkzaamheden natuur-
lijk geleverd of verricht worden in overeenstemming met (internationale) 
standaarden en (wettelijke) bepalingen. Vergeet niet dat alleen partijen 
die de Gedragscode Lichtberekeningen van de NSVV hebben ondertekend 
volledige transparantie kunnen garanderen. Mochten er achteraf problemen 
ontstaan, dan kan de NSVV bemiddelen of een oordeel vellen waaraan de 
betrokken partijen zich hebben te houden. 

Lichtplan
De lichttechnische kwaliteit van de aangeboden componenten is af te lezen 
uit het opgestelde lichtplan. Dit lichtplan dient specifiek voor de situatie van 
uw vereniging te zijn geschreven. Met name eigenaren van tennisbanen 
dienen erop te letten dat de verlichting de hele tennisbaan beslaat, en niet 
alleen het speelveld binnen de lijnen. Elke vereniging dient dat volledige 
lichtplan te ontvangen. In de norm is vastgelegd dat ook het speelveld rond 
de lijnen goed verlicht moet zijn. Verzeker u ervan dat deze post is 
inbegrepen en dat volledige medewerking wordt verleend. Zonder lichtplan 
weet u na installatie niet of u datgene hebt gekregen waarvoor u heeft 
betaald. Verder zal het ontbreken van een lichtplan arbitrage bij geschillen 
heel lastig maken. 

Software
Software is essentieel om te zorgen dat de led-armatuur de juiste en 
gewenste verlichting levert. Voor de club is het belangrijk om te weten op 
welke wijze de armatuur wordt bestuurd, en of de bediening (bijvoorbeeld 
een knoppenkast of tablet) en de software bij de prijs zijn inbegrepen. Ook 
moet men weten of software-updates (automatisch) worden uitgevoerd en 
of dat bij de prijs is inbegrepen. Het alternatief is dat u een licentie koopt. 
Verzeker u in dat geval van de duur en voorwaarden van deze licentie.

Stellen en richten
Led-armaturen geven uit zichzelf bijzonder veel licht en verbruiken weinig 
energie. Om de benodigde hoeveelheid licht op het speelveld te krijgen, is 
het echter noodzakelijk dat de armaturen worden gesteld. Dit vereist 
specifieke kennis en apparatuur. Indien dit aan een andere partij wordt 
uitbesteed, moet duidelijk zijn wie de eindverantwoordelijke is voor het 
realiseren van het afgesproken lichtplan. 

Garantie
Led-armaturen hebben zich inmiddels lang en breed bewezen. 

8Stap 8

De OFFerte
Producenten en installateurs zouden dus geen probleem moeten hebben 
met het bieden van meerjarige garantie op de diverse componenten. 
Vanwege de betrokkenheid van meerdere partijen, doet de vereniging er 
goed aan exact te weten wie welke garantie geeft en hoe dat door de 
partijen onderling is geregeld. Doet men dat niet, dan kan de kleinste 
misstap van een betrokken partij er uiteindelijk toe leiden dat de verlichting 
niet of niet optimaal functioneert. 

Woodend Park, Australië
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Sinds 1 november 2015 is er de Gedragscode Lichtberekeningen. Met dit 
initiatief van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) 
garanderen armaturenfabrikanten, leveranciers, adviseurs, ontwerpers en 
installateurs dat zij gebruikmaken van een gedegen methode om 
lichtberekeningen te maken. Dit geldt voor zowel binnen- als buiten-
verlichting. Met de gedragscode laten vakmensen zien dat ze zich 
committeren aan het leveren van vakmanschap.

De gedragscode is belangrijk voor het voorkomen van verschillen in de 
interpretatie van diverse aangeboden lichtberekeningen. Die verschillen 
kunnen ontstaan doordat uniforme regels voor het berekenen van een 
lichtplan ontbreken. Zo was niet duidelijk wat er wel en niet moet worden 
ingevoerd en welke informatie als output gepresenteerd kan worden. Om 
kopers van led-armaturen in staat te stellen om appels met appels te 
vergelijken, heeft de NSVV in nauwe samenwerking met de NLA 
(Nederlandse Lichtassociatie) een gedragscode ontwikkeld, die beschouwd 
kan worden als de ‘standaard’. Partijen die de gedragscode hebben 
ondertekend, gebruiken dezelfde uitgangspunten voor hun berekeningen. 
Door het documenteren van de input wordt de uitkomst van de berekening 
vergelijkbaar met andere berekeningen. Dit komt de kwaliteit en de 
dienstverlening aan de vereniging of gemeente ten goede.

Hoe werkt de gedragscode?
Armaturenfabrikanten, leveranciers, adviseurs, ontwerpers en installateurs 
dienen zich bij de NSVV te laten registreren. Na ontvangst van het onder-
tekende document ontvangt de marktpartij een rapportage-sjabloon en 
wordt de partij opgenomen in de lijst met ondertekenaars. De vermelding 
op deze lijst is slechts één jaar geldig. De lijst kan worden gevonden op de 
website van de NSVV (www.nsvv.nl). Ook mag de partij die de gedragscode 
heeft ondertekend het speciale logo voeren. Indien er toch twijfel is of als er 
een conflict ontstaat over de geboden kwaliteit, neemt de NSVV de rol van 

arbiter op zich. De betrokken partijen zijn verplicht om aan die arbitrage mee 
te werken. Indien geconcludeerd wordt dat een partij verkeerd heeft 
gehandeld, krijgt deze een waarschuwing. Ook kan de NSVV besluiten de 
partij te verwijderen van de lijst met erkende marktpartijen. 

Naast het bemiddelen bij geschillen, kan de NSVV ook steekproeven 
uitvoeren om de kwaliteit te controleren. De NSVV heeft het recht om deze 
controles incidenteel óf bij een vermoeden van misbruik uit te voeren. 

wat betekent dit?
Dankzij de gedragscode weten verenigingen en gemeenten zich verzekerd 
van de professionalisering van lichtplannen en lichtadviezen. Daardoor 
krijgen ze een duidelijk verhaal over de opzet van de lichtberekening(en). 
Met behulp van de gedragscode kunnen gemeenten en verenigingen in één 
oogopslag zien welke marktpartijen zich conformeren aan de normen en 
kwaliteitsstandaarden. Zo wordt direct duidelijk welke partijen als betrouw-
baar mogen worden beschouwd en welke met argusogen dienen te worden 
bekeken.

Stap 9
kwaLIteItSGaraNtIe: De GeDraGSCODe 
LICHtberekeNINGeN VaN De NSVV

Lichtberekeningen

 KENNISCENTRUM LICHT

Gedragscode

Alleen bedrijven die de Gedragscode Lichtberekeningen 

erkennen, mogen dit logo voeren
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Om sportaccommodaties te voorzien van verlichting, dienen er verschillende 
stappen en processen gevolgd te worden. Wanneer stappen worden 
overgeslagen of onvoldoende worden uitgevoerd, kan dit tot onnodige 
vertraging leiden. Daarom zetten we hier de meest voorkomende stappen 
op een rij. 

bestuurlijke aanvraag
Er zijn meerdere redenen waarom sportverenigingen hun verlichting zouden 
willen vervangen, maar doorgaans is veroudering van de huidige verlichting 
de voornaamste reden. Een vereniging kan echter ook besluiten zijn 
verlichting te vervangen om zijn accommodatie te verduurzamen of de 
energieconsumptie te verlagen.

energiescan
Elke vereniging beschikt wel over een of meerdere leden die in staat zijn om 
het energieverbruik te analyseren en te interpreteren. Vervolgens kan een 
werkgroep namens de vereniging de verschillende led-verlichtingsopties in 
kaart brengen en beoordelen. Daarbij is belangrijk dat er gekeken wordt naar 
bewezen technologieën, dat de verschillende opties op juiste wijze
 onderling worden vergeleken en dat ze worden getest en bekeken op 
accommodaties van bestaande gebruikers. De kennis en ervaring van die 
verenigingen mag niet onderschat worden; zij spreken uit eigen 
gebruikservaring!

Haalbaarheidsstudie
Dankzij de subsidie van het ministerie van Economische Zaken vervalt de 
drempel van de initiële investering, die bij led-sportveldverlichting door-
gaans hoger ligt dan bij conventionele armaturen. Dankzij het lagere ener-
gieverbruik van led-armaturen profiteert de vereniging al op korte termijn 
van de lagere energierekening. 

Vergunningen
Afhankelijk van de gemeente en de exacte ligging van het sportpark, is het 
mogelijk dat er beperkingen zijn vanwege het bestemmingsplan. Dit zal 
moeten worden onderzocht, en eventueel weerlegd moeten worden door 
middel van een lichthinderstudie. Deze lichthinderstudie moet duidelijk 
maken of het aantal lux dat op de gevel van een omwonende valt wel of niet 
binnen de norm valt. 

Het bestek
In het bestek staat omschreven aan welke administratieve, juridische en 
technische eisen moet worden voldaan en welke voorwaarden met 
betrekking tot de materialen en uitvoering dienen te worden gerespecteerd. 

Bij het opstellen van het bestek doen gemeenten en sportverenigingen er 
goed aan om zich te laten leiden door de wensen waaraan moet worden 
voldaan. Dit kunnen wensen zijn op het gebied van energieverbruik of met 
betrekking tot de benodigde lichtkwaliteit. Zorg ervoor dat het bestek niet te 
specifiek is; hoe specifieker het bestek, hoe groter de kans dat het bepaalde 
oplossingen uitsluit.

Er kan besloten worden om ook eisen in het bestek op te nemen. Voorbeel-
den daarvan zijn de eis dat bestaande masten worden gebruikt of de eis dat 
de verlichting in een bepaalde klasse valt. Als er eisen in het bestek worden 
opgenomen, is het belangrijk dat deze meetbaar zijn, om interpretatie-
verschillen te voorkomen. 

De aanschaf van led-sportveldverlichting is een zegen, zowel voor de 
vereniging als voor de leden. De sporters worden in staat gesteld om vaker 
en langer gebruik te maken van de accommodatie, wat weer bijdraagt aan 
een betere exploitatie.
 
Een hogere gebruiksfrequentie van de accommodatie kan echter ook leiden 
tot nieuwe of aanvullende problemen, vooral voor de omgeving. Het is daar-
om belangrijk om alle betrokkenen al in een vroeg stadium bij het proces te 
betrekken. Zo wordt voorkomen dat de aanschaf van sportveldverlichting als 
oorzaak van alle problemen wordt ervaren.  Veel van de mogelijke
problemen kunnen dankzij een technische aanpassing verholpen of 
geminimaliseerd worden. Het wederzijds respect dat door de samenwerking 
wordt gekweekt, zal tevens bijdragen tot het creëren van begrip en toleran-
tie tussen alle betrokken partijen. Dat is belangrijk in situaties die niet aan 

wettelijke bepalingen gebonden zijn of waarvoor niet direct een technische 
oplossing beschikbaar is. 

Lichtvervuiling
De verlichtingshoek van led-armaturen is scherper dan de hoek van 
sommige conventionele armaturen. Ledlicht wordt verticaler uitgestraald. 
Een led-armatuur aan de horizon is ’s avonds dus minder zichtbaar dan een 
conventionele armatuur. 
Dit verschijnsel is echter bij veel ambtenaren onbekend. Als er nieuwe 
verlichting wordt geplaatst, willen zij vaak dat er lage masten worden 
gebruikt. Een lage mast heeft echter een hogere verlichtingshoek nodig, 
waardoor er mogelijk meer lichtvervuiling optreedt. 

Stap 10

Het aaNSCHaFprOCeS
11Stap 11

HerkeNNeN VaN MOGeLIJke 
beZwaarreDeNeN 
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Lichthinder
Klachten over lichthinder kunnen doorgaans twee verschillende oorzaken 
hebben. De omwonende of vertegenwoordiger van flora en fauna is van 
mening dat de hoeveelheid licht die hij ervaart of zal ervaren te hoog is, of 
dat hij onnodig belast wordt door overbodig licht. 

Led-armaturen zijn beter te richten dan conventionele armaturen. De 
hoeveelheid strooilicht is bij led-armaturen dus lager dan bij conventionele 
armaturen. Daarnaast kan het gebruik van zogenaamde lichthinderkapjes 
het strooilicht verder beperken. 

De grenswaarden voor de lichtemissie van een verlichtingsinstallatie voor 
sportaccommodaties zijn beschreven. Of het nu gaat om conventionele 
armaturen of om led-armaturen, van elke installatie wordt verwacht dat deze 
aan de waarden voldoet. Als blijkt dat dat niet zo is, is het aannemelijk dat de 
vereniging verplicht wordt de installatie aan te passen of te verwijderen. 

Buurtbewoners ervaren een verlicht veld dat niet wordt gebruikt als een 
inbreuk op hun leefkwaliteit, omdat de verlichting niemand ten goede komt, 
maar wel hun leefgenot reduceert. Dynamisch gebruik van de led-armaturen 
kan het aantal klachten over ‘onnodig’ of ‘overbodig’ licht minimaliseren. 
Led-armaturen kunnen onbeperkt worden aan- of uitgezet. De verlichting 
kan gekoppeld worden aan veldboekings- en afhangsystemen, eenvoudig 
bediend worden door middel van een knop bij de ingang van het veld, 
of geregeld worden via een tablet of smartphone in de kantine of bij een 
clubvertegenwoordiger thuis. Niets weerhoudt de gebruikers ervan om de 
verlichting direct voor gebruik in te schakelen en onmiddellijk na afloop uit 
te schakelen. 
Behalve buurtbewoners kunnen ook vertegenwoordigers van flora en fauna 
bezwaren hebben tegen de invloed van sportveldverlichting op de kwaliteit 
van de leefomgeving. Zij claimen dat kunstlicht de cyclus en leefkwaliteit van 
vegetatie en dieren beïnvloedt. De Flora- en Faunawet omschrijft exact hoe 
hiermee moet worden omgegaan. 

Geluidsoverlast
Een verlicht veld zal onherroepelijk leiden tot meer sporters in de avond-
uren, die ook tot later op de avond doorgaan met het beoefenen van hun 
sport. Dit kan leiden tot een grotere verkeersintensiteit in de avonduren. 
Ook kan het bijbehorende geluid van voertuigen, balcontact of sporters 
ervaren worden als ‘overmatig’ of ‘vervelend’. Bezwaren tegen het plaatsen 
van verlichting kunnen worden aangegrepen om deze vormen van overlast 
te voorkomen. Net als conventionele lampen is ook ledlicht niet in staat om 
geluidsoverlast te beperken. 

Verenigingen die bij de uitvoering van hun sociaal-maatschappelijke rol 
zowel het milieu als hun omgeving respecteren, zullen echter ongetwijfeld 
op begrip kunnen rekenen als ze rekening houden met alle betrokkenen en 
hun wensen willen overwegen. 

te HaNtereN  toePassiNgscoNdities Natuur-gebied laNdelijk gebied stedelijk gebied stadsceNtrum/ iNdustriegebied
Parameter 
Verticale   07:00 – 23:00 uur  2 lux  5 lux  10 lux  25 lux
verlichtingssterkte 
(lux) op de gevel  
  23:00 – 07:00 uur  1 lux  1 lux  2 lux  4 lux
Intensiteit (cd) van  07:00 – 23:00 uur  2.500 cd  7.500 cd  10.000 cd  25.000 cd
elk armatuur  
  23:00 – 07:00 uur  0 cd  500 cd  1.000 cd  2.500 cd

NB: In het Besluit Horeca-, Sport- en Recreatie-inrichtingen staat dat na 23:00 uur de verlichting uit moet. 
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checklist voor factuur
Dankzij de input van verschillende clubs die de afgelopen jaren al zijn over-
gestapt op led-verlichting, konden we de volgende checklist voor de factuur 
opstellen die verenigingen kan helpen om het kaf van het koren te scheiden.

VermeldiNg oP de offerte VrageN die u zicHzelf moet stelleN

Naam van de installateur  - Hoeveel jaren ervaring heeft het bedrijf?
    - Hoeveel installaties heeft het bedrijf aangelegd?
    - Heeft het bedrijf de Gedragscode Lichtberekeningen van de NSVV ondertekend?
Aangeboden led-armatuur  - Is deze getest door een erkend testinstituut?
    - Kan de armatuur op de bestaande masten worden geplaatst?
    - Kan het licht uit deze armatuur worden gedimd?
    - Hoe groot is de inrush current?
    - Hoe groot is de te verwachten lichtterugval?
    - Hoe groot is het lumenbehoud (de L-waarde) na vijf en tien jaar?
    - Kan de lichtsterkte of het aantal armaturen in de toekomst worden uitgebreid?
    - Heeft de armatuur een LM79-test bij een erkend testinstituut doorstaan?
    - Heeft de fabrikant de Gedragscode Lichtberekeningen van de NSVV ondertekend?
Lichtplan    - Is het lichtplan specifiek voor uw complex opgesteld?
    - Worden hierin de verlichtingseisen beschreven voor het hele veld (niet alleen voor het speelveld, zoals bij tennis)? 
    - Ontvangt de club een volledig lichtplan?
    - Welke garanties krijgt u op (de uitvoering van) het lichtplan?
    - Is het lichtplan opgesteld door een partij die de Gedragscode Lichtberekeningen van de NSVV heeft ondertekend?
Aansturing   - Op welke wijze worden de armaturen aangestuurd?
    - Zijn software-updates bij de prijs inbegrepen?
Elektrische installatie   - Voldoet de nieuw aan te leggen elektrische installatie aan de wettelijke eisen?
    - Kan volstaan worden met een lagere aansluitwaarde?
Garantie    - Waarop wordt garantie gegeven?
    - Voor welke tijdsperiode geldt deze garantie? 
    - Wat is de responstijd van de partij die garantie geeft?
    - Welke verlichtingskwaliteit garandeert deze partij één maand voor het verstrijken van de garantie?


