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afbeeldingen

1. Wat is energiezuinige verlichting?
Met energiezuinige verlichting kun je flink besparen op je energierekening. In plaats van gloei- en 

halogeenlampen gebruik je dan spaarlampen, Tl-buizen en/of ledverlichting. Net als bij andere 

elektronica bestaat er ook voor verlichting een energielabel van E tot A++. Ledlampen hebben vrijwel 

altijd een A-label, dit zijn namelijk de energiezuinigste lampen. Halogeenlampen vallen meestal in 

klasse C of D, terwijl gloeilampen in E of F vallen.

Naast het hebben van energiezuinige lampen kun je met het gebruik van dimmers, 

aanwezigheidssensoren en andere bedieningstechnieken de verlichting slim aansturen. Verlichting 

staat dan niet meer onnodig (fel) aan. Slimme schakelapparaten zorgen naast een efficiënt gebruik 

ook voor meer gebruiksgemak.
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2. Wat is het voordeel van energiezuinige verlichting?
Een ledlamp is vele malen efficiënter dan een gloei- of halogeenlamp. Het zet elektriciteit op een 

zeer effectieve manier om in licht. Dit in tegenstelling tot een gloei- of halogeenlamp waar veel meer 

energie omgezet wordt in warmte dan in licht. Een gloeilamp heeft tot wel 10 keer meer energie 

nodig om dezelfde hoeveelheid licht af te geven als een ledlamp. Bij halogeen is dat ongeveer 8 

keer zoveel. Dat is een groot verschil. Je kan daardoor flink besparen wanneer je overstapt van oude 

gloei- en halogeenlampen naar ledverlichting. 

Een ander voordeel van ledverlichting is dat deze veel langer mee gaat dan gloei- of halogeenlampen. 

Een ledlamp gaat tussen de 20.000 en 40.000 branduren mee. Per jaar gebruik je een lamp ongeveer 

1.000 uur. Dat betekent dat een ledlamp gemakkelijk 15 jaar mee gaat. In vergelijking tot een 

ouderwetse gloeilamp die ongeveer 1.000 branduren heeft en daarmee een levensduur van ongeveer 

een jaar is dat dus aanzienlijk langer.

Kortom, met een ledlamp heb je 10 keer minder energie nodig voor dezelfde hoeveelheid licht. De 

lamp zelf gaat ook 15 keer langer mee. Uiteraard is een goede ledlamp bij de aanschaf iets duurder 

ten opzichte van een ouderwetse gloeilamp, maar de meerkosten heb je snel terugverdient.

Wat wordt er verstaan onder verlichting?
Verlichting bestaat uit 3 onderdelen namelijk; een armatuur, lamp en de bediening ervan. Een 

armatuur is de lamphouder voor 1 of meerdere lampen. In het armatuur zit een fitting waar je een 

lamp in plaatst. Bekende soorten fittingen zijn de E27 en E13 schroefdraadfitting en de G13 en G5 TL-

buishouder. Het armatuur bepaalt in belangrijke mate wat voor soort lamp er gebruikt kan worden. 

Zo past een gloeilamp niet in een armatuur met G13 TL-buishouder en een TL-buis andersom niet in 

een armatuur met een schroefdraadfitting. Gelukkig zijn er tegenwoordig voor vrijwel alle armaturen 

energiezuinige (led)lampen te koop.
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3. Welke soorten verlichting zijn er?
Elektrische lichtbronnen zijn continu in ontwikkeling. De laatste paar jaren is er extra aandacht 

voor gekomen door stijgende elektriciteitsprijzen en de noodzaak om zuinig om te gaan met 

energie. Daarnaast is de doorbraak van ledverlichting niet onopgemerkt gebleven. Dit maakt dat 

ledverlichting de meest populaire energiezuinige verlichting is. In dit ebook lees je om die reden dan 

ook voornamelijk over ledverlichting als alternatief voor gloei- en halogeenlampen.

In de vergelijking tussen lichtbronnen kijk je naar het 

energiegebruik en de lichtopbrengst. In het onderstaande 

overzicht zie je het verschil in energiegebruik tussen de 

verschillende lichtbronnen met eenzelfde lichtsterkte 

(lumen).

3.1. Gloeilampen
De gloeilamp is in de 19e eeuw uitgevonden en doorontwikkeld door verschillende uitvinders uit 

die tijd. De bekendste daarvan is Thomas Edison. In tegenstelling tot wat iedereen denkt was hij niet 

zozeer de uitvinder die als eerste de lamp uitgevonden heeft. Maar hij maakte de gloeilamp wel voor 

het eerst beschikbaar voor de consument. Later richtte hij het bedrijf General Electric op dat nu nog 

steeds bestaat en verlichting maakt. De gloeilamp was destijds erg bijzonder omdat het de eerste 

lampsoort was die op elektriciteit werkte. Daarvoor had men lampen op basis van petroleum en gas. 

De gloeilamp is een lichtbron die een erg lange tijd, ongeveer 100 jaar, de standaard is geweest voor 

alles wat met licht te maken heeft. Tot de komst van LED heeft geen enkele lichttechniek de kwaliteit 

van gloeilampen, op het gebied van licht en techniek, kunnen evenaren. Door het energie-onzuinige 

karakter mogen gloeilampen inmiddels niet meer geproduceerd en verkocht worden. Toch kom je 

ze hier en daar nog wel tegen in winkels. Gloeilampen komen voornamelijk voor met een e14 of e27 

schroefdraadfitting.

Lichtbron Lumen  Vermogen

Gloeilamp 400  40 

Halogeenlamp 400  35 

Spaarlamp 400  8 

TL-buis  400  6 

Ledlamp  400  4 

Afbeelding
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3.2. Halogeenlampen
Een halogeenlamp lijkt erg veel op een gloeilamp. Het verschil met een gloeilamp is dat een 

halogeenlamp gevuld is met een gas. In dit gas is een kleine hoeveelheid halogeen toegevoegd, dat 

is vaak broom of jodium. Door toevoeging van halogenen ontstaat een chemische reactie in de lamp. 

Het verdampte wolfraam, waar de gloeidraad van is gemaakt, komt steeds weer op de gloeidraad 

terug. Daardoor is de levensduur van een halogeenlamp 10 tot 20% langer dan een gloeilamp. 

Daarmee komt overigens nog niet in de buurt van ledverlichting. Een halogeenlamp heeft daarnaast 

ook een iets hogere lichtopbrengst waardoor deze minder energie verbruikt dan een gloeilamp.

12 volt

De meest gebruikte halogeenverlichting is die van 12 volt. Dit zijn de halogeenspotjes of lampen die 

je vaak in een keuken of badkamer ziet. Het lampje is eenvoudig – en dit komt regelmatig voor – te 

vervangen voor nieuwe spotjes of lampjes. Voor dit soort verlichting is een transformator nodig die 

de elektriciteit van het net van 230 volt naar 12 volt omzet. Bekende fittingen zijn de G4, GU5.3 en 

GU4.

230 volt

Je hebt naast 12 volt halogeenlampen ook de wat minder bekende 230 volt halogeenlampen. 

Deze hebben geen transformator nodig die de netspanning van 230 naar 12 volt terugbrengt. Veel 

voorkomende fittingen voor 230 volt lampen zijn bajonet- of pinfittingen zoals de G9, G10 en AR111. 

Daarnaast heb je ook halogeenlampen die in E14 of E27 draaifittingen passen. Deze halogeenlampen 

lijken qua vorm ook veel op traditionele gloeilampen.

3.3. Fluorescente lampen
Fluorescerend licht is uitgevonden in de jaren 20 van de vorige eeuw. Een fluorescente lamp is 

aan de binnenkant bedekt met een fluorescerende stof en gevuld met kwikdamp en een edelgas. 

Door het “ontsteken” van de kwikdamp en het edelgas ontstaat er onzichtbare uv-straling. Door de 

fluorescerende stof wordt dit omgezet in wit licht. Een fluorescente lamp geeft geen constant licht 

maar korte lichtflitsen. Dit gebeurt soms wel tot 100 keer per seconde (100hz). Dat is zo snel dat je dit 

niet met het menselijk oog waarneemt. 
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Spaarlampen

In de jaren 90 werden de eerste spaarlampen op de markt gebracht. Deze lampen waren tot voor kort 

erg populair doordat het energieverbruik ten opzichte van een gloei- of halogeenlamp erg groot is. 

Spaarlampen zijn gemaakt met verschillende soorten fittingen. Je hebt de spaarlampen die 1-op-1 

te vervangen zijn met gloeilampen en een schroefdraadfitting hebben. Daarnaast heb je ook aparte 

armaturen die speciaal gemaakt zijn voor spaarlampen. Dit worden ook wel PL-lampen genoemd en 

zie je voornamelijk in kantoorgebouwen terug. Het belangrijkste verschil met een normale spaarlamp 

is dat de PL-lamp een aparte voeding, ook wel voorschakelapparaat, nodig heeft die in het armatuur 

verwerkt zit in plaats van de lamp zelf. De vorm van een PL-lamp is gelijk aan een normale spaarlamp 

met een schroeffitting.

TL-buizen

Tl-verlichting in de vorm van buizen is de meeste gebruikte soort verlichting. Vooral in 

kantoorgebouwen zijn tl-buizen in grote mate terug te vinden. Dat komt omdat tl-buizen een lange 

levensduur hebben en energiezuinig zijn. Tl-buizen zijn in 3 verschillende maten verkrijgbaar;

• T12 – 38mm diameter 

• T8 – 26mm diameter 

• T5 – 16mm diameter

Er bestaat een kleine kans dat je de dikke T12 TL-buizen nog tegenkomt want deze zijn al decennialang 

niet meer verkrijgbaar. De T8 en T5 kom je nog wel regelmatig tegen in kantoorgebouwen en 

parkeergarages. Over het algemeen geldt, hoe dunner de tl-buis hoe energiezuiniger de verlichting. 

De T5 is dan ook de meest energiezuinige versie. 
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3.4. Ledverlichting (LED)
LED is een afkorting voor Light Emitting Diode. Een diode is een chip met elektroden. Wanneer 

de elektroden gevoed worden met elektriciteit reageren ze met een “kleurstof” waardoor er licht 

geproduceerd wordt. Door verschillende soorten stoffen te laten reageren met de elektroden kun je 

verschillende kleuren maken

Ledlampen

Ledlampen hebben net als halogeen- of gloeilampen een fitting waarmee ze in een armatuur 

bevestigd worden. Dit kan bijvoorbeeld een schroeffitting zijn. Daarnaast heb je als alternatief voor 

halogeenlampen ook ledlampen met een pin- of bajonetfitting zoals de GU10 of MR16 fittingen. Met 

ledlampen vervang je dus eenvoudig 1-op-1 gloei-, spaar- of halogeenlampen.

Historie led

LED is uitgevonden in Rusland in de jaren 20 van de vorige eeuw. Dit is echter nooit verder 

opgepakt en pas in de jaren 60 werd LED (her)ontdekt. Sindsdien is het veel gebruikt in elektronica 

als indicatielampjes of als infraroodstraling (bijvoorbeeld in een afstandsbediening). Sinds 

begin deze eeuw is ook de ontwikkeling van LED als verlichting op gang gekomen. Ledverlichting 

is in de afgelopen jaren dan ook in verschillende vormen in ons leven terug te vinden. Zo zijn 

tegenwoordig tv- en computerbeeldschermen, autoverlichting, verkeerslichten, zaklampen en 

ook alweer enige tijd sfeerverlichting gemaakt van leds.
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Ledbuizen/ ledpanelen

Voornamelijk in kantoren, industriegebouwen en parkeergarages maar ook in sommige huizen kom 

je TL-buizen tegen. Deze TL-buizen zijn te vervangen voor ledverlichting, zogenaamde TL-ledlampen. 

Daarnaast zijn er ledpanelen die in een systeemplafond kunnen worden geplaatst. Deze vervangen 

niet alleen de TL-buizen maar ook het gehele armatuur.

Hoeveel lumen/ watt heb ik nodig voor mijn ruimte?
Toen iedereen nog voornamelijk gloeilampen gebruikte sprak iedereen over het aantal 'watt' om 

de lichthoeveelheid mee aan te duiden. Watt is een uitdrukking van elektrisch vermogen, niet van 

lichtsterkte. Daar is de eenheid ‘lumen’ voor. Het aantal lumen bepaalt de lichtsterkte van een lamp.

Maar doordat jarenlang iedereen enkel en alleen gloeilampen gebruikte ging men er vanuit dat 1 watt 

gelijk stond aan 10 lumen lichtopbrengst. Nu gewone gloeilampen niet meer te koop zijn, is de term 

'watt' niet heel zinnig meer. 

Een ledlamp geeft met 1 watt maar liefst 100 lumen aan lichtopbrengst. 

Ben je gewend om normaal een gloeilamp van 40 watt in een tafellamp te draaien, dan heb je een 

ledlamp van 400 tot 500 lumen nodig. Dat is vaak een ledlamp met een vermogen van ongeveer 4 watt.

3.5. Armaturen
Het armatuur is de constructie die het mogelijk maakt om een lamp te voeden met elektriciteit. 

Daarnaast kan het armatuur ook bepalend zijn voor de decoratieve waarde of meer praktische 

toepassing (water- of stofdicht bijvoorbeeld) van de lamp. Het armatuur bestaat uit 1 of meer 

lamphouder(s). 

Fitting

De fitting bepaalt in grote mate welke soort lamp in het armatuur geplaatst kan worden. Zo heb 

je bijvoorbeeld voor een halogeenlamp een armatuur nodig met een GU10, MR16 of G5 fitting. De 

fitting bepaalt in grote mate welke soort lampen je in een armatuur kan plaatsen.
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3.6. Bediening
Een ander belangrijk onderdeel van verlichting is het aan- en uitschakelen van de verlichting. Dit 

is in principe iets heel eenvoudigs maar je kan daarin ook voor een meer ingewikkelder systeem 

kiezen. Iedereen is bijvoorbeeld bekend met de dimmer, maar heb je ook wel eens nagedacht over 

bediening met een app of door middel van geluid, licht van buiten of de aanwezigheid van mensen? 

Er zijn veel mogelijkheden die de bediening van licht efficiënt en meer comfortabel maken. 

Aan/uit schakelaar

Het woord zegt het al: een aan/uit schakelaar gebruik je om verlichting mee te bedienen. In de 

meeste woningen is dit een simpele knop op de muur die 1 of meerdere lampen bedient. Een variant 

daarop is de hotelschakeling waarbij je met 2 schakelaars dezelfde lampen kan bedienen.

Dimmers

Wanneer je de lichtintensiteit van je verlichting nauwkeurig wilt bepalen en daarin wilt variëren dan 

kom je al snel uit bij een dimmer. Een dimmer zorgt er namelijk voor dat de hoeveelheid elektriciteit 

die naar de lamp toegestuurd wordt, verminderd. Daardoor zal de lamp minder fel worden en soms 

ook een iets andere kleur krijgen. Dimmen kan je alleen met gloei-, halogeen-, TL-buis of dimbare 

ledlampen. Spaarlampen en standaard ledlampen kun je in de meeste gevallen niet dimmen.

Aanwezigheid sensoren

Anders dan de handbediening van een aan/uit knop op de muur is het ook mogelijk om door middel 

van sensoren de verlichting aan te sturen. Zo kun je met geluid, licht, via een app of andere sensoren 

of bedieningsapparaten de verlichting aansturen.

Geluid

Met sensoren die geluid van een bepaalde frequentie oppikken kun je verlichting aansturen. Een veel 

gebruikte gimmick in Hollywood films. Vaak met als doel de welvarendheid of luxe van een huis te 

benadrukken. Toch is het hebben van geluidschakeling geen luxe aangelegenheid en is het een vrij 

simpele schakeltechniek om te gebruiken.
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Licht

Je hebt verlichting in de meeste gevallen pas nodig zodra het buiten donker wordt. Met een lichtsensor 

kun je ervoor zorgen dat het licht binnenskamers altijd voldoende blijft. Tijdens de schemering zorgt 

de lichtsensor ervoor dat de kunstmatige verlichting naarmate het donkerder wordt, in intensiteit 

toe neemt. In kantoorsituaties zie je dit al vaak gebruikt worden.

CO2

Aanwezigheid van mensen in een ruimte kan gemeten worden door CO2-sensoren. Wanneer er 

dus weinig CO2 in de ruimte gemeten wordt, zal het licht uitgeschakeld worden. Andersom zal de 

verhoging van het CO2 gehalte betekenen dat de verlichting ingeschakeld wordt.

Siri/Alexia/Google

Met spraakapps in combinatie met sensoren die zijn ingebouwd of toegevoegd aan apparaten kun 

je apparaten in huis aansturen zoals de tv, radio, verwarming en dus ook verlichting. Je kunt met 

deze apps ook regels inbouwen waardoor je niet altijd dezelfde commando’s hoeft te geven maar dit 

automatisch gebeurt wanneer je een bepaalde handeling verricht. Bijvoorbeeld wanneer je een deur 

opent of dicht doet.
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4. Wat bespaart energiezuinige verlichting in jouw 
huis?
Verlichting bepaalt voor een groot deel het elektriciteitsverbruik in een woning. 10% tot 20% van het 

elektriciteitsverbruik in huis gaat naar verlichting.

Voorbeeld

Als voorbeeld wordt er gekeken naar een gemiddelde eengezinswoning waar een gezin met 2 

volwassenen en 2 kinderen in woont. In de oude situatie werd er voornamelijk gebruik gemaakt van 

gloeilampen, halogeenlampen en een paar spaarlampen. In de nieuwe situatie wordt de woning 

voorzien van ledverlichting. De woning bestaat uit 2 verdiepingen met 7 kamers en 2 gangen; 

woonkamer, keuken, toilet, badkamer en 3 slaapkamers. Alle ruimtes hebben verlichting nodig. In 

de huidige situatie ziet dit er als volgt uit: 

Huidig energieverbruik: 

Voor het jaarlijkse elektriciteitsverbruik voor verlichting van 742 kWh betaal je op dit moment €170,75 

per jaar (€0,23 per kWh, prijspeil januari 2019). Dat kan flink minder. In onderstaande nieuwe situatie 

worden de gloeilampen, halogeenlampen en spaarlampen vervangen voor ledverlichting.

Ruimte   Verlichting   Branduren (uren per jaar)  Verbruik per jaar (kWh)

Gang begane grond 1x gloeilamp 60 Watt  365   22

Woonkamer  2x gloeilamp 40 Watt  1460   117

   4x gloeilamp flame 15 Watt  1460   88

Keuken   8x halogeenlampjes 35 Watt  1460   409

   1x gloeilamp 40 Watt  1460   58

Toilet   1x spaarlamp 14 Watt  365   5

Gang 1e verdieping 1x spaarlamp 20 Watt  365   7

Slaapkamer volwassenen 1x spaarlamp 14 Watt  365   5 

   2x gloeilamp 15 Watt  182,5   5

2 slaapkamers kinderen 2x spaarlamp 11 Watt  365   8

   2x gloeilamp 15 Watt  182,5   5

Badkamer  1x spaarlamp 18 Watt  730   13

       Totaal kWh per jaar 742
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Nieuw energieverbruik: 

Met een verbruik van slechts 115 kWh per jaar is het elektriciteitsverbruik van de verlichting flink 

gedaald. De besparing ten opzichte van de huidige, oude situatie is maar liefst 85%. Ook in je 

portemonnee is dat te merken. Jaarlijks betaal je nog maar €16,44 voor de benodigde elektriciteit. 

Dat is een besparing van €144 per jaar.

Investeringskosten

Het is natuurlijk mooi dat je elk jaar zoveel geld kan besparen op je energieverbruik voor verlichting 

maar het aanschaffen van ledlampen kost natuurlijk ook geld. Om je een goed beeld te geven wat 

dit gaat kosten vind je hieronder een boodschappenlijstje met daarop alle nieuwe lampen die 

aangeschaft moeten worden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een nieuwe led dimmer 

die nodig is om de led spots in de keuken aan te sturen. In totaal ben je met dit boodschappenlijstje 

€204 kwijt.

Ruimte   Verlichting   Branduren (uren per jaar) Verbruik per jaar (kWh)

Gang begane grond 1x ledlamp 7 Watt   365   2,6

Woonkamer  2x ledlamp 5 Watt   1460   14,6

   4x ledlamp flame 2 Watt  1460   11,7

Keuken   8x ledlamp spot 5 Watt  1460   58,4

   1x ledlamp 5 Watt   1460   7,3

Toilet   1x ledlamp 5 Watt   365   1,8

Gang 1e verdieping 1x ledlamp 10 Watt   365   3,7

Slaapkamer volwassenen 1x ledlamp 7 Watt   365   2,6

   2x ledlamp flame 2 Watt  182,5   0,7

2 slaapkamers kinderen 2x ledlamp 5 Watt   365   3,7

   2x ledlamp flame 2 Watt  182,5   0,7

Badkamer  1x ledlamp 10 Watt   730   7,3

       Totaal kWh per jaar 115
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Conclusie: investering binnen 2 jaar terugverdiend

Je kan met het vervangen van je oude gloei- en halogeenlampen flink op je energierekening 

besparen. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit al gauw een besparing van €150 tot €200 

per jaar. De investering die je daarvoor moet doen zal ongeveer €175 tot €250 zijn. Dat betekent 

dat je binnen 2 jaar de investering volledig terugverdient hebt. Als extra voordeel hoef je met een 

goede ledlamp voorlopig niet over vervanging na te denken. Daarmee is het een hele interessante 

energiebesparende maatregel die je kan treffen.

5.  Fabels rondom verlichting

Ruimte   Verlichting  Aantal  Watt  Prijs per lamp Totaal

Gang begane grond 1x ledlamp 7 Watt  1  7  €3,00  €3,00

Woonkamer  2x ledlamp 5 Watt  2  5   €7,00  €14,00

   4x ledlamp flame 2 Watt 4  2  €4,00  €16,00

Keuken   8x ledlamp spot 5 Watt 8  5  €6,00  €48,00

   + leddimmer   1  40  €80,00  €80,00

   1x ledlamp 5 Watt  1  5  €7,00  €7,00 

Toilet   1x ledlamp 5 Watt  1  5  €3,00  €3,00

Gang 1e verdieping 1x ledlamp 10 Watt  1  10  €3,50  €3,50 

Slaapkamer volwassenen 1x ledlamp 7 Watt  1  7  €3,00  €3,00

   2x ledlamp flame 2 Watt 2  2  €4,00  €8,00

2 slaapkamers kinderen 2x ledlamp 5 Watt  2  5  €3,00  €6,00

   2x ledlamp flame 2 Watt 2  2  €4,00  €8,00

Badkamer  1x ledlamp 10 Watt  1  10  €4,50  €4,50

          Totaal kosten €204,00
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“Led is kil licht”

Vroeger was het argument dat energiezuinige verlichting ook erg kil is, een veel gehoorde klacht. 

Maar dit koude witte licht is al lang verleden tijd. Ledlampen zijn in allerlei verschillen kleurtonen 

beschikbaar. Let bij de aanschaf van ledverlichting op de kleurtemperatuur. Fel wit licht heeft een 

kleurtemperatuur van 4000 Kelvin. Warm “gezellig” licht een kleurtemperaruur van 2700 Kelvin of 

minder. Sommige ledlampen kun je zelfs van kleur laten veranderen met een afstandsbediening.

“Ledlampen kosten een vermogen”

Ja, ledlampen zijn duurder dan andere lampen. Maar het is de investering meer dan waard. Gloei- 

en halogeenlampen lijken heel goedkoop, maar ze gebruiken soms wel meer dan 10 keer zo veel 

energie. Over een heel jaar gezien ben je inclusief energiekosten een stuk duurder uit. Daarnaast gaan 

ledlampen veel langer mee dan gloei- of halogeenlampen. Na 1 a 1,5 jaar moet je deze vervangen 

voor een nieuw exemplaar en gaan je totale kosten nog meer omhoog. Een ledlamp gaat aanzienlijk 

langer mee dus de meerprijs is snel terugverdient. 

“Ledlampen zijn niet dimbaar”

Niet alle lichtbronnen zijn dimbaar. Spaarlampen zijn bijvoorbeeld niet dimbaar en sommige 

ledlampen kunnen ook niet gedimd worden. Bij de aanschaf van Ledlampen is het dus belangrijk 

om te kijken of deze dimbaar zijn. Inmiddels zijn dimbare ledlampen overal en in alle soorten en 

maten verkrijgbaar.

“Vervang direct al je verlichting voor led”

Heb je net een nieuwe spaarlamp aangeschaft, dan is het niet meteen interessant om deze te 

vervangen. In veel gevallen kom je met de spaarlamp prima uit en wissel je die pas in voor een 

ledlamp wanneer deze stuk gaat.
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Lichtbron   Lumen pet watt

Gloeilamp   6-11 

Halogeenlamp   8-16 

Spaarlamp   40-60 

TL-buis    60-95 

Ledlamp    80-120 

6. Waar moet je op letten als je nieuwe verlichting aanschaft? 

Armatuur en lamp vervangen

Wanneer je ledlampen wilt plaatsen kan het soms voorkomen dat het huidige armatuur niet geschikt 

is voor ledlampen. Dat is bijvoorbeeld bij armaturen die een hoog minimum vermogen (wattage) 

doorgeven of met een zeldzame fitting. In dat geval is het verstandig om het hele armatuur te 

vervangen of, wanneer mogelijk, alleen de fitting.

Fittingen

Fittingen in een armatuur bepalen wat voor soort lampvoet de lamp moet hebben om in het 

armatuur te kunnen plaatsen. Tegenwoordig zijn er voor de meeste fittingen ook ledlampen met 

bijbehorende voet beschikbaar. Toch is het even opletten want het kan voorkomen dat een ledlamp 

met een specifieke lampvoet niet beschikbaar is.

Lumen of Lux

Lumen staat voor de lichtintensiteit van een lamp. Lux 

wordt gebruikt om de hoeveelheid licht per vierkante 

meter te meten. 1 lux staat gelijk aan 1 lumen per m2. Tot 

voor kort was dit niet gebruikelijk voor lichtfabrikanten 

om het aantal lumen van een lamp naar consumenten 

te communiceren. Ze hadden het vaak over het aantal 

“watt”. Met de introductie van de ledlampen kijk  e nu naar het aantal lumen van een lamp. Hiernaast 

een overzicht van de verhouding tussen lumen en het vermogen van een lamp.

Candela

Een andere eenheid om de lichtintensiteit te meten is Candela. Het woord candela betekent kaars 

in het Latijn. 1 candela komt ongeveer overeen met de lichtsterkte van een kaars. Het verschil met 

Lumen is dat de eenheid Candela ook afhankelijk is van de stralingshoek. Als je een lichtbron hebt 

die onder een specifieke hoek zijn licht verspreidt dan wordt het aantal lumen geconcentreerder 

verspreid dan wanneer dit rondom de lamp wordt verspreid. Daarmee is de lichtintensiteit op een 

bepaalde plek groter of kleiner.
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Kelvin lichttemperatuur

De kleurtemperatuur van licht wordt meestal uitgedrukt in kelvin (K). Op elke lamp staat meestal 

aangegeven wat de kleurtemperatuur is. Op deze manier weet je of een lamp gelig van kleur is of juist 

wit. De meeste lichtbronnen hebben een kleurtemperatuur van 2.500 tot 3.200 Kelvin.

Kleurtemperatuur (Kelvin)   Soort licht 

1.000 K     Kaarslicht

2.000 K     Zonsopkomst, zonsondergang

2.500 K     Verlichting woning, Zonsopkomst, zonsondergang

3.000 K     Verlichting woning, Zonsopkomst, zonsondergang

4.000 K     Functionele verlichting

5.500 K     Middagzon 

7.000 K     Bewolkte lucht

10.000 K     Blauwe lucht    
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Kleurechtheid CRI of Ra-waarde

CRI staat voor Color Rendering Index, oftewel kleurweergave-index. Met de kleurweergave-index kun 

je de kwaliteit van licht bepalen. Simpel uitgelegd: Hoe lager de CRI-waarde, des te meer de kleuren 

van objecten afwijken van de realiteit met een specifieke lichtbron. De kleurweergave-index is een 

getal tussen de 0 en 100. Je drukt dit uit in een Ra-waarde. Hoe hoger de Ra waarde, hoe beter het 

licht uit de ledlamp. Voor verlichting wil je meestal een minimale Ra-waarde van 80 hebben.

Levensduur/ branduren

Op de verpakking van de lampen geeft de fabrikant 

een verwachte levensduur. Dit wordt uitgedrukt in 

het aantal branduren. In principe is de levensduur 

van een bepaald soort lamp vooral afhankelijk van 

het soort lamp. Een gloeilamp gaat bijvoorbeeld 

maar 1.000 tot 1.300 branduren mee terwijl een 

ledlamp soms wel tot 50.000 branduren blijft branden. Bedenk daarbij dat een jaar 8764 uren bevat 

en je in de woonkamer ongeveer 1.500 uren per jaar de verlichting aan hebt staan. Hiernaast een 

overzicht van de gemiddelde branduren per soort lamp.

Voltage

Het voltage (V) is de benodigde spanning voor een lamp. Bijna alle lampen zijn geschikt voor 230 volt. 

Dit is ook de spanning die uit je stopcontact komt. Een uitzondering hierop zijn sommige halogeen- 

en ledlampen. Deze branden alleen op 12 volt (laagspanning) en hebben een transformator nodig. 

De transformator zet 230 volt netspanning om naar 12 volt spanning.

Dimbaar

Niet alle lichtbronnen zijn dimbaar. Spaarlampen 

zijn bijvoorbeeld niet dimbaar en sommige 

ledlampen kunnen ook niet gedimd worden. Bij 

de aanschaf van Ledlampen is het dus belangrijk 

om te kijken of deze dimbaar zijn.

Lichtbron   Branduren 

Gloeilamp   1.000 - 1.200

Halogeenlamp   2.000 – 3.000

Spaarlamp   6.000 –10.000

TL-buis    15.000 – 25.000 

Ledlamp    20.000 – 40.000
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Veiligheid

Als je een lamp in de badkamer of in de tuin wilt plaatsen dan heb je een armatuur nodig die bestand 

is tegen (spat)water. De veiligheid van een armatuur wordt uitgedrukt in een IP- waarde. Achter het 

woord IP staan twee cijfers. Het eerste cijfer geeft weer in hoeverre het armatuur wordt beschermd 

tegen het binnendringen van voorwerpen en/of stof. 

Het tweede cijfer geeft weer in hoeverre het armatuur wordt beschermd tegen vocht. Over het 

algemeen geldt dat je voor verlichting of elektronica in de badkamer een veiligheidswaarde van IP44 

aanhoudt. Voor elektronica in de tuin geldt vaak een waarde van IP67. Hieronder de verschillende 

betekenissen van de cijfers:

1e cijfer (IPX1)     2e cijfer (IP1X)

0 – niet beschermd     0 – niet beschermd

1 – beschermd het binnendringen van    1 – beschermd tegen druppelend water
vaste voorwerpen groter dan 50 mm

2 – beschermd het binnendringen van    2 – beschermd tegen druppelend water, 
vaste voorwerpen groter dan 12 mm   tot een maximale hoek van 15 graden.

3 – beschermd het binnendringen van   3 – beschermd tegen sproeiend water
vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm   (10 l/ min), hoek van -60° – 60°

4 – beschermd het binnendringen van   4 – beschermd tegen sproeiend water
vaste voorwerpen groter dan 1 mm   (10 l/ min)

5 – beschermd tegen voorwerpen, gesloten  5 – beschermd tegen sproeiend water
armatuur, voldoende beschermd tegen stof  (12,5 l/min)

6 – beschermd tegen voorwerpen, gesloten  6 – waterbestendig (100 l/min)
armatuur, goed beschermd tegen stof

      7 – beschermd tegen onderdompeling 
      (max. 1m diep, max. 30 min.)

      8 – geschikt voor permanent onderwater 
      (drukwaterdicht)

      9 – waterbestendig bij besproeiing onder 
      hoge druk of vochtigheidsgraad van >90%
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7. Lampen kopen of een vakspecialist zoeken
Als je zover bent om nieuwe lampen of nieuwe armaturen te kopen let dan vooral op de 

aandachtspunten die in het vorige hoofdstuk staan beschreven. Ben je echter van plan om het 

lichtplan in jouw woning aan te passen? Dan is het misschien verstandig om de hulp in te schakelen 

van een elektriciën of elektrotechnisch installateur. Neem daarvoor contact op met GreenHome. Zij 

kennen specialisten die betrouwbaar zijn en bij jou in de regio bekend zijn. 

Wil je meer weten over verlichting en slimme apparaten in huis? Lees alle artikelen over slimme 

apparaten op de GreenHome kennisbank. Kennis.greenhome.nl. In dit artikel op de GreenHome 

kennisbank lees je meer over de pompschakelaar die de waterpomp van je vloerverwarming 

energiezuinig regelt.

https://kennis.greenhome.nl/spouwmuurisolatie/kosten-muurisolatie/
https://kennis.greenhome.nl/slimme-apparaten/vloerverwarmingspomp/
https://kennis.greenhome.nl/slimme-apparaten/vloerverwarmingspomp/
https://kennis.greenhome.nl/slimme-apparaten/vloerverwarmingspomp/
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Verder lezen over verlichting?
Dit ebook is slechts een beknopte introductie over energiezuinige verlichting en slimme apparaten. 

Ben je na het lezen van dit ebook enthousiast geworden over energiezuinige en slimme apparaten, 

en wil je graag meer weten? GreenHome helpt je graag verder:

1. Lees alles over verlichting op onze kennisbank
Ga naar kennis.greenhome.nl/slimme-apparaten. Hier vind je meer informatie over alle soorten 

energiezuinige apparaten en verlichting.

2.	Zoek	je	een	betrouwbare	installateur	en	wil	je	een	offerte	aanvragen	
voor het maken van een lichtplan voor je huis? 

Wil je weten welke bedrijven in jouw omgeving een huis energiezuiniger en slimmer kan maken? Via 

het GreenHome platform vindt je betrouwbare vakspecialisten die deze klus kunnen uitvoeren. 

 

              greenhome.nl

3. Heb je nog vragen? Onze specialisten staan voor je klaar!

Manuel Oppenoorth   Theodoor Koelewijn

Technisch Adviseur   Technisch Adviseur

     088 525 4100         088 525 4100

https://kennis.greenhome.nl/slimme-apparaten
mailto:https://greenhome.nl?subject=
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www.GreenHome.nl
GreenHome is partner van ruim 50 gemeenten

Ga voor meer informatie naar:

Ondanks dat GreenHome veel zorg besteedt aan de inhoud van dit Ebook en de daarin opgenomen gegevens, kan GreenHome niet instaan voor de volledigheid, juistheid of 
voortdurende actualiteit van de gegevens in dit Ebook. GreenHome aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die 
voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dit Ebook.

Over GreenHome
Het verduurzamen van je woning is vaak een heel gedoe. Wij geloven dat dit anders kan. Daarom 

zijn wij gestart met GreenHome. Als jong team, in samenwerking met ruim 50 gemeenten in Neder-

land, bouwen wij aan het grootste onafhankelijke platform voor de verduurzaming van je woning. 

Ons doel is om verduurzaming zo transparant en gemakkelijk mogelijk te maken, waarbij wij jou 

zoveel mogelijk willen ontlasten: het is tijd om samen de mouwen op te stropen en elkaar te helpen 

met energiezuinig en duurzaam wonen.


