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Waarom Led verlichting?

• Idee van Led verlichting ontstond bij de ontwikkeling van Duinenwater 
(2010)

• Duinenwater grootschalig project met ongeveer 1.100 woongelegenheden 
aan de inkom van de gemeente.

• Gebruik van slogans als:
• Klassieke verlichting had zijn beste tijd gehad, Led was de toekomst.
• Led’s verbruiken minder.
• Led’s gaan langer mee;
• …..
• Na onderzoek door Eandis van de voorgestelde armaturen werden in 

januari 2013 de eerste Led armaturen (250 stuks) in Duinenwater geplaatst.



Masterplan verlichting Knokke-Heist.

• Duinenwater had aangegeven dat er een globaal plan nodig was.

• Juni 2013 startte Eandis met opmaak van Masterplan De Kust 
• Opdeling volgens 3 hoofd parameters (kost, milieu en leefbaarheid)
• Specifieke deelgebieden waarin nog eens 9 parameters worden afgewogen

• Onderhoud, Energie, Investering, Exclusiviteit/design, Kleur van de lichtbron, Verhoogde 
veiligheid, Recycleerbaarheid, Hinder en Duurzaamheid.

• Specifiek voor Knokke-Heist:
• Alle toekomstige verlichting, vervangingen, uitbreidingen,… zijn uit te voeren in Led 

verlichting. 
• Gebieden waar zaken specifiek vast liggen, andere dan weer projectafhankelijk 

(eigen accent kunnen leggen door ontwerpers, maar steeds afgewogen volgens de 
diverse parameters)

• Dimming i.p.v. Doven (doven in de buitengebieden = natuurgebieden)



Voorbeeld van radargrafiek 5 afwegingen

• Bron Eandis opmaak Masterplan Kust.



Aantal lichtpunten in de gemeente.

• In totaal 7.722 verlichtingstoestellen en 134 verschillende soorten.

• 5 meest voorkomende types (meer dan 300 stuks)
• Schréder MC 24 % niet meer verkrijgbaar

• Holophane Grosvenor 12,14% niet meer verkrijgbaar

• Schréder Z1 5,8% niet meer verkrijgbaar

• Schréder Saturn 4,84% niet meer verkrijgbaar

• Philips Stela Long 4,7% niet standaard

• Totaal niet meer verkrijgbare toestellen een kleine 3.300 stuks of 42% van 
onze toestellen zijn niet meer verkrijgbaar.



Aantal lichtpunten.

• 17% van  de verlichtingstoestellen zijn dimbaar led als klassiek (1.300 
stuks)

• 12% van de verlichtingstoestellen is Led verlichting (1.000 stuks = 77% 
van de dimbare verlichting) 



Waarom dimmen i.p.v. doven?

• Is een vraag die heel wat emoties teweegbrengt.

• Geen verlichting = goedkoopste.

• Verlichting deels in de vooravond en de vroege morgen om het veiligheidsgevoel 
en de veiligheid op de openbare te garanderen = tussenoplossing?

• Verlichting op 100% in vooravond en de vroege morgen en tussen in dimmen op 
X%. = subjectieve veiligheidsgevoel blijft behouden?

• Ratio haalt het niet altijd van de emoties.

• Omdat er geen draagvlak was bij de lokale politiek, de raad voor lokale economie, 
de politie, middenveld om gedurende de nacht de gemeente volledig te doven 
werd gekozen voor dimming. 

• Het doven van de verlichting in de buitengebieden = natuurgebieden is wel 
opgenomen in het masterplan.



Brengt dimmen met led verlichting dan nog 
wel op?
• Is een vraag die velen zich stellen. 

• Ook Knokke-Heist worstelde eveneens met die vraag. 

• Daarom werd een onderzoek gedaan naar aanleiding van de 
vroegtijdige vervanging van de armaturen op de zeedijk.



Vergelijking HID-LED.

TCO Knokke Zeedijk Eenheid Bestaande toestellen Nieuwe toestelllen Nieuwe toestelllen Nieuwe toestellen

HID Vs LED dimming niet inbegrepen geen dimming dimming inbegrepen Doven inbegrepen

Type Toestel Neos HID Neos LED Neos LED Neos LED

Vermogen met verliezen per paal Watt 254 137 137 137

Verbruik per paal Watt 254 137 106 137

Aantal branduren per jaar uur 4000 4000 4000 2175

Kostprijs per kw BTW inbegrepen €/kWh 0,21/0,18 , 0,21/0,18 0,21/0,18

Leefsduur van de lamp uur 12000 60000 60000 60000

Vervangingskost van een lamp Euro 24 0 0 0

Energiekost per jaar Euro 35280 15264 11736 8480

Vervangingskost van de lampen per jaar Euro 1200 0 0 0

Totale kosten per jaar Euro 36480 15264 11736 8480

Bespaarde kost per jaar Euro 0 21216 24744 28000

Investering BTW inbegrepen Euro 122.062,81

Terugverdientijd Jaar 5 jaar 4,5 jaar

Energie comsumptie per jaar kWh 147.000 85.230 66.300 47.183

Verminderde energie comsumptie kWh 61.770 80.700 99.817

CO2 emmissie per jaar kg/jaar 34104 19.305 15360 10.935

Vermindering van CO2 kg jaar 14.799 18744 23.169



Verklaring tabel.

• Per paal staan 2 armaturen.

• Aantal palen 150 stuks.

• Neos HID 150W + 18 W verliezen en 70W + 16 W verliezen

• Neos LED 99W en 38W alles in begrepen

• De waarde 106 W is een berekende waarden volgens onderstaande:
• Lampen branden gedurende X tijd aan 100% (137 W)en X tijd aan 50% (69W)

• 137 W x (2175/4000) + 69 x (1825/4000) = 106 W afgerond 

• Bij doven blijft de lamp op 100% 



Verdere stappen.

• Alles wat op de zeedijk komt of in een zone van 250 meter, materialen niet 
langer dubbele coating maar een marine coating C4 of keramische coating. 
(cfr de toestellen van We-ef)

• Bij grote uitval niet meer verkrijgbare armaturen onmiddellijke vervanging 
door Led armaturen.

• Nagaan of een vervroegde vervanging van armaturen haalbaar is. (Functie 
van o.a wegeniswerken, budget, ouderdom paal en/of armatuur) Hierbij 
rekening houdende met:
• Hoe lang blijven de huidige lampen nog in omloop en tegen welke kostprijs?

• Is een 1 op 1 vervanging mogelijk?
• Zo ja, vervangen.
• Zo neen, hoeveel armaturen komen erbij en wat zijn de gevolgen daarvan.



Ervaring met Led toestellen.

• De oudste toestellen doen het nog steeds goed, geen uitval.

• Daar waar we vernieuwen en dimmen positief feedback van de 
burgers. 

• Velen merken de dimming niet eens op.

• Dimmen is interessant zeker in een vervanging 1 op 1.

• Witte licht geeft bij de bevolking een groter veiligheidsgevoel. 


