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Zonnepanelen, Meten is weten
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Continue doorontwikkelen en innovaties toepassen
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Ambitieverklaring tussen 23:30 en 06:00 geen onnodig licht
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Energiebalans Meten is Weten

Dit jaar een pilot gestart om in een ABN 

AMRO bankkantoor meetapparatuur

aan te brengen in onze vaste

installaties om de energiestromen per 

verbruiksoort in beeld te brengen in lijn

met de NTA 8800.

Dit is nodig om de vraag te

beantwoorden: Hoeveel energie

besparen we nu echt met het licht uit, 

geen schatting maar werkelijke facts!. 

Nieuwe energielabel NTA 8800

Vraagt om een energiebalans per 

gebouw. 

Regeren is vooruitzien
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Wat zijn onze plannen, wat is onze roadmap!

LED verlichting met aanwezigheidsdetectie en 

daglichtregeling

Energiezuinige buiten-en reclameverlichting

Zowel de reclameverlichting als alle gevel-en 

terreinverlichting dient energie efficiënt te worden 

uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de verlichting in LED 

wordt uitgevoerd, in combinatie met een branduren 

beperkende regeling zoals een schemerschakeling of 

een astronomische klok. 

Belangrijk om centraal handmatig de verlichting in en 

uit te kunnen schakelen.

kWh/jaar/m² BVO

GML

Verlichting 24

Ventilatoren 20

(Stads) Verwarming 12

Koeling in+extern 9

Pompen 5

Liften 5

Warm tapwater 1

No break 6

Laptops / monitors 10

Centrale ICT 14

Horeca, pantries 4

Overig 10

PV cellen (dak) 0
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Ambitie Zuidas “onnodig licht uit tussen 23:30 en 06:00”

Diemen Wisselwerking

Eindhoven Vestdijk 18

Utrecht Beneluxlaan 1010

Nijmegen Hertogstraat

Rotterdam Coolsingel 93

Amsterdam Gustav Mahlerlaan 10

Amsterdam Circl Gustav Mahlerlaan 10A
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Hoe kregen we Gustav Mahlerlaan donker

Algemene verlichting schakelt op de 

klok uit om 19:00 uur

Verlichting in de sanitaire ruimte

schakelt op sensors. (ook hygiene)

Noodverlichting blijft branden. 

Veiligheid staat hoog in het vaandel.

Huidige instellingen: 

Verlichting werkplekken heeft nog geen

sensoren, deze werken met 

afstandbediening. Geen gebruik

werkplekken geen licht aan. 

Veegschakeling: Op meerdere

tijdstippen in de avond wordt de 

werkplek verlichting uitgeschakeld. Dit

doen we om 19:00 uur, om 21:00 uur, 

om 23:00 uur etc.
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Hoe kregen we Gustav Mahlerlaan donker
(lessons learned)

Loop met de specialist ook in de avond en nacht een rondje door het gebouw. 

En stel de vraag wat gebeurt er in het gebouw en hoe werkt alles? 

• Keuze schoonmaak overdag of in de avond?

• Controle ronde door beveiliging door hele gebouw?

• Overwerkers verspreid of geclusterd?

• Clusteren 7*24 uur beschikbaarheid callcenters of iets dergelijks?

• Kijk met specialist hoe het licht uit kan. Soms ontbreekt handbediening? Soms ontbreekt
centrale handbediening. 

• Door automatisering wordt een mens nonchalant en denkt het licht zal zo wel uitgaan.

• Werkt het nog zoals de verlichtingsinstallatie is ontworpen
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Maak een roadmap en een stip op de horizon

Tips en Trucs

• Minimaliseer het energieverbruik per m2 voor de verlichting. 

• Maak de juiste businesscase!

• Vervang op de natuurlijke momenten.

• Onderzoek de mogelijkheden voor verkrijgen van de subsidie. 

• Gebruik de juiste prijs in jouw businesscase voor energie! 

• Huisvest afdelingen met afwijkende werktijden bij elkaar. 

• Zorg voor periodieke controle of het licht uit is en meet de gerealiseerde reductie.
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Veel gemaakte fouten in businesscases

Tips en trucs

• Vergelijk niet alleen de investering traditioneel versus duurzame verlichting. 

Investeer op natuurlijke momenten. Noem in jouw businesscase de delta tussen

de investering traditioneel versus duurzaam en vergelijk die delta met de energie

reductie. 

• Neem subsidie mogelijkheden mee in de businesscase. 

• Neem in de businesscase ook mee de niet meetbare benefits, denk aan imago, 

denk aan ambitie, denk aan energielabel verbetering etc. 

• Goede verlichting doet iets met de employee experience, ga voor kwaliteit

• Overweeg schoonmaak onder werktijd!

• Gebruik de erkende maatregelen lijst en de informatieplicht. Binnen vijf jaar

terugverdientijd is een verplichting tot uitvoering bij wet.
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