
Zo’n 30 IGOV-leden uit alle delen van het land waren naar 
Rhenen gereisd voor de studiedag over lampfysica en 
systeemintegratie. Zware kost die door Guido Heremans, 
managing director van onderzoeksbureau Hilec, enthou-
siast en goed verteerbaar werd gepresenteerd. Zijn missie: 
de meest fundamentele zaken over verlichting goed uit de 
doeken doen, zodat de ovl-beheerders betere gespreks-
partners worden voor de fabrikanten die ze over de vloer 
krijgen. En ook: de beheerders leren de juiste vragen te stel-
len, zodat ze zelf voortaan het kaf van het koren kunnen 
scheiden. Zijn gouden tip: doe onderzoek, laat je goed infor-
meren over wat er aan producten op de markt is, en stel 
vragen. Zijn betoog doorspekt hij met checklists die hand-
vatten bieden om goed beslagen ten ijs te komen en een 
bewuste keuze te maken bij de aanschaf van spullen. 
Enkele van zijn richtlijnen voor het aanschaffen van een 
product:  zorg dat de cosinus phi meer is dan 0,95. En dat 
de inschakelstroom laag is, zodat er meer lichtpunten op 
dezelfde kabel kunnen en je geen nieuwe kabels aan hoeft 
te leggen. Let op dat het temperatuurprofiel van het eVSA in 
overeenstemming is met de uitvoering.  De juiste aansturing 

van de lamp verlengt de lampleeftijd en bespaart kosten. En 
check of de productgegevens (label) kloppen met de 
inbouwomstandigheden.
Heremans roept de markt op om door te gaan op de inge-
slagen weg, vooral als het gaat om het ontwikkelen van 
dynamische verlichting. “Dat is goed voor het milieu, de 
gemeentelijke portemonnee en de gebruiker van de open-
bare ruimte, die zich er veilig en comfortabel voelt.” 
De IGOV-leden vindt hij gedreven en leergierig: “Ze stellen 
goede vragen en doen moeite de materie te begrijpen. Je 
proeft de intentie om samen het vakgebied naar een hoger 
plan te tillen. Wat dat betreft is het klimaat hier innovatiever 
dan in België, waar ik vandaan kom. In België is de verlich-
ting aan of uit. Meer smaken kennen we niet. Dynamisch 
verlichten staat bij ons nog in de kinderschoenen. Wat we 
wel doen, is de verlichting na middernacht volledig of alter-
nerend uitschakelen, in plaats van dimmen.” 

Bewust incompetent
Eén van de deelnemers aan de studiedag is Ron Nadort, 
ovl-beheerder in het Noord-Hollandse Heerhugowaard, een 
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gemeente met zo’n 50.000 inwoners. Hij is enthousiast over 
de opzet en de inhoud van het programma. Zelf noemt hij 
zich na afloop van de dag bewust imcompetent.  Nadort:  
Mijn kennis is in de loop van de tijd weggezakt. Zo’n opfris-
cursus is dus hartstikke welkom. Ik weet nu weer waar de 
knelpunten kunnen zitten. In Heerhugowaard hebben we de 
capaciteit niet om op dit niveau kennis te ontwikkelen. Die 
expertise zullen we moeten inhuren. De ontwikkelingen bin-
nen de ovl-wereld gaan snel. Wij hebben onze aandacht op 
andere plekken nodig.” Zijn belangrijkste leerpunt vandaag: 
de juiste combinatie van merk en type lamp, armatuur en 
eVSA is meer dan de som der delen. Het kiezen van de 
juiste combinatie is van wezenlijk belang als je wilt sturen op 
kosten, duurzaamheid en verlenging van lampleeftijd. Als 
het aan hem ligt, komt de markt snel met een aantal stan-
daardcombinaties van eVSA, lamp en armatuur, zodat 
beheerders zeker weten dat ze goed zitten met hun keuze.

Het IGOV vindt hij een inspirerende club: “De leden durven 
hun successen en missers met elkaar te delen. Daar leren 
we veel van. Ook van de pilots in een aantal gemeenten. Het 
is belangrijk dat we de kennisontwikkeling zo organiseren 
dat we niet allemaal opnieuw het wiel hoeven uit te vin-
den.” 
 
Samenhang
Een andere aanwezige is Arno Struik, ovl-beheerder bij de 
gemeente Rotterdam, één van de grootste beheerders van 
ovl-areaal in Nederland. Ovl-beheer is er een relatief nieuwe 
tak van sport, omdat het lange tijd in handen is geweest van 
CityTec. In het kader van de nieuwe energiewet heeft de 
gemeente het beheer in 2005 teruggekocht. Struik: “Toen 
moesten we aan de bak, snel kennis zien te ontwikkelen. 
Dat was voor ons de belangrijkste drijfveer om lid te worden 
van het IGOV.” 
Deze sessie maakt voor Struik vooral duidelijk hoe complex 
de materie is: “Dat de werking van lamp, VSA en armatuur 
in samenhang met elkaar moeten worden gezien, is nieuw 
voor mij. Zo hebben wij er in Rotterdam nog niet naar geke-
ken. We hebben alleen armaturen gekocht. Aangezien 
Rotterdam streeft naar -onder meer- duurzaamheid, kosten-
besparing en nonstop bereikbaarheid van de stad, zullen we 
actief aan de slag moeten met deze informatie. Weet je dat 
we in Rotterdam zo’n 600 verschillende armaturen, 350 
masten en 130 lampen hebben? Dat wordt een hele kluif.” 

Drivers die twintig jaar meegaan
Wietse Dijkstra, ovl-beheerder bij de gemeente Enschede, 
zit zo’n 25 jaar in het vak en is ook door zijn opleiding 
bekend met lampfysica. Toch vormt deze studiedag een 
welkome opfrissing van zijn kennis. Dijkstra: “Wat ik vooral 
meepik van deze dag zijn de praktische tips om van de 
fabrikant die kwaliteit te krijgen die ik voor ogen heb. En 
verder ben ik hier om de laatste ontwikkelingen in het vak-
gebied te horen. Wat me prikkelde vandaag was dat uit een 
onderzoek naar armaturen blijkt dat de cosinus phi die fabri-
kanten ons voorspiegelen niet altijd wordt gehaald, terwijl 
we daar vaak voetstoots vanuit gaan. We zullen dus zelf 

alerter moeten zijn: goed de labeltjes met de beloofde pres-
tatie bestuderen en de fabrikant vragen om een meetrap-
port en garantie op de prestatie van het product. Meten is 
weten.” Verder zou hij de markt willen oproepen om drivers 
te ontwikkelen die twintig jaar meekunnen, net zoals de 
armatuur, want dat is nu nog niet het geval. Bij twaalf jaar 
houdt het wel op. 
Het belangrijkste aspect aan deze dag vindt hij het contact 
met geloofsgenoten. Horen hoe zij in bepaalde zaken staan, 
welke afwegingen zij maken. Zo heeft hij onlangs nog een 
kengetallensessie gedaan met twee andere gemeenten, om 
te checken of ze in Enschede wel echt zo goed bezig zijn als 
ze zelf denken. “Elkaar regelmatig zien, maakt dat je elkaar 
gemakkelijker opzoekt of belt als je vragen hebt. En dat is 
goed”, stelt Dijkstra. Wat hem betreft zouden grotere 
gemeenten hun kennis meer mogen uitventen om daarmee 
kleinere gemeenten gericht op het juiste spoor te zetten. 

Zelf zou Enschede nog het nodige kunnen leren van een 
grote gemeente, over lampfysica bijvoorbeeld. Dijkstra: 
”Binnenkort maar eens contact opnemen met een grotere 
gemeente.” 

Meer studiedagen
Het IGOV gaat vaker een studiedag organiseren, want er zijn 
zoveel verschillende onderwerpen die de moeite waard zijn 
om dieper op in te gaan. Tot nu toe zijn vooral technische 
onderwerpen aan bod gekomen. In de nabije toekomst wil 
het IGOV ook aandacht schenken aan meer beleidsmatige 
onderwerpen, zoals wet- en regelgeving.  Of aan onder-
zoeksresultaten die een nieuw licht werpen op de effecten 
van licht op mensen, veiligheid en milieu. Achter zoiets een-
voudigs als een brandende lantaarnpaal gaat een hele 
wereld schuil. Met deze studiedagen wil het IGOV bewerk-
stelligen dat dit besef op alle niveaus doordringt.
www.igov.nl 
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Het IGOV-Kenniscafe op LinkedIn is voor iedereen in de 
OVL-branche toegankelijk.

Nieuwe IGOV-leden: Gemeente Zandvoort en Gemeente 
Katwijk.

Op 23 en 24 november verzorgt Stichting Post-
Academisch Onderwijs (PAO) in Delft een cursus Trends 
in openbare verlichting.

Op 11 november vindt het jaarlijkse Nationaal 
Lichtcongres plaats. Het thema is dit jaar ‘Licht-
oplossingen 2010’. Locatie: CineMec in Ede. Organisatie: 
NSVV. 
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