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De gemeente Stadskanaal was één van de koplopers op 
het gebied van telemanagement. In 2005 werd besloten in 
te zetten op energiebesparende maatregelen en het koes-
teren van donkerte. Stadskanaal dacht dit te doen door de 
lichtmasten in de buitengebieden te verwijderen. Nadat de 
lokale samenleving heftig had geprotesteerd tegen deze 
maatregel, werd er gezocht naar alternatieven. Naast dim-
mers en ledverlichting werd telemanagement voor 
Stadskanaal het instrument om de energielasten te verla-
gen. Verlichting alleen gebruiken wanneer het echt nodig 
is, werd het nieuwe uitgangspunt.

Maatwerk met ovl
Het systeem maakt het mogelijk om vanaf computertermi-
nals op afstand te communiceren met de lichtpunten. 
Vanuit beheerstechnisch oogpunt biedt dit legio voordelen, 
aldus Henk Ensing van stadsbeheer: “Zo gaat het dimmen 
volautomatisch, meet en registreert het systeem het ener-
gieverbruik per lichtmast en worden storingen automatisch 
doorgegeven. We kunnen het systeem zelf op afstand aan-
sturen, en dat brengt een enorme flexibiliteit met zich 
mee.” Naast het afstellen van de verlichting op de ver-
keersintensiteit en weersomstandigheden, wordt ook reke-
ning gehouden met het fietsverkeer. “Bij bepaalde fietsrou-
tes zijn drukknoppen in de palen geïnstalleerd voor fietsers 

die niet door het donker willen rijden. Maatwerk bieden 
met openbare verlichting, dat is wat we willen realiseren.” 
Het telemanagementsysteem moet voor 2020 een energie-
besparing hebben opgeleverd van minimaal 40%. Ook de 
onderhoudskosten moeten met een derde omlaag zijn 
gebracht. “Storingsrondes langs alle lichtmasten zijn nu al 
niet meer nodig. Dat scheelt in de kosten.” De registratie 
van het daadwerkelijke verbruik maakt de besparing 
onmiddellijk inzichtelijk. Momenteel zijn ongeveer 2000 
masten aangesloten op het systeem. In de komende zeven 
jaar komen daar nog 3000 tot 4000 lichtpunten bij. Volgens 
Ensing is de volledige investering er over vijf jaar uit. 

Uniforme schakeltijden
Dat telemanagement kan worden ingezet als een flexibel 
en energiebesparend instrument, wordt steeds meer 
onderkend door de Nederlandse gemeenten. Zo deed het 
IGOV in 2011 onderzoek naar het uniformeren van scha-
keltijden. Het vroeger of later inschakelen van verlichtings-
installaties rond schemertijden heeft een enorm bespa-
ringspotentieel, luidde één van de conclusies. Een vermin-
dering van maar liefst 455 branduren kan worden bereikt. 
Financieel kan dat een maximale besparing met zich mee-
brengen van 5 miljoen euro.

Telemanagement: maatwerk 
met openbare  verlichting

De discussie over het op afstand aanstu-
ren van openbare verlichting met tele-
management heeft de laatste jaren een 
vlucht genomen. Elektronicabedrijven 
zien een toenemende rol door de aanhou-
dende integratie van openbare verlichting 
in de publieke ruimten. Ook overheden 
overdenken de besparingsmogelijkheden 
en efficiencyvoordelen die een dergelijk 
systeem  biedt. • door Rien Kort
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RF-signaal
Teamleider openbare verlichting Arno Struik van het 
Rotterdamse stadsbeheer geeft aan dat er inmiddels 
besprekingen zijn geweest met Netbeheer Nederland over 
het zelfstandig op afstand reguleren van verlichting door 
gemeenten. Volgens de netbeheerders is hun netwerk niet 
geschikt voor het verzenden van signalen voor schakelen 
en dimmen. “De openbare verlichting kan dus niet worden 
aangestuurd via een combinet. De enige andere keuze die 
rest is schakelen via een RF-signaal, tenzij je zoals 
Groningen en Utrecht beschikt over een eigen net.”

Dimmen achter het bureau
Telemanagement is een mogelijke oplossing om energie-
besparing te realiseren met minder branduren door scha-
keltijden beter af te stemmen op de locatie en te dimmen. 
“Bij telemanagement kunnen gemeenten zelf schakelen, 
een dimregime opstellen en het energieverbruik monitoren. 
Bovendien geeft dit systeem meer flexibiliteit. 
Schakeltijden en dimmen zijn per lamp vanachter het 
bureau te regelen.” Aan de andere kant vergt het een extra 

investering en moet er meer 
elektronica worden toege-
voegd aan elk lichtpunt. De 
installatie wordt complexer 
en het risico op uitval is 
groter, vreest Struik.
Voordat er knopen worden 
doorgehakt, wordt eerst 
opnieuw een dialoog 
gevoerd met de netbeheer-
ders. Die verzorgen nu nog 
via het zogenaamde TF- 

signaal de in- en uitschakeling van openbare verlichting. 
“Dat systeem is inmiddels gedateerd en het is erg kostbaar 
geworden. Daarom proberen we alsnog samen een oplos-
sing te vinden voor een nieuwe aanpak. We doen momen-
teel gezamenlijk onderzoek naar mogelijke technische of 
juridische beperkingen voor flexibel schakelen en dimmen 
over een combinet.”

Versobering
Waar er bij het IGOV en de gemeente Stadskanaal goede 
verwachtingen bestaan omtrent telemanagement, daar is 
Rijkswaterstaat (RWS) een stuk bedachtzamer. In 2004 
koos RWS in eerste instantie nog voor dynamische verlich-
ting met de verwachting dat de DOV-installaties slechts 
beperkte meerkosten zouden hebben ten opzichte van 
niet-dynamische installaties. “Inmiddels is gebleken dat de 
meerkosten hoger zijn dan destijds verwacht”, vertelt 
RWS-verlichtingsdeskundige Aad de Winter. Volgens hem 
worden het beheer en onderhoud van wegen zoveel moge-
lijk versoberd met het oog op bezuinigingen. Uit dit beleid 
komen maatregelen voort, waaronder het uitzetten van de 
verlichting gedurende een gedeelte van de avond en 
nacht. “Zoals voorheen worden alleen de drukkere auto-

snelwegen met een verwachte verkeersintensiteit van 1500 
motorvoertuigen per uur per rijstrook van openbare verlich-
ting voorzien. Daarnaast worden er geen nieuwe DOV-
systemen meer aangelegd. ”We hebben ervoor gekozen 
om voortaan eenvoudigere en daarmee goedkopere instal-
laties toe te passen. Of er in de toekomst alsnog door 
RWS wordt overgaan op DOV is niet bekend.

Smart city
De verwachting dat telemanagement een steeds grotere 
rol gaat spelen bij het beheren van de openbare ruimte is 
zeer aannemelijk, vinden diverse marktpartijen. Eén van de 
belangrijkste technische ontwikkelingen binnen de tele-
managementmarkt is volgens Maiken-directeur Henk de 
Hartog de toenemende integratie van de openbare verlich-
ting in de gehele openbare ruimte. “Je ziet bij overheden 
steeds meer dat de ‘smart city’-gedachte leidend wordt: 
het zoeken naar slimme en efficiënte oplossingen voor 
infrastructurele vraagstukken.” Om dat te bewerkstelligen, 
wordt er volgens hem in toenemende mate een beroep 
gedaan op de markt. “Dat bewijst de vlucht die de interes-
se in afstandstechnologie heeft genomen onder overhe-
den. Steeds vaker worden objecten zoals verlichting, pom-
pen, VRI en parkeerinformatiesystemen door een integraal 
systeem aangestuurd.”

Risicodragende partij
In het verleden bepaalde de beheerder de ontwikkelingen 
op het gebied van openbare verlichting, maar deze techni-
sche experts worden steeds vaker wegbezuinigd door 
overheden. Keuzes voor een doelmatige inrichting van de 
openbare verlichting worden om die reden vaak overgela-
ten aan de installateur. “Prestatiecontracten zijn de norm 
geworden. Het is dan aan de marktpartij om voldoende 
rendement voor elkaar te boksen. Onze afnemers hebben 
daarom baat bij systemen die kunnen presteren.” Die ont-
wikkeling is ook van invloed geweest op de sterk veran-
derde rol van Maiken als producent. “In de begindagen 
leverden wij een component aan de techneut van een 
gemeentelijk energiebedrijf. Dat was alles.” De betrokken-
heid bij de totstandkoming van openbare verlichting nam 
echter met de jaren toe. “Van onze positie als installateur 
en toeleverancier groeiden we door de veranderende 
markt uit tot een risicodragende partij bij aanbestedingen.”

Integratie
Integratie en standaardisatie kenmerken de klantvraag bin-
nen de huidige markt op het gebied van telemanagement, 
ondervindt ook adjunct-directeur Marco van Doorn van 
Elspec. “Eén beheerplatform waar diverse systemen van 
verschillende aanbieders kunnen worden ondergebracht. 
Dat is een duidelijke vernieuwing en veelgehoorde wens, 
maar die gaat gepaard met een bepaalde mate aan tegen-
strijdigheid. Overheden hebben de ambitie om energie te 
besparen en waar mogelijk CO2-reductie te realiseren, 
maar de middelen daartoe zijn lang niet altijd toereikend. 

Drukknoppen 
voor fietsers 

die niet in het 
donker willen 

rijden
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 IGOV KortWie wil overgaan op telemanagement, 
moet op korte termijn een substantië-
le investeringsinspanning doen. Dat 
kan een te hoge drempel zijn voor 
sommigen.” Uiteraard kan er volgens 
Van Doorn worden gekozen voor 
goedkopere alternatieven, zoals stand 
alone dimmers. “Bijstellen en herpro-
grammeren op locatie met een hand-
held is mogelijk, maar snel en ade-
quaat reageren op diverse scenario’s 
is er niet bij. Neem bijvoorbeeld een 
binnenstad waar over het algemeen 
een laag verlichtingsniveau geldt. Als 
er zich plotseling een calamiteit voor-
doet, dan is het in ieders belang dat 
er snel kan worden geschakeld naar 
een hoger lichtniveau. Op dat soort 
momenten is er duidelijk behoefte aan 
een bovenliggend systeem.”

www.igov.nl

• Er is steeds meer te kiezen voor 
wegbeheerders die lichtmasten aan-
schaffen. Diverse materialen hebben 
een variëteit aan eigenschappen. Een 
luxe, zou je denken. Maar waarop 
baseer je je keuze? Overheden die de 
meest passende en duurzame mast 
willen, hebben behoefte aan overzich-
telijke vergelijkingen inclusief levens-
cyclus-analyses.

• Stabiliteit van masten meten kan op 
diverse manieren. Kies je voor een-
voudig of uitgebreid en op welk 
moment meet je welk aandeel van je 
masten? Het is een financiële afwe-
ging, maar ook een risico-inschatting. 

• Aangeraden wordt om, eventueel 
met behulp van de IGOV-publicatie 
Inspectietermijnen, een keuze qua 
meetfrequentie en -methode vast te 

leggen. Lichtmasten worden onder 
verantwoordelijkheid van de aanne-
mer geplaatst, en deskundig toezicht 
vanuit de opdrachtgever wordt steeds 
zeldzamer. Daarmee groeit de 
behoefte aan plaatsingsinstructies 
van lichtmasten, zodat gevaarlijke 
situaties kunnen worden voorkomen. 
Hier ligt een schone taak voor de 
fabrikanten en de normerende instan-
ties.

• Lichtmasten horen niet thuis in de 
huidige wegwerpmaatschappij. Het 
zijn degelijke, stabiele producten die 
zeker 40 jaar mee moeten. Het ken-
niscafé toonde echter een jonge, 
energieke markt. De bekende produc-
ten worden steeds doorontwikkeld, 
en jonge innovaties doen hun intrede 
op het gebied van materialen, bots-
vriendelijkheid, reiniging en coating.
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Nabeschouwing kenniscafé lichtmasten
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