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De gemeente Tilburg maakt sinds een jaar gebruik van het 
Star Sense 2-systeem, waarmee 2500 lichtpunten zijn uit-
gevoerd. De doelstelling voor het eind van het jaar is om 
ongeveer 10% van het gehele areaal aan te sturen met dit 
systeem. Dat komt neer op ongeveer 4000 lichtpunten. 
Het huidige systeem werkt naar de volle tevredenheid van 
de gemeente, maar het is niet de eerste ervaring met 
dynamische openbare verlichting (DOV). “Hiervoor maak-
ten we gebruik van powerline-communicatie. Dat was min-
der bedrijfszeker, aangezien er een complex netwerk van 
elektrotechnische infrastructuur aanwezig is in de grond. 
Mede hierdoor was het systeem zeer storingsgevoelig”, 
vertelt Arne Mans, programmeur OV&VRI van de gemeente 
Tilburg.

Verlichting op maat
Tegenwoordig komt de communicatie met de lichtpunten 
via draadloze netwerktechnologie (RF) tot stand. Mans: “Er 
is een webinterface, waarmee het systeem op elk punt en 
ogenblik kan worden aangestuurd. Een RF-systeem is 
makkelijk toepasbaar in een stedelijke omgeving, want de 
bestaande infrastructuur hoeft niet op de schop.” En in het 
geval van schade of uitval zijn defecte lichtpunten makke-
lijk te traceren. Het systeem wordt vooral toegepast op 
ontsluitings- en stromingswegen en maakt een uitgekiend 
dimregime mogelijk. Daardoor kunnen lampen in de nach-

telijke uren kostenefficiënt branden, zonder dat de ver-
keers- of sociale veiligheid in het geding komt. Je kunt 
verlichting op maat creëren.”

Woonwijken
DOV wordt nu voornamelijk toegepast langs verkeers-
wegen. In de toekomst gaat het systeem ook in Tilburgse 
woonwijken bij vervangingsplannen haar intrede doen. Qua 
innovatie stuurt de gemeente aan op een voortzettende 
integratie van de diverse systeemonderdelen voor de 
dynamische aansturing van openbare verlichting.

Beetje stil
In de gemeente Leiden, goed voor 20.000 lichtmasten, 
werden in 2000 ongeveer 100 tot 120 lichtpunten aan de 
Churchilllaan uitgerust met DOV. De inzet was om rijstro-
ken optimaal te verlichten tijdens de spitsuren en na afloop 
van de ergste verkeersdrukte over te gaan op dimmen. 
“Vandaag de dag functioneert dit systeem nog wel, maar 
daar is dan ook alles mee gezegd. Vooral de communica-
tiefunctie is ontzettend verouderd”, aldus projectcoördina-
tor Openbare Verlichting Gert van Tol van de gemeente 
Leiden, die in 2008 besloot al over te gaan tot het toepas-
sen van DOV op alle verkeerswegen. “Maar sindsdien is 
het een beetje stil geworden rondom het thema.”

Kenniscafé DOV 
krijgt vervolg

In het najaar van 2013 gaat het IGOV een 
nieuw kenniscafé Dynamische Openbare 
Verlichting organiseren. In aanloop naar 
deze bijeenkomst laten enkele partijen 
alvast hun licht schijnen over de huidige 
stand van zaken. 

• door Rien Kort
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Discussie
Leiden gaat bedachtzaam te werk, vertelt Van Tol: “De 
technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Je kunt 
het vergelijken met de aanschaf van een computer. Op het 
moment dat je de winkel uitloopt, is het apparaat nog 
gloednieuw, maar na drie jaar alweer hopeloos verouderd. 
Daarnaast bestaat er de overweging waarin we ons geld 
willen steken: dynamische openbare verlichting of toch 
eerst grootschalig in led investeren? Dat is de discussie 
die momenteel bij ons speelt.”

Proeftraject
In Leiden is inmiddels wel een proeftraject gestart door 
netbeheerder Liander en met de zegen van de gemeente. 
Ongeveer 50 lichtmasten zijn daarom uitgerust met een 
ontvanger. De testcase loopt nog tot eind augustus. Meer 
trajecten, waaronder een onderzoek op wijkniveau, moeten 
uitwijzen of het zelfbedachte systeem efficiënt genoeg 
werkt. “Het hele experiment bevindt zich nog in een vroeg 
stadium. Mocht het proces succesvol verlopen, dan willen 
wij alle doorgaande wegen uitrusten met dynamische 
openbare verlichting.”

Effectiever
Maiken pioniert sinds begin 
jaren negentig met dynami-
sche openbare verlichting. 
Directeur Henk de Hartog 
constateert dat DOV sinds-
dien een vlucht heeft geno-
men. “Je ziet steeds meer 
overheden die hun fietspa-
den en verkeerswegen 

voorzien van een effectievere verlichting. Vanaf het 
moment dat het tijd is voor vervanging, wordt het interes-
sant om na te denken over DOV. Knopen worden mede 
doorgehakt door politieke druk om overal led te plaatsen. 
“Ik weet niet of dat verstandig is, want de prijs-kwaliteits-
verhouding loopt volgens mij nog niet helemaal gelijk. De 
nieuwste ledgeneraties volgen elkaar in hard tempo op. 
Daardoor raakt de techniek snel verouderd en komt de 
naleverbaarheid mogelijk in het geding.”

Integreren
Volgens De Hartog bestaat er verder een toenemende 
wens om componenten en functionaliteiten steeds meer te 
integreren, zoals een lamp met een dimfunctie voorzien 
van een elektronisch voorschakelapparaat en de led met 
driver en controller. Zijn verwachting is dat er in de toe-
komst gestaag richting een multifunctioneel geheel wordt 
gewerkt, waarin ook dimregimes en sensortechnieken zijn 
opgenomen. “In dat geval is er maar één leverancier nodig 
voor het complete plaatje. Wel zo overzichtelijk en 
kostenefficiënt.”

Te krappe markt
Dat de DOV-markt sterk groeiende is, merkt De Hartog aan 
het toegenomen aandeel aanbieders op de markt. “Waar 
Maiken samen met Phillips in 2004 nog goed waren voor 
80% van de markt, is dat voor beiden gedaald naar 20% 
elk, schat ik. De markt groeit, maar wordt voor ons langza-
merhand te krap in Nederland. Daarom concentreren wij 
ons steeds meer op het buitenland.”

Los van de netbeheerder
Ook Luminext heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de 
introductie van dynamische openbare verlichting op de 
Nederlandse markt. “En ondanks de economische crisis 
heeft DOV een enorme vlucht genomen”, stelt directeur 
Henk Walraven. Een groot voordeel volgens hem is dat de 
komst van RF-systemen gemeenten in staat stelt om onaf-
hankelijk van de netbeheerder en op afstand hun lichtmas-
ten aan te sturen. De aansturingsapparatuur kan in de 
armaturen of masten worden ingebouwd, geeft dim-
opdrachten aan de driver en verzamelt informatie. “Ze kun-
nen buiten de voedingskast worden geplaatst en dat 
maakt het gebruik van eigen ‘extra’ kasten of die van de 
netbeheerder overbodig.”

Schappelijke prijs en een app
Bijkomstig voordeel is dat het prijsniveau op een meer dan 
schappelijk peil is aanbeland, vindt Walraven: “Het loopt al 
tegen het niveau van statisch dimmen aan. Als het dan 
toch bijna hetzelfde kost, waarom zou je dan niet voor 
dynamisch gaan?” DOV opent volgens hem de deur naar 
een breed scala van licht-op-maatoplossingen. Een voor-
beeld is de in samenwerking met de gemeente 
Stadskanaal ontwikkelde fietspadapp of fietspapp, zoals 
het stukje software voorlopig is gedoopt. “Met deze appli-
catie op de smartphone kunnen fietsers tijdens de nachte-
lijke uren zelf de lichtmasten aanzetten.” 

Dynamic repeating
Een andere innovatie is de verhoogde technische kwaliteit 
van radiofrequent aansturen van lichtpunten dankzij het 
principe van dynam ic repeating. “Deze technologische ver-
nieuwing zorgt ervoor dat de communicatie tussen diverse 
lichtpunten nog sneller verloopt en stelt het systeem in 
staat om de communicatie in het netwerk zelf te managen 
en razendsnel te communiceren.”

Voortzettende innovatie
Ook CityTec ziet de toekomst op het vlak van DOV vol 
goede moed tegemoet. Volgens product- en innovation 
manager Tom de Vries van CityTec zit de toepassing van 
regelsystemen dan ook allesbehalve in het slop, maar hij 
onderschrijft ook de mogelijkheid dat het gemeenten min-
der afhankelijk kan maken van netbeheerders. Vanuit de 
markt, de technologische ontwikkelingen en de maat-
schappij bezien, zijn er een groot aantal ontwikkelingen 
gaande die duiden op een voortzettende innovatie, aldus 

‘Hiermee kun-
nen fietsers tij-
dens de nachte-

lijke uren zelf 
de lichtmasten 

aanzetten’
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De Vries: “In de eerste plaats zie je vanuit de markt dat 
fabrikanten met hun producten steeds meer aansluiting op 
elkaar proberen te vinden. Verder bestaat er een duidelijke 
scheiding tussen het aanbod van hard- en software, waar-
bij steeds meer aanbieders de markt overspoelen. Een 
derde trend is de toenemende wens tot geïntegreerd 
beheer van de openbare ruimte dat vanzelfsprekend verder 
reikt dan openbare verlichting.”

Uitval of defect vooraf aangeven
Op het technologische vlak neemt de behoefte aan bi-
directionele communicatie met lichtpunten toe. Een licht-
mast wordt dus niet alleen vanuit een centraal punt aange-
stuurd, het koppelt ook gegevens terug over bijvoorbeeld 
energiegebruik of mogelijke storingen. “In een ideale situa-
tie zou het systeem voor het moment van uitval of een 
defect al kunnen aangeven dat er iets misgaat.” Tot slot is 

het belangrijk om ook vanuit maatschappelijk oogpunt 
rekening te houden met de behoeften van de burgers. 
“Denk bijvoorbeeld aan de wens om meer sfeer.” 

Iets vernieuwends terug
Volgens De Vries doen er zich in de toekomst dan ook vol-
doende kansen voor op de markt. “Gemeenten gaan 
steeds meer sturen in hun beleid aan op innovatieve 
oplossingen. Ze worden geconfronteerd met afschrijvingen 
van hun areaal en willen daar iets vernieuwends voor 
terug. Daarbij wordt ook gekeken naar duurzaamheid, 
schakelen, dynamisch dimmen, het beperken van uitstoot 
van CO2 en ga zo maar door. Dat zijn allemaal zaken die 
ook meer en meer gaan meetellen.”

www.igov.nl
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• IGOV werkt met het IGOV 
InnovatiePlatform aan een 
Strategische Beleidsnotitie OVL met 
een toekomstvisie op de OVL in 
2030. Input wordt ontvangen tijdens 
diverse landelijke bijeenkomsten. 
Eerstvolgende bijeenkomst is gelijk 

met de OVL-tafel die Rijkswaterstaat 
Leefomgeving organiseert op 13 sep-
tember in Heerenveen.

• Tijdens de Dag van de Openbare 
Ruimte in oktober is IGOV aanwezig 
met een bijeenkomst voor het IGOV 

Innovatie Platform.

• IGOV gaat een EMVI-bibliotheek 
opstellen. Hieruit kunnen gemeenten 
praktijkvoorbeelden van EMVI-criteria 
betrekken voor de aanbesteding van 
OVL-bestekken.

Performance in Lighting Nederland
Ronde Tocht 1C • 1507 CC • Zaandam

T 075 6 708 706 • F 075 6 143 523www.pil-nl.com nikko@pil-nl.com

D
Jolly LED is een serie IP66 schijnwerpers van SBP, 
leverbaar in diverse vermogens van 10 tot 120 watt 
in zowel symmetrische als asymmetrische optiek.

Toepasbaar voor onder andere reclameborden, 
overheaddeuren en koel- en vriescellen.

Neem contact met ons op voor technische 
informatie en prijzen.

Performance in Lighting breidt uit in het pakket met LED stralers
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