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•      Wijze van aanbesteden
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•      Implementatie Telemanagementsysteem

•      Afronding en huidige status

•      Toekomstige ontwikkelingen
  



Marktconsultatie

     5 marktpartijen uitgenodigd om een presentatie te geven 
       over:

• Technische ontwikkelingen

• Duurzaamheids mogelijkheden

• Telemanagement

• Looptijd overeenkomst

• SROI (Social Return Of Investment)



Wijze van aanbesteden

Na de marktconsultatie is er gekozen voor een:

• Aanbestedingsvorm: “prestatie gerichte dialoog”

• Looptijd overeenkomst 15 jaar

• Prestatie beschreven in KPI’s 
(Kritieke Prestatie Indicatoren)



Uitkomst aanbesteding:

Bouwteam

• Er is een team samengesteld uit medewerkers van 
opdrachtgever, opdrachtnemer en externe adviseurs.

• Door dit team is keuze bepaald voor type armaturen, 
lichtmasten en een plan van aanpak gemaakt.

• De SROI in dit project is uitgewerkt  door de 
armaturen leverancier Innolumis en assemblage 
bedrijf Amfors.

• Laten uitvoeren van een nulmeting zo met de juiste 
data van start te gaan.



Start vervangingsproject

• Op 27 maart 2017 werd het bouwteam fase 
succesvol afgesloten.

• 1 mei 2017 gefaseerd begonnen met de vervanging 
van de armaturen en het plaatsen van het 

telemanagementsysteem.

• Wekelijks een uitvoeringoverleg tijdens de uitvoering.



Implementatie 
Telemanagementsysteem

• Tijdens het vervangen van de armaturen is ook een LORA 
(KPN) controller met vin geplaatst om te kunnen 
communiceren tussen het beheersysteem en de lichtmast.

• Tijdens het plaatsen werd snel duidelijk dat het licht te fel 
was en we alle armaturen 50% gedimd hebben.

• Op enkele locaties is de verlichting individueel nog naar 
beneden en boven bijgesteld.



Problemen tijdens 
vervangingsproject

• LORA (KPN) controller bleek niet juist te communiceren 
tussen het beheersysteem en de lichtmast.

• Spie had niet de juiste mensen op het project zitten met te 
veel wisselingen.

• Juridisch dreiging (boete) en erg goede samenwerking met 
alle partijen heeft tot een her-installatie van nieuw TM-
systeem gezorgd.

• Nu perfecte samenwerking en zeer goed werkend systeem.



Besparing (cijfers)

• Energiegebruik in 2018 was 955.304 Kwh

• Energiegebruik voor 2021 is 356.321 Kwh

• Energiebesparing 62,7 %

•          En daarmee nu al voldaan aan het energieakkoord van 2030



Afronding en huidige status

• Nu bezig met dagelijks onderhoud.

• Bovengrondse storingen zijn minimaal. 
• er is nauwelijks een monteur aanwezig in Leusden

• Voor wat betreft de verlichting in winkelcentrum De 
Hamershof, hier zijn we met de aannemer een schema aan 
het maken om met evenementen de verlichting een andere 
kleur te geven.

• B.v. 5 mei lampen op rood wit blauw zetten

• Meldingen over lichtsterkte worden altijd met lux meter 
gemeten of we aan de NPR 13201 voldoen.

• (NPR = Nederlandse Praktijk Richtlijn)

• Het ondergrondse net van Stedin zorgt nog wel eens 
voor storing, als er een straat op wijk donker is moet er 
binnen 2 uur na de melding een monteur ter plaatste zijn.



Toekomstige 
ontwikkelingen

• Dynamische fietspad verlichting.

• Inbreiding locaties toevoegen.

• Oriënteren op “smartcity” toepassingen welke voor 
bruikbare informatie moeten gaan zorgen, denk hierbij aan het 
tijdelijk opschalen van de lichtsterkte ingeval van calamiteiten. 

• Volgen 5G ontwikkelingen en hierop inspelen.

• Bij reconstructie of groot onderhoud van wegen laten we nu 
altijd een lichtberekening maken.
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