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ik al jaren bezig. Zo heb ik een tijd lang zonnepanelen gemonteerd en rijd ik in een auto op groengas. 
Vanwege de drama’s rond oliemaatschappijen als Shell ben ik extra gemotiveerd om mij in te zetten 
voor duurzame mobiliteit. Ik vond dat dit onderwerp zeer relevant is en wellicht een hoge potentie 
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 Chris Munnike, Gemeente Groningen; 
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Managementsamenvatting 
Tegenwoordig begint de elektrische auto een steeds groter aandeel te krijgen in het Nederlandse 
wagenpark. Een gunstige ontwikkeling wat betreft de CO2-uitstoot en de luchtkwaliteit in drukke 
steden. Het probleem is echter dat het aantal elektrische auto’s enorm is toegenomen, terwijl het 
aantal laadpunten achterblijft. Dat resulteert in wachtrijen en frustraties bij de automobilisten van de 
electric vehicles (EV’s). Om dit probleem op een effectieve manier te lijf te gaan wordt er gekeken 
naar de mogelijkheden om een bestaande vorm van straatmeubilair te gebruiken als laadpaal. Het 
voordeel is dat de laadfaciliteit minder plaats inneemt in de openbare ruimte en de kostprijs per 
laadpunt drastisch omlaag gaat. 
Uiteindelijk kwam de lantaarnpaal het beste uit de bus, onder andere vanwege de goede 
mogelijkheid van inbouwen en de grote aantallen waarin zij aanwezig zijn. Uiteraard gaat een 
dergelijk project niet zonder slag of stoot; in de huidige situatie is een lantaarnpaal met laadfaciliteit 
een bijna onmogelijk zaak. Ten eerste heeft de openbare verlichting een eigen netwerk, bestaande 
uit een enkelfasige kabel met een relatief kleine diameter welke ongeschikt is voor het laden van 
auto’s. Daarnaast staat in de meeste gevallen geen spanning op de kabel wanneer de 
straatverlichting uit is. Ten tweede is in veel gevallen de gemeente eigenaar van de straatverlichting 
en het bijbehorende netwerk. De gemeente is geen energieleverancier en mag derhalve geen 
elektriciteit verkopen aan gebruikers. Verder is er een gerechtelijke uitspraak geweest dat enkele 
gemeenten eigenaar zijn van het openbare verlichtingsnetwerk, op voorwaarde dat dit netwerk 
alleen voor straatverlichting wordt gebruikt. 
Een mogelijkheid om tot een oplossing te komen is gevonden in het toepassen van een 
vereenvoudigde netaansluiting voor elke afzonderlijke lantaarnpaal. Deze aansluiting is kort geleden 
in het leven geroepen als alternatief voor de reguliere netaansluiting, welke te veel componenten 
vereist en een laadpaal daardoor kostbaar en onnodig groot maakt. 
Elke paal wordt voorzien van de nodige elektronica en componenten en zal bestaan uit een 
aansluitmodule, mogelijkheden voor het plaatsen van maximaal twee modules in de mast en een 
opschuifarmatuur. Elke lantaarnpaal zal tevens uitgerust worden met een draadloos uitleesbare 
kWh-meter, zodat intelligente verlichting en elektriciteitslevering mogelijk wordt. Enkele voordelen 
van dit systeem zijn dat er geen nieuwe bekabeling voor openbare verlichting aangelegd hoeft te 
worden en de techniek is eenvoudig en overzichtelijk. Dit zorgt voor een lange levensduur, lage 
onderhoudskosten en verhoogde veiligheid.  
Wanneer besloten wordt tot het plaatsen van de multifunctionele lantaarnpalen, moet er 
onderscheid gemaakt worden tussen een bestaande situatie en een nieuw in te richten gebied. In de 
bestaande situatie zal het opgraven van de grondkabel en het aanbrengen van de aansluitleidingen 
en aardpennen veel graafwerkzaamheden opleveren. Daarnaast moet er nagegaan worden in 
hoeverre de hoofdkabel geschikt is voor het aantal laadpunten die geplaatst worden. In de nieuwe 
situatie kan door integraal werken de hoeveelheid meerwerk beperkt worden. In dit geval zal het 
plaatsen van het product nauwelijks extra kosten met zich meebrengen. 
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Management Summary 
Today, the electric car begins to take an increasing share in the Dutch fleet. A favorable development 

in terms of CO2 emissions and air quality in crowded cities. The problem is that the number of 

electric cars has increased tremendously, while the number of charging points remains behind. This 

results in queues and frustration for drivers of electric vehicles (EVs). To counteract this problem it is 

important to explore the possibilities of using an existing form of street furniture as a charging 

station. The advantage is that the loading facility takes up less space in the public space and the cost 

per loading point can be reduced drastically. 

Eventually the lamppost was the best option, partly because of the good opportunity to install a 

loading module in the mast and the large numbers in which they are present. Obviously, such a 

project is not without a struggle; in the current situation is a lamppost with a loading facility an 

almost impossible thing. First, the public lighting is a private network consisting of a single-phase 

cable having a relatively small diameter which is unsuitable for car loading. In addition, in most cases 

there is no voltage on the cable when the street lighting is off. Secondly, in many cases the 

municipality is the owner of the street lighting and the associated network. The municipality is not an 

energy supplier and therefore it is not allowed to sell electricity to users. There has been a court 

ruling that some municipalities own the public lighting network, provided that this network is only 

used for street lighting. 

A possibility to come to a solution has been found in the use of a simplified network connection for 

each individual lamppost. This connection was recently created as an alternative for the regular 

network connection, which requires many electrical components. Those components make a 

charging station very costly and unnecessarily large. 

Each pole is equipped with the necessary electronics and components, and will consist of a 

connecting module, the ability to place up to two modules in the mast and an armature. Each 

lamppost will also be equipped with a wireless readable kWh meter, which makes intelligent lighting 

and electricity supply possible. Some advantages of this system are that there is no new street 

lighting network needed and the technique is simple and the technique is simple and uncluttered. 

This ensures a long service life, low maintenance costs and increased safety. 

When it is decided to place the multifunctional lamp, there must be a distinction between an existing 

situation and a new one. In the existing situation, digging up the ground cable and fitting the 

connection cables yield much excavation work. In addition, the main cable must be examined to 

determine the maximum number of charging stations which can be installed. In the new situation, 

the amount of work can be limited by good planning and communication between the various 

operators on the construction side. 
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H.1 Lijst met afkortingen 
 

Nr. Afkorting Omschrijving 

1 OVL Openbare verlichting 

2 RF Radiofrequent 

3 TF Toonfrequent 

4 LPH Lichtpunthoogte 

5 EV Electric vehicle 

H.2 Begrippenlijst 
 

Nr. Begrip Omschrijving 

1 XMVK-kabel Installatiekabel geschikt voor lichtere toepassingen. De kabel bestaat 
uit XLPE-isolatie en een PVC-mantel. De kabel is relatief gemakkelijk 
verwerkbaar, maar mag niet in goten worden toegepast of op 
brandgevaarlijke plaatsen. 

2 YMVK-kabel Installatiekabel geschikt voor alle ruimtes woningen en bedrijven. De 
kabel is in de meeste gevallen voorzien van het MB-logo (moeilijk 
brandbaar). Daarnaast mag de kabel gebundeld en in kabelgoten 
worden toegepast. 

3 XMVK-as XMVK-kabel met gevlochten buitenmantel, welke op de aarde 
aangesloten dient te worden. 

4 YMVK-as YMVK-kabel met gevlochten buitenmantel, welke op de aarde 
aangesloten dient te worden. 

5 Ruimtelijke ordening De inrichting van de openbare ruimte. 

6 Openbare ruimte Het gebied waar iedereen gebruik van mag maken. 

7 modulair Opbouw volgens gestandaardiseerde componenten, waardoor deze 
geplaatst kunnen worden volgens het bouwdoosprincipe 
(www.encylo.nl). 

8 aansluitleiding Een leiding die van de hoofdleiding of hoofdkabel naar een verbruiker 
loopt. 

9 3 fase Een elektrische aansluiting of elektrisch apparaat welke gevoed wordt 
met drie sinusoïdes. Deze zijn 120 graden ten opzichte van elkaar 
verschoven en hebben elk een effectieve amplitude van 230 Volt. 
Dit begrip wordt ook wel krachtstroom genoemd. 

10 krachtstroom Idem aan drie fasen. Vaak wordt er ook de spanning mee bedoeld die 
tussen twee fasen staat, oftewel tussen twee sinusoïdes. Deze 
spanning heeft een waarde van 380 tot 400 Volt. 

11 Netbeheerder De instantie die verantwoordelijk is voor alle kabels, lijnen en 
apparatuur die elektriciteit vervoeren van de centrale naar de 
afnemers. 

12 IP-waarde Beschermingsgraad ten aanzien van water- en stofbestendigheid. De 
minimale IP-waarde voor elektrische apparatuur in de buitenruimte is 
IP54. 

13 CE-keurmerk Conformité Européenne. Europese typegoedkeuring.  

14 netaansluiting Een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, voorzien van enkele 
elektronische componenten zoals een hoofdzekering en een kWh-
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meter. 

15 trekontlasting Een klem die de kabel of het snoer borgt en verhindert dat deze uit de 
contacten getrokken kan worden. 

16 verdeelblok Inrichting voor het verdelen van elektriciteit. 

17 Integraal werken Manier van werken waarbij alle betrokkenen in een zo vroeg mogelijk 
stadium betrokken worden bij het project. 

18 lichtontwerp Bij het lichtontwerp wordt niet alleen naar veiligheid en zichtbaarheid 
gekeken, maar ook naar karakter, sfeer en omgeving. 

19 lichtplan Verlichtingsplan op basis van veiligheid en zichtbaarheid. 

20 pilot klein project of onderzoek dat bedoeld is om iets uit te proberen 
(www.encylo.nl). 

21 Backoffice Administratiesysteem welke zorgt voor de facturatie. 

22 Opschuifarmatuur Een armatuur welke aan de zijkant een cylindrische opening heeft, 
zodat deze op een mast geschoven kan worden. Zie afbeelding 11. 
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H.3 Inleiding 
Tegenwoordig komen er steeds meer elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. De gunstige 
regeling vanuit de overheid en de lage belasting op het mileu zijn slechts enkele redenen voor de 
toename van deze nieuwe vorm van mobiliteit. Vanwege de snelle groei van het aantal auto’s met 
elektrische aandrijving, is het niet verwonderlijk dat de hoeveelheid laadpunten evenredig moet 
toenemen. Helaas is dit op veel plaatsen niet het geval, waardoor er steeds vaker wachtrijen 
ontstaan bij de huidige laadstations. Één van de oorzaken voor dit fenomeen is dat de installatie van 
een laadpaal een erg kostbare aangelegenheid is. De laadpaal zelf kost al snel 4230 euro, waarbij de 
installatiekosten nog niet eens zijn meegerekend (http://www.ev-box.nl). Vanuit dit perspectief is 
het idee ontstaan om te zoeken naar een alternatief, waarbij op een eenvoudige en goedkope 
manier het aantal laadpunten uitgebreid kan worden. Daarbij is het idee naar voren gekomen om 
een bestaande vorm van straatmeubilair uit te voeren met een laadmogelijkheid voor elektrische 
auto’s.  

3.1 Doelstelling 
De doelstelling is om de mogelijkheden inzichtelijk te maken van een bestaande vorm van 
straatmeubilair die uit verschillende modules opgebouwd kan worden, welke naast zijn gebruikelijke 
functie ook in andere behoeftes kan voorzien. Enkele voorbeelden zijn het laden van elektrische 
auto’s, scooters en het toepassen van een wifi-hotspot. 

3.2 Probleemstelling 
De probleemstelling luidt als volgt: “Op welke efficiënte manier kan een bestaande vorm van 
straatmeubilair op een modulaire wijze worden uitgevoerd met een aantal verschillende functies, 
zoals een laadpunt voor elektrische auto’s?” 
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H.4 Analyse 

4.1 Analyse van probleemstelling 
De probleemstelling welke genoemd is in de inleiding kan als volgt worden verklaard. De volgende 
zaken vormen de oorzaak van het probleem: 
Het aantal laadpunten is momenteel ontoereikend. Het komt steeds vaker voor dat er wachtrijen 
ontstaan bij publieke laadstations; 
Laadpunten plaatsen in de openbare ruimte is duur. Volgens I. Kleijne (2014) kost een conventioneel 
laadstation al snel 5000 euro; 
Het bijplaatsen van laadpunten in de stad is esthetisch gezien ongunstig. De openbare ruimte staat al 
vol met lantaarnpalen, bankjes en vuilnisbakken. Nog meer straatmeubilair is daarom ongewenst; 
Het onderscheid maken tussen een parkeerplaats voor een elektrische auto en een auto met een 
conventionele krachtbron is een probleem. 
Het is de bedoeling om een product te ontwikkelen welke past binnen een huidige vorm van 
straatmeubilair. Het geheel dient toegepast te kunnen worden op vrijwel alle locaties waar de 
facaliteiten gewenst zijn. Deze faciliteiten, zoals een laadpunt voor auto’s, moet zowel bij de 
plaatsing als achteraf gemonteerd kunnen worden. 
In de openbare ruimte komen een aantal vormen van straatmeubilair zeer regelmatig voor. Hierbij 
valt te denken aan straatverlichting, paaltjes, bankjes en vuilnisbakken. Met het ook op frequente 
toepassing van het nieuw te ontwikkelen product is het belangrijk om één van deze vormen van 
straatmeubilair te gebruiken als basismodel voor het integreren bijvoorbeeld laadpunten voor 
elektrische auto’s. Daarnaast is belangrijk om het nieuwe product te kunnen onderscheiden van de 
conventionele varianten. Het is namelijk de bedoeling dat het uiterlijk niet veel zal verschillen, maar 
de functionaliteit daarentegen is bijna volledig anders. Indien iemand zijn auto wil opladen bij het 
nieuw te ontwikkelen concept, dan is het belangrijk dat de gebruiker het product kan herkennen als 
laadpunt. Verder kan er ook gedacht worden aan mogelijkheden om het product te gebruiken voor 
reclamedoeleinden. Met het oog op duurzaamheid is het belangrijk om het product zo energie-
efficiënt mogelijk te maken. Daarom is het raadzaam om de mogelijkheden te onderzoeken voor het 
toepassen van zonne-energie, bijvoorbeeld door middel van zonnepanelen op het armatuur. 
Zoals in de probleemstelling is aangegeven komt er een steeds groter tekort aan laadpunten voor 
elektrische auto’s. Het aantal elektrische auto’s is de afgelopen jaren snel gestegen, terwijl het aantal 
laadpunten niet evenredig is toegenomen. De gevolgen zijn wachtrijen voor laadpunten en mensen 
die wanhopig op zoek zijn daar een laadmogelijkheid. Een oplossing voor het probleem kan 
gevonden worden door een bestaande vorm van straatmeubilair te voorzien van laadmogelijkheden 
voor auto’s.  
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4.2 Deelvragen 
Wanneer het project gereed is moet er een plan op tafel liggen waarin duidelijk wordt welke stappen 
ondernomen moeten worden voor de realisatie. Hierbij wordt antwoord gegeven op de volgende 
deelvragen: 

 Wat zou een goede oplossing kunnen zijn voor het aansluiten van het product? 

o Welke soorten bekabeling zijn er nodig voor het aansluiten? 
o Van welke factoren is de bekabeling afhankelijk? 
o Op welke manier wordt de bekabeling met het product verbonden door middel van 

de aansluitmodule? 
 

 Hoe wordt het ontwerp opgebouwd? 

o Op welke manier worden de modules verwerkt? 
o Hoeveel modules kunnen er in één bepaalde vorm van straatmeubilair verwerkt 

worden? 
o Wat wordt de basisvorm, oftewel de structuur van het product? 
o Wat worden de basisafmetingen van de verschillende componenten en hoe worden 

deze aan elkaar bevestigd? 
 

 Op welke wijze worden de verschillende modules aangesloten op de connectoren van de 
aansluitleidingen? 
 

o Welk type connectoren worden toegepast? 
o Welk type bekabeling moet er worden gebruikt? 

 

 Hoe komt een module eruit te zien? 

o Wat zijn de basisvorm en afmetingen? 
o Hoe wordt de module gemonteerd en wat zijn de bijbehorende afmetingen van 

componenten? 
o Wordt de benodigde elektronica in de module zelf geplaatst of wordt deze op een 

andere locatie ondergebracht? 
 

Hieronder volgt een toelichting bij bovenstaande punten: 

Wat zou een goede oplossing kunnen zijn voor het aansluiten van het product?  
De aansluiting op de bekabeling in de grond is een belangrijk onderwerp binnen het project. De 
aansluitingen vormen vaak een probleem en zorgen voor veel onderhoudskosten voor de 
netbeheerder of eigenaar. Daarom is het belangrijk om een solide constructie toe te passen, waarbij 
alle componenten op een deugdelijke en eenvoudige manier kunnen worden bevestigd. Hierdoor 
wordt de kans op storingen verkleind, de installatietijd verkort en de bedrijfszekerheid gewaarborgd. 
Daarnaast behoeft het ontwerp andere aansluitingen dan bijvoorbeeld een normale lantaarnpaal 
vanwege de extra functies waarmee deze uitgevoerd kan worden. Het is daarom belangrijk om voor 
alle bekabeling die aangesloten moet worden een gedegen oplossing te vinden. 
 
Hoe wordt het ontwerp opgebouwd?  
Wat betreft de opbouw zijn er een aantal zaken mogelijk. Het is belangrijk om hier voldoende 
aandacht aan te besteden, omdat met een goede opbouw een gedegen basis gevormd kan worden 
voor een succesvol ontwerp. Als namelijk achteraf blijkt dat de constructie niet goed is en aangepast 
moet worden, kan dit vervelende consequenties hebben voor een groot aantal onderdelen van het 
project. Denk bijvoorbeeld aan de vorm en eigenschappen van de verschillende modules. 
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Op welke wijze worden de verschillende modules aangesloten op de connectoren van de 
aansluitleidingen? 
Wanneer een module wordt geplaatst of vervangen moet worden, moeten de werkzaamheden op 
een eenvoudige en snelle manier verricht kunnen worden. Daarnaast is het belangrijk dat de 
aansluitingen degelijk zijn en voor een zeer lange tijd intact blijven, ook na het meermaals vervangen 
of wijzigen van modules of kabels of bij schade aan het product. 
 
Hoe komt de module eruit te zien?  
Een belangrijk en bepalend aspect ten opzichte van de opbouw van het ontwerp. Daarnaast bepaalt 
het in grote mate de multifunctionele eigenschappen van het product en het aanzicht vanuit het 
straatbeeld. Daarnaast is de vorm afhankelijk van de functie die in de modules verwerkt moet 
worden. Al deze zaken zijn cruciaal voor een goed ontwerp. 
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4.3 Formele specificaties 
Het uiteindelijke product moet beschikken over de volgende specificaties: 

 Robuust; 

Van straatmeubilair mag verwacht worden dat deze voldoende bestand moet zijn tegen alles wat er 
op straat gebeurt. Een robuuste constructie met een lange levensduur zijn een absolute vereiste voor 
de huidige straatverlichting. 
 

 Reparaties moeten eenvoudig uitgevoerd kunnen worden; 

Wanneer een onderdeel kapot is,  moet deze gemakkelijk te vervangen zijn. In het geval van 
bijvoorbeeld straatverlichting is veiligheid eerste prioriteit. Daarom moet door elke vakbekwame 
monteur reparaties binnen normale tijd en kosten verricht kunnen worden. 
 

 Flexibiliteit; 

Binnen de huidige samenleving bestaat momenteel de behoefte aan bepaalde apparatuur in het 
straatbeeld, bijvoorbeeld laadpunten voor elektrische auto’s. Wellicht verandert dit in de toekomst. 
Het moet daarom mogelijk zijn om nieuwe modules, vormen en technieken te ontwikkelen, waarbij 
het basisprincipe hetzelfde blijft. 
 

 Standaardisering; 

Het product voorzien worden van standaard onderdelen en technieken waar elke monteur mee uit 
de voeten kan. Hij moet zonder speciaal gereedschap reparaties uit kunnen voeren in een zo kort 
mogelijke tijd. Vele fabrikanten verdienen geld als water met speciale onderdelen of 
uitleesapparatuur. Aangezien straatverlichting een belangrijke gemeenschappelijke functie heeft 
moet de toegepaste techniek zo eenvoudig mogelijk zijn. Dat is niet alleen belangrijk voor de 
onderhoudskosten, maar ook voor de tijd waarin een lantaarnpaal buiten bedrijf is. 
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4.4 Huidige situatie 
Momenteel is straatverlichting als volgt opgebouwd. In de grond is speciaal voor openbare 
verlichtingstoepassingen (OVL-toepassingen) een kabelnetwerk aangelegd. Deze kabels voeden dus 
enkel lantaarnpalen, bushokjes, reclameborden en dergelijke. In de meeste gevallen worden deze 
kabels geschakeld door een zogenaamd toonfrequent-relais (TF-relais). ’s Ochtends en ’s avonds 
wordt door de netbeheerder een TF-signaal op het net gezet, wat een kleine afwijking veroorzaakt in 
de sinusoïde van de aanwezige wisselspanning. Het TF-relais vangt dit signaal op en schakelt 
daarmee de straatverlichting aan en uit. Naast het schakelen van straatverlichting wordt het TF-
signaal ook gebruikt voor analoge energiemeters met een dag- en nachttelwerk.  
 
Aangezien de bestaande TF-techniek begint te verouderen zijn bijna alle partijen die zich bezig 
houden met OVL nieuwe technieken aan het ontwikkelen. Daarbij kan gedacht worden aan 
schakelingen in de lichtmast zelf, welke door een sensor of een internetverbinding aangestuurd 
kunnen worden. Een voorbeeld waaruit blijkt dat de huidige techniek ontoereikend is, kan gevonden 
worden in de wijze van afrekening. Het huidige OVL-netwerk is namelijk niet bemeterd; de eigenaar 
ontvangt een energierekening op basis van branduren en het geïnstalleerde vermogen. Indien er 
nieuwe technieken in straatverlichting worden verwerkt, zoals sensoren met dimbare lampen, schiet 
de huidige methode tekort. In dat geval zou de eigenaar een rekening krijgen van stroom die niet is 
verbruikt, waardoor de duurdere dimbare lampen niet terugverdiend kunnen worden.  
 
Daarnaast is de huidige bekabeling onvoldoende om zaken als autolaadpunten op aan te sluiten. 
Hiervoor zijn grofweg twee redenen. Ten eerste is de huidige kabel uitgevoerd met één fase, terwijl 
een fatsoenlijk autolaadpunt drie fasen nodig heeft. Ten tweede is de huidige kabel niet geschikt 
voor grote vermogens. Bij de aanleg is namelijk alleen uitgegaan van het vermogen van 
verlichtingsarmaturen. In onderstaande afbeelding (afbeelding 1) is de huidige situatie rond 
straatverlichting weergegeven. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1. Huidige situatie op het gebied van straatverlichting. 
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Om een lantaarnpaal te voorzien van verschillende modules, waaronder een autolaadpunt, moet er 
minimaal een 3-fase aansluiting voorhanden zijn. In de huidige situatie zou in bepaalde gevallen een 
lantaarnpaal opgesplitst moeten worden in twee delen, één deel dat eigendom is van de gemeente 
(de verlichting) en één deel dat eigendom is van de netbeheerder (het autolaadpunt of een andere 
module).  
Het is namelijk zo dat volgens Joris Bax (2012) in steeds meer gevallen de gemeente eigenaar is van 
de OVL-installatie, in tegenstelling tot de netbeheerder. Het is eenvoudig voor te stellen dat deze 
methodiek niet optimaal is. Een lantaarnpaal bestaande uit twee delen met verschillende eigenaren 
vraagt om problemen en levert hoogstwaarschijnlijk de meest vreemde situaties op.  

 

 

 

 

 
 

Afbeelding 2. Een voorbeeld van een professionele elektriciën, eerste klas vakwerk. 
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4.5 Normeringen en regelgeving 

4.5.1 Normeringen met betrekking tot verlichting 

Elke installatie welke is bestemd voor verlichting moet voldoen aan de volgende normen:  

 NEN1010 (voorschriften m.b.t. elektrotechnische installatie) 

 NEN3140  (voorschriften m.b.t. elektrotechnische installatie) 

 NPR13201 (voorschriften m.b.t. de locatie en het type mast of armatuur) 

 ROVL-2011 (voorschriften m.b.t. de locatie en het type mast of armatuur) 
 
Installaties die zijn ingericht voor het laden van elektrische auto’s dienen aan de volgende normen te 
voldoen: 

 IEC 62196-1:2011 

 IEC 62196-2:2011 

 IEC 62196-3:2011 

 IEC 61851-1:2010  

 IEC 61851-21:2001 

 IEC 61851-22:2001 

 IEC 60364-7-722 
 

Richtlijnen voor wegontwerp, waar openbare verlichting in opgenomen is: 

 ASVV  (voorschriften voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) 

 NOA  (voorschriften voor het ontwerpen van autosnelwegen) 

 ROA  (voorschriften voor het ontwerpen van autosnelwegen) 

 Handboek Wegontwerp (voorschriften voor wegen buiten de bebouwde kom) 
 

Daarnaast kunnen aanvullende normeringen opgegeven worden, bijvoorbeeld met betrekking tot 
kwaliteitseisen  van de gebruikte materialen. Veel lokale overheden hebben hun eigen ‘regelgeving’ 
omtrent de installatie van straatverlichting, welke vaak wel overeenkomen met elkaar. Een 
voorbeeld is het “handboek basiskwaliteit openbare verlichting – Normering openbare verlichting 
Amsterdam”.  

4.5.2 Normeringen met betrekking tot elektrotechnische componenten 

De eisen waaraan elektrotechnische onderdelen dienen te voldoen zijn opgenomen in de NEN 3140. 
De installatie zelf moet conform de NEN1010 worden uitgevoerd. Daarnaast moet voldaan worden 
aan onderstaande punten. 

 De IP-waarde dient minimaal IP54 te zijn. De huidige fabrikanten van straatverlichting bieden 
in de meeste gevallen producten aan die voldoen aan de IP66-standaard; 

 De onderdelen moeten het CE-keurmerk dragen; 

 Onderdelen moeten voorzien zijn van een geldige certificering, zoals Kema Keur. 

4.5.3 Vereenvoudigde netaansluiting 

Enige tijd geleden is vanuit stichting e-laad het initiatief gekomen om in samenwerking met de 
netbeheerders de eisen omtrent het creëren van een netaansluiting aan te passen. Tot dusver was 
het aanbrengen van een nieuwe netaansluiting zo complex dat deze niet goed onder te brengen was 
in een laadpaal. Er waren te veel componenten nodig, wat zorgde voor een te grote paal welke niet 
in het straatbeeld paste. 
Om hier verandering in te brengen is een nieuwe standaard ontwikkeld, welke minder componenten 
vereist. In bijlage 15 zijn de belangrijkste eisen en specificaties weergegeven.  
.  
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4.6 Bekabeling 
Voor het beschrijven van de soorten bekabeling moet er onderscheid gemaakt worden tussen het 
traject voor de zekeringkast in de lantaarnpaal en het traject tussen de zekeringkast en het armatuur. 
Op het traject voor de zekeringkast kunnen momenteel twee soorten bekabeling worden 
aangetroffen, namelijk GPLK-kabel en YMVK-as-kabel.  
Op het traject tussen de zekeringkast en het armatuur worden normaliter de volgende kabels 
gebruikt: 

 GWPK-snoer 

 Neopreen snoer 
In onderstaande afbeelding (afbeelding 3) zijn de genoemde kabels weergegeven. 

    
 GPLK-kabel  YMVK-as-kabel  GWPK-snoer  Neopreen snoer 
 
Afbeelding3. Soorten kabels (bron: http://www.lantaarnpaalgek.nl). 
 

GPLK-kabel 

Dit type kabel is inmiddels verouderd en wordt niet meer toegepast. De kabel laat zich over het 
algemeen niet makkelijk verwerken, omdat het merendeel van de isolatie bestaat uit teer, lood en in 
olie gedrenkt papier.  

YMVK-as-kabel 

De vernieuwde kunststof grondkabel is een stuk prettiger in gebruik en laat zich gemakkelijk 
aansluiten. Onder de buitenlaag van vinyl bevindt zich een gevlochten mantel van fijn ijzerdraad, die 
voorkomt dat een schep er dwars doorheen gaat bij graafwerkzaamheden. In de mantel is tevens de 
aardedraad opgenomen, welke op een speciale maar simpele wijze aangesloten dient te worden. De 
as-codering wijst op het feit dat de kabel voorzien is van een gevlochten beschermingsmantel en 
daarom als grondkabel toegepast kan worden.  

GWPK-snoer 

Dit type kabel wordt enkel gebruikt voor straatverlichting en heeft een geribbelde gele buitenlaag. 
De kabel wordt met drie of vier aders uitgevoerd om nachtschakeling mogelijk te maken. 

Neopreen snoer 

Dit type kabel wordt tegenwoordig vaker toegepast en is beter bestand tegen chemische stoffen. 
Daarnaast blijft hij lang soepel en kan gemakkelijk worden verwerkt. 
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Aansluiten van bekabeling 
Het aansluiten van bekabeling op de multifunctionele lantaarnpaal is een belangrijk onderwerp 
binnen het project. Slechte aansluitingen zijn funest voor een elektrotechnisch product. Volgens het 
artikel van I. Kleijne (1) vormen herstelwerkzaamheden van beschadigde aansluitingen een grote 
kostenpost voor de plaatselijke netbeheerder. Enkele oorzaken van de schade zijn aanrijdingen, 
graafwerkzaamheden, vandalisme en spelende kinderen. De netbeheerder die in het artikel een rol 
speelt is Stedin, welke samen met een aantal andere partijen een oplossing heeft bedacht en getest 
om het aantal schadegevallen omlaag te brengen. Het principe bestaat uit twee onderdelen, namelijk 
een kunststof doos om de aansluitingen zelf en een mantel om de kabel. De mantel wordt zowel in 
de paal als in de grond toegepast. Bij het herstellen van beschadigde aansluitingen zjin de extra 
kosten voor de vernieuwde manier van aansluiten minimaal, maar wel effectief. Hieruit blijkt dat het 
toepassen van goede verbindingen en verloop van de aansluitkabel belangrijk zijn voor de 
operationele kosten van een lantaarnpaal. 
De aansluitingen vormen vaak een probleem en zorgen voor veel onderhoudskosten voor de 
netbeheerder. Daarom is het belangrijk om een solide constructie toe te passen, waarbij alle 
componenten op een deugdelijke en eenvoudige manier kunnen worden bevestigd. Hierdoor wordt 
de kans op storingen verkleind, de installatietijd verkort en de bedrijfszekerheid gewaarborgd. 
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H.5 Ontwerp 
Tijdens het onderzoek worden de richtlijnen van de Hogeschool in acht genomen. Daarnaast worden 
de structuur en de methodiek welke is opgenomen in het boek “Praktijkonderzoek voor Bachelors” 
van Mertens (2006) zoveel mogelijk aangehouden. Hieronder volgt een korte beschrijving van de te 
volgen werkwijze van het project. 

5.1 Structuur van het onderzoek 
In eerste instantie moet er een onderzoeksvraag opgesteld worden. Deze vraag is al bekend en luidt: 
“Op welke efficiënte manier kan een bestaande vorm van straatmeubilair op een modulaire wijze 
worden uitgevoerd met een aantal verschillende functies, zoals een laadpunt voor elektrische 
auto’s?”. Om hiermee aan de slag te gaan moeten diverse deelvragen opgesteld worden. Vervolgens 
vloeit uit elke deelvraag een vooronderzoek en een bijbehorend antwoord. Deze antwoorden leiden 
tot een onderzoeksopzet, welke op zijn beurt bestaat uit een aantal onderwerpen, de resultaten en 
de conclusie. In onderstaande afbeelding (afbeelding 4) is de bovenstaande structuur schematisch 
weergegeven. 

Afbeelding 4. Structuur van het afstudeeronderzoek. 

5.2 Onderzoeksmethoden 
Het onderzoek met betrekking tot de multifunctionele lantaarnpaal is kwalitatief van aard. Er is 
daarom bij uitstek gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en in kleine mate van interviews. Het 
literatuuronderzoek vindt plaats door middel van het raadplegen van vakliteratuur, artikelen en 
websites op internet. Verder zijn catalogussen van leveranciers, producenten en groothandels van 
elektrotechnische componenten belangrijk. Ook is regelmatig contact met betrokken partijen en 
personen omtrent het onderwerp. Daarbij horen niet alleen professionals en mensen met kennis van 
één of meer componenten, maar zeker ook personen die geen technische achtergrond hebben. Zij 
hebben namelijk geen ‘tunnelvisie’ en kunnen daardoor soms met hele waardevolle ideeën komen. 
Deze mensen worden door een presentatie en interviews betrokken bij het project. Bij de 
presentatie krijgen zij de basisprincipes voorgelegd en de achtergronden van het project. Daarbij is 
ruimte voor feedback en vragen. In de daarop volgende interviews wordt dieper ingegaan op een 
aantal concrete onderwerpen, waarbij de personen op- en aanmerkingen kunnen geven.  

5.3 Volgorde van ontwerpen 
De volgorde waarin de verschillende onderdelen worden ontworpen is erg belangrijk. Hieronder 
wordt in tabel 1 de globale volgorde van het ontwerpproces weergegeven, samen met de 
bijbehorende toelichting.  
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No. Onderdeel Toelichting 

1 Type aansluiting 
selecteren 

Om het product te kunnen ontwerpen moet duidelijk zijn op welke manier 
deze aangesloten zal gaan worden. Hier hangt een deel van de eisen vanaf 
die gelden voor de elektrotechnische componenten. 

1 Bepalen van 
componenten 

Het moet duidelijk zijn welke componenten nodig zijn en in welke 
modules/onderdelen van het product deze worden ondergebracht. 

2 Aansluitmodule De maatvoering en de plaatsing van de componenten steekt nauw (zie 
ontwerpproces aansluitmodule) en het geheel moet precies in de mast 
passen. Het ontwerp van de mast en de laadmodule is afhankelijk van de 
vorm van de aansluitmodule. De aansluitmodule is dankzij zijn 
componenten het breedst. Daar moet de laadmodule en de mast op 
aangepast worden. 

3 Laadmodule Deze module bevat de meeste onderdelen. Wanneer deze in de mast past, 
passen de andere (nog te ontwikkelen) modules ook. Daarnaast moeten 
alle componenten in de mast ondergebracht worden. Het ontwerp van de 
mast is afhankelijk van de vorm van de laadmodule. 

4 Mast Wanneer de vormgeving en de specificaties van de aansluitmodule en de 
laadmodule vastliggen, kan de mast worden ontworpen. 

5 Armatuur Het armatuur wordt pas als laatste behandeld, omdat deze op de mast 
aangepast kan worden. 

Tabel 1. Volgorde van ontwerpen. 

Om de bovenstaande tabel te verduidelijken is het bovenstaande hier schematisch weergegeven. 
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5.4 Keuze van type aansluiting 
Om de lantaarnpaal van elektriciteit te voorzien, komen twee mogelijkheden in aanmerking. 
Uiteraard zijn er nog meer oplossingen, maar vanwege diverse aspecten zoals kosten en ethische 
zaken zijn deze buiten beschouwing gelaten. Enkele voorbeelden zijn: 

 Bekabeling bovenlangs aanleggen, van armatuur naar armatuur. Deze optie komt niet in 
aanmerking omdat het op ethisch vlak niet voldoet en gevoelig is voor storingen. 

 Een aparte schakeldraad aanleggen voor het in- en uitschakelen van de verlichting. Een extra 
ader naar alle lichtmasten vraagt een hoge investering vanwege de kostbare grondstof 
(koper). Tegenwoordig zijn er betere en modernere technieken om lichtmasten aan te 
sturen, zoals Flex-OVL van Liander (www.liander.nl) of CityTouch van Philips (www.philips.nl). 

Hieronder worden twee opties beschreven welke in aanmerking komen. 

Optie 1 

Voor elke lichtmast wordt een aparte netaansluiting gecreëerd. De aansluiting betreft een 
vereenvoudigde netaansluiting. Dit principe houdt in dat er slechts een gedeelte van de 
componenten benodigd is ten opzichte van een normale netaansluiting. Deze techniek is kort 
geleden speciaal ontwikkeld voor laadpalen, met als doel de palen kleiner en goedkoper te maken. 
De belangrijkste specificaties van de vereenvoudigde netaansluiting zijn te vinden in bijlage 15. 
 

 
Afbeelding 5. Optie 1. Separate netaansluiting per lichtmast. 
 
De belangrijkste eigenschappen zijn als volgt, zie tabel 2. 
 

Onderdeel Specificatie 

Trekontlasting Treksterkte minimaal gelijk aan treksterkte van de kabel. 

Hoofdzekeringen 3x35A met aM-karakteristiek, conform NEN-EN-IEC 60898 

kWh-meter Geijkt en uitgevoerd met MODBUS RTU protocol 

Verdeelblok Vijf contactblokken (3f + n +aarde) 

Tabel 2. Eigenschappen van optie 1. 
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Indien deze methode wordt toegepast, moet wel rekening worden gehouden met de volgende 
aspecten: 
 

 Als de paal aangereden wordt, moet de grondkabel van de netbeheerder onbeschadigd 
blijven, om stroomuitval in de wijk te voorkomen. Er moet een veiligheid zijn ingebouwd die 
ervoor zorgt dat de kabel wordt losgekoppeld bij een aanrijding of op één of andere manier 
geen schade aan de liggende infrastructuur kan veroorzaken. 

 Aangezien elke lantaarnpaal wordt voorzien van een eigen netaansluiting, moet de 
energieleverancier in staat zijn om een totaalrekening te maken voor de eigenaar van alle 
lantaarnpalen en voorzieningen. In veel gevallen zal dat de gemeente zijn. Op die manier is 
het mogelijk dat de eigenaar kan profiteren van een lager energietarief, omdat zij dan 
aangemerkt kan worden als een grootverbruiker. Wanneer van elke paal apart een rekening 
wordt opgemaakt, is dit niet mogelijk en zal dat (onterecht) tot hoge kosten leiden. 

 In bestaande wijken moet onderzocht worden of de kabel van de netbeheerder voldoende 
capaciteit heeft om een groot aantal laadpunten aan te sluiten. Mocht de kabel niet 
toereikend zijn voor het aantal geplande laadpunten in de multifunctionele lantaarnpaal, dan 
moet de kabel vervangen worden of het aantal laadpunten worden ingeperkt.  

 In bestaande situaties is het aan te bevelen om in de verdeelkast een kWh-meter te 
installeren. Wanneer deze kan communiceren met de draadloze kWh-meters in de paal 
wordt het mogelijk om het laadvermogen van de aangesloten elektrische auto’s te verlagen. 
Dit is van toepassing wanneer de maximale capaciteit van het plaatselijke elektriciteitsnet 
wordt bereikt. Op dit principe is het ‘smart grid’ gebaseerd en sluit daarom zeer goed aan bij 
de toekomstige energie-infrastructuur. 
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Optie 2. 

Een aantal lichtmasten wordt door middel van een aparte kabel met elkaar verbonden. De kabel 
komt uit in een aansluitkast, waar zich de netaansluiting van de netbeheerder bevindt. Zie de 
afbeelding hieronder. 
 

 

Afbeelding 6. Optie 2. Gecombineerde aansluiting in aansluitkast. 

Voordelen van optie 1: 

 Er is geen OVL-bekabeling meer nodig. Indien dat wel het geval zou zijn (optie 2), dient de 
kabel vele malen zwaarder te zijn dan het type die nu wordt toegepast. 

 Het is toegestaan om gebruik te maken van een versimpelde netaansluiting, waardoor er 
minder componenten nodig zijn en minder eisen gelden dan bij een normale netaansluiting. 
 

Voordelen optie 2: 

 Het is niet noodzakelijk dat elke lichtmast over een geijkte meter beschikt. Er hoeft slechts in 
de aansluitkast een geijkte meter van de netbeheerder geïnstalleerd te worden. 

 Het aantal netaansluitingen blijft beperkt. 

 Huidige OVL-structuur blijft enigszins gehandhaafd. 
 

Nadelen optie 2 

 De kabel die van de aansluitkast naar de lichtmasten loopt is prijzig door het grote vermogen 
welke deze moet kunnen transporteren. 

 Er is weinig ruimte beschikbaar voor kabels onder de grond. Een extra kabel is daarom niet 
welkom. 

 Er zijn een groot aantal aansluitkasten nodig. Een aantal huidige kasten kan wellicht 
hergebruikt worden, maar een grote investering in nieuwe kasten zal wel noodzakelijk zijn. 
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Keuze van type aansluiting 

Alternatieven Optie 1 Optie 2 

Criteria fe w.f. tot.sc fe w.f. tot.sc 

Aanlegkosten 8 4 32 2 4 8 

Complexiteit 6 3 18 5 3 15 

Storingsgevoeligheid 9 5 45 5 5 25 

Totale score 95 48 

fe = functionaliteit, schaal 1-10 
w.f. = weegfactor, schaal 1-5 
tot. sc = totale score 
 
Tabel 3. Keuze van type aansluiting. 

Toelichting weegfactoren: 

Aanlegkosten 

Optie 1 levert minimale aanlegkosten op. Er hoeft namelijk geen nieuwe kabel aangelegd te worden, 
waardoor materiaalkosten en graafkosten worden bespaard. Optie 2 neemt hoge aanlegkosten met 
zich mee, vanwege de zware kabel die in de grond moet worden aangebracht. 
 
Complexiteit 

In het geval dat zich een storing voordoet is het belangrijk dat deze snel getraceerd en verholpen kan 
worden. Daarnaast verdient een simpele installatie de voorkeur. Hierdoor wordt het geheel 
overzichtelijk en kunnen de kosten laag gehouden worden. 
 
Storingsgevoeligheid 
 
In hoeverre een bepaalde techniek geschikt is om toe te passen in straatverlichting wordt bepaald 
door de mate waarin een systeem vatbaar is voor storingen. Daarbij spelen zaken als eenvoud en 
degelijkheid een grote rol. Risicovolle punten zoals moffen, installatiekasten en kabeldoorvoeren, 
moeten zoveel mogelijk beperkt worden en - als ze toch nodig zijn - op goed bereikbare plaatsen 
worden gemonteerd. 
Zoals in tabel 3 te zien is, komt optie 1 het meest in aanmerking. Op alle vlakken komt deze techniek 
beter uit de bus. De aanlegkosten zijn relatief laag, omdat er weinig graafwerk nodig is en een dure 
kabel bespaard kan worden. De techniek van optie 1 is eenvoudig en overzichtelijk. Elke paal heeft 
zijn eigen netaansluiting, zonder aparte kabels en schakelkasten. 
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5.5 Keuze van structuur 
Om een goede keuze te kunnen maken tussen de verschillende structuren zal gebruik worden 
gemaakt van een afwegingstabel zoals beschreven is door Mertens (2006). Daarnaast wordt per 
structuur een korte toelichting gegeven. Bij de beoordeling zal er niet zozeer gekeken worden naar 
de acceptatie van het product door de gebruikers. Een eigenaar van een elektrische auto zal het niet 
uitmaken of hij zijn voertuig aan een vuilnisbak oplaadt of aan een lantaarnpaal. Er zal voornamelijk 
gekeken worden naar enerzijds ruimtelijke ordening en anderzijds van mensen die in de openbare 
ruimte rond het object leven. Daarbij kan gedacht worden aan de bewoners van een straat waar de 
multifunctionele producten zijn geïnstalleerd. 
 

Structuur 1. De lantaarnpaal. 

 
  

 

 

 

 

 

 

Afbeedling 7. De lantaarnpaal. 

Bij deze structuur worden lantaarnpalen ontwikkeld die geschikt zijn om diverse modules in te 
plaatsen, zoals een laadpunt voor elektrische auto’s of elektrische fietsen of scooters. 
 

Structuur 2. De doos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 8. De doos. 
 
Dit concept is gebaseerd op een doosvormige structuur, waar de verschillende modules ingebouwd 
kunnen worden. Verder kan het product voorzien worden van bijvoorbeeld een vuilnisbak of dienst 
doen als bankje in druk bezochte delen van de stad.  
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Structuur 3.  De boog of het fietsenrek. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Afbeelding 9. De boog of het fietsenrek. 
 
De modules zullen bij dit concept geïntegreerd worden in een constructie die de vormgeving heeft 
van een boog of een soort fietsenrek. Hij kan daardoor ook als zodanig gebruikt worden, waardoor 
zowel elektrische auto’s als fietsen/scooters op een eenvoudige manier geladen kunnen worden. In 
onderstaande tabel (tabel 4) zal op basis van diverse factoren een keuze gemaakt worden tussen de 
bovenstaande drie structuren.  
 

Alternatieven Paal Boog Doos 

Criteria fe w.f. tot.sc fe w.f. tot.sc fe w.f. tot.sc 

Positieve invloed op 
ruimtelijke ordening 

8 4 32 4 4 16 4 4 16 

Acceptatie door 
omwonenden 

7 3 21 5 3 15 3 3 9 

Vandalismebestendigheid 7 4 28 7 4 28 6 4 24 

Kans op overige schade 6 3 18 5 3 15 5 3 15 

Potentiaal tot uitbreiding van 
het aantal laadpunten 

9 4 36 6 4 24 5 4 20 

Totale score 135 98 84 

fe = functionaliteit, schaal 1-10 
w.f. = weegfactor, schaal 1-5 
tot. sc = totale score 
 
Tabel 4. Keuze van structuur. 

Conclusie 

Zoals bovenstaande tabel is op te maken komt de structuur in de vorm van een lantaarnpaal het 
beste uit de bus. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat deze structuur gunstig is op het gebied 
van ruimtelijke ordening en dat het een grote potentie heeft om het aantal laadpunten te verhogen. 
Daardoor zal de structuur in de vorm van de lantaarnpaal het meeste effect hebben op de toename 
van het aantal elektrische auto’s en daarmee de benodigde energietransitie op het gebied van 
mobiliteit.  
Zoals aangegeven bestaat de structuur van de lantaarnpaal uit twee concepten. Hieronder worden 
deze besproken. 
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Afbeelding 10. Verschillende concepten voor de structuur ‘lantaarnpaal’. 
 

Concept 1 

Bij dit concept is de lantaarnpaal als volgt opgebouwd. De voet (of sokkel) bestaat uit een betonnen 
constructie. Daarop worden de modules geplaatst, welke rond van vorm zijn en voldoende ruimte 
bieden voor de nodige elektronica. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op willekeurige plaatsen 
aan de zijkant van de modules pluggen of contactdozen te plaatsen, zodat het product optimaal 
aangepast kan worden op de omgeving.  
 

Concept 2 

Dit dit geval wordt de vorm van een normale lichtmast slechts gedeeltelijk aangepast. In de mast 
worden echter op een hoogte van ongeveer 20 tot 150 centimeter boven de grond uitsparingen 
aangebracht. In de mast kunnen vervolgens verschillende modules geschoven worden, zoals een 
autolaadmodule of een fietslaadmodule. Indien daar op het moment van installeren nog geen 
behoefte aan is, dan wordt de opening afgedekt met een op maat gemaakt kapje. Het voordeel van 
deze uitvoering ten opzichte van concept 1 is dat het achteraf inbouwen van modules eenvoudiger is 
en reparaties of vervanging gemakkelijker uitgevoerd kan worden. Een nadeel kan zijn dat de 
beschikbare ruimte voor de elektronica kleiner is, waardoor de modules duurder kunnen worden. 
Voor het maken van een keuze tussen de twee concepten is hieronder een afwegingstabel 
weergegeven (tabel 5). 
  

 

 

 
 

Concept 1. Stapelmodules Concept 2. Inschuifmodules. 
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Alternatieven Paal met 
stapelmodules 

Paal met 
schuifmodules 

Criteria fe w.f. tot.sc fe w.f. tot.sc 

Mate van acceptatie 4 4 16 8 4 32 

Sterkte van contructie 6 3 15 7 3 21 

Kosten van ontwikkeling en productie 7 4 28 5 4 20 

Mogelijkheden tot achteraf inbouwen van 
modules 

4 4 16 8 4 32 

Reparatie van modules 4 3 12 8 3 24 

Totale score 87 129 

fe = functionaliteit, schaal 1-10 
w.f. = weegfactor, schaal 1-5 
tot. sc = totale score 
 
Tabel 5. Keuze van concept. 

Zoals in bovenstaande tabel te zien is, komt de paal met schuifmodules iets meer in aanmerking dan 
de paal met stapelmodules. Daarom zal dit concept verder worden uitgewerkt. 

5.6 Aansluiting van elektrotechnische componenten 
Voor het aansluiten zaken als een relais, voeding of een verdeelblok kunnen verschillende 
connectoren worden gebruikt. Daarbij kan gedacht worden aan schroefconnectoren, 
steekconnectoren en speciaal passend gemaakte drukconnectoren. In de voorwaarden en 
specificaties voor een vereenvoudigde netaansluiting (zie bijlage 15) is het verplicht om in het geval 
van schroefconnectoren gebruik te maken van onverliesbare schroeven.  

5.7 Verloop van de aansluitkabel 
De aansluitkabel zal volgens de nieuw ontwikkelde methode van Stedin worden aangesloten. Deze 
techniek is zeer eenvoudig en bestaat uit weinig onderdelen. Het product zorgt echter wel voor een 
substantieel kleiner risico op schade aan het netwerk en de verbindingen wanneer de lantaarnpaal 
wordt aangereden (Kleijne, 2012). 
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5.8 Ontwerpen van de componenten 
Van de ontwerpen zal een door middel van CAD-software een 3D-model gemaakt worden. De reden 
hiervan is dat het geheel daardoor overzichtelijk wordt en er in een vroeg stadium verbeteringen en 
aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Daarnaast kan het geheel eenvoudig inzichtelijk worden 
gemaakt bij betrokkenen van het project. Zij kunnen daardoor makkelijker op ideeën komen hoe het 
eventueel beter kan. 

5.8.1 Ontwerp van de laadmodule 

Enkele belangrijke criteria bij het ontwerpproces van de laadmodule zijn als volgt: 

 De kap van de laadmodule moet even groot zijn als de kap van de aansluitmodule; 

 Er moet voldoende ruimte zijn voor het aanbrengen en wegwerken van kabels; 

 Het ontwerp moet voldoen aan de geldende normen; 

 Het geheel moet bestaan uit simpele onderdelen die eenvoudig te vervangen zijn; 

 De installatie moet op een eenvoudige wijze zijn opgebouwd. De voornaamste reden is dat 
de kans op storingen kleiner is. Dit komt omdat de kans op fouten wordt geminimaliseerd en 
een onderdeel wat in slechte staat verkeert eerder wordt opgemerkt.  

 

 
Bepalen van benodigde componenten 
In eerste instantie is het belangrijk om precies te weten welke onderdelen in de module verwerkt 
zullen worden, hoe groot deze zijn en wat hun eigenschappen zijn. De elektrotechnische onderdelen 
van het product zijn het belangrijkst; zonder deze werkt het geheel niet. Daarom moet de rest van 
het ontwerp erop aangepast worden. 
 
Locatie van de componenten bepalen 
Waar en hoe worden alle componenten ondergebracht? In de lantaarnpaal is slechts beperkte 
ruimte, zeker gezien de opening die erin zit waar het geheel door naar binnen en buiten geschoven 
moet kunnen worden. Ondanks veel puzzelwerk is hier slechts één oplossing voor bedacht die 
volstaat, waardoor een keuzeproces in dit geval niet nodig is. 
 
Benodigde installatieruimte vaststellen op DIN-rail 
Aangezien de afmetingen van de componenten leidend zijn, moet vastgesteld worden hoeveel 
ruimte op de DIN-rail beschikbaar moet zijn. Hier wordt de rest van het ontwerp op aangepast. 
 
Voorplaat ontwerpen 
Wanneer bovenstaande punten zijn voltooid ligt de elektrotechnische installatie in feite vast. Nu kan 
de rest van het product vorm gegeven worden, welke faciliterend is voor de zojuist besproken 
onderdelen.  
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Kap ontwerpen 
Als laatste onderdeel wordt de afdekkap ontworpen. Deze schuift over het geheel heen en dient 
enkel als bescherming en beveiliging. 
 

5.8.2 Ontwerp van aansluitmodule 

 De aansluitmodule moet apart worden ontworpen. Er zijn vergelijkbare producten op de 
markt, bijvoorbeeld van de fabrikant Eleq. Deze worden vanwege de volgende redenen niet 
toegepast: 

o Het maximale vermogen van deze producten is ontoereikend. 
o Er dienen enkele componenten bij te worden geplaatst. Binnen de behuizing is daar 

geen ruimte voor. 

 De aansluitmodule moet zo in de mast gemonteerd worden dat deze met het verkeer mee 
gericht is. De monteur kan daardoor het verkeer aan zien komen en bij een gevaarlijke 
situatie op tijd de benen nemen. 

 Voor een goed ogend resultaat wordt de kap van de aansluitmodule even groot als van de 
andere modules. 

 De montageplaat wordt van metaal uitgevoerd, zodat deze voldoende stijfheid biedt voor de 
montage van de verhoogde DIN-rials. Daarnaast kan de module en de mast eenvoudig 
geaard worden d.m.v. een getapt gat, een boutje en een klemoog. 

 De kap wordt van kunststof uitgevoerd. Deze heeft namelijk geen constructieve functie en 
kan door het lage gewicht eenvoudig worden verwijderd. Daarnaast heeft de kap tijdens het 
plaatsen of verwijderen mogelijk geen contact met de achterwand, waardoor een verhoogde 
kans op elektrocutie bestaat.  

 Omdat de TF-techniek momenteel de meest gebruikte methode is wordt deze toegepast 
voor het schakelen van de straatverlichting. Indien er belangstelling is voor een andere 
methode, dan kan het TF-relais eenvoudig worden vervangen. Daarbij moet wel rekening 
gehouden worden met het mogelijk plaatsen van een extra DIN-rail. Het TF-relais wordt 
namelijk direct op de montageplaat gemonteerd. 

 Er wordt gebruik gemaakt van een verdeelblok welke voor elke fase, nul en aardeleiding vier 
aansluitklemmen heeft. Het onderdeel heeft daardoor een beperkte afmeting en is 
goedkoop in aanschaf. 

 
Volgorde van ontwerpen van de aansluitmodule: 
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Bepalen van benodigde componenten en specificaties 
Net als bij de laadmodule moet eerst duidelijk zijn welke componenten exact worden toegepast. 
Daarbij zijn de specificaties ook zeer belangrijk. 
 
Locatie bepalen van de componenten 
Het is belangrijk om alle componenten op de goede plaats in de module te monteren. Het gegeven 
dat het geheel in de paal moet passen is natuurlijk zeker belangrijk, maar een ander issue is de 
bekabeling die binnen de aansluitmodule aangebracht zal worden. Over het algemeen zijn het dikke, 
stugge kabels die zich moeilijk laten verwerken. Over het verloop van die kabels moet daarom goed 
worden nagedacht. 
 
Ontwerpen van de montageplaat 
Wanneer duidelijk is wat er op de montageplaat gemonteerd moet gaan worden, kan het ontwerpen 
beginnen. De plaat wordt naast DIN-rails en bevestigingssystemen ook voorzien van een getapt gat 
voor de aarding. Daar wordt een boutje ingedraaid met een kneloogje voorzien van aardedraad. 
Wanneer het geheel in de paal wordt gemonteerd, zorgen de metalen bevestigingsbeugels ervoor 
dat de mast ook direct geaard is. Bij het bepalen van de juiste locatie van de onderdelen wordt 
tevens gebruik gemaakt van een 3D-computermodel. Op deze manier kan het resultaat inzichtelijk 
worden gemaakt en eventueel tijdig zaken worden aangepast. 
 
Ontwerp van de kunststof beschermkap 
Wanneer alle elektrotechnische onderdelen een geschikte locatie hebben gevonden op de 
montageplaat, wordt de beschermkap vormgegeven. Deze dient de installatie te beschermen tegen 
vuil en de monteur tegen ongewenste elektrocutie.  
 
Ontwerpen van metalen afsluitplaat 
Als laatste wordt de afsluitplaat ontworpen, Deze heeft geen constructieve functie, maar zorgt 
slechts voor een mooie afsluiting van het gat in de mast.  
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5.9 Armaturen en masten 
Momenteel zijn er drie soorten armaturen, namelijk: 

 Paaltoparmatuur; 

 Opschuifarmatuur; 

 Pendelarmatuur. 
 

In onderstaande afbeedling (afbeelding 11) zijn de soorten armaturen weergegeven. 

   
Paaltoparmatuur Opschuifarmatuur Pendelarmatuur 

Afbeelding 11. Soorten armaturen. 
 
Wat betreft de masten zijn er ook een aantal uitvoeringen beschikbaar, namelijk: 

 Mast met verjongingen; 

 Conische mast; 

 Speciaal gevormde mast. 
 

In onderstaande afbeelding (afbeelding 12) zijn de bovenstaande masten weergegeven. 

   

Mast met verjongingen Conische mast Speciaal gevormde mast 
Afbeedling 12. Soorten masten. 

Daarnaast kan een uitlegger onderdeel zijn van de mast. De mast kan daarbij zowel conisch gevormd 
zijn of voorzien van verjongingen. Het materiaal waar de masten tegenwoordig van gebouwd worden 
is hout, composiet, gietijzer, aluminium en staal. De laatste is het meest gebruikte materiaal, maar 
aluminium wordt steeds populairder. De voornaamste reden hiervoor is de veiligheid van 
weggebruikers. Bij een aanrijding zal de mast in de meeste gevallen breken en rolt deze over de auto 
heen. De inzittenden hebben daarom een grotere kans op een goede afloop van het ongeluk.  
Voor het ontwerp van de multifunctionele lantaarnpaal worden er drie mogelijkheden in overweging 
genomen met betrekking tot het plaatsen van het armatuur. De mogelijkheden zijn: 

 De mast laten verjongen tot de gangbare diameter en het geheel uitvoeren met een 
bestaand paaltoparmatuur naar keuze; 

 Een nieuw type paaltoparmatuur ontwikkelen welke geschikt is voor de basisdiameter van de 
mast (250mm); 
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 De basismast voorzien van uitlegger, welke eindigt met een diameter die geschikt is voor de 
huidige opschuifarmaturen. 

In onderstaande afbeelding (afbeelding 13) zijn de mogelijkheden schematisch weergegeven. De 
mogelijkheden die zijn weergegeven zijn slechts voorbeelden. De verjongingen en/of aanpassingen 
kunnen ook op een andere wijze worden uitgevoerd. 
 
 

   
Mogelijkheid 1 Mogelijkheid 2 Mogelijkheid 3 

Afbeelding 13. Mogelijkheden voor montage van armaturen. 

Enkele punten die in overweging genomen kunnen worden: 

 In Nederland is het paaltoparmatuur heel populair. In de jaren ’60 en ’70 is het model zeer 
veel toegepast in woonwijken, voornamelijk het model van Friso-Kramer oftewel de Industria 
2000. Hierdoor komt het model vertrouwd over. Wanneer deze ook toegepast wordt voor de 
multifunctionele lantaarnpaal, is de kans wellicht groter dat het product sneller geaccepteerd 
zal worden door het publiek. 

 Het armatuur moet zich op minimaal 4,05 meter hoogte boven de rijbaan bevinden. De 
reden is dat groot materieel zoals vrachtwagens en bussen er fatsoenlijk onderdoor moeten 
kunnen rijden. Ook wanneer het armatuur zich boven het trottoir bevindt moet aan deze eis 
worden voldaan. Wanneer een groot voertuig een bocht inzet, zwaait de achterkant uit. De 
chauffeur ziet wellicht niet de volledige hoogte van het voertuig, waardoor het armatuur aan 
de bovenkant van de bus of vrachtauto schade kan veroorzaken. Zeker in smalle situaties 
moet de volledige ruimte op de rijbaan en het trottoir benut kunnen worden. 

 

5.9.1 Keuze van het type mast 

Na een aantal esthetische afwegingen en input van toekomstige gebruikers is gekozen voor 
mogelijkheid 1. Daarbij is wel het bovenste stuk mast aangepast, deze verloopt namelijk conisch in 
plaats van de getekende situatie. De voornaamste redenen voor deze keuze zijn: 

 Bij mogelijkheid 1 is de kans op viezigheid en klimpartijen relatief groot; 

 Het gekozen ontwerp is breder dan een normale lantaarnpaal, maar door het verloop van de 
mast heeft het geheel geen lomp uiterlijk; 

 Mogelijkheid 2 heeft een breed voorkomen, iets wat in veel situaties hoogstwaarschijnlijk 
niet erg passend is; 

 Mogelijkheid 3 zou op sommige locaties goed uit de bus komen, maar voor bijvoorbeeld in 
de stadscentrum is het model waarschijnlijk toch aan de brede kant. 
 

In onderstaande afbeelding (afbeelding 14) is de gekozen mast weergegeven. 
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Afbeelding 14.Gekozen type mast. 

5.9.2 Soort verlichting en het plaatsen van masten 

Bij het maken van het lichtontwerp en het lichtplan moet volgens Koster (2012) rekening worden 
gehouden met de volgende aspecten: 
 
Veiligheid: 

 Verlichting is niet het enige wat zorgt voor het gevoel van veiligheid; 

 Verlichting moet gericht zijn, bijvoorbeeld een verlichte weg door een park waarbij het park 
zelf donker is. Men is dan ‘gedwongen’ het verlichte pad te volgen; 

 Bij het plaatsen van openbare verlichting moet gebruik worden gemaakt van één 
afwegingskader om ad-hoc plaatsen van lichtmasten te voorkomen; 

 Communicatie met burgers/gebruikers is belangrijk. 
 

Aanleggen van wegen en bijbehorende verlichting: 

 Vanaf de jaren ’90 worden wegen ontworpen volgens de ‘duurzaam veilig’-filosofie. Dit is 
een preventieve veiligheidsfilosofie die het volgende inhoudt: 

o Functionaliteit; 
o Homogeniteit; 
o Herkenbaarheid; 
o Statusonderkenning (de automobilist weet wat zijn taken en plichten zijn); 
o Vergevingsgezindheid (mogelijkheid tot corrigeren van fouten). 

 Een goed wegontwerp is belangrijk, verlichting is niet de enige manier om een weg veilig te 
maken. Daarbij kan gedacht worden aan bochtenverloop, signalering door bijvoorbeeld witte 
paaltjes en markeringen. Een goed ontwerp voorkomt dat later bijplaatsen van verlichting 
nodig is. Het laatste wordt gezien als een compenserende maatregel, iets wat met integraal 
werken voorkomen had kunnen worden. 
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5.10 Kosten 
Het kostenaspect van de multifunctionele lantaarnpaal is een belangrijk onderwerp voor alle 
betrokken partijen. Het succes van het project in de praktijk is voor een groot deel hiervan 
afhankelijk. Vanwege de beperkte omvang van het project is het niet mogelijk geweest om een zeer 
uitgebreide kostenafweging te maken. In onderstaande tabel (tabel 6) staat een ruwe schatting van 
de verkoopprijs. Deze schatting is gebaseerd op de inkoopprijzen van de materialen en is slechts 
indicatief. 
 

Onderdeel Verwachte kostprijs 

Aansluitmodule 500 euro 

Laadmodule 600 euro 

Tabel 6. Indicatie van de verwachte verkoopprijs. 
 
Voor verdere ontwikkeling van het product wordt daarom ook aanbevolen om dit alsnog te doen in 
een zo vroeg mogelijk stadium. 
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H.6 Implementatie 
Het ontwikkelde product bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk de aansluitmodule, de 
laadmodule en de mast. Daarnaast is onderzocht op welke manier de multifunctionele lantaarnpaal 
het beste geïnstalleerd kan worden. Hieronder zal per onderdeel de belangrijkste eigenschappen en 
specificaties worden weergegeven. 
 

  
 

De multifunctionele paal De laadmodule De aansluitmodule 
 
Afbeelding 15. De multifunctionele lantaarnpaal met enkele onderdelen. 

6.1 De aansluitmodule 
In de aansluitmodule zijn alle componenten verwerkt die samen de vereenvoudigde netaansluiting 
vormen. Daarnaast beschikt de module over een TF-relais voor de verlichting en een 
verdeelinrichting voor de voeding van de modules. In bijlage 1 t/m 7 zijn tekeningen weergegeven 
van de verschillende onderdelen. Daarnaast is in bijlage 14 een uitgebreide specificatie opgenomen 
van het product. Hieronder volgt een korte beschrijving van de aansluitmodule. 
De aansluitmodule bestaat globaal uit de volgende onderdelen: 

 Trekontlasting; 

 Montageplaat; 

 Afdekkap; 

 Zekeringhouders; 

 Rijgklemmen; 

 kWh-meter; 

 Verdeelblok; 

 TF-relais. 
 

De belangrijkste eigenschappen zijn als volgt: 

 De kWh-meter is draadloos uit te lezen. Tevens kan de meter geijkt worden door een 
meterkop over het apparaat heen te plaatsen. In het ontwerp is hiervoor voldoende ruimte 
vrij gelaten. 

 Door de montageplaat te aarden met een boutje en een kneloog in het daarvoor bestemde 
gat is tevens de lichtmast geaard. De montageplaat en de montagebeugels in de paal zijn 
namelijk van metaal gemaakt. 

 Vervangen van componenten is mogelijk en kan eenvoudig gedaan worden. 
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6.2 De laadmodule 
 
De laadmodule beschikt over één autolaadpunt (Mennekes-aansluiting) met een maximale voeding 
van 3x20A. In bijlage 8 tot en met 11 zijn de tekeningen opgenomen. Daarnaast is in bijlage 15 een 
uitgebreide beschrijving en specificaties van de laadmodule terug te vinden. Hieronder volgt een 
korte omschrijving van het product.  
De laadmodule bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Een controller; 

 24V-voeding t.b.v. de controller; 

 Een magneetschakelaar, 3 fasen, laadmodus 3; 

 Een contactdoos; 

 Een RFID-reader; 

 LED-markering. 

 Een voorplaat (montageplaat); 

 Een afdekkap. 
 
Indien ervoor gekozen wordt om bij de plaatsing van de mast één of twee montage-openingen vrij te 
houden, dan is er een speciale afdekkap beschikbaar. Deze blindplaat heeft dezelfde afmetingen als 
de voorkant van de laadmodule en dekt het gat goed af. Een tekening van dit onderdeel staat in 
bijlage 12.  
De belangrijkste eigenschappen van de laadmodule zijn als volgt: 

 Elke module heeft een eigen controller en RFID-regelaar. De voordelen hiervan zijn als volgt: 
o Duidelijkheid voor de gebruiker; 
o Robuuster. Omdat er geen communicatiekabels nodig zijn daar een centrale RFID-

reader is de kans op storingen kleiner. 
o Achteraf kan een module gemakkelijk bijgeplaatst of vervangen worden, waarbij 

enkel de voedingskabel aangesloten dient te worden. 

 De afdekkap kan verwijderd worden zonder de kabel los te koppelen; 

 De module kan eenvoudig in- en uit de mast geschoven worden, omdat de aansluitkabel een 
flauwe bocht naar achteren maakt. Daardoor is de kans op beschadigen van de kabel of de 
beschermkap en de mast een stuk kleiner. Verder zorgt de constructie voor een snelle 
installatie en gemak bij de installateur. 

 De controller communiceert door middel van een GSM-verbinding met de backoffice.  
 

6.3 De mast 
De mast is gemaakt van aluminium en heeft van onder tot boven de modules een buitendiameter 
van 250 mm. Vanaf de modules loopt de mast conisch op tot de gangbare diameter voor de montage 
van een paaltoparmatuur, namelijk 67 mm. De overige eigenschappen zijn als volgt: 

 Dikte van de wand: 4mm; 

 Aantal openingen voor plaatsing van modules: 3; 

 Grootte van de openingen: 368x150mm; 

 De diepgang van de mast is afhankelijk van de lichtpunthoogte (LPH), oftewel de afstand 
tussen de bestrating en het armatuur. In onderstaande tabel (tabel 7) staan de afmetingen 
van de verschillende soorten masten. 
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Lichtpunthoogte (m) Diepgang (m) Totale lengte mast (m) 

4 1 5 

6 1,5 7,5 

8 2 10 

10 2,5 12,5 

12 2,5 14,5 

20 2,5 tot 3 22,5 tot 23 

Tabel 7. Mastlengtes (bron: www.lantaarnpaalgek.nl). 

H.7 Evaluatie/resultaten 
Zoals uit het rapport is op te maken bestaat het product enkel nog op papier. Het product is daarom 
nog niet getest, dus daar kunnen ook geen resultaten van weergegeven worden. Wel zijn er plannen 
en mogelijkheden voor het bouwen van één of meer prototypes. Daarbij zal de auteur van dit werk 
een actieve rol gaan spelen. Op de locatie waar het afstudeeronderzoek is uitgevoerd (EnTranCe) 
bestaat veel interesse in een prototype en er zijn daar mogelijkheden voor het bouwen en plaatsen 
van een dergelijk product. Daarnaast zijn er meerdere partijen geïnteresseerd in een 
‘multifunctionele lantaarnpaal’. In onderstaande tabel (tabel 8) staat een overzicht van de 
geïnteresseerde partijen met bijbehorende informatie. 
 

Bedrijf/instelling Interesse: 

EnTranCe Proefopstelling/demo op locatie 

Gemeente Groningen Pilot op nieuw te bouwen P&R Meerstad (vlakbij de Driebond) 

Pieter Meulenhoff/ 
Gemeente Winsum 

Een multifunctionele paal op het dorpsplein 

Tabel 8. Mogelijkheden voor implementatie 
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H.8 Conclusies 
De probleemstelling van dit onderzoek luidt: “Op welke efficiënte manier kan een bestaande vorm 
van straatmeubilair op een modulaire wijze worden uitgevoerd met een aantal verschillende 
functies, zoals een laadpunt voor elektrische auto’s?” 
Hier kan als volgt antwoord op worden gegeven. 
Door middel van het toepassen van een vereenvoudigde netaansluiting kan een modulaire 
lantaarnpaal aangesloten worden op het elektriciteitsnetwerk. Het aansluiten gebeurt door middel 
van de aansluitmodule, waarin alle noodzakelijke componenten aanwezig zijn. Vervolgens kan de 
lantaarnpaal van twee modules worden voorzien, bijvoorbeeld een autolaadmodule. De modules 
dienen enkel aangesloten te worden met de voedingskabel en kunnen vanaf de zijkant in de paal 
geschoven worden. De benodigde internetaansluiting vindt plaats via het GSM-netwerk. 
 
Het beoogde resultaat was het maken van een plan waarin duidelijk omschreven staat welke stappen 
er ondernomen moeten worden voor de realisatie. Om dit wat concreter te maken zijn een aantal 
deelvragen opgesteld, namelijk: 
 
Wat zou een goede oplossing kunnen zijn voor het aansluiten van het product? 
De aansluiting kan gerealiseerd worden door gebruik te maken van de vereenvoudigde 
netaansluiting. De kabel dient via de alternatieve methode van Stedin op de lantaarnpaal en de 
aansluitmodule aangesloten te worden. Dit type aansluiting is goedkoop en eenvoudig, maar 
voorkomt veel schade in het geval van een aanrijding. Het type kabel welke gebruikt wordt is YMVK-
as.  
 
Hoe wordt het ontwerp opgebouwd? 
De modules worden in de paal geschoven en kunnen tevens achteraf gemonteerd worden. De mast 
heeft in de grond en ter plaatse van de modules een diameter van 250mm. Daarna loopt de mast 
conisch op tot de reguliere aansluitdiameter van een paaltoparmatuur (67mm). Het maximaal aantal 
modules die in de paal verwerkt kan worden is drie, waarvan één aansluitmodule. Verder is de 
basisvorm bepaald, namelijk het verloop van de mast en de afdekplaten van de modules. Alle 
afmetingen van de onderdelen zijn tevens bepaald en terug te vinden in de tekeningen. 
 
Op welke wijze worden de verschillende modules aangesloten op de connectoren van de 
aansluitleidingen? 
Het type connector dat wordt toegepast is een schroefconnector. Het systeem is eenvoudig, 
goedkoop en degelijk, waardoor deze techniek goed past binnen het product. 
 
Hoe komt een module eruit te zien? 
De voorkant van een module heeft een afmeting van 368x150mm en is daarmee even groot als de 
aansluitmodule. Deze afmeting is nodig vanwege het aantal onder te brengen componenten en de 
meetkop die op de kWh-meter van de aansluitmodule geplaatst moet kunnen worden. Alle 
elektronica welke benodigd is voor het laden van auto’s is ondergebracht in de module. De 
afmetingen van alle componenten zijn terug te vinden op de tekeningen. 
 
Het beoogde resultaat komt aardig overeen met wat er is bereikt. Er is zeker nog nader onderzoek 
nodig voordat men tot realisatie over kan gaan, maar het belangrijkste gedeelte van het onderzoek 
omtrent het product is voltooid. Tijdens het project is er veel literatuuronderzoek verricht, zoals in 
het Plan van Aanpak is aangegeven. Tevens was er aangegeven dat er samengewerkt zou worden 
met een groot aantal bedrijven en de gemeente Groningen. Helaas bleek achteraf dat er weinig 
interesse bestond, zowel bij de bedrijven als de gemeente. Er is wel samengewerkt met diverse 
partijen, maar in mindere mate dan van tevoren was verwacht. De reden daarvan is dat er weinig 
animo bij bedrijven bestaat om samen te werken of betrokken te zijn bij het afstudeerproject. 
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H.9 Aanbevelingen 
 Bij het (opnieuw) inrichten van de openbare ruimte is het van belang om integraal te werken. 

Dit kan bereikt worden door het opstellen van een duidelijke procesbeschrijving, waarin de 
volgende uitgangspunten staan beschreven. 

o De verschillende fases van het project; 
o De rol van verschillende disciplines in verschillende fases; 
o De rol van de projectleider; 
o Wijze van besluitvorming (door wie en wanneer worden besluiten genomen); 
o De manier waarop burgers betrokken worden bij het project. 

Daarnaast is het van belang om de openbare verlichting in een zo vroeg mogelijk stadium te 
betrekken bij het project, omdat eventuele aanpassingen dan nog mogelijk zijn. 
Enkele voordelen van integraal werken zijn: 

o Minder conflicten; 
o De ruimte onder de grond is beperkt door rioleringen, water- en gasleidingen en 

bekabeling. Als er vanaf het begin goed wordt samengewerkt kan het geheel efficiënt 
worden aangelegd, zonder dat er onenigheid ontstaat tussen de verschillende 
installateurs; 

o Bij goede samenwerking kunnen de verschillende onderdelen in de openbare ruimte 
beter op elkaar afgestemd worden. Daarbij kan gedacht worden aan lichtmasten, 
bomen, verkeersborden en straatmeubilair; 

o Het onderhoud en exploitatie kan beter op elkaar worden afgestemd; 
o Het geheel wordt op een duurzamere manier geïnstalleerd en gaat langer mee; 
o Innovatie wordt gestimuleerd. 

 Voor het ontwerpen en installeren van openbare verlichting bestaan een aantal normen, 
zoals de NSVV, ASVV, NOA, ROA en het Handboek Wegontwerp. Deze normen gelden als 
richtlijnen; gemotiveerd afwijken van deze richtlijnen is altijd mogelijk. Elk nieuw ontwerp is 
maatwerk, waardoor elke situatie afzonderlijk behandeld moet worden. 

 Het is aan te raden om een controller in het elektriciteitshuisje te installeren, welke kan 
communiceren met de controllers in de laadpalen. Indien het vermogen te groot wordt, 
kunnen de controllers in de laadmodules het amperage naar beneden bijstellen om 
overbelasting te voorkomen. 

 In sommige situaties kan het raadzaam zijn om de mogelijkheid te onderzoeken waarbij 
bewoners na een bepaalde tijd via hun mobiele telefoon de openbare verlichting in hun 
straat kunnen inschakelen. In Duitsland wordt deze techniek al toegepast en blijkt heel 
succesvol te zijn. 

 Tegenwoordig wordt in steeds meer steden gebruik gemaakt van stadsverlichting in plaats 
van straatverlichting. Daarbij worden (historische) panden zo belicht, dat door de 
weerkaatsing van het licht op de gevel de straatverlichting niet meer nodig is. Deze techniek 
geeft een goede sfeer en wordt in steden als Rotterdam en Gent (België) al succesvol 
toegepast. Bij deze vorm van verlichting is integraal werken zeer belangrijk. 

 Wanneer door de lokale overheid een lichtontwerp en een lichtplan is ontwikkeld, is het aan 
te raden om een pilot op te zetten. Op deze manier kan op kleine schaal het geheel zichtbaar 
gemaakt worden en kunnen er testen worden uitgevoerd. 

 Het kostenaspect van de multifunctionele lantaarnpaal is een belangrijk onderwerp voor alle 
betrokken partijen. Het succes van het project in de praktijk is voor een groot deel hiervan 
afhankelijk. Vanwege de beperkte omvang van het project is het niet mogelijk geweest om 
een gedegen kostenafweging te maken. Voor verdere ontwikkeling van het product wordt 
daarom ook aanbevolen om dit alsnog te doen in een zo vroeg mogelijk stadium. 

 De provincie Groningen heeft momenteel de subsidieregeling ‘Innovatief Actieprogramma 
Groningen’. Deze subsidie richt zich op vier thema’s, waaronder (duurzame) energie. Bij 
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verdere ontwikkeling van de multifunctionele lantaarnpaal is het raadzaam om na te gaan via 
deze regeling het verkrijgen van subsidie mogelijk is. 

 Het kostenaspect van de multifunctionele lantaarnpaal is een belangrijk onderwerp voor alle 
betrokken partijen. Het succes van het project in de praktijk is voor een groot deel hiervan 
afhankelijk. Vanwege de beperkte omvang van het project is het niet mogelijk geweest om 
een gedegen kostenafweging te maken. Voor verdere ontwikkeling van het product wordt 
daarom ook aanbevolen om dit alsnog te doen in een zo vroeg mogelijk stadium. 

 Ondanks dat voor de multifunctionele lantaarnpaal een bestaand armatuur wordt 

uitgezocht, is het belangrijk om rekening te houden met alle consequenties die het verlichten 

van een weg of trottoir met zich meebrengt. Volgens Schreuder (1996) is de kwaliteit van 

verlichting zeer belangrijk ten aanzien van de menselijke waarnemingsvermogens en 

daarmee de verkeersveiligheid. Bij het opstellen van een nieuw lichtontwerp en lichtplan is 

het daarom zeer aan te bevelen om voldoende aandacht te besteden aan het selecteren van 

de armaturen en het plaatsen van de masten. 

H.10 Terugblik/reflectie 
Het project besloeg een onderdeel waarvoor ik graag aan de slag wilde gaan, namelijk het stimuleren 
van duurzame mobiliteit. Het afstuderen heeft lang geduurd en ik heb het ook als zwaar ervaren. 
Tijdens de afstudeerperiode heb ik veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van dergelijk 
kantoorwerk. Een voorbeeld daarvan is het produceren van tekeningen en modellen om het geheel 
inzichtelijk te maken. In eerste instantie vond ik dit nog wel eens overbodig, maar het blijkt toch heel 
handig te zijn. Een ander puntje is de noodzaak om structureel te denken en alle opties helder en 
systematisch te beschrijven. Mijn manier van werken was soms een beetje chaotisch, waardoor ik 
soms mogelijkheden over het hoofd zag.  
Naast de bezigheden als student heb ik een eigen klusbedrijf en ben ik touringcarchauffeur bij 
autobusbedrijf Doornbos. Door een tegenvallende klus en de daaruit volgende financiële problemen 
zorgde ervoor dat ik moeite had om mij op het afstuderen te focussen. Daarnaast verloor ik vaak het 
overzicht en had ik veel moeite om alles op een rijtje te krijgen. Elke week stond een 
voortgangsgesprek gepland met de bedrijfsbegeleider, Rolf Velthuys. Ik heb daar heel wat keren 
gezeten met het gevoel dat ik te weinig gedaan had, zeker omdat ik door de drukte last kreeg van 
vergeetachtigheid. Ondanks dat was Rolf Velthuys eigenlijk altijd positief en wist mij te wijzen op de 
zaken die wel goed liepen. Hij was in staat om een ontspannen sfeer te creëren, waarbij ik mij niet 
schuldig hoefde te voelen als het even wat minder ging. Dat heeft mij in zeer grote mate 
gemotiveerd om verder te gaan en alles op alles te zetten om het project af te ronden. Ik wil hem 
hierbij heel hartelijk bedanken voor zijn inzet en motivatie tijdens het project. 
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