
Vraag en antwoord IGOV Kenniscafé “Veiligheid en Lichtmasten” 2 december 2021 
 
 
 
13:13:15 Waarom netwerk nederland aan laten haken als zijn niet aan de NEN1010 
hoeven te voldoen? 
Antwoord: Omdat we juist de regelgeving voor netbeheerders en de NEN1010 nader 
tot elkaar willen brengen. 
 
13:19:05 Ik hoor al een aantal keren elektrische veiligheid in de openbare verlichting. 
Wat bedoelt men exact met die elektrische veiligheid? 
Antwoord: Dat bij een fout in de elektrische installatie er geen elektrisch gevaar kan 
ontstaan voor personen.  
 
13:21:37 Het benoemen van de waarheid in het huidige concept document vindt ik 
erg gevaarlijk. Partijen die minder elektrotechnisch zijn onderlegd nemen graag een 
dergelijk stuk voorwaarheid aan. Is dit wenselijk en veilig? 
Antwoord: in het document wordt alleen uitleg gegeven over de verschillende 
regelgeving en wetgeving en installaties. Hierbij worden risico’s en mogelijke 
maatregelen beschreven. De lezer moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij zelf een 
keuze in het beleid of ontwerp moet maken en deze zelf moet onderbouwen. Het 
document geeft hier slechts mogelijkheden aan op basis van regelgeving en praktijk. 
Het is geen voorschrijvend document. Dit is niet anders dan hoe er moet worden 
omgegaan met andere normen en richtlijnen die ook niet zonder kennis van zaken 
zomaar onverkort van toepassing verklaard kunnen/mogen worden. 
 
13:23:08 De vraag is hoe groot de kans en daarmee het risico is dat een gebruiker 
(een burger) van de openbare ruimte in aanraking komt met een lichtmast en hoe 
groot is de kans op een onveilige situatie of zelfs een ongeval dan? 
Antwoord: Precies ! Is er een situatie denkbaar waarbij na een defect binnen de 
gestelde tijd er een aanrakingsrisico kan ontstaan. Vandaar dat er ook verschillen zijn 
in de uitschakeltijden. 
 
13:27:52 De netbeheerders hebben hun netten over het algemeen binnen hun 
regelgeving redelijk op orde. Echter ken ik diverse voorbeelden van netwerkbedrijven 
die een gedeelte openbare verlichting hebben aangesloten met een 6Â beveiligd met 
een beveiliging in het schakel- en verdeelstation van 125A. Vraag is gaat dit dan wel 
goed? 
Antwoord: nee dit gaat naar alle waarschijnlijkheid niet goed. Het document adviseert 
gemeenten ook om met het netwerkbedrijf in gesprek te gaan over een 
inspectiebeleid. 
 
13:33:47 Is het de intentie om alle vragen van de deelnemers te beantwoorden of 
alleen waar tijd voor is? Vraag 2 is hoe en wanneer de vragen van de deelnemers 
(ook op afstand) worden beantwoord. 
Antwoord: via de publicatie van vraag en antwoord. Maar het document heeft 
afgelopen weken ook openbaar ter visie gelegen. Alle daarop binnengekomen 
reacties zijn beoordeeld door de technische werkgroep en ook die vragen en 
antwoorden worden gepubliceerd als bijlage bij het document. 
 



 
14:05:03 Kan er later worden ingegaan op de uitschakeltijden zoals bedoeld in de 
NEN1010 en de keuze in het concept rapport van de werkgroep OVLNL 
Antwoord: Dat kan altijd zodra het document gepubliceerd is. De werkgroep is de 
laatste puntjes op de i aan het zetten en dan kijken we nog naar een eventuele 
(extra) toelichting in het voorwoord of inleiding. De werkgroep heeft haar werk 
deskundig, zorgvuldig en uitvoerig gedaan en hoopt ook dat derden naar aanleiding 
van de publicatie gaan nadenken over veiligheid. En er mogelijk een vervolg voor 
wordt opgepakt. 
 
14:11:47 Wat moet de minimale diameter zijn, om een bestaande mast om te 
bouwen? 
Antwoord: Bij weinig schade, geen minimum diameter voor staal. Voor aluminium 
dient rekening gehouden worden met dat er of een HDPE stuk dient te worden 
ingedrukt of dat er een oude mast over de nieuwe top heen geschoven dient te 
worden. 
 
14:18:06 Hoe zit het met de uniforme (licht)verdeling, indien we er vanuit gaan van 
de ideale locatie van een laadpaal? 
Antwoord: Uitgangspunt moet altijd de verlichtingskwaliteit blijven. 
 
14:20:23 Is de kabel naar het laadstation en naar de auto een distributienetwerk of 
een eindgroep? 
Antwoord: We veronderstellen dat hier bedoeld wordt vanaf de laadpunt naar de 
auto. Dat zou dan een eindgroep zijn waarop de contactstop in het laadpunt is 
aangesloten. Gesteld dat het laadstation een aansluiting van de netbeheerder krijgt 
dan is de kabel van de netbeheerder de distributie groep tot het schakel/aansluitpunt 
in het laadstation en vanaf dat punt tot de contactstop is de eindgroep. 
 
 
14:23:40 Ik hoor een beveiliging in de lichtmast van 25A? Als dit een smeltveiligheid 
is hebben we te maken met een uitschakeltijd in het slechtste geval van ca. 5x In dus 
125A die bij een uitschakeltijd op basis van het concept document van OVLNL 
maximaal 5sec mag blijven staan? 
Antwoord: Ook wij zijn heel benieuwd hoe de netbeheerders omgaan met het 
voorstel om een lichtmast te combineren met een laadpunt. Over dit hele onderwerp 
komt komend jaar ook een OVLNL studie rapport. De ontwikkelingen worden op de 
voet gevolgd. 
 
 
14:25:32 Op basis van welke normen worden er veiligheidsinspecties uitgevoerd op 
EV laadpalen separaat dan wel in masten? 
Antwoord: Dat zal zijn op basis van de NEN3140 en de NEN1010. 
 
 
14:27:30  Wie mag er straks handelingen uitvoeren aan EV laadpalen in masten dit 
in het kader van de BEI BLS? 
Antwoord: Goede vraag, zie reactie hierboven.  Een OVLNL werkgroep is dit en 
andere vragen rondom het thema aan het onderzoeken. 
 



 
14:28:41 De botsvriendelijke lichtmast v.v. verkeersborden, reclameuitingen, 
laadstation en 5G voorziening..., in hoeverre is deze lichtmast nog botsvriendelijk en 
wie is er verantwoordelijk? 
Antwoord: Goede vraag, zie reactie hierboven.  Een OVLNL werkgroep is dit en 
andere vragen rondom het thema aan het onderzoeken.  
 
14:34:59 Ben wel benieuwd wat het gewicht zou kunnen zijn van die 30 Liter of wat 
bijvoorbeeld het wind vangend oppervlak is? 
Antwoord: Hierop geeft de spreker Louwrens Wemekamp in zijn presentatie 
antwoord. 
 
14:35:03 Als small cells worden geplaatst in/aan masten zit je met een vreemde 
installatie/spanning in een mast. Hoe wordt hiermee om gegaan in het kader van de 
veiligheid en toegang tot een mast? 
Antwoord: Dat is een goede vraag, advies is om hier goed naar te kijken. Er zijn 
oplossingen denkbaar door bijvoorbeeld het OVL armatuur te voeden op dezelfde 
aansluiting. Maar er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden over 
toegankelijkheid en verantwoordelijkheid. 
 
14:55:03 Ik hoor een beveiliging in de lichtmast van 25A? Als dit een smeltveiligheid 
is hebben we te maken met een uitschakeltijd in het slechtste geval van ca. 5x In dus 
125A die bij een uitschakeltijd op basis van het concept document van OVLNL 
maximaal 5sec mag blijven staan? 
Antwoord: zie reactie hierboven. 
 
14:58:23 Onderstaande betekent dat er in de schakel en verdeelinrichting een 
beveiliging moet zitten die selectief is aan die 25A. Een snelle vuistregel zegt dan 2 
stappen dus 40A die de kabel naar het oplaadpunt met een nog hogere 
uitschakelstroom. Kan deze kabel de energieontwikkeling die hierbij kan ontstaan wel 
aan of wordt er naar elke mast met een oplaadpunt een separate kabel gelegd. Dit 
lijkt me namelijk niet uitvoerbaar in een bestaande kabelinstallatie. 
Antwoord: ongeveer gelijk aan het antwoord hierboven, de OVLNL werkgroep zal 
deze vraag meenemen in haar studie. 
  
Ik hoor een beveiliging in de lichtmast van 25A? Als dit een smeltveiligheid is hebben 
we te maken met een uitschakeltijd in het slechtste geval van ca. 5x In dus 125A die 
bij een uitschakeltijd op basis van het concept document van OVLNL maximaal 5sec 
mag blijven staan? 
Antwoord: zie hierboven 
 
15:38:04 Kunnen de presentaties worden gedeeld op een of andere manier 
Antwoord: Ja, de presentaties komen op het Youtube kanaal van OVLNL te staan.  
http://ovlnl.tv 
 
 
15:40:20 welke garantie wordt er gegeven op deze her gebruikte masten? 
Antwoord: Garantie is max. 8 jaar via “mastap” meetmethode. In principe wordt de 
mast herstelt voor minimaal 25 jaar. 
 

http://ovlnl.tv/


 
15:40:22 Ben wel benieuwd welke schadebeelden wel of niet hersteld kunnen 
worden...? 
Antwoord:  Staal: bij constatering van deuken, die constructief falen tot gevolg 
hebben, en wanneer uitdeuken geen optie is, wordt een mast afgekeurd voor 
reconditionering. Daarnaast worden stalen masten niet gereconditioneerd bij 
constatering van extreme scheurvorming rond het mastluikje of bij een behoorlijk 
verroest binnenwerk. Een en ander getoetst middels NEN-40 mastap metingen. 
Aluminium: als zowel de deursectie als het grondstuk constructief slecht zijn wordt 
een geheel nieuwe deursectie geproduceerd. Als de deursectie nog voldoende sterk 
is, dan wordt het grondstuk afgezaagd en een nieuw HDPE stuk ingedrukt 
 
15:52:15  Super interessant, dank je wel alle sprekers 
Antwoord: Dankjewel ! 
 


