
 
 
 
 

 

 
 

 
 

IGOV Kenniscafé Openbare Verlichting 
 

“Veiligheid OVL” 
 

Donderdagmiddag, 5 september 2019 in Utrecht 
 

Dit IGOV kenniscafé is toegankelijk voor markt en overheid.  
 

Voorafgaand aan het kenniscafé  in de ochtend  een vergadering alleen voor   
overheden en installateurs/aannemers 

  
Tijden  Kenniscafé :   12:15 uur inloop + lunch 
(openbaar)   13:00 uur aanvang Kenniscafé 
    16:00 uur afsluiting 
 
Locatie:   Hotel van der Valk 
    Winthontlaan 4-6, 3526 KV te Utrecht 
 

Op locatie is parkeergelegenheid (gratis uitrijkaart verkrijgbaar). Vanaf Utrecht Centraal Station met de 
tram richting Nieuwegein of IJsselstein, halte Kanaleneiland zuid bij de meubelboulevard. 
 

 
Thema Veiligheid  
Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen. 
Veilig gedrag is net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, normen en wetten 
verhogen de veiligheid. Zo ook het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en de vaak 
verplichte keuring. Veiligheid is een onderwerp waar opdrachtgevers, opdrachtnemers en netbeheerders 
samen verantwoordelijk voor zijn.  
 
Verantwoordelijkheid gemeente 
Helaas voor openbare verlichting ontbreekt het regelmatig aan specifieke regelgeving. Onduidelijk is aan 
welke wetten, normen of richtlijnen voldaan moet worden als het gaat om elektrische veiligheid. En wie 
waarvoor verantwoordelijk is. De netbeheerder? De IV-er?  De OVL beheerder? De gemeente als 
beheerder van de openbare ruimte? En wanneer is de OVL installatie en lichtmast veilig? 
 
Partner Normec Rei-Lux 
Dit Kenniscafé wordt mede mogelijk gemaakt door Normec Rei-Lux b.v. specialist in het uitvoeren van 
stabiliteitsmetingen aan masten, portalen en leuningen. Met een speciale techniek meet Normec Rei-Lux 
muurankers.  http://www.rei-lux.nl 
 
Doelgroepen 
OVL medewerkers van overheden, ontwerpers, opdrachtgevers, inkopers, beleidsmedewerkers, IV-ers, 
adviseur en installateur, fabrikant en leverancier. 
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Zoals je gewend bent van IGOV - Kenniscafés:  

 Inhoudelijke presentaties en discussies  

 Kennisoverdracht gericht op beleid en praktijk  

 Actuele ontwikkelingen  

 Jouw inbreng wordt serieus meegenomen in de werkgroepen 
 
Deelnemen 
Deze bijeenkomst is kosteloos toegankelijk voor IGOV deelnemers, IGOV Innovatie Platform 
deelnemers en studenten. Voor niet-deelnemers kost de toegang 350,00 euro excl. btw. per persoon. 

 
Aanmelden via 
https://www.ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren 
 
Voor vragen of opmerkingen mail naar: kenniscafe@igov.nl 

 
 
Programma Kenniscafé 
 
13.00 uur  Opening door dagvoorzitter -  Daaf de Kok. 
 
13.05 uur Welkom door gastheer Normec Rei-Lux -  Rene Mulder, directeur. 
    
13:15 uur De verantwoordelijkheid van de gemeente voor de elektrotechnische veiligheid van 

de OVL installatie bij eigen net en bij aansluiting op het net van de netbeheerder. 
- Arthur Klink , voorzitter OVLNL/IGOV.  Senior adviseur Elektra en OVL 

gemeente Utrecht Stadsingenieurs. 
 
13:30  uur Elektrotechnische wetten en normen voor de openbare verlichting 

- Joris Dijkstra namens de  OVLNL/IGOV werkgroep Veiligheid OVL 
 
13:50 uur  Veiligheid en elektrotechnische inspecties aan de OVL 

- Laurens Hoebink, adviesbureau Hoebink-OVL 
 
14:10 uur  Pauze 
 
14:30 uur Veiligheid en coatings van lichtmasten, Chroom6 

- Gerwin van Rossum, Van Rossum Hoeven B.V. 
 

14:50 uur  Veilig werken bij grondwerkzaamheden. Een tool voor vlot uitvoeren van wettelijk
   verplicht bodemonderzoek. 

- Arthur Coevert, Stantec 
 
15:10 uur  Veilige spandraad verlichting 

- Johan Jonker, Gemeente Dordrecht 
  

15:30 uur  Het meten aan spandraad verlichting 
- Rob Oostewechel, Normec Rei-Lux 

 
15:45 uur  Discussie over vervolgacties voor OVLNL/IGOV 
 
16.00 uur  Afsluiting en netwerkborrel 

https://www.ovlnl.nl/netwerken/evenementen/aanmeld-formulieren
mailto:kenniscafe@igov.nl

