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Westland Infra vervangt 8.000 lampen langs wegen provincie Zuid-Holland  

Westland Infra begint vandaag met het vervangen van 8.000 lampen langs de provinciale wegen. Het 

gaat om de helft van alle 16.000 verlichtingsobjecten van de provincie, verspreid over de verschillende 

N-wegen. Voor 2016 moeten de lampen vervangen zijn. Vandaag wordt gestart op de N215. Met 

twee hoogwerkers wordt 2,5 maanden door heel de provincie hard gewerkt om de zichtbaarheid op 

en rondom de provinciale wegen op peil te houden. 

Kortstondige werkzaamheden met minimale overlast 

Het gaat om reguliere, een-op-een vervangingen die onderdeel uitmaken van het contract dat 

Westland Infra heeft met de Provincie Zuid-Holland. De werkzaamheden bestaan uit het los- en 

uithalen van de lamp, het schoonmaken van de kap, het inspecteren van de lichtmast en het plaatsen 

en testen van de nieuwe lamp. Mocht de armatuur, het bovenste gedeelte van de lichtmast waarin 

de lamp zich bevindt, aan vervanging toe zijn, dan wordt dit op een later tijdstip gedaan. Per 

hoogwerker kunnen ongeveer 80 lampen per dag vervangen worden. De werkzaamheden worden 

tussen 9:00 en 15:00 uur uitgevoerd, waardoor de verkeersoverlast beperkt kan blijven.  

 

Duurzame oplossingen niet ten koste van veiligheid 

In overleg met de provincie wordt gekeken hoe slimmer en duurzamer met openbare verlichting kan 

worden omgegaan met als doel onnodig lichtoverlast te voorkomen en energiebesparingen door te 

voeren. In Nederland gaat ongeveer 1,5 procent van de geproduceerde elektrische energie naar 

openbare verlichting. Het totale energieverbruik van alle openbare verlichting in Nederland is 

berekend op ongeveer 600.000 tot 700.000 MWh/jaar. (Bron: Energieoverheid.nl). 

Energiebesparing is bijvoorbeeld mogelijk met dimbare verlichting en duurzame lampen, waarbij 

altijd rekening gehouden wordt met de verkeersveiligheid en het gevoel van veiligheid. In een 

landelijke omgeving dragen goed verlichte wegen nog meer bij aan de verkeersveiligheid dan in 

stedelijk gebied.   

Contract met provincie Zuid-Holland 

Westland Infra voert het beheer en onderhoud van de openbare verlichting van de provincie Zuid-

Holland uit. Dit betekent dat naast reguliere vervangingen van de verlichtingsobjecten ook de 

storingsdienst door Westland Infra wordt uitgevoerd. Bij calamiteiten wordt direct de situatie 

veiliggesteld. Storingen aan incidentele lichtmasten waar geen direct gevaar dreigt, worden periodiek 

gerepareerd.  
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Over Westland Infra 

Westland Infra zorgt al ruim 20 jaar voor het dagelijks beheer en onderhoud van openbare 

verlichtingsinstallaties. Wij doen dit op basis van maatwerk aangezien geen openbare ruimte 

hetzelfde is. We hebben ons licht al laten schijnen over projecten voor gemeentes, 

bedrijventerreinen, sportvelden, recreatiecentra en vakantieparken. Meer over Westland Infra vindt 

u op www.westlandinfra.nl.  

 

 

 

http://www.westlandinfra.nl/

