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In Berkel Enschot gaat de
ledstraatverlichting feller branden als er

fietsers en voetgangers passeren.

Slimme straatlamp
bespaart fortuin
22 OKT 2013 Harry van Gelder

Een Nederlandse wereldvinding zorgt ervoor dat de

straatverlichting pas voluit gaat branden als er een

weggebruiker nadert. De intelligente

straatverlichting bespaart tot 60 procent op de

elektriciteitskosten.

Het licht op straat gaat

’s nachts niet helemaal

uit, zoals

Rijkswaterstaat en

talloze gemeenten als

besparingsmaatregel

overwegen. „Veiligheid

op de weg is het

belangrijkste. We dimmen de straatverlichting tot 20

procent van de lichtsterkte. Door bewegingscensoren

gaat het pas volledig branden als er iemand in de buurt

komt”, zegt de jonge ingenieur Chintan Shah van het

Nederlandse bedrijf Tvlight.

Aangepaste lichtsterkte

Hij ontwikkelde het systeem als eerste in de wereld, in

samenwerking met de TU Delft. „Het is niet zo dat eerst

de ene en dan de andere lamp aangaat. Het licht
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verspreidt zich in cirkels voor de weggebruiker.”Op de

snelweg branden de lampen constant, vertelt Shah.

„Maar de lichtsterkte wordt aangepast aan de drukte

op de weg. Bij mist of zware regenval branden de

lichtmasten op volle sterkte.” De kosten zijn volgens

Shah in drie tot zes jaar terugverdiend. Het systeem

werkt al naar tevredenheid in Assen en Nuenen.
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