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InLeIDInG 1 Voor u ligt het Inventarisatie Rapport (IR) van Duurzaam 

Zeeuws Licht (DZL). Middels dit IR informeren wij u over 

de bevindingen die gedaan zijn door onze inspecteurs, 

tijdens de inspectie van uw armaturen van KARELS 

Buitenverlichting, waartoe u ons de opdracht heeft 

verleend. 

Het rapport vangt aan met algemene informatie over 

DE NOOD/KARELS, DZL en de op de inspectielocatie 

aangetroffen armaturen, masten en muurarmen. In het 

tweede deel wordt ingegaan op de bevindingen, zoals 

we die ter plekke hebben aangetroffen. Het rapport 

wordt afgesloten met onze aanbevelingen. 

Als los document bij dit IR vindt u een gedetailleerde 

uitwerking per armatuur van al hetgeen wij tijdens 

onze inspectie hebben opgemerkt, samen met diverse 

afbeeldingen hiervan.

Na de persoonlijke bespreking van het rapport zullen 

wij u een hardcopy versie overhandigen waarbij 

we, vanuit het oogpunt van duurzaamheid, ervoor 

kiezen de gedetailleerde uitwerking slechts digitaal 

beschikbaar te stellen.

Wij verwachten dat u met dit IR in de hand in staat zult 

zijn uw beleid t.a.v. uw klassieke verlichting voor de 

komende periode onderbouwd vast te stellen. Gaarne 

zijn wij bereid hierover met u ook in de toekomst in 

overleg te treden.
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DUURZAAM ZEEUWS LICHT

DZL is een zusteronderneming van DE NOOD en 

KARELS Buitenverlichting en lid van DE NOOD Group 

B.V. DZL biedt additionele diensten aan bij DE NOOD® 

en KARELS® producten. Hierbij heeft DZL voor ogen om 

op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde 

wijze professioneel maatwerk aan haar klanten te 

bieden, zodat zij kunnen genieten van een optimale 

licht- en sfeerbeleving. 

De diensten van DZL zijn er op gericht DE NOOD® en 

KARELS® armaturen optimaal tot hun recht te laten 

komen. Omdat DZL als geen ander weet dat iedere 

klant zijn eigen unieke kenmerken en wensen heeft, 

is de dienstverlening volledig flexibel en is iedere 

overeenkomst met een klant maatwerk. 

Eén van de diensten van DZL is Inventarisatie en 

Beheer. Vanuit die dienstverlening is het Inventarisatie 

Rapport ontwikkeld.

Voor meer informatie over Duurzaam Zeeuws Licht, kijk 

op www.DuurzaamZeeuwsLicht.nl

WIE IS KARELS?

KARELS Buitenverlichting, al ruim 50 jaar een 

betrouwbare producent van  klassieke, oud-Hollandse 

buitenverlichting, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

hoogwaardige materialen als koper, messing en brons. 

KARELS Buitenverlichting combineert ambachtelijk 

werk, traditie, en expertise met moderne en innovatieve 

technieken en materialen.

Kijk voor meer informatie over KARELS, op 

www.karelsbuitenverlichting.nl

WIE IS DE NOOD?

DE NOOD is al meer dan 85 jaar dé producent van 

exclusieve buitenverlichting, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van hoogwaardige materialen als koper, 

messing en brons. Zij combineert ambachtelijk werk en 

traditie met moderne, innovatieve lichttechnieken en 

materialen. Hierdoor hebben deze armaturen een zeer 

hoge kwaliteit en lange levensduur. 

De armaturen van DE NOOD zijn te vinden in vrijwel 

alle gemeentes in Nederland. Veelal op locaties waar  

openbare verlichting naast functionaliteit en veiligheid 

ook sfeer moet brengen. Zoals ze bij DE NOOD vaak 

zeggen: “het is verlichting voor ’s nachts en overdag”

Uiteraard heeft DE NOOD ook haar bijdrage geleverd 

aan moderne en hedendaagse verlichtingsprojecten. 

Voorbeelden hiervan zijn in heel Nederland en 

daarbuiten te vinden. Denk hierbij aan verlichting 

in moderne stadswijken, rond musea en andere 

ambitieuze bouwprojecten, die door provincies, 

gemeenten of projectontwikkelaars worden 

gerealiseerd. In veel gemeenten in Nederland bepalen 

de lantaarns van DE NOOD het straatbeeld. 

Kijk voor meer informatie over DE NOOD, op www.

DENOOD.nl
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op 1 januari jongstleden hebben onze inspecteurs 

meerde locaties in locatie X in de gemeente Y 

bezocht. Zij hebben daar een aantal klassieke 

armaturen en bijbehorende masten en/of 

muurarmen geïnspecteerd. Deze armaturen zijn 

op voorhand doorgegeven door de gemeente. 

een overzicht van het aantal armaturen (i.c.m. 

mast of muurarm) was vooraf beschikbaar (totaal 

X). Het door de gemeente genoemde aantal van X 

armaturen is niet daadwerkelijk aangetroffen. In 

totaal zijn X armaturen  (i.c.m. mast of muurarm) 

aangetroffen en geïnspecteerd. 

UW ARMATUUR 

vondel

Dit armatuur is een laat 19e eeuwse replica. Deze ronde 

gaslantaarns kwamen na de vierkante modellen met 

vlak glas, omdat men het blazen van ronde kelken 

niet eerder onder de knie had. Dit ronde armatuur zou 

goedkoper en in grotere aantallen kunnen worden 

gemaakt dan de oorspronkelijke, vierkante modellen. 

Deze armatuur is uitgevoerd met originele sluiting, 

gedetailleerde snuiver en roestvaststalen onderstel. 

Het is mogelijk verscheidene moderne lichttechnieken 

in te bouwen. 

Productspecificaties:

 » Materiaal bovenkap: roodkoper

 » Materiaal onderstel: gietijzer, gelakt in RAL 6009

 » Beglazing: helder polycarbonaat

BevInDInGen2
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 » Totale hoogte van het armatuur is 110 cm. UW MUURARM/MAST

Haagse Mast

De klassieke gietijzeren mast, die in de negentiende 

eeuw gebruikt werd voor de openbare verlichting met 

gaslantaarns, wordt veel toegepast in combinatie met 

model Vondel.

Het gietijzer is van de samenstelling GG20 voor de 

standaard mast. De Haagse mast kan ook geleverd 

worden in nodulair gietijzer (GGG50) met als groot 

voordeel dat deze masten niet kunnen breken. De 

hoogte van mast is 310 cm, met een grondstuk van 

ongeveer 70 cm. Ook verkrijgbaar in verlengde 

uitvoering met een hoogte van 410 cm. 

Afbeelding 2 | Vondel, zoals aangetroffen in locatie X

Afbeelding 4 | Haagse Mast, zoals aangetroffen in locatie X

Afbeelding 3 | Hollandse Kap, zoals aangetroffen in locatie X

De Hollandse Kap 

De Hollandse Kap stamt uit de negentiende-eeuwse 

periode van de gasverlichting. Dit strak gevormde 

model wordt ook wel met meerdere tegelijk op een 

mast teruggevonden.  In deze lantaarn kunnen diverse 

moderne lichttechnieken worden ingebouwd.
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GLOBAAL BEELD

algemeen

De algemene staat  van de aangetroffen armaturen van 

KARELS Buitenverlichting en goed te noemen, in een 

enkel geval leidt het echter tot mogelijk gevaarlijke 

situaties.  De status van de masten en muurarmen is in 

de meeste gevallen redelijk tot goed.

De aangetroffen armaturen voldoen in het geheel niet 

meer aan de door de NSVV gestelde NPR richtlijnen. 

Dit houdt bijvoorbeeld in dat de armaturen niet 

waterdicht zijn, snel vervuilen en mede daardoor ook 

in de armaturen veel insecten zijn aangetroffen. Het 

polycarbonaat is vergeeld en de armaturen vervuild. 

Dit type voldoet bovendien niet meer aan de huidige 

IP-normering.

armatuur

Binnen de gemeente Y hebben onze inspecteurs twee 

type armaturen. Te weten: KARELS® Buitenverlichting 

model  ‘Vondel’ en DE NOOD® model Hollandse Kap.

Beide modellen zijn over het algemeen in goede staat. 

Echter in een aantal gevallen n zeer slechte staat. De 

armaturen vertonen roest, kappen staan scheef op de 

armatuur, de beglazing ziet er in veel gevallen zeer 

verouderd uit (vuil en vergeeld) en veel armaturen 

staan scheef.  Daarnaast zijn in enkele gevallen schades 

aan het armatuur aangetroffen. De onderstellen zijn 

van gietijzer, dit heeft tot gevolg dat deze aan het 

wegroesten zijn en kunnen afbreken. Dit kan gevaarlijke 

situaties met zich mee brengen op het moment dat 

deze volledig zijn doorgeroest. Wij adviseren dan ook 

deze klassiek ronde armaturen te vervangen.

Daarnaast troffen zij twee types armaturen van andere 

leveranciers aan, model X en model Y Deze armaturen 

zijn over het algemeen in goede staat.

Masten / Muurarmen

Uw armaturen staan op Haagse masten of zijn 

bevestigd op een muurarm type Heusden.  De staat 

van de masten en muurarmen is redelijk.  Nagenoeg 

alle masten en muurarmen beginnen roestvorming te 

vertonen. 

Wij adviseren de masten binnen nu en 2 jaar te 

behandelen volgens ons schilderadvies (zie verderop 

in dit verslag). 

Lamp / Lichttechniek

Voor de verlichting is nu hoofdzakelijk gekozen voor 

type X. Gezien de huidige stand van de techniek 

valt op energieverbruik weinig te besparen. Of de 

lichtopbrengst nog toerijkend is, gelet op hedendaagse 

nieuwe eisen en wensen, valt te betwijfelen. Ook op 

esthetisch vlak is nog een verbetering mogelijk door 

het toepassen van een (indirecte) spiegeloptiek. 

GECONSTATEERDE DEFECTEN, SCHADES EN 
MOGELIJKE vERBETERINGEN

In de bijlage bij dit IR is op armatuur/mast niveau 

aangegeven wat de bevindingen zijn, inclusief 

defecten. 

Hieronder volgt een overzicht van de geconstateerde 

zaken:

 » Defecten/schades: een veelvoud aan schades, 

defecten zijn geconstateerd (scheve armaturen, 

beglazing kapot/ontbreekt, verroest onderstel, 

scheef geplaaste kap, ontbrekende snuiver etc.). 

 » Vuil: de armaturen zijn veelal vuil en er zitten 

insecten in.
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 » Polycarbonaat oud en vergeeld: bij de meeste 

armaturen van KARELS Buitenverlichitng is het 

polycarbonaat vergeeld en breekbaar geworden 

vanwege ouderdom.

 » Bij vrijwel alle masten is sprake van afgebladderde 

verf en/of lichte roestplekken: om de lange 

levensduur van masten te kunnen garanderen 

is een grondige schilderbeurt nodig, dit zal de 

uitstraling van het geheel ook bevorderen.

 » Enkele masten vertonen scheefstand

 » Op enkele masten/muurarmen ontbreekt de 

nummering
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FeIten en CIJFers

GEïNSPECTEERD

Geïnspecteerd

Aantal:    X  

Model armatuur

 » Model Vondel  X

 » Model Hollandse Kap X

Soort muurarm/mast

 » Haagse Mast  X

 » Muurarm Heusden   X

STATUS ARMATUREN    

Model vondel

Aantal:    X

Status  

 » In orde   X

 » Vergeeld polycarbonaat X

 » Scheefstand  X

 » Sterk vervuild  X

 » Schade   X

 

Model Hollandse Kap

Aantal:    X

Status  

 » In orde   X

 » Vergeeld polycarbonaat X

 » Polycarbonaat gebroken/ 

ontbreekt   X

Model concurrent

Aantal:    X

Status  

 » In orde   X

 » Vergeeld polycarbonaat X

 » Sterk vervuild  X

 » Scheefstand  X

STATUS MASTEN   

Aantal:    X

Status   

 » In orde   X

 » Scheef   X

 » Lichte roest   X 

 » Zware roest   X

 
STATUS MUURARMEN 

Aantal:    X 

Status  

 » In orde   X

 » Lichte roest   X

    

De feiten en cijfers in deze paragraaf vermeldt, worden 

hierna in grafieken weergegeven.
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GEINSpECTEERDE ARMATUREN
Totaal: X

GEINSpECTEERDE MASTEN
Totaal: X

100%

Model Vondel

97%

1% 2%

Haagse Mast

Mast Baarlo

Muurarm Heusden

grafiek 1 | Geïnspecteerde armaturen

grafiek 2 | Geïnspecteerde masten
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STATUS MODEL vONDEL

Totaal: X

STATUS  MODEL HOLLANDSE KAp
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grafiek 3 | Status model Vondel

grafiek 4 | Status model Hollandse Kap
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STATUS MODEL CONCURRENT

Totaal: X
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grafiek 5 | Status model concurrent
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grafiek 6 | Status masten
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Hieronder doen we een aantal aanbevelingen 

die er aan bij kunnen dragen de kwaliteit van uw 

verlichting te verbeteren. Hierbij komen aspecten 

als uitstraling, reparatie defecten, vervangbaarheid 

en energiebesparing aan de orde.

AANBEVELING - 1

Herstellen van geconstateerde defecten zoals het 

rechtzetten van de armaturen die scheef staan en het 

schoonmaken van vervulde armaturen. Dit  zal de 

uitstraling aanzienlijk verbeteren.

AANBEVELING – 2

Vervangen van ronde klassieke modellen door nieuwe 

armaturen. Van belang om hierbij de historie en 

de uniformiteit van de klassieke verlichting van de 

gemeente in het geheel in ogenschouw te nemen. Een 

overstap naar onderhoudsvriendelijke LED verlichting 

is hierbij aan te bevelen.

AANBEVELING – 3

Aanbrengen uniformiteit in armaturen door overal 

hetzelfde type te gebruiken, waardoor onderlinge 

vervangbaarheid mogelijk wordt en het onderhoud 

eenvoudiger..

AANBEVELING – 4

Renovatie van de masten door vakkundige 

schilderbeurt (zie ook ons schilder advies in de bijlage).

aDvIes3
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offerte

Naar aanleiding van de bespreking van dit Inventarisatie 

Rapport kunt u in overleg met uw accountmanager 

van KARELS Buitenverlichting offertes aanvragen. Wij 

maken een bewuste keuze prijsaanbiedingen geen 

onderdeel van dit rapport uit te laten maken. Gezien 

de veelheid aan geboden informatie en mogelijke 

oplossingsrichtingen dient eerst de wens van de 

gemeente bepaald te worden alvorens wij u een 

gepaste aanbieding zouden kunnen doen, indien deze 

gewenst is.
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4 tot sLot

Dit Inventarisatie Rapport (IR) is opgesteld door DZL. 

Naast het uitvoeren van de inspecties die leiden tot 

dit IR stelt DZL zichzelf ook ten doel diensten aan te 

bieden aan haar relaties die:

 » De levensduur van KARELS® armaturen verlengen.

 » De uitstraling van KARELS® armaturen optimaal tot 

haar recht laat komen.

 » De aanschaf van KARELS® armaturen beter mogelijk 

te maken door andere  financieringsvormen aan te 

bieden.

 » De verwerking of hergebruik van een KARELS® 

armatuur na beëindiging van haar levensduur op 

een duurzame wijze garanderen.

 » Optimalisering van lichtopbrengst nastreven (door 

steeds de modernste lichtechnieken toe te passen).

Onze filosofie hierachter is dat een bijzonder armatuur 

een bijzondere behandeling verdient. Een armatuur 

van KARELS® gaat tientallen jaren mee. Indien 

goed en professioneel onderhouden gedurende 

deze periode zal het armatuur ook zijn uitstraling 

behouden en blijven bijdragen aan een optimale 

sfeer- en veiligheidsbeleving. Omdat de aanschaf een 

investering vraagt, maar wij tegelijkertijd overtuigd zijn 

van de lange levensduur van onze producten, kunnen 

we  deze investering faciliteren door het aanbieden van 

alternatieve financieringsvormen. Duurzaamheid zit in 

onze genen en dus beschouwen wij het terugnemen 

of terugkopen en recyclen van KARELS® armaturen als 

onze plicht.
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Voor uw gemeente zou dit kunnen inhouden:

INTENSIEF ONDERHOUD

Een DE NOOD of KARELS® verdient meer! Op de meeste 

plaatsen is het onderhoud van DE NOOD® en KARELS® 

armaturen gelijk gesteld met het onderhoud van 

‘normale’ armaturen. Wij doen dit graag anders. Door 

middel van een intensief onderhoudsprogramma 

waarbij wij de regie van u of uw generieke 

onderhoudsbedrijf overnemen, zorgen wij ervoor 

dat uw DE NOOD® en KARELS® armatuur er altijd in 

optimale conditie bij staat. In de praktijk betekent dit 

frequente inspectie, regelmatig schoonmaken en het 

uitvoeren van klein onderhoud en/of reparaties ter 

plekke. Omdat iedere locatie en gemeente weer andere 

wensen heeft, stellen wij het exacte onderhoudsplan 

graag gezamenlijk met u op. 

INSTALLATIE 

DE NOOD® en KARELS® armaturen worden vakkundig 

en met veel aandacht geproduceerd. Hoewel deze 

armaturen de tand des tijds gemakkelijk kunnen 

doorstaan, is het  van essentieel belang dat de 

armaturen op correcte wijze worden geïnstalleerd. 

Zelfstandig of samen met één van onze partners zorgen 

wij ervoor dat de door u aangeschafte armaturen en/

of  masten in perfecte conditie worden geïnstalleerd. 

In ieder geval is een medewerker van onze werkplaats 

betrokken bij de installatie, hiermee garanderen we 

een optimaal resultaat.

pROFESSIONEEL BEHEER

DE NOOD® en KARELS® armaturen staan vaak al 

tientallen jaren op locatie. Gedetailleerde informatie 

over het DE NOOD® en KARELS® bestand is dan ook niet 

in iedere gemeente beschikbaar. U heeft gekozen voor 

ons Inventarisatie Rapport, dus u heeft deze informatie 

wel. Als u deze informatie actueel wenst te houden 

kunt u door ons het Beheer laten uitvoeren. 

FINANCIERING

De komende jaren zullen voor veel overheden in 

het teken staan van bezuinigingen. Tegelijkertijd zal 

toch uw openbare verlichting in goede staat moeten 

blijven functioneren. Door het aanbieden van een een 

bijzondere vorm van financing, bijv. huurkoop,  Lease  

of een Sale & Lease Back constructie, kunnen wij het  

u vergemakkelijken om armaturen van DE NOOD en 

KARELS Buitenverlichtig  aan te schaffen. In sommige 

gevallen levert u dit zelfs cash geld op. Graag kopen wij 

onze oude armaturen van u terug!

Graag lichten we één en ander toe aan de hand van uw 

specifieke situatie!
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