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Inventarisatie sector- en keten initiatieven 
 

Hoeflake heeft in het verleden een aantal initiatieven opgestart en doorgevoerd waarvan resultaten 

in de praktijk nog steeds toegepast worden. Van project N279 is verlichtingsinstallatie in eigen 

beheer aangelegd.   

 
Naam initiatief 

N279 onderhoud Verlichtingstraject Den Bosch - Veghel in eigen beheer 

 

Doelstelling initiatief 

Noord-Brabant start met Dura Vermeer en Hoeflake pilot voor verlichting als dienst 

Op de N279 tussen Den Bosch en Veghel start een proef met verlichting als een dienst. Dura 

Vermeer en Hoeflake Infratechniek krijgen van provincie Noord-Brabant de verantwoordelijkheid 

over de verlichting. 

 

Toepassingsgebied 

N279 tussen Den Bosch en Veghel 

 

Situatie voor invoer initiatief 

Installatie is eigendom van de Provincie waarbij inzet van calamiteitenplannen naar 

betrokkenpartijen doorgezet worden. Veiligheid en bedrijfszekerheid is in handen van de Provincie.  

 

Situatie na invoer initiatief 

Noord-Brabant start met Dura Vermeer en Hoeflake pilot voor verlichting als dienst 

Op de N279 tussen Den Bosch en Veghel start een proef met verlichting als een dienst. Dura 

Vermeer en Hoeflake Infratechniek krijgen van provincie Noord-Brabant de verantwoordelijkheid 

over de verlichting. 

 

De al geplaatste lichtmasten zijn straks niet langer eigendom van de provincie, zoals gebruikelijk is 

in Nederland. Theo Winter, lid raad van bestuur van Dura Vermeer, licht het concept toe: ‘Binnen 

deze pilot onderzoeken we of we met de verkregen verantwoordelijkheid voor de verlichting van de 

N279 aan knoppen kunnen draaien om zo een duurzamer, innovatiever en veiliger resultaat te 

bereiken. Het is goed om te zien dat dit soort initiatieven ontstaat en dat er steeds meer 

opdrachtgevers zijn die ruimte creëren voor duurzame ontwikkelingen.’ 

 

Dura Vermeer en Hoeflake gaan, door flexibeler om te gaan met de lichtbron en maatwerk te 

leveren, op kleine schaal ervaren wat de meerwaarde is. Het gaat concreet om meer dan 400 

lantaarnpalen langs de 17 kilometer tussen de A2 en de A50, tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel. 

Die lantaarns zijn in principe eigendom van Dura Vermeer en Hoeflake. 

 

Het pilotproject duurt 1 jaar van sept 2019 tot sept 2020. Daarna wordt geëvalueerd of het een 

succes was. Zo wordt onder andere onderzocht of de onderhoudskosten en de energierekening 

lager uitvallen en of deze manier van beheer bijdraagt aan een duurzamer Nederland.  

 

Voordelen t.o.v. oorspronkelijke toepassing 

• Verduurzamen van de verlichtingsinstallatie; 

• Creëren van een veilig wegtraject; 

• Door actieve beheersmaatregelen verlagen van onderhoudskosten. 
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Betrokken partijen 

• Hoeflake Electrotechniek 

• Dura Vermeer 

 
Aandeel Hoeflake 

• Verantwoordelijk voor de bedrijfsfunctionaliteit van de verlichtingsinstallatie 

 

Aandeel betrokken partijen in initiatief 

• Dura Vermeer 

Onderhoud van het wegmeubilair op het wegtraject. 

 

Geïnvesteerde tijd in initiatief 

2018 – 2020 

 

 

 


