
Voorwaarden  
aansluiten openbare 
verlichting



Nieuwe aansluitmodule 
Voor het aansluiten van lichtmasten is een nieuwe aansluitmodule beschikbaar. 
Deze moet gebruikt worden bij het aansluiten van lichtmasten op het (hoofd)net van 
de netbeheerders, met uitzondering van Stedin-gebied.  

Ten opzichte van de huidige werkwijze zijn er drie grote wijzigingen: 

• Het aansluiten van de aansluitmodule via een stekker.

• De aansluitmodule wordt gemonteerd op een C-rail.

• Het snoer naar het armatuur wordt via een wartel aan de bovenzijde ingevoerd. 

Op de aansluitstekker van de netbeheerder is een ‘aarde aansluitklem’ aanwezig. Het is afhan-
kelijk van het net of deze aarde gekoppeld mag worden aan de lichtmast. De netbeheerder zal bij 
het aansluiten bepalen of de aarde gekoppeld kan worden aan de lichtmast. 
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Lichtmast
In het object dient een ‘C-rail’ op de achterwand over de lengte van de ‘service-ruimte’ 
van het object aanwezig te zijn waarop de aansluiting wordt gemonteerd.

De beschikbare ruimte voor de aansluiting moet verticaal in het object beschikbaar zijn zoals 
op de afbeelding. Op de plek waar de aansluiting wordt gerealiseerd en in de directe omgeving 
ervan bevinden zich geen leidingen en dergelijke, die een vrije invoering van de aansluitleidingen 
en de montage van de aansluitmodule in de weg staan. 

De minimale ruimte die beschikbaar moet zijn voor de aansluiting is als volgt:

• Aansluitmodule: lxbxd in mm = 340x80x90.

• Service-ruimte: lxbxd in mm = 400x100x100.

• Onderzijde aansluitstekker vanaf het maaiveld dient minimaal 500 mm te zijn.

• Dagmaat/deurmaat dient gelijk te zijn aan de service-ruimte.

• Het sluitmechanisme kan niet gerealiseerd worden in de ruimte waar de aansluitmodule 
wordt gerealiseerd. 
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Maatvoering C-rail

Disclaimer
Voorkom vertraging bij het aansluiten. De beschrijving van de eisen uit deze folder en het  
toezicht hierop past binnen het streven van de netbeheerder naar maximale veiligheid op en 
rond het voorzieningsgebied. Daarom bekijkt de netbeheerder, voordat tot aansluiting wordt  
overgegaan, of de aansluiting hieraan voldoet. Voor alle duidelijkheid: als dat niet het geval is, 
mag de netbeheerder niet tot aansluiting overgaan in het belang van de veiligheid van de aan-
vrager, de andere afnemers en de netbeheerder



Contact
Neem voor vragen of meer informatie  
contact op met uw netbeheerder.
coteq.nl 

enexis.nl

liander.nl

rendonetwerken.nl

westlandinfra.nl
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Disclaimer

Hoewel deze brochure met zorg is samengesteld, blijven de algemene voorwaarden van de 

netbeheerder voor de dienstverlening middels de aansluiting van toepassing (deze algemene 

voorwaarden zijn beschikbaar op de website van uw netbeheerder). Aan de inhoud kunnen 

geen andere rechten worden ontleend.

https://www.coteqnetbeheer.nl/Contact
https://www.enexis.nl/zakelijk/service-en-contact
https://www.liander.nl/contact
https://www.rendonetwerken.nl/contact/
https://www.westlandinfra.nl/klantenservice

