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1     Inleidende Informatie 
  

1.1         Algemeen 
Deze Vraagspecificatie maakt onderdeel uit van de Overeenkomst voor het gedurende 48 maanden (4 jaar) met 
een optie op tweemaal een verlenging van telkens 12 maanden (1 jaar) met een maximum looptijd van 72 
maanden in stand houden van de elektrotechnische installaties van de samenwerkende partijen binnen de 
Regio-Midden-Nederland. 

De Vraagspecificatie beschrijft de eisen die de Opdrachtgever stelt aan het Meerjarig Onderhoud, het Werk en 
de Werkzaamheden die de Opdrachtgever minimaal noodzakelijk acht voor een beheerste realisatie van het 
Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

1.2         Documentstructuur van de Vraagspecificatie 
De Vraagspecificatie bestaat uit drie delen met bijlagen en een set van annexen: 

 

 Vraagspecificatie Algemeen: dit deel beschrijft de opzet van de contractdocumenten, de 

uitgangspunten bij deze overeenkomst en de essentie van de opdracht voor de Opdrachtnemer. 
Daarnaast zijn definities, begrippen en afkortingen opgenomen; 

 Vraagspecificatie Eisen: dit deel beschrijft aan welke eisen (de onderdelen van) het Meerjarig 

Onderhoud en het Werk dienen te voldoen; 

 Vraagspecificatie Proces: dit deel beschrijft aan welke eisen de Werkzaamheden moeten voldoen, 
welke opgenomen dienen te worden in het projectspecifieke kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer. 

1.3         Vraagspecificatie Eisen 
Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werkzaamheden er moeten worden 
verricht die nodig zijn om het Meerjarig Onderhoud en het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de 
Opdrachtgever echter zodanig van belang voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, het Werk of voor 
eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden technische eisen heeft gesteld. Deze eisen 
zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraagspecificatie Eisen” als onderdeel van de 
Vraagspecificatie.   

 De eisen zijn ingedeeld naar type werkzaamheden, systeemobjecten en type eisen, herkenbaar in de 
verschillende hoofdstukken en paragrafen. Voor het systeem als geheel, naar type werkzaamheden en 
per systeemobject (of onderliggende systemen) zijn topeisen geformuleerd. Deze topeisen geven het doel of de 
prestatie aan waaraan de objecten in het licht waarvan de onderliggende eisen en Werkzaamheden van de 
Opdrachtnemer gelezen en uitgelegd dienen te worden. Naast de topeisen kunnen per object onderliggende 
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eisen zijn geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd voor alle objecten de eien in te vullen. De 
Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven aan de gestelde onderliggende eisen.  

 

1.4         Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 is de systeembeschrijving opgenomen. Hierin zijn alle beheerobjecten, functies en de omgeving 
waarin de beheerobjecten die toebehoren aan het te onderhouden areaal opgenomen. 
Hoofstuk 3 zijn alle generieke (technische) eisen opgenomen die.van toepassing zijn op deze overeenkomst.  
Hoofdstuk 4 zijn de technische eisen opgenomen die gelden voor de eenmalige vervangingen binnen de scope 
van deze Vraagspecificatie. 
Hoofdstuk 5 zijn de technische eisen opgenomen die gelden voor het meerjarig onderhoud binnen de scope van 
deze Vraagspecificatie. 
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2     Systeembeschrijving 
 
In dit hoofdstuk is de opbouw van het systeem IPC en zijn functies weergeven. De functies zoals opgenomen bij 
de systeemboom moeten in stand worden gehouden. De systeemboom is indicatief maar niet uitputtend. 
Een verkeersregelinstallatie heeft bijvoorbeeld de volgende verschijningsvormen:   

- VRI’s (Verkeersregelinstallatie); 
- RDI's (rotonde doseerinstallaties); 
- iVRI's (intelligente VRI); 
- VOP's (voetgangersoversteekplaatsen). 

Als onderdeel van de VRI's kunnen er onderdelen (specials) zijn aangesloten o.a.: 

- Onderdelen Tovergroen en Odysa; 
- Beïnvloeding regeling OV en hulpdiensten zoals KAR, VETAG, SICS etc.;  
- Knipperlichtinstallaties;  
- BRIK Bijzondere Realisaties Intelligente koppelingen  
- bussluizen en slagboomsystemen;  
- BWSS (buswisselstrooksysteem). 

Niet alle verschijningsvormen zijn uitgewerkt in de systeemboom. 
 

2.1         Context diagrammen 
De verschillende elektrotechnische installaties hebben elk hun eigen dynamiek en omgeving. Ze zijn allen 
gesitueerd in de openbare ruimte. De functie zijn divers waardoor ook de stakeholders per installatie anders 
kunnen zijn. Tevens kan dat verschillen op basis van locatie. De elektrotechnische installaties bestaan o.a. uit: 

1. Verkeersregelinstallaties (alle samenwerkende partners Regio-Midden-Nederland) 
2. Data communicatienetwerken (alle samenwerkende partners Regio-Midden-Nederland) 
3. Camera's (provincie Utrecht) 
4. Openbare Verlichting (provincie Utrecht) 
5. Lokaal File Meldsysteem (provincie Utrecht) 

Voor de Snelheidsinformatiedisplays en bermonderdelen (verharding rondom kasten en voertuigopstelplaatsen) 
is geen contextdiagram gegeven. 

Per genoemde installatie is een contextdiagram opgenomen. 
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2.1.1         Contextdiagram verkeersregelinstallatie 

Een verkeersregelinstallatie is een elektrotechnische installatie die geplaatst is op een kruising van wegen 
onderling, spoorwegen en/of tramwegen in de openbare ruimte. Een VRI heeft raakvlakken met de volgende 
stakeholders: 

1. Opdrachtgever: samenwerkende partijen Regio-Midden-Nederland, bestaande uit provincie Utrecht en 
de gemeenten Utrecht en Woerden; 

2. Klant Contact Centra van de samenwerkende partijen; 
3. Wegbeheerders van de samenwerkende partijen, overige gemeenten in de provincie Utrecht en 

Rijkwaterstaat voor:  
1. Verharding; 
2. Groen; 
3. Openbare Verlichting, Bewegwijzering en bebording; 
4. Overig wegmeubilair; 

4. Verkeersmanagementcentrale Huis ter Heide 
5. Verkeerscentrale Midden-Nederland RWS Regiodesk 
6. Netbeheerders ondergrondse infrastructuur; 
7. Weggebruikers; 
8. Bewoners en bedrijven; 
9. Openbaar vervoerbedrijven 
10. Hulpdiensten w.o. Officier van Justitie en Verkeers Ongevallen Analyse Dienst (VOA). 

  

 

Figuur 1 Contextdiagram VRI's 
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2.1.2         Contextdiagram Data communicatienetwerk 

Het data communicatienetwerk is een elektrotechnische installatie die er in moet voorzien dat de elektrische 
installatie informatie kunnen uitwisselen met de diverse beheer- en managementsystemen. Het data-
communicatienetwerk heeft raakvlakken met de volgende stakeholders: 

1. Opdrachtgever: samenwerkende partijen Regio-Midden-Nederland, bestaande uit provincie Utrecht en 
de gemeenten Utrecht en Woerden;. 

2. Klant Contact Centra van de samenwerkende partijen; 
3. Wegbeheerders zoals van de samenwerkende partijen, de overige gemeenten in de provincie 

Utrecht en Rijkswaterstaat voor:  
1. Verharding; 
2. Groen; 
3. VRI's, Bewegwijzering en bebording; 
4. Overig wegmeubilair; 

4. Verkeersmanagement centrale Huis ter Heide 
5. Verkeerscentrale Midden-Nederland RWS regiodesk 
6. Weggebruikers; 
7. Bewoners en bedrijven; 

 

Figuur 2 Contextdiagram datacommunicatie 
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2.1.3         Contextdiagram openbare verlichting 

Openbare Verlichting (OVL) is een elektrotechnische installatie die geplaatst is in de openbare ruimte en dient op 
de wegen te verlichten bij duister. Onderdeel van de OVL zijn de meetsystemen die de dynamische verlichting 
schakelt op basis van verkeersintensiteiten en meteogegevens.  De Openbare Verlichting heeft raakvlakken met 
de volgende stakeholders: 

1. Opdrachtgever: samenwerkende partijen Regio-Midden-Nederland, voor de OVL alleen de provincie 
Utrecht. 

2. Klant Contact Centra van de samenwerkende partijen; 
3. Wegbeheerders zoals van de samenwerkende partijen, de overige gemeenten in de provincie 

Utrecht en Rijkswaterstaat voor:  
1. Verharding; 
2. Groen; 
3. VRI's, Bewegwijzering en bebording; 
4. Overig wegmeubilair; 

4. Reclamebureau eigenaren reclameborden; 
5. Netbeheerders ondergrondse infrastructuur; 
6. Weggebruikers; 
7. Bewoners en bedrijven; 
8. Vervoerbedrijven ivm verlichting haltes. 

 

Figuur 3 Contextdiagram Openbare Verlichting 
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2.1.4         Contextdiagram Camera's 

Een camera heeft als functie om lokaal de verkeerssituatie visueel te kunnen beoordelen door een 
wegverkeersleider. Een camera  is een technische installatie in verschillende verschijningsvormen in de 
openbare ruimte op kruisingen of langs een weg waar regelmatig filevorming is. Een camera heeft raakvlakken 
met de volgende stakeholders: 

1. Opdrachtgever: samenwerkende partijen Regio-Midden-Nederland, bestaande uit de provincie Utrecht. 
2. Klant Contact Centra van de samenwerkende partijen; 
3. Wegbeheerders zoals van de samenwerkende partijen, de overige gemeenten in de provincie 

Utrecht en Rijkswaterstaat voor:  
1. Verharding; 
2. Groen; 
3. VRI's, Bewegwijzering en bebording; 
4. Overig wegmeubilair; 

4. Verkeersmanagement centrale Huis ter Heide 
5. Verkeerscentrale Midden-Nederland RWS regiodesk 
6. Weggebruikers; 
7. Bewoners en bedrijven; 
8. Officier van Justitie en Verkeers Ongevallen Analyse Dienst (VOA).

 

Figuur 4 Contextdiagram Camera's 
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2.1.5         Contextdiagram Lokaal Filemeldsysteem 

Een lokaal filemeldsysteem is een elektrotechnische installatie die geplaatst is op een weg waar de kans op 
ongevallen door filevorming reëel is.. Een lokaal filemeldsysteem heeft raakvlakken met de volgende 
stakeholders: 

1. Opdrachtgever: samenwerkende partijen Regio-Midden-Nederland, voor LFMS bestaande uit de 
provincie Utrecht. 

2. Klant Contact Centra van de samenwerkende partijen; 
3. Wegbeheerders van de samenwerkende partijen, overige gemeenten in de provincie Utrecht en 

rijkwaterstaat voor:  
1. Verharding; 
2. Groen; 
3. Wegmeubilair; 

4. Verkeersmanagementcentrale Huis ter Heide 
5. Verkeerscentrale Midden-Nederland RWS Regiodesk 
6. Netbeheerders ondergrondse infrastructuur; 
7. Weggebruikers; 
8. Bewoners en bedrijven; 
9. Openbaar vervoerbedrijven 
10. Hulpdiensten. 

 
Figuur 5 Contextdiagram Filemeldsystemen 
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2.2         Systeem functies 

Vervullers / Functies 

  
 

 TFO-0108 Systeem IPC | 'Instandhouden functies installaties wegsysteem'  

o TFO-0263 Systeem meerjarig onderhoud IPC |  
 TFO-0174 Systeem RVMC Huis ter Heide | 'Managen wegverkeer' 
 TFO-0247 Systeem VMC MN RWS Regiodesk | 'Toepassen regionaal 

verkeersmanagement ' 
 TFO-0183 Beheersysteem IPC | 'Voorzien in adequate beheervoorzieningen '  

 TFO-0184 iAsset | 'Voorzien in een assetbeheersysteem' 
 TFO-0185 Beheercentrale VRI | 'Voorzien in een centrale 

beheerapplicatie verkeersregelinstallaties' 
 TFO-0186 OVL managementsysteem | 'Voorzien in een centrale 

beheerapplicatie openbare verlichting' 
 TFO-0194 VI Beheer | 'Voorzien in een registratiesysteem afhandeling 

storingen VI beheer' 
 TFO-0240 Monitoring dataverkeer | 'Voorziening om het dataverkeer te 

monitoren' 
 TFO-0254 Kwaliteitcentrale (KWC) | 'Monitoring en logging 

bedrijfsgegevens en verkeersgegevens VRI' 
 TFO-0111 Verkeersregelinstallaties | 'Conflictvrij kruisen wegverkeer mogelijk 

maken'  

 TFO-0112 Akoestische signalering VRI |  
 TFO-0124 Rateltikker VRI | 'Weergeven akoestische signalen 

verkeerstekens' 
 TFO-0125 Waarschuwingssignaal VRI | 'Weergeven optische 

signalen waarschuwingstekens' 
 TFO-0113 Apparatuurkast VRI | 'Ruimte en bescherming bieden aan 

apparatuur VRI automaat'  
 TFO-0126 Astro klok VRI | 'Datum en tijd verstrekken aan 

verkeersregelprogramma' 
 TFO-0127 Energievoorziening VRI (inkooppunt) | 'Leveren van 

voedingsenergie VRI' 

 TFO-0128 modules detectie en communicatie t.b.v. OV en 
hulpdiensten | 'Detectie van en communicatie met hulpdiensten 
en OV voertuigen' 

 TFO-0129 Kastafwerking VRI | 'Waarborgen juiste uitstraling en 
onderhoudbaar' 

 TFO-0130 Kastvoet VRI | 'Dragen straatkast VRI' 
 TFO-0131 Noodstroomvoorziening VRI | 'Leveren van alternatieve 

voedingsenergie VRI' 
 TFO-0132 Bedientableau VRI | 'Mogelijkheid bieden 

handbediening VRI (lokale bediening).' 
 TFO-0133 Softwarematige signalen & triggers VRI | 'Voorkomen 

verkeerskundige conflicten ' 
 TFO-0134 Verkeersregeltoestel VRI | 'Autonoom regelen verkeer 

op basis van softwareprogramma' 
 TFO-0135 Verwarmingselement VRI | 'Voorkomen degradatie 

onderdelen door inwerking van vocht' 
 TFO-0172 Kastverlichting VRI | 'Waarborgen lichtniveau voor 

veilig kunnen werken in straatkast VRI' 
 TFO-0178 Veiligheidsaarde apparatuurkast VRI | 'Beveiliging 

tegen ongewenste aanraking spanning voerende delen VRI' 
 TFO-0187 Lusdetectorkaart VRI | 'Verwerken detectie informatie 

tot bezet- en verkeergegevens VRI' 
 TFO-0188 Signaalgroep VRI | 'Verzorgen aansturing en 

lampbewaking verkeerslantaarns VRI' 
 TFO-0189 Interne bedrading apparatuurkast VRI | 'Verzorgen 

signaaloverdracht en energie VRI' 
 TFO-0232 Hang en sluitwerk apparatuurkast VRI | 'Voorzieningen 

om deur te kunnen openen en af te sluiten van apparatuur kast 
VRI' 

 TFO-0238 Log bestanden bedrijfstoestanden en gebeurtenissen 
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VRI | 'Verzamelen informatie om beheer mogelijk te maken' 
 TFO-0245 Laagspanningsverdeelinrichting VRI | 'Verdelen energie 

VRI' 
 TFO-0248 Logbestanden verkeersgegevens VRI | 'Logging van 

verkeersgegevens op de kruising mogelijk maken' 
 TFO-0114 Bekabeling VRI | 'Transport van energie VRI'  

 TFO-0137 Grondkabel VRI | 'Transport van energie van 
straatkast VRI naar meubilair' 

 TFO-0138 Kabelmof VRI | 'Mogelijkheid bieden voor een 
ondergrondse verbinding tussen twee energiekabels' 

 TFO-0139 Snoer VRI |  
 TFO-0180 Aardingssnoer VRI |  
 TFO-0266 Koppelkabel VRI | 'Communicatie onderhouden 

tussen VRI's onderling' 

 TFO-0115 Beweegbare bussluis |  
 TFO-0140 Bussluis VRI | 'Selectief openstellen wegdeel voor OV' 

 TFO-0116 Datakoppeling VRI | 'Het kunnen ontvangen van gewijzigde 
instellingen parameters en het versturen van data naar centrale 
applicaties'  

 TFO-0141 Router/modem VRI | 'Voorziening om datakoppeling 
tussen netwerk en VRI tot stand te brengen' 

 TFO-0117 Lantaarn VRI | 'Weergeven optische signalen stoptekens'  
 TFO-0142 Achtergrondschild VRI | 'Waarborgen zichtbaarheid 

tekens door tegenlicht' 
 TFO-0143 Armatuurkast lantaarn VRI | 'Huisvesten lichtbronnen 

en verzorgen uniforme presentatie stoptekens' 
 TFO-0144 Matrix signaalgever VRI | 'Busbaan rijrichting kunnen 

wisselen' 
 TFO-0145 Secundaire lantaarn VRI | 'Waarborgen zichtbaarheid 

tekens door afscherming zichtlijnen' 

 TFO-0146 Verkeerslantaarn VRI |  
 TFO-0147 Voorwaarschuwingssein (VWS) VRI | 'Waarschuwen 

wegverkeer voor naderen verkeerslichtinstallatie' 

 TFO-0148 Waarschuwingslantaarn VRI |  
 TFO-0149 Wachttijdindicator VRI | 'Verstrekken 

wachttijdinformatie fietsers en voetgangers' 
 TFO-0150 Zonnekap VRI | 'Waarborgen zichtbaarheid tekens 

door zoninval en sneeuwval' 
 TFO-0230 Negenoog VRI | 'Weergeven optische signalen 

openbaar vervoer' 

 TFO-0252 LED lichtbron verkeerslantaarn VRI |  
 TFO-0253 Lamp krypton verkeerslantaarn VRI |  

 TFO-0118 iVRI |  
 TFO-0192 RIS Roadside ITS System | 'Interactie mogelijk maken 

tussen VRI en voertuig' 
 TFO-0193 ITS-applicatie | 'Verwerken datastroom tussen iVRI en 

voertuig' 
 TFO-0119 Markering VRI | 'Weergeven (verkeer)tekens aan 

weggebruiker'  

 TFO-0151 Bebording VRI |  
 TFO-0152 Lusmarkering VRI |  
 TFO-0153 Stopstreep VRI |  

 TFO-0120 Mast VRI | 'Dragen verkeerslantaarns en verkeerstekens'  
 TFO-0154 Aansluitklem VRI | 'Het elektrisch verbinden tussen 

twee geleiders mogelijk maken VRI' 
 TFO-0155 Neigbeugel VRI | 'Het kunnen richten van lantaarns 

boven de weg' 
 TFO-0156 Portaal VRI | 'Dragen verkeerslantaarns beide zijden 

en boven de weg mogelijk maken' 
 TFO-0157 Universeelmast VRI | 'Dragen verkeerslantaarns naast 

de weg mogelijk maken' 
 TFO-0158 Zweepmast VRI | 'Dragen verkeerslantaarns naast en 

boven de weg mogelijk maken' 
 TFO-0173 Combimast VRI - OVL - Wegwijzer | 'Dragen 

informatiedragers bewegwijzering' 
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 TFO-0175 Vlagwegwijzer met verlichting | 'Geleiden wegverkeer 
naar bestemming' 

 TFO-0121 Software en protocollen VRI |  
 TFO-0160 Drivers en protocollen VRI | 'Gegevens overdracht 

tussen de verschillende onderdelen van de automaat mogelijk 
maken' 

 TFO-0161 Systeemsoftware VRI | 'Uitvoeren 
verkeersregelprogramma mogelijk maken op hardware 
automaat' 

 TFO-0162 Verkeersregelprogramma VRI | 'Uitvoeren 
verkeersregelprogramma' 

 TFO-0122 Slagboominstallaties | 'Fysiek scheiden vervoersmodaliteiten'  
 TFO-0163 Slagboom | 'Dynamische afsluiting mogelijk maken' 
 TFO-0164 Slagboomkast | 'Verzorgen aansturing dynamische 

afsluiting' 
 TFO-0167 Detectie VRI | 'Detecteren verkeer bij kruising'  

 TFO-0168 Massadetectielus VRI | 'Het detecteren van verkeer 
middels verstoring magnetisch veld' 

 TFO-0169 Drukknop detectie VRI | 'Het verzorgen van een 
aanvraag middels drukknop' 

 TFO-0170 Radardetectie VRI | 'Het detecteren van verkeer 
middels radiogolven' 

 TFO-0171 Videodetectie VRI | 'Het detecteren van vekeer 
middels beeldherkenning' 

 TFO-0002 Berm | 'Ruimte bieden aan elektrische systemen'  
 TFO-0008 Verhardingen | 'Veilige toegang tot systemen mogelijk maken.'  

 TFO-0035 Tegelplateau | 'Bieden stabiele ondergrond voor 
servicepersoneel' 

 TFO-0036 Voertuigopstelplaats | 'Dragen en ruimte bieden aan 
servicevoertuig' 

 TFO-0005 Openbare verlichting (OVL) | 'Waarborgen van de verkeersveiligheid'  
 TFO-0017 Veiligheidsaarde OVL | 'Beveiliging tegen ongewenste 

aanraking spanning voerende delen OVL' 
 TFO-0018 Actieve wegmarkering OVL | 'Actief aangeven 

rijstrookmarkering'  
 TFO-0046 Lichtelement in wegdek OVL | 'Verzorgen 

lichtuitstraling vanuit wegdek richting weggebruiker' 
 TFO-0019 Armatuur OVL | 'Ondersteunen rijtaak bij duister'  

 TFO-0047 Lamp OVL |  
 TFO-0020 Bekabeling OVL | 'Transport van energie van straatkast naar 

lichtmast'  

 TFO-0048 Grondkabel OVL |  
 TFO-0049 Kabelmof OVL |  
 TFO-0050 Snoer OVL |  

 TFO-0021 Lichtmast OVL | 'Dragen lichtbron'  

 TFO-0051 Mastmateriaal OVL |  
 TFO-0052 Uithouder OVL |  
 TFO-0053 Voorschakelapparaat (VSA) OVL |  
 TFO-0107 Dimunit OVL | 'Energiebesparing door dimmen 

verlichting mogelijk maken' 

 TFO-0181 Lichtmastnummer OVL |  
 TFO-0250 Aardingssnoer lichtmast OVL | 'Vereffenen mogelijk 

potentiaal verschil lichtmast' 
 TFO-0022 Apparatuurkast OVL | 'Ruimte en bescherming bieden aan 

apparatuur en laagspanningsverdeelinrichting OVL'  
 TFO-0054 Astroklok OVL | 'Schakelen verlichting op instelbare 

tijdstippen' 
 TFO-0055 Inkooppunt OVL | 'Leveren van voedingsenergie OVL' 
 TFO-0056 Kastverlichting OVL | 'Waarborgen lichtniveau voor 

veilig kunnen werken in straatkast OVL' 
 TFO-0057 Laagspanningsverdeelinrichting OVL | 'Verdelen 

energie OVl' 

 TFO-0105 Hang- en sluitwerk apparatuurkast OVL | 
'Voorzieningen om deur te kunnen openen en af te sluiten van 
apparatuur kast OVL' 
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 TFO-0176 Kastsokkel OVL | 'Dragen straatkast OVL' 

 TFO-0177 Veiligheidsaarde OVL |  
 TFO-0059 Segmentcontroller OVL | 'Het instellen van dimregimes 

verlichting mogelijk maken' 

 TFO-0242 Kortsluit-, overbelasting- en aardsluitbeveiliging OVL | 
'Beveiligen tegen kortsluiting en overbelasting' 

 TFO-0023 Datakoppeling OVL | 'Beheer op afstand verlichting mogelijk 
maken'  

 TFO-0058 Router/modem OVL | 'Voorziening om datakoppeling 
tussen netwerk en OVL tot stand te brengen' 

 TFO-0166 Tunnelarmatuur | 'Ondersteunen rijtaak in tunnels en 
onderdoorgangen' 

 TFO-0229 No-Break installatie N237 | 'Leveren van alternatieve 
voedingsenergie OVL verdiepte ligging N237' 

 TFO-0007 Bermpalen actieve markering | 'Actief aangeven verloop van de 
weg'  

 TFO-0165 LED bermpaal |  
 TFO-0251 Verlichting ABRI | 'Bieden sociale veiligheid middels 

verlichting bij haltes openbaar vervoer' 
 TFO-0191 Meetsystemen OVL | 'Schakelen verlichting op basis van 

verkeersintensiteit en meteo'  
 TFO-0208 Apparatuurkast MS OVL | 'Ruimte bieden en 

bescherming bieden aan apparatuur MS'  
 TFO-0212 Energievoorziening MS | 'Leveren van 

voedingsenergie meetsysteem' 

 TFO-0234 Hang- en sluitwerk apparatuurkast MS | 
'Voorzieningen om deur te kunnen openen en af te 
sluiten van apparatuur kast MS' 

 TFO-0235 Meettoestel MS OVL | 'Verwerken 
detectiegegevens naar verkeersgegevens MS' 

 TFO-0237 Veiligheidsaarding MS | 'Beveiliging tegen 
ongewenste aanraking spanning voerende delen MS' 

 TFO-0249 Logbestanden verkeersgegevens MS | 
'Logging bedrijfstoestanden en verkeersgegevens MS' 

 TFO-0209 Detectie MS OVL | 'Detecteren voertuigen'  
 TFO-0255 Massadetectielus MS OVL | 'Meten 

verkeersintensiteiten' 
 TFO-0211 Bekabeling MS | 'transporteren elektrische energie 

tussen lussen en apparatuurkast' 

 TFO-0256 Weerstation MS OVL |  
 TFO-0272 Verlichting bewegwijzering NBD | 'Verlichten bewegwijzering' 

 TFO-0004 Dataverbinding | 'Voorzien in informatieoverdracht tussen wegsysteem 
en wegverkeersleider'  

 TFO-0014 DSL-verbinding | 'Voorzien in datacommunicatie middels 
koperkabel DSL'  

 TFO-0044 Telefoonaansluiting |  
 TFO-0015 Glasvezelnetwerk | 'Voorzien in datacommunicatie middels 

glasvezel'  

 TFO-0037 Glasvezelkabel |  
 TFO-0038 Glasvezelkabelbox | 'Voorziening om 

glasvezelverbindingen onder te brengen' 
 TFO-0039 Glasvezelaansluitbox | 'TF-0128 - Voorziening om 

apparatuur op de daartoe aangewezen glasvezel te patchen' 

 TFO-0040 Patchpaneel |  
 TFO-0041 Patchkabel |  
 TFO-0042 Pigtailvezel |  

 TFO-0016 GSM-netwerk | 'Voorzien in draadloze datacommunicatie'  

 TFO-0043 GSM-antenne |  
 TFO-0045 SIM-kaart |  

 TFO-0241 Actieve netwerkcomponenten | 'Voorzieningen om het 
dataverkeer te managen' 

 TFO-0244 Voedingsvoorziening netwerkcomponenten | 'Leveren van 
voedingsenergie netwerk' 

 TFO-0003 Camerasysteem | 'Wegverkeersleider voorzien van visuele beelden 
van de infrastructuur'  
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 TFO-0009 Bekabeling camera | 'Verzorgen signaaloverdracht en energie 
ten behoeve van camera' 

 TFO-0010 Beugel camera | 'Het bevestigen van een camera op een 
draagconstructie mogelijk maken' 

 TFO-0011 Observatie camera | 'De wegverkeersleider voorzien van 
beelden van door VRI's geregelde kruisingen' 

 TFO-0012 Data koppeling camera PT&Z | 'Het kunnen richten en 
inzoomen van een camera op afstand' 

 TFO-0013 Mast camera | 'Dragen van een camera mogelijk maken' 
 TFO-0182 Web camera | 'De wegverkeersleider voorzien van beelden 

van belangrijke punten in de infrastructuur' 
 TFO-0239 Data koppeling data- en videotransmissie camera | 'Voorziening 

om datakoppeling tussen netwerk en camera's tot stand te brengen' 
 TFO-0243 Voeding camerasysteem | 'Leveren van voedingsenergie 

camera' 
 TFO-0190 Lokaal Filemeldsysteem | 'Informeren weggebruiker over naderende 

filevorming'  

 TFO-0195 Detectie Lokaal FMS |  
 TFO-0201 Detectielussen luspaar FMS | 'Detecteren verkeer op 

filegevoelige lokatie' 
 TFO-0196 Apparatuurkast FMS | 'Ruimte bieden en bescherming bieden 

aan apparatuur FMS'  
 TFO-0202 Filemeldtoestel | 'Verwerken detectieinformatie tot wel 

of niet een filemelding' 
 TFO-0203 Lusdetectorkaart FMS | 'Detecteren file (congestie)' 
 TFO-0204 Interne bekabeling apparatuurkast FMS | 'Verzorgen 

signaaloverdracht en energie FMS' 
 TFO-0205 Kastverlichting FMS | 'Waarborgen lichtniveau voor 

veilig kunnen werken in straatkast FMS' 
 TFO-0206 Energievoorziening FMS | 'Verzorgen 

energievoorziening aan FMS' 
 TFO-0207 Kastverwarming FMS | 'Voorkomen degradatie 

onderdelen door inwerking van vocht FMS' 
 TFO-0231 Veiligheidsaarding FMS | 'Beveiliging tegen 

ongewenste aanraking spanning voerende delen FMS' 

 TFO-0233 Hang- en sluitwerk apparatuurkast FMS | 
'Voorzieningen om deur te kunnen openen en af te sluiten van 
apparatuur kast LFMS' 

 TFO-0197 Signaalgever J33 FMS | 'Tonen fileteken aan weggebruiker' 
 TFO-0198 Mast signaalgever FMS | 'Dragen signaalgever FMS' 
 TFO-0199 Bekabeling FMS | 'Transporteren elektrische energie FMS' 
 TFO-0200 Datakoppeling FMS | 'Voorziening om datakoppeling tussen 

netwerk en FMS tot stand te brengen' 
 TFO-0123 Snelheid Informatie displays (SID) / Smiley | 'Informeren 

verkeersdeelnemer maximum snelheid'  

 TFO-0210 Energievoorziening Snelheid Informatie Display SID (Smiley) | 
'Leveren van voedingsenergie Snelheids Informatie Display' 

o TFO-0262 Systeem eenmalige activiteiten IPC |  
 TFO-0213 Sleutelbeheersysteem | 'Voorkomen toegang door onbevoegden'  

 TFO-0214 Sloten areaal provincie Utrecht | 'Selectief toegang verlenen 
voor wegbeheerder provincie' 

 TFO-0267 Sloten areaal gemeente Utrecht | 'Selectief toegang verlenen 
voor wegbeheerder gemeente Utrecht' 

 TFO-0270 Sloten areaal gemeente Woerden | 'Selectief toegang verlenen 
voor wegbeheerder gemeente Woerden' 

 TFO-0264 Vervangen Verkeersregelinstallaties | 'Voorkomen functieverlies door 
einde levensduur VRI onderdelen' 

 TFO-0265 Vervangen Openbare Verlichting | 'Voorkomen functieverlies door einde 
levensduur en verduurzamen, onderdelen openbare verlichting.' 
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2.3         Systeemboom 

Functies / Vervullers 

  
 

 TF-0001 Instandhouden functies installaties wegsysteem | 'Systeem IPC'  

o TF-0007 Bieden veilige omgeving |  
 TF-0175 Bieden sociale veiligheid middels verlichting bij haltes openbaar vervoer | 

'Verlichting ABRI' 

 TF-0177 Schakelen verlichting op basis van verkeersintensiteit en meteo | 
'Meetsystemen OVL'  

 TF-0180 Meten neerslag |  
 TF-0181 Meten omgevingstemperatuur |  
 TF-0178 Meten verkeersintensiteiten | 'Massadetectielus MS OVL' 

 TF-0179 Meten wegdektemperatuur |  
 TF-0182 Meten windrichting |  
 TF-0183 Meten windsnelheid |  
 TF-0184 Verwerken meetgegevens verkeer en meteo tot schakelopdracht |  

 TF-0018 Waarborgen van de verkeersveiligheid | 'Openbare verlichting (OVL)'  

 TF-0186 Voorkomen functieverlies door einde levensduur en verduurzamen, 
onderdelen openbare verlichting. | 'Vervangen Openbare Verlichting' 

 TF-0019 Waarborgen veilig werken laagspanningsinstallaties |  
 TF-0079 Beveiliging tegen ongewenste aanraking spanning voerende delen 

FMS | 'Veiligheidsaarding FMS' 

 TF-0080 Beveiliging tegen ongewenste aanraking spanning voerende delen 
MS | 'Veiligheidsaarding MS' 

 TF-0055 Beveiliging tegen ongewenste aanraking spanning voerende delen 
OVL | 'Veiligheidsaarde OVL'  

 TF-0174 Vereffenen mogelijk potentiaal verschil lichtmast | 
'Aardingssnoer lichtmast OVL' 

 TF-0062 Beveiliging tegen ongewenste aanraking spanning voerende delen 
VRI | 'Veiligheidsaarde apparatuurkast VRI' 

 TF-0166 Bieden stabiele ondergrond voor servicepersoneel | 'Tegelplateau' 

 TF-0011 Dragen en ruimnte bieden aan servicevoertuig | 
'Voertuigopstelplaats' 

 TF-0087 Veilige toegang tot systemen mogelijk maken. | 'Verhardingen' 
 TF-0043 Voorkomen toegang door onbevoegden | 'Sleutelbeheersysteem'  

 TF-0111 Selectief toegang verlenen voor wegbeheerder gemeente 
Utrecht | 'Sloten areaal gemeente Utrecht' 

 TF-0118 Selectief toegang verlenen voor wegbeheerder gemeente 
Woerden | 'Sloten areaal gemeente Woerden' 

 TF-0110 Selectief toegang verlenen voor wegbeheerder provincie | 
'Sloten areaal provincie Utrecht' 

 TF-0141 Voorzieningen om deur te kunnen openen en af te sluiten van 
apparatuur kast LFMS | 'Hang- en sluitwerk apparatuurkast FMS' 

 TF-0142 Voorzieningen om deur te kunnen openen en af te sluiten van 
apparatuur kast MS | 'Hang- en sluitwerk apparatuurkast MS' 

 TF-0140 Voorzieningen om deur te kunnen openen en af te sluiten van 
apparatuur kast OVL | 'Hang- en sluitwerk apparatuurkast OVL' 

 TF-0139 Voorzieningen om deur te kunnen openen en af te sluiten van 
apparatuur kast VRI | 'Hang en sluitwerk apparatuurkast VRI' 

 TF-0173 Waarborgen lichtniveau voor veilig kunnen werken in straatkast 
FMS | 'Kastverlichting FMS' 

 TF-0035 Waarborgen lichtniveau voor veilig kunnen werken in straatkast 
OVL | 'Kastverlichting OVL' 

 TF-0036 Waarborgen lichtniveau voor veilig kunnen werken in straatkast VRI 
| 'Kastverlichting VRI' 

o TF-0005 Conflictvrij kruisen wegverkeer mogelijk maken | 'Verkeersregelinstallaties'  

 TF-0026 Autonoom regelen verkeer op basis van softwareprogramma | 
'Verkeersregeltoestel VRI'  

 TF-0160 Gegevens overdracht tussen de verschillende onderdelen van de 
automaat mogelijk maken | 'Drivers en protocollen VRI' 

 TF-0052 Uitvoeren verkeersregelprogramma | 'Verkeersregelprogramma 
VRI' 
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 TF-0159 Uitvoeren verkeersregelprogramma mogelijk maken op hardware 
automaat | 'Systeemsoftware VRI' 

 TF-0188 Communicatie onderhouden tussen VRI's onderling | 'Koppelkabel VRI' 
 TF-0187 Datum en tijd verstrekken aan verkeersregelprogramma | 'Astro klok VRI' 
 TF-0027 Detecteren verkeer bij kruising | 'Detectie VRI'  

 TF-0030 Detectie van en communicatie met hulpdiensten en OV voertuigen | 
'modules detectie en communicatie t.b.v. OV en hulpdiensten' 

 TF-0165 Het detecteren van verkeer middels beeldherkenning | 
'Videodetectie VRI' 

 TF-0164 Het detecteren van verkeer middels radiogolven | 'Radardetectie 
VRI' 

 TF-0162 Het detecteren van verkeer middels verstoring magnetisch veld | 
'Massadetectielus VRI' 

 TF-0163 Het verzorgen van een aanvraag middels drukknop | 'Drukknop 
detectie VRI' 

 TF-0038 Dragen verkeerslantaarns en verkeerstekens | 'Mast VRI'  

 TF-0158 Dragen verkeerslantaarns beide zijden en boven de weg mogelijk 
maken | 'Portaal VRI' 

 TF-0156 Dragen verkeerslantaarns naast de weg mogelijk maken | 
'Universeelmast VRI' 

 TF-0157 Dragen verkeerslantaarns naast en boven de weg mogelijk maken | 
'Zweepmast VRI' 

 TF-0155 Het elektrisch verbinden tussen twee geleiders mogelijk maken VRI | 
'Aansluitklem VRI' 

 TF-0161 Het kunnen ontvangen van gewiijzigde instellingen parameters en het 
versturen van data naar centrale applicaties | 'Datakoppeling VRI' 

 TF-0154 Het kunnen richten van lantaarns boven de weg | 'Neigbeugel VRI' 

 TF-0147 Logging van verkeersgegevens op de kruising mogelijk maken | 
'Logbestanden verkeersgegevens VRI' 

 TF-0051 Mogelijkheid bieden handbediening VRI (lokale bediening). | 'Bedientableau 
VRI' 

 TF-0076 Verstrekken wachttijdinformatie fietsers en voetgangers | 
'Wachttijdindicator VRI' 

 TF-0149 Verwerken detectieinformatie tot bezet- en verkeergegevens VRI | 
'Lusdetectorkaart VRI' 

 TF-0069 Verzamelen informatie om beheer mogelijk te maken | 'Log bestanden 
bedrijfstoestanden en gebeurtenissen VRI' 

 TF-0150 Verzorgen aansturing en lampbewaking verkeerslantaarns VRI | 
'Signaalgroep VRI' 

 TF-0151 Verzorgen signaaloverdracht en energie VRI | 'Interne bedrading 
apparatuurkast VRI' 

 TF-0185 Voorkomen functieverlies door einde levensduur VRI onderdelen | 
'Vervangen Verkeersregelinstallaties' 

 TF-0144 Waarschuwen wegverkeer voor naderen verkeerslichtinstallatie | 
'Voorwaarschuwingssein (VWS) VRI' 

 TF-0066 Weergeven (verkeer)tekens aan weggebruiker | 'Markering VRI' 
 TF-0023 Weergeven akoestiche signalen verkeerstekens | 'Rateltikker VRI' 
 TF-0014 Weergeven optische signalen stoptekens | 'Lantaarn VRI'  

 TF-0104 Huisvesten lichtbronnen en verzorgen uniforme presentatie 
stoptekens | 'Armatuurkast lantaarn VRI' 

 TF-0075 Waarborgen zichtbaarheid tekens door afscherming zichtlijnen | 
'Secundaire lantaarn VRI' 

 TF-0073 Waarborgen zichtbaarheid tekens door tegenlicht | 
'Achtergrondschild VRI' 

 TF-0074 Waarborgen zichtbaarheid tekens door zoninval en sneeuwval | 
'Zonnekap VRI' 

 TF-0102 Weergeven optische signalen openbaar vervoer | 'Negenoog VRI' 

 TF-0029 Weergeven optische signalen waarschuwingstekens | 
'Waarschuwingssignaal VRI' 

o TF-0002 Managen wegverkeer | 'Systeem RVMC Huis ter Heide'  
 TF-0072 Busbaan rijrichting kunnen wisselen | 'Matrix signaalgever VRI' 
 TF-0025 Fysiek scheiden vervoersmodaliteiten | 'Slagboominstallaties'  

 TF-0152 Dynamische afsluiting mogelijk maken | 'Slagboom' 
 TF-0153 Verzorgen aansturing dynamische afsluiting | 'Slagboomkast' 

 TF-0028 Informeren wegverkeersleider toestand op de weg |  
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 TF-0061 Voorzien in informatieoverdracht tussen wegsysteem en 
wegverkeersleider | 'Dataverbinding'  

 TF-0128 TF-0128 - Voorziening om apparatuur op de daartoe 
aangewezen glasvezel te patchen | 'Glasvezelaansluitbox' 

 TF-0120 Voorzien in datacommunicatie middels glasvezel | 
'Glasvezelnetwerk' 

 TF-0127 Voorzien in datacommunicatie middels koperkabel DSL | 
'DSL-verbinding' 

 TF-0119 Voorzien in draadloze datacommunicatie | 'GSM-netwerk' 

 TF-0125 Voorziening om datakoppeling tussen netwerk en 
camera's tot stand te brengen | 'Data koppeling data- en 
videotransmissie camera' 

 TF-0124 Voorziening om datakoppeling tussen netwerk en FMS tot 
stand te brengen | 'Datakoppeling FMS' 

 TF-0123 Voorziening om datakoppeling tussen netwerk en OVL tot 
stand te brengen | 'Router/modem OVL' 

 TF-0122 Voorziening om datakoppeling tussen netwerk en VRI tot 
stand te brengen | 'Router/modem VRI' 

 TF-0126 Voorziening om glasvezelverbindingen onder te brengen | 
'Glasvezelkabelbox' 

 TF-0129 Voorziening om het dataverkeer te monitoren | 
'Monitoring dataverkeer' 

 TF-0121 Voorzieningen om het dataverkeer te managen | 'Actieve 
netwerkcomponenten' 

 TF-0083 Wegverkeersleider voorzien van visuele beelden van de 
infrastructuur | 'Camerasysteem'  

 TF-0100 De wegverkeersleider voorzien van beelden van 
belangrijke punten in de infrastructuur | 'Web camera' 

 TF-0099 De wegverkeersleider voorzien van beelden van door 
VRI's geregelde kruisingen | 'Observatie camera' 

 TF-0096 Dragen van een camera mogelijk maken | 'Mast camera' 

 TF-0098 Het bevestigen van een camera op een draagconstructie 
mogelijk maken | 'Beugel camera' 

 TF-0095 Het kunnen richten en inzoomen van een camera op 
afstand | 'Data koppeling camera PT&Z' 

 TF-0170 Verzorgen signaaloverdracht en energie ten behoeve van 
camera | 'Bekabeling camera' 

 TF-0065 Interactie mogelijk maken tussen VRI en voertuig | 'RIS Roadside ITS 
System'  

 TF-0077 Verwerken datastroom tussen iVRI en voertuig | 'ITS-applicatie' 
 TF-0060 Selectief openstellen wegdeel voor OV | 'Bussluis VRI ' 
 TF-0037 Toepassen regionaal verkeersmanagement | 'Systeem VMC MN RWS 

Regiodesk' 

 TF-0012 Visueel geleiden verkeer (doorstroming) |  
 TF-0168 Actief aangeven rijstrookmarkering | 'Actieve wegmarkering OVL'  

 TF-0169 Verzorgen lichtuitstraling vanuit wegdek richting 
weggebruiker | 'Lichtelement in wegdek OVL' 

 TF-0167 Actief aangeven verloop van de weg | 'Bermpalen actieve 
markering' 

 TF-0013 Ondersteunen rijtaak bij duister | 'Armatuur OVL'  

 TF-0070 Beheer op afstand verlichting mogelijk maken | 
'Datakoppeling OVL' 

 TF-0067 Dragen lichtbron | 'Lichtmast OVL' 
 TF-0068 Schakelen verlichting op instelbare tijdstippen | 'Astroklok 

OVL' 

 TF-0017 Ondersteunen rijtaak in tunnels en onderdoorgangen | 
'Tunnelarmatuur' 

o TF-0134 Monitoren wegverkeer en verzamelen verkeersgegevens weginfrastructuur provincie 
Utrecht |  

 TF-0135 Detecteren voertuigen | 'Detectie MS OVL' 
 TF-0146 Logging bedrijfstoestanden en verkeersgegevens MS | 'Logbestanden 

verkeersgegevens MS' 

 TF-0176 Monitoring en logging bedrijfsgegevens en verkeersgegevens VRI | 
'Kwaliteitscentrale (KWC)' 

 TF-0137 transporteren elektrische energie tussen lussen en apparatuurkast | 
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'Bekabeling MS' 
 TF-0136 Verwerken detectiegegevens naar verkeersgegevens MS | 'Meettoestel MS 

OVL' 

o TF-0004 Navigeren mogelijk maken |  
 TF-0016 Dragen informatiedragers bewegwijzering | 'Combimast VRI - OVL - 

Wegwijzer' 
 TF-0015 Geleiden wegverkeer naar bestemming | 'Vlagwegwijzer met verlichting'  

 TF-0190 Verlichten bewegwijzering | 'Verlichting bewegwijzering NBD' 

o TF-0039 Ruimte bieden aan systeem |  
 TF-0041 Dragen straatkast OVL | 'Kastsokkel OVL' 
 TF-0042 Dragen straatkast VRI | 'Kastvoet VRI' 
 TF-0040 Ruimte bieden aan elektrische systemen | 'Berm' 

o TF-0084 Voldoen aan duurzaamheidsbeleid |  
 TF-0085 Energiebesparing door dimmen verlichting mogelijk maken | 'Dimunit OVL' 

 TF-0086 Het instellen van dimregimes verlichting mogelijk maken | 
'Segmentcontroller OVL' 

o TF-0056 Voorkomen degradatie door klimaat en weersinvloeden |  
 TF-0092 Ruimte bieden en bescherming bieden aan apparatuur FMS | 

'Apparatuurkast FMS' 

 TF-0133 Ruimte bieden en bescherming bieden aan apparatuur MS | 
'Apparatuurkast MS OVL' 

 TF-0145 Ruimte en bescherming bieden aan apparatuur en 
laagspanningsverdeelinrichting OVL | 'Apparatuurkast OVL' 

 TF-0131 Ruimte en bescherming bieden aan apparatuur VRI automaat | 
'Apparatuurkast VRI' 

 TF-0053 Voorkomen degradatie onderdelen door inwerking van vocht | 
'Verwarmingselement VRI' 

 TF-0172 Voorkomen degradatie onderdelen door inwerking van vocht FMS | 
'Kastverwarming FMS' 

o TF-0010 Voorkomen probleemsituaties |  
 TF-0024 Informeren verkeersdeelnemer maximum snelheid | 'Snelheid Informatie 

displays (SID) / Smiley' 
 TF-0078 Informeren weggebruiker over naderende filevorming | 'Lokaal 

Filemeldsysteem'  
 TF-0089 Detecteren file (congestie) | 'Lusdetectorkaart FMS' 
 TF-0143 Detecteren verkeer op filegevoelige locatie | 'Detectielussen 

luspaar FMS' 
 TF-0093 Dragen signaalgever FMS | 'Mast signaalgever FMS' 
 TF-0088 Tonen fileteken aan weggebruiker | 'Signaalgever J33 FMS' 
 TF-0094 Transporteren elektrische energie FMS | 'Bekabeling FMS' 

 TF-0090 Verwerken detectie informatie tot wel of niet een filemelding | 
'Filemeldtoestel' 

 TF-0091 Verzorgen energievoorziening aan FMS | 'Energievoorziening 
FMS' 

 TF-0171 Verzorgen signaaloverdracht en energie FMS | 'Interne bekabeling 
apparatuurkast FMS' 

 TF-0022 Voorkomen verkeerskundige conflicten | 'Softwarematige signalen & 
triggers VRI' 

o TF-0105 Voorzien in adequate beheervoorzieningen | 'Beheersysteem IPC'  
 TF-0106 Voorzien in een assetbeheersysteem | 'iAsset' 
 TF-0108 Voorzien in een centrale beheerapplicatie openbare verlichting | 'OVL 

managementsysteem' 

 TF-0107 Voorzien in een centrale beheerapplicatie verkeersregelinstallaties | 
'Beheercentrale VRI' 

 TF-0109 Voorzien in een registratiesysteem afhandeling storingen VI beheer | 'VI 
Beheer' 

o TF-0008 Waarborgen beschikbaarheid energievoorziening |  
 TF-0049 Beveiligen tegen kortsluiting en overbelasting | 'Kortsluit-, overbelasting- 

en aardsluitbeveiliging OVL' 
 TF-0101 Leveren van alternatieve voedingsenergie OVL verdiepte ligging N237 | 'No-

Break installatie N237' 
 TF-0050 Leveren van alternatieve voedingsenergie VRI | 'Noodstroomvoorziening 

VRI' 
 TF-0033 Leveren van voedingsenergie camera | 'Voeding camerasysteem' 
 TF-0138 Leveren van voedingsenergie meetsysteem | 'Energievoorziening MS' 
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 TF-0034 Leveren van voedingsenergie netwerk | 'Voedingsvoorziening 
netwerkcomponenten' 

 TF-0031 Leveren van voedingsenergie OVL | 'Inkooppunt OVL' 

 TF-0032 Leveren van voedingsenergie Snelheids Informatie Display | 
'Energievoorziening Snelheid Informatie Display SID (Smiley)' 

 TF-0020 Leveren van voedingsenergie VRI | 'Energievoorziening VRI (inkooppunt)' 
 TF-0058 Transport van energie van straatkast naar lichtmast | 'Bekabeling OVL' 
 TF-0057 Transport van energie van straatkast VRI naar meubilair | 'Grondkabel VRI'  

 TF-0059 Mogelijkheid bieden voor een ondergrondse verbinding tussen twee 
energiekabels | 'Kabelmof VRI' 

 TF-0064 Transport van energie VRI | 'Bekabeling VRI' 
 TF-0046 Verdelen energie OVl | 'Laagspanningsverdeelinrichting OVL' 
 TF-0047 Verdelen energie VRI | 'Laagspanningsverdeelinrichting VRI' 

o TF-0006 Waarborgen juiste uitstraling en onderhoudbaar | 'Kastafwerking VRI' 
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2.4         Scopedemarcatie 

Installatie Activiteit Overheid 
Scope 
ja/nee/coördinatie 

Underpinning 
contractor 

Openbare Verlichting 
Functieverlies ondergrondse 
kabelinfrastructuur 

Provincie 
Ja, eigen net 
Coördinatie net 
netbeheerder 

  
Stedin / Liander 

    Gemeenten  Nee   

  
Masten aan en afkoppelen eigen net 
en net van netbeheerder. 

Provincie Ja   

    Gemeenten Nee   

  
Diverse beheer en onderhouds 
activiteiten provincie 

Provincie Ja 

 Montad (Moon)  
Luminext 
(Luminizer) 
Contracten anti 
aamplak 
coating systemen 
(CAS contracten) 
Hoeflake 
(Beheeronline) 
  

    Gemeenten Nee   

Verkeersregelinstallatie 

Technisch- en functioneelbeheer, 
o.a.oplossen 
functieverliezen systeemsoftware, 
(bedien) applicatiesoftware, 
driversoftware en noodstroom. 
Technisch beheer regelprogramma. 

Alle 
overheden 

Ja en coördinatie 
indien OG contract 
heeft met 
systeemleverancier. 
Functioneel beheer 
regelprogramma bij 
OG 

Vialis 
Dynniq 
Ko Hartog 
Siemens 
SWARCO 

Verkeersregelinstallatie 
Overig onderhoud, meubilair, 
ondergrondse infra en 
voertuigdetectie 

Alle 
overheden 

Ja = 

Verkeersregelinstallatie 
RWS- K0023 

Overig onderhoud, meubilair, 
ondergrondse infra en 
voertuigdetectie 

Provincie coördinatie 
DVM 
Servicedesk 
RWS 

Slagboominstallaties 
en bussluizen 
(als onderdeel VRI) 

Alle activiteiten Provincie Ja - 

Lokaal Filemeldsysteem   Alle activiteiten Provincie Ja  Vialis en Dynniq 

Snelheid Informatie 
Display’s Smileys 

Alle activiteiten Provincie Ja - 

Camera’s Alle activiteiten Provincie Ja   

    Gemeenten Nee   

Dataverbindingen Functieverlies glasvezelnetwerk 
Provincie en 
gemeente 
Utrecht 

Ja indien geen 
contract 
coördinatie bij 
contract 

Eurofiber 
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overige 
gemeenten 

nee   

  Functieverlies DSL Provincie Coördinatie Netwerkprovider 

  Functieverlies communicatie Gemeenten Coördinatie   Netwerkprovider 

  Functieverlies GSM netwerk Gemeenten Coördinatie Netwerkprovider 

Elektriciteitsvoorziening 
Functieverlies elektriciteitsvoorziening 
voor inkooppunt van VRI 

Alle 
overheden 

Coördinatie 
Stedin en 
Liander 

  
Functieverlies elektriciteitsvoorziening 
voor inkooppunt van OVL, camera’s 
en netwerk 

provincie Coördinatie 
Stedin en 
Liander 

          

Tabel 1 Scopedemarcatie 
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3     Eisen systeem IPC 
 
Dit hoofdstuk bevat de eisen die aan het systeem worden gesteld. Per eis wordt de bijbehorende informatie 
gegeven conform onderstaande tabel: 

 

 Initiator  

Status  

Bovenliggende 
eis 

 

Onderliggende 
eis(en) 

 

Verificatiemethode  

  

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen die zijn afgeleid uit de functieanalyse. 

In dit hoofdstuk zijn tevens de eisen opgenomen die zijn afgeleid uit de aspectenanalyse, geordend naar de 
aspecten: 

  Betrouwbaarheid (BT) 

  Beschikbaarheid (BS) 

  Onderhoudbaarheid (OH) 

  Veiligheid (VH) 

  Gezondheid GZ) 

  Omgevingshinder (OM) 

  Duurzaamheid (DU) 

  Vormgeving (VO) 

  Toekomstvastheid (TV) 

  Sloop (SL) 

Bovengenoemde aspecten zijn toegelicht in de begrippenlijst. 

Daar waar in de eisen het woord "correct" in verband met de werking van het Areaal wordt gebruikt, staat dit 
gelijk aan "de technische werking, zoals beoogd bij ontwerp van het betreffende onderdeel van het Areaal". 

Voorbeeld: als een verkeersregelautomaat "groen licht" uitstuurt naar een verkeerslantaarn, betekent correcte 
werking dat de betreffende lantaarn van de buiteninstallatie duidelijk zichtbaar "groen licht" geeft. De correcte 
werking heeft in dit verband geen betrekking op verkeerskundige parameters zoals groentijden. 
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3.0         Topeisen systeem IPC meerjarig onderhoud 
 
Topeis meerjarig onderhoud 

0VSE-TOPEIS-0001 Systeem IPC veilige doorstroming 

Het systeem IPC dient de veiligheid, 
beschikbaarheid en de doorstroming van het 
wegennet van de wegbeheerder te faciliteren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) VSE-0617, VSE-0629, VSE-
0626, 0VSE-TOPEIS-0004, 
VSE-0621, 0VSE-TOPEIS-
0003, 0VSE-TOPEIS-0002, 
VSE-0612, VSE-0625 

Toelichting De systemen behorende bij het systeem IPC dienen de 
taken, waarvoor deze ontworpen zijn, correct uit te voeren. 

Verificatiemethode Onderliggende eisen 

 
 

0VSE-TOPEIS-0002 Systeem IPC wisselt managementgegevens uit. 

Het systeem IPC levert de benodigde 
managementgegevens aan de RVMC HtH om zijn 
verkeersmanagementtaken uit te kunnen voeren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0001 

Onderliggende eis(en) 110001 

Verificatiemethode Onderliggende eisen 

 
 

0VSE-TOPEIS-0003 Systeem IPC levert beheergegevens 

Het systeem IPC levert de benodigde gegevens 
om de beheer- en onderhoudstaken efficiënt uit te 
kunnen voeren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0001 

Onderliggende eis(en) VSE-0624 

Toelichting Onder gegevens wordt in deze status- en storingsmeldingen 
verstaan zoals die bij aanvang contract door de 
verschillende installaties langs de kant van de weg worden 
geleverd aan de verschillende centrale systemen. 

Verificatiemethode Onderliggende eisen 

 
 

0VSE-TOPEIS-0004 Het Systeem IPC voert verkeersmanagement opdrachten uit. 

Het systeem IPC voert de 
verkeersmanagementopdrachten uit gegeven door 
een systeem of wegverkeersleider. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Onder verkeersmanagementopdrachten wordt bedoeld het 
instellen van een alternatieve verkeersregelprogramma en/of 
het bedienen op afstand van installaties zoals het vrijgeven 
van busbanen e.d. 

Verificatiemethode  

 
 

TE-23 Conditiescore 
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TE-23 Conditiescore 

De installaties (beheerobject) moeten bij einde 
van de overeenkomst een conditiescore hebben 
van 3 conform de NEN 2767-1 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

TE-24 Beschikbaar zijn en betrouwbaar functioneren 

Een installatie moet beschikbaar zijn, betrouwbaar 
functioneren en vrij zijn van storingen.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

TE-25 Bescherming installaties 

De installaties moeten zijn beschermd tegen 
vandalisme, oneigenlijk gebruik en onbevoegde 
toegang.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

TE-27 Veilig werken 

Het systeem IPC dient in zodanige staat te 
verkeren dat de veiligheid van gebruikers, 
personeel en de omgeving niet in gevaar komt. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

TE-28 Functieverlies 

Functieverlies van de installaties moet worden 
voorkomen en optredend functieverlies moet 
worden hersteld. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

TE-31 Hinder omgeving 

De installaties mogen niet meer hinder 
veroorzaken in de omgeving dan het huidige 
kwaliteitsniveau. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Geen hinder moet hier worden geïnterpreteerd als niet 
anders dan uit zijn functie voortkomend. 

 
 

TE-34 Duurzaamheid 

Een installatie moet veilig, efficiënt, effectief, niet 
onnodig milieubelastend (duurzaam) functioneren 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 
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TE-34 Duurzaamheid 

op het huidige niveau. Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

TE-38 Energie 

De installaties moeten worden voorzien van 
voldoende energie om probleemloos te kunnen 
functioneren 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 31001 

 
Prestatie-eis onderhoud 

VSE-0623 Weergeven informatie 

Alle signaalgevers die onderdeel uitmaken van het 
IPC-systeem (matrixborden, 
waarschuwingslichten, verschijnborden, etc.) 
moeten, voor de weggebruiker of reiziger, duidelijk 
waarneembaar de correcte beelden weergeven. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0621 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0626 Conditiescore Systeem IPC einde contract 

De beheerobjecten van het systeem IPC moeten 
bij einde contractperiode tenminste conditiescore 
en verzorgingsscore 3 bezitten conform NEN 
2767-1 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0001 

Onderliggende eis(en) VSE-0627, VSE-0628 

 
 

VSE-0627 Conditiescore bouwdeel 

Bouwdelen van het systeem IPC mogen 
gedurende de looptijd van het contract nimmer de 
conditiescore en verzorgingsscore 5 of 6 halen 
conform NEN 2767-1 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0626 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Voor het bepalen van de conditiescore en de restlevensduur 
van een elektrisch en/of elektronisch component moet de 
vangnetconstructie conform NEN 2767-1 worden 
gehanteerd. 

 
 

VSE-0628 Conditiescore en restlevensduur component 

Voor het bepalen van de conditiescore en de 
restlevensduur van een elektrisch en/of 
elektronisch component moet de 
vangnetconstructie conform NEN 2767-1 worden 
gehanteerd. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0626 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0629 Beeldkwaliteit wegmeubilair 

Het systeem IPC moet minimaal beeldkwaliteit 
niveau A bezitten conform de CROW 
beeldkwaliteit openbare ruimte ambitiethema's 
verlichting en graffiti tenzij anders bepaald in 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0001 
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VSE-0629 Beeldkwaliteit wegmeubilair 

onderliggende eisen. Onderliggende eis(en) VSE-0685, VSE-0684, VSE-
0683 

Toelichting In de CROW publicatie 323 zijn afbeeldingen opgenomen 
met voorbeelden. Hierin zijn lichtmasten en straatkasten te 
zien. De mate van beschadiging, vervuiling en graffi moeten 
tevens worden toegepast op het straatmeubilair van alle 
installaties onderdeel van deze overeenkomst. De 
rekenmethode mag niet worden toegepast. De beeldkwaliteit 
geldt voor elk individueel onderdeel. 

Verificatiemethode Visuele inspectie.  

 
 

60001 Voertuigdetectie 

Voertuigdetectie van het systeem IPC moet het 
verkeer betrouwbaar kunnen detecteren op 
aanwezigheid en/of snelheid en/of rijrichting en/of 
lengte om de systemen optimaal te laten 
functioneren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 63005 

 
Functionele eis 

10002 Staat verhardingen 

De verhardingen behorend bij systeem IPC zoals 
rondom de apparatuurkasten moet in de juiste 
conditie zijn zodat geen functieverval optreed of 
onveiligheden kunnen ontstaan.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 12002 

Toelichting Heeft betrekking op de onderliggende objecten tegelplateau 
en voertuigopstelplaats. Onder conditie wordt o.a. verstaan 
vlakheid van de verharding en de aanwezigheid van 
ongewenste begroeiing. 

 
 

30009 Apparatuurkast binnenverlichting 

De kastverlichting in de apparatuurkasten van het 
systeem IPC vertoont de beoogde werking en 
brand volledig.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 30001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

31001 Energievoorziening 

De energievoorzieningen van het systeem IPC 
moet de installaties voorzien van voldoende 
elektrische spanning en stroom. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis TE-38 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0584 Detectielussen, Vulling zaagsneden 

Zaagsneden ten behoeve van detectielussen van 
het systeem IPC zijn afgegoten tot tenminste 2mm 
onder het wegdek. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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Betrouwbaarheid 

70003 Bekabeling beschadiging 

Bekabeling van het systeem IPC mag geen 
zichtbare of aantoonbare beschadigingen of 
schade bevatten 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 70001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Het betreft hier zowel meten als tevens visuele inspectie 
waar dat redelijk mogelijk is.  

 
Onderhoudbaarheid 

30020 Apparatuurkast identificatie 

De objectidentificatie op de apparatuurkasten van 
het systeem IPC moet goed leesbaar aanwezig 
zijn 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 30001 

Onderliggende eis(en)  

 
Beeldkwaliteit 

30007 Apparatuurkast vrij van vuil, stof en condens 

De apparatuurkasten van het systeem IPC moet 
inwendig vrij zijn van vuil, stof en condensvorming 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 30001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

30018 Apparatuurkast ongedierte vrij 

De apparatuurkasten van het systeem IPC moet 
vrij zijn van ongedierte 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 30001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

33002 Afwerking apparatuurkast 

De anti graffiti coating van de apparatuurkast van 
het systeem IPC moet in stand worden gehouden 
conform de specificaties van de leverancier van 
de aangebrachte coating.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 33001 

Onderliggende eis(en)  

 
  



 
 

 
32 

 

Duurzaamheid 

40006 Bevestigingen functioneel 

Alle bevestigingsdelen binnen het systeem IPC 
moeten voldoende stevig zijn en vast zitten 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 40001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0662 Energieprestaties beheerobject 

De energieprestaties en het energieverbruik van 
een beheerobject 
mag niet verslechteren ten gevolge van 
Werkzaamheden 
van de Opdrachtnemer of het nalaten van 
Werkzaamheden 
door de Opdrachtnemer. 
 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Verificatiemethode Per beheerobject een rapportage over 
het energieverbruik 
waarbij dit vergeleken wordt met het energieverbruik in de 
voorgaande jaren. 
 

 
Vormgeving 

VSE-0500 Apparatuurkast, Voorzien van stickers 

De apparatuurkasten van het systeem IPC zijn 
voorzien van drie objectidentificatie stickers met 
een breedte van 30 cm en een hoogte van 40 cm 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting In de bestaande situatie zijn er kasten met twee stickers. 
Indien de objectidentificatie moet worden vervangen moet 
deze voldoen aan deze eis. Wegbeheerders moeten worden 
geraadpleegd als de objectidentificatie wordt vervangen of 
aangepast. 

 
 
 
 
 



 
 

 
33 

4     Systeemeisen eenmalige vervangingen IPC 
 
4.0         Sleutelbeheersysteem 
 
Functionele eis 

VSE-0673 Elektronisch sleutelbeheersysteem 

Het sleutelbeheer moet middels een centraal 
digitaal sleutelbeheersysteem en elektronische 
sloten worden ingericht.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0298 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Optionele eis voor areaal gemeente Utrecht 

 
 

VSE-0674 Autorisatie toegangsverlening 

De autorisatie voor toegangsverlening moet op 
afstand kunnen worden gewijzigd. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0673 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Optionele eis voor areaal gemeente Utrecht  

 
 

VSE-0675 Falen sleutelbeheersysteem 

Het sleutelbeheersysteem moet zo zijn ingericht 
dat bij falen van het systeem toegang tot een 
kast/installatie altijd mogelijk moet zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0673 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De toegang tot een kast/installatie moet ten allen tijde 
verzekerd zijn door bijv. een moedersleutel. 

 
 

VSE-0676 Registratie toegang 

Het sleutelbeheersysteem dient registraties te 
doen van het openen en sluiten van de sloten op 
sleutel, datum en tijdstip. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0673 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0347 Kwaliteit cylinders en sleutels 

De cylinders en sleutels moeten gecertificeerd 
zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Daar waar geen gecertificeerde europrofiel cilinders kunnen 
worden toegepast moeten gecertificeerde sloten worden 
gebruikt. 
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VSE-0665 Toegangsbeheer 

Het toegangsbeheer moet geschoeid zijn op het 
aanwijzingsbeleid NEN 3140 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0666 Wegbeheerders 

Het toegangsbeheer moet per wegbeheerder zijn 
georganiseerd. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Beschikbaarheid 

VSE-0657 Beschikbaarheid Sleutelbeheertsysteem 

Het sleutelbeheersysteem moet een 
beschikbaarheid hebben van 99%. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Gemeten over een jaar waarbij na een jaar telkens over één 
jaar terug wordt gekeken. 

Verificatiemethode RAMS analyse 

 
Veiligheid 

VSE-0297 Beveiliging onbevoegden 

Kasten moeten zijn beveiligd tegen het openen 
door onbevoegden. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) VSE-0002, VSE-0298 

 
Cyber Security 

VSE-0298 Sleutelbeheersysteem 

De sloten, cylinders en sleutels van het systeem 
IPC moeten zijn opgenomen in een 
sleutelbeheersysteem 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0297 

Onderliggende eis(en) VSE-0673 
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4.0.1         Sloten areaal provincie Utrecht (Selectief toegang verlenen voor wegbeheerder provincie) 

 
Onderhoudbaarheid 

VSE-0508 Sloten en sleutels kantelmasten camera 

De sloten van de camera kantelmasten is met een 
en dezelfde sleutel te openen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 

4.1         Vervangingen VRI 
 
Topeis vervanging 

VSE-0659 Vervangen VRI 

De verkeersregelinstallaties conform bijlage B02-1 
'Lijst te vervangen VRI's' moeten worden 
vervangen in het aangegeven jaar in overleg met 
de OG. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) VSE-0660 

Verificatiemethode Testen middels FAT, SAT en SIT 

 
 

VSE-0667 Functionaliteit, kwaliteit en levensduur VRI 

Een te vervangen VRI dient te voldoen aan de 
'nieuwbouw' eisen VRI van de provincie Utrecht. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De installatie moet tenminste dezelfde functionaliteiten 
hebben als de oude installatie. Voordat wordt overgegaan tot 
vervanging moeten de klanteisen bij de opdrachtgever 
worden opgehaald. 

Verificatiemethode Testen middels FAT, SAT en SIT 

 
 

VSE-0671 Eerste inspectie 

De vervangen installaties moeten zijn gekeurd 
zoals bedoeld in artikel 134.2 NEN 1010  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0668 

Onderliggende eis(en)  

Verificatiemethode inspectie 

 
Functionele eis 

VSE-0660 Vervangen VRI door iVRI 

Een verkeersregeltoestel, welke wordt vervangen, 
moet iVRI functionaliteiten bezitten. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0659 

Onderliggende eis(en)  

Verificatiemethode Testen middels FAT, SAT en SIT 

 
Veiligheid 
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VSE-0680 Gevaarteken elektrische spanning 

Elke deur van een apparatuurkast moet zijn 
voorzien van een gevaarsindentificatiesticker 
'gevaarlijke elektrische spanning' conform ISO 
7010 W012 met onderschrift "elektrische 
spanning". De sticker dient een afmeting te 
bezitten van breedte 50 mm en een hoogte van 80 
mm. De sticker dient naast de zwaaihendel te zijn 
aangebracht. De sticker dient weerbestendig te 
zijn met een levensduur van tenminste 15 jaar. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Deuren of luiken die toegang geven tot een bedienpaneel 
(politiepaneel) van een VRI behoeven niet te zijn voorzien 
van deze sticker. 

 
Levensduur 

VSE-0677 Levensduur onderdelen verkeerregelinstallaties 

De technische levensduur van een VRI onderdeel 
dient tenminste te zijn: 
- Automaat 15 jaar; 
- Detectieveld 15 jaar: 
- Meubilair 30 jaar; 
- Kabelnet 30 jaar; 
- Armaturen 15 jaar; 
- Accu noodstroom 7,5 jaar. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

4.2         Vervangingen OVL 
 
Topeis vervanging 

VSE-0668 Vervangen verlichting 

De onderdelen van de openbare verlichting zoals 
opgenomen in de bijlage B02-2 ‘ vervangen 
verlichting’ moeten worden vervangen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) VSE-0671, VSE-0687, VSE-
0686, VSE-0670, VSE-0669 

Verificatiemethode Testen middels FAT, SAT en SIT 

 
 

VSE-0669 Vervangen verlichting 

De te vervangen onderdelen van de openbare 
verlichting moeten voldoen aan de 'nieuwbouw' 
eisen van de provincie Utrecht. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0668 

Onderliggende eis(en)  

Verificatiemethode Testen middels FAT, SAT en SIT 

 
 
 

VSE-0670 Verlichtingsklasse 

De toegepaste verlichtingsklasse van de te 
vervangen verlichting blijft gehandhaafd tenzij 
anders aangegeven. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0668 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De verlichtingsklasse moet worden aangetoond middels een 
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VSE-0670 Verlichtingsklasse 

lichtberekening conform NPR 13201:2017 

Verificatiemethode berekening 

 
 

VSE-0671 Eerste inspectie 

De vervangen installaties moeten zijn gekeurd 
zoals bedoeld in artikel 134.2 NEN 1010  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0668 

Onderliggende eis(en)  

Verificatiemethode inspectie 

 
Functionele eis 

VSE-0615 Inschakelen en uitschakelen OVL 

De openbare verlichting dient te schakelen zoals 
aangegeven in het document B01-20 dimregimes 
provincie Utrecht. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0612 

Onderliggende eis(en)  

Verificatiemethode Testen middels FAT, SAT en SIT 

 
Veiligheid 

VSE-0680 Gevaarteken elektrische spanning 

Elke deur van een apparatuurkast moet zijn 
voorzien van een gevaarsindentificatiesticker 
'gevaarlijke elektrische spanning' conform ISO 
7010 W012 met onderschrift "elektrische 
spanning". De sticker dient een afmeting te 
bezitten van breedte 50 mm en een hoogte van 80 
mm. De sticker dient naast de zwaaihendel te zijn 
aangebracht. De sticker dient weerbestendig te 
zijn met een levensduur van tenminste 15 jaar. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Deuren of luiken die toegang geven tot een bedienpaneel 
(politiepaneel) van een VRI behoeven niet te zijn voorzien 
van deze sticker. 

 
Vormgeving 

VSE-0393 OVL, Type armatuur bij kruispunten 

Een openbare verlichtingsinstallatie op 
kruispunten en bijhorende inleidende 
weggedeelten dient slechts 1 type armatuur te 
bevatten. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Verificatiemethode documentbeoordeling 
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5     Systeemeisen meerjarig onderhoud IPC 
 
5.1         Systeemeisen VRI 
 
Prestatie-eis onderhoud 

VSE-0619 Regelen verkeer 

Alle optische en akoestische signaalgevers die 
onderdeel uitmaken van de VRI’s 
(verkeerslantaarns, rateltikkers, matrixborden, 
etc.) dienen, voor de weggebruiker duidelijk 
waarneembaar, de correcte signalen weer te 
geven voor de afwikkeling van het verkeer. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0617 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0655 Beschikbaarheid VRI 

Een verkeersregelinstallatie mag maximal 8 uur 
niet beschikbaar zijn gedurende 2 maanden. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Gemeten over 2 maanden (termijn voortgangsrapportage)  

Verificatiemethode analyse 

 
Functionele eis 

VSE-0617 Afwikkelen verkeer 

De verkeersregelinstallaties (VRI’s) dienen het 
verkeer optimaal en veilig af te wikkelen. 
 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0001 

Onderliggende eis(en) VSE-0620, VSE-0322, VSE-
0619, VSE-0343, VSE-0618 

Toelichting Een VRI kent verschillende verschijningsvormen. De cluster 
beheerobjecten binnen verkeersregelinstallaties zijn: 
- VRI’s; 
- RDI's (rotonde doseerinstallaties) 
- iVRI's 
- VOP's  
Tot de onderdelen (specials) van een VRI behoren o.a.: 
- Onderdelen Tovergroen en Odysa; 
- Beïnvloeding regeling OV en hulpdiensten; 
- Knipperlichtinstallaties; 
- BRIK Bijzondere Realisaties Intelligente koppelingen 
- bussluizen en slagboomsystemen; 
- BWSS (buswisselstrooksysteem). 

Verificatiemethode Analyseren m.b.v. de kwaliteitscentrale 

 
 

VSE-0322 Functionele specificatie VRI 

De parameterinstellingen moeten overeenkomen 
met het logboek. Parameters mogen niet zonder 
toestemming van de functioneel beheerder van de 
desbetreffende wegbeheerder worden gewijzigd. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0617 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De verkeersregeling dient te voldoen aan de functionele 
specificatie van de desbetreffende regeling. 
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VSE-0343 Voldoen aan de Regeling Verkeerslichten 

Een verkeersregelinstallatie moet voldoen aan de 
regeling verkeerslichten zoals bedoeld in artikel 14 
van de Wegenverkeerswet 1994. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0617 

Onderliggende eis(en)  

Verificatiemethode documentinspectie 

 
 

21003 Lichtbronnen functioneel 

De lichtbronnen moeten functioneren. Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) VSE-0688 

Toelichting Het betreft hier de periodieke inspectie buiten . Niet de 
storingsafhandeling.  

 
Levensduur 

VSE-0677 Levensduur onderdelen verkeerregelinstallaties 

De technische levensduur van een VRI onderdeel 
dient tenminste te zijn: 
- Automaat 15 jaar; 
- Detectieveld 15 jaar: 
- Meubilair 30 jaar; 
- Kabelnet 30 jaar; 
- Armaturen 15 jaar; 
- Accu noodstroom 7,5 jaar. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.1         Apparatuurkast VRI (Ruimte en bescherming bieden aan apparatuur VRI autamaat) 

 
Duurzaamheid 

30001 Apparatuurkast 

De apparatuurkast moet de ingebouwde 
apparatuur en documentatie huisvesten en 
beschermen tegen invloeden van buitenaf. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 30009, 30020, 30018, 30007 

 
 
 
5.1.1.1         Astro klok VRI (Datum en tijd verstrekken aan verkeersregelprogramma) 

 
Functionele eis 

39001 Astronomische klok 

De astronomische klok moet op de juiste 
tijdstippen in relatie tot de bijhorende 
daglichtperiode en tijdstippen een installatie of 
onderdelen daarvan kunnen schakelen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 39003 

 
 



 
 

 
40 

 

VSE-0412 Astroklok, Overgaan tot dimmen van verkeerslichten 

De Astroklok dient op het juiste tijdstip over te 
gaan tot het dimmen van de verkeerslichten in 
relatie tot de bijhorende daglichtperiode. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Betrouwbaarheid 

39003 Astronomische klok afwijking 

De astroklok loopt synchroon met de atoomklok 
met een maximale afwijking van 1 minuut t.o.v. de 
lokale tijd 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 39001 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.1.2         Bedientableau VRI (Mogelijkheid bieden handbediening VRI (lokale bediening).) 

 
Functionele eis 

34005 Bedientableau functioneel 

Het bedientableau met kruispuntplaat (TFT-
scherm of LED-plaatje) vertoond de beoogde 
werking 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0302 Bedientableau VRI 

Het bedientableau moet functioneren zoals 
beschreven in de functionele specificatie van de 
desbetreffende kruispuntregeling 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Externe raakvlakeis 

94006 KWC (grafische) data  

De KWC (grafische) data moet overeenkomen 
met die in de VRI 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 94001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Het betreft hier de juiste configuratie op de KWC 
(kruispuntplaatje) en de koppeling met CSB en NMS  

 
 
 
5.1.1.3         Hang en sluitwerk apparatuurkast VRI (Voorzieningen om deur te kunnen openen en af te 
sluiten van apparatuur kast VRI) 

 
Functionele eis 

VSE-0347 Kwaliteit cylinders en sleutels 

De cylinders en sleutels moeten gecertificeerd 
zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  
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VSE-0347 Kwaliteit cylinders en sleutels 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Daar waar geen europrofiel cylinders kunnen worden 
toegepast moeten gecertificeerde sloten worden gebruikt. 

 
Cyber Security 

VSE-0002 Bescherming tegen braak 

Europrofielcylinders moeten het SKG-keurmerk 
bezitten. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0297 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.1.4         Interne bedrading apparatuurkast VRI (Verzorgen signaaloverdracht en energie VRI) 

 
Functionele eis 

VSE-0360 Aders gecodeerd 

Aders van de interne bedrading zijn gecodeerd 
volgens tekening 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Betrouwbaarheid 

34007 Onderhoud connectoren 

Connectoren, modules en printplaten moeten 
onbeschadigd zijn en hun functie kunnen vervullen 
gedurende hun technische levensduur. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Technische inspectie 

 
 

34008 Flatcables onbeschadigd 

De aanwezige flatcables in of aan het 
verkeerregeltoestel mogen geen zichtbare 
beschadigingen bevatten 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.1.5         Kastafwerking VRI (Waarborgen juiste uitstraling en onderhoudbaar) 

 
Beeldkwaliteit 

33001 Apparatuurkast met anti aanplak 

De kastafwerking (Anti Wildplak-coating)moet 
zorgen voor het tegengaan of voorkomen van het 
aanbrengen van ongewenste zaken aan de 
buitenzijde van de apparatuurkast. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 33002 
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5.1.1.6         Laagspanningsverdeelinrichting VRI (Verdelen energie VRI) 

 
Functionele eis 

VSE-0354 Laagspanningsverdeelinrichting 

Een laagspanningsverdeelinrichting is voorzien 
van kortsluit-, overstroom-, aanraak- en 
aardlekbeveiligingen in overeenstemming met het 
vermogen van de aangesloten verbruikers, de 
gelijktijdigheidsfactor en de eisen aan selectiviteit. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Veiligheid 

VSE-0583 Energievoorziening, Apparaten VRI niet op wandcontactdoos 

Tot een verkeersregelinstallatie behorende 
apparaten zijn niet aangesloten op een 
wandcontactdoos 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.1.7         Log bestanden bedrijfstoestanden en gebeurtenissen VRI (Verzamelen informatie om beheer 
mogelijk te maken) 

 
Functionele eis 

VSE-0355 Logbestanden 

De V-LOG en MV-file bestanden moeten van elke 
VRI accuraat, actueel (juiste datum en tijdstempel) 
en beschikbaar zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.1.8         Lusdetectorkaart VRI (Verwerken detectieinformatie tot bezet- en verkeergegevens VRI) 

 
Betrouwbaarheid 

34007 Onderhoud connectoren 

Connectoren, modules en printplaten moeten 
onbeschadigd zijn en hun functie kunnen vervullen 
gedurende hun technische levensduur. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Technische inspectie 

 
 
 
5.1.1.9         modules detectie en communicatie t.b.v. OV en hulpdiensten (Detectie van en communicatie 
met hulpdiensten en OV voertuigen) 

 
Functionele eis 

38001 Modules beïnvloeding verkeersregeling  

De modules beïnvloeding verkeersregeling zoals 
RIS, KAR, VETAG, VECOM, SICS, Opticom e.a. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 
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38001 Modules beïnvloeding verkeersregeling  

moeten zorgen voor het kunnen prioriteren van 
specifieke doelgroepen in de 
verkeerslichtenregeling. 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

80002 Bussluis aansturing  

Een beweegbare bussluis moet openen en sluiten 
op basis van de beoogde triggers van KAR, 
VECOM, VETAG, SICS, etc.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 80001 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.1.10         Noodstroomvoorziening VRI (Leveren van alternatieve voedingsenergie VRI) 

 
Functionele eis 

VSE-0398 Energievoorziening - Noodstroomvoorziening - Verkeersregeltoestel, Laden accubatterijen 

Bij het terugkeren van de netspanning laadt de 
omvormer/lader combinatie de accubatterijen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0459 Noodstroomvoorziening, Voeden installatie bij wegvallen netspanning 

De Noodstroomvoorziening dient de installatie met 
elektrische spanning te voeden op momenten dat 
de netspanning is weggevallen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0572 Energievoorziening - Verkeersregeltoestel - Noodstroomvoorziening, Overschakeling op 
netspanning 

Bij het terugkeren van de netspanning schakelt 
een verkeersregelinstallatie binnen 15 seconden 
zonder onderbreking over op de netspanning 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0575 Energievoorziening - Noodstroomvoorziening - Verkeersregeltoestel, Onmerkbaar wegvallen 
en terugkomen netspanning 

Het wegvallen c.q. het terugkomen van de 
netspanning vindt voor de aangesloten 
verbruikende apparatuur onherkenbaar en 
onmerkbaar plaats. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Betrouwbaarheid 

37003 Restlevensduur noodstroomvoorziening apparatuurkast 

De accu’s van de noodstroomvoorziening moeten 
voldoende restlevensduur hebben en de beoogde 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 
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37003 Restlevensduur noodstroomvoorziening apparatuurkast 

termijn van spanningsovername eenvoudig 
kunnen volbrengen 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Doormeten van de accu’s 

 
 

37004 Noodstroominstallatie vochthuishouding 

De noodstroominstallatie moet in een 
vochthuishouding verkeren waarbij de werking zo 
goed mogelijk gegarandeerd kan worden.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Vochthuishouding accus’s 

 
 
 
5.1.1.11         Signaalgroep VRI (Verzorgen aansturing en lampbewaking verkeerslantaarns VRI) 

 
Betrouwbaarheid 

34007 Onderhoud connectoren 

Connectoren, modules en printplaten moeten 
onbeschadigd zijn en hun functie kunnen vervullen 
gedurende hun technische levensduur. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Technische inspectie 

 
 
Technisch management 

22004 Monitoring werking VRI 

De werking van de verkeerslantaarns wordt 
permanent gemonitord met behulp van actieve 
lampbewaking en storingsmeldingen.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.1.12         Softwarematige signalen & triggers VRI (Voorkomen verkeerskundige conflicten ) 

 
Externe raakvlakeis 

39011 Signalen en triggers 

De beoogde signalen en triggers moeten over en 
weer kunnen worden uitgestuurd en ontvangen.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 39010 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting TE-24 

 
 
 
5.1.1.13         Veiligheidsaarde apparatuurkast VRI (Beveiliging tegen ongewenste aanraking spanning 
voerende delen VRI) 

 
Veiligheid 
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140.1 Diepteaarding 

Een diepteaarding moet de juiste impedantie 
hebben. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 140.4 

 
 

VSE-0303 Veiligheidsvoorzieningen 

Veiligheidsvoorzieningen voor blikseminslag, 
overspanning, kortsluiting, overbelasting en 
onbedoelde aanraking functioneren zoals de norm 
hiervoor voorschrijft. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0443 Diepte-aarding, Vertind koperdraad 

Een diepte-aarding dient te zijn uitgevoerd met 
vertind koperdraad 25 mm2. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0591 Diepte-aarding, Weerstandswaarde 

De weerstandswaarde van een diepte-aarding 
dient te voldoen aan de waarde volgend uit 
kabelberekeningen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.1.14         Verkeersregeltoestel VRI (Autonoom regelen verkeer op basis van softwareprogramma) 

 
Prestatie-eis onderhoud 

34001 Verkeersregeltoestel  

Het verkeersregeltoestel moet de taak, waarvoor 
hij ontworpen is, correct uit voeren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Functionele eis 

VSE-0620 Functionaliteit verkeersregelautomaten 

Verkeersregelautomaten (VRA’s) dienen de taken 
waarvoor deze ontworpen zijn correct uit te 
voeren. 
 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0617 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Tot deze taken behoren o.a.: 
- afwikkelen verkeer conform regelprogramma; 
- groene golf signaleren (Tovergroen, Odysa e.d.); 
- genereren MV-files; 
- beïnvloeding verkeersregeling (KAR, VETAG, VECOM, 
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VSE-0620 Functionaliteit verkeersregelautomaten 

SICS, Opticom, e.a.); 
- koppelingen met andere VRA’s; 
- koppelingen iVRI; 
- koppelingen met centrale systemen.. 

 
 

64002 Terugmelding drukknopaanvraag 

De terugmelding moet werkzaam zijn bij het zetten 
van een groenaanvraag, tot realisatie van het 
groene licht van de betreffende signaalgroep.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 64001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0444 KWC - Verkeersregeltoestel, Directe communicatie verkeerstoestel bij instellen MV-files 

Een verkeersregeltoestel communiceert voor het 
instellen van de MV-files, zowel lokaal als op 
afstand, direct met de kwaliteitscentrale van de 
.provincie Utrecht 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0494 KWC - Verkeersregeltoestel, Gecomprimeerde opslag detector- en signaalgroep events 

De opslag van detector- en signaalgroep events 
vindt gecomprimeerd plaats 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0531 KWC - Verkeersregeltoestel, Directe communicatie verkeerstoestel bij ophalen MV-files 

Een verkeersregeltoestel communiceert voor het 
ophalen van de MV-files, zowel lokaal als op 
afstand, direct met de kwaliteitscentrale van de 
provincie Utrecht 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0547 Ontruimingstijden, Waarborgen veiligheid 

Ontruimingstijden dienen de veiligheid bij de 
overgang van een groenfase naar een groenfase 
van een conflicterende richting te kunnen 
waarborgen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0578 Voorwaarschuwingssein - Verkeersregeltoestel, Knippertijd voor inschakelen 
verkeersregeltechnische toestand 2 

Een verkeersregeltoestel laat een daarop 
aangesloten voorwaarschuwingssein ten minste 
15 seconden knipperen, voordat 
verkeersregeltechnische toestand 2 wordt 
ingeschakeld 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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Externe raakvlakeis 

90001 Netwerkverbinding VRI verkeerscentrale HtH 

Een dataverbinding moet een verbinding 
onderhouden tussen het verkeersregeltoestel en 
de verkeerscentrale in Huis ter Heide t.b.v. het 
beheren, verkeerskundig onderhouden van de VRI 
en het kunnen sturen van verkeer. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 90003, 90002 

 
 

91001 DSL verbindingen 

Een DSL verbinding moet op oproepbasis een 
communicatieverbinding kunnen opzetten en 
onderhouden tussen de verkeerscentrale en een 
verkeersregeltoestel.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 91002 

 
 

94004 KWC beheren en bedienen  

Via de KWC moet de verkeersregelinstallatie op 
afstand bij te stellen zijn en te bedienen zijn 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 94001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Het betreft hier het kunnen inloggen in de automaat vanuit 
de KWC met als doel het instellen van parameteres, tijden of 
het bedienen van de automaat op afstand.  

 
 

94006 KWC (grafische) data  

De KWC (grafische) data moet overeenkomen 
met die in de VRI 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 94001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Het betreft hier de juiste configuratie op de KWC 
(kruispuntplaatje) en de koppeling met CSB en NMS  

 
 

VSE-0421 Astro klok - Verkeersregeltoestel, Tijdssynchronisatie via IVERA-centrale 

De tijdssynchronisatie van een 
verkeersregeltoestel vindt plaats via de IVERA-
centrale 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Betrouwbaarheid 

34009 Diminstallatie functioneel 

De lantaarns moeten gedimd worden op de juiste 
(klok)periode van de dag.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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VSE-0559 KWC - Verkeersregeltoestel, MV-file, Downloaden zonder gegevensverlies 

Tijdens het downloaden van een afgesloten MV-
file gaan geen gegevens verloren 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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5.1.2         Bekabeling VRI (Transport van energie VRI) 

 
Functionele eis 

70001 Bekabeling functie 

Bekabeling moet in staat zijn de juiste elektrische 
stroom met de juiste spanning of data duurzaam 
te kunnen transporteren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 71002, 70003 

 
Onderhoudbaarheid 

VSE-0522 Bekabeling, Voorzien van labels 

Alle ondergronds toegepaste kabel is minimaal om 
de 4 meter voorzien van een label waaruit blijkt 
waar de kabel specifiek voor bedoeld is 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Veiligheid 

VSE-0565 Bekabeling, Bescherming met afdekband 

Alle toegepaste kabel in de grond moet worden 
beschermd met een afdekband in regenboogkleur 
met herhaaldelijk de tekst VRI daarop 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.1.2.1         Aardingssnoer VRI  

 
Betrouwbaarheid 

140.4 Aardingssnoer onbeschadigd 

Een aardingssnoer mag zowel inwendig als 
uitwendig niet beschadigd zijn.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 140.1 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Met inwendige beschadigingen wordt bedoeld knikken in de 
draad waardoor deze beschadigd is of kan zijn.  

 
 
 
5.1.2.2         Grondkabel VRI (Transport van energie van straatkast VRI naar meubilair) 

 
Functionele eis 

70001 Bekabeling functie 

Bekabeling moet in staat zijn de juiste elektrische 
stroom met de juiste spanning of data duurzaam 
te kunnen transporteren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 71002, 70003 

 
 

VSE-0359 Kabels en aansluitsnoeren gecodeerd 

Kabels en aansluitsnoeren zijn gecodeerd Initiator Provincie Utrecht 
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VSE-0359 Kabels en aansluitsnoeren gecodeerd 

conform tekening en kabelplan Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Interne raakvlakeis 

VSE-0543 Grondkabel, Afstand tot fundering van verharding 

Een grondkabel dient zodanig te zijn gelegd dat 
de afstand van de grondkabel tot de fundering van 
een verharding tussen de 1.50 en 3.00m is.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Niet van toepassing binnen de bebouwde kom. 

 
Betrouwbaarheid 

VSE-0483 Grondkabel, Voorschriften leverancier 

Een grondkabel dient te zijn gelegd volgens 
voorschriften van de leverancier. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Onderhoudbaarheid 

VSE-0381 Grondkabel, Minimale overlengte bij apparatuurkast 

Een grondkabel heeft bij een apparatuurkast een 
overlengte van ten minste 4 m 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Geen overlengte bij Gemeente Utrecht 

 
 

VSE-0403 Grondkabel, Minimale overlengte bij mast 

Een grondkabel heeft bij een mast een overlengte 
van ten minste 2 m 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0404 Grondkabel # VRI, Positionering van lassen 

Een grondkabel voor verkeersregelinstallaties 
dient vrij te zijn van lassen binnen een afstand van 
2.50m van het uiteinde van een kabelbuis of 
invoergat. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0449 Grondkabel, Identificatie van aangesloten onderdeel 

Een grondkabel is aan beide uiteinden voorzien 
van een identificatie van het aangesloten 
onderdeel 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  
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VSE-0449 Grondkabel, Identificatie van aangesloten onderdeel 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0509 Grondkabel # VRI, Overlap bij lassen 

Een grondkabel van verkeersregelinstallaties 
dient, ter plaatse van een gesitueerde las, een 
overlap te hebben van 0.50m. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Veiligheid 

VSE-0392 Grondkabel, Trekontlasting grondkabel elektrische voeding 

Een grondkabel voor de elektrische voeding van 
een verkeerslantaarn is door beugels of 
gelijkwaardige middelen zo bevestigd dat deze is 
ontlast van krachten die door wringing of trek in de 
kabel kunnen optreden 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0394 Grondkabel - Verkeerslantaarn, Armering grondkabel elektrische voeding verkeerslantaarn 

Een grondkabel voor de elektrische voeding van 
een verkeerslantaarn is gearmeerd 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0574 Bekabeling, Transporteren van elektrische spanning of data 

De Bekabeling dient de juiste elektrische spanning 
of data van en naar de apparatuurkast te 
transporteren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0576 Grondkabel, Afdekking van grondkabel VRI 

Op een grondkabel ten behoeve van een 
verkeersregelinstallatie is eerst een laag zand van 
0,1 m dikte aangebracht, waarop een kunststof 
kabelbeschermingsband in de kleuren rood, geel 
en groen met op elke 3 m de tekst 
’Verkeerslichten’ is aangebracht. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
 
 
 
 
 

VSE-0590 Grondkabel, Minimale gronddekking  

Een grondkabel dient te zijn gelegd op een diepte 
van minimaal 0.60m onder het maaiveld. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  
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VSE-0590 Grondkabel, Minimale gronddekking  

Onderliggende eis(en)  

 
Levensduur 

VSE-0379 Grondkabel, Duur herkenbaarheid identificatie aangesloten onderdeel 

De identificatie van een aangesloten onderdeel op 
een grondkabel blijft ten minste gedurende 20 jaar 
herkenbaar 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0489 Bekabeling, Levensduur 

Alle toegepaste kabel moet minimaal 30 jaar 
gebruikt kunnen worden en moet bestand zijn 
tegen normale werkzaamheden 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Duurzaamheid 

VSE-0457 Grondkabel, Verwijderen verlaten kabels 

Een 'verlaten' grondkabel dient te zijn verwijderd. Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Vormgeving 

VSE-0551 Grondkabel - Verkeerskundige koppeling, Kleur buitenmantel 

Een grondkabel voor het koppelen van twee 
verkeersregelinstallaties heeft een groene 
buitenmantel 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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5.1.2.3         Kabelmof VRI (Mogelijkheid bieden voor een ondergrondse verbinding tussen twee 
energiekabels) 

 
Betrouwbaarheid 

VSE-0554 Grondkabel # VRI, Mof, Waterdicht 

Een mof van een grondkabel voor 
verkeersregelinstallaties dient waterdicht te zijn.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0558 Grondkabel # VRI, Mof, Type 

Een mof van een grondkabel voor 
verkeersregelinstallaties dient van het type 
'kunststof gietharsmof met trekontlasting' te zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Veiligheid 

VSE-0376 Grondkabel, Afscherming van grondkabel 

Indien de gronddekking van een grondkabel 
kleiner is dan 0.60m dient de grondkabel 
mechanisch beschermd te zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.2.4         Snoer VRI  

 
Functionele eis 

VSE-0359 Kabels en aansluitsnoeren gecodeerd 

Kabels en aansluitsnoeren zijn gecodeerd 
conform tekening en kabelplan 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Betrouwbaarheid 

71002 Aansluitsnoer aantasting UV licht 

Een aansluitsnoer mag niet aangetast zijn door 
invloed van UV straling 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 70001 

Onderliggende eis(en)  
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5.1.3.1         Bussluis VRI  (Selectief openstellen wegdeel voor OV) 

 
Functionele eis 

80001 Bussluis beweegbaar 

Een beweegbare bussluis moet het oneigenlijk 
gebruik van een weg, rijbaan of rijstrook 
terugdringen of voorkomen en gelijktijdig vlot en 
veilig mogelijk maken van eigenlijk gebruik door 
de beoogde doelgroepen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 80002, 80004, 80003, 80005 

 
 

80002 Bussluis aansturing  

Een beweegbare bussluis moet openen en sluiten 
op basis van de beoogde triggers van KAR, 
VECOM, VETAG, SICS, etc.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 80001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

80003 Bussluis handbediening 

Een beweegbare bussluis moet handmatig ter 
plaatse te bedienen zijn  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 80001 

Onderliggende eis(en)  

 
Interne raakvlakeis 

80005 Verlichting bussluis 

Aanwezige verlichting van een bussluis moet 
functioneel zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 80001 

Onderliggende eis(en)  

 
Externe raakvlakeis 

80004 Bussluis afstandsbediening 

Een beweegbare bussluis moet op afstand vanuit 
de verkeerscentrale te bedienen zijn 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 80001 

Onderliggende eis(en)  
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5.1.4         Datakoppeling VRI (Het kunnen ontvangen van gewiijzigde instellingen parameters en het 
versturen van data naar centrale applicaties) 

 
Functionele eis 

VSE-0624 Transmissie (meet) gegevens 

Alle transmissievoorzieningen (passieve en 
actieve componenten zoals telefoonlijnen, 
glasvezel, modems, GPRS, etc.) die onderdeel 
uitmaken van de data-inwinsystemen, dienen data 
correct over te brengen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0003 

Onderliggende eis(en)  

 
 

34004 Koppelingen VRI functioneel 

Eventuele interne- of externe koppelingen worden 
op juiste wijze ontvangen en uitgestuurd, zodanig 
dat aan de beoogde functie van de koppelingen 
duurzaam invulling wordt gegeven.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Externe raakvlakeis 

90001 Netwerkverbinding VRI verkeerscentrale HtH 

Een dataverbinding moet een verbinding 
onderhouden tussen het verkeersregeltoestel en 
de verkeerscentrale in Huis ter Heide t.b.v. het 
beheren, verkeerskundig onderhouden van de VRI 
en het kunnen sturen van verkeer. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 90003, 90002 

 
 

94001 Kwaliteitscentrale KWC 

Via de KWC moet het monitoren van de 
technische staat via IVERA-triggers mogelijk zijn 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 94002, 94003, 94006, 94004, 
94005 

Toelichting Ontvangen van IVERA-triggers en events in de KWC 

 
 

94002 Kwaliteitscentrale KWC functie 

Via de KWC moeten de verkeerskundige 
prestaties te monitoren en analyseren zijn 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 94001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Ontvangen van MV en V-log data in de KWC 

 
 

94004 KWC beheren en bedienen  

Via de KWC moet de verkeersregelinstallatie op 
afstand bij te stellen zijn en te bedienen zijn 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 94001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Het betreft hier het kunnen inloggen in de automaat vanuit 
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94004 KWC beheren en bedienen  

de KWC met als doel het instellen van parameteres, tijden of 
het bedienen van de automaat op afstand.  

 
 

94005 KWC regelscenario's 

Via de KWC moeten regelscenario’s in te zetten 
zijn 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 94001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

94006 KWC (grafische) data  

De KWC (grafische) data moet overeenkomen 
met die in de VRI 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 94001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Het betreft hier de juiste configuratie op de KWC 
(kruispuntplaatje) en de koppeling met CSB en NMS  

 
 
 
5.1.4.1         Router/modem VRI (Voorziening om datakoppeling tussen netwerk en VRI tot stand te 
brengen) 

 
Interne raakvlakeis 

110002 Interne koppelingen uitsturen 

Interne koppelingen moeten op beoogde wijze 
uitsturen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 110001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Uitgangssignalen (US) afgeven 

 
 

110003 Interne koppelingen ontvangen 

Interne koppelingen moeten op beoogde wijze 
ontvangen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 110001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Ingangssignalen (IS) ontvangen 
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Externe raakvlakeis 

110001 Verkeerskundige koppelingen 

Verkeerskundige koppelingen moeten op beoogde 
wijze verkeersstromen binnen een 
verkeersregelinstallatie of netwerk daarvan 
onderling afstemmen.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0002 

Onderliggende eis(en) 110005, 110004, 110003, 
110002 

Verificatiemethode Analyseren m.b.v. de kwaliteitscentrale 

 
 

110004 Externe koppelingen uitsturen 

Externe koppelingen moeten op beoogde wijze 
uitsturen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 110001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Uitgangssignalen (US) afgeven 

Verificatiemethode Analyseren m.b.v. de kwaliteitscentrale 

 
 

110005 Externe koppelingen ontvangen 

Externe koppelingen moeten op beoogde wijze 
ontvangen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 110001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Ingangssignalen (IS) ontvangen 

Verificatiemethode Analyseren m.b.v. de kwaliteitscentrale 

 
 

34006 Communicatie functioneel 

De communicatie met andere apparaten of 
eenheden moet de beoogde werking vertonen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Hieronder wordt verstaan zowel de verbinding met de 
verkeerscentrale alsmede de eventuele verbindingen met 
andere VRI’s, OVL kasten etc.  

 
 
5.1.5         Detectie VRI (Detecteren verkeer bij kruising) 

 
Functionele eis 

VSE-0618 Waarnemen verkeersaanbod 

Alle detectiemiddelen die onderdeel uitmaken van 
de VRI’s (detectielussen, drukknoppen, radar, 
RIS, KAR, VETAG, VECOM, SICS, etc.) dienen 
het verkeersaanbod correct te registreren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0617 

Onderliggende eis(en)  
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VSE-0622 Inwinnen gegevens 

Alle detectiemiddelen die onderdeel uitmaken van 
de verkeerssystemen (detectielussen, radar, etc.) 
dienen het verkeersaanbod (aantallen, snelheid, 
file, etc.) correct te registreren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0621 

Onderliggende eis(en) VSE-0601 

 
 

34002 Detectoren functioneel 

De aanwezige detectoren moeten in een 
technisch goede staat zijn die storing of uitval zo 
veel mogelijk voorkomt en er voldoende 
restlevensduur aanwezig is.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Technische inspectie 

 
Betrouwbaarheid 

63005 Detectoren inspectie en onderhoud 

Onderhoud- en inspectie-eisen zoals deze gelden 
voor videodetectie zijn eveneens van kracht op 
detectievormen als de thermicam en traficam.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 60001 

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.1.5.1         Drukknop detectie VRI (Het verzorgen van een aanvraag middels drukknop) 

 
Functionele eis 

64001 Drukknop 

Een drukknopdetector moet de aanwezigheid van 
verkeer kunnen detecteren op bassis van het 
handmatig activeren van de detector. Ter 
informatie aan de gebruiker wordt hierbij een 
terugmelding afgegeven.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 64003, 64002 

 
 

64002 Terugmelding drukknopaanvraag 

De terugmelding moet werkzaam zijn bij het zetten 
van een groenaanvraag, tot realisatie van het 
groene licht van de betreffende signaalgroep.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 64001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0537 Drukknop detectie - Ontwerptekening, Inmelden voetganger of fietser 

Een voetganger of fietser kan zich altijd inmelden 
middels een drukknop, ook al is andere detectie 
voorzien 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.5.2         Massadetectielus VRI (Het detecteren van verkeer middels verstoring magnetisch veld) 
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Functionele eis 

61001 Voertuigdetectie massadetectie locatie 

Lusdetectoren moeten middels massadetectie het 
verkeer op locatie exact kunnen detecteren op 
aanwezigheid en waar nodig, in combinatie met 
een andere detectielus, het bepalen van de 
snelheid en/of rijrichting van voertuigen t.b.v. de 
verkeerslichtenregeling.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 61004, 61003 

 
 

61004 Detectielus interferentie  

Een Massadetectielus moet een meting positief 
doorstaan in relatie tot de beoogde werking en de 
naburige lussen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 61001 

Onderliggende eis(en)  

 
Externe raakvlakeis 

61003 Detectielus vervorming 

Een Massadetectielus mag geen vervormingen 
bevatten a.g.v. slijtage en/of rijdend verkeer of 
onder slijtage onderhevig asfalt.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 61001 

Onderliggende eis(en)  

 
Betrouwbaarheid 

VSE-0377 Detectielussen, Dekking fietslus  

De dekking boven de bovenste lusdraad bij 
fietslussen dient 45 mm te zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.5.3         Radardetectie VRI (Het detecteren van verkeer middels radiogolven) 

 
Functionele eis 

62001 Radardetectie 

Radardetectie moet het bewegend verkeer 
kunnen detecteren in een bepaalde rijrichting over 
een bepaalde afstand over een bepaald gebied, 
ter beïnvloeding van de verkeerslichtenregeling.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 62002 

 
 
Betrouwbaarheid 

62002 Radardetectie juiste werking 

Een radardetector moet goed gericht zijn Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 62001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De detector moet het alleen in het beoogde veld verkeer 
detecteren. Precies daar en niet daarbuiten.  
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5.1.5.4         Videodetectie VRI (Het detecteren van vekeer middels beeldherkenning) 

 
Functionele eis 

63001 Videodetector functioneel 

Een video detector moet het rijdende verkeer in 
een bepaalde rijrichting over een bepaalde 
afstand over een bepaald gebied, ter beïnvloeding 
van de verkeerslichtenregeling kunnen detecteren.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 63004, 63003, 63002 

 
Betrouwbaarheid 

63002 Videodetector vervuiling 

Een video detector moet beschikken over een lens 
die geen verontreinigingen bevat die de detectie 
kan beïnvloeden.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 63001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

63003 Videodetector gericht 

Een video detector moet goed gericht zijn  Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 63001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

63004 Videodetector deugdelijke montage 

Een video detector moet goed en duurzaam 
gemonteerd zijn 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 63001 

Onderliggende eis(en)  
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5.1.6         iVRI  

 
Functionele eis 

VSE-0620 Functionaliteit verkeersregelautomaten 

Verkeersregelautomaten (VRA’s) dienen de taken 
waarvoor deze ontworpen zijn correct uit te 
voeren. 
 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0617 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Tot deze taken behoren o.a.: 
- afwikkelen verkeer conform regelprogramma; 
- groene golf signaleren (Tovergroen, Odysa e.d.); 
- genereren MV-files; 
- beïnvloeding verkeersregeling (KAR, VETAG, VECOM, 
SICS, Opticom, e.a.); 
- koppelingen met andere VRA’s; 
- koppelingen iVRI; 
- koppelingen met centrale systemen.. 

 
 

130001 iVRI 

Een I-VRI moet verkeer kunnen regelen en 
informeren op basis van meerdere databronnen.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 130002 

 
Interne raakvlakeis 

130002 iVRI onderhoud 

Een iVRI moet op de specifieke onderdelen (RIS) 
die onder het containerbegrip iVRI zijn 
toegevoegd, worden onderhouden conform de 
specificaties van de leverancier.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 130001 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.7         Lantaarn VRI (Weergeven optische signalen stoptekens) 

 
Functionele eis 

VSE-0344 Voldoen aan de NEN-EN 12368 Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns 

Verkeerslantaarns dienen te voldoen aan de NEN-
EN 12368 Vekeersregelinstallaties - 
Verkeerslantaarns 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.7.1         Achtergrondschild VRI (Waarborgen zichtbaarheid tekens door tegenlicht) 

 
Functionele eis 

27001 Achtergrondschild 

Een achtergrondschild moet lichthinder, komende 
van achter het verkeerslicht tegen kunnen houden 
en verhoogd de opvallendheid van het 
verkeerslicht in algemene zin 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  
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27001 Achtergrondschild 

Onderliggende eis(en) 27003 

Toelichting  

 
 

27003 Achtergrondschilden onbeschadigd 

De achtergrondschilden mogen niet zichtbaar 
beschadigd zijn 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 27001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

27006 Achtergrondschild retroreflecterende rand 

Een achtergrondschild moet een witte 
retroreflecterende rand bevatten.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 27007 

 
 

27007 Achtergrondschild lichtdicht 

Het achtergrondschild moet lichtdicht zijn Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 27006 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Met name gaat her hier om de lichtdichtheid rondom de 
lantaarn (afsluiting) 

 
 
 
5.1.7.2         Armatuurkast lantaarn VRI (Huisvesten lichtbronnen en verzorgen uniforme presentatie 
stoptekens) 

 
Functionele eis 

VSE-0344 Voldoen aan de NEN-EN 12368 Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns 

Verkeerslantaarns dienen te voldoen aan de NEN-
EN 12368 Vekeersregelinstallaties - 
Verkeerslantaarns 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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5.1.7.3         Lamp krypton verkeerslantaarn VRI  

 
Levensduur 

VSE-0495 Verkeerslantaarn, Levensduur verkeerslichtlamp 

Een verkeerslichtlamp heeft een verwachte 
levensduur van 3000 branduren bij een 
uitvalpercentage van ten hoogste 2%. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.1.7.4         LED lichtbron verkeerslantaarn VRI  

 
Functionele eis 

VSE-0405 Verkeerslantaarn, Type lamp verkeerslantaarn autoverkeer 

Een LED aspect van een verkeerslantaarn voor 
autoverkeer is van het type LED Klasse II 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0413 Voorwaarschuwingssein, Type lamp 

Een LED verkeerslantaarn voor een 
voorwaarschuwingssein is voorzien van een lamp 
van het type LED Klasse II 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0416 Verkeerslantaarn, Type lamp verkeerslantaarn voetgangers 

Een LED aspect van een LED verkeerslantaarn 
voor voetgangers is van het type LED Klasse II 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0507 Verkeerslantaarn, Type lamp verkeerslantaarn fietsverkeer 

Een LED aspect van een LED verkeerslantaarn 
voor fietsverkeer is van het type LED Klasse II 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Levensduur 

VSE-0678 Levensduur LED aspect 

Een LED aspect Klasse II dient een technische 
levensduur te bezitten van tenminste 15 jaar. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

5.1.7.5         Matrix signaalgever VRI (Busbaan rijrichting kunnen wisselen) 

 
Functionele eis 
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110006 Matrixsignaalgever functie 

Een matrix signaalgever toont alleen informatie 
die overeenkomt met de beoogde functie. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 110007 

Toelichting Het betreft hier de informatie die gegeven wordt bij zaken als 
tovergroen, wisselstroken of andere (trigger)informatie 

 
 

110007 Matrixsignaalgever tonen beelden 

Informatie op de matrix signaalgevers wordt actief 
en op het beoogde moment getoond aan de 
weggebruiker 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 110006 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Het betreft hier de informatie die gegeven wordt bij zaken als 
tovergroen, wisselstroken of andere (trigger)informatie 

 
 

20006 Symbolen verkeerslantaarns herkenbaar 

Symbolen in ledlantaarns moeten altijd goed 
herkenbaar blijven.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 20001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Uitval van afzonderlijke leds die de herkenbarheid 
belemmeren worden vervangen/hersteld.  

 
 

22005 Uitval van LED's 

De matrixsignaalgevers mogen geen uitval 
vertonen van individuele leds 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.7.6         Negenoog VRI (Weergeven optische signalen openbaar vervoer) 

 
Functionele eis 

VSE-0357 Negenoog functioneel 

Een negenoog dient functioneel te zijn. Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Onderhoudbaarheid 

27005 Lantaarn nummering controle 

Lantaarns moeten zijn voorzien van de juiste 
nummering welke beoogd geen achtergrondschild 
bevatten. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 27004 
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27005 Lantaarn nummering controle 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Nummering anders dan op achtergrondschilden 

 
 
 
5.1.7.7         Secundaire lantaarn VRI (Waarborgen zichtbaarheid tekens door afscherming zichtlijnen) 

 
Functionele eis 

24002 Werking secundaire lantaarn 

De secundaire lantaarns moeten de beoogde en 
juiste werking vertonen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Onderhoudbaarheid 

27004 Lantaarn nummering 

De juiste lantaarnnummering moet aanwezig en 
leesbaar zijn op het achtergrondschild.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 27005 

Toelichting Bij het ontbreken van een achtergrondschild moet de 
nummering op de lantaarn zelf zijn aangebracht. 

 
 

27005 Lantaarn nummering controle 

Lantaarns moeten zijn voorzien van de juiste 
nummering welke beoogd geen achtergrondschild 
bevatten. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 27004 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Nummering anders dan op achtergrondschilden 
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5.1.7.8         Verkeerslantaarn VRI  

 
Functionele eis 

20001 Verkeerslantaarn 

Een verkeerslantaarn moet de benodigde 
lichtbronnen duurzaam kunnen behuizen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 20006, 20004, 20003 

 
 

20003 Vervuiling lenzen verkeerslantaarn 

De lenzen van lantaarns mogen geen 
verontreinigingen of defecten bevatten die 
lichtsterkteverlies tot gevolg kunnen hebben 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 20001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Het tegengaan van lichtsterkteverlies. Verkeerslantaarns 
krijgen periodiek een lichtsterktemeting (VM001).  

 
 

20004 Verkeerslantaarn gericht 

Een lantaarn moet juist gericht zijn t.o.v. de positie 
van de weggebruiker en/of verkeersdeelnemer.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 20001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Met de positie van de gebruiker wordt het effectieve 
waarnemingsmoment bedoeld van de weggebruiker. D.w.z. 
de plaats van handelen/reageren van de weggebruiker op 
het betreffende licht.  

 
 

20006 Symbolen verkeerslantaarns herkenbaar 

Symbolen in ledlantaarns moeten altijd goed 
herkenbaar blijven.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 20001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Uitval van afzonderlijke leds die de herkenbarheid 
belemmeren worden vervangen/hersteld.  

 
Onderhoudbaarheid 

27004 Lantaarn nummering 

De juiste lantaarnnummering moet aanwezig en 
leesbaar zijn op het achtergrondschild.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 27005 

Toelichting Bij het ontbreken van een achtergrondschild moet de 
nummering op de lantaarn zelf zijn aangebracht. 

 
 

27005 Lantaarn nummering controle 
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27005 Lantaarn nummering controle 

Lantaarns moeten zijn voorzien van de juiste 
nummering welke beoogd geen achtergrondschild 
bevatten. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 27004 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Nummering anders dan op achtergrondschilden 

 
 
 
5.1.7.9         Voorwaarschuwingssein (VWS) VRI (Waarschuwen wegverkeer voor naderen 
verkeerslichtinstallatie) 

 
Functionele eis 

VSE-0384 Voorwaarschuwingssein, Voorzien van onderbord met afstandsaanduiding 

Een voorwaarschuwingssein heeft een onderbord 
met afstandsaanduiding (afstand 
voorwaarschuwingssein tot stopstreep). 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0438 Voorwaarschuwingssein, Enkel geel knipperlicht bij niet-autosnelwegen 

Een voorwaarschuwingssein heeft een enkel geel 
knipperlicht rond 300 mm bij niet autosnelwegen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0578 Voorwaarschuwingssein - Verkeersregeltoestel, Knippertijd voor inschakelen 
verkeersregeltechnische toestand 2 

Een verkeersregeltoestel laat een daarop 
aangesloten voorwaarschuwingssein ten minste 
15 seconden knipperen, voordat 
verkeersregeltechnische toestand 2 wordt 
ingeschakeld 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0589 Voorwaarschuwingssein, Voorzien van afbeelding bord RVV J32 type II 

Een voorwaarschuwingssein heeft een afbeelding 
van bord RVV J32, type II (volgens de norm NEN 
3381). 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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5.1.7.10         Waarschuwingslantaarn VRI  

 
Functionele eis 

VSE-0344 Voldoen aan de NEN-EN 12368 Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns 

Verkeerslantaarns dienen te voldoen aan de NEN-
EN 12368 Vekeersregelinstallaties - 
Verkeerslantaarns 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0480 Waarschuwingslantaarn, Waarschuwen verkeer op basis van actuele verkeerssituatie 

Een Waarschuwingslantaarn dient het verkeer te 
waarschuwen voor een andere specifieke 
verkeersstroom, op basis van de actuele 
verkeerssituatie. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.1.7.11         Wachttijdindicator VRI (Verstrekken wachttijdinformatie fietsers en voetgangers) 

 
Functionele eis 

23001 Wachttijdindicator 

Een wachttijdindicator moet wachttijdinformatie 
tonen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 23003 

 
 

23003 Functionele aftelleds 

Alle aftelleds moeten werken Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 23001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0387 Wachttijdindicator, Voorzien van woord 'wacht' in rode letters 

Een wachttijdindicator heeft het woord 'wacht' in 
rode letters in het midden van de lens 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0395 Wachttijdindicator, Tonen wachttijdinformatie 

Een Wachttijdindicator dient wachttijdinformatie te 
kunnen tonen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0399 Wachttijdindicator, Automatisch afschakelen bij aansturen groen licht 
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VSE-0399 Wachttijdindicator, Automatisch afschakelen bij aansturen groen licht 

De wachttijdindicator schakelt automatisch af bij 
het aansturen van het groene licht 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0573 Wachttijdindicator, Voorzien van leds in cirkel 

Een wachttijdindicator heeft 31 witte leds in een 
cirkel. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.7.12         Zonnekap VRI (Waarborgen zichtbaarheid tekens door zoninval en sneuwval) 

 
Functionele eis 

28001 Zonnekap functie I 

Een zonnekap moet het verkeerslicht afschermen 
tegen invallend zonlicht om de zichtbaarheid van 
het verkeerslicht te verhogen en het fantoomeffect 
te reduceren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 28003 

Toelichting  

 
Duurzaamheid 

28003 Zonnekap onbeschadigd. 

Een zonnekap mag geen zichtbare 
beschadigingen bezitten.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 28001 

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.1.8.1         Bebording VRI  

 
Functionele eis 

123009 Borden drukknoppen 

Borden als bedoeld in eis 123.005 betreffende 
afbeelding 1, 2 en 2a zijn op de drukknoppen 
geïntegreerd en bevatten de juiste afbeelding 
aangaande de categorie die het betreft. .  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 123001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

64003 Afbeelding drukknop 

De wettelijke afbeelding van de juiste doelgroep 
voor de drukknop moet aanwezig zijn en in goede 
staat verkeren.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 64001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Eis uit bijlage I , afbeelding 1, 2 of 2a van de RVL 
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Externe raakvlakeis 

123001 Bebording VRI 

Borden die direct of indirect betrekking kunnen 
hebben op de verkeersregelinstallatie inzake 
conflicten , gebruik of veiligheid geven 
gedragsregels weer aan de weggebruiker.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 123009, 123003, 123004 

Toelichting Bebording conform BABW en richtlijnen 

 
 

123003 RVV Borden VRI 

RVV Borden die direct betrekking hebben op de 
verkeersregelinstallatie kunnen hebben, te weten: 
- A1 maximum snelheid i.r.t. ontruimingstijden; 
- C2 Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten 
voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of 
trekdieren of vee i.r.t. conflicten in de 
verkeerslichtenregeling; 
- C3/C4 Eenrichtingsweg i.r.t. conflicten in de 
verkeerslichtenregeling; 
- C6, C7, C7a, C7b, C8, C9, C11, C12, C13, C14, 
C15, C16 geslotenverklaring voor de betreffende 
categorie i.r.t. conflicten in de 
verkeerslichtenregeling; 
- D1 rotonde, verplichte rijrichting i.r.t. conflicten in 
de verkeerslichtenregeling; 
- D2 Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij 
te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft i.r.t. 
conflicten in de verkeerslichtenregeling; 
- D3 bord mag aan beide zijden worden 
voorbijgegaan i.r.t. conflicten in de 
verkeerslichtenregeling; 
- D4, D5, D6, D7 Gebod tot het volgen van (één 
van) de rijrichting die op het bord is aangegeven 
i.r.t. conflicten in de verkeerslichtenregeling; 
- G8 voetpad i.r.t. ontruimingstijden en conflicten; 
- G9 Ruiterpad i.r.t. ontruimingstijden en 
conflicten; 
- G11, G12A verplicht fietspad of fietsbromfietspad 
i.r.t. ontruimingstijden en conflicten; 
- H1, H2 (einde) bebouwde kom i.r.t. 
ontruimingstijden; 
moeten in goede staat en op de juiste plaats 
aanwezig zijn.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 123001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Alleen als deze ook daadwerkelijk betrekking hebben op de 
verkeersregelinstallatie. Bijvoorbeeld een verplichte 
rijrichting die wel of geen invloed heeft op de conflicten in de 
regeling.  

 
 

123004 RVV borden VRI 

RVV Borden die indirect betrekking kunnen 
hebben op de verkeersregelinstallatie  
B1 Voorrangsweg i.r.t. uitval of niet 24 uur regelen 
VRI 
B3/B4/B5 Voorrangskruispunt i.r.t. uitval of niet 24 
uur regelen VRI 
B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de 
kruisende weg i.r.t. uitval of niet 24 uur regelen 
VRI 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 123001 

Onderliggende eis(en)  
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123004 RVV borden VRI 

B7 Stop, Verleen voorrang aan bestuurders op de 
kruisende weg i.r.t. uitval of niet 24 uur regelen 
VRI 
J6 J7 gevaarlijke helling of daling i.r.t. 
ontruimingstijden 
J10 J12 J13 overweg met slagbomen m.b.t. 
koppelingen 
J15 beweegbare brug m.b.t. koppelingen 
J32 verkeerslichten i.r.t. verkeersveiligheid 
J33 file i.r.t. wachtrijlengte 
L2 voetgangersoversteekplaats i.r.t. uitval of niet 
24 uur regelen VRI 
Moeten in goede staat en op de juiste plaats 
aanwezig zijn. 

Toelichting Alleen als deze ook daadwerkelijk betrekking hebben op de 
verkeersregelinstallatie. Bijvoorbeeld een verplichte 
rijrichting die wel of geen invloed heeft op de conflicten in de 
regeling. 

 
 
5.1.8.2         Lusmarkering VRI  

 
Externe raakvlakeis 

122001 Lusmarkering  

Lusmarkering verklikt duurzaam de exacte locatie 
van het passief van een Massadetectielus als 
deze is aangebracht anders dan in de deklaag.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 122002 

Toelichting Massadetectielus niet direct optisch waarneembaar.  

 
 

122002 Lusmarkering in thermoplast 

Lusmarkering is uitgevoerd in thermoplast Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 122001 

Onderliggende eis(en)  
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5.1.8.3         Stopstreep VRI  

 
Externe raakvlakeis 

121001 Stopstreep functie 

Een stopstreep geeft de plaats van stoppen aan 
t.b.v. de weggebruiker.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 121005, 121004, 121002, 
121007, 121006, 121009, 
121003 

 
 

121002 Stopstreep maatvoering 

Een stopstreep moet het juiste formaat bevatten Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 121001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Conform bijlage bij eis 121.009 

 
 

121003 Stopstreep zichtbaarheid 

Een stopstreep moet goed zichtbaar zijn onder 
alle weersomstandigheden 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 121001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Gesloten sneeuwdek uitgezonderd.  

 
 

121004 Stopstreep locatie 

Een stopstreep moet op de juiste locatie liggen 
i.r.t. de revisietekening, de koplus en het 
verkeersregelprogramma.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 121001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

121005 Stopstreep afwijking 

Een geconstateerde afwijking van de stopstreep 
t.o.v. eis 121.004 wordt eerst nader geanalyseerd 
met de verkeersregelkundige van de betreffende 
wegbeheerder, alvorens de afwijking wordt 
opgenomen in het inspectierapport.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 121001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

121006 Stopstreep plaats stoppen 

De plaats van stoppen wordt bepaald door het 
deel van de stopstreep dat de bestuurder in de 
rijrichting als eerste tegen komt 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 121001 

Onderliggende eis(en)  
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121007 Stopstreep materiaal 

Een stopstreep wordt uitgevoerd in thermoplast  Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 121001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

121009 Stopstreep uitvoering 

Een stopstreep is uitgevoerd in overeenstemming 
met eis 4163 t/m 4166 van de eisenbibliotheek 
provincie Utrecht VRI, of in geval van een andere 
wegbeheerder in overeenstemming met deze 
wegbeheerder.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 121001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Deze eisen zijn als bijlage toegevoegd 

 
 
5.1.9         Mast VRI (Dragen verkeerslantaarns en verkeerstekens) 

 
Interne raakvlakeis 

40001 Mastmateriaal dragen systemen 

Mastmateriaal moet verkeerskundige systemen, al 
dan niet gecombineerd met openbare verlichting 
en/of bewegwijzering en/of camera’s en/of 
verkeersborden duurzaam kunnen dragen.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 40006, 40002 

 
Veiligheid 

40002 Mastluiken aanwezigheid 

Mastluiken moeten aanwezig zijn op de daartoe 
bestemde plaatsen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 40001 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.9.1         Aansluitklem VRI (Het elektrisch verbinden tussen twee geleiders mogelijk maken VRI) 

 
Functionele eis 

VSE-0358 Aansluitklemmen gecodeerd 

Aansluitklemmen zijn voorzien van de coderingen 
conform tekening. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0361 Kleur aansluitklem 

De kleur van de aansluitklem komt overeen met 
de functie 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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VSE-0362 Aansluitklemmen functioneel 

Verbindingen middels aansluitklemmen zitten 
vast, functioneren en vertonen geen afwijkingen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Veiligheid 

VSE-0542 Gecombineerde mast, VRI bekabeling, Klemmenstrook 

Op een klemmenstrook voor VRI bekabeling dient 
de tekst 'Spanning Verkeersregelinstallatie' 
aanwezig te zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.9.2         Combimast VRI - OVL - Wegwijzer (Dragen informatiedragers bewegwijzering) 

 
Interne raakvlakeis 

40001 Mastmateriaal dragen systemen 

Mastmateriaal moet verkeerskundige systemen, al 
dan niet gecombineerd met openbare verlichting 
en/of bewegwijzering en/of camera’s en/of 
verkeersborden duurzaam kunnen dragen.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 40006, 40002 

 
 
 
5.1.9.3         Vlagwegwijzer met verlichting (Geleiden wegverkeer naar bestemming) 

 
Functionele eis 

180001 Mastmateriaal OVL  

Mastmateriaal OVL moet openbare verlichtings 
armaturen, al dan niet gecombineerd met 
bewegwijzering en/of camera’s en/of 
verkeersborden duurzaam kunnen dragen.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 180014, 180015, 180002, 
180003, 180004, 180010 

Toelichting Onder mastmateriaal wordt o.a. verstaan lichtmasten en 
bevestigingsconstructies voor armaturen op of aan 
gebouwen en/of kunstwerken. 

 
 

VSE-0682 Verlichting bewegwijzering 

De verlichting van de bewegwijzering NBD moet 
gelijktijdig aan en uit schakelen met de openbare 
verlichting. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.1.10         Slagboominstallaties (Fysiek scheiden vervoersmodaliteiten) 

 
Functionele eis 
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VSE-0515 Beweegbare bussluis, Openen slagboominstallatie met sleutelpaal 

Een slagboominstallatie is te openen door middel 
van een sleutelpaal 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Beschikbaarheid 

VSE-0524 Beweegbare bussluis, Automatisch openen slagboom bij stroomuitval 

Een slagboom opent automatisch bij stroomuitval Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Betrouwbaarheid 

VSE-0563 Beweegbare bussluis, Slagboominstallatie met vangmuil 

Een slagboominstallatie is voorzien van een 
vangmuil 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.1.10.1         Slagboom (Dynamische afsluiting mogelijk maken) 

 
Functionele eis 

VSE-0363 Slagboom 

Een slagboom is functioneel, onbeschadigd en 
voorzien van de juiste (optische) markering 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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5.1.10.2         Slagboomkast (Verzorgen aansturing dynamische afsluiting) 

 
Functionele eis 

VSE-0364 Slagboomkast 

Een slagboomkast verzorgt betrouwbaar de juiste 
aansturing van de slagboom vanuit de VRI 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Duurzaamheid 

30001 Apparatuurkast 

De apparatuurkast moet de ingebouwde 
apparatuur en documentatie huisvesten en 
beschermen tegen invloeden van buitenaf. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 30009, 30020, 30018, 30007 

 
 
5.1.11.1         Drivers en protocollen VRI (Gegevens overdracht tussen de verschillende onderdelen van 
de automaat mogelijk maken) 

 
Onderhoudbaarheid 

39010 Beheer op afstand 

Interfaces moeten de datasignalen en triggers 
kunnen ontvangen en verzenden van o.a. de 
werking van de verkeersregelinstallatie teneinde 
functioneel en technisch beheer op afstand 
mogelijk te maken. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 39011 

Toelichting TE-01 

 
 
 
5.1.11.2         Systeemsoftware VRI (Uitvoeren verkeersregelprogramma mogelijk maken op hardware 
automaat) 

 
Beschikbaarheid 

VSE-0653 Systeemsoftware VRI 

De systeemsoftware van het verkeersregeltoestel 
dient een beschikbaarheid te bezitten van 99,9%. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Gemeten over een jaar waarbij na een jaar telkens over één 
jaar terug wordt gekeken. 

Verificatiemethode RAMS analyse 

 
 
 
5.1.11.3         Verkeersregelprogramma VRI (Uitvoeren verkeersregelprogramma) 

 
Functionele eis 

VSE-0620 Functionaliteit verkeersregelautomaten 

Verkeersregelautomaten (VRA’s) dienen de taken 
waarvoor deze ontworpen zijn correct uit te 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 
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VSE-0620 Functionaliteit verkeersregelautomaten 

voeren. 
 

Bovenliggende eis VSE-0617 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Tot deze taken behoren o.a.: 
- afwikkelen verkeer conform regelprogramma; 
- groene golf signaleren (Tovergroen, Odysa e.d.); 
- genereren MV-files; 
- beïnvloeding verkeersregeling (KAR, VETAG, VECOM, 
SICS, Opticom, e.a.); 
- koppelingen met andere VRA’s; 
- koppelingen iVRI; 
- koppelingen met centrale systemen.. 

 

5.2         Systeemeisen data communicatienetwerk 
 
Topeis meerjarig onderhoud 

TE-36 Dataverbinding 

De dataverbindingen moeten informatieoverdracht 
mogelijk maken tussen de wegkantsystemen en 
de centrale systemen en vice versa. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Functionele eis 

VSE-0624 Transmissie (meet) gegevens 

Alle transmissievoorzieningen (passieve en 
actieve componenten zoals telefoonlijnen, 
glasvezel, modems, GPRS, etc.) die onderdeel 
uitmaken van de data-inwinsystemen, dienen data 
correct over te brengen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0003 

Onderliggende eis(en)  

 
Interne raakvlakeis 

90002 Onderlinge netwerkverbindingen onderhouden 

Een dataverbinding of data koppeling moet een 
continue dataverbinding kunnen onderhouden 
tussen wegkantsystemen en het centrale 
managment- en/of beheersysteem of met andere 
objecten (netwerkcomponenten) die zijn 
opgenomen in het netwerk. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 90001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De verkeerskundige koppeling tussen 
verkeersregelinstallaties onderling en IVERA-koppeling ten 
behoeve van de verkeerscentrale loopt door middel van de 
glasvezelverbinding (wegbeheerder PU), bestaande uit 24 
vezels, single mode, waarvan de eerste 12 vezels zijn 
uitgelast. 

 
Externe raakvlakeis 

90001 Netwerkverbinding VRI verkeerscentrale HtH 

Een dataverbinding moet een verbinding 
onderhouden tussen het verkeersregeltoestel en 
de verkeerscentrale in Huis ter Heide t.b.v. het 
beheren, verkeerskundig onderhouden van de VRI 
en het kunnen sturen van verkeer. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 90003, 90002 

 
Beschikbaarheid 

VSE-0658 Betrouwbaarheid dataverbinding 
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VSE-0658 Betrouwbaarheid dataverbinding 

Een dataverbinding dient een beschikbaarheid te 
hebben conform de SLA. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Gemeten over een jaar waarbij na een jaar telkens over één 
jaar terug wordt gekeken. 

Verificatiemethode RAMS analyse 

 
 
 
5.2.1         DSL-verbinding (Voorzien in datacommunicatie middels koperkabel DSL) 

 
Functionele eis 

90003 Goede staat netwerkverbindingen 

De zichtbare delen van een dataverbinding 
moeten functioneel en betrouwbaar afgewerkt zijn.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 90001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0541 DSL, Zelfstandig instandhouden verbinding 

Het modem houdt zelfstandig de verbinding in 
stand 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Interne raakvlakeis 

90002 Onderlinge netwerkverbindingen onderhouden 

Een dataverbinding of data koppeling moet een 
continue dataverbinding kunnen onderhouden 
tussen wegkantsystemen en het centrale 
managment- en/of beheersysteem of met andere 
objecten (netwerkcomponenten) die zijn 
opgenomen in het netwerk. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 90001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De verkeerskundige koppeling tussen 
verkeersregelinstallaties onderling en IVERA-koppeling ten 
behoeve van de verkeerscentrale loopt door middel van de 
glasvezelverbinding (wegbeheerder PU), bestaande uit 24 
vezels, single mode, waarvan de eerste 12 vezels zijn 
uitgelast. 

 
 

90002 Onderlinge netwerkverbindingen onderhouden 

Een dataverbinding of data koppeling moet een 
continue dataverbinding kunnen onderhouden 
tussen wegkantsystemen en het centrale 
managment- en/of beheersysteem of met andere 
objecten (netwerkcomponenten) die zijn 
opgenomen in het netwerk. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 90001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De verkeerskundige koppeling tussen 
verkeersregelinstallaties onderling en IVERA-koppeling ten 
behoeve van de verkeerscentrale loopt door middel van de 



 
 

 
79 

90002 Onderlinge netwerkverbindingen onderhouden 

glasvezelverbinding (wegbeheerder PU), bestaande uit 24 
vezels, single mode, waarvan de eerste 12 vezels zijn 
uitgelast. 

 
 

VSE-0442 DSL - OVL, Externe router op ethernet koppelvlak aansluiting 

Op de ethernet koppelvlak aansluiting is bij 
communicatie door middel van DSL een externe 
router aangesloten. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Externe raakvlakeis 

91001 DSL verbindingen 

Een DSL verbinding moet op oproepbasis een 
communicatieverbinding kunnen opzetten en 
onderhouden tussen de verkeerscentrale en een 
verkeersregeltoestel.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 91002 

 
 

91001 DSL verbindingen 

Een DSL verbinding moet op oproepbasis een 
communicatieverbinding kunnen opzetten en 
onderhouden tussen de verkeerscentrale en een 
verkeersregeltoestel.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 91002 

 
Betrouwbaarheid 

91002 Goede staat DSL verbinding 

De zichtbare delen van een DSL verbinding 
moeten in goede staat zijn.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 91001 

Onderliggende eis(en)  
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5.2.1.1         Telefoonaansluiting  

 
Betrouwbaarheid 

91002 Goede staat DSL verbinding 

De zichtbare delen van een DSL verbinding 
moeten in goede staat zijn.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 91001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0353 Telefoonaansluiting DSL verbinding 

De telefoonaansluiting (ISRA punt) dient in goede 
conditie te verkeren en te voorzien in een 
betrouwbare DSL verbinding. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.2.2         Glasvezelnetwerk (Voorzien in datacommunicatie middels glasvezel) 

 
Externe raakvlakeis 

92001 Glasvezelverbinding functie 

Een glasvezelverbinding moet een continue 
communicatieverbinding onderhouden tussen de 
verkeerscentrale en een verkeersregeltoestel.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 92002 

 
 

92001 Glasvezelverbinding functie 

Een glasvezelverbinding moet een continue 
communicatieverbinding onderhouden tussen de 
verkeerscentrale en een verkeersregeltoestel.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 92002 

 
Betrouwbaarheid 

92002 Glasvezelverbinding goede staat 

De zichtbare delen van een glasverbinding 
verbinding moeten in goede staat zijn.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 92001 

Onderliggende eis(en)  
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5.2.2.1         Glasvezelaansluitbox (TF-0128 - Voorziening om apparatuur op de daartoe aangewezen 
glasvezel te patchen) 
 
Vormgeving 

VSE-0487 Glasvezel - Verkeersregeltoestel - Verkeerskundige koppeling, Afmontage glasvezelkabel 

Een glasvezelkabel is afgemonteerd door middel 
van 12 patchkabels op een lasbox, type 
Microfocus WODF DIN 6xSC/PC duplex of 
gelijkwaardig. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.2.2.2         Glasvezelkabel  

 
Functionele eis 

VSE-0672 Glasvezel beproeving 

Een glasvezel mag per las een maximaal demping 
van 0,5dB per connector, 0,1 dB per fusielas, 0,35 
dB per km (1310nm) en 0,22 dB per km (1550nm) 
hebben. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Onderhoudbaarheid 

VSE-0585 Glasvezel - Verkeerskundige koppeling, Kleur en materiaal kabelbeschermbuis 

De glasvezelkabel is in een kabelbeschermbuis 
van HDPE in de kleur oranje aangebracht met 
duurzame opdruk “Glasvezel Provincie 
Utrecht”elke 4 meter. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0652 HDPE zonder opdruk provincie 

De glasvezelkabel is in een kabelbeschermbuis 
van HDPE in de kleur groen aangebracht zonder 
opdruk in de installaties van de gemeente Utrecht. 

Initiator Gemeente Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.2.3.1         GSM-antenne  

 
Functionele eis 

VSE-0351 GSM antenne 

De GSM antenne moet zorgdragen voor 
voldoende bereik om een betrouwbare verbinding 
te kunnen onderhouden. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
  



 
 

 
82 

 

Betrouwbaarheid 

VSE-0352 GSM antenne onbeschadigd 

De GSM antenne moet deugdelijk zijn bevestigd, 
mag geen beschadigingen bevatten of lekkages in 
de apparatuurkast veroorzaken. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 

5.3         Systeemeisen OVL 
 
Topeis meerjarig onderhoud 

TE-29 Openbare verlichting 

De openbare verlichtingsinstallatie moet zowel de 
verkeersveiligheid als de sociale veiligheid 
waarborgen.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

TE-30 Ondersteunen rijtaak 

De openbare verlichtingsinstallatie moet de 
weggebruiker ondersteunen in zijn rijtaak.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Prestatie-eis onderhoud 

VSE-0654 Niet urgent functieverlies OVL 

De OVL is niet beschikbaar wanneer hij zijn 
primaire functie niet langer vervult. Er is sprake 
van niet urgent functieverlies wanneer: 
• drie of meer lampcontrollers niet communiceren 
met de segmentcontroller; 
• een OVL kast geen communicatie heeft met het 
OVL management systeem (toelichting; de 
verlichting brand wel); 
• lichtbronnen aangesloten op één voedingskast 
branden op ongebruikelijke tijdstippen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0612 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Een enkele gedoofde lichtbron of lichtbronnen met een 
afwijkende lichtkleur of lichtintensiteit vallen onder een 
gebrek. 

 
 

VSE-0683 Beeldkwaliteit openbare verlichting 

De openbare verlichting moet minimaal 
beeldkwaliteit niveau B bezitten conform de 
CROW beeldkwaliteit openbare ruimte 
ambitiethema's Nuts- en schakelkast, verlichting, 
beplakking en graffiti. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0629 

Onderliggende eis(en) 180016 

Toelichting In de CROW publicatie 323 zijn afbeeldingen opgenomen 
met voorbeelden. Hierin zijn lichtmasten en straatkasten te 
zien. De rekenmethode mag niet worden toegepast. De 
beeldkwaliteit geldt voor elk individueel onderdeel (kast, 
lichtmast). 

VSE-0685 Beeldkwaliteit armatuur 
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VSE-0683 Beeldkwaliteit openbare verlichting 

Kappen en lensoptieken van armaturen moeten 
minimaal beeldkwaliteit niveau A bezitten conform 
de CROW beeldkwaliteit openbare ruimte 
ambitiethema's verlichting aspect groen aanslag. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0629 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting  De rekenmethode mag niet worden toegepast. De 
beeldkwaliteit geldt voor elk individueel armatuur. 

 
 

VSE-0681 Urgent functieverlies OVL 

De OVL is niet beschikbaar wanneer hij zijn 
primaire functie niet langer vervult. Er is sprake 
van urgent functieverlies wanneer: 
• alle lichtbronnen aangesloten op een 
voedingskast zijn gedoofd. 
• alle lichtbronnen achter één eindgroep zijn 
gedoofd. 
• drie of meer lichtbronnen achtereen, of met een 
repeterend karakter, in dezelfde rijrichting gedoofd 
zijn; 
• drie of meer lichtbronnen op een kruising of 
onderdoorgang/tunnel gedoofd zijn. 
 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Functionele eis 

VSE-0612 Verlichten weg 

Het beheerobject openbare verlichting OVL dient 
gedurende de donkere uren de weggebruikers 
goed zicht te verschaffen ter ondersteuning van 
de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. 
Tot de openbare verlichting behoren: 
- OVL-installaties van (parallel)wegen, fietspaden 
en onderdoorgangen; 
- aanstraalverlichting bruggen en viaducten; 
- verlichting in abri’s; 
- verlichting van bewegwijzering; 
- actieve berm en wegmarkering; 
- meetsystemen dynamische verlichting. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0001 

Onderliggende eis(en) VSE-0616, VSE-0615, VSE-
0614, VSE-0654 

 
 

VSE-0614 Lichttechnische eigenschappen 

OVL-installaties dienen te verlichten oppervlakten 
en objecten te verlichten met de lichttechnische 
eigenschappen (o.a. verlichtingssterkte en 
gelijkmatigheid), waarvoor de OVL-installaties 
ontworpen zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0612 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0615 Inschakelen en uitschakelen OVL 

De openbare verlichting dient te schakelen zoals 
aangegeven in het document B01-20 dimregimes 
provincie Utrecht. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0612 

Onderliggende eis(en)  

Verificatiemethode Testen middels FAT, SAT en SIT 

VSE-0616 Dimmen OVL 
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VSE-0615 Inschakelen en uitschakelen OVL 

OVL-installaties die dimbaar zijn uitgevoerd, 
dienen autonoom te dimmen conform het 
ingestelde dimregime of op basis van 
datasignalen van meetsystemen OVL. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0612 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Dimregimes van de PU zijn beschreven in "Uitgangspunten 
dimregime's". 

 
 

21003 Lichtbronnen functioneel 

De lichtbronnen moeten functioneren. Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) VSE-0688 

Toelichting Het betreft hier de periodieke inspectie buiten . Niet de 
storingsafhandeling.  

 
 

VSE-0688 Lichtbronnen functioneel winterseizoen 

Alle lichtbronnen dienen aantoonbaar op 30 
september van elk contractjaar te functioneren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 21003 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Om te voorkomen dat één enkel lichtpunt langere tijd defect 
blijft moet op 30 september van elk contractjaar de 
functieverliezen aan alle lichtbronnen zijn hersteld. 

 
Interne raakvlakeis 

80005 Verlichting bussluis 

Aanwezige verlichting van een bussluis moet 
functioneel zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 80001 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.1         Actieve wegmarkering OVL (Actief aangeven rijstrookmarkering) 

 
Functionele eis 

150.1 Actieve markering functie 

Actieve markering moet d.m.v. lichtelementen de 
weggebruiker bij duisternis zicht geven op het 
verloop van de weg, buiten het bereik van de 
voertuigverlichting.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 151.1, 152.1 

Toelichting Een goed verloop van de weg kan alleen goed worden 
aangeduid indien elk verlichtingselement afzonderlijk ook 
daadwerkelijk werkzaam is.  
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5.3.1.1         Lichtelement in wegdek OVL (Verzorgen lichtuitstraling vanuit wegdek richting weggebruiker) 

 
Functionele eis 

152.1 Lichtelement wegdek 

Een lichtelement in het wegdek moet de 
weggebruiker vanuit het wegdek bij duisternis 
zicht geven op het verloop van de weg, 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 150.1 

Onderliggende eis(en) 152.5, 152.3, 152.2 

 
 

152.2 Lichtelement wegdek verontreinigingen 

De lichtelementen in het wegdek mogen geen 
lichtopbrengstbelemmerende verontreinigingen 
bevatten.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 152.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 

152.3 Lichtelement wegdek gericht 

De lichtelementen in het wegdek moeten gericht 
zijn naar de doelgroep.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 152.1 

Onderliggende eis(en) 152.4 

 
 

152.4 Lichtelement wegdek lichthinder 

Het in eis 152.3 bedoelde richten naar de 
doelgroep, mag geen lichthinder (verblinding) 
veroorzaken.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 152.3 

Onderliggende eis(en)  

 
 

152.5 Lichtelement wegdek dimstand  

 Lichtelementen moeten in de beoogde dimstand 
verkeren.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 152.1 

Onderliggende eis(en)  

 
Interne raakvlakeis 

VSE-0371 Actieve markering, Hoogte boven wegdek 

Indien actieve markering in het wegdek wordt 
aangebracht, dient de hoogte van de unit boven 
het asfalt na inbouw maximaal 4 mm te bedragen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Betrouwbaarheid 

VSE-0349 Lichtelement wegdek vast 

Een lichtelement in het wegdek dient vast te zitten 
(onbeweeglijk). 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 
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VSE-0349 Lichtelement wegdek vast 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Veiligheid 

VSE-0350 Lichtelement wegdek gevaar 

Een lichtelement mag geen gevaar opleveren voor 
het wegverkeer. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.3.2         Apparatuurkast OVL (Ruimte en bescherming bieden aan apparatuur en 
laagspanningsverdeelinrichting OVL) 

 
Duurzaamheid 

30001 Apparatuurkast 

De apparatuurkast moet de ingebouwde 
apparatuur en documentatie huisvesten en 
beschermen tegen invloeden van buitenaf. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 30009, 30020, 30018, 30007 

 
 
 
5.3.2.1         Astroklok OVL (Schakelen verlichting op instelbare tijdstippen) 

 
Functionele eis 

39001 Astronomische klok 

De astronomische klok moet op de juiste 
tijdstippen in relatie tot de bijhorende 
daglichtperiode en tijdstippen een installatie of 
onderdelen daarvan kunnen schakelen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 39003 

 
Betrouwbaarheid 

39003 Astronomische klok afwijking 

De astroklok loopt synchroon met de atoomklok 
met een maximale afwijking van 1 minuut t.o.v. de 
lokale tijd 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 39001 

Onderliggende eis(en)  

5.3.2.2         Hang- en sluitwerk apparatuurkast OVL (Voorzieningen om deur te kunnen openen en af te 
sluiten van apparatuur kast OVL) 

 
Functionele eis 

VSE-0347 Kwaliteit cylinders en sleutels 

De cylinders en sleutels moeten gecertificeerd 
zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Daar waar geen europrofiel cylinders kunnen worden 
toegepast moeten gecertificeerde sloten worden gebruikt. 
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Veiligheid 

VSE-0297 Beveiliging onbevoegden 

Kasten moeten zijn beveiligd tegen het openen 
door onbevoegden. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) VSE-0002, VSE-0298 

 
Cyber Security 

VSE-0002 Bescherming tegen braak 

Europrofielcylinders moeten het SKG-keurmerk 
bezitten. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0297 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.2.3         Laagspanningsverdeelinrichting OVL (Verdelen energie OVl) 

 
Functionele eis 

VSE-0354 Laagspanningsverdeelinrichting 

Een laagspanningsverdeelinrichting is voorzien 
van kortsluit-, overstroom-, aanraak- en 
aardlekbeveiligingen in overeenstemming met het 
vermogen van de aangesloten verbruikers, de 
gelijktijdigheidsfactor en de eisen aan selectiviteit. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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5.3.2.4         Segmentcontroller OVL (Het instellen van dimregimes verlichting mogelijk maken) 

 
Functionele eis 

160.1 OVL management 

Het actief aansturen van het juiste 
verlichtingsniveau dat aansluit bij het 
verkeersbeeld, de omstandigheden en het tijdstip.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 162.1, 161.7, 161.1, 161.6, 
163.1, 164001 

 
 

161.1 OVL management functie 

Een telemanagement systeem maakt aansturing 
en monitoring van OVL op armatuurniveau op 
afstand fysiek mogelijk.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 160.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 

161.6 OVL management programmeren 

Bij het vervangen en/of aanbrengen van OVL 
management onderdelen moeten deze op de 
juiste wijze worden geprogrammeerd.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 160.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 

161.7 OVL management dimprofiel 

Bij vervanging of (her)programering van 
segmentcontrollers en lamp- en/of dimcontrolunits, 
moet het voorafgaande dimprofiel correct worden 
overgenomen, geïmplementeerd zoals het 
werkzaam is op straat.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 160.1 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Eis 161.3 ontbreekt 

 
 

163.1 Schakelen verliching 

Bij verlichting op aanvraag wordt de verlichting 
geschakeld op basis van de aanwezigheid van 
verkeer. Bij het ontbreken van verkeer is de 
verlichting naar verloop van tijd uitgeschakeld.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 160.1 

Onderliggende eis(en)  
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5.3.2.5         Veiligheidsaarde OVL  

 
Veiligheid 

VSE-0303 Veiligheidsvoorzieningen 

Veiligheidsvoorzieningen voor blikseminslag, 
overspanning, kortsluiting, overbelasting en 
onbedoelde aanraking functioneren zoals de norm 
hiervoor voorschrijft. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.3.3         Armatuur OVL (Ondersteunen rijtaak bij duister) 

 
Functionele eis 

170.1 Armatuur 

Een armatuur moet zorgen voor een duurzame 
behuizing van lichtbronnen met de beoogde 
toebehoren op de destijds beoogde locatie.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 170.11, 170.10, 170.8, 170.6, 
170.9, 170.5 

 
 

170.10 Kleurtemperatuur armatuur 

Bij het vervangen van een armatuur moet de 
kleurweergave index van vergelijkbare aard en 
niveau zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 170.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 

170.5 Vervuiling armatuur 

De lichtopbrengst van een armatuur mag niet 
negatief worden beïnvloed door defecten en/of 
verontreinigingen.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 170.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 

170.9 Vervangen lichtbron 

Bij het vervangen van een armatuur moet de 
lichtbron van vergelijkbare aard en lichtopbrengst 
zijn.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 170.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0439 Armatuur, Dwarssymetrie-as evenwijdig aan horizon 

Een armatuur dient zodanig aan de uithouder te 
zijn gemonteerd dat de dwarssymmetrie-as 
evenwijdig aan de horizon is. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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VSE-0568 Armatuur, Positionering ten opzichte van weg-as 

Een armatuur dient loodrecht ten opzichte van de 
weg-as boven de rijbaan te zijn gepositioneerd. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Betrouwbaarheid 

170.6 Vervangen beschadigde armaturen 

Een armatuur dient geen beschadigingen te 
bezitten die (op termijn) kunnen zorgen voor uitval 
en/of een verminderde levensduur. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 170.1 

Onderliggende eis(en)  

 
Onderhoudbaarheid 

170.11 Armatuur invloed functieverlies  

Bij het vervangen van een armatuur moeten alle 
beoogde functies van de betreffende installatie 
onverminderd werkzaam kunnen zijn.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 170.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0374 Armatuur, Demontabele bevestiging aan uithouder 

Een armatuur dient zodanig aan de uithouder te 
zijn gemonteerd dat deze te allen tijde weer 
demontabel is. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Levensduur 

170.8 Restlevensduur armatuur 

De restlevensduur van een armatuur is 
gerelateerd aan het vervangingsbeleid van de 
wegbeheerder 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 170.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0560 LED armatuur, levensduur 

Een LED armatuur moet een technische 
levensduur bezitten van minimaal 20 jaar. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Duurzaamheid 

VSE-0687 LED armatuur bij vervanging 

Een LED armatuur moet worden toegepast bij het 
plaatsen van een nieuw lichtpunt of bij het 
vervangen van een bestaand lichtpunt. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0668 

Onderliggende eis(en)  
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5.3.3.1         Lamp OVL  

 
Functionele eis 

170.9 Vervangen lichtbron 

Bij het vervangen van een armatuur moet de 
lichtbron van vergelijkbare aard en lichtopbrengst 
zijn.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 170.1 

Onderliggende eis(en)  

 
Levensduur 

VSE-0382 Hogedruk natriumlamp, Levensduur 

Een hogedruk natriumlamp dient een 
economische levensduur van 48.000 uur te 
hebben. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0440 Fluorescentielamp, Lichtterugval 

Een fluorescentielamp dient niet meer dan 10% 
lichtterugval te hebben gedurende zijn 
economische levensduur. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0445 Hogedruk natriumlamp, Lichtterugval 

Een hogedruk natriumlamp dient niet meer dan 
15% lichtterugval te hebben gedurende zijn 
economische levensduur. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0465 Fluorescentielamp, Maximale uitval 

Fluorescentielampen dienen niet meer dan 10% 
uitval te hebben gedurende hun economische 
levensduur. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0492 Hogedruk natriumlamp, Maximale uitval 

Hogedruk natriumlampen dienen niet meer dan 
10% uitval te hebben gedurende hun 
economische levensduur. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0540 Fluorescentielamp, Economische levensduur 
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VSE-0540 Fluorescentielamp, Economische levensduur 

Een compact fluorescentielamp dient een 
economische levensduur te hebben van 48.000 
uur. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.3.4         Bekabeling OVL (Transport van energie van straatkast naar lichtmast) 

 
Functionele eis 

70001 Bekabeling functie 

Bekabeling moet in staat zijn de juiste elektrische 
stroom met de juiste spanning of data duurzaam 
te kunnen transporteren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 71002, 70003 

 
Onderhoudbaarheid 

VSE-0473 Grondkabel # OVL, Kabelzegel, Plaats van kabelzegel 

Een kabelzegel dient te zijn aangebracht op 
0.50m afstand vanaf kasten, lichtmasten en 
kabelbuizen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0520 Grondkabel # OVL, Kabelzegel, Aanbrengen van gegevens 

Op een kabelzegel dienen de volgende gegevens 
te zijn aangebracht: OVL <kastnummer> 
<groepnummer>. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Duurzaamheid 

VSE-0410 Grondkabel # OVL, Kabelzegel, Inbranden van gegevens 

De gegevens op een kunstof kabelzegel dienen te 
zijn ingebrand. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
5.3.4.1         Grondkabel OVL  

 
Functionele eis 

VSE-0504 Aansluitkabel lichtmast, Aansluiting masten (1) 

Een OVL grondkabel van het type EO-YMeKasZH 
OV dient aangesloten te zijn volgens de 
aftakmethode. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Interne raakvlakeis 

VSE-0543 Grondkabel, Afstand tot fundering van verharding 

Een grondkabel dient zodanig te zijn gelegd dat Initiator Provincie Utrecht 
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VSE-0543 Grondkabel, Afstand tot fundering van verharding 

de afstand van de grondkabel tot de fundering van 
een verharding tussen de 1.50 en 3.00m is.  

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Niet van toepassing binnen de bebouwde kom. 

 
Betrouwbaarheid 

VSE-0483 Grondkabel, Voorschriften leverancier 

Een grondkabel dient te zijn gelegd volgens 
voorschriften van de leverancier. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Onderhoudbaarheid 

VSE-0381 Grondkabel, Minimale overlengte bij apparatuurkast 

Een grondkabel heeft bij een apparatuurkast een 
overlengte van ten minste 4 m 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Geen overlengte bij Gemeente Utrecht 

Verificatiemethode Visuele inspectie.  

 
 

VSE-0403 Grondkabel, Minimale overlengte bij mast 

Een grondkabel heeft bij een mast een overlengte 
van ten minste 2 m 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0449 Grondkabel, Identificatie van aangesloten onderdeel 

Een grondkabel is aan beide uiteinden voorzien 
van een identificatie van het aangesloten 
onderdeel 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0452 Grondkabel # OVL, Lengte bij lichtmasten en funderingen 

Een grondkabel van de OVL dient bij masten en 
funderingen een overmaat aan lengte te hebben 
van 3m. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0476 Grondkabel # OVL, Lengte bij schakel- en verdeelinrichting 

Een grondkabel van de OVL dient bij een schakel- 
en verdeelinrichting een overmaat aan lengte te 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 
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VSE-0476 Grondkabel # OVL, Lengte bij schakel- en verdeelinrichting 

hebben van 5m. Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0485 Grondkabel - Mastmateriaal - Apparatuurkast, Voorzien in identificatie grondkabels bij objecten 

Op 0,50 m vanaf apparatuurkasten, masten en 
kabelbuizen zijn ten behoeve van de identificatie 
van de grondkabel voorzieningen aangebracht 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0503 Grondkabel # OVL, Ligging overmaat aan lengte 

De overmaat aan lengte van een grondkabel van 
de OVL dient "op slag" naast de lichtmast of kast 
gelegd te zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0518 Grondkabel # OVL, Aanbrengen van kabelzegels 

Een grondkabel van de OVL dient, direct na 
aanleg, te zijn voorzien van kunststof kabelzegels. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Veiligheid 

VSE-0590 Grondkabel, Minimale gronddekking  

Een grondkabel dient te zijn gelegd op een diepte 
van minimaal 0.60m onder het maaiveld. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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Levensduur 

VSE-0379 Grondkabel, Duur herkenbaarheid identificatie aangesloten onderdeel 

De identificatie van een aangesloten onderdeel op 
een grondkabel blijft ten minste gedurende 20 jaar 
herkenbaar 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0489 Bekabeling, Levensduur 

Alle toegepaste kabel moet minimaal 30 jaar 
gebruikt kunnen worden en moet bestand zijn 
tegen normale werkzaamheden 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Duurzaamheid 

VSE-0457 Grondkabel, Verwijderen verlaten kabels 

Een 'verlaten' grondkabel dient te zijn verwijderd. Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.4.2         Kabelmof OVL  

 
Veiligheid 

VSE-0502 Grondkabel # OVL, Mof, Type 

Een mof van een grondkabel voor openbare 
verlichtingsinstallaties dient van het type 
wikkelmof' te zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.4.3         Snoer OVL  

 
Betrouwbaarheid 

71002 Aansluitsnoer aantasting UV licht 

Een aansluitsnoer mag niet aangetast zijn door 
invloed van UV straling 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 70001 

Onderliggende eis(en)  
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5.3.5         Bermpalen actieve markering (Actief aangeven verloop van de weg) 

 
Functionele eis 

151.1 Bermpaal functie 

Een bermpaal moet d.m.v. lichtelementen de 
weggebruiker vanuit de wegberm bij duisternis 
zicht geven op het verloop van de weg,  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 150.1 

Onderliggende eis(en) 151.3, 151.2, 151.4 

 
 
 
5.3.5.1         LED bermpaal  

 
Functionele eis 

151.2 Bermpaal rechtstand 

Een LED bermpaal moet zich in een optische 
rechtstand bevinden 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 151.1 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting CROW beeldkwaliteit B 

 
 

151.4 Llichtelementen bermpaal verontreinigingen  

De lichtelementen in een bermpaal mogen geen 
lichtopbrengstbelemmerende verontreinigingen 
bevatten.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 151.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 

151.3  Lichtelementen bermpaal gericht  

De lichtelementen in een bermpaal moet gericht 
zijn naar de doelgroep.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 151.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.3.6         Datakoppeling OVL (Beheer op afstand verlichting mogelijk maken) 

 
Functionele eis 

VSE-0624 Transmissie (meet) gegevens 

Alle transmissievoorzieningen (passieve en 
actieve componenten zoals telefoonlijnen, 
glasvezel, modems, GPRS, etc.) die onderdeel 
uitmaken van de data-inwinsystemen, dienen data 
correct over te brengen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0003 

Onderliggende eis(en)  

 
 
Interne raakvlakeis 

90002 Onderlinge netwerkverbindingen onderhouden 

Een dataverbinding of data koppeling moet een 
continue dataverbinding kunnen onderhouden 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 
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90002 Onderlinge netwerkverbindingen onderhouden 

tussen wegkantsystemen en het centrale 
managment- en/of beheersysteem of met andere 
objecten (netwerkcomponenten) die zijn 
opgenomen in het netwerk. 

Bovenliggende eis 90001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De verkeerskundige koppeling tussen 
verkeersregelinstallaties onderling en IVERA-koppeling ten 
behoeve van de verkeerscentrale loopt door middel van de 
glasvezelverbinding (wegbeheerder PU), bestaande uit 24 
vezels, single mode, waarvan de eerste 12 vezels zijn 
uitgelast. 

 
 
 
5.3.6.1         Router/modem OVL (Voorziening om datakoppeling tussen netwerk en OVL tot stand te 
brengen) 

 
Functionele eis 

163.1 Schakelen verliching 

Bij verlichting op aanvraag wordt de verlichting 
geschakeld op basis van de aanwezigheid van 
verkeer. Bij het ontbreken van verkeer is de 
verlichting naar verloop van tijd uitgeschakeld.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 160.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.3.7         Lichtmast OVL (Dragen lichtbron) 

 
Prestatie-eis onderhoud 

VSE-0684 Beeldkwaliteit lichtmasten natuurlijke aanslag 

De lichtmasten moeten minimaal beeldkwaliteit 
niveau D bezitten conform de CROW 
beeldkwaliteit openbare ruimte ambitiethema's 
verlichting aspect groen aanslag. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0629 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting  De rekenmethode mag niet worden toegepast. De 
beeldkwaliteit geldt voor elk individuele lichtmasten. 

 
Functionele eis 

180016 Lichtmast rechtstand 

Een lichtmast moet in een optische rechtstand 
verkeren.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0683 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Niveau B van CROW publicatie 323 

 
 

180001 Mastmateriaal OVL  

Mastmateriaal OVL moet openbare verlichtings 
armaturen, al dan niet gecombineerd met 
bewegwijzering en/of camera’s en/of 
verkeersborden duurzaam kunnen dragen.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 180014, 180015, 180002, 
180003, 180004, 180010 

Toelichting Onder mastmateriaal wordt o.a. verstaan lichtmasten en 
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180001 Mastmateriaal OVL  

bevestigingsconstructies voor armaturen op of aan 
gebouwen en/of kunstwerken. 

 
Onderhoudbaarheid 

180015 Lichtmastnummer beheerder 

Een lichtmast of mast welke een OVL armatuur of 
armaturen draagt, moet voorzien zijn van een PU 
sticker indien de betreffende mast in beheer is bij 
de provincie Utrecht.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 180001 

Onderliggende eis(en)  

 
Veiligheid 

180002 Mastluiken aanwezig  

Mastluiken moeten aanwezig zijn op de daartoe 
bestemde plaatsen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 180001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

180003 Mastluiken goede staat 

De mastluiken moeten in goede staat verkeren Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 180001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

180004 Mastluiken openen sluiten 

De mastluiken moeten goed te openen en te 
sluiten zijn 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 180001 

Onderliggende eis(en)  

 
Levensduur 

VSE-0474 Lichtmast, levensduur 

De levensduur van een lichtmast is minimaal 40 
jaar. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
Duurzaamheid 

VSE-0411 Lichtmast, Vulling grondstuk 

Een grondstuk van een lichtmast dient te zijn 
gevuld met schoon droog zand. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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VSE-0686 Materiaal lichtmast 

Lichtmasten moeten van aluminium zijn met een 
standaard lichtpunthoogte. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0668 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De provincie Utrecht staat enkel nog aluminium lichtmasten 
toe met een standaard lichtpunthoogte. Geen stalen 
lichtmasten met incourante lichtpunthoogtes meer toepassen 
bij vervanging, schade of nieuw te plaatsen. 

 
 
 
5.3.7.1         Aardingssnoer lichtmast OVL (Vereffenen mogelijk potentiaal verschil lichtmast) 

 
Functionele eis 

VSE-0365 Aardingssnoer, Kabelschoenen 

Een aardingssnoer in een lichtmast dient te zijn 
voorzien van twee kabelschoenen uitgevoerd als 
een bout verbinding in minimaal M8 maatvoering. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Betrouwbaarheid 

140.4 Aardingssnoer onbeschadigd 

Een aardingssnoer mag zowel inwendig als 
uitwendig niet beschadigd zijn.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 140.1 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Met inwendige beschadigingen wordt bedoeld knikken in de 
draad waardoor deze beschadigd is of kan zijn.  

 
Veiligheid 

VSE-0367 Aardingssnoer, Kleur 

Een aardingssnoer in een lichtmast dient 
herkenbaar te zijn als aardingsvoorziening. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.7.2         Dimunit OVL (Energiebesparing door dimmen verlichting mogelijk maken) 

 
Functionele eis 

160.1 OVL management 

Het actief aansturen van het juiste 
verlichtingsniveau dat aansluit bij het 
verkeersbeeld, de omstandigheden en het tijdstip.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 162.1, 161.7, 161.1, 161.6, 
163.1, 164001 

 
 

161.6 OVL management programmeren 
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161.6 OVL management programmeren 

Bij het vervangen en/of aanbrengen van OVL 
management onderdelen moeten deze op de 
juiste wijze worden geprogrammeerd.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 160.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 

161.7 OVL management dimprofiel 

Bij vervanging of (her)programering van 
segmentcontrollers en lamp- en/of dimcontrolunits, 
moet het voorafgaande dimprofiel correct worden 
overgenomen, geïmplementeerd zoals het 
werkzaam is op straat.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 160.1 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Eis 161.3 ontbreekt 

 
 

162.1 OVL Dimunit 

Een statische dimunit maakt het automatisch 
beïnvloeden van het licht niveau op lokaal niveau 
op vast momenten mogelijk.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 160.1 

Onderliggende eis(en) 162.2 

 
 

162.2 OVL Dimunit dimprofiel 

Bij vervanging of (her)programering van een 
statische dimunit, moet de OG aantonen dat het 
voorafgaande dimprofiel correct is overgenomen, 
geïmplementeerd en als zodanig werkzaam is op 
straat. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 162.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 

164002 VSA en dimprofiel 

Bij vervanging of (her) programmering van een 
VSA e/o Driver, moet de OG aantonen dat het 
voorafgaande dimprofiel correct is overgenomen, 
geïmplementeerd en als zodanig werkzaam is op 
straat. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 164001 

Onderliggende eis(en)  

 
Randvoorwaarde 

164003 VSA vervangen 

Bij vervanging van een VSA/Driver areaal 
provincie Utrecht) moet deze voldoen aan de 
nieuwbouw eisen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 164001 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.7.3         Lichtmastnummer OVL  

 
Functionele eis 

180014 Lichtmastnummer 
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180014 Lichtmastnummer 

Een lichtmast moet een duidelijk leesbaar 
objectidentificatie nummer bevatten 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 180001 

Onderliggende eis(en)  

 
Onderhoudbaarheid 

180015 Lichtmastnummer beheerder 

Een lichtmast of mast welke een OVL armatuur of 
armaturen draagt, moet voorzien zijn van een PU 
sticker indien de betreffende mast in beheer is bij 
de provincie Utrecht.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 180001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0555 Lichtmast sticker, Hoek ten opzichte van aanrijrichting 

De lichtmast sticker dient tussen in een hoek van 
45 graden (t.o.v. de aanrijrichting) te worden 
aangebracht 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Levensduur 

VSE-0579 Lichtmast sticker, Levensduur 

Een lichtmast sticker dient een gegarandeerde 
levensduur van 10 jaar te hebben, gedurende 
deze levensduur moet de tekst leesbaar blijven 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Duurzaamheid 

VSE-0431 Lichtmast sticker, UV bestendig 

Een lichtmast sticker dient een UV bestendig te 
zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Vormgeving 

VSE-0389 Lichtmast sticker, Hoogte boven maaiveld 

De lichtmast sticker dient tussen 2 en 2,5 meter 
boven maaiveld te zijn aangebracht 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Lichtmaststickers moeten vanuit de rijrichting afleesbaar te 
zijn. Bij lichtmasten in de middenberm zijn deze om en om 
aangebracht. 

 
 

VSE-0409 Lichtmast sticker, Kleur 

Een lichtmast sticker dient wit te zijn Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 
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VSE-0409 Lichtmast sticker, Kleur 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0420 Lichtmast sticker, Gegevens op sticker 

Een lichtmast sticker dient het PU logo (in kleur), 
lichtmast nummer, de barcode (incl. streepjes 
code) en de tekst "www.provincie-utrecht.nl" te 
bevatten 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0478 Lichtmast sticker, Vormgeving barcode 

De barcode dient lettertype "ARIAL" en 22 mm 
groot zijn 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0534 Lichtmast sticker, Vormgeving lichtmast nummer 

Het lichtmast nummer op de lichtmast sticker dient 
letter type "ARIAL", vet en 72 mm groot te zijn 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0539 Lichtmast sticker, Vormgeving website provincie 

De tekst "www.provincie-utrecht.nl" dient lettertype 
"ARIAL" en 20mm groot zijn 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.7.4         Mastmateriaal OVL  

 
Functionele eis 

VSE-0372 Aansluitkast, Bevestiging op C-profiel 

Een aansluitkast in een lichtmast dient te zijn 
bevestigd op het hiervoor bestemde C-profiel. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0373 Aansluitkast, Invoering kabels 

In de aansluitkast dienen alle kabels aan 
onderzijde ingevoerd te worden. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  
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VSE-0373 Aansluitkast, Invoering kabels 

Onderliggende eis(en)  

 
Interne raakvlakeis 

40001 Mastmateriaal dragen systemen 

Mastmateriaal moet verkeerskundige systemen, al 
dan niet gecombineerd met openbare verlichting 
en/of bewegwijzering en/of camera’s en/of 
verkeersborden duurzaam kunnen dragen.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 40006, 40002 

 
Betrouwbaarheid 

VSE-0447 Aansluitkast, Voorkomen beschadiging aders 

Aders mogen niet door verklemming of 
aandraaien van de aansluitklemmen (in de 
aansluitkast) zijn beschadigd. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Veiligheid 

40002 Mastluiken aanwezigheid 

Mastluiken moeten aanwezig zijn op de daartoe 
bestemde plaatsen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 40001 

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0513 Aansluitkast, Voorzien van onverwijderbare begrenzing tot 6A 

De aansluitkast dient een onverwijderbare 
begrenzing tot maximaal 6A per zekering te 
hebben. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Levensduur 

VSE-0414 Aansluitkast, Levensduur 

De aansluitkast dient een levensduur van 15 jaar 
te hebben. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.7.5         Uithouder OVL  

 
Functionele eis 

180010 Uithouder functie 

Een uithouder moet een of meerdere 
verlichtingsarmaturen duurzaam kunnen dragen 
op de juiste positie. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 180001 

Onderliggende eis(en) 180011 
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180011 Uithouder stand 

Een uithouder moet zijn oorspronkelijke stand 
onder alle omstandigheden behouden.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 180010 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.7.6         Voorschakelapparaat (VSA) OVL  

 
Functionele eis 

164001 VSA  

Een voorschakel apparaat (Driver) zorgt voor 
ontsteking van de lichtbron en het (automatisch) 
beïnvloeden van de spanning e/o stroom om 
lichtniveau aanpassingen mogelijk te maken. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 160.1 

Onderliggende eis(en) 164002, 164003 

 
 

164002 VSA en dimprofiel 

Bij vervanging of (her) programmering van een 
VSA e/o Driver, moet de OG aantonen dat het 
voorafgaande dimprofiel correct is overgenomen, 
geïmplementeerd en als zodanig werkzaam is op 
straat. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 164001 

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.3.8         Meetsystemen OVL (Schakelen verlichting op basis van verkeersintensiteit en meteo) 

 
Functionele eis 

163.1 Schakelen verliching 

Bij verlichting op aanvraag wordt de verlichting 
geschakeld op basis van de aanwezigheid van 
verkeer. Bij het ontbreken van verkeer is de 
verlichting naar verloop van tijd uitgeschakeld.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 160.1 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.8.1         Apparatuurkast MS OVL (Ruimte bieden en bescherming bieden aan apparatuur MS) 

 
Duurzaamheid 

30001 Apparatuurkast 

De apparatuurkast moet de ingebouwde 
apparatuur en documentatie huisvesten en 
beschermen tegen invloeden van buitenaf. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 30009, 30020, 30018, 30007 

 
 
 
5.3.8.1.1         Hang- en sluitwerk apparatuurkast MS (Voorzieningen om deur te kunnen openen en af te 
sluiten van apparatuur kast MS) 
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Functionele eis 

VSE-0347 Kwaliteit cylinders en sleutels 

De cylinders en sleutels moeten gecertificeerd 
zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Daar waar geen europrofiel cylinders kunnen worden 
toegepast moeten gecertificeerde sloten worden gebruikt. 

 
Cyber Security 

VSE-0002 Bescherming tegen braak 

Europrofielcylinders moeten het SKG-keurmerk 
bezitten. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0297 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.8.1.2         Meettoestel MS OVL (Verwerken detectiegegevens naar verkeersgegevens MS) 

 
Betrouwbaarheid 

VSE-0559 KWC - Verkeersregeltoestel, MV-file, Downloaden zonder gegevensverlies 

Tijdens het downloaden van een afgesloten MV-
file gaan geen gegevens verloren 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.3.8.2         Bekabeling MS (transporteren elektrische energie tussen lussen en apparatuurkast) 

 
Functionele eis 

70001 Bekabeling functie 

Bekabeling moet in staat zijn de juiste elektrische 
stroom met de juiste spanning of data duurzaam 
te kunnen transporteren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 71002, 70003 

 
 
 
5.3.8.3         Detectie Meetsysteem OVL (Detecteren voertuigen) 

 
Functionele eis 

VSE-0622 Inwinnen gegevens 

Alle detectiemiddelen die onderdeel uitmaken van 
de verkeerssystemen (detectielussen, radar, etc.) 
dienen het verkeersaanbod (aantallen, snelheid, 
file, etc.) correct te registreren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0621 

Onderliggende eis(en) VSE-0601 

 
 

34002 Detectoren functioneel 
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34002 Detectoren functioneel 

De aanwezige detectoren moeten in een 
technisch goede staat zijn die storing of uitval zo 
veel mogelijk voorkomt en er voldoende 
restlevensduur aanwezig is.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Technische inspectie 
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5.3.9         No-Break installatie N237 (Leveren van alternatieve voedingsenergie OVL verdiepte ligging 
N237) 

 
Functionele eis 

VSE-0321 No Break installatie autonomie 

De No Break installatie moet de 
verlichtingsinstallatie van de verdiepte ligging 
tenminste 2. uur van voldoende energie voorzien 
indien de netspanning van de netbeheerder 
wegvalt. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Beschikbaarheid 

VSE-0319 No Break installatie beschikbaarheid 

De No-Break installatie moet een beschikbaarheid 
hebben van 99%. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Gemeten over een jaar waarbij na een jaar telkens over één 
jaar terug wordt gekeken. 

Verificatiemethode RAMS analyse 

 
Betrouwbaarheid 

VSE-0320 No Break installatie betrouwbaarheid 

De No Break installatie moet een betrouwbaarheid 
hebben van 99%. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.10         Tunnelarmatuur (Ondersteunen rijtaak in tunnels en onderdoorgangen) 

 
Levensduur 

170.8 Restlevensduur armatuur 

De restlevensduur van een armatuur is 
gerelateerd aan het vervangingsbeleid van de 
wegbeheerder 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 170.1 

Onderliggende eis(en)  

 
Duurzaamheid 

VSE-0687 LED armatuur bij vervanging 

Een LED armatuur moet worden toegepast bij het 
plaatsen van een nieuw lichtpunt of bij het 
vervangen van een bestaand lichtpunt. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0668 

Onderliggende eis(en)  

 
 
5.3.11         Veiligheidsaarde OVL (Beveiliging tegen ongewenste aanraking spanning voerende delen 
OVL) 

 
Veiligheid 

140.1 Diepteaarding 
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140.1 Diepteaarding 

Een diepteaarding moet de juiste impedantie 
hebben. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 140.4 

 
 

VSE-0368 Aardingsvoorziening, Aardingsverspreidingsweerstand 

De aardverspreidingsweerstand van de 
aardingsvoorziening, bij de aardelektrode van 
voedingskasten en lichtmasten, dient te zijn 
berekend met het gegeven dat een eindgroep 
hoogstens beveiligd is met een installatieautomaat 
van 16 A. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0369 Aardingsvoorziening, Verbinden van aarde 

De aarde van armaturen, lichtmasten en 
grondkabels van een openbare 
verlichtingsinstallatie dient middels klemmenstrook 
met elkaar verbonden te zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0591 Diepte-aarding, Weerstandswaarde 

De weerstandswaarde van een diepte-aarding 
dient te voldoen aan de waarde volgend uit 
kabelberekeningen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.12         Verlichting ABRI (Bieden sociale veiligheid middels verlichting bij haltes openbaar vervoer) 

 
Functionele eis 

VSE-0370 Verlichting abri, Verlichten abri en reisinformatie 

Verlichting van een abri dient zowel de abri als de 
reisinformatie te verlichten. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.3.13         Verlichting bewegwijzering NBD (Verlichten bewegwijzering) 

 
Functionele eis 

VSE-0682 Verlichting bewegwijzering 

De verlichting van de bewegwijzering NBD moet 
gelijktijdig aan en uit schakelen met de openbare 
verlichting. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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5.4         Systeemeisen Camera's 
 
Topeis meerjarig onderhoud 

TE-35 Camerasysteem 

Het camerasysteem moet videobeelden 
verstrekken van het verkeer aan het netwerk als 
daarom wordt verzocht. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Functionele eis 

VSE-0664 Beweegbare camera (PTZ) 

Een PTZ camera moet zonder hinderlijke 
vertraging te draaien zijn in alle gewenste 
richtingen en kunnen in- en uitzoomen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting PTZ Camera's moeten bedienbaar zijn vanaf:: 
- VMC Huis ter Heide (VMC) 
- Regiodesk Papendorp (VC MN) 
 

Verificatiemethode Fysiek beproeven van het onderdeel 

 
Beschikbaarheid 

VSE-0625 Wegverkeersleider en wegbeheerder visueel ondersteunen in zijn taak 

De wegverkeersleider en wegbeheerder moet 
kunnen beschikken over realtime videobeelden 
met behulp van de aanwezige observatiecamera's 
en webcams die informatie kunnen verstrekken 
van de verkeerstoestand op de weg. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Camerabeelden moeten zijn ontsloten en real time te 
ontvangen zijn op te minsten:: 
- VMC Huis ter Heide (VMC) 
- Regiodesk Papendorp (VC MN) 
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5.4.1         Bekabeling camera (Verzorgen signaaloverdracht en energie ten behoeve van camera) 

 
Functionele eis 

VSE-0545 Grondkabel - Observatiecamera, Type kabel versturen camerabeelden 

Een grondkabel voor het versturen van 
camerabeelden is van het type COAX C6 of UTP 
(CAT 6). 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0550 Grondkabel - Observatiecamera, Afsluitweerstand kabel versturen camerabeelden 

Een grondkabel voor het versturen van 
camerabeelden is voorzien van een 
afsluitweerstand 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.4.2         Beugel camera (Het bevestigen van een camera op een draagconstructie mogelijk maken) 

 
Interne raakvlakeis 

40001 Mastmateriaal dragen systemen 

Mastmateriaal moet verkeerskundige systemen, al 
dan niet gecombineerd met openbare verlichting 
en/of bewegwijzering en/of camera’s en/of 
verkeersborden duurzaam kunnen dragen.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 40006, 40002 

 
 
 
5.4.3         Data koppeling camera PT&Z (Het kunnen richten en inzoomen van een camera op afstand) 

 
Functionele eis 

VSE-0624 Transmissie (meet) gegevens 

Alle transmissievoorzieningen (passieve en 
actieve componenten zoals telefoonlijnen, 
glasvezel, modems, GPRS, etc.) die onderdeel 
uitmaken van de data-inwinsystemen, dienen data 
correct over te brengen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0003 

Onderliggende eis(en)  

 
Interne raakvlakeis 

90002 Onderlinge netwerkverbindingen onderhouden 

Een dataverbinding of data koppeling moet een 
continue dataverbinding kunnen onderhouden 
tussen wegkantsystemen en het centrale 
managment- en/of beheersysteem of met andere 
objecten (netwerkcomponenten) die zijn 
opgenomen in het netwerk. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 90001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De verkeerskundige koppeling tussen 
verkeersregelinstallaties onderling en IVERA-koppeling ten 
behoeve van de verkeerscentrale loopt door middel van de 
glasvezelverbinding (wegbeheerder PU), bestaande uit 24 
vezels, single mode, waarvan de eerste 12 vezels zijn 
uitgelast. 
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5.4.4         Data koppeling data- en videotransmissie camera (Voorziening om datakoppeling tussen 
netwerk en camera's tot stand te brengen) 

 
Functionele eis 

VSE-0624 Transmissie (meet) gegevens 

Alle transmissievoorzieningen (passieve en 
actieve componenten zoals telefoonlijnen, 
glasvezel, modems, GPRS, etc.) die onderdeel 
uitmaken van de data-inwinsystemen, dienen data 
correct over te brengen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0003 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.4.5         Mast camera (Dragen van een camera mogelijk maken) 

 
Veiligheid 

40002 Mastluiken aanwezigheid 

Mastluiken moeten aanwezig zijn op de daartoe 
bestemde plaatsen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 40001 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.4.6         Observatie camera (De wegverkeersleider voorzien van beelden van door VRI's geregelde 
kruisingen) 

 
Prestatie-eis onderhoud 

VSE-0663 Reinigen cameralens 

Een cameralens moet worden gereinigd bij 
hinderlijke of beeldbelemmernede vervuiling. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Camera's inclusief de lens moeten ten minste 1keer per jaar 
grondig worden gereinigd.  

Verificatiemethode inspectie 

 
Functionele eis 

VSE-0305 Verkeerscamera 

Een verkeerscamera moet videobeelden leveren 
conform specificatie wanneer er vanuit het 
netwerk om wordt gevraagd. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0315 Beeldkwaliteit camera's 

De kwaliteit van de camerabeelden moet dusdanig 
zijn dat ze geschikt voor de wegverkeersleider om 
zijn taak te kunnen uitoefenen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  
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VSE-0315 Beeldkwaliteit camera's 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De videobeelden moeten niet verstoord worden door 
vervuiling zoals spinnenwebben. De camerabeelden moeten 
vrij zijn van storingen, verkleuringen, ruis, flikkeringen e.d. 
De resolutie moet conform de ingestelde waarden zijn. 

 
 

VSE-0318 Pan, tilt en zoom functie 

Camera's indien voorzien van de functie op 
afstand kunnen worden gericht en gefocust op het 
door de wegverkeersleider gewenste gebied 
zonder storende vertraging.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Reactietijd pan, tilt & zoomfunctie minder dan 2 seconden. 

 
Beschikbaarheid 

VSE-0656 Beschikbaarheid camera 

Een camera dient een beschikbaarheid te hebben 
van 98% 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Gemeten over een jaar waarbij na een jaar telkens over één 
jaar terug wordt gekeken. 

Verificatiemethode RAMS analyse 

 
Levensduur 

VSE-0679 Levensduur camera 

Een camera dient een technische levensduur te 
bezitten van tenminste 15 jaar.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De restlevensduur dient bepaald te worden a.d.h.v. de 
levensloopkromme NEN 2767-1. 

Verificatiemethode inspectie 

 
 
 
5.4.7         Web camera (De wegverkeersleider voorzien van beelden van belangrijke punten in de 
infrastructuur) 

 
Prestatie-eis onderhoud 

VSE-0663 Reinigen cameralens 

Een cameralens moet worden gereinigd bij 
hinderlijke of beeldbelemmernede vervuiling. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Camera's inclusief de lens moeten ten minste 1keer per jaar 
grondig worden gereinigd.  

Verificatiemethode inspectie 
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Functionele eis 

VSE-0305 Verkeerscamera 

Een verkeerscamera moet videobeelden leveren 
conform specificatie wanneer er vanuit het 
netwerk om wordt gevraagd. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0315 Beeldkwaliteit camera's 

De kwaliteit van de camerabeelden moet dusdanig 
zijn dat ze geschikt voor de wegverkeersleider om 
zijn taak te kunnen uitoefenen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De videobeelden moeten niet verstoord worden door 
vervuiling zoals spinnenwebben. De camerabeelden moeten 
vrij zijn van storingen, verkleuringen, ruis, flikkeringen e.d. 
De resolutie moet conform de ingestelde waarden zijn. 

 
 

VSE-0318 Pan, tilt en zoom functie 

Camera's indien voorzien van de functie op 
afstand kunnen worden gericht en gefocust op het 
door de wegverkeersleider gewenste gebied 
zonder storende vertraging.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Reactietijd pan, tilt & zoomfunctie minder dan 2 seconden. 

 
Beschikbaarheid 

VSE-0656 Beschikbaarheid camera 

Een camera dient een beschikbaarheid te hebben 
van 98% 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Gemeten over een jaar waarbij na een jaar telkens over één 
jaar terug wordt gekeken. 

Verificatiemethode RAMS analyse 

 
Levensduur 

VSE-0679 Levensduur camera 

Een camera dient een technische levensduur te 
bezitten van tenminste 15 jaar.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De restlevensduur dient bepaald te worden a.d.h.v. de 
levensloopkromme NEN 2767-1. 

Verificatiemethode inspectie 
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5.5         Systeemeisen Lokaal Filemeldsysteem 
 
Functionele eis 

VSE-0621 Informeren weggebruiker 

Weggebruikers moeten correct worden 
geïnformeerd over de situatie op de weg en het 
eigen rijgedrag o.a. door de beheerobjecten 
filemeldsysteem en snelheidsinformatiedisplay. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0001 

Onderliggende eis(en) VSE-0622, VSE-0623 

 
 

21003 Lichtbronnen functioneel 

De lichtbronnen moeten functioneren. Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) VSE-0688 

Toelichting Het betreft hier de periodieke inspectie buiten . Niet de 
storingsafhandeling.  

 
 

VSE-0317 Tonen beeld J33 file 

De signaalgever J33 mag alleen het fileteken 
tonen als er daadwerkelijk file is ter hoogte van de 
detectielocatie. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Het filemeldsysteem moet betrouwbaar functioneren 

 
Beschikbaarheid 

VSE-0311 Beschikbaarheid FMS 

Een FMS moet een beschikbaarheid hebben van 
98%. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Gemeten over een jaar waarbij na een jaar telkens over één 
jaar terug wordt gekeken. 

Verificatiemethode RAMS analyse 

 
 
 
5.5.1         Apparatuurkast FMS (Ruimte bieden en bescherming bieden aan apparatuur FMS) 

 
Duurzaamheid 

30001 Apparatuurkast 

De apparatuurkast moet de ingebouwde 
apparatuur en documentatie huisvesten en 
beschermen tegen invloeden van buitenaf. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 30009, 30020, 30018, 30007 
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5.5.1.1         Filemeldtoestel (Verwerken detectieinformatie tot wel of niet een filemelding) 

 
Functionele eis 

VSE-0348 Filemeldtoestel 

Het filemeldtoestel moet de detectorinformatie 
interpreteren conform de functionele specificatie 
en de signaalgever J33 aansturen op het moment 
dat er een file is gedetecteerd. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0494 KWC - Verkeersregeltoestel, Gecomprimeerde opslag detector- en signaalgroep events 

De opslag van detector- en signaalgroep events 
vindt gecomprimeerd plaats 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Betrouwbaarheid 

34009 Diminstallatie functioneel 

De lantaarns moeten gedimd worden op de juiste 
(klok)periode van de dag.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 

VSE-0559 KWC - Verkeersregeltoestel, MV-file, Downloaden zonder gegevensverlies 

Tijdens het downloaden van een afgesloten MV-
file gaan geen gegevens verloren 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.5.1.2         Hang- en sluitwerk apparatuurkast FMS (Voorzieningen om deur te kunnen openen en af te 
sluiten van apparatuur kast LFMS) 

 
Functionele eis 

VSE-0347 Kwaliteit cylinders en sleutels 

De cylinders en sleutels moeten gecertificeerd 
zijn. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Daar waar geen europrofiel cylinders kunnen worden 
toegepast moeten gecertificeerde sloten worden gebruikt. 

 
Cyber Security 

VSE-0002 Bescherming tegen braak 

Europrofielcylinders moeten het SKG-keurmerk Initiator Provincie Utrecht 
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VSE-0002 Bescherming tegen braak 

bezitten. Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0297 

Onderliggende eis(en)  

 
 
 
5.5.1.3         Lusdetectorkaart FMS (Detecteren file (congestie)) 

 
Betrouwbaarheid 

34007 Onderhoud connectoren 

Connectoren, modules en printplaten moeten 
onbeschadigd zijn en hun functie kunnen vervullen 
gedurende hun technische levensduur. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Technische inspectie 

 
 
5.5.2         Bekabeling FMS (Transporteren elektrische energie FMS) 

 
Functionele eis 

70001 Bekabeling functie 

Bekabeling moet in staat zijn de juiste elektrische 
stroom met de juiste spanning of data duurzaam 
te kunnen transporteren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) 71002, 70003 

 
 
5.5.3         Datakoppeling FMS (Voorziening om datakoppeling tussen netwerk en FMS tot stand te 
brengen) 

 
Functionele eis 

VSE-0624 Transmissie (meet) gegevens 

Alle transmissievoorzieningen (passieve en 
actieve componenten zoals telefoonlijnen, 
glasvezel, modems, GPRS, etc.) die onderdeel 
uitmaken van de data-inwinsystemen, dienen data 
correct over te brengen. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0003 

Onderliggende eis(en)  

 
Interne raakvlakeis 

90002 Onderlinge netwerkverbindingen onderhouden 

Een dataverbinding of data koppeling moet een 
continue dataverbinding kunnen onderhouden 
tussen wegkantsystemen en het centrale 
managment- en/of beheersysteem of met andere 
objecten (netwerkcomponenten) die zijn 
opgenomen in het netwerk. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 90001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting De verkeerskundige koppeling tussen 
verkeersregelinstallaties onderling en IVERA-koppeling ten 
behoeve van de verkeerscentrale loopt door middel van de 
glasvezelverbinding (wegbeheerder PU), bestaande uit 24 
vezels, single mode, waarvan de eerste 12 vezels zijn 
uitgelast. 
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5.5.4         Detectie Lokaal FMS  

 
Functionele eis 

VSE-0622 Inwinnen gegevens 

Alle detectiemiddelen die onderdeel uitmaken van 
de verkeerssystemen (detectielussen, radar, etc.) 
dienen het verkeersaanbod (aantallen, snelheid, 
file, etc.) correct te registreren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0621 

Onderliggende eis(en) VSE-0601 

 
 

34002 Detectoren functioneel 

De aanwezige detectoren moeten in een 
technisch goede staat zijn die storing of uitval zo 
veel mogelijk voorkomt en er voldoende 
restlevensduur aanwezig is.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Technische inspectie 
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5.5.4.1         Detectielussen luspaar FMS (Detecteren verkeer op filegevoelige lokatie) 

 
Functionele eis 

34002 Detectoren functioneel 

De aanwezige detectoren moeten in een 
technisch goede staat zijn die storing of uitval zo 
veel mogelijk voorkomt en er voldoende 
restlevensduur aanwezig is.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Technische inspectie 

 
5.5.5         Mast signaalgever FMS (Dragen signaalgever FMS) 
Veiligheid 

40002 Mastluiken aanwezigheid 

Mastluiken moeten aanwezig zijn op de daartoe 
bestemde plaatsen 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 40001 

Onderliggende eis(en)  

 
5.5.6         Signaalgever J33 FMS (Tonen fileteken aan weggebruiker) 
Functionele eis 

20006 Symbolen verkeerslantaarns herkenbaar 

Symbolen in ledlantaarns moeten altijd goed 
herkenbaar blijven.  

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 20001 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Uitval van afzonderlijke leds die de herkenbarheid 
belemmeren worden vervangen/hersteld.  

 
 

22005 Uitval van LED's 

De matrixsignaalgevers mogen geen uitval 
vertonen van individuele leds 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 

5.6         Systeemeisen SID 
Functionele eis 

VSE-0621 Informeren weggebruiker 

Weggebruikers moeten correct worden 
geïnformeerd over de situatie op de weg en het 
eigen rijgedrag o.a. door de beheerobjecten 
filemeldsysteem en snelheidsinformatiedisplay. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis 0VSE-TOPEIS-0001 

Onderliggende eis(en) VSE-0622, VSE-0623 

 
 

VSE-0622 Inwinnen gegevens 

Alle detectiemiddelen die onderdeel uitmaken van 
de verkeerssystemen (detectielussen, radar, etc.) 
dienen het verkeersaanbod (aantallen, snelheid, 
file, etc.) correct te registreren. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0621 
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VSE-0622 Inwinnen gegevens 

Onderliggende eis(en) VSE-0601 

 
 

VSE-0601 Kalibreren SID 

Een SID moet goed zijn afgesteld (gekalibreerd). Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis VSE-0622 

Onderliggende eis(en)  

 
 

21003 Lichtbronnen functioneel 

De lichtbronnen moeten functioneren. Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en) VSE-0688 

Toelichting Het betreft hier de periodieke inspectie buiten . Niet de 
storingsafhandeling.  

 
 

22005 Uitval van LED's 

De matrixsignaalgevers mogen geen uitval 
vertonen van individuele leds 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Aspecteis 

VSE-0308 Locatie SID  

De locatie van de SID langs de weg wordt door de 
opdrachtgever bepaald. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

 
Beschikbaarheid 

VSE-0307 Snelheid Informatie Displays SID 

De snelheidsinformatiedisplays moeten een 
beschikbaarheid hebben van 98% 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Gemeten over een jaar waarbij na een jaar telkens over één 
jaar terug wordt gekeken. 

Verificatiemethode RAMS analyse 

 
Betrouwbaarheid 

VSE-0593 Handbereik SID 

Een SID moet buiten handbereik zijn geplaatst. Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  
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VSE-0593 Handbereik SID 

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Een SID moet zo zijn geplaatst dat hij goed zichtbaar is voor 
het verkeer waarvoor hij is bedoeld en niet bereikbaar is voor 
onbevoegden. 

 
Beeldkwaliteit 

VSE-0594 Reinheid SID 

Een SID moet vrij zijn van verontreinigingen. Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Een SID mag geen verontreiningen vertonen zoals 
groenaanslag en graffity 

 
 

VSE-0595 Beschadigingen behuizing 

Een behuizing mag geen zichtbare 
beschadigingen bezitten. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  

Toelichting Onder zichtbare beschadigingen wordt verstaan: deuken, 
krassen en butsen. Alle met het oog waarneembare visuele 
afwijkingen op 2 m afstand t.o.v. de nieuwstaat. 

 
 
 
5.6.1         Energievoorziening Snelheid Informatie Display SID (Smiley) (Leveren van voedingsenergie 
Snelheids Informatie Display) 

 
Aspecteis 

VSE-0309 Voeding SID 

De voeding van een SID moet worden onttrokken 
uit een lichtmast van de wegbeheerder. 

Initiator Provincie Utrecht 

Status actueel 

Bovenliggende eis  

Onderliggende eis(en)  
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Bijlage 2     Eisenindex 

Eis 
Pag. 
nr. 

status 

 - Systeem IPC veilige doorstroming 27 actueel 

 - Systeem IPC wisselt managementgegevens uit. 27 actueel 

 - Verkeerskundige koppelingen 57 actueel 

 - Interne koppelingen uitsturen 56 actueel 

 - Interne koppelingen ontvangen 56 actueel 

 - Externe koppelingen uitsturen 57 actueel 

 - Externe koppelingen ontvangen 57 actueel 

 - Systeem IPC levert beheergegevens 27 actueel 

 - Transmissie (meet) gegevens 55, 
77, 
96, 
110, 
111, 
116 

actueel 

 - Het Systeem IPC voert verkeersmanagement opdrachten uit. 27 actueel 

 - Verlichten weg 83 actueel 

 - Lichttechnische eigenschappen 83 actueel 

 - Inschakelen en uitschakelen OVL 37, 83 actueel 

 - Dimmen OVL 83 actueel 

 - Niet urgent functieverlies OVL 82 actueel 

 - Afwikkelen verkeer 38 actueel 

 - Waarnemen verkeersaanbod 57 actueel 

 - Regelen verkeer 38 actueel 

 - Functionaliteit verkeersregelautomaten 45, 
61, 76 

actueel 

 - Functionele specificatie VRI 38 actueel 

 - Voldoen aan de Regeling Verkeerslichten 39 actueel 

 - Informeren weggebruiker 114, 
118 

actueel 

 - Inwinnen gegevens 58, 
105, 
117, 
118 

actueel 

 - Kalibreren SID 119 actueel 

 - Weergeven informatie 29 actueel 

 - Wegverkeersleider en wegbeheerder visueel ondersteunen in zijn taak 109 actueel 

 - Conditiescore Systeem IPC einde contract 29 actueel 

 - Conditiescore bouwdeel 29 actueel 

 - Conditiescore en restlevensduur component 29 actueel 

 - Beeldkwaliteit wegmeubilair 29 actueel 

 - Beeldkwaliteit openbare verlichting 82 actueel 

 - Lichtmast rechtstand 97 actueel 

 - Beeldkwaliteit lichtmasten natuurlijke aanslag 97 actueel 
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Eis 
Pag. 
nr. 

status 

 - Beeldkwaliteit armatuur 82 actueel 

 - Staat verhardingen 30 actueel 

 - Bereikbaarheid voertuigopstelplaats  actueel 

 - Matrixsignaalgever functie 64 actueel 

 - Matrixsignaalgever tonen beelden 64 actueel 

 - Stopstreep functie 72 actueel 

 - Stopstreep maatvoering 72 actueel 

 - Stopstreep zichtbaarheid 72 actueel 

 - Stopstreep locatie 72 actueel 

 - Stopstreep afwijking 72 actueel 

 - Stopstreep plaats stoppen 72 actueel 

 - Stopstreep materiaal 73 actueel 

 - Stopstreep uitvoering 73 actueel 

 - Lusmarkering  71 actueel 

 - Lusmarkering in thermoplast 71 actueel 

 - Bebording VRI 70 actueel 

 - RVV Borden VRI 70 actueel 

 - RVV borden VRI 70 actueel 

 - Borden drukknoppen 69 actueel 

 - iVRI 61 actueel 

 - iVRI onderhoud 61 actueel 

 - Diepteaarding 45, 
107 

actueel 

 - Aardingssnoer onbeschadigd 49, 99 actueel 

 - Actieve markering functie 84 actueel 

 - Bermpaal functie 96 actueel 

 - Bermpaal rechtstand 96 actueel 

 - Llichtelementen bermpaal verontreinigingen  96 actueel 

 -  Lichtelementen bermpaal gericht  96 actueel 

 - Lichtelement wegdek 85 actueel 

 - Lichtelement wegdek verontreinigingen 85 actueel 

 - Lichtelement wegdek gericht 85 actueel 

 - Lichtelement wegdek lichthinder 85 actueel 

 - Lichtelement wegdek dimstand  85 actueel 

 - OVL management 88, 99 actueel 

 - OVL management functie 88 actueel 

 - OVL management programmeren 88, 99 actueel 

 - OVL management dimprofiel 88, 
100 

actueel 

 - OVL Dimunit 100 actueel 

 - OVL Dimunit dimprofiel 100 actueel 
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Eis 
Pag. 
nr. 

status 

 - Schakelen verliching 88, 
97, 
104 

actueel 

 - VSA  104 actueel 

 - VSA en dimprofiel 100, 
104 

actueel 

 - VSA vervangen 100 actueel 

 - Armatuur 89 actueel 

 - Kleurtemperatuur armatuur 89 actueel 

 - Armatuur invloed functieverlies  90 actueel 

 - Vervuiling armatuur 89 actueel 

 - Vervangen beschadigde armaturen 90 actueel 

 - Restlevensduur armatuur 90, 
107 

actueel 

 - Vervangen lichtbron 89, 91 actueel 

 - Mastmateriaal OVL  74, 97 actueel 

 - Mastluiken aanwezig  98 actueel 

 - Mastluiken goede staat 98 actueel 

 - Mastluiken openen sluiten 98 actueel 

 - Uithouder functie 103 actueel 

 - Uithouder stand 104 actueel 

 - Lichtmastnummer 100 actueel 

 - Lichtmastnummer beheerder 98, 
101 

actueel 

 - Verkeerslantaarn 66 actueel 

 - Vervuiling lenzen verkeerslantaarn 66 actueel 

 - Verkeerslantaarn gericht 66 actueel 

 - Symbolen verkeerslantaarns herkenbaar 64, 
66, 
118 

actueel 

 - Lichtbronnen functioneel 39, 
84, 
114, 
119 

actueel 

 - Lichtbronnen functioneel winterseizoen 84 actueel 

 - Monitoring werking VRI 44 actueel 

 - Uitval van LED's 64, 
118, 
119 

actueel 

 - Wachttijdindicator 68 actueel 

 - Functionele aftelleds 68 actueel 

 - Werking secundaire lantaarn 65 actueel 

 - Achtergrondschild 61 actueel 

 - Achtergrondschilden onbeschadigd 62 actueel 

 - Lantaarn nummering 65, 66 actueel 
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Eis 
Pag. 
nr. 

status 

 - Lantaarn nummering controle 64, 
65, 66 

actueel 

 - Achtergrondschild retroreflecterende rand 62 actueel 

 - Achtergrondschild lichtdicht 62 actueel 

 - Zonnekap functie I 69 actueel 

 - Zonnekap onbeschadigd. 69 actueel 

 - Apparatuurkast 39, 
76, 
86, 
104, 
114 

actueel 

 - Apparatuurkast vrij van vuil, stof en condens 31 actueel 

 - Apparatuurkast binnenverlichting 30 actueel 

 - Apparatuurkast ongedierte vrij 31 actueel 

 - Apparatuurkast identificatie 31 actueel 

 - Apparatuurkast met anti aanplak 41 actueel 

 - Afwerking apparatuurkast 31 actueel 

 - Verkeersregeltoestel  45 actueel 

 - Detectoren functioneel 58, 
105, 
117, 
118 

actueel 

 - Koppelingen VRI functioneel 55 actueel 

 - Bedientableau functioneel 40 actueel 

 - Communicatie functioneel 57 actueel 

 - Onderhoud connectoren 41, 
42, 
44, 
116 

actueel 

 - Flatcables onbeschadigd 41 actueel 

 - Diminstallatie functioneel 47, 
115 

actueel 

 - Restlevensduur noodstroomvoorziening apparatuurkast 43 actueel 

 - Noodstroominstallatie vochthuishouding 44 actueel 

 - Modules beïnvloeding verkeersregeling  42 actueel 

 - Astronomische klok 39, 86 actueel 

 - Astronomische klok afwijking 40, 86 actueel 

 - Beheer op afstand 76 actueel 

 - Signalen en triggers 44 actueel 

 - Mastmateriaal dragen systemen 73, 
74, 
103, 
110 

actueel 

 - Mastluiken aanwezigheid 73, 
103, 
111, 
118 

actueel 
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Eis 
Pag. 
nr. 

status 

 - Bevestigingen functioneel 32 actueel 

 - Voertuigdetectie 30 actueel 

 - Detectoren inspectie en onderhoud 58 actueel 

 - Voertuigdetectie massadetectie locatie 59 actueel 

 - Detectielus vervorming 59 actueel 

 - Detectielus interferentie  59 actueel 

 - Radardetectie 59 actueel 

 - Radardetectie juiste werking 59 actueel 

 - Videodetector functioneel 60 actueel 

 - Videodetector vervuiling 60 actueel 

 - Videodetector gericht 60 actueel 

 - Videodetector deugdelijke montage 60 actueel 

 - Drukknop 58 actueel 

 - Terugmelding drukknopaanvraag 46, 58 actueel 

 - Afbeelding drukknop 69 actueel 

 - Bekabeling functie 49, 
49, 
92, 
105, 
116 

actueel 

 - Bekabeling beschadiging 31 actueel 

 - Aansluitsnoer aantasting UV licht 53, 95 actueel 

 - Bussluis beweegbaar 54 actueel 

 - Bussluis aansturing  43, 54 actueel 

 - Bussluis handbediening 54 actueel 

 - Bussluis afstandsbediening 54 actueel 

 - Verlichting bussluis 54, 84 actueel 

 - Netwerkverbinding VRI verkeerscentrale HtH 47, 
55, 77 

actueel 

 - Onderlinge netwerkverbindingen onderhouden 77, 
78, 
78, 
96, 
110, 
116 

actueel 

 - Goede staat netwerkverbindingen 78 actueel 

 - DSL verbindingen 47, 
79, 79 

actueel 

 - Goede staat DSL verbinding 79, 80 actueel 

 - Glasvezelverbinding functie 80, 80 actueel 

 - Glasvezelverbinding goede staat 80 actueel 

 - Kwaliteitscentrale KWC 55 actueel 

 - Kwaliteitscentrale KWC functie 55 actueel 

 - Kwaliteitscentrale tellingen uitvoeren  actueel 
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Eis 
Pag. 
nr. 

status 

 - KWC beheren en bedienen  47, 55 actueel 

 - KWC regelscenario's 56 actueel 

 - KWC (grafische) data  40, 
47, 56 

actueel 

 - Conditiescore 27 actueel 

 - Beschikbaar zijn en betrouwbaar functioneren 28 actueel 

 - Bescherming installaties 28 actueel 

 - Veilig werken 28 actueel 

 - Functieverlies 28 actueel 

 - Openbare verlichting 82 actueel 

 - Ondersteunen rijtaak 82 actueel 

 - Hinder omgeving 28 actueel 

 - Duurzaamheid 28 actueel 

 - Camerasysteem 109 actueel 

 - Dataverbinding 77 actueel 

 - Energie 29 actueel 

 - Energievoorziening 30 actueel 

 - Beveiliging onbevoegden 34, 87 actueel 

 - Bescherming tegen braak 41, 
87, 
105, 
115 

actueel 

 - Sleutelbeheersysteem 34 actueel 

 - Elektronisch sleutelbeheersysteem 33 actueel 

 - Autorisatie toegangsverlening 33 actueel 

 - Falen sleutelbeheersysteem 33 actueel 

 - Registratie toegang 33 actueel 

 - Bedientableau VRI 40 actueel 

 - Veiligheidsvoorzieningen 45, 89 actueel 

 - Verkeerscamera 111, 
113 

actueel 

 - Snelheid Informatie Displays SID 119 actueel 

 - Locatie SID  119 actueel 

 - Voeding SID 120 actueel 

 - Beschikbaarheid FMS 114 actueel 

 - Beeldkwaliteit camera's 111, 
113 

actueel 

 - Tonen beeld J33 file 114 actueel 

 - Pan, tilt en zoom functie 112, 
113 

actueel 

 - No Break installatie beschikbaarheid 107 actueel 

 - No Break installatie betrouwbaarheid 107 actueel 

 - No Break installatie autonomie 107 actueel 
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 - Voldoen aan de NEN-EN 12368 Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns 61, 
62, 68 

actueel 

 - Kwaliteit cylinders en sleutels 33, 
40, 
86, 
105, 
115 

actueel 

 - Filemeldtoestel 115 actueel 

 - Lichtelement wegdek vast 85 actueel 

 - Lichtelement wegdek gevaar 86 actueel 

 - GSM antenne 81 actueel 

 - GSM antenne onbeschadigd 82 actueel 

 - Telefoonaansluiting DSL verbinding 80 actueel 

 - Laagspanningsverdeelinrichting 42, 87 actueel 

 - Logbestanden 42 actueel 

 - Negenoog functioneel 64 actueel 

 - Aansluitklemmen gecodeerd 73 actueel 

 - Kabels en aansluitsnoeren gecodeerd 49, 53 actueel 

 - Aders gecodeerd 41 actueel 

 - Kleur aansluitklem 73 actueel 

 - Aansluitklemmen functioneel 74 actueel 

 - Slagboom 75 actueel 

 - Slagboomkast 76 actueel 

 - Aardingssnoer, Kabelschoenen 99 actueel 

 - Aardingssnoer, Kleur 99 actueel 

 - Aardingsvoorziening, Aardingsverspreidingsweerstand 108 actueel 

 - Aardingsvoorziening, Verbinden van aarde 108 actueel 

 - Verlichting abri, Verlichten abri en reisinformatie 108 actueel 

 - Actieve markering, Hoogte boven wegdek 85 actueel 

 - Aansluitkast, Bevestiging op C-profiel 102 actueel 

 - Aansluitkast, Invoering kabels 102 actueel 

 - Armatuur, Demontabele bevestiging aan uithouder 90 actueel 

 - Grondkabel, Afscherming van grondkabel 53 actueel 

 - Detectielussen, Dekking fietslus  59 actueel 

 - Grondkabel, Duur herkenbaarheid identificatie aangesloten onderdeel 52, 95 actueel 

 - Grondkabel, Minimale overlengte bij apparatuurkast 50, 93 actueel 

 - Hogedruk natriumlamp, Levensduur 91 actueel 

 - Voorwaarschuwingssein, Voorzien van onderbord met afstandsaanduiding 67 actueel 

 - Wachttijdindicator, Voorzien van woord 'wacht' in rode letters 68 actueel 

 - Lichtmast sticker, Hoogte boven maaiveld 101 actueel 

 - Grondkabel, Trekontlasting grondkabel elektrische voeding 51 actueel 

 - OVL, Type armatuur bij kruispunten 37 actueel 
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 - Grondkabel - Verkeerslantaarn, Armering grondkabel elektrische voeding verkeerslantaarn 51 actueel 

 - Wachttijdindicator, Tonen wachttijdinformatie 68 actueel 

 - Energievoorziening - Noodstroomvoorziening - Verkeersregeltoestel, Laden accubatterijen 43 actueel 

 - Wachttijdindicator, Automatisch afschakelen bij aansturen groen licht 68 actueel 

 - Grondkabel, Minimale overlengte bij mast 50, 93 actueel 

 - Grondkabel # VRI, Positionering van lassen 50 actueel 

 - Verkeerslantaarn, Type lamp verkeerslantaarn autoverkeer 63 actueel 

 - Lichtmast sticker, Kleur 101 actueel 

 - Grondkabel # OVL, Kabelzegel, Inbranden van gegevens 92 actueel 

 - Lichtmast, Vulling grondstuk 98 actueel 

 - Astroklok, Overgaan tot dimmen van verkeerslichten 40 actueel 

 - Voorwaarschuwingssein, Type lamp 63 actueel 

 - Aansluitkast, Levensduur 103 actueel 

 - Verkeerslantaarn, Type lamp verkeerslantaarn voetgangers 63 actueel 

 - Lichtmast sticker, Gegevens op sticker 102 actueel 

 - Astro klok - Verkeersregeltoestel, Tijdssynchronisatie via IVERA-centrale 47 actueel 

 - Lichtmast sticker, UV bestendig 101 actueel 

 - Voorwaarschuwingssein, Enkel geel knipperlicht bij niet-autosnelwegen 67 actueel 

 - Armatuur, Dwarssymetrie-as evenwijdig aan horizon 89 actueel 

 - Fluorescentielamp, Lichtterugval 91 actueel 

 - DSL - OVL, Externe router op ethernet koppelvlak aansluiting 79 actueel 

 - Diepte-aarding, Vertind koperdraad 45 actueel 

 - KWC - Verkeersregeltoestel, Directe communicatie verkeerstoestel bij instellen MV-files 46 actueel 

 - Hogedruk natriumlamp, Lichtterugval 91 actueel 

 - Aansluitkast, Voorkomen beschadiging aders 103 actueel 

 - Grondkabel, Identificatie van aangesloten onderdeel 50, 93 actueel 

 - Grondkabel # OVL, Lengte bij lichtmasten en funderingen 93 actueel 

 - Grondkabel, Verwijderen verlaten kabels 52, 95 actueel 

 - Noodstroomvoorziening, Voeden installatie bij wegvallen netspanning 43 actueel 

 - Fluorescentielamp, Maximale uitval 91 actueel 

 - Grondkabel # OVL, Kabelzegel, Plaats van kabelzegel 92 actueel 

 - Lichtmast, levensduur 98 actueel 

 - Grondkabel # OVL, Lengte bij schakel- en verdeelinrichting 93 actueel 

 - Lichtmast sticker, Vormgeving barcode 102 actueel 

 - Verhardingen, Waarborgen toegankelijkheid apparatuurkast  actueel 

 - Waarschuwingslantaarn, Waarschuwen verkeer op basis van actuele verkeerssituatie 68 actueel 

 - Grondkabel, Voorschriften leverancier 50, 93 actueel 

 - Grondkabel - Mastmateriaal - Apparatuurkast, Voorzien in identificatie grondkabels bij objecten 94 actueel 

 - Glasvezel - Verkeersregeltoestel - Verkeerskundige koppeling, Afmontage glasvezelkabel 81 actueel 

 - Bekabeling, Levensduur 52, 95 actueel 
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 - Hogedruk natriumlamp, Maximale uitval 91 actueel 

 - KWC - Verkeersregeltoestel, Gecomprimeerde opslag detector- en signaalgroep events 46, 
115 

actueel 

 - Verkeerslantaarn, Levensduur verkeerslichtlamp 63 actueel 

 - Apparatuurkast, Voorzien van stickers 32 actueel 

 - Grondkabel # OVL, Mof, Type 95 actueel 

 - Grondkabel # OVL, Ligging overmaat aan lengte 94 actueel 

 - Aansluitkabel lichtmast, Aansluiting masten (1) 92 actueel 

 - Verkeerslantaarn, Type lamp verkeerslantaarn fietsverkeer 63 actueel 

 - Sloten en sleutels kantelmasten camera 35 actueel 

 - Grondkabel # VRI, Overlap bij lassen 51 actueel 

 - Aansluitkast, Voorzien van onverwijderbare begrenzing tot 6A 103 actueel 

 - Beweegbare bussluis, Openen slagboominstallatie met sleutelpaal 75 actueel 

 - Grondkabel # OVL, Aanbrengen van kabelzegels 94 actueel 

 - Grondkabel # OVL, Kabelzegel, Aanbrengen van gegevens 92 actueel 

 - Bekabeling, Voorzien van labels 49 actueel 

 - Beweegbare bussluis, Automatisch openen slagboom bij stroomuitval 75 actueel 

 - KWC - Verkeersregeltoestel, Directe communicatie verkeerstoestel bij ophalen MV-files 46 actueel 

 - Lichtmast sticker, Vormgeving lichtmast nummer 102 actueel 

 - Drukknop detectie - Ontwerptekening, Inmelden voetganger of fietser 58 actueel 

 - Lichtmast sticker, Vormgeving website provincie 102 actueel 

 - Fluorescentielamp, Economische levensduur 91 actueel 

 - DSL, Zelfstandig instandhouden verbinding 78 actueel 

 - Gecombineerde mast, VRI bekabeling, Klemmenstrook 74 actueel 

 - Grondkabel, Afstand tot fundering van verharding 50, 92 actueel 

 - Grondkabel - Observatiecamera, Type kabel versturen camerabeelden 110 actueel 

 - Ontruimingstijden, Waarborgen veiligheid 46 actueel 

 - Grondkabel - Observatiecamera, Afsluitweerstand kabel versturen camerabeelden 110 actueel 

 - Grondkabel - Verkeerskundige koppeling, Kleur buitenmantel 52 actueel 

 - Grondkabel # VRI, Mof, Waterdicht 53 actueel 

 - Lichtmast sticker, Hoek ten opzichte van aanrijrichting 101 actueel 

 - Grondkabel # VRI, Mof, Type 53 actueel 

 - KWC - Verkeersregeltoestel, MV-file, Downloaden zonder gegevensverlies 48, 
105, 
115 

actueel 

 - LED armatuur, levensduur 90 actueel 

 - Beweegbare bussluis, Slagboominstallatie met vangmuil 75 actueel 

 - Bekabeling, Bescherming met afdekband 49 actueel 

 - Armatuur, Positionering ten opzichte van weg-as 90 actueel 

 - Energievoorziening - Verkeersregeltoestel - Noodstroomvoorziening, Overschakeling op 
netspanning 

43 
actueel 

 - Wachttijdindicator, Voorzien van leds in cirkel 69 actueel 
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 - Bekabeling, Transporteren van elektrische spanning of data 51 actueel 

 - Energievoorziening - Noodstroomvoorziening - Verkeersregeltoestel, Onmerkbaar wegvallen 
en terugkomen netspanning 

43 
actueel 

 - Grondkabel, Afdekking van grondkabel VRI 51 actueel 

 - Voorwaarschuwingssein - Verkeersregeltoestel, Knippertijd voor inschakelen 
verkeersregeltechnische toestand 2 

46, 67 
actueel 

 - Lichtmast sticker, Levensduur 101 actueel 

 - Energievoorziening, Apparaten VRI niet op wandcontactdoos 42 actueel 

 - Detectielussen, Vulling zaagsneden 30 actueel 

 - Glasvezel - Verkeerskundige koppeling, Kleur en materiaal kabelbeschermbuis 81 actueel 

 - Voorwaarschuwingssein, Voorzien van afbeelding bord RVV J32 type II 67 actueel 

 - Grondkabel, Minimale gronddekking  51, 94 actueel 

 - Diepte-aarding, Weerstandswaarde 45, 
108 

actueel 

 - Handbereik SID 119 actueel 

 - Reinheid SID 120 actueel 

 - Beschadigingen behuizing 120 actueel 

 - iAsset  actueel 

 - HDPE zonder opdruk provincie 81 actueel 

 - Systeemsoftware VRI 76 actueel 

 - Beschikbaarheid VRI 38 actueel 

 - Beschikbaarheid camera 112, 
113 

actueel 

 - Beschikbaarheid Sleutelbeheertsysteem 34 actueel 

 - Betrouwbaarheid dataverbinding 77 actueel 

 - Vervangen VRI 35 actueel 

 - Vervangen VRI door iVRI 35 actueel 

 - Energieprestaties beheerobject 32 actueel 

 - Reinigen cameralens 111, 
112 

actueel 

 - Beweegbare camera (PTZ) 109 actueel 

 - Toegangsbeheer 34 actueel 

 - Wegbeheerders 34 actueel 

 - Functionaliteit, kwaliteit en levensduur VRI 35 actueel 

 - Vervangen verlichting 36 actueel 

 - Vervangen verlichting 36 actueel 

 - Verlichtingsklasse 36 actueel 

 - Eerste inspectie 35, 37 actueel 

 - Materiaal lichtmast 99 actueel 

 - LED armatuur bij vervanging 90, 
107 

actueel 

 - Glasvezel beproeving 81 actueel 
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 - Levensduur onderdelen verkeerregelinstallaties 36, 39 actueel 

 - Levensduur LED aspect 63 actueel 

 - Levensduur camera 112, 
113 

actueel 

 - Gevaarteken elektrische spanning 36, 37 actueel 

 - Urgent functieverlies OVL 83 actueel 

 - Verlichting bewegwijzering 74, 
108 

actueel 

0VSE-TOPEIS-0002 - Systeem IPC wisselt managementgegevens uit. 27 actueel 

0VSE-TOPEIS-0003 - Systeem IPC levert beheergegevens 27 actueel 

10002 - Staat verhardingen 30 actueel 

110004 - Externe koppelingen uitsturen 57 actueel 

110005 - Externe koppelingen ontvangen 57 actueel 

110006 - Matrixsignaalgever functie 64 actueel 

121003 - Stopstreep zichtbaarheid 72 actueel 

121004 - Stopstreep locatie 72 actueel 

121005 - Stopstreep afwijking 72 actueel 

121006 - Stopstreep plaats stoppen 72 actueel 

121007 - Stopstreep materiaal 73 actueel 

121009 - Stopstreep uitvoering 73 actueel 

122002 - Lusmarkering in thermoplast 71 actueel 

123001 - Bebording VRI 70 actueel 

130002 - iVRI onderhoud 61 actueel 

140.4 - Aardingssnoer onbeschadigd 49, 99 actueel 

150.1 - Actieve markering functie 84 actueel 

152.2 - Lichtelement wegdek verontreinigingen 85 actueel 

152.3 - Lichtelement wegdek gericht 85 actueel 

152.5 - Lichtelement wegdek dimstand  85 actueel 

161.1 - OVL management functie 88 actueel 

161.6 - OVL management programmeren 88, 99 actueel 

162.2 - OVL Dimunit dimprofiel 100 actueel 

164002 - VSA en dimprofiel 100, 
104 

actueel 

164003 - VSA vervangen 100 actueel 

170.1 - Armatuur 89 actueel 

180002 - Mastluiken aanwezig  98 actueel 

180003 - Mastluiken goede staat 98 actueel 

180004 - Mastluiken openen sluiten 98 actueel 

180015 - Lichtmastnummer beheerder 98, 
101 

actueel 

20006 - Symbolen verkeerslantaarns herkenbaar 64, 
66, 

actueel 
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118 

21003 - Lichtbronnen functioneel 39, 
84, 
114, 
119 

actueel 

22004 - Monitoring werking VRI 44 actueel 

22005 - Uitval van LED's 64, 
118, 
119 

actueel 

23003 - Functionele aftelleds 68 actueel 

24002 - Werking secundaire lantaarn 65 actueel 

27001 - Achtergrondschild 61 actueel 

27005 - Lantaarn nummering controle 64, 
65, 66 

actueel 

27007 - Achtergrondschild lichtdicht 62 actueel 

28001 - Zonnekap functie I 69 actueel 

30007 - Apparatuurkast vrij van vuil, stof en condens 31 actueel 

30009 - Apparatuurkast binnenverlichting 30 actueel 

30018 - Apparatuurkast ongedierte vrij 31 actueel 

30020 - Apparatuurkast identificatie 31 actueel 

33002 - Afwerking apparatuurkast 31 actueel 

34001 - Verkeersregeltoestel  45 actueel 

34002 - Detectoren functioneel 58, 
105, 
117, 
118 

actueel 

34004 - Koppelingen VRI functioneel 55 actueel 

34005 - Bedientableau functioneel 40 actueel 

34006 - Communicatie functioneel 57 actueel 

34007 - Onderhoud connectoren 41, 
42, 
44, 
116 

actueel 

34008 - Flatcables onbeschadigd 41 actueel 

34009 - Diminstallatie functioneel 47, 
115 

actueel 

37003 - Restlevensduur noodstroomvoorziening apparatuurkast 43 actueel 

37004 - Noodstroominstallatie vochthuishouding 44 actueel 

38001 - Modules beïnvloeding verkeersregeling  42 actueel 

39001 - Astronomische klok 39, 86 actueel 

39010 - Beheer op afstand 76 actueel 

40006 - Bevestigingen functioneel 32 actueel 

60001 - Voertuigdetectie 30 actueel 

61001 - Voertuigdetectie massadetectie locatie 59 actueel 

62002 - Radardetectie juiste werking 59 actueel 
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63001 - Videodetector functioneel 60 actueel 

64002 - Terugmelding drukknopaanvraag 46, 58 actueel 

70003 - Bekabeling beschadiging 31 actueel 

80002 - Bussluis aansturing  43, 54 actueel 

80003 - Bussluis handbediening 54 actueel 

80004 - Bussluis afstandsbediening 54 actueel 

80005 - Verlichting bussluis 54, 84 actueel 

90002 - Onderlinge netwerkverbindingen onderhouden 77, 
78, 
78, 
96, 
110, 
116 

actueel 

91001 - DSL verbindingen 47, 
79, 79 

actueel 

92002 - Glasvezelverbinding goede staat 80 actueel 

94001 - Kwaliteitscentrale KWC 55 actueel 

TE-23 - Conditiescore 27 actueel 

TE-24 - Beschikbaar zijn en betrouwbaar functioneren 28 actueel 

TE-25 - Bescherming installaties 28 actueel 

TE-27 - Veilig werken 28 actueel 

TE-28 - Functieverlies 28 actueel 

TE-29 - Openbare verlichting 82 actueel 

TE-30 - Ondersteunen rijtaak 82 actueel 

TE-31 - Hinder omgeving 28 actueel 

TE-34 - Duurzaamheid 28 actueel 

TE-35 - Camerasysteem 109 actueel 

TE-36 - Dataverbinding 77 actueel 

TE-38 - Energie 29 actueel 

VSE-0298 - Sleutelbeheersysteem 34 actueel 

VSE-0302 - Bedientableau VRI 40 actueel 

VSE-0303 - Veiligheidsvoorzieningen 45, 89 actueel 

VSE-0305 - Verkeerscamera 111, 
113 

actueel 

VSE-0307 - Snelheid Informatie Displays SID 119 actueel 

VSE-0308 - Locatie SID  119 actueel 

VSE-0309 - Voeding SID 120 actueel 

VSE-0311 - Beschikbaarheid FMS 114 actueel 

VSE-0315 - Beeldkwaliteit camera's 111, 
113 

actueel 

VSE-0317 - Tonen beeld J33 file 114 actueel 

VSE-0318 - Pan, tilt en zoom functie 112, 
113 

actueel 

VSE-0319 - No Break installatie beschikbaarheid 107 actueel 
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VSE-0320 - No Break installatie betrouwbaarheid 107 actueel 

VSE-0321 - No Break installatie autonomie 107 actueel 

VSE-0344 - Voldoen aan de NEN-EN 12368 Verkeersregelinstallaties - Verkeerslantaarns 61, 
62, 68 

actueel 

VSE-0347 - Kwaliteit cylinders en sleutels 33, 
40, 
86, 
105, 
115 

actueel 

VSE-0348 - Filemeldtoestel 115 actueel 

VSE-0349 - Lichtelement wegdek vast 85 actueel 

VSE-0350 - Lichtelement wegdek gevaar 86 actueel 

VSE-0351 - GSM antenne 81 actueel 

VSE-0352 - GSM antenne onbeschadigd 82 actueel 

VSE-0353 - Telefoonaansluiting DSL verbinding 80 actueel 

VSE-0354 - Laagspanningsverdeelinrichting 42, 87 actueel 

VSE-0355 - Logbestanden 42 actueel 

VSE-0357 - Negenoog functioneel 64 actueel 

VSE-0358 - Aansluitklemmen gecodeerd 73 actueel 

VSE-0359 - Kabels en aansluitsnoeren gecodeerd 49, 53 actueel 

VSE-0360 - Aders gecodeerd 41 actueel 

VSE-0361 - Kleur aansluitklem 73 actueel 

VSE-0362 - Aansluitklemmen functioneel 74 actueel 

VSE-0363 - Slagboom 75 actueel 

VSE-0364 - Slagboomkast 76 actueel 

VSE-0365 - Aardingssnoer, Kabelschoenen 99 actueel 

VSE-0367 - Aardingssnoer, Kleur 99 actueel 

VSE-0368 - Aardingsvoorziening, Aardingsverspreidingsweerstand 108 actueel 

VSE-0369 - Aardingsvoorziening, Verbinden van aarde 108 actueel 

VSE-0370 - Verlichting abri, Verlichten abri en reisinformatie 108 actueel 

VSE-0371 - Actieve markering, Hoogte boven wegdek 85 actueel 

VSE-0372 - Aansluitkast, Bevestiging op C-profiel 102 actueel 

VSE-0373 - Aansluitkast, Invoering kabels 102 actueel 

VSE-0374 - Armatuur, Demontabele bevestiging aan uithouder 90 actueel 

VSE-0376 - Grondkabel, Afscherming van grondkabel 53 actueel 

VSE-0377 - Detectielussen, Dekking fietslus  59 actueel 

VSE-0379 - Grondkabel, Duur herkenbaarheid identificatie aangesloten onderdeel 52, 95 actueel 

VSE-0381 - Grondkabel, Minimale overlengte bij apparatuurkast 50, 93 actueel 

VSE-0382 - Hogedruk natriumlamp, Levensduur 91 actueel 

VSE-0384 - Voorwaarschuwingssein, Voorzien van onderbord met afstandsaanduiding 67 actueel 

VSE-0387 - Wachttijdindicator, Voorzien van woord 'wacht' in rode letters 68 actueel 

VSE-0389 - Lichtmast sticker, Hoogte boven maaiveld 101 actueel 
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VSE-0392 - Grondkabel, Trekontlasting grondkabel elektrische voeding 51 actueel 

VSE-0393 - OVL, Type armatuur bij kruispunten 37 actueel 

VSE-0394 - Grondkabel - Verkeerslantaarn, Armering grondkabel elektrische voeding 
verkeerslantaarn 

51 
actueel 

VSE-0395 - Wachttijdindicator, Tonen wachttijdinformatie 68 actueel 

VSE-0398 - Energievoorziening - Noodstroomvoorziening - Verkeersregeltoestel, Laden 
accubatterijen 

43 
actueel 

VSE-0399 - Wachttijdindicator, Automatisch afschakelen bij aansturen groen licht 68 actueel 

VSE-0403 - Grondkabel, Minimale overlengte bij mast 50, 93 actueel 

VSE-0404 - Grondkabel # VRI, Positionering van lassen 50 actueel 

VSE-0405 - Verkeerslantaarn, Type lamp verkeerslantaarn autoverkeer 63 actueel 

VSE-0409 - Lichtmast sticker, Kleur 101 actueel 

VSE-0410 - Grondkabel # OVL, Kabelzegel, Inbranden van gegevens 92 actueel 

VSE-0411 - Lichtmast, Vulling grondstuk 98 actueel 

VSE-0412 - Astroklok, Overgaan tot dimmen van verkeerslichten 40 actueel 

VSE-0413 - Voorwaarschuwingssein, Type lamp 63 actueel 

VSE-0414 - Aansluitkast, Levensduur 103 actueel 

VSE-0416 - Verkeerslantaarn, Type lamp verkeerslantaarn voetgangers 63 actueel 

VSE-0420 - Lichtmast sticker, Gegevens op sticker 102 actueel 

VSE-0421 - Astro klok - Verkeersregeltoestel, Tijdssynchronisatie via IVERA-centrale 47 actueel 

VSE-0431 - Lichtmast sticker, UV bestendig 101 actueel 

VSE-0438 - Voorwaarschuwingssein, Enkel geel knipperlicht bij niet-autosnelwegen 67 actueel 

VSE-0439 - Armatuur, Dwarssymetrie-as evenwijdig aan horizon 89 actueel 

VSE-0440 - Fluorescentielamp, Lichtterugval 91 actueel 

VSE-0442 - DSL - OVL, Externe router op ethernet koppelvlak aansluiting 79 actueel 

VSE-0443 - Diepte-aarding, Vertind koperdraad 45 actueel 

VSE-0444 - KWC - Verkeersregeltoestel, Directe communicatie verkeerstoestel bij instellen MV-
files 

46 
actueel 

VSE-0445 - Hogedruk natriumlamp, Lichtterugval 91 actueel 

VSE-0447 - Aansluitkast, Voorkomen beschadiging aders 103 actueel 

VSE-0449 - Grondkabel, Identificatie van aangesloten onderdeel 50, 93 actueel 

VSE-0452 - Grondkabel # OVL, Lengte bij lichtmasten en funderingen 93 actueel 

VSE-0457 - Grondkabel, Verwijderen verlaten kabels 52, 95 actueel 

VSE-0459 - Noodstroomvoorziening, Voeden installatie bij wegvallen netspanning 43 actueel 

VSE-0465 - Fluorescentielamp, Maximale uitval 91 actueel 

VSE-0473 - Grondkabel # OVL, Kabelzegel, Plaats van kabelzegel 92 actueel 

VSE-0474 - Lichtmast, levensduur 98 actueel 

VSE-0476 - Grondkabel # OVL, Lengte bij schakel- en verdeelinrichting 93 actueel 

VSE-0478 - Lichtmast sticker, Vormgeving barcode 102 actueel 

VSE-0479 - Verhardingen, Waarborgen toegankelijkheid apparatuurkast  actueel 

VSE-0480 - Waarschuwingslantaarn, Waarschuwen verkeer op basis van actuele 
verkeerssituatie 

68 
actueel 
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VSE-0483 - Grondkabel, Voorschriften leverancier 50, 93 actueel 

VSE-0485 - Grondkabel - Mastmateriaal - Apparatuurkast, Voorzien in identificatie grondkabels 
bij objecten 

94 
actueel 

VSE-0487 - Glasvezel - Verkeersregeltoestel - Verkeerskundige koppeling, Afmontage 
glasvezelkabel 

81 
actueel 

VSE-0489 - Bekabeling, Levensduur 52, 95 actueel 

VSE-0492 - Hogedruk natriumlamp, Maximale uitval 91 actueel 

VSE-0494 - KWC - Verkeersregeltoestel, Gecomprimeerde opslag detector- en signaalgroep 
events 

46, 
115 

actueel 

VSE-0495 - Verkeerslantaarn, Levensduur verkeerslichtlamp 63 actueel 

VSE-0500 - Apparatuurkast, Voorzien van stickers 32 actueel 

VSE-0502 - Grondkabel # OVL, Mof, Type 95 actueel 

VSE-0503 - Grondkabel # OVL, Ligging overmaat aan lengte 94 actueel 

VSE-0504 - Aansluitkabel lichtmast, Aansluiting masten (1) 92 actueel 

VSE-0507 - Verkeerslantaarn, Type lamp verkeerslantaarn fietsverkeer 63 actueel 

VSE-0508 - Sloten en sleutels kantelmasten camera 35 actueel 

VSE-0509 - Grondkabel # VRI, Overlap bij lassen 51 actueel 

VSE-0513 - Aansluitkast, Voorzien van onverwijderbare begrenzing tot 6A 103 actueel 

VSE-0515 - Beweegbare bussluis, Openen slagboominstallatie met sleutelpaal 75 actueel 

VSE-0518 - Grondkabel # OVL, Aanbrengen van kabelzegels 94 actueel 

VSE-0520 - Grondkabel # OVL, Kabelzegel, Aanbrengen van gegevens 92 actueel 

VSE-0522 - Bekabeling, Voorzien van labels 49 actueel 

VSE-0524 - Beweegbare bussluis, Automatisch openen slagboom bij stroomuitval 75 actueel 

VSE-0531 - KWC - Verkeersregeltoestel, Directe communicatie verkeerstoestel bij ophalen MV-
files 

46 
actueel 

VSE-0534 - Lichtmast sticker, Vormgeving lichtmast nummer 102 actueel 

VSE-0537 - Drukknop detectie - Ontwerptekening, Inmelden voetganger of fietser 58 actueel 

VSE-0539 - Lichtmast sticker, Vormgeving website provincie 102 actueel 

VSE-0540 - Fluorescentielamp, Economische levensduur 91 actueel 

VSE-0541 - DSL, Zelfstandig instandhouden verbinding 78 actueel 

VSE-0542 - Gecombineerde mast, VRI bekabeling, Klemmenstrook 74 actueel 

VSE-0543 - Grondkabel, Afstand tot fundering van verharding 50, 92 actueel 

VSE-0545 - Grondkabel - Observatiecamera, Type kabel versturen camerabeelden 110 actueel 

VSE-0547 - Ontruimingstijden, Waarborgen veiligheid 46 actueel 

VSE-0550 - Grondkabel - Observatiecamera, Afsluitweerstand kabel versturen camerabeelden 110 actueel 

VSE-0551 - Grondkabel - Verkeerskundige koppeling, Kleur buitenmantel 52 actueel 

VSE-0554 - Grondkabel # VRI, Mof, Waterdicht 53 actueel 

VSE-0555 - Lichtmast sticker, Hoek ten opzichte van aanrijrichting 101 actueel 

VSE-0558 - Grondkabel # VRI, Mof, Type 53 actueel 

VSE-0559 - KWC - Verkeersregeltoestel, MV-file, Downloaden zonder gegevensverlies 48, 
105, 
115 

actueel 
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VSE-0560 - LED armatuur, levensduur 90 actueel 

VSE-0563 - Beweegbare bussluis, Slagboominstallatie met vangmuil 75 actueel 

VSE-0565 - Bekabeling, Bescherming met afdekband 49 actueel 

VSE-0568 - Armatuur, Positionering ten opzichte van weg-as 90 actueel 

VSE-0572 - Energievoorziening - Verkeersregeltoestel - Noodstroomvoorziening, Overschakeling 
op netspanning 

43 
actueel 

VSE-0573 - Wachttijdindicator, Voorzien van leds in cirkel 69 actueel 

VSE-0574 - Bekabeling, Transporteren van elektrische spanning of data 51 actueel 

VSE-0575 - Energievoorziening - Noodstroomvoorziening - Verkeersregeltoestel, Onmerkbaar 
wegvallen en terugkomen netspanning 

43 
actueel 

VSE-0576 - Grondkabel, Afdekking van grondkabel VRI 51 actueel 

VSE-0578 - Voorwaarschuwingssein - Verkeersregeltoestel, Knippertijd voor inschakelen 
verkeersregeltechnische toestand 2 

46, 67 
actueel 

VSE-0579 - Lichtmast sticker, Levensduur 101 actueel 

VSE-0583 - Energievoorziening, Apparaten VRI niet op wandcontactdoos 42 actueel 

VSE-0584 - Detectielussen, Vulling zaagsneden 30 actueel 

VSE-0585 - Glasvezel - Verkeerskundige koppeling, Kleur en materiaal kabelbeschermbuis 81 actueel 

VSE-0589 - Voorwaarschuwingssein, Voorzien van afbeelding bord RVV J32 type II 67 actueel 

VSE-0590 - Grondkabel, Minimale gronddekking  51, 94 actueel 

VSE-0591 - Diepte-aarding, Weerstandswaarde 45, 
108 

actueel 

VSE-0593 - Handbereik SID 119 actueel 

VSE-0594 - Reinheid SID 120 actueel 

VSE-0595 - Beschadigingen behuizing 120 actueel 

VSE-0613 - iAsset  actueel 

VSE-0615 - Inschakelen en uitschakelen OVL 37, 83 actueel 

VSE-0623 - Weergeven informatie 29 actueel 

VSE-0627 - Conditiescore bouwdeel 29 actueel 

VSE-0628 - Conditiescore en restlevensduur component 29 actueel 

VSE-0652 - HDPE zonder opdruk provincie 81 actueel 

VSE-0653 - Systeemsoftware VRI 76 actueel 

VSE-0654 - Niet urgent functieverlies OVL 82 actueel 

VSE-0655 - Beschikbaarheid VRI 38 actueel 

VSE-0656 - Beschikbaarheid camera 112, 
113 

actueel 

VSE-0657 - Beschikbaarheid Sleutelbeheertsysteem 34 actueel 

VSE-0658 - Betrouwbaarheid dataverbinding 77 actueel 

VSE-0660 - Vervangen VRI door iVRI 35 actueel 

VSE-0662 - Energieprestaties beheerobject 32 actueel 

VSE-0663 - Reinigen cameralens 111, 
112 

actueel 

VSE-0664 - Beweegbare camera (PTZ) 109 actueel 
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VSE-0665 - Toegangsbeheer 34 actueel 

VSE-0666 - Wegbeheerders 34 actueel 

VSE-0667 - Functionaliteit, kwaliteit en levensduur VRI 35 actueel 

VSE-0668 - Vervangen verlichting 36 actueel 

VSE-0672 - Glasvezel beproeving 81 actueel 

VSE-0677 - Levensduur onderdelen verkeerregelinstallaties 36, 39 actueel 

VSE-0678 - Levensduur LED aspect 63 actueel 

VSE-0679 - Levensduur camera 112, 
113 

actueel 

VSE-0680 - Gevaarteken elektrische spanning 36, 37 actueel 

VSE-0681 - Urgent functieverlies OVL 83 actueel 

VSE-0682 - Verlichting bewegwijzering 74, 
108 

actueel 

 

 
 
 


