Bijlage 2 Verlichtingsplan Assendorperstraat

Route blauw
In de definitieve situatie worden boogmasten met nieuwe LED armatuur (met zijbevestiging)
toegepast op de bestaande plekken. Daarnaast is het wenselijk om er 1 lichtpunt bij te plaatsen ivm
zichtlijnen en donkere vlek in het straatbeeld. Hierbij is de aanname gedaan dat het door Signify
nieuw te ontwikkelen armatuur voldoet voor deze situatie. Op basis van een bestaand model lijkt dit
positief. Er is geen zekerheid te geven over de planning zolang de leverancier niet definitief een
bestelling accepteert, ontwikkelingen zijn niet te beïnvloeden door de gemeente Zwolle.

Als tijdelijke situatie worden op de bestaande masten LED armaturen geplaatst om het “donkere
tunnel effect” alvast weg te nemen. Door de ombouw van fase geel zou er een klein gebied ontstaan
dat nog oranje licht heeft, in afwachting van de uitvoering van fase blauw. Dit is niet wenselijk vanuit
de gemeente Zwolle.

Planning:
Plaatsen tijdelijke armaturen Q2-2019
Plaatsen definitieve masten en armaturen (mits tijdig beschikbaar / leverbaar) Q3-2019

Route geel
Aan de bestaande spandraden worden LED armaturen volgens onderstaande afbeelding geplaatst.
Indien blijkt dat de overspanningen noodzakelijke aanpassingen behoeven of de scheiding met het
netwerkbedrijf niet voldoende is zullen deze werkzaamheden worden onder gebracht bij de B&O
afdeling. Voor dit project wordt alleen gerekend met het vervangen van de armaturen.

Planning:
Plaatsen definitieve armaturen Q2-2019 mogelijk (levertijd 12-15 weken na bestelling)

Route rood
Definitieve situatie, toepassen van 4 boogmasten met nieuwe LED armatuur met zijbevestiging op de
bestaande plekken. Hierbij is de aanname gedaan dat het door Signify nieuw te ontwikkelen
armatuur voldoet voor deze situatie. Op basis van een bestaand model lijkt dit positief. (Zie ook fase
blauw).

Als tijdelijke situatie worden op de bestaande masten LED armaturen geplaatst om het “donkere
tunnel effect” alvast weg te nemen.

Planning:
Plaatsen tijdelijke armaturen Q2-2019
Plaatsen definitieve masten en armaturen (mist tijdig beschikbaar / leverbaar) Q3-2019

Route oranje
Vallen buiten dit project en zijn opgenomen in de ombouw naar LED verlichting. De bestaande
masten zijn nog dermate jong (20 jaar of jonger) dat deze gehandhaafd blijven. Op de bestaande
masten worden nieuwe LED armaturen geplaatst.

Planning
Omwisselen armaturen Q2-2019

