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Openbare ruimte is schaars, minimaal 

volstaat beter. Om deze reden dat wij 

als adviseurs gedreven zijn om de voor 

ons ‘beschikbare’ ruimte, op een zo opti-

maal mogelijke manier te benutten. In-

vulling geven hieraan vereist kennis van 

zaken vanuit de advieswereld, waarbij 

wij bij Montad, graag onze bijdrage aan 

willen leveren.

Verlichting in de openbare ruimte 

maakt de laatste jaren middels de 

opkomst van de ledtechnologie een 

ontwikkeling door, maar ook de con-

ventionele technologie is vandaag de 

dag nog steeds niet afgeschreven en 

kan ook in de toekomst concurrerend 

blijven ten opzichte van de nieuwe 

ontwikkelingen. Daarom aan ons als 

adviseurs van Montad, om u van een 

passend advies te voorzien. SpeciÞ ek 

gekeken naar de te hanteren uitgangs-

punten. Elke installatie die wij ontwer-

pen blijft uniek in zijn soort; zeker als 

het gaat om openbare verlichting.

WELOVERWOGEN ONTWERP
Voor de openbare ruimte worden veel 

ontwerpen gemaakt ten behoeve van 

openbare verlichting en de ver-

keersregeltechniek; aan ons om een 

verlichtings-, kabel- en verkeersregel-

technisch ontwerp op te leveren dat 

conform de gestelde uitgangspunten 

en richtlijnen is, maar vooral een wel-

overwogen ontwerp, om uiteindelijk 

de veiligheid van de eindgebruiker te 

kunnen waarborgen. Wij adviseren de 

opdrachtgever, zodat uiteindelijk de 

aannemer het werk kan maken.

SCB
De aannemer krijgt vandaag de dag 

steeds vaker met Systeemgerichte 

ContractBeheersing (SCB) te maken, 

waarbij de beheersing van de te leve-

ren kwaliteit bij de aannemer ligt. De 

aannemer dient aan te tonen dat aan 

de eisen van het contract wordt vol-

daan. Toezicht vanuit de opdrachtgever 

is hetgeen dat bij deze manier van 

beheersing ontbreekt. Uit de praktijk 

blijkt dat dit wel degelijk noodzakelijk 

is én blijft. Montad verzorgt al jaren 

het toezicht bij elektrotechnische aan-

leg. Ook de uitvoering van beheer en 

(periodieke) inspecties, voor het con-

stant kunnen houden van de kwaliteit 

(wat vaak wordt vergeten of niet uit-

gevoerd vanuit kostenaspect), blijven 

noodzakelijk. Als opdrachtgever blijft 

men wel eindverantwoordelijke voor 

de elektrotechnische installaties die in 

de openbare ruimte worden geplaatst.

Wij bij Montad adviseerden u graag 

in het verleden, adviseren u vandaag 

de dag en staan voor u klaar in de 

toekomst voor de inrichting van de 

openbare ruimte.
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OMGAAN MET ONZE ‘MINIMALE’ OPENBARE 

RUIMTE VEREIST VEILIGHEID, WELOVERWO-

GEN ONTWERPEN, TOEZICHT EN VOORAL 

KENNIS VAN ZAKEN VOOR EEN OPTIMALE 

BENUTTING!

TOEZICHT OP DE OPENBARE RUIMTE BLIJFT EEN 

NOODZAKELIJK KWAAD
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