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Persbericht 5: Vervanging lichtinstallatie sporthal De Vaart in Linschoten 
 
Inmiddels zijn de werkzaamheden rond de vervanging van de licht installatie in sporthal De Vaart 
in Linschoten afgerond.  
 
Tot nu toe werd er gesport onder TL buizen. Naast dat deze TL buizen redelijk wat stroom 
verbruiken, vertoonde de installatie de laatste tijd veel kuren. In een enkel geval kon een 
competitie wedstrijd niet doorgaan vanwege de uitval van de verlichting.  
 
Dat is voor de Stichting Beheer sporthallen Montfoort – Linschoten (SBML) natuurlijk geen 
aanvaardbare situatie. Per slot van rekening wil SBML haar gebruikers juist een goede hal en 
faciliteiten aanbieden om op een goede en prettige manier te sporten.  
 
Vandaar dat in samenwerking met de Gemeente Montfoort en firma Van den Pol uit Montfoort is 
gezocht naar een passende oplossing. Er is gekozen voor de toepassing van LED armaturen. Dit 
heeft een aantal voordelen. Ten eerste is de lichtopbrengst van LED verlichting duidelijk beter. Ten 
tweede verbruikt de installatie met LED armaturen duidelijk minder stroom. Daarmee is de 
verlichting in De Vaart direkt een stuk duurzamer en toekomstbestendiger. LED verlichting gaat 
aanzienlijk langer mee dan TL buizen.  
 
Al met al zijn de Gemeente en ook SBML blij met de gekozen oplossing. Want de toepassing van 
deze vorm van licht past in het duurzaamheidsbeleid van de Gemeente Montfoort. 
 
De aanleg zorgde tijdelijk voor ongemak, omdat men tijdens de aanleg natuurlijk geen gebruik kon 
maken van de hal. Maar de hele operatie is uiteindelijk in 5 werkdagen uitgevoerd.  
 
Over de lichtinstallatie zelf kan nog het volgende worden vermeld. Zo is de lichtsterkte instelbaar in 
4 stappen: 100%, 75%, 50% en 25%. Maar daarnaast kan deze instelling ook stapsgewijs worden 
aangepast. Verder is de gehele schakelkast vernieuwd en voldoet alles weer aan de huidige eisen 
op het gebied van veiligheid en duurzaamheid.  
 
SBML hoopt dat hiermee de gebruikers weer op een prettige manier gebruik kunnen maken van de 
sporthal. 
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