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 / voorwoord

De normen voor kwaliteitsvolle verlichtingsinstallaties behandelen niet alle aspecten van een project De normen voor kwaliteitsvolle verlichtingsinstallaties behandelen niet alle aspecten van een project 
in detail. In de praktijk kan dit leiden tot verschillende interpretaties. in detail. In de praktijk kan dit leiden tot verschillende interpretaties. 

De hier voorgestelde “code van goede praktijk” is een aanvulling om dieper in te gaan op algemene De hier voorgestelde “code van goede praktijk” is een aanvulling om dieper in te gaan op algemene 
begrippen zoals verlichtingssterkte, onderhoudsfactor en lichthinder. Deze geldt ook om aanvullen-begrippen zoals verlichtingssterkte, onderhoudsfactor en lichthinder. Deze geldt ook om aanvullen-
de aspecten te behandelen zoals dimensionering, rationeel energiegebruik en controle van de pres-de aspecten te behandelen zoals dimensionering, rationeel energiegebruik en controle van de pres-
taties van de verlichtingsinstallatie.taties van de verlichtingsinstallatie.

Deze richtlijnen hebben betrekking op de openbare verlichting. Ze hebben in geen geval betrekking Deze richtlijnen hebben betrekking op de openbare verlichting. Ze hebben in geen geval betrekking 
op private-, sport- of esthetische verlichting. Deze richtlijnen zijn vooral bestemd voor studiebureaus, op private-, sport- of esthetische verlichting. Deze richtlijnen zijn vooral bestemd voor studiebureaus, 
lichttechnici, architecten, ontwerpers, fabrikanten, aannemers, controleorganismen, ed.lichttechnici, architecten, ontwerpers, fabrikanten, aannemers, controleorganismen, ed.
De tekst is niet dwingend en wil de vrijheid van technische of materiële vernieuwingen niet beperken, De tekst is niet dwingend en wil de vrijheid van technische of materiële vernieuwingen niet beperken, 
maar wel degelijk een referentiedocument zijn op federaal niveau.maar wel degelijk een referentiedocument zijn op federaal niveau.

Dit document werd opgemaakt door de Werkgroep C Transportverlichting - Openbare verlichting, Dit document werd opgemaakt door de Werkgroep C Transportverlichting - Openbare verlichting, 
voertuigverlichting en signalisatie - van het IBE-BIV (Institut Belge de l’Eclairage - Belgisch Instituut voertuigverlichting en signalisatie - van het IBE-BIV (Institut Belge de l’Eclairage - Belgisch Instituut 
voor de Verlichtingskunde).voor de Verlichtingskunde).voor de Verlichtingskunde).voor de Verlichtingskunde).
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1 Waarom een code van een verlichting 
van openbare ruimten en wegen?

8

HOEWEL ER NORMEN VOOR OPENBARE VERLICHTING EN DE TE HOEWEL ER NORMEN VOOR OPENBARE VERLICHTING EN DE TE 
BEHALEN PRESTATIES BESTAANBEHALEN PRESTATIES BESTAAN, , behandelen deze documenten niet hoe je een project behandelen deze documenten niet hoe je een project 
van openbare verlichting tot een goed einde brengt. Met deze code van goede praktijk wenst het Bel-van openbare verlichting tot een goed einde brengt. Met deze code van goede praktijk wenst het Bel-
gische Instituut voor Verlichtingskunde de volgende onderwerpen aan te snijden:gische Instituut voor Verlichtingskunde de volgende onderwerpen aan te snijden:

• De methodologie van een verlichtingsproject - stap voor stap• De methodologie van een verlichtingsproject - stap voor stap
• De kenmerken van specifi eke ruimten (kruispunten, rotondes, • De kenmerken van specifi eke ruimten (kruispunten, rotondes, 
  oversteekplaatsen, …) en de goede praktijk gebaseerd op ervaring.  oversteekplaatsen, …) en de goede praktijk gebaseerd op ervaring.

Dit werk is een aanvulling op de bestaande normen en evenals de verschillende documenten uit-Dit werk is een aanvulling op de bestaande normen en evenals de verschillende documenten uit-
gaande van de internationale verlichtingscommissie “Commission Internationale de l’Eclairage” (CIE).gaande van de internationale verlichtingscommissie “Commission Internationale de l’Eclairage” (CIE).gaande van de internationale verlichtingscommissie “Commission Internationale de l’Eclairage” (CIE).gaande van de internationale verlichtingscommissie “Commission Internationale de l’Eclairage” (CIE).
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1 / verlichting van openbare ruimten en wegen

1.b EEN GESLAAGDE INSTALLATIE?

Deze code kan dan wel een basis zijn om een rationeel project uit te voeren (conform de geldende 
normen, gebaseerd op gezond verstand en “waarover is nagedacht”), toch biedt hij geen garantie 
op het eindresultaat in het bijzonder, waar het gaat om het veiligheidsgevoel van de gebruikers. 
Want vertrekkend van een goed startproject, zijn er zoveel bijkomende elementen die de verlich-
ting van een openbare ruimte geslaagd, dan wel minder geslaagd maken.

De perceptie van een visueel kader door het verlichten van gevels, het bestaan van een nachtelijk 
perspectief ten opzichte van een verlicht punt, de samenhang van de uitrustingen opgesteld in 
de ruimte die herkenning teweeg brengen … kunnen allen het veiligheidsgevoel versterken. Omge-
keerd zullen zwarte gaten vanwege plantengroei in de nabijheid van de zwakke weggebruikers de 
indruk wekken van een slecht lichtontwerp, waar een gevoel van onbehagen domineert. Ook een 
zogenaamd gezellige openbare ruimte die echter te fel is verlicht, kan globaal eveneens negatief 
overkomen. 

Deze diverse elementen benaderen meer een gevoelsbenadering dan een technische benadering. 
Voor elk project van openbare verlichting moet worden nagedacht over het nut van een bepaalde 
sfeer die ontstaat, over de wil om deel uit te maken van de verfraaiing van de openbare ruimte, 
zelfs over het scheppen van een omgeving waar een mens kan leven.
Deze verschillende elementen worden meer benaderd bij een project binnen een stedenbouw-
kundig ontwerp, en ontstaan uit de ervaring van de ontwerper, zijn pogingen en fouten in het 
verleden, zijn beleving in andere verlichte openbare ruimtes. 
Deze code maakt geen aanspraak om de lezer in die zaken te kunnen vormen. Enkel een echte op-
leiding als stedenbouwkundige, architect of een lange ervaring op het terrein kunnen de sleutels 
hiertoe aanreiken. Deze code dient als basis om na te denken bij een project voor het verlichten 
van openbare ruimten.

1.a EEN METHODOLOGISCHE GIDS 

Dit document beschrijft alle elementen die nodig zijn om een openbare ruimte te begrijpen zoda-
nig een objectieve veiligheid van alle gebruikers te verzekeren. Desondanks dat vele begrippen van 
openbare verlichting aan bod komen, is dit echter niet het geval voor de fundamentele begrippen 
van de verlichting in het algemeen. De auteurs meenden dat veel bestaande goede publicaties op 
dat gebied voorhanden zijn, en het niet nodig was hierbij nog stil te staan.
Dit werk is dus bestemd voor de projectauteurs die de grondbeginselen van de verlichting kennen, 
in het bijzonder de fotometrische grootheden zoals verlichtingssterkte, luminantie e.d. 

Door zich te positioneren als een methodologische gids, zal deze, vrijwillig, niet handelen over 
de beschikbare technologische uitrustingen (lichtbronnen, verlichtingstoestellen, masten, …), maar 
wel over de voorkeurspecifi caties waaraan deze voldoen, en dit in functie van de te verlichten 
ruimte. Op die manier zal de gids een leidraad zijn, ook als de uitrustingen van vandaag niet meer 
beschikbaar zijn op de markt en zonder de opkomst van nieuwe technologieën te belemmeren.
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Doelstellingen van een verlichting 
van openbare ruimten en wegen?2

NET ALS BINNENVERLICHTING, HEEFT OPENBARE VERLICHTING EEN NET ALS BINNENVERLICHTING, HEEFT OPENBARE VERLICHTING EEN 
VOOR DE HAND LIGGENDE FUNCTIE:VOOR DE HAND LIGGENDE FUNCTIE: de activiteiten die oorspronkelijk overdag de activiteiten die oorspronkelijk overdag 
plaatsvinden mogelijk maken op elk moment, onafhankelijk van de aanwezigheid van daglicht. Los plaatsvinden mogelijk maken op elk moment, onafhankelijk van de aanwezigheid van daglicht. Los 
van die evidentie kent openbare verlichting zich langzamerhand steeds meer functies toe.van die evidentie kent openbare verlichting zich langzamerhand steeds meer functies toe.van die evidentie kent openbare verlichting zich langzamerhand steeds meer functies toe.van die evidentie kent openbare verlichting zich langzamerhand steeds meer functies toe.
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Doelstellingen van een verlichting 
van openbare ruimten en wegen?



2 / doelstellingen van de openbare verlichting

2.a EVOLUTIE VAN DE DOELSTELLINGEN DOOR DE JAREN HEEN

In de beginperiode van de openbare verlichting (jaren 1950) geldt vooral een functionele en rati-
onele benadering: men moet voldoende verlichting verzekeren om de bestuurders die ‘s nachts 
tegen een bepaalde snelheid rijden, hindernissen en voetgangers op te merken … met het idee dat 
hierdoor de bestuurder over voldoende tijd beschikt om tot stilstand te komen. Vrijwel alle open-
bare verlichting geplaatst tot het begin van de jaren 2000 werd ontworpen en aangelegd volgens 
dat veiligheidsprincipe.

Medio jaren 1980 ontstaat het bewustzijn van het potentieel van het in scène zetten van stedelijke 
architectuur en openbare ruimtes door middel van licht.  
Sinds de jaren 1990 zorgt de milieuzorg voor nieuwe uitdagingen: minder energieverbruik, beper-
king van de lichthinder enz. Bovendien houdt de openbare verlichting rekening met zowel voet-
gangers als fi etsers.

Al deze doelstellingen worden meegenomen in een visie, zoals bijvoorbeeld bij een onderzoek naar 
de beperking van het energieverbruik en de lichtvervuiling veroorzaakt door openbare verlichting.

Samengevat: licht is een prachtig instrument… Met licht kun je herkennen, geleiden, oriënteren, 
accentueren, verduidelijken, begrijpen, aankleden, beveiligen …   

2.b DE DOELSTELLINGEN VANDAAG: “VEILIGHEID, VEILIGHEIDSGEVOEL EN 
      SFEERSCHEPPING”

Vandaag streeft men met openbare verlichting de volgende doelen na :

• Gemotoriseerde verplaatsingen veiliger en vlotter laten verlopen door:  

> het verbeteren van het inschatten van 
afstanden en verplaatsingssnelheden als 
gevolg van verblinding door de koplampen 
van voertuigen die zich verplaatsen in te-
genovergestelde richting.

> verbeteren van het periferisch zicht in 
stedelijke ruimten, waardoor men bijvoor-
beeld kan anticiperen op de bewegingen 
van de voetgangers bij het volgen van het 
traject op de rijweg.

•  Het bevorderen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de zwakke weggebruiker

•  Een betere perceptie van de leefomgeving en het benutten van de publieke ruimte

Code van goede praktijk 14
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OM VOORWERPEN OP TIJD TE KUNNEN WAARNEMEN,OM VOORWERPEN OP TIJD TE KUNNEN WAARNEMEN, moeten moeten 
bepaalde voorwaarden worden vervuld qua lichtsterkte en spreiding van de verlichting bepaalde voorwaarden worden vervuld qua lichtsterkte en spreiding van de verlichting 
van de weg en omgeving, afhankelijk van de aard en de drukte van het verkeer.van de weg en omgeving, afhankelijk van de aard en de drukte van het verkeer.van de weg en omgeving, afhankelijk van de aard en de drukte van het verkeer.van de weg en omgeving, afhankelijk van de aard en de drukte van het verkeer.

3 Kwaliteitscriteria
in openbare verlichting
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• De gemiddelde luminantie van een wegdek 
• De gelijkmatigheid van de luminantie
• De beperking van de verblinding

3 / kwaliteitscriteria in openbare verlichting

Het Europees Normalisatiecomité heeft een gemengde groep van vertegenwoordigers van wegen-
bouwers (CEN TC 226) en verlichtingsingenieurs (CEN TC 169) opgedragen een Europese code op te 
stellen voor de openbare verlichting. 

Zij hebben een wegclassifi catie voorgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften 
van de weggebruikers. Op Belgisch niveau is de technische classifi catienota TR EN 13201-1 vervan-
gen door de norm NBN L 18-004. Deze wegclassifi catie wordt aangevuld met een classifi catie van 
verlichtingstypes (lighting classes) (cf. NBN EN 13201-2). De verlichtingstypes verwijzen naar foto-
metrische prestatieniveaus. 

Publieke openbare ruimten zoals parkeerterreinen, perrons, laad- en loskaaien, bushaltes, enz. 
worden niet behandeld in deze reeks normen. Voor deze ruimten wordt de norm NBN EN 12464-2 
toegepast.

Aangezien de perceptie ter hoogte van het netvlies afhangt van de spreiding van de lichtsterktes 
in het gezichtsveld, worden de criteria van de verlichtingskwaliteit idealiter uitgedrukt in termen 
van luminantie.

Voor wegverlichting is de luminantie op het wegdek dus de meest aangewezen parameter. Deze 
fotometrische maat voor helderheid wordt gebruikt om de perceptiekwaliteit op een gegeven 
wegoppervlak te kenmerken.

Gezien de verscheidenheid aan waarnemingspunten en verlichte vlakken in meer complexe ruim-
ten (bv. in de stad of in voetgangers�zones, op rotondes of op parkings enz.), is het haast onmo-
gelijk de luminantie in elke positie van een waarnemer te berekenen. 
De normalisatie baseert zich daarom voor deze ruimten eerder op de verlichtingssterkte. Het 
betere zicht dat mogelijk wordt gemaakt door een wegverlichting van goed niveau en voldoende 
uniform, dreigt te verminderen door verblinding. Deze moet dus worden beperkt.

3.a KWALITEITSCRITERIA IN TERMEN VAN LUMINANTIE 

De luminantie wordt vooral gebruikt voor het waarnemen op een weg.

De kwaliteit is gebaseerd op drie criteria:

_
3.a.1 LUMINANTIE 

De gemiddelde luminantie van een weg [L] is gelijk aan het wiskundige gemiddelde van de lumi-
nanties gemeten in de referentiepunten van die weg. Eenheid: [cd/m2]

De luminantie van een weg is het resultaat van de verlichtingssterkte van het wegoppervlak
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3 / kwaliteitscriteria in openbare verlichting

Conventionele positie van de bestuurder voor de berekening van de luminantie.

• Het waarnemingspunt precies bekend is, dankzij een conventionele positiebepaling van de bestuurder 
• Men de weerspiegelingseigenschappen van het wegdek kent. Het is zeer belangrijk te noteren dat een 
luminantieberekening volgens Belgische afsrpaak alleen geldig is op een droge weg 
  (de weerspiegeling van een nat wegdek is totaal verschillend). 

De voorwaarden voor de berekening en de meting van de fotometrische prestaties staat beschre-
ven in de normen NBN EN 13201-3 en NBN EN 13201-4.

(bepaald door de soorten verlichtingstoestellen en de geometrische plaatsing), de weerspiege-
lingseigenschappen van het oppervlak en de geometrische waarnemingsomstandigheden. In het 
kader van de wegverlichting kan men dus de luminantie van een weg berekenen, voor zover:

1,5° 1° 0,5°

h = 1.5 m

≈ 86 m60 m 160 m
1°

De gemiddelde luminantie van een weg is bepalend voor de algemene luminantie. Bij de relatief 
lage verlichtingsniveaus die worden toegepast in de openbare verlichting, zal een hoger gemid-
delde luminantie meteen leiden tot een betere visuele waarneming in termen van gevoeligheid 
voor contrast (bekwaamheid om het luminantieverschil te zien tussen twee aanliggende vlakken) 
en van gezichtsscherpte (duidelijke waarneming van dichtbij geplaatste objecten).

Hindernissen worden beter ontwaard bij een hogere gemiddelde luminantie van de rijweg.

3.a.2 GELIJKMATIGHEID VAN LUMINANTIE

Het oog van de bestuurder past zich altijd aan aan het hoogste luminantieniveau. Een slechte 
lichtspreiding vermindert dus de capaciteit om een hindernis te ontwaren in minder heldere 
zones. Daarom wordt dit criterium geregeld in de normen. De algemene gelijkmatigheid van lu-
minantie [Uo] is gelijk aan de verhouding tussen de minimale luminantie Lmin en de gemiddelde 
luminantie [L]: Uo= Lmin/[L]

__
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3 / kwaliteitscriteria in openbare verlichting

3.a.3 LANGSGELIJKMATIGHEID VAN DE LUMINANTIE [Ul]

Dit is de verhouding tussen de minimum- en de maximumwaarde Lmin en Lmax van de luminantie 
in een reeks punten op eenzelfde centrale lijn van een rijvak. De Langsgelijkmatigheid van de lu-
minantie Ul is gelijk aan de kleinste van de gemeten waarden.

De langsgelijkmatigheid van de luminantie Ul geeft de meting van de wisseling tussen heldere en 
donkere zones op de baan. Ze is een indicatie van het zicht op lange ononderbroken gedeeltes 
weg; op een lange weg zorgt een slechte langsgelijkmatigheid van de luminantie snel voor oog-
moeheid.

3.a.4 BEPERKING VAN DE VERBLINDING [TI Threshold increment]

Verblinding is de vermindering van het zicht (hinder en/of vermindering van de mogelijkheid om 
voorwerpen waar te nemen) te wijten aan te hoge luminanties of te felle lichtcontrasten (in de 
tijd en in de ruimte).
De verhoging van contrastdrempel TI meet het verlies aan zicht door verblinding veroorzaakt door 
de verlichtingstoestellen van de openbare verlichting. TI staat voor de nodige verhoging van het 
contrast tussen het voorwerp en de achtergrond om binnen de zichtbaarheidsgrenzen te blijven. 
Ze wordt uitgedrukt in %. Hoewel straatverlichting het zicht verbetert, wijst een verhoogde con-
trastdrempel op mogelijke verblinding. Die werkt een slechtere zichtbaarheid in de hand, afhanke-
lijk van het type verlichtingstoestellen, de lichtbronnen en hun geometrische opstelling.

De algemene gelijkmatigheid van luminantie [Uo] drukt de variaties van de luminantie in de rij-
richting aan en geeft aan hoe het wegoppervlak als achtergrondbeeld dient voor wegmarkeringen, 
voorwerpen en de andere gebruikers. Deze moet voldoende gespreid zijn over de hele beschouwde 
oppervlakte om hieraan te voldoen.

Ul – 0,4 Ul – 0,5

Ul – 0,6 Ul – 0,7

 

 
De langsgelijkmatigheid van de luminantie geeft 
een meting van de wisseling tussen heldere en
donkere zones op de baan.

Verblinding door de verlichtingsinstallatie 
zorgt voor verminderd zicht.
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3.b PRESTATIE-EISEN IN TERMEN VAN VERLICHTINGSSTERKTE 

3.b.1 HORIZONTALE VERLICHTINGSSTERKTE

Minimale horizontale verlichtingssterkte [Eh,min] 

De minimale horizontale verlichtingssterkte Eh,min van een wegdek
is gelijk aan de kleinste verlichtingssterkte op die weg. eenheid: [lx]

Gemiddelde horizontale verlichtingssterkte [Ē]

De gemiddelde verlichtingssterkte Ē van een weg is gelijk aan het 
wiskundig gemiddelde van de horizontale verlichtingssterktes. eenheid: [lx]

3.b.2 VERTICALE VERLICHTINGSSTERKTE

Verticale verlichtingssterkte [Ev] 

Verlichtingssterkte op een verticaal vlak in punt P.  eenheid: [lx]

Minimale verticale verlichtingssterkte [Ev,min] 

De minimale verticale verlichtingssterkte Ev,min is gelijk aan de kleinste verlichtingswaarde 
op een verticaal vlak op een gegeven hoogte boven de weg. eenheid: [lx]
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De verlichtingssterkte wordt vooral gebruikt voor het verlichten van 
grote oppervlakte met waarnemers in verschillende posities zoals 
voetgangers zones.



3.b.3.1. VIERKANTSWET

Wanneer de lichtsterkte van een puntlichtbron gekend is, kan men de verlichtingssterkte op een 
vlak oppervlak berekenen op een bepaalde afstand van die bron. Die verlichtingssterkte is omge-
keerd evenredig met het kwadraat van de afstand tussen de lichtbron en het oppervlak E =  I 

3 / kwaliteitscriteria in openbare verlichting

d2

3.b.3. WETTEN

3.b.3.2 COSINUSWET

Wanneer lichtbron niet loodrecht t.o.v. van het het vlak staat, dan moet ook de afwijkende hoek in 
rekening gebracht worden, door te vermenigvuldigen met de de cos van de hoek.

3.b.3.3 WET VAN DE DERDE MACHT VAN DE COSINUS

Deze wet kan worden gebruikt in de berekening van de verlichtingssterkte van een oppervlak dat 
wordt verlicht door een puntlichtbron waarvan de lichtspreiding gekend is. 

E   =E.COS αν α

 Iν α.COS α
ν α

d²
E   =

     Iν α.COS α
ν α d²

E =

 COS α
h

d =
}      Iν α.COS³ α

ν α
h²

E =

244

61

27

0.35 / 1m

15 1.41 / 4 m

Diam. (m) Afstand
Emax(Lux)

Emed(Lux)

0.70 / 2m

1.06 / 3m

157

39

17

10

-90°

+90°

EV
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3.b.4 GELIJKMATIGHEID VAN DE VERLICHTINGSSTERKTE 

Algemene gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte [Uo]

De algemene gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte Uo is gelijk aan de verhouding tussen de 
minimale verlichtingssterkte Emin en de gemiddelde verlichtingssterkte E : Uo = Emin / E

De algemene gelijkmatigheid van de verlichtingssterkte Uo meet de variatie van de verlichtings-
sterkte. 

3.b.5 SEMI-CILINDRISCHE VERLICHTINGSSTERKTE

De semi-cilindrische verlichtingssterkte Esc, gekoppeld aan de verticale verlichtingssterkte, maakt 
het mogelijk om de vorm van voorwerpen te kenmerken. Hij wordt gebruikt voor voetgangerszo-
nes of voor zones waar gelaatsherkenning wenselijk is. Gemeten op 1,5m van de grond.

3.c OVERIGE KWALITEITSCRITERIA

3.c.1 EDGE ILLUMINANCE RATIO (EIR)

Een van de belangrijkste doelstellingen van wegverlichting is het realiseren van een helder wegop-
pervlak waardoor hindernissen zichtbaar worden. Hindernissen of personen aan de zijkant van de 
weg, vooral in bochten, worden echter gezien tegenover de achtergrond juist naast de weg. Bijge-
volg helpt een aangepaste verlichting van deze achtergrond de bestuurder om tijdig zijn snelheid 
aan te passen. Een gepaste waarde van de Edge Illuminance Ratio (vroeger Surround Ratio of SR) 
maakt niet enkel hindernissen en voetgangers naast de weg zichtbaar, maar draagt ook bij tot een 
verbreding van het gezichtsveld.

De edge illuminance ratio is de minimumwaarde van de verhouding van de gemiddelde horizonta-
le verlichtingssterkte van de naastliggende stroken, met dezelfde breedte als de weg, aan beide zij-
den van de weg tot de gemiddelde verlichtingssterkte van de beide zijkantstroken van de weg zelf.
De vereisten gesteld door de edge illuminance ratio zijn alleen van toepassing wanneer de ver-
keerszones net naast de rijweg niet onderhevig zijn aan eigen vereisten (zoals trottoirs, fi etspaden 
of pechstroken).

__
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3.d.1 VERBLINDINGSINDEX KLASSEN G

De norm CIE 115-2010 voorziet wegsituaties waar de TI niet berekend kan worden. Voor deze situa-
ties kan  het noodzakelijk zijn om de storende verblinding van de installaties te beperken door de 
lichtintensiteit van de verlichtingstoestellen boven bepaalde hoeken te beperken. 

3.d.2 VERBLINDINGSINDEX KLASSEN [Dx]

Een andere mogelijkheid voor wegsituaties waar de TI niet berekend kan worden, is het gebruik 
van de verblindingsindex klassen Dx. Deze verblindingsindex wordt gegeven door de volgende for-
mule: I x A-0,5 met als eenheid [cd/m2]

I is de hoogste waarde van de lichtsterkte [cd] van een verlichtingstoestel in gelijk welke richting in 
een hoek van 85° t.o.v. de verticale.  A is het schijnbaar oppervlak [m2] van de lichtende gedeelten 
van het verlichtingstoestel in een vlak loodrecht op de richting van I.

3.d AANVULLENDE PARAMETERS VERBONDEN AAN HET VERLICHTINGSTOESTEL
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4.a KEUZE VAN EEN LICHTBRON 

Bij de keuze van een lichtbron moet de ontwerper zich de volgende stellen :

1) Welke lichtkwaliteit is vereist voor dit project?

2) Hoeveel kost de lichtbron in gebruik?
3) Kunnen we dimmen?

4.b. LICHTKWALITEIT

Er zijn twee parameters die samen een numerieke inschatting geven van de kwaliteit van een 
lichtbron. Ze vergelijken het licht van de gekozen lichtbron met het licht van een (ideale) referen-
tielichtbron, en geven op een schaal weer wat de onderlinge verschillen zijn :

- De kleurweergave-index (CRI of Ra-waarde)

- De lichtkleur of kleurtemperatuur (CCT).

KLEURWEERGAVE-INDEX :

Deze index geeft op een schaal van 0 tot 100 de maat weer hoe realistisch kleuren weergegeven 
worden onder het licht van een welbepaalde lichtbron. De schaal van deze kleurweergave index 
kan als volgt geïnterpreteerd worden:

RA-KLASSE  RA-WAARDE RA-WAARDE

ZEER GOED  1A > 90
 1B 80 tot 90

GOED  2A 70 tot 80

 2B 60 tot 70
MATIG  3 40 tot 60
SLECHT  4 < 40

Hoe completer het spectrum van een lichtbron opgebouwd is, hoe rijker kleuren van aangestraal-
de objecten weergegeven worden. Opmerking voor wegverlichting voldoet een slechte of matige 
kleurweergave-index voor bepaalde toepassingen.
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KLEURTEMPERATUUR :

De specifi eke lichtkleur van een lichtbron refereert naar een zogenaamd “Black Body” (zwart li-
chaam), dat tot een bepaalde temperatuur wordt verhit. Daarbij begint dit zwart lichaam te 
gloeien van warm rood tot helblauw. De temperatuur TCP, uitgedrukt in Kelvin, waarbij dit zwarte 
lichaam een bepaalde kleur bereikt, wordt dan gerelateerd aan diezelfde specifi eke lichtkleur van 
een lichtbron. Vandaar de term ‘kleurtemperatuur’. De indeling volgens NBN EN 12464-1 :

OMSCHRIJVING  KLEURTEMPERATUUR

KOUD WIT  >5300K

NEUTRAAL WIT  TUSSEN 3500K EN 5300K
WARM WIT  < 3500K

CHROMATILITEIT :

Het onderstaand diagram, het CIE-chromaticiteitsdiagram, omschrijft op een kromme alle kleur-
punten van de zichtbare monochromatische lichtstralen tussen  380nm en 700nm. Deze wordt 
onderaan door een rechte afgesloten: de purperlijn. 

De zwarte lijn in het midden van het gekleurde vlak, toont daarin het verloop van de bovenvermel-
de kleurtemperatuur van het verhitte zwarte lichaam. Zo zien we de relatieve positie van wit licht 
in het kleurenschema. Dit wordt het model van Planck genoemd.

CIE-classifi catie
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Monochroom of gekleurd licht:

Wanneer een lichtbron een specifi eke golfl engte van gekleurd licht uitstraalt, kan de licht kleur 
ook weergegeven worden door de overeenkomstige coördinaten in de hierboven afgebeelde 
CIE-kleurendriehoek, de zogenaamde ‘locus’. 

Wit licht (Verordening EG nr. 245/2009) :

Momenteel is er geen wetenschappelijke defi nitie van wit licht. Daarom heeft de Europese Com-
missie in VERORDENING (EG) Nr. 244/2009 van 18 maart 2009 in verband met de eisen voor 
huishoudelijke lampen een defi nitie opgenomen. Deze defi nitie is gebaseerd op de CIE 1931 
kleurendriehoek die alle kleuren van het zichtbare licht voorstelt in een x, y diagram.  In deze 
driehoek stelt de curve van Planck de corresponderende kleur voor van de ideale zwarte straler 
bij op warming. 
Een witte lichtbron wordt dan verondersteld een licht uit te stralen dat gekenmerkt wordt door 
coördinaten gelegen in een zone rond deze curve van Planck met volgende vereisten: 
0,270 < x < 0,530 -2,3172.x2 + 2,3653.x -0,2199 < y < -2,3172. x2+ 2,3653.x -0,1595

4.c RATIO S/P

Bij openbare verlichting is mesopisch zicht meestal van toepassing. Hiervoor heeft de CIE de S/P 
ratio ontwikkeld:

“S/P ratio i.e. ratio of the luminous quantity evaluated according to the CIE scotopic spectral 
luminous effi  ciency function, V’(2), to the luminous quantity evaluated according to the CIE pho-
topic spectral luminous effi  ciency function, V(2)”

Een lichtbron met hogere S/P ratio heeft een positieve invloed op het periferisch zicht. Het is 
voor voetgangerszones aangeraden een S/P ratio van meer dan 1 te hanteren.

Fotobiologische veiligheid

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat lampen/lichtbronnen die in de Europese Unie op de markt 
worden gebracht veilig zijn in het gebruik. Richtlijn 2001/95/EG (algemene productveiligheid) 
en 2006/95/EG (laagspanningsrichtlijn) bepaalt dat uitsluitend veilige producten, waaronder 
beperking van straling, in de handel mogen worden gebracht. Hiervoor is bijkomend de Richt-
lijn 2006/25/EG (kunstmatige optische straling) met maximum toegelaten blootstellingwaarden 
verschenen.

4.d KOST VAN EEN LICHTBRON

De kost van het gebruik van deze of geen lichtbron, wordt hoofdzakelijk bepaald door de hoe-
veelheid licht dat het produceert, hoeveel energie dat het daarvoor nodig heeft en hoe lang de 
lichtbron dat licht kan uitstralen vooraleer het dient vervangen te worden. Dit wordt weergege-
ven door de:
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4.d.1 SPECIFIEKE LICHTSTROOM OF RENDEMENT

Om zichtbaar licht te produceren, gebruikt een lichtbron elektrische energie. De effi  ciëntie kan 
dan eenvoudig uitgedrukt worden door de hoeveelheid geproduceerd licht (lumen) te delen door 
het nodige vermogen (Watt) : dit is de specifi eke lichtstroom of het lichtrendement [lumen/watt].

Nota: aangezien een lichtbron steeds in een verlichtingstoestel geplaatst moet worden om te 
kunnen branden en om het geproduceerde licht te sturen en controleren, is het beter om het 
verbruik en de effi  ciëntie van de lichtoplossing te evalueren op basis van het resultaat van het 
volledige systeem. Het lichtrendement van een lichtbron kan in de beginfase van het project 
echter wel een idee geven.

4.d.2 GEMIDDELDE ECONOMISCHE OF NUTTIGE LEVENSDUUR VAN EEN LICHTBRON

Twee eigenschappen van een lichtbron zijn bepalend om de nuttige levensduur ervan te 
omschrijven:

Lamp Survival Factor (LSF)

De lamp survivalfactor is de verhouding van het aantal intacte  lampen na een aantal branduren  
en het totaal aantal lampen. Lichtbronnen kunnen defect gaan wanneer de lamp niet meer ont-
steekt en moet men deze vervangen

Lamp Lumen Maintenance Factor (LLMF) of behoudsfactor van de lamp lichtstroom

Elke lichtbron degenereert ook over de tijd: een lichtbron wordt “niet meer nuttig” geacht, wan-
neer het minder dan 70% van zijn initiële lichtstroom produceert.

De lamp binnen maintenance factor is de verhouding van de lichtstroom na een aantal brand-
uren  en de initiële lichtstroom.

De gemiddelde economische levensduur

De gemiddelde economische levensduur van een lichtbron is het aantal branduren dat 50% van 
een gegeven partij lampen haalt én nog voldoet aan beide bovenstaande eisen: de lamp moet 
nog normaal werken, en minimum 70% van de initiële fl ux kunnen produceren.

4.d.3 MOGELIJKHEID TOT DIMMING

Gradatie of variatie van  lichtstroom (“dimming” in het Engels) is een belangrijke factor die, af-
hankelijk van het type lichtbron, in meerdere of mindere mate rechtstreeks ingrijpt op alle bo-
venvermelde parameters. Niet in het minst wordt het verbruik positief beïnvloed door dimming.

In sommige gevallen geldt dat ook voor de levensduur en het onderhoud. Dit zijn parameters 
die inspelen op de kost van het toepassen van een lichtbron. Afhankelijk van de lichtbron kan 
dimming een effect hebben op de kleurweergave en lichtkleur, m.a.w. de lichtkwaliteit of rende-
ment. Sommige lichtbronnen zijn zelfs slecht of onmogelijk dimbaar, juist omdat het effect op 
de lichtkwaliteit te groot is. De balans tussen kostenbesparing en behoud van kwaliteit van het 
uitgestraalde licht, vormt zo de dimminggrens van elke lichtbron.
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• α : waarnemingshoek die zich bevindt in het verticale vlak, bepaald door de verticaal van het  
       beschouwde punt P en het oog van de waarnemer; hij wordt gevormd door de lichtstraal  
       die wordt weerkaatst naar het oog van de waarnemer en het horizontale spoor van dat vlak; 
• ß : hoek tussen de verticale invals- en waarnemingsvlakken;
• ɣ : invalshoek, tussen de invallende lichtstraal en de verticaal van het beschouwde punt, 
      gericht naar onder;
• δ : hoek tussen het spoor van het verticale waarnemingsvlak en de lengteas van de weg op het  
       beschouwde punt P.

5.b. LUMINANTIECOËFFICIËNT 

De fotometrische kenmerken van een wegdek worden bepaald vanaf de meting van de luminantie-
coëffi  ciënt q. Op een punt P defi nieert men de luminantiecoëffi  ciënt als zijnde de verhouding van 
de luminantie L van het wegdek in de beschouwde richting bij horizontale verlichting E, afkomstig 
van een enkele lichtstraalop datzelfde punt:

De luminantie-coëffi  ciënt voor een gegeven verharding hangt af van de relatieve positie van de 
waarnemer (waarnemingsrichting) en van de lichtbron (invalsrichting) t.o.v. het beschouwde punt 
P. Die twee richtingen worden bepaald door de hoeken :

5.a FOTOMETRISCHE KENMERKEN VAN HET WEGDEK

De weerspiegeling door een wegdek kan zeer sterk variëren, ze hangt af van:

• de aard van het wegdek (samenstelling, textuur, helderheid, plaatsingswijze …)
• de staat van het oppervlak (sleet, vlakheid, natheid, vervuiling …)
• de richting van het invallende licht,
• de waarnemingsrichting, 

De eigenschappen van een wegdek kunnen worden geraamd en zo als basis dienen voor de bere-
kening van de nodige luminanties op de weg. Fundamenteel heeft het natuurkundig onderzoek 
naar de weerspiegeling van wegverhardingen een beter inzicht gegeven in het fenomeen, maar 
dat heeft niet geleid tot een bruikbaar systeem voor het ontwerpen van openbare verlichting. 
We vallen dus terug op een vereenvoudigde, proefondervindelijke aanpak met een beschrijving 
van de eigenschappen van het wegdek.  Een classifi catie van de weerspiegelingen voor elke droge 
wegverharding, afgeleid van dat vereenvoudigde beschrijvings�systeem, vormt dus de basis voor 
alle luminantieberekeningen.

qν α(α,ß,γ,δ)    L
E=
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Er wordt van uitgegaan dat een autobestuurder het stuk weg waarneemt tussen 60m 
en 160m voor zijn voertuig en zijn ogen zich op 1,5m hoogte bevinden t.o.v. de weg. In 
die omstandigheden schommelt de waarnemingshoek α slechts tussen 0,5 en 1,5 graden. 
Metingen hebben aangetoond dat tussen die limieten de variatie van q te wijten aan α  
verwaarloosbaar is. Per conventie worden de metingen van de luminantiecoëffi  ciënt q ge-
daan bij α = 1°�, wat ongeveer overeenkomt met het midden van het beschouwde stuk weg. 

Daarnaast kan de invloed van de hoek meestal ook worden verwaarloosd, gezien de na-
genoeg isotrope aard van wegoppervlakken, te meer daar voor wegen tot 25m breed en 
waarnemingsafstanden van meer dan 60m die hoek slechts schommelt tussen 0 en 20 
graden. In wegverlichting kan men er dus van uitgaan dat de luminantiecoëffi  ciënt slechts 
afhangt van twee hoeken, met name ß en γ �:

qν α (ß,γ)

Voor verlichtingsprojecten op de openbare weg kunnen de weerspiegelingseigenschappen 
van (droge) wegoppervlakken worden gerangschikt in de vorm van tabellen met dubbele 
ingang met daarin de waarden van de luminantiecoëffi  ciënt q in functie van de aangege-
ven discrete waarden ß en γ . Om de luminantieberekening te vergemakkelijken vermel-
den deze tabellen gewoonlijk de waarden van de gereduceerde luminantiecoëffi  ciënt r, 
volgens de verhouding: 
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Tabel 1 is een voorbeeld van een tabel met gereduceerde luminantiefactoren – ook re-
fl ectietabel of r-waardentabel genaamd. De r-waarden moeten met 10.000 worden ver-
menigvuldigd. Opnieuw uit praktische overwegingen staan de verschillende waarden van 
de hoek γ in de tabel als tg γ van 0 tot 12, wat overeenkomt met een hoekvariatie van de 
hoek γ van 0° tot 85,2°. 

r=γ. COS³α
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5.b.1 Beschrijvende parameters Q0 en S1

De keuze van de nodige parameters voor een volledige beschrijving van de weerspiege-
lingsgeigenschappen van een wegdek gaat uit van de vaststelling dat de meeste bestratin-
gen naar behoren kunnen worden gekenmerkt aan de hand van hun refl ectiegraad (Q0) 
en hun helderheid (S1) (of mate van witheid of zwartheid).

De CIE gebruikt deze twee parameters Q0 en S1 om de weerspiegeling van een wegdek te 
kenmerken.
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5.c WEGDEKCLASSIFICATIE 

5.c.1 DROGE WEGDEKKEN

CIE-classifi catie

Het is vaak moeilijk een tabel op te stellen met de gereduceerde luminantiecoëffi  ciënten voor een 
bepaald wegdek. Dat komt omdat ter plaatse een representatief monster van het wegdek moet 
worden genomen om het te bestuderen in een laboratorium.
Om die reden en om de zaken te normaliseren, bestaat er een classifi catiesysteem van wegdekken 
volgens hun weerspiegelingseigenschappen, gebaseerd op beschrijvende parameters. Dit is een 
onontbeerlijk hulpmiddel voor de berekening in de praktijk van de luminanties in een bepaald 
verlichtingsproject.

De CIE biedt een classifi catiesysteem aan voor wegdekken met de naam R-classifi catie. De diverse 
bestratingen zijn onderverdeeld in 4 klassen volgens hun weerspiegelingsfactor. De CIE heeft voor 
elke klasse een typetabel uitgewerkt met de karakteristieke gereduceerde luminantiecoëffi  ciënt; 
deze gedefi nieerde types wegdekken kunnen dus als basis dienen voor de berekening van de ei-
genlijke verlichtingssterktes van een bepaald project.

Gereduceerde luminantiecoëffi  ciënten r, voor elk van de wegdekken R1, R2, R3 en R4 van de CIE.

Men moet dus de klasse inschatten waartoe het wegdek behoort, alsook zijn helderheid, vertrek-
kende van vorige metingen op gelijkaardige oppervlakken. Voor de berekening van de luminantie 
van een wegdek wordt de typetabel van de CIE gebruikt.

Als de refl ectiekenmerken S1 en Q0 gekend zijn (parameters die op de baan worden gemeten), 
vindt men het genormaliseerde wegdek door vergelijking van de waarde S1 voor de betreffende 
weg en een genormaliseerd wegdek.

Men gebruikt hier dus de genormaliseerde tabel, gewogen met een vermenigvuldigende factor die 
het verschil in helderheid voorstelt tussen de twee wegdekken:

5 / wegdek

     ρ (gemeten)
ρ  (tabel)

0

0
х =
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Wegdektypes Beschrijving Kwalifi catie

Klasse S1 Q0
R1 S1 < 0.42 0,25 0,10 - bitumineuze verharding met ten minste 

15% heldere kunst stoffen of tenminste 
30% zeer heldere anorthose, labradoriet 
of kwartsiet

- verharding met vermalen grind over  
meer dan 80% van het wegoppervlak en 
waarbij het grind een grote hoeveelheid 
heldere kunststoffen bevat of 100% heel 
helder granulaat

 
- cementbeton

- toplagen (opgelet: Q0=0.07)"

lichtverstrooiend wegdek

R2 0.42 ≤ S1 
< 0.85

0,58 0,07 - verharding met ruwe textuur en 
  normale toeslag

- bitumineuze verharding met 10 à
  15% verhelderende stoffen in het
  mengsel
        
- grof en ruw asfaltbeton, grindrijk        
(60%) en met korrels tot 10 mm groot of 
meer

- gietasfalt na aanbreng, in nieuwe staat"

weinig weerspiegelend 
wegdek

R3 0.85 ≤ S1 
< 1.35

1,11 0,07 - koud asfaltbeton (gietasfalt) met korrels 
tot 10 mm, maar met ruwe textuur

- verharding met ruwe, maar 
gepolijste textuur"

matig weerspiegelend 
wegdek

R4 1.35 ≤ S1 1,55 0,08 - gietasfalt na verschillende maanden 
dienst

- verharding met eerder gladde 
  en gepolijste structuur"

weerspiegelend wegdek

De tabel hierna geeft een overzicht van de soorten wegdekken die overeenkomen met de R-wegdekken 
van de CIE.
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Vanuit fotometrisch standpunt heeft de ideale verharding een heldere kleur en een ruw oppervlak  
(dus relatief mat). Ze moet bovendien zeer slijt- en slipvast zijn en met een profi el dat regenwater 
snel doet afvloeien.

Er staat: Indien men niet weet wat het wegdektype is werd er in België afgesproken om bij licht-
berekeningen R3008 te gebruiken (NBN L 18-004).

5.c.2 ZEER OPEN ASFALTBETON

Sinds de jaren ’90 kende het zeer open asfaltbeton (ZOAB) een ware opmars over het, hele wegen-
net, want het veroorzaakt vooral minder spatwater en het verkeer verloopt stiller. Die ontwikkeling 
is nu wat verminderd, om onderhoudsredenen.
ZOAB is een wegverharding met aparte fotometrische kenmerken, vooral omdat de staat van het 
oppervlak wisselt met de tijd. Net na de aanleg is de fotometrische respons van het wegdek zeer 
verspreid met een zeer hoge weerspiegeling. Door het verkeer vermindert de weerspiegeling en de 
fotometrische kenmerken stabiliseren na 12 maanden dienst.
De gestabiliseerde verharding komt ergens tussen de klassen R2 en R3 van de CIE. De gemiddelde 
luminantiecoëffi  ciënt Q0 komt met de tijd uit op een waarde van 0.06, Dit is 14% lager dan de 
standaardverhardingen R2 et R3. De helderheidswaarde kan hoger zijn afhankelijk van de tint van 
het gebruikte granulaat bij de aanmaak van het ZOAB.

Al bij al behoort ZOAB tot de donkere en weerspiegelende materialen.

Op heden zijn er zoveel uiteenlopende formules voor ZOAB dat de fotometrische kenmerken ook 
sterk kunnen verschillen. Bij de inwerkingstelling valt het dus moeilijk een voorspelling te doen 
over de kwaliteit van een verlichtingsinstallatie, in termen van luminantie. Om een voldoende 
werkingskwaliteit te hebben drie tot zes maanden na de ingebruikname, moet men een installatie 
ontwerpen die weinig gevoelig is voor de weerspiegeling van het wegdek, dat m.a.w. zowel geschikt 
is voor verhardingen van het type R2 als R3, met een Q0 gelijk aan 0,06.

Door de goede afvloeiing van het water stelt men vast dat de kwaliteit van de installatie minder 
achteruitgaat bij nat weer dan in het geval van een klassieke verharding.

5 / wegdek
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6.a OPSTELLINGEN

In dit hoofdstuk vind je defi nities van termen terug die van belang zijn bij de opstelling van 
openbare verlichting. Daarnaast worden ook een aantal vuistregels gegeven, maar om zeker te zijn 
moet een lichtberekening uitsluitsel geven over de juist te behalen waarden. Naast de licht-techni-
sche karakteristieken die je hieronder terugvindt, moet je ook rekening houden met het gewenste 
(en/of effectieve) gebruik van de weg. De maten van een vrachtwagen, draaicirkels van voertui-
gen, ... of zelfs uitzonderlijk vervoer zijn voorbeelden van factoren die de opstelling mee bepalen.

Lichtpunthoogte H

De lichtpunthoogte H is de afstand tussen het optische middelpunt van de lichtbron en het te 
verlichten oppervlak.

De keuze van lichtpunthoogte hangt af van de omgeving. 

Lichtpunthoogte H en masthoogte h zijn vaak vergelijkbaar, maar kunnen in principe verschillen.

Tussenafstand S + verhouding S/H

De tussenafstand S is de afstand tussen twee opeenvolgende lichtbronnen. Enkele richtinggeven-
de waarden voor de verhouding S/H bij wegverlichting ten einde een goede gelijkmatigheid te 
verkrijgen zijn bij:

• S/H ≈ 4 (opmerking: bij zigzagopstelling S/H ≈ 3,2)

Bij verlichtingstoestellen met extensieve fotometrische karakteristieken en in bepaalde toepassin-
gen zoals bij fi etspaden kunnen deze waarden groter zijn. 

W

h

L
K1

K2

K’1

K”1

K = (K’1 - K”2)
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Intrekking en overhang

Het is niet wenselijk dat masten onmiddellijk naast de rijbaan/fi etspad worden geplaatst omwil-
le van de vrije doorgang (ook voor voetgangers op het trottoir) en het grote aanrijdingsgevaar. 
Intrekking is de afstand van de rand van de rijbaan tot het hart van de mast.  De overhang is de 
afstand tussen het optische middelpunt van de verlichtingstoestel en de rand van de rijbaan. Deze 
waarde kan negatief zijn, in dat geval hangt het verlichtingstoestel naast de rijbaan.

Oriëntatie

Oriëntatie omvat 3 aspecten :

• inclinatie

• azimut
• rotatie

Inclinatie

Vele toestellen zijn ontworpen om recht op een lichtmast gemonteerd te worden. De positie van 
de lamp in het toestel is zo dat de lichtstroom voorwaarts wordt gestuurd. In sommige gevallen 
kan men een inclinatie toepassen om een ontwerp met een grotere intrekking te overbruggen. Het 
is echter aan te raden om in dergelijke gevallen eerder te kiezen voor een opstelling met uithou-
ders. Inclinaties van meer dan 10° zijn te vermijden (op toestelniveau). Het nadeel van inclinatie is 
dat het snel verblindend werkt en er grotere lichthinder ontstaat.

De inclinatie is de hoekverdraaiing te opzicht van de wegdek.

Azimut

De azimut is de horizontale hoekverdraaiing rond 
de as van de mast.

Rotatie

Rotatie is het draaien van de verlichtingstoestel 
rond zijn uithouder. De rotatie van een verlichtings-
toestel komt niet voor bij openbare verlichting.
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“Als eerste omdat we bij tussenafstand naar deze termen verwijzen.”

Invloed van de opstelling op de verlichting

Openbare verlichting kent vier grote wijzen van opstelling:

•  enkelzijdig: in dat geval is het resultaat qua verlichting asymmetrisch, want het trottoir aan de kant van 
de verlichtingstoestellen is beter verlicht dan dat aan de overkant. Het biedt een goede visuele geleiding 
zowel overdag als ‘s nachts als men lichtmasten gebruikt om deze opstelling te realiseren. De installa-
tiekosten zijn beperkt. Er is bovendien een goede afstemming met bomen mogelijk. 

• portaalopstelling, wat een "tunneleffect" creëert en het visuele perspectief sterk benadrukt. De licht-
stroom naar achteren van de verlichtingstoestellen verlicht meestal de gevelvoeten. Om te slagen moet 
deze opstelling uiterst regelmatig zijn, wat zeer vaak moeilijk blijkt in de stad. Deze opstelling is goed 
geschikt voor heel brede wegen of als men een bepaalde hoogte van lichtpunten moet naleven. 

• zigzagopstelling, wat in de dwarsrichting een evenwicht schept qua verlichting, zonder het gewichtige 
effect van de portaalopstelling. Voor wegen met tweerichtingsverkeer zal de lichtspreiding gelijkmatiger 
zijn, maar let op met de indruk van slingering, die hinderlijk is voor de bestuurders.

• axiale opstelling pal tussen de rijvakken. In het geval van een dubbele rijweg met middenberm is de 
plaatsing eenvoudiger omdat elke lichtmast twee verlichtingstoestellen kan torsen.

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Enkelzijdig Portaal Zigzag Axial
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Voordelen

• Goede visuele 
geleiding ‘s nachts en 
overdag bij gebruik 
van lichtmasten

• Goede visuele geleiding • Gelijkmatig lichtbeeld 
aan beide zijden

• Hoger verlichtings-
  rendement

• Lage installatiekost • Sterk visueel perspectief 
door tunneleffect

• Lagere lichtmasthoogtes 
mogelijk

• Beide weghelften 
  gelijkmatig

• Afstemming met 
groen

• Symmetrische verlich-
ting transversaal (gelijke 
verlichting van beide 
rijrichtingen) en ritmisch 
longitudinaal

• Kan onregelmatige plaat-
singsmogelijkheden door 
bv. bebouwing opvangen

• Beperkte installatiekost

• Lagere lichtmasthoogtes 
mogelijk

• Goede geleiding

• Goede afstemming met 
bomen mogelijk

Nadelenn

• Ongelijke verlichting van 
beide rijrichtingen en 
trottoirs

• Afstemming met groen is 
moeilijk

• Erg onrustig wegbeeld • Onderhoud heeft nood 
aan inname rijstroken

• Grotere hoogtes 
  noodzakelijk

• Grote installatiekosten 
  onder meer aan twee zijden 
kabel aanleggen

• Nauwelijks geleiding

• Afstemming met groen • Meer masten • Duurder in aanleg en 
onderhoud (twee kabels 
nodig of een kabel die 
telkens kruist)

• Drukker wegbeeld • Interferentie met bomen 
mogelijk
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netpaallichtmast spankabel

De hierboven beschreven opstellingen kunnen allemaal worden gerealiseerd met verschillende 
steunen. De keuze van bevestiging heeft ook voor- en nadelen aanvullend aan de keuze hoe de 
verlichtingspunten opgesteld worden.

Ophanging 

De ophanging kan zowel axiaal gebeuren als transversaal.

Gevelmontage

Hiermee kan je zowel een enkelzijdige als een portaalopstelling en zigzag verlichting realiseren.

Met lichtmasten

Met lichtmasten kan je zowel een enkelzijdige als portaalopstelling en zigzag verlichting realiseren 
en uiteraard bij het plaatsen in een middenberm ook een axiale verlichting. Een axiale verlichting 
kun je in smallere straten ook realiseren met lichtmasten aan de zijkanten en gebruik van uithou-
ders. Lichtmasten kunnen in dat geval geschrankt of aan een zijde van de weg staan.

6.b STEUNEN VOOR OPENBARE VERLICHTING

Inleiding

Voor elk verlichtingstoestel is er een noodzaak van bevestiging. Die kun je in alle vormen tegenko-
men: op masten, palen, gevels, spankabels, steunarmen, in of op de grond, …
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Soorten steunen

De lichtmast is de meest voorkomende manier om een verlichtingstoestel te dragen. Deze kunnen 
in verschillende vormen voorkomen. Op bestaande netpalen, meestal uit beton of hout, met bo-
vengrondse leidingen, kan een steun voor openbare verlichting worden aangebracht.

Een bevestiging op gevel is mogelijk met een gevelbevestiging. Bij sommige verlichtingstoestellen 
is een ophanging tussen gevels of lichtmasten via spankabel voorzien. Sommige toestellen zijn 
ontworpen voor de plaatsing in of op de grond.

Masten Gevel Kabel Grond

Fotometrie Fotometrische 
optimalisatie mogelijk

Geen soepelheid in 
opstelling t.o.v. de straat

Fotometrische 
optimalisatie mogelijk

Fotometrische 
optimalisatie 
mogelijk

Soepelheid van
de opstelling

Opgelet met ingangen 
garages en met bomen, 
maar aangewezen 
indien geen gevels

Opgelet met balkons en 
vensters - beste plaatsing 
is op tussenmuur - 
insprongen van gevels zijn 
moeilijk, alsook verkrotte 
panden - opgelet met de 
sterkte van de gevels

Beperkt tot middel-
brede straten (gezien 
de spanning die op de 
gevels wordt gezet). 
Trekpalen nodig indien 
te lage of geen gevel. 
Opgelet met de sterkte 
van de gevels.

Opgelet bij bomen en 
de ondergrond

Bezette grondoppervlakte Ja Geen Geen Geen

Zichtbare installatie 
overdag

Sterk zichtbaar, is een 
opvallende verschijning

Weinig zichtbaar Sterk zichtbaar Heel weinig zichtbaar

Zichtbare installatie 
‘s nachts

Gemiddeld Weinig Zeer weinig Zeer weinig

Best verlichte zone Straat, trottoirs en 
gevelvoeten

Trottoirs, gevelvoeten 
en straat

Straat Gevel

Risico lichthinder Zwak Zwak Zwak Hoog

Invloed van bomen
langs de weg

Mee te nemen in de 
studie – kan goed 
worden omzeild

Schaduwen vallen 
op de weg

Schaduwen vallen 
op de trottoirs

Schaduwen vallen 
op de gevels

Bestendigheid van
de installatie

Bestendigheid van 
de installatie

Zelden vandalisme of 
ongevallen

Zelden vandalisme of 
ongevallen

Meer onderworpen 
aan vandalisme

Kostprijs Hoog Gemiddeld tot laag Laag Gemiddeld

Onderhoud Gemakkelijk Gemakkelijk Moeilijk – het midden 
van de weg moet tijde-
lijk dicht

Moeilijk

Andere Delicate psychologie 
met de eigenaars en 
let op de keuze van 
het materiaal zodat 
de gevel niet wordt 
aangetast door corrosie

Opgelet met het 
gewicht van sneeuw, 
bovengrondse leidin-
gen en de belemme-
ring voor hoogtewer-
kers

Opgelet met aanraak-
gevaar (elektrisch en 
hitte), verblinding, 
slipgevaar, stevigheid, 
waterdichtheid en 
drainage
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Normen

De Europese geharmoniseerde normen voor lichtmasten staan beschreven in de NBN EN 40 reeks. 
Zij beschrijven een aantal defi nities, algemene voorschriften, afmetingen en verifi catie sterkte-ei-
sen van de lichtmasten. Ook zijn er hoofdstukken over het materiaal, zoals beton, staal, alumini-
um, glasvezelversterkt polyester en in de toekomst hout.

De nationaal vastgelegde parameters staan in NBN S 28-010.
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De norm NBN S 28-002:1982 “Lichtmasten voor buitenverlichting - Afmetingen en toleranties” is 
systematisch van toepassing, behalve in geval van tegenstrijdigheid met de geharmoniseerde 
norm. De nominale hoogtes, het sluitingsmechanisme met driehoekige kop en de afmetingen van 
de steunplaat zijn de belangrijkste elementen.

Passieve veiligheid

De norm NBN EN 40 verwijst naar de norm NBN EN 12767: “Passieve veiligheid van draagconstruc-
ties voor zoals snelheidimpact en als orptieklasse - Eisen en beproevingsmethoden”. Dat wil zeggen 
dat de passieve veiligheidsklasse vermeld moet staan op het CE-certifi caat en de CE-markering. Er 
zijn verschillende soorten lichtmasten met passieve veiligheid volgens hun als orptieklasse:

HE: lichtmasten van de klasse "met hoge energieabsorptie", die het voertuig doen vertragen.
NE: lichtmasten van de klasse "zonder energieabsorptie", die het voertuig slechts weinig doen  
vertragen.
LE: lichtmasten van de klasse "met lage energieabsorptie", met een gedrag tussen HE en NE.

Krachten op lichtmasten

Een lichtmast moet vooral het gewicht van het verlichtingstoestel en van de arm torsen en weer-
stand bieden tegen de winddruk.

De winddruk op een lichtmast hangt af van verschillende factoren :

• de windsnelheid
• de frequentie van de maximale windsnelheid
• de categorie van het terrein
• de frequentie van de eigen resonantie van de mast
• de hoogte van de mast

• CxS of de oppervlakte in de wind
• … M

TN

W

G

C x S

P wind
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Bij de berekening moet men ook denken aan armen, toestellen, vlaggen, borden, bloembakken, 
camera’s, feestverlichting, … Het is dus belangrijk dit op voorhand te weten om een juiste sterk-
teberekening te kunnen maken. Hierna doet men een controle via een test met gewichten of een 
sterkteberekening die bepaalt of de steun aan de opgelegde maximale doorbuiging voldoet en of 
de steun deze krachten en momenten kan weerstaan.

Materialen

Staal is het meest gebruikte materiaal en heeft als voordelen: de lage beginkosten, de recycleer-
baarheid en de goede restwaarde. Nadelen zijn een hoge elektrische geleidbaarheid en het zware 
gewicht. Stalen dragers hebben een lange levensduur als ze bijkomend zijn behandeld (vooral 
warm verzinkt en thermisch verlakt) en goed worden onderhouden.

Aluminium is zeer gemakkelijk te plaatsen door zijn laag gewicht. Het is recycleerbaar, heeft een 
hoge restwaarde en is gemakkelijk te onderhouden. De nadelen zijn een hoge elektrische geleid-
baarheid, de gevoeligheid voor corrosie (zwerfstromen, galvanisch koppel, zuurtegraad bodem, …) 
en de initiële kosten. Een bijkomende behandeling (bijvoorbeeld door anodisering) is niet altijd 
vereist maar hangt af van de locatie (vooral aan de kust).

Beton werd vroeger veel gebruikt. Het heeft als voordelen de bestendigheid tegen vandalisme, 
het gemakkelijke onderhoud en de vele mogelijkheden qua vorm. Een nadeel is het gewicht. Ook 
moeten er voorzorgsmaatregelen tegen vorst genomen worden. Beton masten scoren ook slecht 
op het gebied van passieve veiligheid.

Composiet heeft als voordelen: het geringe gewicht, een zeer hoge elektrische isolatie en de glad-
de afwerking. De nadelen zitten in de afvalverwerking door de moeilijkheid om het te recycleren. 
Een lichtmast in composietmateriaal is gemakkelijk te onderhouden als het een goede behande-
ling tegen UV heeft gekregen. Ook is beveiliging tegen brand nodig. Tot slot dienen ook voorzorgs-
maatregelen tegen klepelmaaiers te worden genomen.

Hout heeft een natuurlijke uitstraling. Een houten lichtmast moet worden behandeld tegen 
UV-stralen, schimmel en insecten. Er is nog geen geharmoniseerde norm voor houten lichtmasten. 
Alle parameters moeten dus in de loop van het project wordt vastgelegd. Door de bijkomende 
eisen zal de kostprijs hoger liggen.

Sommige materialen hebben nog een oppervlaktelaag nodig om de levensduur en de esthetische 
waarde te verhogen.
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7.a DEFINITIE

Een verlichtingstoestel is een toestel dat het licht van een of meer lichtbronnen verspreidt, fi ltreert 
en omvormt. Bovendien bevat het de nodige elektrische elementen voor de voeding van de licht-
bron en ook de nodige onderdelen om die elektrische accessoires vast te zetten en te beschermen.

Soorten verlichtingstoestellen

Naargelang de functie van de openbare ruimte, de applicatie van de verlichting en de wensen van 
de klant, dienen de lichtontwerpers een soort verlichtingstoestel te kiezen:
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Functie in de openbare ruimte Soort verlichtingstoestel Voorbeeld fotometrie

• Verkeersfunctie hoofdwegen, 
  secundaire wegen, fi etspaden

• Functionele verlichtingstoestellen

• Verblijfsfunctie parken, pleinen, 
   wandelpaden, winkelstraten

• Decoratieve verlichting

• Schijnwerpers
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7.b SAMENSTELLING VERLICHTINGSTOESTELLEN

Een verlichtingstoestel is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Behuizing

De behuizing zorgt voor de basis van het verlichtingstoestel. Het verlichtingstoestel wordt door 
de behuizing horizontaal of verticaal bevestigd op een steun. Voor de duurzaamheid wordt de 
behuizing het beste gemaakt uit een metaal.

Bovenkap

De bovenkap zorgt voor de bescherming van de voorschakelapparatuur en de optiek tegen ver-
vuiling, beschadiging, ... Deze kan bestaan uit aluminium, roestvast staal of kunststof (vooral 
glasvezelversterkt polyester of polypropyleen).
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Lichtkap

De lichtkap zorgt voor de bescherming van de lichtbron en de refl ector en laat het licht van de 
lichtbron door. Hij bestaat vooral uit thermisch gehard glas, PMMA (polymethylmethacrylaat) en 
PC (polycarbonaat).

De materiaalkeuze hangt af van de gewenste fysische en mechanische eigenschappen. Een toestel 
geplaatst op een lagere hoogte zal bijvoorbeeld bestand moeten zijn tegen vandalisme. 

Er zijn verschillende vormen mogelijk, zoals een bolle, licht gebogen of vlakke lichtkap. De vorm 
van de lichtkap heeft een invloed op:

• de lichtspreiding en daardoor ook de inplanting van de installatie (opgesteld vermogen)
• rechtstreekse opwaartse lichtstroom (lichtvervuiling)

Optiek 

De optiek heeft als functie het licht afkomstig van de lichtbron te verdelen, te verstrooien, te bun-
delen en te richten volgens de fotometrie eigen aan het toestel. Naargelang de gewenste verdeling 
van het licht, bevat het optisch systeem één of meerdere van de volgende elementen:

• Refl ectoren
• Refractoren / lenzen
• Diffusoren

 

Refl ectoren

Een refl ector gebruikt de fenomenen speculaire refl ectie (hoofdzakelijk in een richting) en diffuse 
refl ectie (in alle richtingen). Voor fabricage wordt gebruikt gemaakt van de volgende materialen 
en toplagen:

• behandeld aluminium (door elektrochemisch glanzen en anodiseren);
• geschilderd metaal of in de massa gekleurde kunststof, meestal wit;
• glas of een ander materiaal, metaal of kunststof, dat weerspiegelend is gemaakt door 
  aluminiumafzetting (vacuümmetallisatie).
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De refl ector moet het licht zoveel mogelijk naar de weg richten en op die manier de hoogste lumi-
nantie bieden met de beste gelijkmatige spreiding. Dit verloopt des te beter naarmate de lichtbron 
kleinere afmetingen heeft.  Indien de bron een lange lengteas heeft, zoals in een lagedruknatrium-
lamp, kan de verdeling van het licht dwars op de as van de weg onmogelijk worden beheerst en 
zal de spiegel een laag rendement hebben.

Refractoren / lenzen

Een refractor maakt gebruik van het verschijnsel lichtbreking of refractie in doorzichtige mate-
rialen van glas of kunststof. Die materialen moeten in gebruik voldoende bestendig zijn tegen 
mechanische en thermische schokken en tevens goed vormvast. Refractoren kunnen worden 
gecombineerd met refl ectoren om de gewenste lichtverspreiding te verkrijgen.

Diffusoren

Een diffusor straalt een lichtstroom uit in veelvuldige richtingen. Diffusoren worden vaak inge-
zet om het visuele comfort te verbeteren en om oppervlakken en volumes te doen uitkomen 
als dat voor de esthetiek gewenst is. Zij kunnen worden gecombineerd met bepaalde technie-
ken zoals hierboven beschreven. Als voorschriften zijn opgelegd in verband met lichthinder, 
zullen diffusoren alleen toepasselijk zijn om lichtstromen te behandelen die naar de grond 
gericht zijn.

7.c EIGENSCHAPPEN VAN VERLICHTINGSTOESTELLEN

Beschermingsgraden

Verlichtingstoestellen moeten aan de hand van de omgevingsfactoren voldoen aan een aantal 
beschermingsgraden zoals bescherming tegen elektrische schokken (isolatieklasse), schokbe-
stendigheid IK (NBN EN 50102), dichtingsgraad IP (NBN EN 60529) en brandbestendigheid.
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Fotometrische curve

Een lichtbron wordt gekenmerkt door het polaire oppervlak van de verdeling van de lichtsterkte 
in alle richtingen. De meting van die lichtsterkte in de verschillende richtingen gebeurt met een 
fotogoniometer.

Relatieve fotometrie

Bij relatieve fotometrie wordt eerst de relatieve totale lichtopbrengst van de lichtbron gemeten. 
Hierna wordt de totale lichtopbrengst van het verlichtingstoestel met deze lichtbron opgemeten. 
De effi  ciëntie van het toestel wordt dan berekend ten opzichte van de opgemeten lichtbron.

Absolute fotometrie

Bij absolutie fotometrie wordt de absolute totale lichtopbrengst van het verlichtingstoestel met 
lichtbron opgemeten. De lichtopbrengst van de lichtbron zelf en de effeciëntie van het toestel kan 
hierbij dus niet berekend worden.

Lichtsterktetabel

Alle grafi sche documenten zijn gebaseerd op de lichtsterktetabel van het verlichtingstoestel. De 
CIE. heeft het presentatieformaat van de lichtsterktetabellen gestandaardiseerd voor verlichtings-
toestellen op de openbare weg, volgens het systeem van C-γ coördinaten. Dat formaat omvat 
lichtsterktewaarden in 52 verticale vlakken C voor 25 hoeken γ in elke vlak C (van 0° tot 90°). 

De lichtsterktetabel kan worden ingevoerd in de software voor het berekenen van de verlichtings-
sterkte en de luminantie.

C = 270°

C = 180°

Axis of rotation

C = 90°

C = 0°

Axis of tilt

C + 20° plane

roadsidekerbside

Y = 90°

Y

Y = 0°

Y = 180°
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Polair lichtsterktediagram

De spreiding van de lichtsterkte in elk vlak C kan grafi sch worden weergegeven in een systeem van 
polaire coördinaten. Die curve wordt geleverd door de fabrikant of experimenteel opgenomen en 
bepaalt de verdeling van het licht en het dienstrendement van het verlichtingstoestel. Dit is de 
echte “identiteitskaart” van het toestel.

Voor een wegverlichtingstoestel worden de polaire lichtsterktecurves meestal weergegeven in de 
6 kenmerkende halve vlakken C:

• Vlakken C 0° en 180° (evenwijdig met de wegas)
• Vlak C 90° (dwars op de weg, tegenover het verlichtingstoestel)
• Vlak C 270° (dwars op de weg, achter het toestel)
• De twee verticale hoofdvlakken (vlakken C met de grootste lichtsterkte)

Het voordeel van die weergave is de snelle evaluatie (met een beetje ervaring) van de lichtverde-
ling. Men ziet meteen of die al dan niet is aangepast aan het verlichtingsvraagstuk. Factor K
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Opwaarts- en neerwaarts rendement

Het opwaarts rendement (Upward Light Output Ratio of ULOR) is de lichtstroom in de ruimte 
welke een verlichtingstoestel uitstraalt boven het horizontaal vlak dat door het optische middel-
punt van het verlichtingstoestel gaat.

Het neerwaarts rendement (Downward Light Output Ratio of DLOR) is respectievelijk de licht-
stroom welke een verlichtingstoestel uitstraalt onder hetzelfde horizontale vlak. De som van het 
opwaarts- en het neerwaarts rendement is gelijk aan het optisch rendement van het verlichtings-
toestel.

De verhouding van het opwaarts rendement (ULOR)  tot het optisch rendement (LOR) geeft de 
opwaartse lichtfractie (Upward light Flux Fraction, of UFF). Het toestel bevindt zich hierbij in zijn 
normale gebruikstoestand.

    ULOR
LOR=UFF

U.L.O.R.

D.L.O.R.
L.O.R.
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  Φν
Φl=LOR

7.d OPTISCH RENDEMENT

Het is een kenmerk van een verlichtingstoestel dat de totale effi  ciëntie van alle optische elemen-
ten aangeeft. Dit kan enkel voor relatieve fotometrie. 

Optisch rendement (Light Output Ratio of LOR)

Het optisch rendement van een verlichtingstoestel is de verhouding tussen de uitgestraalde licht-
stroom Φν en de totale geproduceerde lichtstroom Φl van alle lichtbronnen in het verlichtings-
toestel.

Om lichtvervuiling tegen te gaan, kan men een limietwaarde opgeven voor de UFF van een lichtin-
stallatie. Deze limietwaardes in functie van de toegelaten lichtvervuiling staan in aanbeveling CIE 
126-1997  “Guidelines for minimizing sky glow”.

Duurzaamheid

Fabrikanten besteden steeds meer aandacht aan de duurzaamheid van de verlichtingstoestellen. 
Het recycleren van het toestel kan worden geoptimaliseerd door rekening te houden met de vol-
gende punten:

• gebruik van aluminium voor de behuizing. Aluminium is 100% recycleerbaar, 
  zonder kwaliteitsverlies
• geen gebruik van lijmen: het toestel is hierdoor gemakkelijk te demonteren
• codering type kunststof (nummers 01 tot en met 07 en/of letterafkorting voor kunststoffen) 
  op elk afzonderlijk onderdeel
• gebruik van milieuvriendelijke verf zonder schadelijke stoffen 

7 / verlichtingstoestellen7 / verlichtingstoestellen
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8 ELEKTRISCHE 
VOEDING



8 / elektrische voeding

8.a ELEKTRISCHE VOEDING

Een zeer belangrijke stap in de opbouw van openbare verlichting is het bepalen van het elek-
trisch aansluitvermogen van de installatie. Via berekeningen, aan de hand van de lichtbron en 
fotometrie, bereiken we een opstelling die voldoet aan de benodigde prestatie-eisen voor de te 
verlichten ruimte. Deze opstelling bepaalt waar en hoeveel elektrisch aansluitvermogen er nodig 
is. Bij de keuze van het netuitbatingsysteem zijn betrouwbaarheid en veiligheid uiteraard cruciale 
componenten. De kennis van de technische aspecten van de netstructuur is zeer belangrijk om 
de beveiliging tegen directe en indirecte aanraking, overstroom en kortsluitingen bij openbare 
verlichtingsinstallaties te verzekeren. 

Het aansturen van de verlichtingstoestellen gebeurt meestal door een op afstand gestuurd scha-
keltoestel. Het schakelbevel wordt daarbij gegeven door een centrale afstandsbediening, getriggerd 
door een combinatie van astronomische klok en/of fotocellen.

Er zijn veelbelovende technieken, zoals intelligente of dynamische openbare verlichting op komst 
die werken met allerlei sensoren die de verlichting afstemt op aankomende voetgangers, fi etsers 
of voertuigen.
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9 LICHTHINDER

LICHTHINDERLICHTHINDER is de overlast die mens en dier ondervinden van kunstlicht. Dat  is de overlast die mens en dier ondervinden van kunstlicht. Dat 
kan gaan om een gevoel van onbehagen, regelrechte verblinding of verstoring van kan gaan om een gevoel van onbehagen, regelrechte verblinding of verstoring van 
avondlijke en nachtelijke activiteiten.avondlijke en nachtelijke activiteiten.avondlijke en nachtelijke activiteiten.avondlijke en nachtelijke activiteiten.



9 / lichthinder

9.a SOORTEN LICHTHINDER

Verblinding

Verblinding kan optreden als bij een bepaalde installatie de lichtbron rechtstreeks zichtbaar is en 
veel feller is dan de verlichte omgeving. Hierdoor kan het moeilijk worden om te zien en kan het 
doel van de verlichting tenietgedaan worden.

9.b STROOILICHT OF STOREND LICHT

Strooilicht kan omschreven worden als pand-overschrijdende verlichting, met andere woorden 
licht dat ergens terechtkomt waar het niet nodig of niet gewenst is.

Hemelluminantie

Hemelluminantie is het verspreide licht in de atmosfeer door middel van verlichting.  Het is deze 
vervuiling die de hemel geel oranje kleurt. Deze luminantie komt niet alleen door directe verlich-
ting van verlichtingstoestellen, maar ook door de refl ectie van licht op het verlichte oppervlak.

 
9.c STORING ECO-SYSTEMEN

Licht kan invloed hebben op fauna en fl ora. Men kan rekening houden met specifi eke 
soorten door gebruik te maken van aangepast spectrum van de lichtbron.

9.d MAATREGELEN TEGEN LICHTHINDER

Prestatie-eisen

Het is aan te raden om de minimumeisen te gebruiken.

Lichtbronnen

Hoe meer naar het blauwe, hoe negatiever het effect op de lichtpollutie, fauna en fl ora ….
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9 / lichthinder

Opstelling

Het is belangrijk om de toestellen juist op te stellen daar dit een oorzaak van lichthinder 
kan zijn.

< 90°

vx

> 90°

x x v v v

Dynamische verlichting

Dimmen of doven tijdens nacht waar minder of geen weggebruikers meer aanwezig zijn.
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Toestellen

Bepaalde toestellen veroorzaken minder lichthinder dan anderen. Waarden als de G-klas-
se of UFF waarden kunnen hierbij helpen om de juiste keuze te bepalen.
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NAWOORD / COLOFONNAWOORD / COLOFON

We danken onze leden voor de bereidheid en samenwerking aan deze uitzonderlijke prestatie.We danken onze leden voor de bereidheid en samenwerking aan deze uitzonderlijke prestatie.
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Marc Vanden Bosch   LaborelecMarc Vanden Bosch   Laborelec
Lieven Vanhooydonck  KreiosLieven Vanhooydonck  Kreios
Erik De Bisschop   Vlaamse OverheidErik De Bisschop   Vlaamse Overheid
Tom Heymans   SchréderTom Heymans   Schréder
Leroy Nicolas   Waals GewestLeroy Nicolas   Waals Gewest
Johan Huysmans   PhilipsJohan Huysmans   Philips
Kurt De Peuter   FabricomKurt De Peuter   Fabricom
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