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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).
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ELK VERLICHTINGSPROJECT IS VERSCHILLEND NAARGELANG DE ELK VERLICHTINGSPROJECT IS VERSCHILLEND NAARGELANG DE 
DIVERSITEIT VAN DE KLANTENDIVERSITEIT VAN DE KLANTEN EN RUIMTEEN RUIMTE waarvoor er een ontwerp gemaakt 
wordt. Het is belangrijk om bij de start van elk project de doelen en objectieven vast te leggen. Het is 
belangrijk dat de klant zijn lichtontwerper in een zo vroeg mogelijk stadium betrekt en als een team 
mee samenwerkt om tot een goede oplossing te komen. 
Om dit te bereiken gebruikt men best een methodologie om er een interactie tussen het ontwerpteam 
en de klant te beheren om elke lichtdesign objectief en subjectief te kunnen beoordelen.en de klant te beheren om elke lichtdesign objectief en subjectief te kunnen beoordelen.
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 Analyse

Ontwerp

Bouw

• Defi nitie
• Analyse
• Doelen

• Concept
• Detail
• Evaluatie

• Documenten
• Bouw
• Post interventie dossier

1 / analyse
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1.a DEFINIEER HET PROJECT

De ontwerper moet een goed beeld krijgen van de te bereiken doelen en de belangrijkheid van de 
verschillende drijfveren om dit verlichtingsproject te realiseren. Hij zal dus aan de klant een aantal 
vragen moeten stellen.

• Betreft het een volledig nieuw project? (Zoals een nieuwe verkaveling, een nieuwe weg of           
dergelijke)?

• Betreft het een aanpassing van een bestaande installatie? Wil de klant enkel de bestaande  
verlichtingstoestellen vervangen, de steunen en het bestaande net ongewijzigd laten of wil men 
de ganse installatie aanpassen?

• Welke zijn de juiste geografi sche grenzen van het project?
• Zijn er eisen i.v.m  lichthinder?
• Is er een plaatselijke reglementering over licht van toepassing?
• Zijn er esthetische doelstellingen?
• Welk budget is voorzien?
• Welke energiebesparing willen we realiseren?
• Wil hij een bepaalde sfeer creëren? 
• Wat is de invloed i.v.m. esthetische eisen (Zoals design, lichtkleur, maximale hoogte van 
  de lichtpunten, gewenste inplanting van de lichtpunten, type mast of gevelsteun, kleur 
  van de mast en verlichtingstoestel, type verlichtingstoestel ...?
• Moet er speciale accentverlichting voorzien worden?
• Wie is de contactpersoon en wie zijn de andere sleutelfi guren voor dit project?
• ...

Vooraleer met het ontwerpen te starten, moet een ruimtelijke, functionele en gedragsmatige ana-
lyse opgemaakt worden. Met deze analyse gaan we kijken naar de functionaliteit van de ruimte-
lijke gebieden en hoe deze invloed heeft op het gedrag van mensen. In de volgende paragrafen 
vinden we een aantal bedenkingen en vragen die moeten gesteld worden.

Een bezoek ter plaatse is een belangrijke actie om informatie over de omgeving, zijn uitrusting en 
de toestand (situatie) in kaart te brengen.
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1 / analyse1 / analyse

1.b RUIMTELIJKE ANALYSE

In deze analyse bekijken we de kenmerkende elementen van de te verlichten ruimte in de omge-
ving. De omgeving omvat gebouwen, aanwezig (of te voorziene) groenzones, pleinen... 

• Welke type ruimte is dit? Landelijk? Residentieel? of Winkelstraat? 
• Welke soorten gebouwen staan er?
• Hoe is het landschap?
• Vergezichten belangrijk?
• Dag- en nachtbeleving?
• Zijn er al lijnelementen aanwezig die doorbroken of versterkt moeten worden?
• Bestaat er een beschrijving van de bestaande verlichting? Wat is er goed/slecht aan en 
  te vermijden? Hoe oud is deze?
• Zijn er elektrische netten voor de voeding van de verlichting?
• Zijn er beperkingen in hoogte voor de verlichtingsinstallatie zoals aanwezige
  - Hoog- en laagspanningslijnen of
  - Naburigheid van luchthavens
• Wat is het typedwarsprofi el (TDP) van de te verlichten zone?
  - Breedte van de wegsegmenten (rijwegen, voet- en fi etspaden, parkeerstroken, ...)
  - Hoogte van aangrenzende elementen (gebouwen, bomen, structuren, ...)
• Grenzen van het traject?
• …

Verder dient men ook te bepalen welke ruimtes, kunstwerken en gebouwen of delen ervan meer 
geaccentueerd moeten worden.

ruimtelijke analyse.psd ruimtelijk analyse fi guur 2.pdf
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1.c FUNCTIONELE ANALYSE

In de functionele analyse wordt nagegaan welke functies in de openbare ruimte vervuld moeten 
worden.

• Wat is het doel en de functie van de openbare verlichting?
• Wat zijn de functies van deze gebouwen en hun locaties (beschermde monumenten)?
• Zijn er veel winkels en welk type?
• Zijn er scholen in de buurt?
• Hoe zijn de parkeermogelijkheden georganiseerd?
• Zijn er specifi eke aandachtpunten (bv oversteek van een fi etsroute op een oude spoorweg)?
• …

1.d GEDRAGSMATIGE ANALYSE

In de gedragsmatige analyse wordt er nagegaan, hoe de omgeving gebruikt wordt.

• Hoe gedragen de verkeersdeelnemers (voetganger, fi etser, auto’s, vrachtwagens) zich?
• Wie zijn deze gebruikers (plaatselijke bewoner, toeristen, shoppers, werkmensen, 
  plaatselijke gilde …)? 
• Hoe verplaatsen de gebruikers zich over het plein? Bepaling van de looplijnen?
• Wat zijn de belangrijkste routes die de gebruikers nemen (bv fi etsroute naar school, routes om 
stad binnen te komen om parking te zoeken, routes van de bussen, …)?

• Bekijken van belangrijkste gebeurtenissen en hun invloed op de omgeving (herdenkingen, ker-
mis, markt ….)

• Is de zone gevoelig voor vandalisme en/of criminaliteit?
• …
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1.e EXTRA ANALYSES

Naast deze ruimtelijke, functionele en gedragsmatige analyse moet ook een analyse gebeuren van 
de planprocessen van toepassing op het projectgebied. 

Dit zijn onder meer Gewestplan, RUP, Mobiliteitsplan (met categorisering van de weg), onderdeel 
van uitzonderlijk vervoer netwerken, natuur- en milieu gerelateerde plannen (VEN en Habitatricht-
lijngebied) en specifi ek naar verlichting een “lichtplan”.

• Meten is weten: door te meten kunnen we het aantal, de samenstelling en de snelheid van de 
voertuigen registreren. Deze statistieken geven ons een beeld van het gedrag van de gebruikers. 

• Heeft de klant engagementen/verbintenissen aangegaan en die op dit project van toepassing 
zijn (C02-uitstoot, Kyoto, charter Lichthinder, Gemeentelijke Reglement over verlichting, win-
kelverlichting)?

Indien het om een renovatie gaat, zijn er planprocessen die sinds de plaatsing van de bestaande 
verlichting veranderd zijn en wat is de impact hiervan?

• Volgens welk brandregime moet de verlichting werken (ganse nacht, avond en morgen)? Zijn er 
eisen voor sturing met dimming of met aanwezigheidsdetectie?

• Zijn er bepaalde randvoorwaarden zoals nabijheid van natuurgebied (eventuele eisen aangaan-
de lichthinder en invloed op biodiversiteit en aanwezige fauna en fl ora)?

• Ecologische impact en de recycleerbaarheid van de gebruikte materialen
• …

Deze analyses leiden tot een rapport voor eigen gebruik, of dat kan gepresenteerd worden aan 
de klant. De besluiten van dit rapport omschrijven de noden van de klant in een realistisch pakket 
van eisen en wensen. 
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2 Ontwerp

TIJDENS HET OPMAKEN VAN HET CONCEPT VERDUIDELIJKT TIJDENS HET OPMAKEN VAN HET CONCEPT VERDUIDELIJKT 
DE ONTWERPER DE SPECIFIEKE ONTWERPCRITERIA DE ONTWERPER DE SPECIFIEKE ONTWERPCRITERIA die tijdens die tijdens 
de analyse bepaald werden om zo tot een initiële basis verlichting scène of lay-out te de analyse bepaald werden om zo tot een initiële basis verlichting scène of lay-out te 
komen. Hij selecteert de lichtkwaliteit, prestatie-eisen, verlichtingstoestellen, lichtbron komen. Hij selecteert de lichtkwaliteit, prestatie-eisen, verlichtingstoestellen, lichtbron 
en sturing. Een eerste schatting van prijs en energie wordt opgemaakt.en sturing. Een eerste schatting van prijs en energie wordt opgemaakt.en sturing. Een eerste schatting van prijs en energie wordt opgemaakt.en sturing. Een eerste schatting van prijs en energie wordt opgemaakt.

Code van goede praktijk 13
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2 / ontwerp

2.a OPDELEN IN DEELRUIMTEN OF ZONES

Afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project, bestaat al dan niet de noodzaak om 
de te verlichten zone op te delen volgens de specifi eke toepassing van de gevraagde verlichting. 
Dit stelt de ontwerper in staat om creatieve en coherente oplossingen te genereren en een groot 
project beheersbaar te maken via verschillende kleinere projecten.

Een voorbeeld :

Elke aangeduide zone is een deelproject, met zijn specifi eke functie en eisen van verlichtingsni-
veau. 

Het kan zijn dat, afhankelijk van de complexiteit en grootte van het project, sommige deelprojec-
ten verder dienen ingedeeld te worden in verschillende aandachtspunten. Zo is het deelproject van 
b.v. een “promenade” verder op te splitsen in:

- Functionele verlichting van de promenade
- Accentverlichting van de bomen
- Architecturale uitlichting van de aangrenzende gevels.

Uiteraard, de eindklant kan deze opsplitsing zelf al hebben aangegeven, maar het loont de moeite 
om de oefening zelf ook te maken om je project de nodige omkadering en structuur mee te geven. 
Deze helpt in het verdere verloop van de uitwerking om een goed samenhangende lichtoplossing 
aan te bieden en de ontwerpresultaten duidelijk te kunnen communiceren naar de eindklant. 

 

ontwerp verlichtingsproject.pdf
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2.a.1 SELECTEER DE MATERIALEN

Via de analyses en het opdelen van de ruimten kan men een eerste selectie van de materialen 
maken.

Lichtbronnen en verlichtingstoestellen

• Esthetiek
• Kleurtemperatuur en kleurweergave index
• Optische mogelijkheden
• Levensduur
• Effi  ciëntie
• Onderhoud
• …

Steun

• Esthetiek
• Type: Lichtmast, gevel …
• Materiaalkeuze
• Kleur
• Levensduur
• Passieve veiligheid
• Onderhoud
• …

2.a.2 EERSTE INSCHATTING VAN DE INSTALLATIE

Een eerste benadering kan gemaakt worden op basis van de eerder vastgelegde eisen en wensen 
op product-, prestatie- en installatieniveau. Via een eenvoudige formule kan men een schatting 
maken van het aantal lichtbronnen, vermogen en tussenafstanden die men nodig heeft.

Ē  gemiddelde verlichtingssterkte in [lux]
�Φ  lichtstroom lichtbron [lm]
K  gebruiksfactor
MF  onderhoudsfactor
S  tussenafstand lichtbron [m]
W  breedte weg [m]

 Φ.K.MFS=
Ē .W.S
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2.a.3 LICHTSTUDIE

De conclusies van de gedane analyses omvatten de grote lijnen van het project. Aan de hand van 
een lichtstudie wordt geverifi eerd of aan alle eisen voldaan zijn (fotometrisch, elektronisch, me-
chanisch, ...). De lichtstudie houdt ook rekening met de invloed die verschillende deelruimten op 
elkaar hebben, en brengt deze samen tot één coherent geheel.

In deel 3 van deze code goede praktijk wordt een hele lijst van specifi eke ruimten gedefi nieerd.  Op 
deze manier kan men verifi eren of het project overeenkomt met één van deze specifi eke ruimten.

2.b EVALUATIE

2.b.1 ENERGIEVERBRUIK

Verwijzen naar CEN en KEY Energy indicator vermelden

Calculated lighting level

De EN 13201-5 geeft vanuit een energie-effi  ciëntie en milieuoogpunt mee dat het berekende licht-
niveau voor een lichtinstallatie niet hoger mag zijn dan het vereiste lichtniveau van de volgende 
hogere verlichting klasse (of in het geval van de hoogste klasse niet het gewenste lichtniveau met 
50% te overschrijden) zonder rekening te houden met andere ontwerpoplossingen.

Energie prestatie indicatoren

De EN 13201-5 defi nieert twee indicatoren en voorbeelden hoe deze te berekenen.

Power density indicator PDI (of a lighting installation in a given state of operation)
 
Het systeemvermogen gedeeld door de vermenigvuldiging van het te verlichten oppervlak en de 
berekende onderhouden gemiddelde verlichtingssterkte op deze oppervlakte volgens EN 13201-3.

Values of the power density indicator (DP) shall be always presented and used together with the 
annual energy consumption indicator (DE) for assessment of the energy performance of a parti-
cular lighting system.

     P 

Σ  (Ē .A )
p

i

n

ii=1

D =
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Indien de vereiste verlichtingsklasse veranderen tijdens de nacht en / of door de seizoenen (bij-
voorbeeld vermindering van verlichtingsklasse als gevolg van verminderde verkeersdichtheid, ver-
anderingen in de visuele omgeving of andere relevante parameters), dan wordt de vermogens-
dichtheid (DP) afzonderlijk berekend voor elk van de verlichting klassen.

Als alternatief waar meerdere verlichting klassen worden gebruikt tijdens de nacht of jaar kan de 
vermogensdichtheid (DP) berekend worden als een gemiddelde over deze periode. De berekening 
moet duidelijk de aannames voor de berekening van de vermogensdichtheid (DP) en hoe deze 
waarde geëvalueerd werd weergeven.

De waarden van de vermogensdichtheid indicator (DP) moeten altijd worden gepresenteerd en 
gebruikt samen met het jaarlijkse energieverbruik (DE) voor de beoordeling van de energieprestatie 
van een bepaalde verlichtingsinstallatie.

Annual energy consumption indicator AECI (of a lighting installation in a specifi c year)

De totale verbruikte elektrische energie dag en nacht van een verlichtingsinstallatie gedurende een 
bepaald jaar in verhouding tot de totale oppervlakte die door de verlichtingsinstallatie verlicht 
wordt.

Uitstoot

De studie van Synergrid “Impact van effi  ciënte openbare verlichting op de CO2 uitstoot” kan 
gebruikt worden voor de evaluatie van de hoeveelheid bespaarde CO2 uitstoot per bespaarde 
kilowattuur tijdens de branduren van de openbare verlichting. Hierin beschrijft men 3 scenario’s:

• Vermijden van de bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale wordt geschat op 456 kg CO2 / 
MWh

• De vermindering in elektriciteitsproductie wordt proportioneel verdeeld over de verschillende    
types centrales en is berekend op 232 kg CO2 / MWh

• De vermindering in elektriciteitsproductie wordt enkel over de klassieke centrales verdeeld en 
niet over de nucleaire centrales en is berekend op 540 kg CO2 / MWh

De meest neutrale manier is deze van scenario 2.

     Σ (P .t )
p

j

m

j
j=1D = Α
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Economische evaluatie

Om tussen verschillende alternatieven een goede keuze te kunnen maken, moet men een juiste 
vergelijking kunnen maken tussen de resultaten van elk alternatief. Zowel de methode van de te-
rugverdientijd als die van de netto contante waarde zijn bruikbaar om de aanvaardbaarheid van 
een investering te toetsen. De beste methode is de netto contante waarde, maar de terugverdien-
tijdmethode kan gebruikt worden als een snelle voorselectie.

2.b.2. TERUGVERDIENTIJD OF TVT

De terugverdientijd is de tijd die nodig is om het geïnvesteerde bedrag terug te verdienen. Met 
behulp van een eenvoudige formule kan deze berekend worden en volstaat in de meeste gevallen 
om de rendabiliteit van een energiebesparende maatregel te berekenen.

Het nadeel is dat deze manier van berekenen geen rekening houdt met de tijdswaarde van het 
geld.

2.b.2.1 NETTO CONTANTE WAARDE

De methode beschreven in het technisch rapport van de CIE 115 Annex A: “economic calculations” 
is gebaseerd op een NCW-berekening die nauwkeuriger is en die inzicht geeft of een bepaalde 
investering rendabel is.

ir discontovout
n totaal aantal jaren
NPV cashfl ow

Samenvatting

 TVT NCW

VOORDEEL  Eenvoudige berekening Meer nauwkeurig
Inclusief tijdswaarde geld
Delta’s mogelijk i.p.v. exacte waarden

NADEEL Minder nauwkeurig
Indicatieve waarde
Exclusief tijdswaarde geld
Exclusief levensduur project
Exclusief cashfl ows na de TVT

Ingewikkelde berekening
Lenen en ontlenen aan dezelfde rentevoet

18Code van goede praktijk

Besparingn

i=1
NPV = -Investering + Σ

(1+r)”

Investering
PE =

Besparing



Life Cycle Cost

De evaluatie van verschillende openbare verlichtingsinstallaties is gebaseerd op de Life Cycle 
Cost-methode (LCC). De verschillende stadia in de levenscyclus van een installatie brengen kosten 
met zich mee. De Life Cycle Cost brengt alle kosten voor zowel de constructie, het onderhoud, 
het energieverbruik, het slopen, het recycleren als het volledig verwijderen van de installatie, in 
rekening.

De belangrijkste kosten bij een werkende installatie zijn het energieverbruik en het onderhoud 
waardoor een initieel grotere investering kan resulteren in lagere energie- en onderhoudskosten.
Bij het berekenen van de LCC zijn er drie grote blokken zoals de investeringskosten, exploitatie-
kosten en eventueel de restwaarde:

Ek netto huidige waarde life cycle cost
Kr investeringskosten
Kkk exploitatiekosten
J restwaarde
t levenscyclus voor de installatie
p interest

Alle waarden zijn in €/m, maar dit kan evengoed in €/m� uitgedrukt worden.

Investeringskosten

In dit deel berekent men de kostprijs om de installatie te plaatsen of te vernieuwen.

m aantal steunen
Hp kostprijs van de steunen (materiaal, plaatsing, aansluiting …) [€/stuk]

n aantal verlichtingstoestellen
Hv kostprijs van het verlichtingstoestel (materiaal, plaatsing …) [€/stuk]
S aantal meter tussen de lichtpunten [m]
HSV kostprijs van de aanleg voeding (materiaal, plaatsing …) [€/stuk]

2 / ontwerp
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.K +E  = K +
1-(1+p)            1

k

-t

r kk .J 
(1+p)tP

m.H  + n.H   +  S.H p
r

vK  
S

sv=
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Exploitatiekosten

De exploitatiekosten bestaan uit voornamelijk de kost van het energieverbruik, preventief en cura-
tief onderhoud en een aantal vaste kosten:

Kost van energieverbruik per verlichtingstoestel: t1 . n . P . He 

t1 jaarlijkse gebruiksduur van de lichtpunten [uur]
n aantal lichtpunten
Pi vermogen van de lichtpunten (inclusief verliezen) [W]
He energieprijs [€/kWh]

Preventief onderhoud : 

n aantal verlichtingstoestellen
H1 kostprijs van preventieve vervanging [€/stuk]
t2 levensduur in aantal jaren [jaar]

Curatief onderhoud : q . n . Hly

q relatief aantal curatieve vervangingen per jaar
n aantal verlichtingstoestellen
Hty kostprijs van curatieve vervanging [€/stuk]

Vaste kosten : m.C

m aantal lichtpunten/aansluitpunten
C vaste kosten [€/lichtpunt]
Aantal meter tussen de lichtpunten: S [m]

20Code van goede praktijk

K  t .n.Pi.H +       q.n.H + m.C e
r

l

S
ty1 2

n.H
t=
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De elektriciteitsprijzen die een leverancier aanrekent op de factuur bestaat uit verschillende 
onderdelen die mee in rekening dienen gebracht te worden om een juiste evaluatie te maken:

• De energieprijs wordt vrij bepaald door de leverancier en is afhankelijk van:

o de kosten van elektriciteit
o de investeringen in de productie van groene stroom en warmtekrachtkoppeling die 
   opgelegd zijn door de betreffende overheid
o de winstmarge van de leverancier

• De nettarieven zijn de tarieven voor het gebruik van het net en voor de geleverde diensten:

o de transmissiekost is de vergoeding voor het vervoer van elektriciteit over het transmissie       
net, dat beheerd wordt door Elia

o de distributiekost is de vergoeding voor uw netbeheerder voor het vervoer van elektriciteit 
en/of aardgas over zijn net

• De heffi  ngen worden bepaald door de federale overheid en bestaan uit:

o de energiebijdrage 
o de federale bijdrage

• De energieprijzen kunnen in tijd verschillen zo is het nachtverbruik of het verbruik in het  
weekend goedkoper.
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2.c ONTWERPRAPPORT

Overzicht

• Grondplan, overzicht of type opstelling met inplanting verlichtingstoestellen
• Stuklijst met:

o gebruikte soorten verlichtingstoestellen (type, lichtbron …) 
o vermogen
o steunen
o aantallen
o prijzen

(Type) lichtberekening(en)

SAMENVATTENDE VOORPAGINA:

• Behaalde prestatie eisen versus gevraagde prestatie-eisen
• Overzicht opstelling(en)/dwarsprofi el(en):

o Type weg (één richting …)
o Type wegdek
o Breedte weg
o Aantal rijstroken
o Opstelling steun (enkelzijdig, zigzag …)
o Lichtpunthoogte
o Overgang
o Tussenafstand
o Inclinatie

• Gehanteerde behoudsfactor / maintenance factor

Info gebruikte materiaal
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• Steunen

o CE-certifi caat
o Tekeningen met de relevante onderdelen in detail (afmetingen, materiaal …)
o Sterkteberekening 

� 
Parameters

• Windsnelheid, Terreinklasse en belastingsfactor
• CxS en gewicht toestellen

� 
Uitkomst

• Spanning en momenten
• Afmetingen en materiaal sokkel en draadstangen
• Kasten
• …

Bijkomende info, indien gevraagd

• Energetische waarden Power Density/kWh
• LCC of TCO
• Fotometrische bestanden
• Polair diagramma (0°-90°-Imax)
• Raming plaatsing
• Lichtsturing en beheer
• …

• Apparatuur zoals toestellen, lichtbron en hulpapparatuur

o Technische fi che apparatuur (IP, IK …)
o Lichtstroom lichtbron of toestel (aangeven welke lichtstroom)
o Referentie gebruikte fotometrie
o G-klasse en ULOR
o Systeemvermogen verlichtingstoestel
o Systeemvermogen randapparatuur
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3 Realisatie

TIJDENS HET ONTWERPPROCES WERKT DE ONTWERPER NAUW TIJDENS HET ONTWERPPROCES WERKT DE ONTWERPER NAUW 
SAMEN MET DE DIENSTENSAMEN MET DE DIENSTEN van de klant die achteraf voor de aankoop, plaatsing en het 
onderhoud zorgen. Bij uitvoering van het project, wijzigt de rol van de ontwerper naar toezichter onderhoud zorgen. Bij uitvoering van het project, wijzigt de rol van de ontwerper naar toezichter 
die er over waakt dat het ontwerp zo goed mogelijk geïmplementeerd wordt.
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3.a BOUWDOCUMENTEN

Een aantal werktekeningen toont perfect de locatie van de verlichtingstoestellen en het type. Hier-
bij horen een aantal technische eisen over fotometrische eigenschappen.

3.b AANKOOP

Bij aankoop van materialen moet men handelen conform de wetgevende en technische specifi ca-
ties van toepassing

3.c CONTROLE MATERIAAL

Een controle van de materialen is noodzakelijk om er zich van te vergewissen dat het beeld dat 
men van de ruimte verwacht zal bekomen worden (fotometrische karakteristieken, afmetingen, 
enz.).

3.d PLAATSING

Voorbereiding

Voor de start van de werken zal men, binnen de grenzen van het project, ook de liggingsplannen 
bij de verschillende nutsbedrijven opvragen. Deze kunnen eenvoudig aangevraagd worden via vol-
gende website http://www.klim-cicc.be. Indien nodig zullen aansluitend nog afspraken gemaakt 
moeten worden indien zich bepaalde leidingen in de directe omgeving van het kabeltraject bevin-
den. Gelijktijdig dient men bij de bevoegde autoriteiten de nodige signalisatievergunningen aan 
te vragen. In functie van het type weg zal men zich hier moeten wenden tot de lokale politie of 
bevoegde gemeentediensten of eventueel de gewestelijke autoriteiten. Bij het opmaken van het 
signalisatieplan dient men rekening te houden met de van toepassing zijnde eventuele richtlijnen 
hieromtrent.

3.e OPLEVERING VAN DE VERLICHTINGSTOESTELLEN/INSTALLATIES

Metingen en controle bij ontvangst van een installatie

De metingen moeten heel nauwkeurigheid worden uitgevoerd volgens de geldige normen om een 
vergelijkende studie te kunnen maken.
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Controle over langere termijn

Wanneer controlemetingen over langere termijn worden uitgevoerd om de status van een instal-
latie te controleren, kan een beperkt aantal metingen volstaan. Belangrijk is dat de metingen 
reproduceerbaar zijn elke keer er controlemetingen worden uitgevoerd. 

Meetomstandigheden

Voor meetomstandigheden gelden bijzondere aandachtspunten.
Zoals eveneens vermeld in de norm (NBN en 13201-4), moeten de metingen aan onderstaande 
voorwaarden voldoen:

Fotometrische gegevens

• Stabilisatie na ontsteking
• Klimaatomstandigheden
• Vreemd licht en obstructie van het licht

Niet-fotometrische metingen

• Geometrische gegevens
• Voedingsspanning/-druk
• Kamertemperatuur
• Meetinstrumenten

Statische metingen 

Voor statische metingen van luminantie en verlichtingssterkte herneemt de norm de kenmerken 
van de te gebruiken meetinstrumenten, evenals de positionele parameters van meetcellen. Deze 
eisen gelden zowel voor nieuwe installaties als voor controle op bestaande. 

Dynamische metingen 

De norm (NBNEN 13201-4) voorziet de mogelijkheid om metingen te verrichten vanuit een rijdend 
voertuig.
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