
deel 3  specifieke types / uitgave 2016

Code van 
goede praktijk
Openbare verlichting



Code van goede praktijk 2

co
py

rig
ht

 ©
 E

an
di

s



3Code van goede praktijk



vorm / titel

Code van goede praktijk 4



vorm / titel

Code van goede praktijk

   VOORWOORD

De normen voor kwaliteitsvolle verlichtingsinstallaties behandelen niet alle aspecten van een 
project 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 alge-
mene begrippen zoals verlichtingssterkte, onderhoudsfactor en lichthinder. Deze geldt ook om 
aanvullende aspecten te behandelen zoals dimensionering, rationeel energiegebruik en controle 
van de prestaties van de verlichtingsinstallatie.

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

Dit document werd opgemaakt door de Werkgroep C Transportverlichting - Openbare verlichting, 
voertuigverlichting en signalisatie - van het IBE-BIV (Institut Belge de l’Eclairage - Belgisch Insti-
tuut voor de Verlichtingskunde).

De prestatie-eisen voor het verlichten van een buitenruimte  kan men algemeen terugvinden 
in de Belgische norm NBN L 18-004 openbare verlichting, NBN EN 13201-reeks, NBN EN 12464-2 
werkplekverlichting buiten of NBN EN 12193 sportverlichting. Hierna volgen een aantal tips of 
aanbevelingen voor een aantal types van buitenruimtes.
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1 Autosnelwegen

1 / autosnelwegen

1.a Weg                

Bij het kiezen van een verlichting voor een autosnelweg moeten de voorschriften van de verlich-
tingsklasse ME3b worden nageleefd, zoals opgenomen in de norm NBN L 18-004.
De voorkeur gaat naar een opstelling van de lichtmasten op de middenberm, zodat minder licht-
masten nodig zijn. Voor een economisch optimale installatie houdt de ontwerper rekening met 
de afstand tussen de lichtmasten, de lichtpunthoogte, het vermogen per km enz. afhankelijk van 
de verlichtingsklasse. 

Als een opstelling op de middenberm niet mogelijk is, kunnen de lichtmasten aan weerszijden 
worden geplaatst, ver genoeg van de pechstrook om de veiligheidszone zo breed mogelijk te 
houden. Dat is de zone tussen de rand van de rechtse rijstrook en de lijn van de eerste potentiële 
hindernissen. De normale hoogte voor verlichtingstoestellen is 16 tot 20 m.

1.b In- en uItrItten               

Aangezien er hier veel weefbewegingen en manoeuvres in combinatie met hoge snelheden plaats-
vinden, is passieve veiligheid en veilig omgaan met obstakels een belangrijk aspect. Er zijn op een 
in- en uitrit twee zones te onderscheiden:
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1 / autosnelwegen

Plaatsing masten
in - en uitrit

Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel

e-mail: expertise.verkeer.telematica@vlaanderen.be
Tel. 02 553 78 01 - fax.02 553 78 05

K:\12_Overig Tekenwerk\T000018t03_dwarsprofiel_autosnelweg\T000018t03.dwg

05/06/2013

rijstrook 1
rijstrook 2

rijstrook 3

autosnelweg

Berekeningsvlak

Afhankelijk van de tussenafstanden

oprit
metalen 
afschermende constructie

De eerste of de laatste mast wordt geplaatst op een afstand S/2 met S de tussenafstand van de 
masten in de bovenstaande schets. 

Acces-exit zones 

Bekijk NBN L 18-004 conflict zone voor de prestatie-eisen.

Weefzone (uit- en invoegzones)  
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Code van goede praktijk

1.c rustplAAts         
          

Met rustplaats wordt zowel een stopplaats met servicefaciliteiten als zonder service-
faciliteiten bedoeld. Deze zone moet opgedeeld worden in

zone 1: In- en uitritten

Deze moeten beschouwd worden als de deelruimte in- en uitritten van de 
aanpalende weg.

Wegen tussen de zones

o Gemotoriseerd: deze wegen moeten functioneel behandeld worden met 
een lichtniveau in functie van de aanpalende zones (intermediaire verlich-
ting).

o Voetgangers: het is aanbevolen een minimumklasse van S4 te hanteren.

zone 2: Servicegedeelte

Voor het servicegedeelte wordt verwezen naar de deelruimte tankstation.

zone 3: Stand- en parkeerplaatsen voor vrachtwagens

De manoeuvreerruimte is groter voor vrachtwagens. Daarom is het aanbevolen 
het aantal steunen te beperken. In principe wordt hetzelfde verlichtingsniveau 
als voor auto’s gehanteerd, maar uit het oogpunt van diefstalpreventie en 
sociale veiligheid kan het aangewezen zijn om een hoger verlichtingsniveau 
klasse 5.9.3 (Egem >20 lux) te hanteren (dit zorgt ook voor betere beelden van 
de eventuele camerabewaking).

zone 4: Stand- en parkeerplaatsen voor auto’s

Te behandelen als deelruimte parking klasse 5.9.2 in tabel 5.9 uit NBN EN 
12464-2 (Egem > 10 lux) en indien er veel gebruik is kan klasse 5.9.3 (Egem > 20 
lux) gebruikt worden.

zone 5: Ontspanningszone, picknicktafel, speeltuin …

Indien verlicht maak je gebruik van lage steunen en wit licht om een rustige 
sfeer te creëren. Hier kan ook een esthetisch aspect geïntegreerd worden.

14
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2 Gewestwegen

2 / gewestwegen

2.a Weg                

De verlichting van gewestwegen wordt op dezelfde manier aangepakt als die van autosnelwegen, 
ten minste op het netwerk van grote wegen met twee keer twee rijstroken en bijgaande pechstro-
ken. Op het inter-stedelijk netwerk gaat de voorkeur wel naar lagere lichtpunthoogte.
Waar de snelheid tussen 50 en 90 km/u is, zijn afscherming van obstakels en het indien nodig 
toepassen van botsvriendelijke lichtmasten van klasse 100HE3 of HE2 volgens norm NBN EN 12767 
aanbevolen om de impact na een botsing met een lichtmast te verminderen.

2.b rIngWegen

Een ringweg, randweg of rondweg is een weg die als een ring, een plaats waar mensen wonen, 
omsluit. Sommige ringwegen worden als nieuwe weg aangelegd om doorgaand verkeer uit een 
dorp of stad te weren en vlot verkeer mogelijk te maken. Ondanks de naam zijn veel ringwegen 
niet rond en niet volledig gesloten. De doorgaande wegsectie ringautosnelwegen worden verlicht 
met een gemiddelde luminantie van [1,5 cd/m2]²en een [ti] van maximaal 15 % geëist (volgens NBN 
L 18-004). Soms zijn er nog specifieke regionale eisen.

2.c DoortoCht                

Wanneer een verbindingsweg de bebouwde kom van een stad of gemeente binnentreedt, spreekt 
men van een doortocht. In veel gevallen is de doortocht in een gemeente ook de hoofdstraat of 
een winkelstraat. Het is de verkeersas die de belangrijke, administratieve en/of commerciële zones 
toegankelijk maakt. Dat geeft aan de ontwerper de kans om verder te gaan dan het louter func-
tionele aspect van openbare verlichting:

verlichting als stadsmeubel overdag: 

De keuze van mast, het model van het verlichtingstoestel, de kleur van het geheel, kortom de vorm-
geving van de lichtinstallatie benadrukken het eigen karakter van de gemeente of zone binnen de 
stad waarin ze geplaatst worden. Het is een deel van het architecturale beeld dat een gemeente 
zichzelf wil aanmeten, in overeenstemming met de rest van het stadsmeubilair, bestaande- of 
nieuwe architecturaal belangrijke gebouwen, etc.

verlichting als functionele sfeermaker na zonsondergang:

De verlichtingsinstallatie draagt bij aan de nachtelijke beeldvorming van de stad of gemeente 
door, naast het functioneel en verkeersveilig uitlichten van een weg, ook te spelen met licht en 
donker, contrasten creëren om vormen of gevels te accentueren. Zo wordt de buitenomgeving 
aantrekkelijker gemaakt en verlengt het de tijd die bewoners en bezoekers ook na valavond in de 
straten kunnen doorbrengen. Meteen vervult het ook haar belangrijkste eigenschap: het verhogen 
van de sociale veiligheid(sgevoel)
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ONtWERp

2.c.1 Definiëren en inventariseren van het project           

De definitie van de doortocht maakt al duidelijk dat een doortocht in nagenoeg alle gevallen te 
maken heeft met gemengd en druk verkeer: openbaar vervoer, automobilisten, fietsers, voetgan-
gers, eventueel vrachtverkeer om de commerciële centra te bevoorraden, maken veelal gebruik van
dezelfde openbare ruimte, al dan niet op gescheiden stroken. De beoogde, functionele lichtni-
veaus kunnen teruggevonden worden in de NBN L 18-004. Al naargelang de nabijheid van winkels 

of belangrijke openbare gebouwen, moeten de voetgangerszones bij het bepalen van de functio-
nele niveaus extra aandacht krijgen.

Verder vraagt de combinatie van architecturale vorm en functionele eisen een goed gestructu-
reerde aanpak van het project. In de beginfase van een verlichtingsproject van een doortocht is 
het noodzakelijk om naast de gebruikers ook de verschillende functies, zones en opportuniteiten 
duidelijk te onderscheiden en te inventariseren, elk met hun specifieke verlichtingseisen:

- toeristische aandachtspunten;
- architecturale / Culturele opportuniteiten;
- subruimtes zoals (speel-)pleintjes;
- uitgesproken woonzones;
- centrumzones;
- parkeerplaatsen;
- poorteffecten als overgangszone, met verhoogd lichtniveau;
- …

2.c.2 technieken                                                                    

Bij het binnenrijden van de bebouwde kom via een doortocht, is het aan te raden om de wegge-
bruikers visuele hints te geven van het veranderde karakter van de toegangsweg naar een door-
tocht door… :

… de lichtkwaliteit aan te passen:

Een doortocht, en vooral een doortocht met een commerciële functie, heeft er baat bij uitgelicht 
te worden met wit licht en een hogere kleurweergave. Deze twee aspecten verhogen aanzienlijk 
het comfort, de sociale veiligheid én de verkeersveiligheid. 

… de lichtpunthoogte te verlagen:

In een doortocht geldt het advies de lichtpunthoogte niet lager dan 5 m te voorzien, wegens de 
(nog) goede spreiding van het licht, maar ook niet hoger dan 10 m te plaatsen (kroonlijsthoogte). 
Zo vermijdt de ontwerper dat de doortocht te monotoon uitgelicht wordt en de verschillende 
belangrijke randzones niet meer geaccentueerd kunnen worden. In de praktijk zijn de masten van 
6 m hoog en 8 m hoog de regel.

Als bijkomend effect heeft de lagere lichtpunthoogte veelal een betere verticale (semi cilindrische) 
verlichtingssterkte, waardoor de gezichtsherkenning verbetert. Dit draagt bij tot de sociale veilig-
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heid en het algemene comfort in deze zones. Lagere lichtpunthoogte impliceert meestal ook dat 
de lichtpunten dicht bij de rand van de rijweg dienen geplaatst te worden. Dit geeft voor de be-
stuurder een vernauwend effect (de weg lijkt te versmallen). Hierdoor zal de bestuurder onbewust 
zijn snelheid verlagen.

… de tussenafstand tussen de lichtmasten aan te passen:

Een lagere lichtpunthoogte impliceert bijna onmiddellijk een kortere tussenafstand van de licht-
masten. De vormwijziging daarvan is een bijkomende hint voor de weggebruiker om zijn snelheid 
aan te passen op de doortocht, en (nog meer) rekening te houden met de zwakke weggebruikers 
die de weg delen.

… de keuze voor een architecturaal verlichtingstoestel en mast:

Gezien de belangrijkheid van de doortocht, mag de vormelijke uitstraling niet achterwege gelaten 
worden. 

… met een aangepaste- en/of specifieke inplanting visuele geleiding te geven voor de verschil-
lende soorten weggebruikers:

Zo kan bv. een hogere mast met arm over de rijweg geplaatst worden, terwijl op dezelfde mast 
aan de andere kant een lager geplaatst verlichtingstoestel gemonteerd wordt voor de fietsers en/
of voetgangers. Bij uitwerken van een dergelijke invulling moet een bijzondere aandacht gegeven 
worden aan de gelijkmatigheid. Deze gelijkmatigheid moet berekend worden door alle verlichting 
in rekening te brengen. De ruimtes mogen dus niet opgesplitst worden. 

2.c.3 aanDachtspunten                        

Conflictgebieden:

Deze zones (kruispunten, oversteekplaatsen voor voetgangers en/of fietsers) moeten met de no-
dige zorg bekeken worden door de ontwerper, omwille van het feit dat een doortocht veelal druk 
bezocht worden door de verschillende soorten weggebruikers. Deze specifieke zones worden ver-
der in detail behandeld in aparte hoofdstukken.

ongewenst storende lichtinval:

Niet alleen de weggebruikers zijn gemengd, de bebouwing langs een doortocht kan op een paar 
honderd meter variëren van een totale verblijfsfunctie tot een commercieel centrum met een aan-
tal architecturale opportuniteiten, waarbij de lichtvereisten wel al eens tegenstrijdig kunnen zijn. 
De ontwerper moet daarom waakzaam zijn voor ongewenste lichtinval!

Architecturale vrijheid versus functionele normen:

Deze spanning blijft een interessante evenwichtsoefening. Het komt er vooral op aan om de eisen 
en wensen van de klant goed te interpreteren en te vertalen naar een lichtplan. Zo kan het zijn dat 
omwille van het architecturale karakter van de omgeving, het functionele niveau een stap verlaagd 
kan worden om gemakkelijker (en energievriendelijker) een architecturaal contrast te creëren. Een 
goede structuur en inventarisering van de deelprojecten en gebruikers vooraf, is bij deze trade-off 
een belangrijke hulp. Aanstralen en architecturale verlichting komen verder in dit document nog 
specifiek aan bod.
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3 Lokale verbindings-
     wegen
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3.b rIngWegen         

De andere genummerde ringwegen worden ingedeeld volgens het regionale ruimtelijk structuur-
plan. In het mobiliteitsplan wordt dit ingedeeld in primaire en secundaire wegen. Er bestaan ook 
ringwegen in het beheer van een gemeente. Om vooral de functie van een ringweg (verzamelen 
en verdelen van verkeer) te onderstrepen is het belangrijk om over deze ringweg een uniforme 
verlichting te hebben.

3.c lAnDelIjke Wegen                

Bij een landelijke weg zal men zich eerst en vooral de vraag stellen of openbare verlichting nood-
zakelijk is en bijdraagt tot de veiligheid van de gebruikers van die weg. Men kan eventueel ook kie-
zen voor een eenvoudige bebakening; deze bebakening kan bestaan uit reflecterende elementen 
of lichtpunten met laag vermogen (zie NBN L 18 -004) op de gevaarlijke punten, zoals bochten, 
versmallingen, bebouwing enz.

Indien men toch opteert voor het normaal verlichten van deze weg, zal men de waarden van de 
verlichtingsparameters gebruiken die in de norm vermeldt worden voor dit type van weg.

3 / lokale verbindingswegen

3.a Weg en DoortoCht

Hier worden dezelfde principes als voor gewestwegen gehanteerd.



24Code van goede praktijk

co
py

rig
ht

 ©
 S

ch
ré

de
r



25Code van goede praktijk

4 Bochten
4.a Algemeen            

Bochten met een kromtestraal groter dan 1000 m worden behandeld als een rechte weg. Bij het 
plaatsen van verlichting in een bocht kunnen de masten aan de binnen- of buitenzijde van de 
bocht geplaatst worden. Uit het oog van verlichting (niet verkeers-technisch) staan deze bij voor-
keur aan de buitenkant. Bij het ontwerpen van een weg vertrek je van het principe van een zelf 
verklarende weg (doel voorkomen ongevallen). Vervolgens ga je de vergevingsgezindheid van het 
ontwerp toetsen (doel gevolgen beperken).

4.b toegepAst op verlIChtIng In BoChten            

Overdag zorgen lichtmasten aan de buitenzijde voor het sluiten van het perspectief voor een 
aankomende bestuurder, dat aanleiding geeft tot snelheidsverlaging. Ook ’s nachts geeft de op-
eenvolging van lichtpunten aan de buitenzijde een betere geleiding (zelf verklarende weg). Staan 
de masten niet afgeschermd dan kan men overwegen om maatregelen zoals botsvriendelijke licht-
masten te nemen (vergevingsgezind wegontwerp).

Als vuistregel:

S (bocht)= S (rechte weg) *0,8 (Richtlijn voor openbare verlichting van Nederland ROVL deel 3 en 
Association Française de l'Eclairage AFE) S = tussenafstand lichtpunten. Opgelet: bij een korte op-
eenvolging van bochten zou dit kunnen betekenen dat de masten continu van zijde wisselen. Dit 
is niet altijd aangewezen.

4.c BoChten op onverlIChte Wegen            

Er zijn een aantal mogelijkheden om als het donker is ook een geleiding aan te bieden:

- Verlichten zoals hierboven beschreven
- Visuele geleiding

o met lichtstrips die het voordeel hebben ook bij mist waar te nemen
o met reflectoren

Ook hier blijft de visuele geleiding het meest aan de buitenkant gewaarborgd.

4 / bochten
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A B

A : gevaarlijke situatie 
door foutieve inplanting 
van een lichtpunt dat een 
misleidende indruk kan 
geven van het verloop 
van de weg.

B : goed opgestelde 
lichtpunten geven een 
correct verloop van de 
weg.

De visuele geleiding is duidelijk als 
de lichtmasten langs de buitenkant 
van de bocht zijn geplaatst

Lichtmasten langs de binnenkant
van bocht geven een minder goede 
visuele geleiding.

Indien beide zijden verlicht moeten worden is portaal opstelling beter dan zig zag.
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5 Kruispunten

29Code van goede praktijk

5 / kruispunten

BelAngrIjkste DoelstellIng BIj het verlIChten vAn een 
kruIspunt, Is het onDer De AAnDACht Brengen vAn Deze 
“ConflICtzone” Door:

- Verhoging van het lichtniveau (+ 10%)
- Verhoging van het lichtniveau door de lichtmasten korter bij elkaar te plaatsen
- Veranderen van lichtkleur of kleurtemperatuur op het kruispunt
- Verandering van de opstelling
- Verandering van de lichtpunthoogtes; impliceert ook andere tussenafstanden of 
  verlichtingstoestellen.
- …

Kortom, de bestuurder moet door één of ander zichtbaar contrast bewust gemaakt worden dat 
de verkeerssituatie wijzigt. Indien het ontwerp het toestaat, volgen hierna richtlijnen voor een 
aantal standaard kruispunt-situaties:

5.a t-kruIspunt vAn 2 evenWAArDIge Wegen        

D

D D’<D

D’<D10m

AA’A’’

B’’

B’

B

D

D’<D

10m

tb

tc1

3

2

ta

C’ C’’C

kruispunt traject

D = tussenafstand
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5 / kruispunten

A. traject ta:

Het lichtpunt A is opgesteld in de as van de rechter helft van weg 3, in de richting van het 
kruispunt. Lichtpunt A’ is aan dezelfde zijde als A opgesteld, zodat de autobestuurder die het 
traject Ta volgt, een lichtpunt vóór zich krijgt bij ingang van de weg 1. Het lichtpunt A bepaalt 
de opstelling van de verlichtingstoestellen op deze weg 1.

B. traject tb:

Het lichtpunt B is zo opgesteld, dat de autobestuurder die het traject Tb volgt, vóór zich een licht-
punt vind op het ogenblik dat hij het traject Tc snijdt.  Dit lichtpunt staat op ongeveer 10m van 
de hoek van het kruispunt en bepaalt de verdere opstelling van de verlichtingstoestellen op weg 3.

C. traject tc:

Het lichtpunt C is zo opgesteld, dat de autobestuurder die het traject Tc volgt, vóór zich een 
lichtpunt vindt op het ogenblik dat hij de weg 3 snijdt. Dit lichtpunt C is nagenoeg 10m van de 
hoek van het kruispunt, op tegenovergestelde zijde van A opgesteld en bepaalt de opstelling van 
de verlichtingstoestellen op weg 2. Om de verlichtingssterkte te verhogen en extra contrast te 
genereren, kan de onderlinge afstand AA’, BB’ en CC’ tot op 3/4 van de standaard tussenafstand 
D teruggebracht worden.

5.b Y-kruIspunt vAn 2 evenWAArDIge Wegen         

Dezelfde principes als bij boven beschreven T-kruispunt, vinden ook hier hun toepassing.

D

D’<D

D

1

3
2

B’ A
A’

A’’

B

C

C’’

C’

C’’’
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5 / kruispunten

5.c X-kruIspunt vAn 2 evenWAArDIge Wegen                                                

In vergelijking met een T-kruispunt, verdwijnt bij een X-kruispunt lichtpunt A, en blijven lichtpunten B en 
C over, die symmetrisch t.o.v. het middelpunt van de kruising worden opgesteld.

C

E

C’

B

B’

CC’

B

B’

10m E’<E E

B’

B

C’

C

B

C’

C

B’

10m E’<E

e1

ee

e1’<e1

e’<e

e = normale tussenafstand
e’ = verkleinde afstand

e1

Σ Z

e = normale tussenafstand
e’ = verkleinde afstand

e1

ee

e1’<e1

e’<e
e1

Σ Z

Enkelzijdig Geschrankt

Combinatie enkelzijdig en dubbelzijdig Combinatie geschrankt en dubbelzijdig
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5.d kruIspunt vAn 2 on-evenWAArDIge verlIChte Wegen           

hoofdtak:

Door de eerder vermelde technieken (verhogen niveau, lichtkleur veranderen, etc. …) zal de weg-
gebruiker op deze as voldoende informatie krijgen dat een kruispunt bereikt wordt, en dat er 
mogelijks andere bestuurders de baan op kunnen rijden.

zijtak:

In sommige situaties zal de zijtak uitgelicht worden met een lagere wegklasse. Daardoor zal de 
niveauverhoging, die voor de hoofdweg aangeeft dat er een kruispunt op de weg ligt, een relatief 
hoger contrasteffect geven voor de bestuurders die via de bijweg het kruispunt naderen. Het is 
belangrijk om te hoge contrasten hier te vermijden en het niveau eventueel stilaan op te bouwen, 
zonder het contrastverschil uit het oog te verliezen.

5.e kruIspunt vAn een verlIChte- en overlIChte Weg         

A

A

Het valt aan te bevelen dat op de onverlichte weg, aan beide zijden van het kruispunt één of 
meerdere lichtpunten (A) worden geplaatst. Zo wordt het lichtniveau op het kruispunt voldoende 
versterkt. Samen met de aanwezigheid van de extra lichtmasten, vestigt dit de aandacht van de 
autobestuurders op de aanwezigheid van het kruispunt.
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C-klasse

5.f kruIspunt vAn tWee onverlIChte Wegen         
  
Indien beslist wordt om een kruispunt van twee onverlichte wegen te verlichten, kan men opteren 
om een bakenverlichting te plaatsen. Er wordt geadviseerd om het vergelijkbaar lichtniveau in 
C-klasse van landelijke wegen te hanteren. Er moet bij voorkeur een overgangsverlichting voorzien 
worden tussen de onverlichte weg en het verlichte kruispunt. Men kan stapsgewijs het vermogen 
van de lichtbron verhogen, of men kan de tussenafstand tussen de lichtmasten stapsgewijs verla-
gen, naarmate men het kruispunt nadert. Er kan ook met 2 verlichtingstoestellen gewerkt worden 
waarmee een overgang kan gecreëerd worden en een grotere zekerheid indien 1 van de 2 toestellen 
defect zou zijn.

5.g BIjkomenDe Algemene AAnvullIngen                                                   

kruisingen met verhoogde inrichtingen: 

Uit veiligheidsoverwegingen worden op deze heuvels GEEN lichtmasten geplaatst, tenzij de afme-
tingen van de richtingsheuvel voldoende groot is. De richtingsheuvels moeten wel uitgerust wor-
den met speciale signalisatie(verlichting) om ze goed zichtbaar te maken.

safe stopping Distance (veilige stopafstand):

Dit is de afstand dat een voertuig nodig heeft om vanaf de ontwerpsnelheid van de rijweg tot stil-
stand te komen. Deze kan in het lichtontwerp van een kruispunt gehanteerd worden als de zone 
die in acht genomen wordt, om een bestuurder duidelijk te maken dat hij of zij een kruispunt 
nadert. 

De safe stopping Distance bestaat uit twee stukken afgelegde weg:

o X0 = het stuk weg dat je aflegt tijdens het opmerken van een obstakel of gevaar
o X = het stuk weg dat je aflegt nadat je de rem induwt

safe stopping Distance (ssD) kan in onderstaande tabel gevonden worden:
 
Wanneer andere hellingsgraden of snelheden moeten bekeken worden, kan er teruggegrepen wor-
den naar de CIE88 Guide For The Lighting of Roadtunnels and Underpasses.
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slope ssD ssD ssD ssD
[%] [m] [m] [m] [m] eenheid

helling 50 70 90 120 km/h
10 34 63 101 175 m
5 36 68 112 195 m
0 39 75 126 222 m
-5 42 85 144 260 m
-10 47 98 172 317 m

CIe 88

speed [km/h] 50 70 90 120
speed [m/s] 13,89 19,44 25 33,33
f wet [-] 0,40 0,35 0,32 0,30
reactie tijd t0 [s] 1 1 1 1

AWv reactie tijd 2 s
  

ontwerpsnelheid v (km/h) 30 50 70 90 100
Afstand afgelegd tijdens perceptie-reactietijd (m) 17 28 39 50 67
remweg (m) 7 22 48 89 195
stopafstand op rechtlijnig weggedeelte (m) 24 50 87 139 262
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In deze tekst wordt onder rotonde verstaan: rotonde, turborotonde en ovonde. Volgens NBN L 18-
004 moet de verlichting op een rotonde voldoen aan de klasse CE1 volgens NBN EN 13201-2:2004 
(behalve in het Brussels gewest waar hogere eisen van toepassing zijn). Bij grote rotondes waar 
het belangrijk is om het lineaire effect van verlichting te doorbreken, is het van belang om de 
attentiewaarde van de bestuurder te verhogen door bv. de opstelling van de verlichting te veran-
deren (enkelzijdig naar dubbelzijdig; middenberm naar ontdubbelde verlichting, lichtmasthoogtes, 
uithouders).

Verder wordt het doorzicht over de rotonde vermeden door het plaatsen van een centraal element 
op het middeneiland van de rotonde. Bij duisternis wordt dit echter een zwart gat en daarom kun-
nen specificaties voor de binnenboord van de rotonde opgelegd worden onder vorm van verticale 
verlichtingssterkte. Vanuit dit oogpunt is het aangewezen om de lichtmasten aan de buitenkant 
te zetten.

Dit kan verder aangevuld worden met visuele bebakening onder de vorm van reflectoren of LED.

Bij de plaatsing van de verlichtingstoestellen op een rotonde moet men attent zijn voor eventuele 
verblinding van de bestuurders op de toeritten. Men kan dit oplossen door beperkingen op te leg-
gen in het intensiteitendiagram en de inclinatie te beperken. 

De gewesten hebben elk hun eigen invulling van deze principes, afgestemd op het totaalontwerp 
van een rotonde. Voor de recentste visie van de verschillende gewesten kan u best met hen contact 
opnemen.

Het aantal lichtpunten, de lichtpunthoogte en het lampvermogen worden door de buitendiameter 
du bepalend. Op zijn beurt is de buitendiameter bepalend door het rotondetype.

Volgens de buitendiameter du van de rotonde worden in Tabel 1 de kenmerken van de buitenom-
trek verlichting aangegeven in het aantal lichtpunten, de lichtpunthoogte, het lampentype, het 
vermogen en de afstand aVboord tussen de boord van het middeneiland en de cirkel met diameter 
dve waar de verticale verlichtingssterkte EV berekend en gemeten wordt.

6 Rotondes
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een rotonDe Is een Weg WAArop het verkeer In één rICh-
tIng gesChIeDt rond een aangelegd midden-eiland, gesignaleerd met verkeersborden D5 
en waarvan de toegangswegen voorzien zijn van verkeersborden B1 of B5.
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In deze opstelling voldoet de verlichting aan de klasse CE1 volgens NBN EN 13201-2:2004.

Voor rotondes wordt bijkomend geëist dat de behoudswaarde van de verticale verlichtingssterkte 
Ev op 0,5 m hoogte op het snijpunt van de hartlijn van de toerit en de cirkel met diameter dve, 
minimum 15 lux bedraagt. Deze minimale lux wordt het beste bereikt door een adequate spiegel te 
gebruiken in het verlichtingstoestel. Het verlichtingstoestel moet een goede lichtverdeling hebben 
in het vlak C90/C270.

Ten einde de automobilist niet te verblinden, beantwoorden de intensiteiten in de vlakken C90 en 
C270 aan :

- I80 < 20 cd/klm;
- I70 < 100 cd/klm.

Rotondetypes 20 en 30 wordt enkel gebruikt voor éénrijstrooksrotondes. Rotondetypes 38, 54 en 
70 wordt gebruikt voor zowel éénrijstrooksrotondes als tweerijstrooksrotondes.

6 / rotondes

tabel 1 : kenmerken van rotonde in functie van de buitendiameter 

Aantal lichtmasten, lichtpunthoogte, lamptype, lampvermogen en afstand avboord 
per rotonde-type

Rotonde 
type

du Plan 
EMT09/1413 

Aantal 
mas-
ten

Lichtpunt-
hoogte

Totale 
lichstroom

Lamptype 
vermogen

aVboord

m st m  lm W m
20 du ≤ 20 Blad 01/05 6 6.3 18.000 MHHP-T 150 2
30 20 <du ≤ 30 Blad 02/05 6 8 18.000 MHHP-T 150 3
38 30 <du ≤ 38 Blad 03/05 en 

Blad 04/05
6 8 33.000 MHHP-T 250 4

54 38 <du ≤ 54 Blad 03/05 en 
Blad 04/05

6 8 33.000 MHHP-T 250 5

70 54 <du ≤ 70 Blad 05/05 8 12.5 48.000 MHHP-T 400 6

tabel 2 : relatieve positie van de lichtpunten van de rotondetypes

relatieve positie van de lichtpunten van de rotondetypes in poolcoördinaten ten 
opzichte van de as van de hoofdweg A

Rotonde type du dpu di dve avboord Posities lichtpunten op cirkel dpu in poolcoördinaten 
t; o; v as hoofdweg A

m m M m M °
20 20 26 8 4 2 25, 65, 135, 205, 245, 315
30 30 36 16 10 3 30, 60, 135, 210, 240, 315
38 38 44 20 12 4 0, 65, 115, 180, 245, 295
54 54 60 36 26 5 0, 70, 110, 180, 250, 290
70 70 76 52 40 6 20, 70, 110, 160, 200, 250, 290, 340
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een WInkelstrAAt Is een openBAre strAAt, waar de meeste panden uit 
winkels bestaan. Veelal ligt zo`n straat in het centrum van een stad of dorp. Een handelscentrum 
omvat straten met een zeer dichte inplanting van winkels. Door uitbreiding kunnen ook de histo-
rische centra van steden meegenomen worden in deze paragraaf.

Winkelstraten & handelscentra zijn in hoofdzaak voor voetgangers bestemd en zijn hierdoor in ste-
den vaak verkeersvrij, hetzij permanent, hetzij een deel van de dag, zodat de winkelende mensen 
ongestoord kunnen bewegen. In feestperiodes krijgen deze straten vaak speciale feestverlichting.

De verlichting moet voldoen aan volgende doelstellingen:

- het oppervlak van de stoep of van het wegdek waarop men zich begeeft, moet zichtbaar zijn.
  Het is noodzakelijk de trappen, de hellingen, de boordstenen ... te kunnen zien, kortom alle
  hindernissen waarover de voetganger zou kunnen struikelen
- scheppen van een aangename sfeer (door gebruik van decoratieve steunen en verlichtings   
   toestellen op lage hoogten) waarin mensen kunnen samenkomen en zich ontspannen en elkaar 
  herkennen (door kleurherkenning en semi-cilindrische verlichtingssterkte)
- het moet mogelijk zijn naderende voertuigen te onderscheiden en hun snelheid en richting te 
  schatten
- visuele oriëntatie in de omgeving

Verschillende studies tonen aan dat men bij voorkeur wit licht gebruikt.

De prestatie-eisen zijn te vinden in NBN L 18-004. Hierbij kan men, indien nodig, bepalende ES-klas-
sen (semi-cilindrische verlichting) opleggen ter verhoging van het comfort.

In winkelstraten/handelscentra, waar voertuigenverkeer, hetzij belangrijk, hetzij permanent is, 
moeten we waakzaam zijn dat de rijweg voor deze voertuigen voldoet aan de prestatie-eisen voor 
deze rijweg vermeld in NBN L 18-004.

De verlichting van uitstalramen en uithangborden draagt bij tot een sfeervolle verlichting. Door-
dat de invloed van deze verlichting moeilijk te schatten is, mag er geen rekening mee gehouden 
worden bij de studie van de openbare verlichting.

7 / winkelstraat & handelscentra 

7 Winkelstraat & 
Handelscentra 
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8 / oversteekplaatsen

8 Oversteekplaatsen 
Een oversteekplaats moet op elk moment van de dag opvallen. Lichtmasten verlagen en de licht-
sterkte verhogen bieden een goede oplossing. Hier is vooral een verticale verlichtingssterkte van 
belang die met verlichtingstoestellen voorzien van speciaal uitgeruste fotometrie bekomen wordt.

Als de opstellingshoogte van het toestel 5 m is, dan is a = 1,5 m en b = 0,5 m. Als de opstellings-
hoogte van het toestel 6,3 m is, dan is a = 2 m en b = 0,5 m.

Afhankelijk van de breedte van de rijweg, mag de waarde b wat wijzigen. Het toestel mag dan 
eventueel tot anderhalve meter over de rijweg hangen.

Eén verlichtingstoestel in het midden van de weg is geen oplossing bij tweerichtingsverkeer.

Enkelrichtingsverkeer :

Tweerichtingsverkeer :

links toestel

7 m

rechts toestel

b

b

a

a

7 m

rechts toestel

b a

rechts toestel

b
a
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9 / voetgangerszone

De voetgAngerszone omhelst één 
of meer openBAre Wegen waarvan de 
toegang aangeduid is met het verkeersbord F103 en de 
uitgang met het verkeersbord F105.

Het zijn ruimtes die specifiek bedoeld zijn voor voetgangers, bijvoorbeeld belangrijke winkelstra-
ten of plaatsen met een culturele of toeristische functie. Het verkeersreglement bepaalt dat de 
voetgangers in de voetgangerszones de volledige breedte van de openbare weg mogen volgen. 
Het is er ook verboden om te parkeren. Voor bestuurders is de toegang beperkt (bijvoorbeeld voor 
de bevoorrading van winkels). Er bestaan wel uitbreidingen naar zones voor fietsers, ruiters en 
landbouwvoertuigen, telkens gespecifceerd via een apart bord:

De verlichting moet voldoen aan volgende doelstellingen:

- het oppervlak van de stoep of van het wegdek waarop men zich begeeft, moet zichtbaar zijn. 
  Het is noodzakelijk de trappen, de hellingen, de boordstenen, ... te kunnen zien, kortom alle hin
  dernissen waarover de voetganger zou kunnen struikelen
- scheppen van een aangename sfeer (door gebruik van decoratieve steunen en verlichtingstoe
  stellen op lage hoogten) waarin mensen kunnen samenkomen en zich ontspannen en elkaar 
  herkennen (door kleurherkenning en semi-cilindrische verlichtingssterkte)
- ieder kwaad opzet ontmoedigen door het vermijden van donkere hoeken (door een uitstekende
  uniformiteit, zie NBN L 18-004)

Om de risico’s voor vandalisme te beperken, moet men vermijden lichttoestellen te gebruiken die 
op te geringe (< 6,3 m) hoogte geplaatst zijn of de robuustheid verhogen (minimum IK 08).

9 Voetgangerszone

F103 F105

F99a F99b F99c
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De prestatie-eisen op voetpaden zijn in het algemeen:

Eh gem = 4 lux Eh min = 1 lux
Eh min/Eh max = 5%
Esc min = 0,8 lux

Op voetpaden in eigen bedding, op straten en pleinen in woongebieden, en op woonerven kan het 
aangewezen zijn om hoger vermelde waarden van EH m met ongeveer de helft te verhogen en om 
ook voor EH min/EH max grotere waarden aan te nemen (+ 20%)

10 Voetpaden
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10 / voetpaden

elke Weg voor voetgAngersverkeer heeft mInstens een oB-
stAkelvrIje BreeDte vAn 1 m BreeD voor rolstoelen noDIg.

0,125

0,75

2,50

1,00

0,75 0,125
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11 Woonwijken
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11 / woonwijken

een WoonWIjk, soms ook verkAvelIng genoemD, is een deel van een 
dorp of stad met privéwoningen die samengesteld is uit:

• lage gebouwen, gebruikt als eengezinswoningen en doorgaans omgeven door tuinen
• appartementsblokken, eenvormig van stijl en ingeplant langs een steenweg
• woonkernen, waarin verscheidene gebouwen gegroepeerd zijn binnen een afgebakende zone 
  met één enkele toegang tot de straat
• een groep torengebouwen
• woonruimten in de stad, in hetzelfde gebouw gecombineerd met winkels of kantoren

Deze woonwijken bevatten 3 soorten (lo-
kale gebiedsontsluitingsweg op wijkniveau, 
erftoegangsweg en woonerf) wegen voor 
hoofdzakelijk plaatselijk verkeer (voorbe-
houden voor bewoners en bezoekers). Deze 
straten worden hoofdzakelijk door wagens, 
motorfietsen, fietsen en voetgangers ge-
bruikt.

Een goede verlichting zal een hulp zijn voor 
de weggebruikers die zich beter kunnen 
oriënteren en gemakkelijker straten en wo-
ningen kunnen identificeren. Een goede ver-
lichting zal eveneens waardevol zijn voor de 
verschillende hulpdiensten doordat er reke-
ning wordt gehouden met de zichtbaarheid 
van signalisatie, grondmarkeringen, brand-
kranen …

Woonstraten
erftoegang

Woonerf

Woonstraten
ontsluitingPoort

Poort
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11.a lokAle geBIeDsontsluItIngsWeg op WIjknIveAu

Lokale gebiedsontsluitingswegen, vroeger verzamelstraten genoemd, zijn straten die lokale stra-
ten onderling verbinden om aansluiting met de verbindingsweg te geven. De prestatie-eisen zijn 
te vinden in NBN L 18-004, waarbij de EIR (edge illumination ratio het vroegere SR surround ratio) 
belangrijk voor de zichtbaarheid van de zijkanten van de weg is.

11.b erftoegAngsWeg

Erftoegangswegen, vroeger residentiële straten genoemd, zijn straten met beperkte snelheid die 
toegang tot de privéwoningen verschaffen. De prestatie-eisen zijn te vinden in NBN L 18-004 die 
niet de enige criteria zijn die in aanmerking genomen moeten worden:

• visuele oriëntatie in de omgeving
• onderscheiden van de hindernissen op het traject van de bestuurder
• waarnemen van de bewegingen van ieder persoon die het verkeersveld kan betreden
• wederzijdse identificering van de voorbijgangers (vriendschappelijke of verdachte houding)
• zichtbaarheid van de straatnamen en huisnummers
• verfraaiing van de straat en omgeving

Hierbij kan men, indien nodig, bepalende ES-klassen (semi-cilindrische verlichting) en S-klassen 
(verlichtingssterkte voor voetpaden) opleggen.

11.c Woonerf en erf

Een “woonerf” omvat één of meer speciaal ingerichte openbare wegen waarvan de toegangen zijn 
aangeduid met verkeersborden F12a, en de uitgangen met verkeersborden F12b. In het “woonerf” 
overweegt de woonfunctie.

F12a F12b
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Een "erf" is een zone waarvan de kenmerken overeenstemmen met die van het woonerf, maar 
waar de activiteiten verruimd kunnen zijn tot ambacht, handel, toerisme, onderwijs en recreatie. 
Voetgangers mogen de ganse breedte van de openbare weg gebruiken: spelen is er eveneens toe-
gelaten.

In deze zones kunnen de doorgangen voor voertuigen, ofwel zeer smal zijn en voorzien van hin-
dernissen, ofwel zonder afscheiding volledig samenvallen met de voor voetgangers of spelende 
kinderen voorziene ruimten. De verlichting van deze zones moet voldoen aan de volgende doel-
stellingen:

• scheppen van een aangename sfeer (door gebruik van decoratieve steunen en verlichtingstoe
  stellen op lage hoogten), waarin mensen kunnen samenkomen en zich ontspannen en elkaar 
  herkennen (door kleurherkenning en semi-cilindrische verlichtingssterkte)
• voertuigen (wagens, motorfietsen, fietsen) in staat stellen zich in veiligheid en tegen lage snel 
  heid te verplaatsen om de parkeerplaatsen te bereiken of te verlaten waarbij alle hindernissen 
  uitstekend zichtbaar te zijn
• kinderen in staat stellen veilig te spelen
• ieder kwaad opzet ontmoedigen door het uitschakelen van donkere hoeken (door een uitste
  kende uniformiteit, zie NBN L 18-004)
• elk hinderend licht in de woningen vermijden (door een G-klasse te bepalen via NBN EN 13201-2)
• lage hoogten (4 tot 5 m) en lage inclinatie hebben de voorkeur

11.d steegjes

De verlichting in een steegje moet de voetganger toelaten om zich hier veilig te bewegen. De norm 
geeft de passende waarden aan voor:

• de horizontale verlichtingssterkte en uniformiteit (hindernissen opmerken)
• de half-cilindrische verlichtingssterkte (herkenbaarheid van personen).

De verlichting mag geen storend, indringend licht veroorzaken in de omliggende woningen, maar 
moet toch zorgen voor een voldoende verticale verlichtingssterkte. Daardoor worden ook de om-
ringende gevels verlicht zodat straatnaamborden en huisnummers leesbaar zijn en ook een onvei-
ligheidsgevoel vermeden wordt.

Meestal zal men gebruik maken van verlichtingstoestellen op lage hoogte. Dit stelt dan bijzondere 
eisen aan de bestendigheid tegen vandalisme (slagvastheid) en tegen sabotage (veiligheidssluitin-
gen) van de installatie. Meestal zal men de toestellen tegen de gevels plaatsen omdat lichtmasten 
in deze smalle straatjes de doorgang hinderen.
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12 / pleinen

12 Pleinen
een pleIn moet nIet steeDs volleDIg verlICht te zIjn. Als het 
plein vrij van obstakels moet blijven voor evenementen, is het enkel noodzakelijk om de contour 
van het plein verlichten (virtueel lichtpad). Het is wel noodzakelijk om het sociale veiligheidsgevoel 
te verhogen door steeds die ruimten te verlichten waar men het plein kan verlaten. Als masten op 
het plein mogelijk zijn: enkele hoge masten met naar de randen gerichte projectoren.



Code van goede praktijk 60



Code van goede praktijk 61

co
py

rig
ht

 ©
 E

an
di

s



62Code van goede praktijk

co
py

rig
ht

 ©
 S

ch
ré

de
r



13 Schoolomgeving
een goeDe en CorreCte verlIChtIng In een sChoolomgevIng 
(volledige zone 30) heeft volgende  karakteristieken: is gelijkmatig, heeft een bepalend verlichting-
sniveau en verblindt niet. Hierdoor kunnen personen waarnemen en gezien worden en kunnen 
objecten gedetecteerd worden. In een schoolomgeving moet de verlichting ook bijdragen tot een 
goede gezichtsherkenning (intenties van personen). Om dit te bereiken en om de schoolomgeving 
af te bakenen is het aan te raden een contrast te genereren ten opzichte van de omliggende zones. 

Dit kan door met een kleurcontrast te werken, de masthoogte en -type te veranderen in de 
schoolomgeving, de opstelling te wijzigen (enkelzijdig, dubbelzijdig, zigzag of schranken, veran-
deren van zijde).  Algemeen kan men wel stellen dat verlichting in een schoolomgeving geplaatst 
wordt op een lage lichtpunthoogte en men wit licht gebruikt.

Naast het kunnen zien, het gezien worden of het karakteriseren van de schoolomgeving bij duis-
ternis, is het ook belangrijk dat de verlichting (mast en verlichtingstoestel) past in haar omgeving 
tijdens de dag.
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14 Bus & tramhalte

67Code van goede praktijk

14 / bus & tramhalte

AAn een BushAlte en trAmhAlte hAngen versChIllenDe 
DeelgeBIeDen. Afhankelijk van welk deelgebied (wachtplaats, dienstregeling, looproute, 
gang, trap) een gebruiker zich bevindt, is de visuele taak verschillend en worden andere eisen 
gesteld. Uniforme voorschriften zijn er niet; de verlichting van de bus- en tramhalte is afhankelijk 
van de bevoegde openbare vervoermaatschappij. Elk van deze openbare vervoermaatschappijen 
heeft zijn eigen voorschriften. Het is dus aangeraden om met deze instanties te overleggen. Wacht-
huisjes worden meestal door stad of gemeente geplaatst en verlicht.

tEC                    

De halte en omgeving wordt door de vervoersmaatschappij als openbare weg (domein) beschouwd. 
De taak blijft dan bij stad of gemeente.

De LIJN                 

Op de looproute en het perron wordt zo een verlichtingssterkte van minimum 10 lux gevraagd. 
In een schuilhuisje en in een fietsenstalling wordt een verlichtingssterkte van minimum 100 lux 
gevraagd.

StIB /MIVB                  

In zones voorbehouden voor publiek (perrons, lokettenzaal, gangen en doorgangen) bedragen de 
verlichtingszones gemeten vanop de vloer, gemiddeld 200 lux (±5%). In de ontvangstzones wordt 
het verlichtingsniveau tot 300 lux (±5%) verhoogd. De verlichting heeft een gemiddelde uniformi-
teit (Emin/ Emax) van 60%.
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15 / parkverlichting

15 Parkverlichting
groene rustzones met WAnDel- en fIetspADen, (meestAl) 
nIet toegAnkelIjk voor gemotorIseerD verkeer. Zowel de locatie 
van het park, als de invulling die de opdrachtgever voor ogen heeft bij het ontwerp en aanleggen 
van een park, bepalen of de verlichtingsinstallatie al of niet meer functioneel, dan wel architectu-
raal moet benaderd worden. Een park midden in een kantorencomplex heeft een andere invals-
hoek dan een park in een historisch stadscentrum.

- Functioneel: 

o (sociale) veiligheid door voldoende verticale spreiding van de verlichting
o zichtbaar maken van eventuele obstakels of niveauverschillen
o geleiding van de gebruiker bij zijn bezoek aan een park
o focus ligt enkel op padenverlichting terwijl groenzones bewust gemeden worden
o sturing, dimming, aanwezigheidsdetectie, optimaliseren efficiëntie 
o het kan nodig zijn om de naaste omgeving van het pad te verlichten, zodat een onveilig 
   tunelgevoel vermeden wordt; zeker als er struiken in de buurt zijn

- Architecturaal:
 

o vormgeving van een lichtmast en verlichtingstoestel moet bijdragen tot de architecturale 
   uitstraling van het ontwerp overdag …
o … terwijl ’s nachts de lichtuitstraling bepalend kan zijn voor de avondsfeer in een spel van 

licht- en donkercontrasten.
o hoewel de focus op de padenverlichting ligt, kunnen hier en daar een aantal “eyecatchers” 

geselecteerd worden die extra uitgelicht worden: kunstwerken, speciale bomen of plan-
ten, …

Er is geen norm die specifiek parkverlichting omschrijft. Anderzijds, gezien het feit dat gemoto-
seerd verkeer (meestal) gemeden wordt in parken, kan wel (informatief) gekeken worden in de 
norm NBN EN 13201-2 naar de verlichtingsklassen die bedoeld zijn voor voetgangers en fietsers.
Hou rekening met het gebruik van wit licht voor de plaatselijke fauna en flora.



72Code van goede praktijk

co
py

rig
ht

 ©
 S

ch
ré

de
r



16 Parking

73Code van goede praktijk

16 / parking

op een (openBAre) pArkIng Is er meestAl geen AfsCheIDIng 

tussen De personen DIe zICh te voet nAAr hun Auto Bege-
ven en De AutomoBIlIsten. De verlichting moet hier beide gebruikers toelaten om 
zich veilig op de parking te kunnen bewegen met als doel:

• een vrije plaats te vinden
• hindernissen te vermijden
• de auto terug te vinden 
• voetgangers op te merken
• personen te herkennen
• vandalisme en diefstal te vermijden.

Bovendien mag deze verlichting geen lichthinder veroorzaken in de omgeving. De waarden van 
de verlichtingsparameters van de in- en uitrit sluiten bij voorkeur aan bij de waarden van de weg 
waar ze op uitgeven. De waarden voor de parking zelf worden vermeld in de norm NBN EN 12464-2 
: Verlichting van de werkplaatsen Deel 2 Buitenwerkplaatsen.

Speciale aandacht gaat naar de veiligheid van de personen en de preventie van diefstal en van-
dalisme. De bepaling van de plaats en de hoogte van de lichtmasten wordt meestal gebaseerd op 
economische overwegingen, zoals aantal lichtmasten en toestellen, aanleg van kabels enz.

Op een parking gereserveerd voor vrachtwagens wordt eerder gekozen voor hogere lichtmasten 
dan op een parking voor personenwagens. Indien we gebruik maken van een verlichting op lage 
hoogte, zullen we meer lichtmasten plaatsen en moeten we rekening houden met vandalen- en 
sabotagebestendigheid (slagvast materiaal en veiligheidssluitingen).

Een verlichting op grotere hoogte zal minder lichtmasten vereisen, maar houdt meer risico in op 
lichthinder; de verlichtingstoestellen moet hiervoor aangepast zijn. Vooral het gebruik van pro-
jectoren houdt meer risico’s in voor verblinding. Door gebruik te maken van een asymmetrische 
optiek in de projectoren (schijnwerpers) kan de inclinatie beperkt worden. Door te verlichten van 
buiten naar binnen kan de lichthinder ook beperkt worden.
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17 Monument-
verlichting 

77Code van goede praktijk

het verlIChten vAn monumenten, kerken, openBAre geBou-
Wen en Bruggen Creëert een BepAlenD sfeerBeelD In een 
stAD. het verlIChten vAn openBAre geBouWen kAn men ook 
zIen Als een vorm vAn BurgerlIjke trots.

Het spreekt voor zich dat een degelijke verlichtingsstudie de basis vormt om tot de gewenste ar-
chitecturale effecten te komen. Het waarnemen van het gebouw tijdens de dag met wisselende 
lichtomstandigheden kan een inspiratiebron zijn om tot een goed concept te komen. 

Het ontwerp van de buitenverlichting voor een gebouw mag niet enkel op technische kennis stoe-
len. Kunstzinnig inzicht en artistiek gevoel spelen een belangrijke rol bij het uittekenen van een 
succesvol verlichtingsproject. Ook het beperken van de lichthinder is belangrijk.

Meestal wordt een gebouw hoofdzakelijk vanuit één richting gezien. Die wordt de “voornaamste 
kijkrichting” genoemd. Vanuit die richting moet de verlichting het meest in het oog springende 
effect hebben. De lichtbronnen moeten ten opzichte van die richting verdoken opgesteld te staan.

De plaats van de verlichtingstoestellen en de keuze van het toesteltype zijn wederzijds afhanke-
lijk van elkaar. Zo kan een gebouw verlicht worden met projectoren met een smalle lichtbundel 
die sterk omhoog zijn gericht of met projectoren met een bredere bundel op grotere afstand. De 
grootte van de gevel bepaalt het aantal slaglichten en de te produceren lichtsterkte.

Er moet rekening gehouden worden met de kleur en de aard van de gebruikte bouwmaterialen:

• hoe donkerder het bouwmateriaal, hetzij vanwege de eigen kleur hetzij vanwege vervuiling, hoe     
  groter de verlichtingssterkte moet zijn om een voldoende indruk van helderheid te scheppen.
• voor klassieke gevelverlichting met het licht verticaal opwaarts gericht op de gevels, zal de hoe
  veelheid gereflecteerd licht in de richting van de toeschouwer dalen. De helderheid van het ver
  lichte oppervlak neemt af, zeker als het gaat om een vlak oppervlak.
• de nodige verlichtingssterkte wordt beïnvloed door het spectrum van de lichtbron en de kleur 
  van de bouwmaterialen. Goede resultaten worden bereikt met een lamp waarvan de lichtkleur 
  analoog is aan de kleur van het oppervlak dat verlicht wordt.

De lichthinder kan worden beperkt door een juiste keuze van:

• het lampentype en het verlichtingstoestel: een geconcentreerde lichtbron laat het gebruik van 
  performante, gerichte verlichtingstoestellen toe
• de inplanting
• doelgerichte verlichting door voldoende verlichtingsposities 
• een hoge verlichtingspositie laat verlichting van boven naar beneden toe om zo de hemel
  gloed te beperken
• verlichtingsposities die rechtstreeks op personen kunnen instralen zijn te vermijden om ver-
  blinding te voorkomen. Hierbij moeten we rekening houden met het verkeer en de ligging van 
  de in- en uitgangen van gebouwen.
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18 Feestverlichting

79Code van goede praktijk

WAnneer feestelIjkheDen op tIl zIjn, tooIen De strAten en 
geBouWen In onze steDen en Dorpen zICh In De prAChtIgste 
“geWADen” vAn lICht. 

Die kortstondige feestverlichting komt bovenop de gewone stadsverlichting of vervangt die zelfs 
bij sommige gelegenheden.

Feestverlichting bestaat in de meest uiteenlopende vormen en kleuren, tot en met het dynami-
sche spel van veranderende kleuren en wisselende lichtsterktes, volgens al dan niet regelmatige 
patronen. Het geheel kan wel storend zijn voor de gemotoriseerde weggebruikers en de fietsers, 
en ook de voetgangers kunnen hun aandacht zien verslappen. Enkele voorzorgsmaatregelen zijn 
dus op hun plaats zodat iedereen goed blijft opletten:

• Plaats geen verlichting direct in het gezichtsveld van de weggebruikers. Zij kunnen verblind 
  worden of de contrasten op straat minder goed zien
• Knipperende verlichting en kleurveranderingen mogen niet te snel noch te onregelmatig gaan. 
  De weggebruiker mag de feestverlichting niet verwarren met een gevaarlijke situatie, vooral als 
  de lichtbron zich dicht bij de straat bevindt.

Algemeen gesproken mag de feestverlichting de weggebruiker, al dan niet gemotoriseerd, niet (of 
zo weinig mogelijk) beletten om gevaar in te schatten en erop te anticiperen.

18 / feestverlichting
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19 Fietspaden

19 / fietspaden

In De norm nBn l 18-004 BepAAlt De lIggIng vAn het fIetspAD 
ten opzIChte vAn een rIjBAAn voor gemotorIseerD verkeer 
het te BehAlen mInImumnIveAu. 

Er is een onderscheid gemaakt tussen vrij liggende- (het zien van obstakels, tegenliggers, voetgan-
gers, tracé van het fietspad) en aanliggende fietspaden (zowel het zien als het gezien worden is 
belangrijk).

Om de kwaliteit van de verlichting te verhogen voor zwakke weggebruikers worden er ook voor-
schriften toegevoegd naar semi-cilindrische verlichtingssterkte. Dit is vooral interessant voor fiets-
paden waar ook voetgangers gebruik van maken.

Bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van een lage lichtpunthoogte met vandaalbestendige ver-
lichtingstoestellen.

Om het energieverbruik te reduceren kan men verlichting met detectiesystemen toepassen op vrij 
liggende fietspaden. Belangrijk daarbij is dat een detectie, en de ermee gaande schakeling of ver-
hoging van het niveau, niet door de fietser/zwakke weggebruiker merkbaar mag zijn. 
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85Code van goede praktijk

20 / voetwegen

20 Voetwegen

De verlIChtIng op een voetWeg moet De voetgAnger toe-
lAten zICh veIlIg te BeWegen. 

De norm geeft de passende waarden aan voor:

• de horizontale verlichtingssterkte en uniformiteit (hindernissen opmerken)
• de semi-cilindrische verlichtingssterkte (herkenbaarheid van personen).

De verlichting mag geen lichthinder veroorzaken in de brede omgeving, maar het kan toch nodig 
zijn om de naaste omgeving van het pad te verlichten, zodat een onveilig tunnelgevoel vermeden 
wordt.

Meestal worden de verlichtingstoestellen geplaatst op lichtmasten van lage hoogte. Dit stelt dan 
bijzondere eisen aan de bestendigheid tegen vandalisme (slagvastheid) en tegen sabotage (veilig-
heidssluitingen) van de installatie.
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21 / landweg

21 Landweg
een lAnD- of velDWeg Is het AAnBevolen om nIet 
verlIChten (nAtuur, BehouD vAn trAge Wegels …).

Indien er toch verlichting is moeten we rekening houden met de aanwezige fauna 
en flora via een aangepaste lichtkleur, verlichtingsklasses en tijdsduur.
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22 Brug
BIj het verlIChten vAn een Brug moet er vooreerst een 
keuze gemAAkt WorDen tussen het zuIver funCtIoneel 
verlIChten of het eveneens ArChIteCturAAl uItlIChten. In 
het laatste geval is het niet altijd wenselijk om masten op de brug te plaatsen uit esthetisch oog-
punt. Voor het architecturaal uitlichten wordt verwezen naar “monument”. 

Voor zuiver functionele verlichting gaat de voorkeur uit om een brug te verlichten vanuit het 
talud naast de brug en te werken met een verlengde schacht.

Indien de keuze valt op masten op de brug moet men erover waken dat de waterdichte rok van de 
brug intact blijft gedurende de levensduur. Deze waterdichte rok voorkomt betonrot bij betonnen 
bruggen en corrosie bij metalen bruggen. Naast de plaatsing van de masten is het leggen van de 
leidingen ook een aandachtspunt.

Bij het plaatsen van verlichtingsapparatuur op en langs een brug moet men rekening houden met 
trillingen ten gevolge van het verkeer. Naast trillingen ten gevolge van verkeer is ook de windbe-
lasting meer uitgesproken op een brug dan het wegsegment ervoor of erna.

Verder moet bij het ontwerp rekening gehouden worden met de toegankelijkheid voor het nood-
zakelijke onderhoud.

Het te halen niveau op de rijbaan zelf, wordt bepalend in norm NBN L 18-004 en is gelijk aan het 
niveau voor en na de brug.

Onder de brug hanteert men NBN L 18-003.
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23 Passerelle

93Code van goede praktijk

23 / passerelle

een pAsserelle Is een smAl Brugje DAt geBruIkt WorDt 
Door zWAkke WeggeBruIkers. 

Hier gelden dezelfde principes als voor een gewone brug. De niveaus liggen uiteraard anders (S4 
volgens NBN L 18-004). Bij een passerelle wordt er wel vaker gekozen voor een geïntegreerde func-
tioneel-architecturale verlichting. Dit kan onder meer gerealiseerd worden door integratie van 
verlichtingsverlichtingstoestellen in de leuningen of anders gezegd, de verlichtingsverlichtingstoe-
stellen als leuning te voorzien.

Vaak wordt er dus een lagere hoogte ten opzichte van het rijvlak aangewend. Verblinding kan dus 
sneller optreden.
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24 / verlichting van voertuigentunnels

24 Verlichting van
voertuigentunnels

tunnelverlIChtIng Is een ApArt Deel vAn De WegverlICh-
tIng. omDAt hIer ook overDAg moet WorDen verlICht, Is 
DIt Deel te onDersCheIDen vAn De BuItenverlIChtIng In het 
Algemeen.

Bijvoorbeeld: de verlichtingssterkte van een tunnelingang is ten minste 200 keer hoger dan die van 
een autosnelweg bij nacht.

De dag verlichting heeft tot doel het "zwarte-gat"-effect op te heffen bij het binnenrijden van de 
tunnel. De aanrijzone, de richting van de tunnel en de natuurlijke verlichting spelen hier mee. Het 
oog van de bestuurder past zich aan de wisselende lichtsterkte aan, dus verlicht men minder naar-
mate men in de tunnel vordert. Tot slot zijn de lichtsterkte en de uniformiteit van de verlichting 
op de muren een comfortfactor voor de gebruiker.

De internationale norm met alle stappen van de berekening van een tunnelverlichting is de CIE 88, 
op Belgisch niveau de NBN L 18-003. Het technisch verslag CIE 189 bepaalt de kwaliteitscriteria voor 
de verlichting van tunnels. Wij verwijzen naar die documenten om hier meer over te vernemen.
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25 Verlichting van 
onderdoorgangen

97Code van goede praktijk

25 / verlichting van onderdoorgangen

een onDerDoorgAng vervult DezelfDe funCtIe Als een 
voertuIgentunnel, mAAr Is uItsluItenD voorBehouDen 
voor fIetsers, voetgAngers en AnDere zWAkke WeggeBruI-
kers. 

Onderdoorgangen vind je onder gewone wegen, maar ook bijvoorbeeld onder de sporen van een 
treinstation.

De verlichting is overdag sterker dan 's nachts, want de bedoeling is het verschil te minderen tus-
sen het daglicht en het licht in de onderdoorgang. Mensen verplaatsen zich trager in een onder-
doorgang dan in een tunnel, dus is er geen variatie van de lichtsterkte of dimming nodig.

De verlichting van een onderdoorgang wordt berekend in verlichtingssterkte. De verlichting van de 
wanden en de reflectiecoëfficiënt is een kwaliteitsfactor in dit soort toepassingen. De norm NBN L 
18-004 bepaalt de verlichtingsklassen en beschrijft de specificaties voor deze specifieke toepassing. 
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26 Industriezone

101Code van goede praktijk

26 / industriezone

In een InDustrIezone onDersCheIDen We De Wegen (openBAAr 
DomeIn) en het prIvé terreIn vAn De BeDrIjven.

26.a Wegen In De InDustrIezone (openBAAr)

Over het algemeen zijn de wegen breder dan deze in de woonwijken met het oog op verkeer voor 
zware voertuigen. Er zijn 2 soorten wegen al naar gelang het gebruik.

 
Bij ontsluitingswegen, zware industrie of logistieke centra is er een hoger lichtniveau vereist (zie 
NBN L18-001). Bij lichte industrie dicht bij woonwijken, zoals ambachtelijke industrie, kan men 
met een klasse lager verlichten. Men kan best de installatie op het hoger lichtniveau bouwen en 
dimmen tot het gewenste niveau zodat deze later aanpasbaar is met het oog op herbestemming 
van de bedrijventerreinen.

industrie
toegang

industrie
ontsluiting



102Code van goede praktijk

co
py

rig
ht

 ©
 S

ch
ré

de
r



27 Industrieterreinen
(privé)

Voor de prestatie-eisen verwijzen we naar NBN EN 12464-2.

27.a IngAngen

De ingangen moeten zo verlicht worden dat de beveiliging haar werk kan doen. Het kan zijn dat er ook 
bedrijfsnaamborden verlicht moeten worden.

27.b verBInDIngsWegen

Op grote industrieterreinen moeten de verbindingswegen verlicht worden.

27.c pArkeerterreInen

Zie ook onderdeel over “parkeerterreinen”.
De verlichting op parkeerterreinen moet een gevoel van veiligheid bieden. Om ongewenst strooilicht te 
vermijden zijn asymmetrische schijnwerpers vaak een goede oplossing, De asymmetrische optiek van de 
schijnwerper zorgt voor een versterkte voorwaartse uitstraling. Hierdoor kan de inclinatie (hellingshoek) 
van het verlichtingstoestel beperkt worden.

De horizontale verlichtingssterkte hangt af van de verkeersintensiteit op het parkeerterrein. Zo zal bij-
voorbeeld het parkeerterrein van een drukbezocht sportcentrum of warenhuis een hogere verlichtings-
sterkte vereisen dan een parkeerterrein in een woonwijk.

27.d open (opslAg)terreInen: (prIvAAt)

De eisen hangen af van de manier waarop de goederen zijn opgeslagen en van de aard van de werk-
zaamheden. De verlichtingssterkte in het verticale vlak moet voldoende zijn om de goederen te kunnen 
identificeren.

Voor het laden en lossen moet de verlichting zodanig zijn geplaatst dat het laad- en lospersoneel geen 
last heeft van verblinding. Men vergeet vaak dat hier hoge voertuigen geparkeerd worden. De lichtbron 
moet daarom zo opgesteld dat het voertuig niet tussen de lichtbron en het te verlichten gebied in kan ko-
men te staan. Als er bewakingscamera’s aanwezig zijn, moeten de verlichtingstoestellen achter de camera’s 
opgesteld worden om verblinding te voorkomen.

27.e geBIeDsgrens (prIvAAt)

De grens van het bedrijfsterrein moet verlicht worden om 
de veiligheid te verhogen en de bewakers in staat te stellen 
indringers en personen in de buurt van het hek of de muur 
te zien.

27 / industrieterreinen (privé)
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/ sportterreinen
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28 Buiten- 
Sportterreinen

107Code van goede praktijk

28 / (buiten-) sportterreinen

het Doel vAn verlIChtIng voor sportfACIlIteIten Is een ADequAte 
omgevIng Creëren voor De BeoefenAAr vAn De sport en De toe-
sChouWers.

De horizontale verlichtingssterkte en bijhorende factoren, zoals uniformiteit en maximale verblindingswaar-
de, zijn afhankelijk van:

- type sport
- competitieniveau

Deze vereisten zijn per sport terug te vinden in de Europese norm voor sportverlichting NBN EN 12193 of 
worden per land bepalend door de federale/regionale bonden van de desbetreffende sport (bv. de Konink-
lijke Belgische Voetbalbond).

Om zo weinig mogelijk hinder te creëren voor de medemens (omwonenden, gebruikers van een naastlig-
gende openbare weg) moet een sportveldverlichting aldus ontworpen zijn dat zij voldoet aan ieders wens 
en behoefte. 

Een goede verlichting voorkomt ongecontroleerd strooilicht. Ongecontroleerd strooilicht is het licht dat bui-
ten het sportveld valt, hinderlijk is voor de medemens en tegelijkertijd zorgt voor een optimale verlichting 
op het speelveld.

Een hogere installatiehoogte of meerdere verlichtingstoestellen kan helpen ongecontroleerd strooilicht te 
voorkomen omdat de verlichtingstoestellen minder geïnclineerd worden om hetzelfde oppervlak te verlich-
ten.
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29 Specifieke situaties

111Code van goede praktijk

29 / specifieke situaties

29.a Wegen met Bomen of hoge BeplAntIng

Een laan is een weg die aan beide zijden geflankeerd wordt door bomen of een middenberm heeft 
waarop bomen geplant zijn. 

De volgende drie factoren zijn belangrijk bij het berekenen van de afstand van de lichtmast tot 
de boom:

• de tak-vrije stam tot waar de kroon begint, snoeihoogte
• de kroonbreedte van de bomen,
• de lichtpunthoogte.

De kroonbreedte van de boom varieert naargelang de kroonvorm. Standaard wordt een ronde 
kroonvorm gebruikt. Soms zal de hoogte van het verlichtingstoestel aangepast moeten worden 
of door gebruik van een uithouder. Volgende tabel geeft een omvorming in functie van de ronde 
kroonvorm.

wortelpakket

kroonbreedte

kr
oo

nh
oo

gt
e

ta
kv

rij
e 

st
am

bo
om

ho
og

te

kroonbreedte boom
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type boom kroonhoogte

rond 1 x kroonhoogte

afgeplat rond 11/3 x kroonhoogte

zuil 1/3 x kroonhoogte

smal ovaal 1/2 x kroonhoogte

ovaal 2/3 x kroonhoogte

breed ovaal 4/5 x kroonhoogte

smal eirond 1/2 x kroonhoogte

eirond 2/3x kroonhoogte

breed eirond 4/5 x kroonhoogte

smal vaas 2/3 x kroonhoogte

vaas 4/5 x kroonhoogte

breed vaas 1 x kroonhoogte

hart 1 x kroonhoogte

smal piramidaal 1 x kroonhoogte

piramidaal 1 x kroonhoogte

breed piramidaal 1 x kroonhoogte

smal treur 11/3 x kroonhoogte

treur 1/2 x kroonhoogte

breed treur 1 x kroonhoogte

smal scherm 11/3 x kroonhoogte

scherm 2/3 x kroonhoogte

breed scherm 1 x kroonhoogte

Vuistregels voor het berekenen van de kroonbreedte
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takvrije stam 3 meter

lichtpunthoogte (m)

4 6 8 10 12 14 16

4 5 10 15,5 21 26,5 32 37
6 6 11 16,5 22 27,5 33 38 
8 7 12 17,5 23 28,5 34 39 
10 8 13 18,5 24 29,5 35 40 
12 9 14 19,5 25 - - -
14 10 15 - - - - -

16 - - - - - - -

18 - - - - - - -

20 - - - - - - -

22 - - - - - - -

24 - - - - - - -

26 - - - - - - -

Vo
lw

as
se

n 
kr

oo
nb

re
ed

te
 (m

)

takvrije stam 5 meter

lichtpunthoogte (m)

4 6 8 10 12 14 16

4 2 6 10,5 16 21,5 27 32
6 3 7 11,5 17 22,5 28 33
8 4 8 12,5 18 23,5 29 34 
10 5 9 13,5 19 24,5 30 35 
12 6 10 14,5 20 25,5 31 36 
14 7 11 15,5 21 26,5 32 37

16 8 12 16,5 22 27,5 33 38

18 9 13 17,5 23 28,5 34 39

20 10 14 18,5 24 29,5 35 40

22 - 15 19,5 26 - - -

24 - - - - - -

26 - - - - - - -

Vo
lw

as
se

n 
kr

oo
nb

re
ed

te
 (m

)

takvrije stam 4 meter

lichtpunthoogte (m)

4 6 8 10 12 14 16

4 2 7,5 13 18,5 24 29 34,5
6 3 8,5 14 19,5 25 30 35,5
8 4 9,5 15 20,5 26 31 36,5
10 5 10,5 16 21,5 27 32 37,5
12 6 11,5 17 22,5 28 33 38,5
14 7 12,5 18 23,5 29 34 39,5

16 8 13,5 19 24,5 30 35 -

18 9 14,5 20 - - - -

20 10 - - - - - -

22 - - - - - - -

24 - - - - - - -

26 - - - - - - -

Vo
lw

as
se

n 
kr

oo
nb

re
ed

te
 (m

)

takvrije stam 2,5 meter

lichtpunthoogte (m)

4 6 8 10 12 14 16

4 6 11,5 17 22,5 28 33 38,5
6 7 12,5 18 23,5 29 34 39,5
8 8 13,5 19 24,5 30 35 - 
10 9 14,5 20 - - - - 
12 10 - - - - - -
14 - - - - - - -

16 - - - - - - -

18 - - - - - - -

20 - - - - - - -

22 - - - - - - -

24 - - - - - - -

26 - - - - - - -

Vo
lw

as
se

n 
kr

oo
nb

re
ed

te
 (m

)

takvrije stam 4,5 meter

lichtpunthoogte (m)

4 6 8 10 12 14 16

4 2 6 11,5 17 22,5 28 33
6 3 7 12,5 18 23,5 29 34 
8 4 8 13,5 19 24,5 30 35 
10 5 9 14,5 20 25,5 31 36 
12 6 10 15,5 21 26,5 32 37
14 7 11 16,5 22 27,5 33 38

16 8 12 17,5 23 28,5 34 39

18 9 13 18,5 24 29,5 35 40

20 10 14 19,5 25 - - -

22 - 15 - - - - -

24 - - - - - - -

26 - - - - - - -

Vo
lw

as
se

n 
kr

oo
nb

re
ed

te
 (m

)

In de volgende reeks van tabellen vindt we het verband terug tussen de soort boom, zijn afmetin-
gen en de afstand tussen de boom en de lichtmasten. Per tak-vrije stam is er een tabel. In deze 
tabel is de x- as de lichtpunthoogte en de y-as de volwassen kroonbreedte. Het resultaat uit de 
tabel is de afstand tussen het centrum van de boom en de verlichtingsmast.
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29.b snelheIDsBegrenzers

Als je de zwakke weggebruiker wil beschermen of de snelheid van gemotoriseerde voertuigen wil 
regelen / verminderen, moet je de straat op bepalende manieren inrichten. Die hulpmiddelen vul-
len de verkeerssignalisatie aan en bestaan in verschillende vormen:

• wegversmalling
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