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1. Bespreking van enkele bijsturingen
• Criterium bebouwingsdichtheid

• Lengte van de overgangszones

• Principes rond dimmen en doven

2. Overzicht van nog verder uit te werken 
items



1. Bespreking van enkele bijsturingen



1. Criterium bebouwingsdichtheid

Huidige lichtvisie:
• Dichtbebouwde secties zijn ‘uitzonderlijke wegsecties’, zoals 

schoolomgevingen, toegangen tot parkings,…
• Bebouwingsdichtheid als parameter in plaats van 

erfontsluitingen, omdat deze parameter ook gebruikt wordt bij 
overgangen in snelheidsregimes
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Huidige Lichtvisie 

Niet verlichten, tenzij…

UITZONDERLIJKE WEGSEGMENTEN:
• Dichtbebouwde secties
• Schoolomgevingen
• Secties met frequent gebruikte parkeerplaatsen/toegangen 

naar parkings
• Secties met menging met fietsers
• Uitzonderlijke wegsecties (wegbeeld)

worden steeds verlicht



6Huidige lichtvisie 

A BA

Bebouwde kom 
( = 5 altijd verlichte 

typeruimtes)

Verlicht

Bebouwde kom 
( = 5 altijd verlichte 

typeruimtes)

Verkeerslichtengeregeld 
kruispunt

parking Dichte bebouwing:
•Minimum 6 wooneenheden
•33% bebouwingsdichtheid



1. Criterium bebouwingsdichtheid

Probleem met huidige lichtvisie:
• Moeilijk hanteerbaar criterium
• Rijwoningtypologie wordt ‘benadeeld’ in vergelijking met 

(brede) villa’s
• Bebouwingsdichtheid van 33% lijkt in sommige situaties te 

laag



1. Criterium bebouwingsdichtheid

Voorstel voor bijsturing:
• Toch werken met het aantal erfontsluitingen, dus met de 

eigenlijke conflictpunten
• Erfontsluitingen als conflictpunt samen bekijken met andere 

conflictpunten: toegangen tot parkings, langsparkeren –
‘conflictengeneratormodel’

• Onderscheid tussen puntgebonden en verspreide 
conflictpunten:
• Puntgebonden: inritten tot parkings, erfontsluitingen
• Verspreid: opeenvolging van puntgebonden conflictpunten 

of wegsegment met langsparkeren



1. Criterium bebouwingsdichtheid

Voorstel voor bijsturing:
• Factoren die bij deze conflictpunten een rol spelen:

• Aantal conflictpunten binnen een bepaalde afstand, of 
lengte van de verspreide conflicten

• Intensiteit van het gebruik
• Ruimtelijke configuratie / zichtbaarheid van de 

conflictpunten



1. Criterium bebouwingsdichtheid

Voorstel voor bijsturing:
• Verlichten vanaf:

• 15 erfontsluitingen in zone van 200m (dit betekent dat het 
cijfer wordt opgetrokken in vergelijking met huidige visie)

• Nog in onderzoek: weging van de conflictpunten:
• Intensiteit van het gebruik mee laten tellen:

• Vb. toegang tot appartementsgebouw telt als 
evenveel erfontsluitingen als er wooneenheden 
zijn?

• Bij duisternis intensief gebruikte parkeerplaatsen 
tellen dubbel? (vb. horeca,… : gerelateerd aan 
type functie en openingsuren)



1. Criterium bebouwingsdichtheid

Voorstel voor bijsturing:
• Nog in onderzoek (weging van de conflictpunten):

• Middenberm vermindert conflicten, dus conflicten tellen 
voor de helft mee?

• Waar zichtbaarheid niet goed is (bomen, verkeersborden, 
zone met geparkeerde wagens,…): conflictpunten tellen 
dubbel? 

• Zone 30-50: standaard verlichten?



2. Lengte van de overgangszones

Huidige lichtvisie:
• Lengte van de overgangszone licht-donker/donker-licht wordt 

gerelateerd aan het snelheidsregime op de weg en is 
gebaseerd op de zichtbaarheidsafstand voor voetgangers:
• 200m bij een snelheidsregime van 90km/u
• 150m bij een snelheidsregime van 70 km/u
• 100m bij een snelheidsregime van 50 km/u

• Dit is iets korter dan 10 seconden, wat in Frankrijk gehanteerd 
wordt als aanpassingstijd licht-donker

• In de overgangszones geldt een minimaal verlichtingsniveau 
cfr. norm voor het wegsegment



2. Lengte van de overgangszones

Probleem met huidige lichtvisie:
• Overgangszones lijken vrij lang, waardoor er minder 

onverlichte segmenten overblijven
• In Nederland wordt 5 seconden aanpassingstijd licht-donker 

gehanteerd



2. Lengte van de overgangszones

Onderzoek voor bijsturing:
• Lengte van de overgangszone relateren aan stopafstanden 

(afgerond, evt nog bijkomende veiligheidsfactor?):
• 140m in plaats van 200m bij 90 km/u 
• 90m in plaats van 150m bij 70 km/u
• 50m in plaats van 100m bij 50 km/u

• Lengte van de overgangszone op basis van 5s aanpassingstijd 
(Nederlandse situatie):
• 125m bij 90 km/u
• 100m bij 70 km/u
• 70m bij 50 km/u

• Opmerking: lichtpunten om de 40-50m tussenafstand: voor de 
duidelijkheid werken met aantal lichtpunten?



2. Lengte van de overgangszones

Onderzoek voor bijsturing:
• Navraag bij Peter Bracke (KULeuven) en Tom Heymans 

(tunnelverlichting):
• Overgangszones liever niet inkorten
• Vlaamse context anders dan de Nederlandse (lagere 

niveaus, dus minder aanpassingstijd nodig) 
• Voorstel behoud huidige visie?



3. Dimmen en doven

Huidige lichtvisie:
• Algemene principes rond dimmen en doven

• Waar en wanneer het kan
• Geen concrete richtlijnen opgenomen, eerder algemene 

bewoordingen



3. Dimmen en doven

Vraag tot bijsturing:
• Veel gemeenten kunnen dimmen en doven
• Nood aan meer concrete richtlijnen



3. Dimmen en doven

Voorstel voor bijsturing:
• Puntgebonden wegverlichting (erfontsluitingen, toegangen tot 

parkings) en doorlopende wegsegmenten worden gedimd
• Dimmen gebeurt op vaste tijdstippen: tussen 12u en 5u
• Geen verschillende regimes voor week- en 

weekendnachten of seizoensgebonden regimes
• Op uitdrukkelijke vraag van de gemeente en in overleg 

met AWV kunnen deze segmenten of punten ook gedoofd
worden op dezelfde tijdstippen (dit kan nu al)
• Vooral bij puntgebonden verlichting waar ‘s nachts 

geen activiteit meer is (en dus reden voor verlichting 
wegvalt) – na screening op verkeersveiligheid



3. Dimmen en doven

Voorstel voor bijsturing:
• Conflictpunten: 

• Worden ook gedimd tussen 12u en 5u
• Zonder mogelijkheid tot doven

• Terug aanschakelen of vermeerderen van de lichtstroom kan 
in specifieke omstandigheden
• Slecht weer, calamiteiten
• Via telebeheer
• Wie heeft welke bevoegdheid hierin? 



4. Flankerende maatregelen

Huidige lichtvisie:
• Vrijblijvende opsomming van mogelijke flankerende 

maatregelen
• Soms te weinig toegepast op Vlaamse context en Belgische 

wegcode

Vraag tot bijsturing:
• Meer concrete richtlijnen voor Vlaamse situatie



4. Flankerende maatregelen

Voorstel voor bijsturing:
• Bijkomende toelichting en herschikking:

• Goede staat van de weg
• Signalisatie

• Verticale signalisatie
• Bebakening
• Verkeersborden
• Overige verticale signalisatie

• Horizontale signalisatie
• Wegmarkeringen
• Overige passieve en actieve markeringen



4. Flankerende maatregelen

Voorstel voor bijsturing:
• Goede staat van de weg

• Aard van het wegdek 
(weerspiegelingseigenschappen van het 
materiaal, R-klasses)

• Staat van het oppervlak (sleet, vlakheid, 
natheid, vervuiling)

• Wegoppervlak moet als 
achtergrondbeeld dienen voor de 
wegmarkeringen, voorwerpen en andere 
gebruikers



4. Flankerende maatregelen

Voorstel voor bijsturing:
• Verticale signalisatie - bebakening

• Functie: informeren over het komende verloop van de weg
• Zichtbaarheid overdag: voorkeur voor witte signalisatie
• Zichtbaarheid bij duisternis: 

• reflectoren aan de rechterzijde mogen enkel rood, 
amberkleurig of oranje zijn (voorkeur voor amber bij 
AWV: beste retroreflectie)

• Reflectoren aan de linkerzijde mogen enkel wit zijn
• Aandacht voor 

• materiaalgebruik van de retroreflector
• Hoogte van de retroreflector
• Tussenafstand gerelateerd aan snelheidsregime



4. Flankerende maatregelen

Voorstel voor bijsturing:
• Verticale signalisatie - verkeersborden

• Aandachtspunten
• Oordeelkundige plaatsing van het bord ifv aanstraling

door koplampen en in overeenstemming met het 
verkeersreglement

• Gebruik van retroreflecterende borden met juiste 
materiaalgebruik (folietypes)

• Goed onderhoud van de borden (aandacht voor 
kleurvervaging, verdraaiing, bevuiling, zichtbaarheid…)

• Verkeersborden hebben geen geleidende functie
• Daarom bij voorkeur geen bijkomend retroreflecterend

materiaal aanbrengen op de steunen



4. Flankerende maatregelen

Voorstel voor bijsturing:
• Wegmarkeringen

• Aandachtspunten
• Onderhoud en gebruik van duurzame materialen
• Zichtbaarheid overdag: witheid van de markering van 

belang
• Zichtbaarheid bij duisternis:

• Gebruik van glasparels voor de retroreflectie
• Bij voorkeur gestructureerde markering (ifv

zichtbaarheid bij regenweer)
• Ribbelmarkeringen kunnen bijkomend overwogen 

worden
• Aandacht voor geluidsoverlast 



4. Flankerende maatregelen

Voorstel voor bijsturing:
• Overige markeringen

• Actieve of passieve wegdekreflectoren, in of op het 
wegdek – aandachtspunten:
• Overrijdbaarheid: 

• liefst 1 vlak met wegdek
• Indien op het wegdek: bij voorkeur niet in het 

rijvak
• Plaatsing 10 cm buiten wegmarkeringen (vermijden 

dat ze moeten afgeplakt worden bij 
hermarkeringsbeurt)

• Actieve markering: voldoende voeding van de LED’s
• Verder uit te werken: wanneer welke maatregelen gebruiken? 



5. Overige aanpassingen

• Bijkomende toelichting in de inleiding:
• Verduidelijken toepassingsgebied van de lichtvisie
• Verduidelijken implementatie
• Verduidelijken lichtvisie = kader en geen norm
• Bijkomende toelichting omtrent begrippen 

verkeersveiligheid en sociale veiligheid



5. Overige aanpassingen

• Verduidelijkingen:
• Relatie wegencategorisering – types wegsegmenten
• Maatregelen tegen storende omgevingsverlichting
• Afstemming dienstorder tunnels en onderdoorgangen
• Verduidelijkende tabel lichtvisie op kruispunten en 

rotondes

• Aanpassingen:
• Wijzigingen kleurtemperatuur (4.000K-2.900K)
• Kleinere tekstuele aanpassingen en correcties (vb. foto’s)



2. Overzicht van nog verder uit te werken 
bijsturingen



Nog verder uit te werken

• Flankerende maatregelen
• Wanneer welke maatregelen toepassen?

• Al dan niet verlichting van fietspaden en fietswegen
• Nog verdere afstemming met Fietsberaad, Fietsersbond, 

fietsmanager Vlaamse overheid
• Lichtvisie voor oversteken

• Verder interne afstemming ifv implementeerbaarheid
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BEDANKT!
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