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1 Aanleiding 
 
Op 16 oktober 2010 heeft Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde 
Crevits haar plan aangekondigd om de verlichting op autosnelwegen te doven als het kan 
en de snelwegen te verlichten als het moet. Zij gaf dan ook de opdracht aan het 
Agentschap Wegen en Verkeer om een lichtvisie voor de Vlaamse autosnelwegen uit te 
werken. 
 
Op 17 december 2010 organiseerde het kabinet van minister Crevits een overleg met het 
Agentschap Wegen en Verkeer, het Vlaams Verkeerscentrum, BIVV, VAB, Touring, 
federale Wegpolitie, Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra, UPTR en de Vlaamse 
Stichting Verkeerskunde. Elk van de betrokken partners heeft bij die gelegenheid zijn 
aandachtspunten kunnen meegeven.  
Tijdens de vergadering werd door de verschillende leden o.a. de volgende 
bekommernissen geuit: 
- In bepaalde omstandigheden kan het toch aangewezen om (extra) te verlichten:  

� bij calamiteiten (federale politie beslist en vraagt via wachtdienst van AWV om 
verlichting te ontsteken),  

� bij wegenwerken,  
� bij extreme weersomstandigheden (eveneens op verzoek van federale 

wegpolitie). 
- De kwaliteit van de markeringen op autosnelwegen moet zeker voldoende zijn. 

Vergelijken met buurlanden is aangewezen. 
- Lokale specifieke situaties moeten worden meegenomen in de analyse (verblinding, 

ongevallen, …). 
- Opvolging, monitoring en bijsturing van de principes is nodig 
- De verkeersintensiteiten op een wegvak moeten meegenomen worden als parameter 

om te bepalen of er verlicht wordt of niet. 
- Er moet een communicatieplan opgemaakt worden om de nieuwe lichtvisie voor de 

autosnelwegen in Vlaanderen te communiceren en uit te leggen aan de 
weggebruikers. 

 
Deze nota geeft de nieuwe lichtvisie voor de autosnelwegen in Vlaanderen weer. Hierin 
staan de modaliteiten voor het invoeren van deze nieuwe lichtvisie en is het lichtplan 
weergegeven, alsook de gewenste flankerende maatregelen.  
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Bij het bepalen van het lichtplan heeft AWV rekening gehouden met het regelgevend 
kader, de benchmark, de maatschappelijke context en de technologische context zoals 
later in deze nota staat beschreven. 
Hierbij is de verkeersveiligheid steeds als uitgangspunt genomen. 
 

De volgende vragen zullen verder in deze lichtvisie beantwoord worden: 
 
1. Op welke wegvakken moeten er nog verlichtingspalen voorzien worden? 
2. Waar worden de autosnelwegen altijd verlicht? 
3. Wanneer wordt er verlicht met een dynamische aansturing? 
4. Welke intensiteit van verlichting is wanneer nodig? 
5. Wat zijn de flankerende maatregelen? 

 
 

2 Voorgeschiedenis 
 
De beslissing van minister Crevits om de doorlopende middenbermverlichting te 
herbekijken, is niet de eerste verandering van het verlichtingsprincipe van autosnelwegen 
in Vlaanderen.  
 
Minister Chabert bijvoorbeeld heeft ten tijde van de oliecrisis in de jaren ’70 beslist de 
openbare verlichting op een aantal autosnelwegen te doven uit besparingsoverweging. 
 
Sinds de ministeriële richtlijn van minister Baldewijns in 1997 werd de 
middenbermverlichting gedoofd tussen 0u30 en 5u30. De keuze voor dit starre venster 
werd bepaald in functie van de historische verkeersintensiteiten en werd overal uniform 
toegepast, onafhankelijk van de intensiteiten op elk wegsegment afzonderlijk.  
 
In 2007 besliste toenmalig bevoegd minister Kris Peeters dit venster te verruimen; een half 
uur vroeger uitschakelen en een half uur later inschakelen, wat betekent dat de 
middenbermverlichting sindsdien op de meeste plaatsen gedoofd wordt van 0u tot 6u. Op 
de belangrijkste ringwegen (R0 ring rond Brussel en R1 ring om Antwerpen) wordt de 
middenbermverlichting niet overal gedoofd. De verlichting van de op- en uitritcomplexen 
wordt evenmin gedoofd. 
 
Het in- en uitschakelen van de verlichting op autosnelwegen gebeurt momenteel in 
overeenstemming met het vaste uurrooster van de Vlaamse overheid waarop een 
correctie kan gebeuren van max 20 min in functie van de lichtniveaus die op die dag 
worden gemeten. Aan elke dag van het jaar is een in- en uitschakeltijd verbonden die 
verschilt naarmate het jaar vordert. Daarnaast wordt de hoeveelheid licht gemeten door 
middel van fotocellen. Wanneer een dag donkerder blijkt te zijn dan theoretisch volgens de 
kalender verwacht, kan er vroeger ingeschakeld worden of later uitgeschakeld. Momenteel 
wordt de middenbermverlichting op de autosnelwegen die geen ringwegen zijn, gedoofd 
van 0u to 6u. Op de Ring rond Brussel (R0) en de Ring rond Antwerpen (R1) wordt de 
verlichting niet gedoofd. 
 
In oktober 2010 beslist minister Crevits om te werken aan een moderne lichtvisie waarbij 
de verlichting op autosnelwegen wordt gedoofd als het kan en de snelwegen worden 
verlicht als het moet. In opdracht van de minister maakte AWV deze nota op waarin de 
lichtvisie voor de autosnelwegen staat beschreven. 
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3 Regelgevend kader 
 
Er bestaat geen wetgeving omtrent openbare verlichting op autosnelwegen in België. Ook 
op Europees niveau is hier geen wetgeving rond. 
 
Wel bestaat er een Europese geharmoniseerde normenreeks omtrent wegverlichting. 
Op dit moment wordt er gestart met de herziening van deze basisnormgeving, de reeks 
13201. Deze bestaat momenteel uit 3 officiële normen en een technisch rapport, nl. 

• CEN TR 13201-1 Selectie van prestatieklassen 

• NBN EN 13201-2 Prestatie-eisen 

• NBN EN 13201-3 Berekening van verlichtingsprestaties 

• NBN EN 13201-4 Methoden voor het meten van verlichtingsinstallaties 
 
In de toekomst zal er ook een deel 5 over energie-efficiëntie aan toegevoegd worden. 
Wanneer het deel 1 (technisch rapport TR 13201-1) omgezet wordt naar Europese norm, 
zal dit betekenen dat we niet meer zelf de verlichtingsniveaus kunnen vastleggen, maar 
dat dit normatief bepaald zal zijn op basis van de tussenafstanden van de op- en uitritten, 
de verkeersintensiteiten en de scheiding van de rijbanen.  
 
AWV heeft bij de opmaak van deze lichtvisie dit technisch rapport al als normatief 
beschouwd, om dit over een paar jaar niet terug te moeten aanpassen zodra de norm een 
feit is.  
 
In afwachting dat dit technisch rapport norm wordt, is er op Belgisch niveau een norm 
opgemaakt die de bestaande niveaus en praktijken een regelgevend kader geeft. Deze 
wordt in het najaar van kracht. In deze Belgische norm wordt ook een kader gecreëerd 
voor verantwoorde dimming, zo mag je bij gewijzigde omstandigheden gedurende de 
nacht 1 verlichtingsniveau dalen.  
 
 

4 Benchmark 
 
De manier van verlichten in de andere gewesten en onze buurlanden werd onderzocht: 
waar, wanneer en hoe worden autosnelwegen verlicht in het Waals en Brussels Gewest, 
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. 
 

4.1 Waals Gewest 

Doorlopende middenbermverlichting wordt geplaatst: 

• ten minste 500m voor en na de aansluiting van op- en uitritten.  

• op wegvakken die vaak te maken hebben met winterse toestanden, mist, hellingen, 
viaducten 

• als de tussenafstand kleiner is dan 7 à 8km 

• op drukke snelwegen (vanaf 2800 pae1/nacht) 

• op ongevalsgevoelige locaties. 
Het toepassen van deze criteria maakt dat het grootste gedeelte van het Waalse 
autosnelwegennet uitgerust is met doorlopende middenbermverlichting. 
Op een groot gedeelte van het autosnelwegnet wordt de verlichting gedoofd van 0u30 tot 
5u30, behalve in winterse omstandigheden. Sommige locaties zijn uitgerust met een 
systeem om 1 op 2 lampen uit te schakelen om zo het verlichtingsniveau te laten zakken. 

                                                 
1
 pae = personenauto equivalenten 
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De op- en uitritten worden permanent verlicht. 

 

4.2 Brussels Gewest 

De autosnelwegen zijn allemaal uitgerust met doorlopende verlichting en verlichting van 
op- en uitritten. Deze brandt permanent. Het gaat hier over drukke wegsegmenten met 
veel weefbewegingen en vaak ook lokale specifieke situaties die verlichting verantwoorden 
(bocht van Vorst; viaduct Hermann Debroux, complex Pede). 
 

4.3 Nederland 

In Nederland bestaat er een systeem van dynamische verlichting. Op basis van de actuele 
verkeersintensiteit, duisternis, weersomstandigheden, wegenwerken of calamiteiten 
worden de snelwegen al dan niet verlicht. Op wegen met spitsstroken wordt steeds 
verlichting geplaatst. Als er doorlopende verlichting wordt geplaatst worden ook de op- en 
uitritten verlicht. 
 
Er wordt voor bestaande wegen verlichting geplaatst als de I2/C3 ratio groter is dan 80% op 
een gemiddeld spitsuur.  
Op nieuwe wegvakken wordt het criterium “overschrijden van 1500 pae/u/rijstrook” in het 
verwachte gebruik gehanteerd om te beslissen of er al dan niet verlichting wordt voorzien. 
 
Naast het al dan niet verlichten maakt Nederland ook gebruik van verschillende 
lichtintensiteiten. Men schakelt in naar 100% verlichting als I/C groter wordt dan 50% 
(1100 pae/u/rijstrook) en schakelt over naar 20% verlichting als de I/C daalt onder 36% 
(800 pae/u/rijstrook). In principe gebeurt het schakelen automatisch en in realtime, maar in 
de praktijk is dit meestal vast tijdsgestuurd. In natuurgebieden dooft men volledig in plaats 
van de 20% verlichting te gebruiken. (20% verlichting geeft slechts 50% energiewinst en 
geen 80%; 20% verlichting betekent dat je geleiding hebt, maar je ziet niets meer) 
Bij slechte weersomstandigheden (onder meer bij regenweer), werk in uitvoering en 
calamiteiten wordt steeds naar 100% geschakeld. 
Als de spitsstroken opengesteld worden, wordt de verlichting steeds op 100% geschakeld. 
 

4.4 Frankrijk 

In Frankrijk is er over het algemeen erg weinig tot geen verlichting op autosnelwegen. 
Enkel ter hoogte van tollocaties en lokale specifieke situaties (grote steden, bochten, 
versmalde rijstroken, verstedelijkte autosnelweg) wordt verlichting overwogen en 
geplaatst. Indien er op deze wegvakken op- en uitritten zijn, worden deze ook mee verlicht. 
Als er geen doorlopende verlichting is, wordt er niet verlicht. De verlichting die geplaatst 
wordt, brandt bij duisternis altijd.  
 

4.5 Duitsland 

In Duitsland is er geen verlichting op autosnelwegen. Heel uitzonderlijk wordt een snelweg 
door een stadscentrum verlicht.  
 

                                                 
2
 I = welke hoeveelheid verkeer rijdt er momenteel op de weg 

3
 C = wat is de theoretische maximale hoeveelheid verkeer dat een weg kan verwerken 
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4.6 Luxemburg 

In Luxemburg hebben de meeste snelwegen doorlopende verlichting, zeker in de 
omgeving van de stad Luxemburg. Vaak is deze in afwijking tot vele andere landen niet 
centraal, maar in de zijberm geplaatst. Het verlichtingsniveau is opmerkelijk hoger dan in 
Vlaanderen. Er zijn echter ook snelwegen zonder verlichting.  
Er wordt rekening gehouden met lokale specifieke situaties als tunnels en hellingen om 
verlichting te plaatsen. De verlichting brandt permanent ’s nachts. 
 
De op- en uitritcomplexen en de verkeerswisselaars zijn bijna altijd verlicht. 
 

4.7 Conclusie 

De manier waarop onze buurlanden hun wegen verlichten, verschilt enorm. Toch is er een 
algemene tendens om enkel te verlichten waar nodig. 
 
 

5 Wetenschappelijk onderzoek 

 

5.1 Studies van het BIVV 

Aan het BIVV werden de relevante studies opgevraagd. Enkel onderstaande rapporten 
werden overgemaakt betreffende verslaggeving omtrent autosnelwegverlichting.  
 
CEDR “Road lighting report”, 2010  
In het CEDR Road lighting report is opgenomen dat het effect van verlichting op 
doorlopende secties veel minder is dan in het verleden werd aangenomen. Het 
achterliggende onderzoek is een Brits onderzoek waar de ongevalreductie geschat wordt 
op “maar” 10% op doorlopende secties. 
 
Marc Vansnick (BIVV) “Hoe veilig is ons nachtelijk verkeer”, Artikel Via Secura p.20-21, 
1996 
Dit artikel stelt dat men sneller zou rijden met verlichting aan omdat men beter zicht heeft, 
maar stelt vooral dat er gelet op de verkeersintensiteit veel ongevallen gebeuren ‘s nachts; 
medeoorzaken zijn vermoeidheid en alcoholgebruik. De gevolgen van deze ongevallen zijn 
ook nefaster dan gemiddeld, en veel ongevallen gebeuren tegen een hindernis. 
Het is echter niet correct te denken dat verlichting langdurig helpt tegen vermoeidheid. 
Verlichting zal slechts een paar minuten helpen en geen blijvend effect hebben.  
 
 

5.2 Per Ole Wanvik “Road lighting and traffic safety”, Trondheim, 2009 

Dit betreft een literatuurstudie (doctoraatsthesis) van bestaande onderzoeken naar de 
effecten van wegverlichting in Europa. Het behandelt zowel autosnelwegen als andere 
wegen. 
In deze studie worden de volgende besluiten naar toekomstige autosnelwegverlichting en 
nood aan verder onderzoek beschreven: 
1. Wegverlichting is mogelijk een effectieve veiligheidsmaatregel op autosnelwegen 

gedurende de komende jaren. Op langere termijn zal het voordeel van wegverlichting 
mogelijk gereduceerd worden door de implementatie van nieuwe auto- en 
wegtechnologie 

2. Het is belangrijk dat voertuigen die van de weg af geraken veilig worden opgevangen 
alvorens een paal, ander voertuig of obstakel te raken. 
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3. Toekomstige autosnelwegverlichting zal dynamisch, adaptief vanuit het oogpunt van 
energie-efficiëntie moeten zijn 

4. De relatie tussen verlichtingsniveau en ongevalrisico is onbekend en dient in een 
internationale context onderzocht. Bij dynamische wegverlichting is het belangrijk te 
weten hoe het verlagen van het niveau het ongevalrisico beïnvloed. 

5. LED geleideverlichting kan een alternatief zijn voor wegverlichting op autosnelwegen 
met lage verkeersintensiteiten. Dit vooral vanuit het oogpunt van energieverbruik. Dit 
dient evenwel verder onderzocht. 

6. LED geleideverlichting en lichte wegdekoppervlakken zijn mogelijk ook nuttig in 
combinatie met wegdekverlichting vanuit het oogpunt van energieverbruik en 
geoptimaliseerd veiligheidseffect. Pilootprojecten dienen hiervoor opgezet. 

 
 

6 Duurzaamheidsparameters 

 

6.1 Energiebesparing 

Er is een zeer groot draagvlak om het energieverbruik en vooral de CO2 emissies te 
reduceren. Dit vloeit voort uit een internationale context (Kyoto, Kopenhagen, Cancun), 
maatregelen die de klimaatopwarming dienen tegen te gaan.  
 
De Europese Unie heeft drie belangrijke klimaatdoelstellingen voor 2020: 20% minder 
uitstoot aan broeikasgassen, 20% van alle energie uit hernieuwbare bronnen en 20% 
minder energieverbruik. 
 

6.2 Lichthinder en lichtvervuiling 

Het beperken van de lichthinder en lichtvervuiling speelt eveneens een rol bij de 
beleidsbeslissing om de middenbermverlichting niet langer standaard te ontsteken binnen 
de vastgelegde tijdsvensters. 
 
Lichthinder is de overlast veroorzaakt door kunstlicht als regelrechte verblinding, als 
verstorende factor bij het verrichten van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als bron 
van onbehagen. Een bijzonder gevoelige groep voor lichthinder zijn astronomen.  
 
De wetenschappelijke definitie van lichtvervuiling is een wijziging van lichtniveaus in de 
buitenlucht als gevolg van kunstmatige verlichting. 
 
Impact op fauna en flora 
Dieren ondervinden lichthinder door versnippering en beïnvloeding van hun leefgebied en 
door verstoring van hun bioritme. De impact hangt sterk af van diersoort tot diersoort. 
Insecten ondervinden vooral nadeel van blauw licht. Andere (nachtelijke) diersoorten 
(trekvogels) hebben eerder last van geel licht. Om de impact op fauna te beperken, zal dus 
afhankelijk van de locatie en de daar thuis horende soorten een doordachte keuze moeten 
gemaakt worden. 
Dit betekent concreet dat bij de beslissing over de openbare verlichting op autosnelwegen 
per wegvak of traject ook de impact op fauna en flora een beslissende rol kan spelen. 
Deze afweging gebeurt op het einde van de analyse in overleg met de collega’s van het 
beleidsdomein Leefmilieu Natuur en Energie (o.a. Agentschap voor Natuur en Bos). 
 
De impact op de flora is veel minder bekend; er zijn weinig of geen nadelige effecten 
bekend. Ze wordt voornamelijk vertaald in termen van groeihinder en verstoring van de 
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seizoenscyclus (bijv. het langer houden van de bladeren met bijvoorbeeld vorstschade tot 
gevolg).  
 
 

7 Technologische context 
 

7.1 Kwaliteit van de verticale en horizontale signalisatie (markeringen) 

Door een aantal technologische en organisatorische evoluties zijn de voorschriften en de 
kwaliteit van de horizontale signalisatie (markeringen) in Vlaanderen de afgelopen jaren 
sterk verbeterd, in het bijzonder naar duurzaamheid of bestendige prestaties in de tijd.  
Tot voor kort werd het onderhoud van de markeringen uitgevoerd volgens een 
middelenverbintenis waarbij een bepaalde retroreflectiewaarde werd opgelegd en 
gecontroleerd onmiddellijk na het aanbrengen van de markeringen, waarna een oplevering 
gebeurde. 
Bij de invoering van de nieuwe versie van het standaardbestek (SB 250 v2.2) wordt sinds 
april 2011 standaard een resultaatsverbintenis toegepast voor de markeringen. 
 
Dit betekent dat het gevraagde niveau van retroreflectie, waarvan de norm sinds 2011 
werd opgetrokken, niet alleen na aanbrengen maar ook gedurende een bepaalde periode 
nadien wordt aangehouden en gecontroleerd. 
 
Om deze resultaatsverbintenis goed te kunnen opvolgen en controleren, zeker op 
autosnelwegen, en om een globaal overzicht te hebben van de kwaliteit van de 
markeringen in Vlaanderen zal de afdeling EVT4 in 2011 een mobiele retroreflectometer 
aanschaffen. Dit is een toestel gemonteerd op een wagen dat al rijdend de retroreflectie-
eigenschappen van de markeringen meet, te vergelijken met de ARAN die al rijdend de 
toestand van het wegdek registreert. 
 
Ook in het onderhoud van markeringen op autosnelwegen wordt dit jaar het bestek voor 
een proefproject voor een resultaatsverbintenis opgemaakt. Een aannemer zal dan de 
markeringen van een bepaald wegvak of een aantal wegvakken (bijv. een 
autosnelwegendistrict) gedurende een vastgelegde periode in een goede staat moeten 
houden, waarbij over de volledige duur van het contract controles op de kwaliteit zullen 
worden uitgevoerd.  
Het bestek hiervoor is opgemaakt en werd al een eerste maal besproken met Inspectie 
van Financiën.  
 
De markeringen op autosnelwegen gebeuren met thermo- of koudplasten of met 
voorgevormde markeringsproducten. De gekozen methode bepaalt ook mee de 
gemiddelde levensduur van de markering. 
 
Alhoewel de levensduur van een markering afhankelijk is van een groot aantal factoren, 
wordt er van uit gegaan dat deze levensduur benaderd kan geraamd worden op: 
- 3 jaar voor thermo- of koudplasten (op de autosnelwegen vindt men nu vooral 

thermoplasten); 
- 6 jaar voor voorgevormde markeringen. 
 
Om de hinder voor de weggebruikers tot een minimum te beperken wordt er voor 
autosnelwegen in het SB 250 v2.2 opgelegd dat de scheiding tussen de rijstroken 
onderling in voorgevormde markering moet zijn en dat de rand tegen de middenberm en 

                                                 
4
 EVT: afdeling Expertise Verkeer en Telematica van het Agentschap Wegen en Verkeer 
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de rechterrand van de rijbaan ofwel met thermo- of koudplast ofwel met voorgevormde 
markering gebeurt. 
 
Naast de kwaliteit van de markeringen is ook de kwaliteit van de retroreflecterende folies 
voor de verticale signalisatie, de verkeersborden, sterk verbeterd door het implementeren 
van prismatechnologie in de folies. Dit betekent dat de borden ’s nachts beter zichtbaar 
zijn voor de weggebruikers. 

7.2 Visuele waarneming 

In de onderstaande tabel wordt voor een aantal types van verlichtingsinstallaties in de 
laatste 2 kolommen de verblindingsindex (TI) van de verlichtingsinstallatie weergegeven 
voor respectievelijk een waarnemer van 23 jaar en een waarnemer van 50 jaar. 
 

23 jaar 50 jaar

tussenafstand hoogte Luminantie Uo Ul TI% TI%

installatie 1 35 9 1,1 0,62 0,72 15 21

installatie 2 35 8 1 0,6 0,74 18 25

installatie 3 40 8 1 0,61 0,66 15 21

installatie 4 theoretisch 45 8 1* 0,53 0,6 11 15

installatie 5 theoretisch 50 8 1* 0,5 0,5 9 12  
Bron: CEN TC 169 

 
Boven een verblindingsindex (TI) van 15% wordt visueel waarnemen sterk gehinderd. Dit 
geeft aan dat in de toekomst meer mensen nood zullen hebben aan kwaliteitsvollere 
verlichting.  

 
 

Bron: CEN TC 169 

 
Het gevolg van deze verblinding wordt aangetoond door bovenstaande grafiek. Het geeft 
enerzijds aan dat gelijkmatigheid (Ul) een belangrijke factor is bij het zien van doelen of 
obstakels (daardoor stijgen beide curves bij dalende gelijkmatigheid) en dat bij een zelfde 
lichtniveau en gelijkmatigheid het zien van doelen of obstakels drastisch daalt in functie 
van de leeftijd (dit verklaart het niveauverschil tussen de curves).  
Het belang van de uniformiteit geeft aan dat het doven of weglaten van 1 paal op 2 geen 
goede optie is omdat dit juist de uniformiteit van de verlichting drastisch doet dalen. 
Uniformiteit is één van de belangrijke parameters voor een kwaliteitsvolle verlichting. Bij 
het doven van 1 paal op 2 krijg je bijgevolg een oncomfortabele en verkeersonveiligere 
situatie.  
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Sommige palen dragen meerdere verlichtingstoestellen. Men zou ook kunnen denken dat 
1 op 2 verlichtingstoestellen uitschakelen een optie is. Dit betekent echter een halvering 
van het niveau zodat het te laag wordt om obstakels te kunnen zien. Men schakelt in dat 
geval over van verlichting naar geleiding. 
 

7.3 Verbeterde wagentechnologie 

Hedendaagse wagens worden uitgerust met veel betere koplampen dan enkele decennia 
geleden. De verlichting van de huidige koplampen reikt pakweg 60 m. Vroeger werd 
eerder 40 à 50 m aangenomen. 
Anderzijds kan het positieve effect van de eigen koplampen een nadeel vormen voor 
voorliggende bestuurders of tegenliggers.  
Op sommige locaties werd er een groenscherm voorzien om tegenliggers te beschermen 
tegen verblinding. Ook de hoogte van de afschermende constructies (betonnen 
veiligheidsconstructies) in de middenberm is toegenomen. Indien er toch nog een risico op 
verblinding bestaat (zoals bijv. langs de E40 t.h.v. Wetteren), worden er bovenop de 
middenberm lamellen geplaatst die de verblinding tegengaan. De mate waarin verblinding 
optreedt, hangt af van de lokale omstandigheden, de helling, de hoogte van de 
afschermende constructies.  
Dit probleem van verblinding zal meegenomen worden bij de evaluatie van de maatregel 
om de middenbermverlichting te doven en indien relevant zullen op specifieke plaatsen 
bijkomende maatregelen genomen worden. 
 
Allerhande “Advanced Driver Assistance Systems” worden meer en meer in wagens 
geïntegreerd. Het gaat hem hier onder meer over adaptieve cruise control, lane warning 
systems, automatische noodstop, te dicht naderen ten opzichte van voorligger, 
waarschuwing voor zijdelingse obstakels, en meer bekende en ingeburgerde systemen als 
ABS, ESP en ESC.  
Om het probleem van verblinding door achteropkomend verkeer op te lossen wordt nu 
reeds vaak een automatisch dimbare spiegel geïnstalleerd. 
 
De nieuwe wagentechnologieën hebben in een langer termijnperspectief een enorm 
potentieel (zie ook besluit 1 van de studie in 5.25.1).  
 

7.4 Intelligente transportsystemen (ITS) 

In de toekomst zullen meer en meer intelligente transportsystemen geïmplementeerd 
worden. Het doel van al deze systemen kan variëren: 

• het bewerkstelligen van een modale verschuiving; 

• routegeleiding (al dan niet in het geval van calamiteiten); 

• aanbevelingen geven bijv. uitstel van vertrek; 

• geven van waarschuwing bij gevaren van zowel infrastructuur als door 
omliggende voertuigen.  

 
Ook ITS heeft op termijn een enorm potentieel (zie ook besluit 1 van de studie vermeld in 
5.2).  
Voor ITS is het nog onduidelijk welke systemen en modaliteiten op grote schaal in Europa 
zullen geïmplementeerd worden. 
 
 

8 Lichtplan 
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Op basis van al het voorgaande werd een lichtplan opgesteld. AWV is daarbij van oordeel 
dat openbare verlichting langs autosnelwegen meer en meer maatwerk is. 
Lighting = right time, right place, right level. 
 
Voor elk wegvak tussen twee op- en uitritcomplexen op de Vlaamse autosnelwegen zal 
een afweging gebeuren op basis van enkele criteria die in dit hoofdstuk beschreven staan. 
 

De volgende vragen zullen dus beantwoord worden: 
 
1. Op welke wegvakken moeten er nog verlichtingspalen voorzien worden? 
2. Waar worden de autosnelwegen altijd verlicht? 
3. Wanneer wordt er verlicht met een dynamische aansturing? 
4. Welke intensiteit van verlichting is wanneer nodig? 
5. Wat zijn de flankerende maatregelen? 

 
 
Bij het opstellen van deze criteria heeft AWV zich gebaseerd op de geldende Europese 
normen (EN 13201 reeks) die er bestaan rond wegverlichting zoals ook al beschreven 
werd in hoofdstuk 3 van deze lichtvisie. 
 

8.1 Op welke wegvakken moeten er nog verlichtingspalen voorzien 
worden? 

8.1.1 De op- en uitritten en de verkeerswisselaars van autosnelwegen worden altijd 
verlicht. 

Ter hoogte van een complex of verkeerswisselaar ontstaan weefbewegingen door het uit- 
en invoegen van het verkeer. Een goede verlichting is hier aangewezen omwille van het 
nodige dieptezicht. In duisternis is het dieptezicht nl. beperkt.  
Aan het principe van de verlichting van op- en uitritten en ter hoogte van complexen 
verandert dus niets. Deze verlichting blijft de hele nacht branden, zoals nu reeds het geval 
is. Dit zorgt voor een uniform beeld bij de weggebruiker. 
 

De op- en uitritten en de verkeerswisselaars van de Vlaamse autosnelwegen behouden 
overal hun verlichtingspalen en blijven onveranderd altijd verlicht. 

 

8.1.2 Tussenafstand van de op- en uitritcomplexen of verkeerswisselaars. 

Als complexen elkaar snel opvolgen zou men een snelle afwisseling krijgen van donker-
licht-donker-licht-donker. Dit heeft als nadelige effecten: 

• verlagen van het comfort 

• daling van de zichtbaarheid ter hoogte van de overgang van verlichte naar 
donkere gebieden (een aanpassing van het oog aan de onverlichte weg duurt 
15-20s en zorgt dus voor een waarnemingsprobleem over een afstand van 
500m als men rijdt aan een snelheid van 120km/u) 

• sterke vermoeiing van het oog.  
Indien deze opeenvolging kort en frequent is, is het daarom aangewezen om ook de 
stukken tussen de complexen permanent te verlichten en dus de middenbermverlichting 
hier te behouden.  
 
In de huidige versie van de normenreeks EN 13201 wordt als criterium een tussenafstand 
van 3 km gebruikt. Daarom wordt er gekozen om ook deze afstand van 3 km te hanteren.  
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Daar de zijbermverlichting op de complexen (ca 500m voor en 500m erna) blijft branden, 
betekent dit dat een donkere zone minstens 2 km zal bedragen of minstens 1 min rijtijd. 
 
 

 
 
 
 

Op de wegvakken waar de op en uitritcomplexen of verkeerswisselaars korter dan 3 km bij 
elkaar liggen, zullen er niet alleen verlichtingspalen voorzien worden, ze zullen ook steeds 
branden bij duisternis5. 

 

8.1.3 De verkeersintensiteiten 

Vanaf een “Intensiteit6 op Capaciteit7 verhouding” (I/C verhouding) van 80% treden 
verstoringen op in de doorstroming. Het aantal weefbewegingen, rijstrookwissels en de 
interactie tussen de voertuigen wordt zo intensief dat uit verkeersveiligheidsoverwegingen 
verlichting wenselijk is.  
Gezien dit geen permanente verlichting vraagt van een wegvak, maar slechts een 
verlichting op bepaalde momenten in functie van de verkeersintensiteiten, is een 
dynamische aansturing noodzakelijk. 
 

Op de wegvakken waar in het spitsuur de gemiddelde I/C op werkdagen buiten de 
schoolvakanties ≥ 80% bedraagt of waar structurele file zich voordoet, moeten 
verlichtingspunten voorzien worden om dynamische aansturing van de verlichting mogelijk 
te maken. 

 

8.1.4 Lokale specifieke situaties 

Op sommige locaties is het door de specifieke situatie nodig om toch te kunnen verlichten. 
 
We denken hierbij bijvoorbeeld aan sterk bochtige stukken, stukken met hellingen, enz… 

                                                 
5
 De tussenafstanden werden bepaald van het midden van een complex tot het midden van het 

volgende complex. 
Als in een wegvak zonder verlichting of met dynamische verlichting twee gewone op- en 
uitritcomplexen korter dan 3 km, maar toch niet minder 2 km op elkaar volgen, wordt niet 
automatisch op permanent aan gezet om een zekere continuïteit te hebben.  
Als een van beide echter een verkeerswisselaar is, wordt wel strikt de 3 km onderlimiet toegepast. 
6
 Welke hoeveelheid verkeer rijdt er momenteel op de weg. 

7
 Wat is de theoretische maximale hoeveelheid verkeer dat een weg kan verwerken 

min. 2km donkere 
zone 

min. 3km tussen 
2 complexen 
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Lokale specifieke situaties kunnen de noodzaak voor het plaatsen van verlichtingspalen en 
het dynamisch of altijd verlichten met zich meebrengen. 

 

8.2 Waar worden de snelwegen altijd verlicht? 

 

In de volgende gevallen zal de verlichting altijd branden (volgens het vaste uurrooster dat 
rekening houdt met de tijd van het jaar en de hoeveelheid licht): 
� De op- en uitritten en de complexen van de autosnelwegen 
� De wegvakken waar de complexen korter dan 3 km bij elkaar liggen 
� Lokale specifieke situaties die dit noodzakelijk maken 

 

8.3 Wanneer wordt er verlicht met een dynamische aansturing? 

Het dynamisch in- en uitschakelen van de verlichting op autosnelwegen gebeurt enkel 
binnen de schakeltijden vastgelegd door het vast uurrooster van de Vlaamse overheid, 
rekening houdend met de dag van het jaar en met de gemeten hoeveelheid licht.  
 
De dynamische aansturing wordt geregeld op basis van de volgende vijf criteria: 
 

8.3.1 I/C ratio ≥ 80% 

Men kan onmogelijk beide rijrichtingen onafhankelijk van elkaar behandelen. Hierdoor 
wordt er geopteerd om de verlichting pas uit te schakelen als de I/C verhouding van beide 
richtingen lager is dan 60% en er op geen naastliggende stroomopwaartse vakken waar 
de verlichting brandt, een I/C groter dan 60% is (omwille van de continuïteit). 
 

 
 

De verlichting op wegvak x wordt aangezet als  

• Ix ≥ 80% van Cx of als 

• I’x ≥ 80% van C’x.  
De verlichting van wegvak x wordt uitgeschakeld als aan alle volgende voorwaarden is 
voldaan: 

• Ix ≤ 60% van Cx  

• I’x ≤ 60% van C’x 

• als de dynamische8 verlichting van wegvak x-1 aan is, moet Ix-1 ≤60% Cx-1 

• als de dynamische9 verlichting van wegvak x+1 aan is, moet I’x+1 ≤60% C’x+1 

 

                                                 
8
 Als wegvak x-1 tot de wegvakken behoort die permanent verlicht worden, vervalt deze voorwaarde 

9
 Als wegvak x-1 tot de wegvakken behoort die permanent verlicht worden, vervalt deze voorwaarde 

Ix
 Ix+1

 

I’x
 I’x+1

 
I’x-1

 

Ix-1
 

wegvak x-1
 

wegvak x
 wegvak x+1
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Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de snelheid hoog genoeg moet zijn om te 
voorkomen dat bij file of stilstaand verkeer de verlichting onterecht wordt uitgeschakeld. 
Door een aantal flessenhalzen op Vlaamse autosnelwegen ontstaan files op wegvakken 
terwijl men niet boven een I/C van 80% is geweest. Naast de intensiteiten op een wegvak 
zal dus eveneens rekening gehouden worden met de gemiddelde snelheid. Bij een 
gemiddelde snelheid onder de 70 km/u zal de verlichting eveneens ingeschakeld worden 
omdat er dan filevorming optreedt.  
 

De dynamische verlichting wordt ingeschakeld bij een I/C ≥ 80% en/of structurele file. 

 
In een eerste implementatiefase zal het intensiteitscriterium geëvalueerd worden op basis 
van historische gegevens. Door deze analyse zal op elk wegvak bepaald worden wat de 
aan- en uitschakeltijden zullen zijn. 10  
 
In een tweede fase zal er gewerkt worden met realtime data. Daarbij zal er met een 
manuele validering voor het schakelen gewerkt worden. 
 
Pas in een derde fase is het aangewezen om, na een evaluatieperiode, over te gaan naar 
een automatische validering met behulp van scenario’s.  
Deze werkmethode en implementatietraject is te vergelijken met de sturing van de 
dynamische signalisatie op de ring om Antwerpen (R1). 
 

8.3.2 Spitsstroken  

Op de E313/E34 tussen Antwerpen en Ranst, zal er steeds verlicht worden wanneer de 
vluchtstrook in gebruik is als spitsstrook, ook al is de I/C verhouding op dat moment kleiner 
dan 80% en de snelheid hoger dan 70 km/u. 
 

De dynamische verlichting wordt ingeschakeld wanneer de spitsstrook opengesteld wordt. 

 

8.3.3 Calamiteiten 

Bij ongevallen, defecte voertuigen op de rijbaan, (grote) obstakels op de rijbaan zal de 
verlichting ingeschakeld kunnen worden op die wegvakken waar de palen behouden 
blijven. Eens de calamiteit voorbij is en het verkeer weer vlot verloopt, wordt de verlichting 
weer uitgeschakeld.  
Deze inschakeling zal door de permanente wachtdienst van AWV gebeuren en enkel op 
uitdrukkelijke aanvraag van de federale wegpolitie. Deze handeling kan dus gebeuren ter 
ondersteuning van de taak van de federale wegpolitie en komt bovenop andere 
maatregelen die al in samenwerking met de politie werden uitgewerkt, zoals FAST11. 
Dit is identiek met de huidige manier van werken tussen 0u00 en 6u00 wanneer nu op 
bijna alle autosnelwegen de doorlopende wegverlichting gedoofd wordt. 
 

Bij calamiteiten wordt op verzoek van de federale wegpolitie de verlichting ingeschakeld. 

 

                                                 
10

 In samenwerking met het Vlaams Verkeerscentrum. 
11

 FAST: Files Aanpakken door Snelle Tussenkomsten. Volgens dit principe worden voertuigen met 
panne of die betrokken waren bij een ongeval op politiebevel getakeld. 
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8.3.4 Wegenwerken  

Bij wegenwerken kan het aangewezen zijn om te verlichten. Dit is niet altijd mogelijk, bij 
sommige wegenwerken wordt immers ook de verlichtingsinstallatie vernieuwd. In de 
periode tussen afbraak oude verlichting en indienstname nieuwe verlichting is er uiteraard 
geen verlichting. Indien de verlichting geen onderdeel van de werken vormt, kan men 
beslissen om te verlichten.  
Wanneer een rijstrook wordt ingenomen zonder versmalling van de overblijvende 
rijstroken, wordt bekeken of de intensiteit van het verkeer kleiner is dan 80% van de 
overblijvende open rijstroken. Indien dit zo is, blijft de verlichting gedoofd.  
Bij asverschuivingen12, versmalde rijstroken en doorsteken door de middenberm wordt er 
in principe permanent verlicht.  
 

Bij wegenwerken wordt op verzoek van de bevoegde afdeling van AWV de verlichting 
ingeschakeld. 

 

8.3.5 Extreme weersomstandigheden 

De winterdienst op zich eist in normale omstandigheden geen openbare verlichting.  
Extreme weersomstandigheden kunnen echter soms wel verantwoorden dat de 
autosnelwegen verlicht worden. De inschakeling hier zal eveneens door de permanente 
wachtdienst van AWV gebeuren op uitdrukkelijke aanvraag van de federale wegpolitie. Dit 
is identiek met de huidige manier van werken tussen 0u en 6u. 
 

Bij extreme weersomstandigheden wordt op verzoek van de federale wegpolitie de 
verlichting ingeschakeld. 

 

8.4 Welke intensiteit van verlichting is wanneer nodig? 

De vereiste verlichtingsniveaus worden eveneens bepaald volgens de normenreeks EN 
13201. 
De globale analyse van het Vlaamse autosnelwegennet is weergegeven in het rapport 
“Analyse snelwegen volgens EN13201-1:2004 , A-wegen, R-wegen en N49” opgesteld 
door de afdeling EVT van AWV. 
De autosnelwegen die opgenomen zijn in deze analyse zijn: A1, A2, A4, A8, A10, A12, 
A13, A14, A17, A18, A19, A21, R0, R1, R2, R4  
Hierbij werden enkel de trajecten opgenomen die gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.  
 
Er moet opgemerkt worden dat de analyse gemaakt werd op basis van de afstand tussen 
de complexen en de intensiteiten. Voor het overige worden veronderstellingen gemaakt 
voor het omgevingslicht, de complexiteit van het visueel beeld, en de complexiteit van het 
verkeer. De veronderstellingen werden voor alle autosnelwegen dezelfde gekozen. 
 
Volgens de norm hanteert men de volgende klassen van verlichtingsniveaus: 
� ME1  =  2cd/m²13 
� ME2  =  1,5cd/m² 
� ME3a =  1cd/m² 
� ME4a =  0,75cd/m² 
� ME5 =  0,5cd/m² 

                                                 
12

 Asverschuivingen: asverschuivingen andere dan innemen van een rijstrook, bvb men blijft op 3 
rijstroken rijden, maar de rechterrijstrook wordt naar de vluchtstrook geleid, de 2

de
 rijstrook naar de 

eerste, de 3
de

 naar de 2
de

. 
13

 cd/m² of candela/m² is de eenheid van luminantie 
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Besluiten van de analyse: 
1. Autosnelwegen moeten in normale situaties voldoen aan de klasse ME4a 
2. De aansluitingen op de ringwegen (R0, R1, R2 en R4) hebben meestal iets drukker 

verkeer; ze hebben complexen die iets dichter bij elkaar liggen, waardoor een ME3a 
klasse aangeraden is voor deze trajecten. Daarenboven is het aangeraden om op 
deze trajecten meer te verlichten, om een geleidelijke overgang te maken vanaf of 
naar de ringwegen. 

3. Bij verkeerswisselaars is er meestal een verhoging van klasse gewenst (naar ME3a). 
Dit is ook aan te raden wegens de complexere bewegingen op de rijbaan. 

4. Gezien de grote hoeveelheden voertuigen (>120.000 pae/dag), en de beperkte 
capaciteit (grote gevolgen bij eventueel ongeval/opstopping), is het aangewezen om 
de R0 en de R1 te laten voldoen aan een ME1 klasse. Een bijkomende reden om het 
niveau van verlichting voor deze 2 ringwegen op te trekken is immers het feit dat beide 
ringwegen in een sterk verstedelijkt gebied liggen, waardoor het omgevingslicht vrij 
sterk aanwezig is. In deze gevallen raadt de norm een ME1-klasse aan. 

5. De ringwegen R2 en R4 moeten gedeeltelijk voldoen aan een ME2 klasse.  
 
Vermits de intensiteiten sterk kunnen schommelen doorheen de dag, is een dynamische 
aansturing van het verlichtingsniveau aangewezen. Ook zou het voor de automobilisten 
wenselijk zijn om de verlichting zachtjes te dimmen en te doven, in plaats van abrupt uit te 
schakelen. Om dit mogelijk te maken zal een innovatieve en duurzame verlichting moeten 
voorzien worden. 
 

Het gewenste verlichtingsniveau wordt bepaald per wegvak en kan ook variëren doorheen 
de dag m.b.v. een dynamische aansturing. 

 

8.5 Flankerende maatregelen 

 

8.5.1 Hogere waardes voor de retroreflectie van de markeringen op autosnelwegen 

Voor wat de retroreflectiewaarden van de markeringen betreft, wordt in de geldende norm 
(NBN EN 1463) gewerkt met bepaalde klassen. Hoe hoger de waarde van de 
retroreflectie, hoe beter de markering het licht weerkaatst in de richting van de bestuurder 
en dus hoe beter zichtbaar de markering wordt bij aanstraling ’s nachts. 
Tot begin 2011 hanteerden we in Vlaanderen de, in vergelijking met de buurlanden niet-
ongebruikelijke, minimale waarde van 100 mcd/(m²lux)14 (= klasse R2) voor de 
retroreflectie, maar veel landen gebruiken een klasse hoger, nl. 150 mcd/(m²lux) (= klasse 
R3).  
AWV besliste begin 2011 om een hogere klasse te eisen voor de retroreflectiewaarde van 
de markering op autosnelwegen.  
De vereiste klasse voor de markeringen op autosnelwegen in Vlaanderen is nu R3. De 
standaardteksten van AWV voor markeringen werden in die zin aangepast. 
 
 

Land Klasse 
RL 

mcd/(m²lux) 
Opmerking 

Vlaanderen (tot 

begin 2011) 

R2 100  

Vlaanderen (vanaf R3 150 Resultaatsverbintenis wordt 

                                                 
14

 mcd/(m²lux) is de eenheid van retroreflectie 
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begin 2011) standaard 

Nederland R2 100  

Frankrijk R3 150  

Duitsland R3 150  

Verenigd Koninkrijk R2 100  

Spanje R2/R3/R5 100/150/300 Na 30d: R5, na 180d: R3, na 730d: R2 

Zweden R2/R3 100/150 Afhankelijk van aantal voertuigen 

Zwitserland R3 150 R2 voor zijstraten 
 

Tabel met minimale niveaus voor retroreflectie volgens NBN EN 1463 

 
Door het invoeren van de resultaatsverbintenis begin 2011 en gezien de levensduur van 
de markeringen zal het merendeel van markeringen op autosnelwegen in Vlaanderen 
binnen een termijn van 3 jaar vervangen worden. Dit betekent dat dan het merendeel van 
de markering zal uitgevoerd zijn volgens de hogere klasse van retroreflectie. 
 

8.5.2 Langsbebakening (reflectoren) 

De markering geeft continu informatie over het tracé van de weg. Door de koplampen en 
de grote invalshoek ingevolge de horizontale positie geeft dit een zichtbaarheid van 
ongeveer 60 m. Voor een goede geleiding over langere afstand is verticale bebakening 
wenselijk. Die moet zichtbaar zijn over een afstand van 250 m.  
 
Daarbij is het wenselijk dat een bestuurder één impuls per seconde krijgt voor een goede 
geleiding. Op een autosnelweg kan dit gelet op de nagenoeg rechtstand licht opgetrokken 
worden tot 1,5 seconde. Dit komt neer op een tussenafstand van om en bij 50 m.  
 
Hiervoor zal AWV de geldende interne richtlijnen aanpassen en in de nieuwe richtlijn 
opnemen om een reflector te plaatsen op elk hectometerpunt en elk hectometerpunt +50 
m.  
 
De reflectoren worden aan de rand van het verharde wegoppervlak geplaatst op een 
verticale hoogte van 75 cm. Ter hoogte van vluchthavens wordt deze geleiding op hoogte 
overgenomen door wegdekreflectoren en dus niet door het plaatsen van verticale 
bebakening aan de buitenzijde van de haven. Dit dient zo uitgevoerd om het (langs)tracé 
van de weg aan te duiden.  
Om de vluchthavens beter aan te duiden in het verloop van de weg zal een andere kleur 
wegdekreflector voorgeschreven worden. De normale rechter langsbebakening heeft een 
oranje kleur. 
 
De kwaliteit van de reflectoren zal afgestemd worden op de hedendaagse technologie. 
 
In deze nieuwe interne voorschriften zal eveneens opgenomen worden om de signalisatie 
van brughoofden aan te passen om deze al vanaf een grotere afstand zichtbaar te maken. 
 

8.5.3 Inventarisatie – Inspectie – Rapportering van de verlichtingsinstallaties 

Naar aanleiding van de recente problemen met inwendig verroeste verlichtingspalen die 
omvielen langs de E19 tussen Brussel en Antwerpen, werkte AWV een reeks van 
maatregelen uit om de inspectie van de verlichtingspalen te verbeteren. 
De inventaris van de verlichtingsinstallaties zal verder verfijnd worden tot op het niveau 
van de paal. De visuele inspecties zullen uitwendig en inwendig worden uitgevoerd door 
de onderhoudsaannemer met een bijkomende kwaliteitscontrole door AWV. 
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Er zal bovendien een 2-jaarlijks rapport worden opgesteld van de resultaten van de 
inspecties van o.a. de verlichtingspalen. 
 

8.6 Keuze van de verlichtingstechnologie 

De keuze van de verlichtingstechnologie zal gebeuren in functie van het gewenste regime. 
Er zal mogelijk een verschillende technologie gekozen worden voor installaties die altijd 
zullen branden en de installaties die dynamisch aangestuurd worden. 
Om dynamisch te kunnen verlichten moet er snel ingeschakeld kunnen worden wat een 
andere technologie met zich meebrengt dan bij permanent verlichten. 
Bij recente (natriumhogedruk of metaalhalogenide) en toekomstige (zoals LED) 
technologieën is de lichtbron veel kleiner waardoor het licht gericht kan worden naar waar 
het noodzakelijk is. 
 

8.7 Keuze van de verlichtingspalen 

8.7.1 Hoogte van de palen 

De hoogte van de palen is afhankelijk van de breedte van de weg die moet verlicht worden 
en van de tussenafstand van de palen. Indien men kiest om de palen verder uit elkaar te 
plaatsen, zullen de palen hoger moeten zijn en hoe breder de weg, hoe hoger de palen. 
Een technische verlichtingsstudie moet uitgevoerd worden voor elk project voor de 
vernieuwing of plaatsing van openbare verlichting. Uit deze studie zal o.a. de gewenste 
hoogte en het model van de palen volgen. 
Nieuwe en recente technologieën kunnen door hun betere gerichtheid maken dat palen in 
de toekomst minder hoog zullen moeten zijn. 
 

8.7.2 Materiaalkeuze 

De verlichtingspalen langs Vlaamse autosnelwegen zijn vervaardigd uit staal en hebben 
een corrosiebescherming gekregen door een thermische verzinking. Deze keuze 
garandeert een levensduur van 40 à 50 jaar. 
 
Betonnen palen worden de laatste 15 à 20 jaar niet meer gebruikt langs de autosnelwegen 
omdat dit type in het verleden enkele gebreken vertoonden en hiervoor nog geen 
afdoende oplossing werd gevonden. 
 
Palen in roestvrij staal of aluminium zijn te duur om in overweging te nemen. Hetzelfde 
geldt voor kunststof of composietmaterialen. 
 

8.7.3 Kreukelpalen 

Kreukelpalen worden door AWV toegepast in specifieke omstandigheden zoals 
beschreven in de dienstorder “MOW/AWV/2010/6 - Gebruik van energieabsorberende 
palen voor openbare verlichting”. 
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9 Praktische toepassing op het Vlaamse autosnelwegennet 

9.1 Waar zullen er verlichtingspalen staan? 

 
Voor 827 km (enkel gemeten) autosnelweg van de 1728 km in totaal die onderzocht 
werden in deze analyse zullen nog palen voorzien worden. 
 

 

9.2 Waar zal de verlichting altijd aangeschakeld worden? 

 
Op 312 km (enkel gemeten) van het autosnelwegennet zal de verlichting de hele nacht 
branden. 
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9.3 Waar zal de verlichting dynamisch geschakeld worden? 

 
Op 501 km (enkel gemeten) van het autosnelwegennet zal de verlichting dynamische 
geschakeld worden in functie van de omstandigheden. 
 
 

 
 
 

9.4 Waar wordt geschakeld volgens een ander regime? 

 
Over 13 km lengte (enkel gemeten) wordt de verlichting geschakeld volgens het regime 
van het Waals Gewest (A3/E40). 
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9.5 Waar komen de bestaande palen in aanmerking om weggenomen te 
worden? 

 
Langs 660 km (enkel gemeten) van het autosnelwegennet zouden de palen kunnen 
worden weggenomen op basis van de huidige analyse (met historische gegevens van 
2010). 
 
 

 
 
 
Er zal dit najaar een actieplan worden opgemaakt voor het actief wegnemen van de palen 
voor die wegvakken waarvoor geoordeeld werd dat er geen doorlopende 
middenbermverlichting (meer) nodig is op basis van de huidige analyse.  
Bij het opstellen van het actieplan zal rekening gehouden worden met de volgende criteria:  

- ouderdom van de palen,  
- I/C ratio (de wegvakken waar de I/C ratio nu dicht bij de drempel van 80% ligt 

en waarvan voorspeld kan worden dat ze door de toename van het verkeer op 
korte of middellange termijn aan die drempel zouden geraken, worden niet 
weerhouden voor verwijdering) 

- continuïteit van het wegbeeld. 
 
Dit betekent dat het Agentschap Wegen en Verkeer gedurende de volgende maanden de 
analyses zal verfijnen om te bepalen op welke wegvakken de I/C drempel net niet bereikt 
wordt. Op die wegvakken waar op basis van de prognoses van de intensiteiten van het 
Vlaams Verkeerscentrum kan verwacht worden dat deze drempel op korte of middellange 
termijn gehaald wordt, zullen de palen niet verwijderd worden.  
Hiervoor zullen o.a. de verkeersmodellen van het Vlaams Verkeerscentrum gebruikt 
worden. 
 
 



 

 

AWV – Lichtvisie voor autosnelwegen 30 juni 2011 21/24 

9.6 Samenvatting van de toepassing van de nieuwe lichtvisie voor de 
autosnelwegen 

9.6.1 Huidige situatie: 

 
 
 
 

 
 
 

Aantal km autosnelweg (enkel gemeten): 1728  
Aantal km autosnelweg momenteel uitgerust met verlichting: 1452 84% 

- Waarvan permanent brandt: 250 14.5% 
- Waarvan geschakeld wordt volgens vaste uurrooster 

(gedoofd tussen 0u en 6u): 
1202 69.6% 
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Momenteel staan er dus verlichtingspalen langs 84% van de autosnelwegen in 
Vlaanderen. 
 

9.6.2 Na de implementatie van de lichtvisie: 

 

 
 
 

Aantal km autosnelweg: 1728 
Aantal km autosnelweg waar verlichting zal staan: 827 
Aantal km dat dynamisch aangestuurd zal worden: 501 
Aantal km dat permanent zal branden: 312 
Aantal km waar de verlichtingspalen in aanmerking komen om te worden 
weggenomen: 

660 

Aantal km autosnelweg waar palen bijgeplaatst kunnen worden volgens de 
lichtvisie: 

35 

 
 
 

Regime: % van totale autosnelwegennet 
Palen geplaatst 47.9% 
Verlichting altijd aan 18.1% 
Verlichting dynamisch aangestuurd 29.0% 

 
 
Na het invoeren van de lichtvisie zullen er nog langs 47.9% van de autosnelwegen 
palen worden behouden of geplaatst.  
In de huidige toestand staan er palen langs 84% van de autosnelwegen. 
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Samengevat: 
 

 NU TOEKOMST 

Aantal km autosnelweg (in 1 rijrichting): 1728  1728  
Aantal km verlicht: 1452 84% 827 47.9% 
Permanent aan: 250 14.5% 312 18.1% 
Dynamisch aangestuurd:   501 29.0% 
Geschakeld volgens uurrooster: 1202 69.6%   

 
 

9.7 Nieuwe projecten en grondige renovaties 

Elk nieuw project of grondige renovatie zal getoetst worden aan deze lichtvisie voor de 
autosnelwegen. Hierbij zullen eerst de volgende drie vragen gesteld worden: 

• Moeten er verlichtingspalen voorzien worden? 

• Wordt er altijd verlicht volgens het uurrooster? 

• Is een dynamische aansturing aangewezen? 
 
Op basis van de antwoorden zal dan een technische verlichtingsstudie uitgevoerd worden 
om te bepalen welk type palen gebruikt zal worden, met welke tussenafstand, welke 
verlichtingstechnologie zal gebruikt worden met welk type armaturen. 
 
Bij het bepalen van welke nieuwbouwprojecten eerst moeten uitgevoerd worden, zal o.a. 
de ouderdom van de bestaande palen meespelen. Zo worden bijv. de bestaande betonnen 
palen op korte termijn vervangen, tenzij ze in zones liggen waar de palen niet meer nodig 
zijn volgens deze analyse. In dat geval worden ze verwijderd en niet vervangen. 
 

9.8 Eerste toepassing van nieuwe principes 

Een eerste project volgens deze nieuwe lichtvisie voor de autosnelwegen zal worden 
uitgevoerd op de E19 Brussel - Antwerpen. 
De verlichtingsstudie start in 2011, de eerste fase zal aanbesteed worden in 2012. 
 

9.9 Uitvoering van de lichtvisie op korte termijn 

I.p.v. de huidige toestand met twee mogelijke schakelregimes: permanent aan op grote 
delen van R0 en R1 en geregeld volgens het vaste uurrooster voor al de rest van de 
autosnelwegen; zal het Vlaams Gewest op korte termijn overstappen naar een situatie met 
drie mogelijke regimes: 

� Ofwel zijn er geen palen meer nodig (zie kaart onder deel 9.5) 
� Ofwel zullen er palen staan die permanent zullen branden (zie kaart onder 9.2) 
� Ofwel zullen er palen staan die dynamisch geschakeld worden per wegvak (zie 

kaart onder 9.3). In een eerste fase zal dit gebeuren op basis van de 
historische gegevens van intensiteiten en snelheid van deze wegvakken.  

 
Deze regeling zal ingaan vanaf 15 juli 2011. 
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10 Referenties 

 
CEN TC169 
Normenreeks EN 13201: 

• CEN TR 13201-1 Selectie van prestatieklassen 

• NBN EN 13201-2 Prestatie-eisen 

• NBN EN 13201-3 Berekening van verlichtingsprestaties 

• NBN EN 13201-4 Methoden voor het meten van verlichtingsinstallaties 
Studiedag lichthinder: effecten en oplossingen 
Wegverlichting zonder lichthinder 
Dynamisch verlichten (RWS) 
www.plan.be 
 
 

11 Bijlagen 
 
Kaarten van: 

1. Waar staan er nu verlichtingspalen 
2. Hoe zijn nu de schakelregimes 
3. Waar moet er nog verlicht worden en zullen er dus verlichtingspalen staan 
4. Waar zal de verlichting altijd branden 
5. Waar zal de verlichting dynamisch aangestuurd worden 
6. Verlichtingsprincipes volgens de lichtvisie 
7. Waar komen de palen in aanmerking om weggenomen te worden 


