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Inhoud presentatie

• Opbouw NPR 13201:2017

• Toepassing NPR 13201:2017

• Klassen (M/C/P)

• Determineren

• Reflectie

• Verblinding

• Samenvatting

• Overweging / toekomst EN 13201



Opbouw NPR13201:2017

Algemeen

Kern

Bijlagen

1.Onderwerp en toepassingsgebied
2.Termen en definities

1.Samenvatting van de keuzeprocedure
2.Verlichtingsklasse M, gemotoriseerd verkeer
3.Verlichtingsklassen C, conflictzones
4.Verlichtingsklassen P, voetgangers en langzaam verkeer
5.Aanvullende kwaliteits- en milieuaspecten

A - Geïnstalleerde klassen voor beperking van verblinding                                 
en beheersing van lichtvervuiling (G- en D-klassen)

B – Beleidskeuze
C  - Gezichtsherkenning en Reflectie



Toepassing NPR 13201:2017

Van toepassing op:

• Standaard openbare verlichting installaties (openbare ruimte).

Niet van toepassing op:

• Gebieden/terreinen volgens NEN-EN 12464-2 (werkplekken buiten).

• Tunnels en onderdoorgangen (zie NSVV publicatie).

• Lichthinder en lichtvervuiling (zie NSVV publicaties).

Wat kan je met NPR 13201:2017:

• Bepalen gewenste/vereiste kwaliteit verlichting. 

• Dus niet hoe je dat bereikt (dat is ontwerpen).



Kern M-klassen - verlichtingsklasse geMotoriseerd verkeer
Van toepassing op diverse wegen, niet zijnde (brom)fietspaden, met het volgende 
kenmerk:

- Ontwerpsnelheid ter plaatse van te verlichten gebied > 30km/h.

M



Kern C-klassen - verlichtingsklasse Conflictgebied
Van toepassing op conflicterende verkeerssituaties, waar verkeersdeelnemers 
dezelfde wegruimte moeten delen, zoals kruispunten, oversteekplaatsen en 
rotondes, met het volgende kenmerk:

- Ontwerpsnelheid ter plaatse van te verlichten gebied > 30km/h.

C



Kern P-klassen - verlichtingsklasse verblijfsgebieden 
(Pedestrians)
Van toepassing op diverse gebieden met de volgende kenmerken:

- Wegen met een toegestane snelheid van 50 km/h met een verblijfsfunctie.

- Toegestane snelheid ter plaatse van te verlichten gebied ≤ 30km/h.

- (Brom)fietspaden

P



Kern P + (meer licht en gezichtsherkenning)?

P+



Kern - Determineren

Verlichtingsklasse = 6 – som van de weegfactoren (score)

Aanvulling in determineren P-klasse 



Kern Determineren verhoogde
gezichtsherkenning P-klasse



Veilige afstand sociale veiligheid
(gezichtsherkenning P-klasse)

Op welke afstand beslis je om te draaien?
Hoeveel licht heb je daar voor nodig?



Bijdrage Reflectie

Bijdrage aan Ev.min

Toename Ev.min afhankelijk van 
materiaalsoort (reflectie eigenschappen).



Bijdrage Reflectie
Algemeen:

• Keuze toepassing reflectie aan te geven door Opdrachtgever/beheerder.

• Voldoen aan (hoge) Ev.min is mogelijk bij nieuwbouw (hogere initiële en beheerkosten).

• Ombouw bestaande installaties met voorgeschreven armaturen en bestaande lpa en lph
levert niet altijd gewenste Ev.min op. 

Voordelen toepassen reflectie:

• Helpt bij opbouwen Ev.min als aanpassen lpa, lph of toepassen ander armatuurtype niet 
mogelijk of wenselijk is.

Nadelen toepassen reflectie:

• Lastig uitrekenen (niet mogelijk in alle softwarepaketten).

• Reflectie eigenschappen wegdekken veranderen over tijd.

• Wat als bestratingsmateriaal vervangen wordt?



Samenvatting

• Voldoen aan NPR13201: 2017 is mogelijk.

• Voldoen aan Ev.min in alle klassen (A, B en C) is mogelijk afhankelijk van 

lichtpunthoogte, lichtpuntafstand en armatuur type mogelijk aangevuld 

met gebruikmaking van reflectie eigenschappen. 

• Installaties moeten soms ingrijpend aangepast worden om te kunnen  

voldoen aan Ev.min!

• Voldoen aan Ev.min is geen doel op zich. De totale inrichting van het 

gebied en aanwezigheid van ogen is van belang.

• Het voldoen aan Ev.min kan leiden tot verblinding.



Verblinding

Aandachtpunt: Hoge Ev.min kan resulteren in verblinding!



Toepassing NPR 13201:2017

• Het zonder meer verwijzen naar de NPR, als bindend document in contracten 

(ontwerp en uitvoering) is onvoldoende. 

• Aanbevolen wordt om, op basis van deze praktijkrichtlijn, een Programma van 

Eisen (PvE) te formuleren.

• Het PvE geeft duidelijkheid over het wel of niet toepassen van Ev.min en het 

wel of niet gebruik maken van reflectie eigenschappen!



Overweging / toekomst EN 13201

• Basis voor onze normen en verlichtingsklassen is (mogelijk) verouderd.

• Verlichtingsprincipes, waarden en determineermethoden sluiten mogelijk niet 

meer aan bij het gebruik en de wens van beheerders door de introductie van 

nieuwe lichtbronnen, besturingssystemen, in car-systemen, cameratoezicht, 

automatisch rijden (Tesla) en bv google-glas.

Hoe verlichten we in de toekomst onze wegen en 
verblijfsgebieden? 

Volgende EN 13201:2022?



Bedankt voor uw aandacht

Toine Adams 
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