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Ticket T1: Verlagen niveau basisverlichting
Ticket T2: Verlagen niveau ingangsverlichting

▪ Bij ledverlichting is de ervaring dat het 
voorgeschreven verlichtingsniveau als hoog 
wordt ervaren.

▪ Tijdens de rijproeven dienen op drie locaties 
de objecten waargenomen te worden.

• Drempelzone

• Overgangszone

• Centrale zone

• Juni 2021 Gaasperdammertunnel

• September 2021 Ketheltunnel



Ticket T7: Optimaliseren V(Labda) 

▪ Met de introductie van ledverlichting voor toepassing 
in tunnels is de lichtkwaliteit enorm toegenomen. Dit 
komt door de factor blauw in ledverlichting

▪ Bureaustudie naar de nieuwe ooggevoeligheidscurve.

▪ Huidige ooggevoeligheidscurve is opgesteld in 1931

▪ Door gebruik te maken van nieuwe inzichten is de 
nieuwe ooggevoeligheidscurve van CIE 2006 gekozen.

▪ Praktijkstudie

▪ Metingen uitgevoerd met een luminantiecamera op de 
auto.

▪ Uit de praktijktest blijkt een verschil van ongeveer 7 %.



Ticket T8: Hoogreflectief wegdek 
Ticket T14: Wandreflectie inclusief verhouding wand vs wegdek

• Het vastleggen van de effecten/factoren, wanneer in tunnels 

hoogreflectief wegdek en/of wandreflectie wordt toegepast. 

• Hiermee hopen wij ook integraal denken te bevorderen tussen civiele 

en elektrotechnische energiebesparing.



Ticket T11: Middenberm zonder verblinding

Of het niveau van de OV-verlichting minder kan, 

als je de verblinding van de tegenliggers 

wegneemt met een verhoogde middenberm.

Als het niveau van de verlichting te verlagen valt 

kan het nachtniveau van de tunnel ook naar 

beneden. (verhouding OV- en tunnelverlichting.)
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Ticket T13: Optimalisatie L20-meter
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Een veel voorkomend probleem is de 

onjuiste locatie van de L20-meter. 

Onderhoudbaarheid Beleving bestuurder

Locatie Locatie

Monitoring Kijkrichting

Onderhoud ‘s nachts Filtering in het beeld
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