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Samenvatting en Advies 

In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht heeft Nobralux van negen onderdoorgangen, met langzaam 

rijdend verkeer, in kaart gebracht of deze lichttechnisch voldoen aan de gestelde richtlijnen. Door 

middel van een rijdende meetopstelling zijn luxwaardes gemeten overdag (in de schemer) en er is 

gemeten in de nacht. 

De richtlijnen waarmee de gemeten waardes zijn vergeleken zijn: 

- Politiekeurmerk Veilig Wonen 

- NSVV-richtlijn Tunnelverlichting  

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen geeft enkel richtlijnen voor de verlichting in de nacht. De NSVV-

richtlijn is daarentegen uitgebreider en maakt een onderscheid tussen dag en nacht. Daarbij is ook 

gekeken naar de omliggende verlichting van de onderdoorgangen.  

In onderstaande tabel 1 is weergegeven of de opgegeven locaties voldoen aan de eerder aangegeven 

richtlijnen. 

 
Richtlijn NSVV Richtlijn PKVW 

Locatie Schemer Nacht Nacht 

VDB-07-047 Binnenweg Nee Nee Nee 

TUB-06-037 Lindegracht Ja Nee Nee 

TUB-09-049 Daslook Ja Nee Nee 

Nieuw Wagendijk Ja Nee Nee 

TUB-01-050 Kanaaldijk West Nee Ja Ja 

TUB-02-123 Safariweg Nee Nee Nee 

TUB-02-017 Vogelweg Ja Nee Nee 

TUB-02-019 Burg. Waverijnweg Ja Nee Nee 

TUB-01-745 Tuinbouwweg Ja Nee Nee 

Tabel 1: Verificatietabel gemeten waardes met richtlijnen 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat ’s nachts maar 1 onderdoorgang aan de richtlijnen voldoet. Wel wordt 

er overdag in een aantal gevallen voldaan. Kanttekening hierbij is dat de waardes vooral niet gehaald 

worden door de gelijkmatigheid in de onderdoorgangen en de verhouding tussen de verlichting binnen 

en buiten de onderdoorgang.  Daarnaast bestaat de onderdoorgang aan de Vogelweg en de Burg. 

Waverijnweg uit twee delen en zijn dan ook op die manier beoordeeld. Als deze onderdoorgangen als 

ieder éen gehele onderdoorgang zouden worden beoordeeld dan zouden deze ook overdag niet 

voldoen aan de gestelde richtlijn.  

Advies voor de onderdoorgangen is: 

- in 5 onderdoorgangen waar de verlichting nu niet brandt overdag, deze in de toekomst wel te 

laten branden; 

- de verlichting in de nacht te dimmen; 

- de omliggende openbare verlichting te laten aansluiten op de verlichting in de onderdoorgang; 

- de verlichting gelijkmatiger te verdelen.  
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1 Inleiding 

1.1 Opdracht lichtmeting 
Vanuit de gemeente Stichtse Vecht is aan Nobralux opdracht gegeven om van 9 onderdoorgangen in 

kaart te brengen of deze voldoen aan de richtlijnen die bestaan betreft de verlichting in de 

onderdoorgangen. Belangrijk bij deze opdracht was het zowel in kaart brengen van de verlichting op het 

moment dat de verlichting in de gemeente is ingeschakeld en het in kaart brengen van de verlichting in 

de onderdoorgangen als deze is uitgeschakeld op het moment dat het donker is in de gemeente. Hierom 

is er ’s nachts gemeten als de openbare verlichting brandt en in de schemerverlichting ’s avonds voordat 

de verlichting inschakelt.  

Om inzicht te krijgen van de verlichting in de onderdoorgangen is een lichtscan uitgevoerd met behulp 

van een wandelende meetopstelling. De horizontale verlichtingssterkte is hierbij gemeten, met behulp 

van een luxmeter. De resultaten van deze lichtscan zijn verwerkt in dit rapport. 

1.2 Richtlijnen 
Voor de verlichting in onderdoorgangen zijn twee richtlijnen opgesteld. Eén richtlijn is onderdeel van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen (hierna te noemen: PKVW) en er is een uitgebreide richtlijn voor 

onderdoorgangen opgesteld door de NSVV, Richtlijn Tunnelverlichting. 

 PKVW 

De richtlijn vanuit het PKVW is zeer beknopt en schrijft het volgende:   

In onderdoorgangen dient de verlichting een gemiddelde waarde te hebben van 12 lux en een 

gelijkmatigheid van 0.3. (Bron: Checklist Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 2015). 

In deze richtlijn wordt er enkel gekeken naar de gemiddelde verlichtingssterkte in de nacht en wordt er 

ook niet gekeken naar de verlichting rondom de onderdoorgang.  

 NSVV-richtlijn Tunnelverlichting 

De NSVV heeft een uitgebreide richtlijn opgesteld voor de verlichting in onderdoorgangen, nl. NSVV 

Richtlijn Tunnelverlichting. Doordat er een grote variatie is in soorten onderdoorgangen wordt er een 

onderscheid beschreven tussen onderdoorgangen voor langzaam verkeer en onderdoorgangen voor 

gemengd en snelverkeer. Voor dit rapport zijn uitsluitend de richtlijnen voor langzaam verkeer van 

toepassing. In onderstaande tabel 2 is te zien aan welke waardes de verlichting in de onderdoorgangen 

dienen te voldoen voor langzaam verkeer. 

N.B. In de tweede kolom in tabel 2 wordt de wandreflectie en glansgraad beschreven. Deze waardes zijn 

niet gemeten gedurende de uitgevoerde meting. Aangenomen mag worden dat de wanden in de 

gemeten onderdoorgangen niet een hoog wandreflectieniveau hebben aangezien er geen gebruik is 

gemaakt van speciaal reflecterende materialen in de onderdoorgangen. Hierdoor zijn de waardes achter 

de cel “Nee” van toepassing op de onderdoorgangen indien de verhouding lengte/ hoogte groter is dan 

10.  
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Tabel 2: Determineertabel voor onderdoorgangen in wegen voor langzaam verkeer (Bron: NSVV Richtlijn 
Tunnelverlichting, 2017) 

Naast deze waardes beschrijft de NSVV ook het volgende betreffende de toeleidende wegen naar de 

onderdoorgang: 

Het verlichtingsniveau van de nachtverlichting in de tunnel moet gelijk of hoger zijn dan die van de 

toeleidende weg. Als het verlichtingsniveau in de tunnel hoger is, dan mag de stap naar het 

verlichtingsniveau van de toeleidende weg maximaal een factor drie zijn. Eventueel is een geleidelijke 

overgang nodig. (Bron: NSVV Richtlijn Tunnelverlichting, Hfst 5.2 Randvoorwaarden, 2017) 

Bovenstaande betekent dus dat de verlichting in de onderdoorgang maximaal driemaal zo hoog mag zijn 

ten opzichte van de verlichting buiten de onderdoorgang. Deze waardes zijn meegenomen in de 

rapportage van iedere onderdoorgang (= gemiddelde verlichtingssterkte in onderdoorgang/gemiddelde 

verlichtingssterkte buiten onderdoorgang). 

1.3 Onderdoorgangen 
Door de gemeente zijn negen onderdoorgangen aangemerkt (zie afbeelding 1) die gemeten dienden te 

worden. In de gehele gemeente Stichtse Vecht zijn er 20 onderdoorgangen voor langzaam verkeer 

gevestigd. Er is getracht door middel van de negen gekozen onderdoorgangen een representatief beeld 

te geven van alle 20 onderdoorgangen (zie bijlage 

3). 

De negen onderdoorgangen zijn: 

- VDB-07-047 Binnenweg - Loenersloot 

- TUB-06-037 Lindegracht - Vreeland 

- TUB-09-049 Daslook - Breukelen 

- Nieuw Wagendijk - Kockengen 

- TUB-01-050 Kanaaldijk West - Maarssen 

- TUB-02-123 Safariweg - Maarssen 

- TUB-02-017 Vogelweg - Maarssen 

- TUB-02-019 Burg. Waverijnweg - Maarssen 

- TUB-01-745 Tuinbouwweg - Maarssen 

 

Afbeelding 1: Overzicht gemeten onderdoorgangen 
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1.4 Toelichting Rapportage 
Per onderdoorgang is een beknopte rapportage opgesteld met de volgende onderdelen: 

Foto’s onderdoorgang 

De foto’s geven een visuele weergave van de verlichting, in de schemer en ’s nachts, in desbetreffende 

onderdoorgang 

Analyse 

In de analyse staan de gemeten waardes weergegeven. Er is een onderscheid gemaakt in schemer en 

nacht en in locatie. Om een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de verlichting in en rondom een 

onderdoorgang is vanaf de eerste mast aan de ene kant van de onderdoorgang tot de eerste mast aan 

de andere kant van de onderdoorgang gemeten. Dit is tevens gedaan om in kaart te brengen of de 

onderdoorgangverlichting aansluit op de verlichting rondom de onderdoorgang. 

 

Lichtverdeling 

In dit figuur zijn de gemeten waardes visueel zichtbaar gemaakt per locatie. Van zowel de schemer 

meting als de nachtmeting is dit weergegeven. Hierin is duidelijk te zien of de verlichting gelijkmatig is 

verdeeld over het gemeten gebied en of de verlichting binnen en buiten de onderdoorgang van elkaar 

afwijken.  

Resultaten 

Bij de resultaten staat of de desbetreffende onderdoorgang voldoet aan de waardes die als richtlijn 

gelden en zijn opgesteld in het PKVW en de richtlijn van de NSVV. Hierbij is de gemeten waarde 

weergegeven en de waarde die is opgesteld door desbetreffende richtlijn. 

Bijzonderheden 

Bij de meeste onderdoorgangen zijn bepaalde zaken opgevallen en visueel waargenomen tijdens de 

meting. Deze zijn onder dit kopje beschreven. 

Conclusie/ aanbeveling 

Onder dit kopje staat een beknopte conclusie van de gemeten waarde en of deze onderdoorgang 

voldoet aan de richtlijnen. Daarnaast staat globaal een aanbeveling omschreven om de verlichting in of 

bij de onderdoorgang te verbeteren.  
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2 Rapportage 

2.1 VDB-07-047 Binnenweg, Loenersloot 
De onderdoorgang van de Binnenweg verbindt de Binnenweg met de Rijksstraatweg en loopt onder de 

Provincialeweg N201 door.  De onderdoorgang is ’s nachts verlichting maar overdag onverlicht (zie 

figuur 1).  

 

Figuur 1: Foto onderdoorgang schemer (links) en 's nachts (rechts) 

 Analyse 

Waardeomschrijving  Locatie Waarde in 

schemer 

Waarde 

’s nachts 

Lengte/hoogte verhouding Binnenweg 12.0 12.0 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 388 27.1 

Gelijkmatigheid onderdoorgang In onderdoorgang 0.04 0.2 

Minimale verlichtingssterkte(lux) In onderdoorgang 24.5 5.3 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 22.4 

Gelijkmatigheid  Mast tot mast NVT 0.2 

Minimale verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 5.3 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Buiten onderdoorgang NVT 8.8 
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 Lichtverdeling 

 

Figuur 2: Lichtverdeling onderdoorgang schemer(links) en ’s nachts (rechts) 

 Resultaten 

Waardeomschrijving Waarde Gemeten waarde Voldoet 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte overdag (lux) 40  388 Ja  

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts (lux) 15  27.1 Ja  

NSVV minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.2 Nee  

PKVW minimale gemiddelde verlichtingssterkte ‘s nachts (lux) 12  27.1 Ja 

PKVW minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.2 Nee 

Verhouding verlichting binnen en buiten onderdoorgang. ≥1≤3 3 Ja 

Toepassen dagverlichting volgens NSVV Ja Nee Nee 

Toepassen nachtverlichting volgens NSVV Ja Ja Ja 

 Bijzonderheden 

Geen 

 Conclusie/ aanbeveling 

Uit de analyse en observatie is gebleken dat deze onderdoorgang niet voldoet aan de gestelde 

richtlijnen. Kijkend naar de hoogte en de lengte van de onderdoorgang zal deze overdag en ’s nachts 

verlicht dienen te worden. Dit is niet het geval. Desondanks is gebleken uit de meting dat de gemiddelde 

verlichtingssterktes toch aansluiten bij de richtlijnen. Echter blijkt dat de gelijkmatigheid in de 

onderdoorgang niet hoog genoeg is. Dit is tevens terug te zien in de vlekjes in figuur 2. De overgang van 

de verlichting ’s nachts buiten de onderdoorgang naar de onderdoorgang is wel voldoende.  

Aanbeveling: 

- Kijkend naar de gemeten data is het niet nodig om de onderdoorgang overdag te verlichten. 

- De verlichting gelijkmatiger verdelen over de onderdoorgang. 

- Verlichting naar 60% dimmen in de nacht.   
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2.2 TUB-06-037 Lindengracht, Vreeland 
De onderdoorgang “Lindengracht” verbindt de Lindengracht met de Boslaan en loopt onder de 

Provincialeweg N201 door. Zowel overdag als ’s nachts staat de verlichting aan in de onderdoorgang (zie 

figuur 3). Tijdens de meting bleek dat aan de zuidkant van de onderdoorgang twee masten van de 

openbare verlichting niet brandden.  

 

Figuur 3: Foto onderdoorgang schemer (links) en 's nachts (rechts) 

 Analyse 

Waardeomschrijving  Locatie Waarde in 

schemer 

Waarde 

’s nachts 

Lengte/hoogte verhouding Lindegracht 11.3 11.3 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 115.3 35.9 

Gelijkmatigheid In onderdoorgang 0.21 0.07 

Minimale verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 24.5 2.5 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 18.00 

Gelijkmatigheid  Mast tot mast NVT 0.01 

Minimale verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 0.2 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Buiten onderdoorgang NVT 3.6 

 Lichtverdeling 

 

Figuur 4: Lichtverdeling onderdoorgang schemer(links) en ’s nachts (rechts) 
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 Resultaten 

Waardeomschrijving Richtlijn 

Waarde 

Gemeten 

waarde 

Voldoet 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte overdag (lux) 40  115.3 Ja 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts (lux) 15  35.9 Ja   

NSVV minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.07 Nee  

PKVW minimale gemiddelde verlichtingssterkte ‘s nachts (lux) 12  35.9 Ja 

PKVW minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.07 Nee 

Factor 3 gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts binnen en 

buiten onderdoorgang 

≥1≤3 10 Nee 

Toepassen dagverlichting volgens NSVV Nee Ja Ja 

Toepassen nachtverlichting volgens NSVV Ja Ja Ja 

 Bijzonderheden 

- Buiten de onderdoorgang is het zeer donker. 

- Defecte verlichting buiten de onderdoorgang waargenomen. 

- Toeleidende wegen zijn ook slecht verlicht. 

 Conclusie/ aanbeveling 

De verlichting van deze onderdoorgang is onvoldoende. In de onderdoorgang is de gemiddelde 

verlichtingssterkte zowel overdag al ’s nachts echter voldoende, maar de gelijkmatigheid is ’s nachts 

zeer laag (0.07). Daarnaast is de verlichting, mede door de defecte verlichting, buiten de onderdoorgang 

veel te laag en is de overgang te groot. Dit is ook goed te zien in figuur 3 op de nachtfoto. Als men uit de 

onderdoorgang komt fiets men een donker gat in, zowel aan de noordkant als de zuidkant.  

Aanbeveling: 

- Verlichting buiten de onderdoorgang aanpassen op de verlichting in de onderdoorgang 

- Defecte verlichting repareren. 

- Verlichting gelijkmatiger verdelen door locatie armaturen te veranderen. 

- Verlichting 50% dimmen in de nacht. 
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2.3 TUB-09-049 Daslook, Breukelen 
Onder de Brugoprit in Breukelen loopt de onderdoorgang “Daslook”. Deze verbindt de Daslook met de 

Engel de Ruijterstraat. ‘s Nachts staat de verlichting aan in de onderdoorgang en overdag staat deze uit.  

 

Figuur 5: Foto onderdoorgang schemer (links) en 's nachts (rechts) 

 Analyse 

Waardeomschrijving  Locatie Waarde in 

schemer 

Waarde 

’s nachts 

Lengte/hoogte verhouding Daslook 8.8 8.8 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 34.4 10.8 

Gelijkmatigheid  In onderdoorgang 0.04 0.16 

Minimale verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 1.5 1.7 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 10.6 

Gelijkmatigheid  Mast tot mast NVT 0.16 

Minimale verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 1.7 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Buiten onderdoorgang NVT 11.5 

 Lichtverdeling 

 

Figuur 6: Lichtverdeling onderdoorgang schemer(links) en ’s nachts (rechts) 
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  Resultaten 

Waardeomschrijving Richtlijn 

Waarde 

Gemeten 

waarde 

Voldoet 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte overdag (lux) NVT 34.4 NVT 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts (lux) 10 10.8 Ja 

NSVV minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.16 Nee  

PKVW minimale gemiddelde verlichtingssterkte ‘s nachts (lux) 12  10.8 Nee 

PKVW minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.16 Nee 

Factor 3 gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts binnen en 

buiten onderdoorgang 

≥1≤3 0.9 Nee 

Toepassen dagverlichting volgens NSVV Nee Nee Ja  

Toepassen nachtverlichting volgens NSVV Ja Ja Ja 

 Bijzonderheden 

- De verlichting staat overdag uit, dit zorgt voor een donkere onderdoorgang. 

 Conclusie/ aanbeveling 

Kijkend naar de resultaten is de conclusie dat deze onderdoorgang voldoet aan de eis dat er geen 

verlichting hoeft te zijn overdag en aan de gemiddelde luxwaarde ‘s nachts. Zowel ’s nachts als overdag 

is het echter donker in de onderdoorgang. De verdeling van de verlichting is onvoldoende, dit is tevens 

zeer duidelijk aan de vlekken te zien in figuur 6. Ook de verlichting buiten de onderdoorgang sluit 

onvoldoende aan op de verlichting in de onderdoorgang.  

Aanbeveling: 

- Verlichting in onderdoorgang overdag laten branden. 

- Meer verlichting in de nacht. Dit zal tevens resulteren in een voldoende verhouding tussen de 

verlichting buiten en in de onderdoorgang. 

- Zorgen dat het licht gelijkmatiger wordt verdeeld. 
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2.4 Nieuw Wagendijk, Kockengen 
De onderdoorgang van de Nieuw Wagendijk is gelegen onder de Provinciale weg tussen de Wagendijk 

en Voetvalvereniging Kockengen. De onderdoorgang is een smalle korte onderdoorgang. Overdag 

brandt er geen verlichting in de onderdoorgang maar ’s nachts wel. 

 

Figuur 7: Foto onderdoorgang schemer (links) en 's nachts (rechts) 

 Analyse 

Waardeomschrijving  Locatie Waarde 

’s nachts 

Waarde in 

schemer 

Lengte/hoogte verhouding Nieuw Wagendijk 5.5 5.5 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 17.8 82.9 

Gelijkmatigheid  In onderdoorgang 0.14 0.14 

Minimale verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 2.5 11.9 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast 9.4 NVT 

Gelijkmatigheid  Mast tot mast 0.07 NVT 

Minimale verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast 0.7 NVT 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Buiten onderdoorgang 4.1 NVT 

 Lichtverdeling 

 

Figuur 8: Lichtverdeling onderdoorgang schemer(links) en ’s nachts (rechts) 
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 Resultaten 

Waardeomschrijving Richtlijn 

Waarde 

Gemeten 

waarde 

Voldoet 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte overdag (lux) NVT 82.9 NVT 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts (lux) 10 17.8 Ja  

NSVV minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.14 Nee  

PKVW minimale gemiddelde verlichtingssterkte ‘s nachts (lux) 12  17.8 Ja 

PKVW minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.14 Nee 

Factor 3 gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts binnen en 

buiten onderdoorgang 

≥1≤3 4.3 Nee 

Toepassen dagverlichting volgens NSVV Nee Nee Ja 

Toepassen nachtverlichting volgens NSVV Ja Ja  Ja 

 Bijzonderheden 

- Zeer smalle lage onderdoorgang. 

- Buiten de onderdoorgang aan de noordkant is er zeer weinig verlichting. 

- Vanuit de onderdoorgang niet duidelijk wat er zich buiten de onderdoorgang afspeelt. 

 Conclusie/ aanbeveling 

Uit de gemeten data en eigen waarneming kan geconcludeerd worden dat de gemeten luxwaardes 

overdag voldoende zijn. Overdag staat de verlichting niet aan, maar doordat de onderdoorgang kort is 

komt er toch voldoende licht in de onderdoorgang. In de nacht is er veel verlichting in de 

onderdoorgang maar dit staat in schril contrast met vooral de noordkant van de onderdoorgang.  Dit is 

duidelijk te zien in afbeelding 8, er worden nagenoeg geen luxwaardes gemeten aan de noordzijde, dit 

resulteert in de lage gelijkmatigheid van mast tot mast.  

Aanbeveling: 

- Aan de noordzijde van de onderdoorgang verlichting bijplaatsen. 

- Zorgen dat verlichting gelijkmatiger wordt verdeeld in de onderdoorgang. 
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2.5 TUB-01-050 Kanaaldijk West, Breukelen 
De onderdoorgang aan de Kanaaldijk West verbindt de Kanaaldijk West met de Parallelweg. Gedurende 

de meting stond de verlichting overdag uit en ’s nachts aan. 

 

Figuur 9: Foto onderdoorgang schemer (links) en 's nachts (rechts) 

 Analyse 

Waardeomschrijving  Locatie Waarde in 

schemer 

Waarde ’s 

nachts 

Lengte/hoogte verhouding Kanaaldijk West 10.4 10.4 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 36.0 21.3 

Gelijkmatigheid  In onderdoorgang 0.00 0.31 

Minimale verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 0.07 6.54 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 18.20 

Gelijkmatigheid  Mast tot mast NVT 0.06 

Minimale verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 1.00 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Buiten onderdoorgang NVT 10.30 

 Lichtverdeling 

 

Figuur 10: Lichtverdeling onderdoorgang schemer(links) en ’s nachts (rechts) 
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 Resultaten 

Waardeomschrijving Richtlijn 

Waarde 

Gemeten 

waarde 

Voldoet 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte overdag (lux) 40  36.0 Nee 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts (lux) 15  21.3 Ja 

NSVV minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.31 Ja 

PKVW minimale gemiddelde verlichtingssterkte ‘s nachts (lux) 12  21.3 Ja 

PKVW minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.31 Ja 

Factor 3 gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts binnen en 

buiten onderdoorgang 

≥1≤3 2.6 

 

Ja 

Toepassen dagverlichting volgens NSVV Ja Nee  Nee 

Toepassen nachtverlichting volgens NSVV Ja Ja Ja 

 Bijzonderheden 

- 3 armaturen waren defect 

- Het verkeer in de onderdoorgang is geregeld door middel van een VRI-installatie buiten de 

onderdoorgang. 

 Conclusie/ aanbeveling 

Deze onderdoorgang voldoet ‘s nachts aan de richtlijnen. In de nacht is de verlichting voldoende 

ondanks dat 3 armaturen defect zijn.  

Aanbeveling: 

- Armaturen laten repareren. 

- Verlichting dient overdag aangezet te worden 
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2.6 TUB-02-0123 Safariweg, Maarssen 
De onderdoorgang “Safariweg” loopt onder de Safariweg/Vogelweg door van het Zebraspoor naar het 

Zwanenkamp. Het is een lange onderdoorgang waarbij de verlichting ’s nachts aanstaat maar overdag 

uit is.   

 

Figuur 11: Foto onderdoorgang schemer (links) en 's nachts (rechts) 

 Analyse 

Waardeomschrijving  Locatie Waarde in 

schemer 

Waarde ’s 

nachts 

Lengte/hoogte verhouding Safariweg 12.0 12.0 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 1.9 56.1 

Gelijkmatigheid  In onderdoorgang 0.01 0.19 

Minimale verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 0.02 10.6 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 27.2 

Gelijkmatigheid  Mast tot mast NVT 0.04 

Minimale verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 1.0 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Buiten onderdoorgang NVT 5.3 

 Lichtverdeling 

 

Figuur 12: Lichtverdeling onderdoorgang schemer(links) en ’s nachts (rechts) 
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 Resultaten 

Waardeomschrijving Richtlijn 

Waarde 

Gemeten 

waarde 

Voldoet 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte overdag (lux) 40  1.9 Nee 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts (lux) 15  56.1 Ja  

NSVV minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.19 Nee  

PKVW minimale gemiddelde verlichtingssterkte ‘s nachts (lux) 12  56.1 Ja 

PKVW minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.19 Nee 

Factor 3 gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts binnen en 

buiten onderdoorgang 

≥1≤3 11 Nee 

Toepassen dagverlichting volgens NSVV Ja Nee Nee 

Toepassen nachtverlichting volgens NSVV Ja Ja  Ja 

 Opvallendheden  

- Defecte plafond verlichting 

- Zeer donker overdag 

 Conclusie/ aanbeveling 

Geconcludeerd kan worden dat deze onderdoorgang niet voldoet aan de richtlijnen. Overdag staat in 

deze onderdoorgang de verlichting niet aan. Dankzij de lengte (lang) en hoogte (laag) komt er zeer 

weinig licht overdag in de onderdoorgang. Hierdoor voldoet de verlichting niet aan de richtlijnen. ‘s 

Nachts is de verlichting beter, maar doordat er defecte verlichting hangt wordt de gelijkmatigheid 

conform de richtlijnen niet gehaald. Hiernaast is het verschil tussen de verlichting buiten de 

onderdoorgang en in de onderdoorgang te groot (11). In figuur 12 is te zien dat aan de kant van het 

Zwanenkamp de verlichting minimaal is.  

Aanbeveling: 

- Verlichting overdag aanzetten. 

- Verlichting ’s nachts naar 25% dimmen. 

- Aan de noordzijde zorgen voor een hogere verlichtingssterkte. 

- Defect armatuur repareren. 
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2.7 TUB-02-017 Vogelweg, Maarssen 
De onderdoorgang “Vogelweg” loopt onder de Vogelweg door vanuit het Fazantenkamp naar de 

Duivenkamp. Kenmerkend voor deze onderdoorgang is dat deze uit 2 onderdoorgangen bestaat. Tussen 

de onderdoorgangen staat een lichtmast om het tussenliggende onoverdekte gedeelte te verlichten. 

Voor de analyse is dus ook uitgegaan van 2 onderdoorgangen. 

 

Figuur 13: Foto onderdoorgang schemer (links) en 's nachts (rechts) 

 Analyse 

Waardeomschrijving  Locatie Waarde in 

schemer 

Waarde 

’s nachts 

Lengte/hoogte verhouding Vogelweg 2 x 6 2 x 6 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 21.3 55.3 

Gelijkmatigheid  In onderdoorgang 0.23 0.04 

Minimale verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 4.9 2.1 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 31.5 

Gelijkmatigheid  Mast tot mast NVT 0.1 

Minimale verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 0.00 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Buiten onderdoorgang NVT 4.4 

 

 Lichtverdeling 

 

Figuur 14: Lichtverdeling onderdoorgang schemer(links) en ’s nachts (rechts) 
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 Resultaten 

Waardeomschrijving Richtlijn 

Waarde 

Gemeten 

waarde 

Voldoet 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte overdag (lux) NVT 21.3 Ja 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts (lux) 10 55.3 Ja  

NSVV minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.04 Nee  

PKVW minimale gemiddelde verlichtingssterkte ‘s nachts (lux) 12  55.3 Ja 

PKVW minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.04 Nee 

Factor 3 gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts binnen en 

buiten onderdoorgang 

≥1≤3 12.6 Nee 

Toepassen dagverlichting volgens NSVV Nee Nee Ja 

Toepassen nachtverlichting volgens NSVV Ja Ja Ja 

 Bijzonderheden 

- Deze onderdoorgang bestaat uit twee delen 

- Rondom de onderdoorgang is veel bebossing. 

- Armatuur tussen onderdoorgangen is verkeerd op de mast gezet. 

 Conclusie/ aanbeveling 

De verlichting in deze onderdoorgang voldoet niet aan de richtlijnen. In figuur 13 is te zien dat de 

onderdoorgangen overdag niet verlicht worden en ’s nachts wel. Als men kijkt naar de lengte/hoogte 

verhouding per onderdoorgang (6) is het niet nodig om deze overdag te verlichten. Echter, doordat er 

veel bebossing om de onderdoorgang staat komt er overdag zeer weinig licht in de onderdoorgang, dit is 

terug te zien in de lage gemiddelde verlichtingssterkte (21.3 lux). De gelijkmatige verdeling van het licht 

is onvoldoende. Dit komt doordat aan de zijkanten van de onderdoorgangen weinig licht valt.  Daarnaast 

is het ’s nachts buiten de onderdoorgangen, in vergelijking met in de onderdoorgang, te donker.  De 

overgang hiertussen is te hoog (12.6). 

Aanbeveling: 

- Verlichting overdag aanzetten. 

- Verlichtingssterkte tussen de onderdoorgangen verhogen. 

- Verlichting ’s nachts naar 20% dimmen. 

- Verlichtingssterkte buiten de onderdoorgangen verhogen. 

- Armatuur dat tussen de onderdoorgangen inligt dient een kwartslag gedraaid te worden. (Dit is 

reeds uitgevoerd door de onderhoudsaannemer) 
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2.8 TUB-02-019 Burg. Waverijnweg, Maarssen 
De onderdoorgang onder de Burgemeester Waverijnweg verbindt de Boomstede met de Fazantenkamp. 

Rondom de onderdoorgang is veel begroeiing. De onderdoorgang kenmerkt zich, net zoals de 

onderdoorgang van de Vogelweg, doordat het uit twee onderdelen bestaat. Overdag brandt er geen 

verlichting in de onderdoorgang en ’s nachts wel.  

 

Figuur 15: Foto onderdoorgang schemer (links) en 's nachts (rechts) 

 Analyse 

Waardeomschrijving  Locatie Waarde in 

schemer 

Waarde 

’s nachts 

Lengte/hoogte verhouding Burg. Waverijnweg 2 x 6 2 x 6 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 25.8 13.7 

Gelijkmatigheid  In onderdoorgang 4.3 0.02 

Minimale verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 0.23 0.2 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 11.1 

Gelijkmatigheid  Mast tot mast NVT 0.02 

Minimale verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 0.2 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Buiten onderdoorgang NVT 6.7 

 Lichtverdeling 

 

Figuur 16: Lichtverdeling onderdoorgang schemer(links) en ’s nachts (rechts) 
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 Resultaten 

Waardeomschrijving Richtlijn 

Waarde 

Gemeten 

waarde 

Voldoet 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte overdag (lux) NVT 25.8 Ja 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts (lux) 10 13.7 Ja 

NSVV minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.02 Nee 

PKVW minimale gemiddelde verlichtingssterkte ‘s nachts (lux) 12  13.7 Ja 

PKVW minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.2 Nee 

Factor 3 gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts binnen en 

buiten onderdoorgang 

≥1≤3 2 Ja 

Toepassen dagverlichting volgens NSVV Nee  Nee Ja 

Toepassen nachtverlichting volgens NSVV Ja Ja Ja 

 Bijzonderheden 

- Onderdoorgang bestaat uit twee delen. 

- Veel bebossing rondom onderdoorgang. 

- Onderdoorgang voelt donker aan overdag. 

 Conclusie/ aanbeveling 

Kijkende naar de resultaten dan voldoet deze onderdoorgang niet geheel aan de richtlijnen. De 

gemiddelde verlichtingssterktes zijn voldoende. Enkel de gelijkmatigheid in deze onderdoorgang voldoet 

niet. Echter, net zoals beschreven bij de onderdoorgang van de Vogelweg, zou het niet verkeerd zijn om 

deze onderdoorgang overdag te verlichten. Door de omliggende bebossing valt er weinig daglicht in de 

onderdoorgang, gemiddeld maar 25.8 lux. Voor een enkele onderdoorgang is dit voldoende, echter als 

men deze onderdoorgang als 1 geheel zou nemen zou dit onvoldoende zijn. Daarnaast zorgt de 

verlichting tussen de twee delen voor een donker stuk. Dit is duidelijk te zien op de rechter foto in figuur 

15, maar ook op de rechter afbeelding van figuur 16 is dit duidelijk te zien aan de grote vlekken. 

Aanbeveling: 

- Verlichting overdag toepassen. 

- Verlichting tussen de twee delen van de onderdoorgang verbeteren. 

- Zorgen voor meer verlichting in de onderdoorgang ’s nachts. 
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2.9 TUB-01-745 Tuinbouwweg, Maarssen 
De onderdoorgang Tuinbouwweg verbindt de Tuinbouwweg met het Jan van Wijkpad. De 

onderdoorgang loopt onder de op- en afrit van de N230 door. Zowel overdag als ’s nachts brandt de 

verlichting in deze onderdoorgang. 

 

Figuur 17: Foto onderdoorgang schemer (links) en 's nachts (rechts) 

 Analyse 

Waardeomschrijving  Locatie Waarde in 

schemer 

Waarde 

’s nachts 

Lengte/hoogte verhouding Tuinbouwweg 12.4 12.4 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 52.3 46.3 

Gelijkmatigheid In onderdoorgang 0.29 0.2 

Minimale verlichtingssterkte (lux) In onderdoorgang 15.3 9.4 

Gemiddelde verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 11.7 

Gelijkmatigheid  Mast tot mast NVT 0.01 

Minimale verlichtingssterkte (lux) Mast tot mast NVT 0.1 

Gemiddelde verlichtingssterkte(lux) Buiten onderdoorgang NVT 1.6 

 Lichtverdeling  

 

Figuur 18: Lichtverdeling onderdoorgang schemer(links) en ’s nachts (rechts) 
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 Resultaten 

Waardeomschrijving Richtlijn 

Waarde 

Gemeten 

waarde 

Voldoet 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte overdag (lux) 40  52.3 Ja 

NSVV minimale gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts (lux) 15  46.3 Ja  

NSVV minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.2 Nee  

PKVW minimale gemiddelde verlichtingssterkte ‘s nachts (lux) 12  46.3 Ja  

PKVW minimale gelijkmatigheid verlichtingssterkte ‘s nachts 0.3 0.2 Nee  

Factor 3 gemiddelde verlichtingssterkte ’s nachts binnen en 

buiten onderdoorgang 

≥1≤3 28.9 Nee 

Toepassen dagverlichting volgens NSVV Ja Ja Ja 

Toepassen nachtverlichting volgens NSVV Ja Ja  Ja 

 Bijzonderheden 

- Deze onderdoorgang is een lange onderdoorgang. 

- Buiten de onderdoorgang is het zeer donker. 

- Fietsers komen met hoge snelheid vanuit het Jan van Wijkpad de tunnel binnen gefietst. 

- Ook voetgangers maken gebruik van dit pad, maar er is geen onderscheid tussen voet- en fietspad. 

 Conclusie en aanbeveling 

De onderdoorgang is zowel overdag als ’s nachts goed verlicht. De gemiddelde verlichtingssterktes 

liggen boven de minimale waardes. ’s Nachts is de gemiddelde verlichtingssterkte wel aan de hoge kant. 

In figuur 18 lijkt de onderdoorgang gelijkmatig verlicht, echter als men goed kijkt is te zien dat zowel aan 

het begin als aan het eind van de onderdoorgang de verlichtingssterkte zeer laag is. Dit zorgt voor de 

lage gelijkmatigheidswaarde. Hiernaast is het buiten de onderdoorgang dermate donker, gemiddeld 1.6 

lux, dat men in de onderdoorgang geen idee heeft wat er buiten de onderdoorgang is. Ook aankomend 

verkeer, bijvoorbeeld wandelaars van buiten de onderdoorgang, ziet men hierdoor niet aankomen. Deze 

overgang is dus onvoldoende. 

Aanbeveling: 

- Verlichting buiten de onderdoorgang laten aansluiten op de verlichting in de onderdoorgang. 

- Verlichting gelijkmatiger verdelen in de onderdoorgang. 

- Verlichting ’s nachts naar 40% dimmen. 
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3 Bijlage 

Overzicht onderdoorgangen gemeente Stichtse Vecht 
 
 


