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Op NPR 13201:2017 gelden de volgende wijzigingen:
Blz. 18, tabel 4, derde kolom, ‘Uo’:
Vervang onderschrift ‘[maximum]’ door ‘[minimum]’. Het resultaat ziet eruit als in onderstaande tabel:
Tabel 4 – Verlichtingsklassen M
Klasse

Vo

Luminantie van de rijbaan (voor droge
omstandigheden)

Hinderlijke
verblinding

Verlichting
aanliggende
strook

Uo
[minimum]

Ul
[minimum]

TI in %
[maximum]

EIR
[minimum]

M1

2,00

0,40

0,70

10

0,35

M2

1,50

0,40

0,70

10

0,35

M3

1,00

0,40

0,60

15

0,30

M4

0,75

0,40

0,60

15

0,30

0,50

0,35

0,40

15

0,30

0,30

0,35

0,40

20

0,30

M5
M6

Blz. 20, tabel 5, derde rij:

ev

be
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Lgem in cd/m2
[minimum]

iew

Vervang ‘Als 0,05 cd·m‐2·lx‐1 < Q0 ≤ 0,05 cd.m‐2·lx‐1’ door ‘Als 0,05 cd·m‐2·lx‐1 < Q0 ≤ 0,08 cd·m‐2·lx‐1’.
Het resultaat ziet eruit als in onderstaande tabel:
Tabel 5 – Verlichtingsklassen M en C voor vergelijkbare verlichtingssterktes
voor verschillende Q0‐waarden voor het wegdek

Verlichtingsklasse C
Als Q0 ≤ 0,05 cd·m‐2·lx‐1
Verlichtingsklasse C
Als 0,05 cd·m‐2·lx‐1 < Q0 ≤ 0,08 cd·m‐2·lx‐1
Verlichtingsklasse C
Als Q0 > 0,08 cd·m‐2·lx‐1

M1

M2

M3

M4

M5

M6

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C0

C1

C2

C3

C4

C5

C5

C1

C2

C3

C4

C5

C5

C5

eld

Verlichtingsklasse M

C0

Blz. 20, tabel 6, vierde kolom, ‘WF a’
Vervang de reeks ‘(1,5‐1‐0,5‐0)’ in kolom WF bij rij ‘Maximaal toegestane snelheid’ door ‘2,5‐2‐1‐0,5’.
Het resultaat ziet eruit als in onderstaande tabel:

3

Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

NPR 13201:2017/A1:2018
Tabel 6 – Determineertabel – Parameters voor de keuze van verlichtingsklasse C
Parameter
Maximaal
toegestane
snelheid

Beschrijving

WF a

Zeer hoog

V > 110 km/h

2,5

Hoog

90 ≤ V ≤ 110 km/h

2

Gemiddeld

70 ≤ V ≤ 80 km/h

1

Laag

V ≤ 60 km/h

Zeer hoog

> 70 % van de rijstrookcapaciteit
[begin van ontstaan van congestie (file)]

2

Hoog

60 % tot 70 % van de rijstrookcapaciteit

1,5

Gemiddeld

50 % tot 60 % van de rijstrookcapaciteit
[normale intensiteit]

1

Laag

30 % tot 50 % van de rijstrookcapaciteit

0

Zeer laag

< 30% van de rijstrookcapaciteit
[zeer lage intensiteit]

‐1

Alle verkeer

Alle weggebruikers

2

Alle bestuurders

Alle weggebruikers m.u.v. voetgangers

1

Motorvoertuigen,
trams en binnen
bebouwde kom
bromfietsen

Alle weggebruikers m.u.v. voetgangers,
fietsers en buiten bebouwde kom
bromfietsers

0

Snelverkeer

Motorvoertuigen waarmee op
autosnelwegen met een snelheid van ten
minste 60 km/h en op autowegen met
een snelheid van ten minste 50 km/h
mag en kan worden gereden

0

–

1

Vo

Waarde

Verkeers‐
intensiteit

0,5

Rijbaan‐
scheiding

Omgevings‐
luminantie

Visuele
geleiding

Nee

eld
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Verkeers‐
samenstelling

Ja

Fysieke scheiding

0

Hoog

In Nederland bestaat vrijwel geen
situatie die daaraan voldoet

1

Gemiddeld

Voorbeelden: winkelstraat, sportveld,
stationsgebied, luchthaven, reclame‐
uitingen

0

Laag

‘Normale’ situatie

‐1

Slecht

Onduidelijk

0,5

Goed

Duidelijk

Som van de weegfactoren
a

WF = weegfactor
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