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• Onderzoeken kosten tijd en geld

• Niet altijd de juiste omgeving lokaal beschikbaar

• Daarom internationaal samenwerken.

– CETU (Frankrijk)

– Asfinag (Oostenrijk)

– CIE werkgroep verlichting

• Binnen tunnelprojecten in Nederland

• NSVV

• COB
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Samenwerking



• Tunnelverlichting grootste energieverbruiker

• Led tunnels worden fel ervaren

• Nieuwe techniek geeft nieuwe mogelijkheden
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Aanleiding onderzoek

Tunnelverlichting is onderdeel van waarnemen, 

waarnemen is subjectief, 

subjectief is moeilijk aantoonbaar 

en moeilijk aantoonbaar geeft discussie.



Waarnemen is meer dan zien, 

zien is meer dan licht.

Invloed wanden en wegdek, tunnelingang, vormgeving, 
verkeersdrukte, weer, diversiteit mens, vormgeving auto’s, etc.
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Waarnemen

Gaandeweg verschuift accent van energiebesparing naar waarneming

Complexe materie.



• Ontwikkeling simulator / virtueel model

– Initiatief Universiteit Leuven

– Phd studie Universiteit Lyon

• Eye tracking (UvA)

• Integratie verlichtingssimulator in 3D model tunnel

• Nabeelden notitie

• Uitgangspunten waarop verlichtingsrichtlijnen zijn gebaseerd

• Is bestaande kennis (SON-t) schaalbaar naar Led?
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Wetenschappelijk onderzoek



• ‘Niemand voelt zich probleem eigenaar’

• Onderzoeken kosten (veel) geld

• Uitkomst onzeker

• Laat lang op zich wachten (want complex)

• Nichemarkt, dus niet veel aandacht
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Wetenschappelijk onderzoek



• Basis voor huidige richtlijnen

• Empirisch benaderen

• Expert judgement

• Statistische benadering met doelgroepen

“Voldoende aannemelijk maken”

7

Praktijk proeven



• Invloed door wanden en wegdek

• Kleur en lichtspectrum

• Inzet nieuwe technieken 

• Voortschrijdend inzicht huidige richtlijnen en uitgangspunten

– CIE-curve

– Stappenregeling

– Meetapparatuur
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Zoekrichtingen



• Licht asfalt

– Gaasperdammertunnel, toepassing witte steenslag in asfalt

• Invloed wanden en vervuiling

– Wanden A2 Leidsche Rijn, Coentunnel, Westerschelde tunnel

• Onderzoek verhouding lichtniveau wand/weg

– Mont Blanc Tunnel
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Wanden en wegdek
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Kleur: Proef Mont Blanc tunnel



Proefopstelling led versus SONT

led

SONT



SONT+TL (bestaande systeem)



Led warm wit (4000K)



Led koud wit (5700K)
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Lichtspectrum



• Led:

– zeer snel regelbaar

– Breed regelbereik (15-120%)

– Armatuur individueel instelbaar

• Regelalgoritmes in PLC

• Externe data eenvoudig te integreren in programma

Geeft mogelijkheden
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Inzet nieuwe technieken
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CIE curve: Verlaging algeheel lichtniveau
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CIE curve: Verlichting op actuele stopafstand
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CIE curve: “Italiaanse variant”
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CIE curve: Verlaging lichtniveau centrale zone



• Metingen nu op basis van 
fotopische kromme CIE 1924

• Afwegen om over te gaan op 
meting volgens nieuwe 
inzichten
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Meetmethode



• Er liggen kansen, durven we die te pakken?

• Hoe krijgen we alle partijen mee?

• Bepalen van werkwijze / aantoonbaarheid
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Samenvatting



• COB congres 20 september, live demonstratie lichtintensiteit

• COB werkgroep Duurzaamheid met werkgroep “Tunnelverlichting”

(deelnemers welkom)
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Tot slot

?


