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Tot stand komen NPR13201:2017

Opstellen CIE 115: 2010 

Aanbevelingen voor openbare verlichting van verkeerswegen en 

verblijfsgebieden

NSVV Richtlijn Openbare Verlichting 

(ROVL 2011)

Herziening EN-13201 (2015) door TC169 / WG 12

Duurt te lang (vanwege de wens om te dimmen)

Uitgifte NEN-EN-13201 / herziening NPR 13201

begin 2017 gepubliceerd



NPR-13201:2017 in de praktijk

Na opstellen concept versie:

• Diverse klankbordgroepen actief geconsulteerd (IOV / OVLNL.NL / RWS / NEN / NSVV)

• Opmerkingen verwerkt in definitieve versie van NPR 13201:2017

• Na uitkomen NPR diverse ‘problemen’ met nieuwe ontwerpen en gebruik NPR13201:2017

NSVV Richtlijn Openbare Verlichting 

(ROVL 2011)

Werkgroep NSVV 

Specialisten uit diverse achtergronden/doelgroepen

EN-13201 (2017) 

TC169 / WG 12



NPR-13201:2017 in de praktijk:

• Aantal sessies als klankbordgroep van de NPR-13201:2017

• Diverse opmerkingen verwerkt in de NPR13201:2017

• Na uitkomen NPR diverse ‘problemen’ met nieuwe ontwerpen en gebruik NPR

• OVLNL Werkgroep gevormd t.b.v. meedenken, review, advies

• Onderzoek naar ‘problemen’ / aandachtspunten

• Begin juni resultaten op papier:

• Directe ‘problemen’

• Aanvullende aandachtspunten



Directe ‘problemen’: Gelijkmatigheid
NPR13201:2017 ROVL-2011



Directe ‘problemen’: Gelijkmatigheid
NPR13201:2017 ROVL-2011

Egem = 4,5 lux en Emin = 0,6 lux Uh = 0,13

Egem = 4,5 lux en Emin = 0,9 lux Uh = 0,20

NPR13201:2017

ROVL-2011



Egem = 4,5 lux en Emin = 0,6 lux Uh = 0,13 Egem = 4,5 lux en Emin = 0,9 lux Uh = 0,20

NPR13201:2017 ROVL-2011

Foto’s zijn bedoeld als voorbeeld 



Directe ‘problemen’: Gezichtsherkenning
NPR13201:2017 ROVL-2011



Directe ‘problemen’: Gezichtsherkenning



Sociale veiligheid belangrijk? 



Directe ‘problemen’: Gezichtsherkenning
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“Verblinding behoort te worden vermeden, omdat die het minder goed mogelijk of zelfs onmogelijk 
maakt om dingen goed te zien” 



Directe ‘problemen’: Gezichtsherkenning



Bijlage C NPR13201:2017



Resumerend:

Belangrijkste verschillen met invloed:  

- Additionele eis t.b.v. gezichtsherkenning (sterk verhoogd)

- Absolute gelijkmatigheid is uit P-klasse tabel verdwenen

Resultaat kan zijn: 

- Mogelijke lagere kwaliteit OVL installatie

- Meer en/of hogere lichtmasten (meer energieverbruik)

- Mogelijk hogere beheerkosten (investering/exploitatie)



Overeenstemming NSVV en OVLNL.NL:

NPR-13201:2017 2.0:

• Uh minimaal (Gelijkmatigheid) wordt opgenomen in P-klasse tabel

• Ev minimaal (verticale verlichtingssterkte) wordt in drie categorieën opgenomen in 
de richtlijn (klasse A,B,C)

• Ev-minimaal ROVL-2011 en EN13201 gebundeld

• Enkele tekstuele wijzigingen/correcties doorgevoerd 

• NSVV en OVLNL.nl hebben intentie uitgesproken gezamenlijk de komende tijd 
aandacht te besteden aan het onderzoeken en definiëren van verblinding 

“NSVV en OVLNL.nl hebben als missie de kennis over, en kwaliteit van licht in Nederland te 
verbeteren, met als doel de toepassing van licht te verbeteren”



Overeenstemming NSVV en OVLNL.NL:

NPR-13201:2017 2.0:

• In september voorstel tot vaststelling door NEN-commissie

• Congres Ruimte en Licht 16 november – presentatie nieuwe richtlijn

“NSVV en OVLNL.nl hebben als missie de kennis over, en kwaliteit van licht in Nederland te 
verbeteren, met als doel de toepassing van licht te verbeteren”



Vragen en/of opmerkingen?

Toine Adams (NSVV)           Robbert Dijkema (OVLNL.NL)


