
Met wegdekreflectie naar Energielabel A

Volop voordelen 
met wegdekreflectie

Wegdekreflectie: een veilige 
en duurzame oplossing!www.wegdekreflectie.nl

Werkgroep Wegdekreflectie; een samenwerkingsverband tussen overheden, leveranciers, aannemers en adviesbureaus

De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor hittestress. Het verschil in temperatuur tussen de stad en het 
buitengebied kan oplopen tot wel 4 graden Celsius. Dit heeft verschillende oorzaken, maar een belangrijke 
reden is dat er meer zonlicht wordt geabsorbeerd door donkere materialen van wegen en daken die aanwezig 
zijn in stedelijk gebied. 
Het verhogen van de wegdekreflectie heeft een positieve invloed op hittestress omdat het lichtere wegdek 
veel minder warm wordt. Dit biedt hoog zomers een prettiger leefomgeving. Bovendien treedt bij asfalt minder 
spoorvorming op waardoor het wegdek een langere levensduur heeft en minder onderhoud nodig heeft.

Wegdekreflectie succesvol toegepast
Het toepassen van wegdekken met verhoogde reflectie is niet nieuw en wordt behalve in Nederland ook 
in de Scandinavische landen, in Duitsland en in het Verenigd Koninkrijk al jarenlang succesvol toegepast.

Op een groot aantal plaatsen in Nederland is witte steenslag aan asfalt, betonstraatstenen en 
betonbanden toegevoegd. In alle gevallen is sprake van een succesvolle toepassing waarbij de veiligheid 
én duurzaamheid zijn toegenomen. Reflecterende materialen dragen bij aan meer contrast, een betere 
geleiding en zichtbaarheid en een afname van het energieverbruik van de openbare verlichting. Kortom, 
wegdekreflectie heeft alleen maar voordelen!

Hoe nu verder?
De Werkgroep Wegdekreflectie gaat samen met het CROW (het kennisinstituut op het gebied van 
infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer) een publicatie uitbrengen. Aan de hand van 
deze CROW-publicatie kunnen opdrachtgevers, adviseurs en aannemers duidelijk met elkaar over 
wegdekreflectie communiceren. De publicatie geeft zo goede handvatten om alle voordelen van 
wegdekreflectie in de praktijk te brengen.



de duurzaamheidambities te verhogen. Dat is al 
verschillende keren bewezen.

Naast duurzaam inkopen wordt er in het Energieakkoord 
ook gesproken over het realiseren van energiebesparing 
in de openbare verlichting. Zo moet de overheid 
20% energiebesparing realiseren in 2020 en 50% 
energiebesparing in 2030. 

Door energiezuinige openbare verlichting te combineren 
met wegdekreflectie zal de besparing aanzienlijk 
toenemen en daarmee komt het halen van deze 
doelstellingen een stuk 
dichterbij. Een hogere 
helderheid zorgt ervoor dat 
er minder licht nodig is om 
de gewenste zichtbaarheid 
te bereiken. Minder licht 
betekent tot wel 30% minder energieverbruik, een lagere 
CO2-uitstoot en minder lichtvervuiling en lichthinder. Voor 
elk wegtype is eenvoudig de wegdekreflectie te meten en 
de invloed op de verlichting te berekenen. Hoe dat in zijn 
werk gaat, staat beschreven op www.wegdekreflectie.nl 

Wegdekreflectie verhoogt de 
veiligheid en duurzaamheid
Overheden hebben niet alleen als 
doel en taak om de openbare ruimte 
te verduurzamen, maar ook om die 
ruimte voor hun burgers veiliger te 
maken. Dit is een continue zoektocht 
naar kosteneffectieve oplossingen. Het 
verhogen van wegdekreflectie heeft 
grote invloed op de beleving van de 
leefomgeving, zowel qua duurzaamheid 
als veiligheid.

Veiligheid
Wegdekreflectie draagt bij aan veiligheid; 
niet alleen aan verkeersveiligheid, 
maar ook aan sociale veiligheid. 
Dit geldt voor gebieden met een 
verkeersfunctie en, binnenstedelijk, 
ook voor de verblijfsfunctie. Door de 
verhoogde wegdekreflectie verbetert de 
zichtbaarheid, dat geldt zowel ‘s nachts 
als overdag. Doordat het wegdek lichter is, 

zijn niet alleen het wegverloop maar ook personen 
en obstakels op de weg beter en sneller zichtbaar. 
Ook zonder openbare verlichting. Doordat we 
beter en eerder 
het wegverloop 
en personen 
en obstakels 
waarnemen, 
kunnen we 
eerder reageren 
(verkeersveiligheid). 
Bovendien kunnen 
we bij een hogere helderheid verder kijken. In 
verblijfsgebieden draagt de hogere helderheid van 
het wegdek bij aan een betere gezichtsherkenning. 
Daarmee heeft wegdekreflectie direct invloed op de 
veiligheid en het veiligheidsgevoel van de burger 
(sociale veiligheid). 

Duurzaamheid
Een wegverharding met optimale reflectieeigen-
schappen brengt met betrekking tot duurzaamheid 
verschillende voordelen met zich mee. Van 
wegbeheerders wordt verwacht dat zij op 
termijn volledig voldoen aan de verschillende 

Criteriadocumenten 
Duurzaam Inkopen, 
zo ook aan die 
voor openbare 

verlichting. Eén van de criteria is dat de openbare 
verlichting minimaal moet voldoen aan Energielabel 
D, conform de Handleiding Energielabeling 
Openbare Verlichting (Nederlandse Stichting voor 
Verlichtingskunde (NSVV) en RVO.nl (het voormalige 
Agentschap NL)). Het Energielabel is afhankelijk van 
het energieverbruik van de verlichtingsinstallatie 
t.o.v. het verlichte oppervlak.

Uit berekeningen blijkt dat wanneer de 
wegdekreflectie wordt verhoogd dit een of meer 
stappen op de ladder van het Energielabel kan 
schelen. Het toepassen van wegdekreflectie is 
dus niet alleen een eenvoudig middel om de 
energiedoelstellingen te halen, maar ook om 

Wegdekreflectie: een veilige en duurzame oplossing!

De Nederlandse regering wil bijdragen aan een meer duurzame leefomgeving door het opstellen van het 
Energieakkoord en de Criteriadocumenten Duurzaam Inkopen. Deze documenten bevatten doelstellingen en 
geven richtlijnen voor verduurzaming.

Bij de zoektocht naar het praktisch invullen van deze doelstellingen wil de Werkgroep Wegdekreflectie u 
graag ondersteunen. In de Werkgroep Wegdekreflectie zijn zowel de marktpartijen als de opdrachtgevers 
vertegenwoordigd. Het is een samenwerkingsverband tussen overheden, leveranciers, aannemers en 
adviesbureaus. In deze uitgave willen wij u handvatten bieden, nu de vraag naar wegdekreflectie duidelijk 
toeneemt. Voor meer inhoudelijke informatie over wegdekreflectie verwijzen wij u naar onze website www.
wegdekreflectie.nl.

De ervaringen met wegdekreflectie vallen zeer positief uit. Het verlichten van wegen, fietspaden en 
bedrijventerreinen vraagt veel energie. Immers, circa 50% van het gemeentelijk elektriciteitsverbruik gaat op 
aan de verlichting van de openbare ruimte. Door wegdekreflectie mee te nemen in het lichtontwerp wordt veel 
energie bespaard. Deze duurzame techniek draagt bij aan een gunstiger energielabel. 

Energiezuinige openbare verlichting in combinatie met wegdekreflectie draagt bij aan de doelstellingen van 
het Energieakkoord. Bovendien verhoogt wegdekreflectie de veiligheid. Door wegdekreflectie verbetert de 
zichtbaarheid, niet alleen ‘s nachts maar ook overdag. 
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