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Preventie Lichthinder vzw verwelkomt een Vlaamse ‘visie op de verlichting van gewestwegen’ 
 
Preventie Lichthinder vzw verwelkomt het initiatief van de Vlaamse regering, die ‘Wegen en Verkeer’ een studie 
laat uitvoeren voor een ‘visie op de verlichting van gewestwegen’. Preventie Lichthinder zal graag meewerken aan 
de verdere uitwerking van die visie, zodat met een aangepast verlichtingsbeleid zowel de veiligheid op de weg als 
de sociale veiligheid en de bescherming van de nachtelijke omgeving kan worden verzekerd. 
 
Minder wegverlichting, gekoppeld aan een ‘verlichting wanneer nodig’-beleid, is uitdrukkelijk mogelijk zonder 
een verlies aan veiligheid op de weg. Meer nog, de eerste voorlopige resultaten van een dergelijk 
verlichtingsbeleid op de Vlaamse autosnelwegen wijzen veeleer op een daling van het aantal letselongevallen, met 
een daling van het aantal doden en gewonden – ook ’s nachts! Minder wegverlichting leidt dus niet tot meer 
slachtoffers. 
 
Het niet-verlichten van (snel)wegen biedt duidelijk voordelen: 

- Chauffeurs van motorvoertuigen gaan voorzichtiger en meer geconcentreerd rijden, wat een belangrijke 
factor is in een veiliger wegverkeer. 

- Reflecterende kleding van voetgangers en andere zwakke weggebruikers valt beter op en van op grotere 
afstand. 

- Weglocaties met verhoogd gevaar, zoals kruispunten, blijven verlicht en vallen zo ook meer op. 

- Minder verlichtingsinfrastructuur, zoals minder verlichtingspalen, verkleint ook het aantal objecten die 
de gevolgen van een mogelijk ongeluk, zoals het verlaten van de weg, kunnen verergeren. 

 
Preventie Lichthinder adviseert voorts een vermindering van de wegverlichting te omkaderen met bijkomende 
maatregelen, zoals: 

- Meer en een betere kwaliteit van wegmarkeringen. 

- Meer en een betere kwaliteit van weg geleidingselementen, zoals reflectoren en/of LED indicatoren. 

- Een goed onderhoud en herstelling van die wegmarkeringen en reflectoren. 
 
Sociale veiligheid is belangrijk, en daar speelt vooral de sociale controle een belangrijke rol. Verlichting 
ondersteunt deze sociale controle, maar is op zichzelf onvoldoende, zo blijkt uit onderzoek. Belangrijk is dat er 
voldoende mensen aanwezig zijn om deze sociale controle uit te oefenen, zoniet kan verlichting een tegengesteld 
veiligheidseffect scoren. 
 
Preventie Lichthinder vzw onderschrijft vanzelfsprekend het gebruik van de nodige verlichting binnen de 
bebouwde kom, mits uitgevoerd met middelen van goede kwaliteit. Daarbij kan worden gedacht aan armaturen 
(de houders van de lampen) die geen licht in verkeerde richtingen uitstralen of reflecteren. 
 
Preventie Lichthinder vzw begrijpt dat de uitvoering van een ‘visie op de verlichting van gewestwegen’ een 
nauwe samenwerking met lokale besturen vereist. Deze laatste moeten de juiste aansporingen krijgen, zodat 
minder verlichting en een beter gebruik ervan geen impact heeft op mogelijke financiële voorzieningen voor 
infrastructuurwerken. 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij  Friedel Pas 
      Voorzitter Preventie Lichthinder 
      Tel.: +32-474-50.17.95 

e-mail: friedel.pas@preventielichthinder.be 
website: http://www.preventielichthinder.be 
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Over Preventie Lichthinder: 
Preventie Lichthinder vzw legt zich toe op de bescherming van de nachtelijke omgeving, door het verstrekken 
van informatie over milieuvriendelijke verlichtingswijzen aan de overheid, bedrijven, verenigingen en  
professionals (zoals architecten) door middel van spreekbeurten, cursussen en adviezen. Naar het grote publiek 
wordt aan sensibiliseren gedaan, door onder meer het organiseren van de jaarlijkse ‘Nacht der Duisternis’. 
Preventie Lichthinder werkt samen met gelijkgestemde organisaties in het buitenland, inclusief de International 
Dark Sky Association (IDA). Leden van de vereniging nemen deel aan Europese symposia over lichthinder, een 
van onze leden is de European Liaison Officer van de IDA en adviseert de commissie astronomie en wereld 
erfgoed van Unesco in het kader van de beperking van lichtvervuiling 

 


