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Voorwoord 
 
Straatverlichting is verantwoordelijk voor 70% van het totale gemeentelijke 
energiegebruik. Daarom is er veel aandacht naar mogelijkheden om het 
energieverbruik door straatverlichting te verminderen; dit is een belangrijke stap 
naar een meer duurzame ontwikkeling. Een van de opties die momenteel wordt 
toegepast is verlichting met behulp van mesotopisch oftewel groen licht. 
Mesotopisch licht heeft als voordeel dat het zuinig is en dat men beter kan zien 
bij een lagere lichtsterkte. Maar het kan ook sterkere licht/donker contrasten 
veroorzaken. Tot nu toe is er weinig bekend over de effecten van groen licht op 
gevoelens van veiligheid en daarmee over de acceptatie van groen licht. Ook is 
niet duidelijk welke effecten groen licht heeft op de waarneming, de prestaties, en 
het gedrag van verkeersdeelnemers. Dit onderzoek heeft tot doel hier meer 
inzicht in te verschaffen. 

 
Dit rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft gevolgen van groene 
straatverlichting en de overgang tussen groene en reguliere straatverlichting voor 
gevoelens van veiligheid van betrokkenen en de acceptatie van groen licht. Het 
tweede deel gaat in op gevolgen van groene straatverlichting voor de leesbaarheid 
van verkeersborden door verkeersdeelnemers, en daarmee op de 
verkeersveiligheid.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door psychologen en sociologen van de faculteit 
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Assen. We willen de 
medewerkers van de gemeente Assen, en in het bijzonder Aad Verheul, Jannes 
Oeben, en Oetse Klokker, hartelijk danken voor de opdracht, de prettige 
samenwerking, en in het bijzonder voor het zo snel willen en kunnen inspelen op 
onze last-minute verzoeken. Wij waarderen dit buitengewoon. 
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Korte samenvatting 
 
Groene LED straatverlichting wordt gepresenteerd als een energiezuinig 
alternatief voor (standaard) witte straatverlichting. Groene LED straatverlichting 
is energiezuinig omdat men met een lagere lichtintensiteit hetzelfde zicht heeft. 
Door het gebruik van groene LED straatverlichting kan men wel 50 tot 70% 
besparen op de energiekosten. Maar voelt men zich veilig in situaties met groene 
straatverlichting, en wordt groene straatverlichting acceptabel gevonden? En 
welke invloed heeft groene straatverlichting op de verkeersveiligheid? Dit 
onderzoek geeft antwoord op deze vragen. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de effecten van 
groene straatverlichting op acceptatie en gevoelens van veiligheid van 
weggebruikers, en naar effecten op de leesbaarheid van verkeersborden. Het 
onderzoek is uitgevoerd in het Asserbosch in de gemeente Assen. De Hoofdlaan 
aldaar is uitgerust met groene verlichting. Op de Rode Heklaan, eveneens in het 
Asserbosch, was witte verlichting aanwezig. 
 
Het eerste deel van het onderzoek was gericht op de sociale veiligheid en 
acceptatie van groen licht. In totaal 78 deelnemers hebben vroeg in de avond 
gedurende uren dat de straatverlichting aan was op de fiets een parcours afgelegd 
door groene en witte verlichting. Bij ongeveer de helft van de deelnemers was er 
sprake van een abrupte overgang tussen groene en witte straatverlichting. Voor 
de overige deelnemers werd een vloeiende overgang tussen wit en groen licht 
gecreëerd, door in de overgangszone vier witte armaturen te vervangen door 
lichtgroene armaturen. De deelnemers vulden op drie momenten een vragenlijst 
in over hun gevoel van sociale veiligheid en de mate van acceptatie van de 
verlichting op het traject dat men zojuist had afgelegd: in het witte licht, aan het 
begin van het groene gedeelte (direct na de overgang), en aan het eind van het 
groen verlichte gedeelte. Zodoende hebben we oordelen verzameld over de 
sociale veiligheid en acceptatie van de witte en groene straatverlichting, en de 
sociale veiligheid en acceptatie van de abrupte dan wel vloeiende overgang tussen 
witte en groene straatverlichting.  
 
Uit het onderzoek bleek dat de deelnemers zowel witte als groene 
straatverlichting veilig en acceptabel vonden. Men oordeelde echter positiever 
over de veiligheid en acceptatie van groene straatverlichting dan over de witte 
verlichting. Dit betekent dat beleidsmakers probleemloos groene 
straatverlichting in een bosachtig gebied kunnen toepassen: groene 
straatverlichting is niet alleen energiezuinig, maar wordt ook veilig en acceptabel 
gevonden. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of groene straatverlichting ook 
veiliger en acceptabeler wordt gevonden in niet-bosachtige gebieden, zoals 
woonwijken of industriegebieden. Verder bleek dat het niet nodig is geleidelijke 
overgangen te realiseren tussen witte en groene straatverlichting, omdat dit niet 
leidt tot een verhoging van de veiligheid en acceptatie van groen licht.  
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In het tweede deel van het onderzoek is gemeten op welke afstand deelnemers 
borden konden lezen in de groen dan wel wit verlichte gebieden. Voor dit 
onderdeel legden 71 deelnemers het betreffende parcours te voet, op de fiets, of 
met de auto af. De deelnemers beoordeelden twee borden waarop een combinatie 
van cijfers en letters die makkelijk verward kunnen worden waren afgebeeld. De 
borden waren relatief klein, niet retro-reflecterend, en waren tussen 
lantarenpalen in geplaatst om de omstandigheden zo moeilijk mogelijk te maken. 
Naast het meten van de afstand waarop het bord gelezen kon worden, in eerste 
instantie vastgesteld met GPS apparatuur, later met een laser-afstandsmeter, is 
een oordeel gevraagd hoeveel inspanning het kostte om de borden te lezen. 
Immers, het is mogelijk dat mensen wel in staat zijn een bord te lezen, maar 
alleen ten koste van een grotere mentale inspanning. 
 
We hebben geen verschillen gevonden tussen groen en wit licht in de afstand 
waarop borden gelezen worden. Ook waren er geen verschillen tussen inspanning 
die vereist was om de borden te lezen. Het onderdeel waar deelnemers met de 
auto langs borden reden is met een beperkte groep deelnemers uitgevoerd, 
immers, de koplampen van een auto stralen in alle gevallen de borden aan, wat 
de leesbaarheid voor een groot deel bepaalt. Verschillen in het kunnen 
waarnemen van relevante borden (betrekking hebbend op bestuurders van 
auto’s) zijn ook hier niet gevonden. 
 
Conclusie 
 
In dit onderzoek is geen negatieve invloed gevonden van groene straatverlichting 
op de leesbaarheid van verkeersborden. Verder bleek dat groene straatverlichting 
veiliger en acceptabeler werd gevonden dan witte straatverlichting, en dat het 
niet nodig is om een vloeiende overgang te realiseren tussen witte en groene 
straatverlichting omdat dit geen positieve invloed heeft op gevoelens van 
veiligheid en acceptatie. 
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1.1 Introductie 
 

In Nederland worden iedere nacht 3,5 miljoen lichtpunten ingeschakeld voor de 
verlichting van openbare ruimtes zoals wegen, straten, pleinen en stegen 
(Hoitsma, 2009). Het belangrijkste doel is het bieden van een sociaal- en 
verkeersveilige situatie. Openbare verlichting heeft echter ook een aantal 
negatieve effecten, zoals lichtvervuiling, energieverbruik van verlichting en de 
daaraan gerelateerde CO2-uitstoot. De openbare verlichting is verantwoordelijk 
voor 1,5% van het totale Nederlandse energieverbruik (Bremmers, Veltman & 
Fernhout, 2000) en 30 tot 70% van het gemeentelijk energieverbruik (Taskforce 
Verlichting, 2008). Het aantal lichtpunten als gevolg van nieuwbouw en 
renovatie groeit jaarlijks met circa 4 procent (Taskforce Verlichting, 2008). 
Daarom is er veel aandacht voor mogelijkheden om het energieverbruik en de 
daaraan gekoppelde kosten en negatieve milieueffecten van straatverlichting te 
verminderen, als belangrijke stap naar een meer duurzaam lichtbeleid. Een van 
de opties die momenteel wordt toegepast is verlichting met behulp van groen 
LED-licht Door toepassing van groene LED-verlichting kan 50 tot 70% worden 
bespaard op het energieverbruik (Provincie Overijssel, 2010), wat niet alleen 
goed is voor het milieu, maar ook een aanzienlijke kostenbesparing met zich 
meebrengt. Hoewel groene LED-verlichting milieuvriendelijk is, houdt een 
duurzaam lichtbeleid ook in dat deze vorm van verlichting veilig en acceptabel 
wordt gevonden. Als iemand zich in zijn of haar woon- en leefomgeving niet 
bedreigd voelt door het handelen van anderen, zal men zich veilig voelen in die 
situatie en goed zicht vermindert de kans om onaangenaam verrast te worden. 
Acceptatie van groene straatverlichting houdt in dat men groene straatverlichting 
positief beoordeeld.  
 
Er is tot nog toe weinig bekend over de effecten van groen licht op gevoelens van 
veiligheid en over de acceptatie van groen licht. Dit onderzoek heeft tot doel hier 
meer inzicht in te geven. De centrale vraag van dit onderzoek is: Hoe veilig voelt 
men zich in openbare situaties waar groene LED-verlichting is toegepast, en in 
welke mate vindt men groene LED-verlichting acceptabel?  
 
1.1.1 Factoren die van invloed zijn op de sociale veiligheid en acceptatie van 
groen licht  
 
We gaan in dit onderzoek in op twee factoren die van invloed kunnen zijn op 
gevoelens van veiligheid en acceptatie van groene straatverlichting: de gevolgen 
van groene straatverlichting op het zicht, en de mate waarin men vertrouwd is 
met verschillende typen verlichting. Deze leiden tot verschillende voorspellingen 
over de veiligheid en acceptatie van groene straatverlichting, zoals we hieronder 
zullen toelichten. 
 
De mate waarin men zich veilig voelt in een openbare situatie is afhankelijk van 
hoe groot het gezichtsveld van een persoon is (Goffman, 1971). Hoe kleiner het 
gezichtsveld, hoe groter het gevoel van onveiligheid (Warr, 1990). Duisternis leidt 
tot een drastische vermindering van het gezichtsveld, en kan dus leiden tot een 
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gevoel van onveiligheid (Warr, 1990). Straatverlichting vergroot het gezichtsveld, 
en zal dus een positieve invloed hebben op gevoelens van sociale veiligheid. De 
mate van zicht is afhankelijk van lichtsterkte (Loewen, Steele & Suedfeld, 1992; 
Nasar & Fisher, 1993; Boomsma, 2009) en van de golflengte van licht. Het 
menselijk oog heeft een optimaal zicht bij licht met een golflengte van 560 nm 
(Faughn & Serway, 2003), wat overeen komt met de kleur groen. In groen licht 
zal men bij een gelijke lichtintensiteit meer zicht hebben dan in kleuren licht met 
een andere golflengte, zoals wit licht, omdat het oog gevoeliger is voor groen licht. 
Dit komt omdat in groen licht zowel de kegeltjes als staafjes van het netvlies 
worden geactiveerd, terwijl in conventioneel licht alleen de kegeltjes actief zijn. 
Dit zou kunnen betekenen dat men zich, bij een gelijke lichtintensiteit, veiliger 
voelt in een situatie met groene straatverlichting dan in een situatie met witte 
straatverlichting, en dat in dit geval groene straatverlichting meer acceptabel 
wordt gevonden dan witte straatverlichting.  
 
Naast zicht kan ook de mate van vertrouwdheid invloed hebben op gevoelens van 
veiligheid en acceptatie. Men is vertrouwd met reguliere witte straatverlichting, 
omdat die grootschalig wordt toegepast. Dit kan ertoe leiden dat men zich veiliger 
voelt in een situatie met de vertrouwde witte straatverlichting dan in een situatie 
met groene straatverlichting, en dat men witte straatverlichting meer acceptabel 
vindt.  
 
In dit onderzoek gaan we na of de mate van zicht in een situatie of de 
vertrouwdheid met een situatie bepalend is voor gevoelens van veiligheid en 
acceptatie van groene straatverlichting.  
 
1.1.2 De overgang tussen wit en groen licht bij een gelijke lichtintensiteit 
 
Groene straatverlichting wordt vooralsnog op kleine schaal toegepast. Dit 
betekent dat gebruikers van de openbare ruimte te maken krijgen met abrupte 
overgangen van reguliere naar groene straatverlichting. Dit kan gevolgen hebben 
voor het gevoel van veiligheid en acceptatie van groen licht, omdat het menselijk 
oog witte en groene verlichting op verschillende manieren verwerkt. Zoals 
gezegd, doet groene verlichting een beroep op zowel de kegeltjes als de staafjes 
van het netvlies, terwijl in wit licht alleen de kegeltjes actief zijn. Juist omdat 
groen licht zowel de kegeltjes als staafjes van het netvlies activeert, zien we 
relatief goed bij groen licht. Bij een overgangssituatie van wit naar groen licht met 
dezelfde intensiteit zullen de staafjes eerst geactiveerd moeten worden voordat zij 
kunnen bijdragen aan de mate van zicht. Dit kan bij een overgang van wit naar 
groen licht leiden tot een tijdelijk verminderd zicht en daarmee tot gevoelens van 
onveiligheid in het gebied met groen licht, waardoor men groen licht in het 
algemeen minder acceptabel zou kunnen vinden1. Mogelijk treedt deze 
vermindering van zicht niet op in een geleidelijke overgang van wit naar groen 

                                                 
1
 De omgekeerde situatie, van groen naar wit licht, is theoretisch minder relevant 

omdat de kegeltjes die het witte licht moeten opvangen al geactiveerd zijn in 
groen licht, en het zicht dus niet tijdelijk zal verminderen. 
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licht, waarin de overgang tussen reguliere en groene verlichting vloeiender is. Dit 
kan een positief effect hebben op het gevoel van sociale veiligheid in groen licht 
en daarmee de acceptatie van groene straatverlichting, niet alleen direct na de 
overgang, maar ook meer in het algemeen. Het is echter mogelijk dat er een 
snelle gewenning aan het groene licht optreedt kort na het passeren van de 
overgang tussen wit en groen licht. Het effect van de overgang op gevoel van 
veiligheid en acceptatie is mogelijk zo kortstondig dat dit alleen direct na de 
overgang tussen groen en wit licht meetbaar is. Daarom zal ook worden gemeten 
of er een verschil is in gevoelens van sociale veiligheid en acceptatie direct na de 
overgang van wit naar groen licht tussen een abrupte en een vloeiende overgang.  
In dit onderzoek gaan wij dus ook na of er een verschil is in gevoel van sociale 
veiligheid en acceptatie van groen als er sprake is van een abrupte dan wel een 
vloeiende overgang tussen wit en groen licht. Tevens zal worden onderzocht of er 
sprake is van een kortstondig dan wel langdurig effect van gewenning aan groen 
licht op de gevoelens van veiligheid en acceptatie van groen licht. 
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1.2 Methode 
 

1.2.1 Deelnemers 
 

We hebben ongeveer 400 huishoudens in de stad Assen een brief gestuurd (zie 
bijlage 1) om het onderzoek aan te kondigen. De helft van de brieven werd 
verspreid in een wijk dichtbij de onderzoekslocatie (Westerpark en centrum), 
terwijl de andere helft van de brieven werd verspreid in een wijk die verder van 
de onderzoekslocatie af ligt (Kloosterveen), zodat we deelnemers hadden die 
bekend waren met de onderzoekslocatie, en deelnemers die veel minder bekend 
waren met de locatie. In de brief werd aangekondigd dat medewerkers van de 
Rijksuniversiteit Groningen dezelfde week langs zouden komen om te vragen of 
men zou willen deelnemen aan het onderzoek. De onderzoekers gingen bij de 
potentiële deelnemers langs om hen te vragen of men wilde deelnemen aan het 
onderzoek, en op welk tijdstip ze wilden deelnemen. De deelnemers kregen een 
schriftelijk bevestiging van de afspraak (zie bijlage 2).  
 
Aan dit eerste deel van het onderzoek namen 78 inwoners van de stad Assen deel, 
45 van hen kwam uit de wijk Westerpark, 18 uit Kloosterveen en 15 uit het aan 
Westerpark grenzende centrum van Assen. Er waren geen verschillen tussen 
inwoners van verschillende wijken in gevoelens van veiligheid en acceptatie van 
de verschillende typen verlichting; daarom gaan we in de resultaten hier niet op 
in. Ongeveer een achtste deel van de benaderde huishoudens gaf aan wel te willen 
deelnemen aan het onderzoek, maar dat ze verhinderd waren op het tijdstip van 
het onderzoek. Een vijfde deel van de huishoudens was niet thuis op de 
tijdstippen van de werving. Er was geen gelegenheid om deze huishoudens 
opnieuw te benaderen. Ongeveer twee vijfde deel van de benaderde huishoudens 
was bereid te zijn om deel te nemen aan het onderzoek. Tweeënzestig deelnemers 
namen ook deel aan het tweede deel van het onderzoek over verkeersveiligheid 
(zie deel 2 van dit rapport). Er namen iets meer mannen (47) dan vrouwen (31) 
deel aan dit onderzoek. De leeftijd van de deelnemers varieerde van 20 tot 78 
jaar; de gemiddelde leeftijd was 52 jaar (SD=15.03).  
 
1.2.2 Procedure en design  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd in het Asserbosch. Het onderzoekstraject bestond 
uit een gedeelte dat verlicht werd met witte straatverlichting en een gedeelte dat 
verlicht werd met groene straatverlichting. In eerste instantie was de overgang 
tussen deze twee types licht abrupt.  
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Figuur 1. Plattegrond van de situatie met een abrupte overgang tussen wit en groen licht. Start = 

beginpunt van het traject; M1 = markeringspunt 1; M2 = markeringspunt 2; M3 = markeringspunt 3 

 
 
Halverwege het onderzoek werden 4 witte armaturen vervangen door lichtgroene 
armaturen, zodat een vloeiende overgang tussen wit en groen licht ontstond. 
 
 

 
 
Figuur 2. Plattegrond van de situatie met een vloeiende overgang tussen wit en groen licht. Start = 

beginpunt van het traject; M1 = markeringspunt 1; M2 = markeringspunt 2; M3 = markeringspunt 3 
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Omdat het onderzoek plaatsvond in bosachtig gebied is er voor gekozen de 
deelnemers het traject te laten fietsen. Deelnemers zouden zich te onveilig 
kunnen voelen als ze het traject wandelend zouden moeten afleggen, 
onafhankelijk van het type verlichting. 
 
De deelnemers werd vooraf verteld welke route zij moesten nemen om bij het 
onderzoekstraject te komen, zodat zij niet reeds door het groen verlichte gebied 
fietsten. Een van de onderzoeksleiders ving hen op aan het begin van het 
onderzoekstraject. De deelnemers kregen vervolgens instructies over welke route 
ze moesten afleggen. Daarbij werd hen gevraagd om op drie door witte 
wegmarkering aangegeven punten te stoppen en ter plekke een vragenlijst in te 
vullen (zie figuren 1 en 2). De vragenlijst bevatte vragen over het gevoel van 
sociale veiligheid en de mate van acceptatie van de verlichting van het traject dat 
men zojuist had afgelegd. Het eerste markeringspunt bevond zich op het wegdek 
in het witte licht. Hier werden vragen gesteld over de veiligheid en acceptatie van 
de witte straatverlichting. Het tweede markeringspunt bevond zich op het wegdek 
aan het begin van het groene gedeelte, direct na de overgang. Hier werden vragen 
gesteld over de veiligheid en acceptatie van de verlichting in het overgangsgebied 
tussen wit en groen licht. Het derde markeringspunt bevond zich aan het eind 
van het groen verlichte gedeelte van het onderzoekstraject. Hier werden vragen 
gesteld over de veiligheid en acceptatie van de groene straatverlichting. In de 
vragenlijst stond duidelijk aangegeven wanneer men verder kon fietsen naar het 
volgende markeringspunt.  
 
Na afloop van dit deel van het onderzoek nam een deel van de respondenten deel 
aan het verkeersveiligheidsonderzoek (zie deel 2 van dit rapport). Na afloop 
daarvan vulde men een vragenlijst in over achtergrondgegevens zoals leeftijd en 
geslacht. Vervolgens werden de deelnemers bedankt voor hun medewerking en 
werden eventuele vragen beantwoord. 
 
Het experiment had dus een 2x2-design met de kleur van licht als een within-
subjects-factor en de overgang tussen wit en groen licht als een between-subjects-
factor. De kleur van licht was groen of wit. De overgang tussen wit en groen licht 
was abrupt of vloeiend. De afhankelijke variabelen waren gevoelens van sociale 
veiligheid en de mate van acceptatie van de verschillende typen verlichting. 
 
1.2.3 Vragenlijst 
 
Gevoel van sociale veiligheid. Gevoelens van sociale veiligheid werden gemeten 
aan de hand van een aangepaste versie van de door Boomsma (2009) 
ontwikkelde Nederlandstalige ‘perceived personal danger scale’. De schaal 
bevatte zes stellingen: ‘Ik zou het normaal gesproken erg vinden om het traject 
dat ik net heb afgelegd in mijn eentje te moeten fietsen’, ‘Ik zou ver om fietsen om 
het traject dat ik net heb afgelegd te vermijden’, ‘Ik zou normaal gesproken snel 
weg proberen te komen van het traject dat ik net heb afgelegd’, ‘Ik had een 
onprettig gevoel op het traject dat ik net heb afgelegd’, ‘Ik voelde me veilig op het 
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traject dat ik net heb afgelegd’, en ‘Ik voelde me angstig op het traject dat ik net 
heb afgelegd’. De deelnemers gaven hun antwoorden weer op een 7-puntsschaal, 
variërend van 1 (helemaal mee oneens) tot 7 (helemaal mee eens). Sommige 
stellingen werden gehercodeerd zodat hoge scores een hoog gevoel van sociale 
veiligheid weerspiegelen. De schaal bleek betrouwbaar; Cronbach’s alfa was .88 
in de witte straatverlichtingconditie en .95 in de overgangssituatie en in de 
conditie met groene straatverlichting.  
 
Acceptatie van de verlichting. Acceptatie van de verlichting werd gemeten met 
drie stellingen (Boomsma, 2009). De deelnemers gaven weer in welke mate ze de 
verlichting op het zojuist afgelegde traject slecht (1) of goed (7), negatief (1) of 
positief (7) en onvoldoende (1) of voldoende (7) vonden. Ook deze schaal bleek 
betrouwbaar; Cronbach’s alfa was 0.89 in de witte straatverlichtingconditie, 0.93 
in de overgangsconditie en 0.94 in de groene straatverlichtingconditie. 
 
Tot slot gaven de onderzoeksdeelnemers weer of ze de hoeveelheid 
straatverlichting te weinig (1) of te veel (7) vonden.  
 
1.2.4 Analyses 
 
De invloed van de kleur van verlichting op gevoelens van sociale veiligheid en 
acceptatie van de straatverlichting werd onderzocht middels paired t-tests. De 
invloed van de overgang tussen wit en groen licht op gevoel van sociale veiligheid 
en acceptatie van de groene straatverlichting werd onderzocht middels een 
ANOVA. 
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1.3 Resultaten  
 
Verschil in gevoelens van sociale veiligheid en acceptatie van witte en groene 
straatverlichting 
 
Uit Figuur 2 blijkt dat de onderzoeksdeelnemers zich veiliger voelden op het 
groen verlichte traject (M2 = 5.80) dan op het wit verlichte traject (M = 5.49; 
t(68) = -2.188; p = .032). Men vond de groene straatverlichting (M = 4.89) ook 
meer acceptabel dan de witte straatverlichting (M = 4.65; t(71) = -3.939; p < 
.001). Beide verschillen zijn statistisch significant. 
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Figuur 3. Verschil in gevoelens van sociale veiligheid en acceptatie tussen een situatie met witte en 

groene straatverlichting 

 
Verschil in gevoelens van sociale veiligheid en acceptatie van groene 
straatverlichting tussen een abrupte en een vloeiende overgang van wit naar 
groen licht 

Het gevoel van sociale veiligheid in het groene licht op meetpunt 3 werd niet 
significant beïnvloed door de daarvoor gepasseerde abrupte (M= 5.85) of 
vloeiende overgang (M = 5.74; F(1,69) = .119; p = .731). Ook de acceptatie van 
groen licht verschilde niet significant voor de abrupte (M = 5.55) en de vloeiende 
overgang (M = 5.91; F(1,68) = 1.125; p = .293). 

                                                 
2
 M = gemiddelde score. 
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Figuur 4. Verschil in gevoelens van sociale veiligheid en acceptatie van groen licht tussen een situatie 

met een abrupte en een vloeiende overgang van wit naar groen licht  

 
Er is geen verschil gevonden tussen het gevoel van sociale veiligheid in de situatie 
met een abrupte overgang (M = 5.77) en de vloeiende overgang (M = 5.51; F(1,75) 
= .742; p = .392) direct na de overgang. Ook de acceptatie van de verlichting in de 
situatie met een abrupte overgang (M = 5.50) en de vloeiende overgang (M = 
5.36) verschilde niet aan het begin van de groene zone (F(1,77) = 1.297; p = .258). 
Dit betekent dat er ook geen kortstondig effect van de overgang van wit naar 
groen licht op gevoel van sociale veiligheid en acceptatie is gevonden. 
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Figuur 5. Verschil in gevoelens van sociale veiligheid en acceptatie tussen een situatie met een 

abrupte en een vloeiende overgang van wit naar groen licht direct na de overgang  
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1.4 Discussie 
 
Voor de ontwikkeling van een duurzaam lichtbeleid is het van groot belang 
inzicht te hebben in welke mate energiezuinige straatverlichting veilig en 
acceptabel wordt gevonden. Dit onderzoek richtte zich op de veiligheid en 
acceptatie van groene LED straatverlichting. Groene LED straatverlichting is 
energiezuinig omdat men met een lagere lichtintensiteit hetzelfde zicht heeft. 
Door het gebruik van groene LED straatverlichting kan men wel 50 tot 70% 
besparen op de energiekosten. Het was echter nog onbekend of men zich wel 
veilig voelt in situaties waar groene LED verlichting is toegepast. Ook was niet 
bekend of groene LED verlichting acceptabel wordt gevonden. Op basis van dit 
onderzoek is het nu mogelijk om deze vragen te beantwoorden. 
 
Verschil in gevoelens van sociale veiligheid en acceptatie van witte en groene 
straatverlichting 
 

Uit de resultaten blijkt dat de deelnemers zowel witte als groene straatverlichting 
veilig en acceptabel vonden. Men voelde zich echter veiliger in een situatie met 
groene straatverlichting dan in een situatie met witte verlichting. Ook vond men 
de groene straatverlichting acceptabeler dan de reguliere witte straatverlichting. 
Dit suggereert dat de mate van zicht een sterkere invloed heeft op gevoelens van 
sociale veiligheid en acceptatie dan vertrouwdheid met een bepaald type 
verlichting. Dit betekent dat beleidsmakers probleemloos groene 
straatverlichting in aan bosachtig gebied kunnen toepassen: groene 
straatverlichting is niet alleen energiezuinig, maar wordt ook veilig en acceptabel 
bevonden.  
 
Het onderzoek werd uitgevoerd in een bosachtig gebied. Op basis van dit 
onderzoek zijn daarom geen harde conclusies te trekken over de veiligheid en 
acceptatie van groene straatverlichting in niet-bosachtige gebieden, zoals 
bijvoorbeeld woonwijken en industrieterreinen. Vervolgonderzoek moet hier 
uitsluitsel over geven.  
 
Verschil in gevoelens van sociale veiligheid en acceptatie tussen een abrupte en 
een vloeiende overgang van wit naar groen licht 
 

Ten tweede hebben we onderzocht of de acceptatie van groene straatverlichting 
nog verder toeneemt als een geleidelijke overgang tussen witte en groene 
straatverlichting wordt geïntroduceerd, in de vorm van lichtgroen licht. In wit 
licht zijn slechts de kegeltjes van het oog actief, in groen licht worden daarnaast 
ook de staafjes geactiveerd. Door het aanbrengen van een geleidelijke overgang 
tussen wit en groen licht heeft het oog mogelijk meer tijd om de staafjes in het 
netvlies te activeren voordat men zich in het volledig groene licht begeeft. De 
mate van zicht in groen licht zou zodoende kunnen verbeteren wat er vervolgens 
toe kan leiden dat men zich veiliger voelt in die situatie, en groene verlichting 
meer acceptabel vindt. De resultaten lieten zien dat er geen verschil is in 
gevoelens van sociale veiligheid en acceptatie in groen licht tussen een situatie 
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met een abrupte dan wel een vloeiende overgang, ook niet direct na de overgang. 
Dit suggereert dat het niet nodig is geleidelijke overgangen te realiseren tussen 
witte en groene straatverlichting, omdat dit niet leidt tot een verhoging van de 
veiligheid en acceptatie.  
 
Dit onderzoek laat zien dat de toepassing van groene straatverlichting veilig en 
acceptabel wordt gevonden. Het is belangrijk om de effecten van groene 
straatverlichting op gevoelens van veiligheid en acceptatie ook in andere, zoals 
niet-bosachtige, omgevingen te onderzoeken. Op basis daarvan kan worden 
besloten om op grote schaal ‘groen licht’ te geven aan groene straatverlichting.  
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2.1 Introductie 
 
Een van de directe doelen van openbare verlichting is om objecten zichtbaar te 
maken en het wegverloop duidelijk en voorspelbaar te maken. Verlichting 
vergroot de contrasten tussen objecten en hun achtergrond maar moet daarbij 
geen ongemak door verblinding opleveren. Verlichting heeft ook invloed op 
gevoelens van veiligheid en comfort. 
 
Een belangrijk nadeel van openbare verlichting is het hoge energieverbruik. 
Echter, sinds de uitvinding van de LED in de jaren twintig van de vorige eeuw 
door Oleg Vladimirovitsj Losev, en het eerste praktische gebruik van de LED in 
1962 door Nick Holonyak heeft deze zuinige lichtbron op diverse plekken een 
toepassing gevonden. Zo ook in het verkeer, bijvoorbeeld in verkeerslichten. 
Alternatieve straatverlichting gebaseerd op LED verlichting behoort nu ook tot de 
mogelijkheden en heeft een aantal voordelen. Niet alleen is het energiezuinig en 
gaan lampen langer mee, ook kan men mesotopisch licht aanbieden dat er toe 
leidt dat men beter kan zien bij een lagere lichtsterkte.  
 
Lewis (1999) liet zien dat zodra visuele waarneming in de mesotopische range 
plaatsvindt, lichtbronnen die de staafjes stimuleren de mogelijkheid tot snellere 
reactietijden bieden. Dit is met name van belang voor waarneming in de periferie.  
Bij laboratorium- en praktijkonderzoek (zie Boyce, 2009) is een effect gevonden 
van het type verlichting op reactietijd, meestal een snellere reactietijd in condities 
met metaalhalide (“blauw-wit”) verlichting dan in condities met hoge druk 
sodium / natrium (“oranje-rood”) verlichting. Het gevonden verschil van 100 ms 
lijkt wellicht gering, maar bij een snelheid van 50 km/uur legt een voertuig in die 
tijd bijna anderhalve meter extra af. Daarnaast is gevonden dat wijzigingen in het 
verlichtingsspectrum niet alleen een effect hebben op reactietijd, maar ook op het 
missen van borden (zie Boyce, 2009). 
 
Over de effecten van verlichting in de mesotopische range zoals groene 
verlichting, op de beleving van de omgeving, acceptatie, en op het kunnen 
waarnemen van verkeersborden is nog niet zo veel bekend. Bij toepassing als 
straatverlichting wordt aan de groene Lumis-LED een beperkt aantal rode LEDS 
toegevoegd, zodat bijvoorbeeld de rode rand van een verkeersbord niet zwart 
wordt en alle kleuren nog steeds kunnen worden waargenomen. Als dit systeem 
goed functioneert, dan zouden problemen met herkenning en waarneming van 
borden in groen licht niet op andere kleurwaarneming berusten. Maar mogelijk 
spelen andere factoren ook een rol. Daarom is in dit onderzoek gekozen voor een 
praktijkproef bij duisternis. 
 

Het huidige rapport gaat over de effecten van groen licht op de waarneming, de 
prestaties, en het gedrag van verkeersdeelnemers. Beleving en gevoelens van 
veiligheid komen aan bod in deel 1 van dit rapport. Het onderhavige rapport 
handelt vooral over de leesbaarheid van borden. Daarnaast is de inspanning om 
de borden te kunnen lezen onderzocht, en is gekeken naar inspanning die 
geleverd moest worden bij het rijden over een met groen licht verlichte weg. 
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Hoewel koplampen bedoeld zijn om vooral het wegdek te verlichten, zullen deze 
lampen ook de meeste verkeersborden aanschijnen. Zeker bij gebruik van retro-
reflecterend materiaal zullen deze borden goed zichtbaar zijn, alleen bij vochtig 
vriesweer neemt het reflecterende vermogen af (zie o.a. De Waard et al., 2005). 
Desalniettemin vormde ook de leesbaarheid van borden vanuit een rijdende auto 
onderwerp van onderzoek. 
 
Een aantal bewoners van het gebied rond het Asserbosch, waar groene verlichting 
is aangebracht, evenals verkeersdeelnemers die onbekend zijn in dat gebied, is 
gevraagd een parcours door de betreffende buurt af te leggen. Verschillende 
vervoersmodaliteiten zijn onderzocht; wandelen, fietsen, en autorijden. De 
effecten op waarneming zijn gemeten door deelnemers borden te laten lezen, en 
door deelnemers korte vragenlijsten voor te leggen. Nadruk bij dit onderzoek ligt 
expliciet op verschillen in de leesbaarheid van borden onder groene versus witte 
straatverlichting. 
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2.2 Methode 
 
In plaats van een laboratoriumexperiment onder gecontroleerde omstandigheden 
is expliciet gekozen voor een praktijkproef op locatie. Het grote voordeel van een 
praktijkproef is dat mensen in de uiteindelijke, natuurlijke omstandigheden een 
oordeel kunnen vellen over de verlichting terwijl de praktische omstandigheden 
meegenomen worden. Nadeel hiervan is natuurlijk dat die praktische 
omstandigheden kunnen variëren in de tijd, denk aan maanlicht, voorbijrijdende 
andere voertuigen, en weersomstandigheden. Toch is een proef op locatie o.i. de 
beste keuze, omdat het uiteindelijk gaat om effecten bij toepassing in de praktijk.  
 
2.2.1 Deelnemers 
 
In de Westerparkwijk en het nabije centrum van Assen, en in de wijk 
Kloosterveen zijn huis-aan-huis wervingsbrieven verspreid. In die brief is uitleg 
gegeven over het onderzoek, en aangekondigd dat twee medewerkers spoedig 
langs zullen komen om te vragen of men mee wil werken aan het onderzoek. Op 
deze manier zijn voor het waarnemingsonderzoek 71 deelnemers geworven. Twee 
en zestig deelnemers aan het waarnemingsonderzoek namen ook deel aan het 
belevingsonderzoek (zie deel 1 van dit rapport), dit waren mensen die op de fiets 
meededen. De overige deelnemers namen deel met hun eigen auto. Alle 
deelnemers tekenden een zogenaamd “informed consent” voor deelname, een 
contract waarin staat dat hun gegevens anoniem verwerkt zullen worden, en dat 
men op ieder moment, zonder repercussies deelname mag staken. 
 
2.2.2 Materiaal 
 
Twee verkeersborden zijn ontworpen, vergelijkbaar met borden die regelmatig 
tijdelijk geplaatst worden langs de weg. Er is gekozen voor letters van het 
standaardtype (hoogte 10 cm) op een niet-retroreflecterende gele achtergrond om 
de omstandigheden zo moeilijk mogelijk te maken. Op de borden is een cijfer-
letter combinatie weergegeven die potentieel tot verwisseling leidt, dit is met 
name het geval voor de combinaties 8-B en 5-S die gemakkelijk verward kunnen 
worden. 
 

  
Figuur 1. De twee experimentele borden. Deze twee borden werden afwisselend geplaatst in groene 

en witte straatverlichting. 
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Figuur 2. Zichtbaarheid van de borden overdag 

 

 
Figuur 3. Locatie van de borden (aangeduid als 1 en 2 in blauwe cirkels) in het Asserbosch in Assen. 

Afhankelijk van de volgorde (van groen naar wit licht of vice versa) werden de borden op één van de 

twee aangeduide locaties geplaatst. Bord 1 (wit licht) werd altijd aan de west-zijde van de Rode 

Heklaan geplaatst, omdat de lantarenpalen zich aan die zijde van de weg bevinden. 

 
2.2.3 Procedure 
De proefpersonen die op de fiets deelnamen voltooiden eerst individueel het 
belevingsonderzoek (zie deel 1 van dit rapport). Vervolgens werden ze 
opgevangen door een proefleider die hen vergezelde bij het tweede onderdeel, het 
vaststellen van de leesbaarheid van de borden. De helft van de deelnemers 
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voltooide dit waarnemingsexperiment eerst in wit licht en dan in groen licht, de 
andere helft in omgekeerde volgorde. De borden waren geplaatst op locaties zoals 
aangegeven in Figuur 3, tussen lantarenpalen in, wederom om de 
omstandigheden relatief zwaar te maken. 
 
Omdat de borden uit Figuur 1 en Figuur 2 bij daglicht goed leesbaar waren werd 
verwacht dat deelnemers ook ’s avonds de borden zouden kunnen lezen op 
afstanden boven de 100 meter. Om die reden werd in eerste instantie een Garmin 
eTrex Legend HCx GPS apparaat gebruikt om het moment waarop de deelnemer 
het bord benoemde te markeren (met een zogenaamd “waypoint”). Zowel het 
eerste leesmoment (goed of fout), als het moment waarop het bord correct werd 
gelezen (indien de eerste poging niet correct was) werden gemarkeerd. Toen 
bleek dat de meeste deelnemers de borden pas op minder dan 50 meter afstand 
konden lezen is een ander meetinstrument gebruikt, de Bosch digitale laser-
afstandsmeter PLR 50. Deze is op afstanden tot 50 meter erg nauwkeurig (tot op 
de centimeter, terwijl de GPS ontvanger een nauwkeurigheid tot 3-4 meter 
bereikt). Ook om die reden zijn na de eerste dag alle metingen als wandelaar 
uitgevoerd en niet meer als fietser, om een zo nauwkeurig mogelijke meting te 
verkrijgen. De proefleider voerde de afstandsmetingen uit en vroeg meteen de 
ervaren inspanningsscore (Beoordelingsschaal Mentale Inspanning, BSMI, 
Zijlstra, 1993, zie Figuur 4) voor het lezen van het bord. 
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Figuur 4. Beoordelingsschaal Mentale Inspanning, BSMI (Zijlstra, 1993) 

 

2.2.4 Automobilisten 
 
Het onderzoek met automobilisten is met een kleine groep uitgevoerd. Reden 
hiervoor is dat de koplampen van auto’s de borden aanschijnen, en derhalve 
weinig problemen met leesbaarheid verwacht werden. De nadruk lag derhalve op 
ervaren inspanning. De ervaren inspanning, wederom gemeten met de BSMI, is 
afzonderlijk vastgesteld voor het autorijden, en voor het lezen van 
verkeersborden, in de groene- en in de wit-licht zones. Er is een kort parcours 
gereden met de deelnemers, de rit startte op de Rode Heklaan (wit licht), 
vervolgens is de Hoofdlaan in westelijke richting uitgereden tot de rotonde en is 
de hele Hoofdlaan gereden tot de Dr Nassaulaan. Daar is even geparkeerd, zijn de 
inspanningsscores voor de groen-licht zone vastgesteld, en is gevraagd alle 
verkeersborden die men op de Hoofdlaan van west naar oost tegen was gekomen 
te benoemen. Van te voren, direct na de rotonde, was meegedeeld dat de 
bestuurder deze vraag kon verwachten. Er is vastgesteld hoeveel en welke borden 
gemist waren. Voor het onderzoek waren in de groen-licht zone twee extra 
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parkeerverbodsborden opgehangen. Vervolgens is men teruggereden, en is de 
procedure op de Rode Heklaan herhaald voor de wit-licht zone. In Tabel 1 staan 
de borden die automobilisten tegenkwamen opgesomd. 
 
Tabel 1. Verkeersborden automobilisten 

 Groen-licht (aantal) Wit Licht (aantal) 
Fietsverbod 1 0 
Parkeerverbod 2 0 
Voorrangskruising 1 0 
Bushalte/30 km zone 1 0 
30 km/uur 0 1 
Omleiding “route 4” 0 1 
Wegwerkzaamheden 0 1 
Totaal 5 3 

 
Tenslotte is een korte demografische vragenlijst afgenomen, zowel bij de fietsers 
als bij de automobilisten. Deelnemers kregen als bedankje een LED-knijpkat 
lamp kado.  
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2.3 Resultaten 
 
2.3.1 Deelnemers 
 
Vierenzestig mensen hebben deelgenomen als wandelaars/fietser, hun 
gemiddelde leeftijd was 52 jaar (van 20 tot 78, SD 14 jaar). Negen automobilisten 
hebben deelgenomen, met een gemiddelde leeftijd van eveneens 52 jaar (van 25 
tot 72, SD 17 jaar). In Tabel 2 staat de verdeling per wijk (nabij of veraf) en 
bekendheid met de groene lichtzone weergegeven. Dit laatste is in Tabel 3 verder 
gespecificeerd. 
 
Tabel 2. Demografische gegevens deelnemers 

 Wandelaars/Fietsers Automobilisten 
Man 60.9 % 55.6 % 
Uit locale wijk 
(Westerpark, centrum) 

70.3 % 66.7 % 

Brildragend 71.9 % 89 % 
… waarvan bril gedragen 

tijdens experiment 
93 % 100 % 

1e kennismaking met 
groen licht 

20.3 % 22.2 % 

 
 
Tabel 3. Frequentie waarin de deelnemers door de groen-licht zone komen 

 Wandelaars/Fietsers Automobilisten 
(bijna) dagelijks 29.7 % 11 % 
1-3 x per week 23.4 % 56 % 
1-3 x per maand 18.8 % 11 % 
vier keer / jaar  7.8 %  0 % 
nog nooit 20.3 % 22 % 

 
2.3.2 Licht en score 
 
In de groen- en in de wit-licht zone zijn lichtmetingen uitgevoerd. Zowel in groen 
als in wit licht viel er niet meer dan 1 LUX op de borden. Metingen direct onder 
de lichtbronnen gaven de volgende resultaten: in groen licht 9 LUX, in wit licht 11 
LUX. 
 
Zoals gemeld is zowel het eerste moment waarop het bord benoemd werd als het 
moment waarop het bord correct gelezen werd vastgelegd. In Figuur 5 is 
weergegeven op welke afstand een eerste leespoging werd gedaan. Het bord kon 
zowel correct als niet correct gelezen zijn vanaf deze afstand. In Tabel 4 zijn de 
toetsingsresultaten weergegeven, er is een hoofdeffect van verlichting, en een 
interactie effect met volgorde. In groen licht werd het bord gemiddeld op 24.5 
meter gelezen, in wit licht op 20.7 meter. De gevonden interactie wil zeggen dat 
het uitmaakte of men eerst in groen of wit licht de borden las; van groen naar wit 
licht bleef de afstand nagenoeg gelijk, van wit naar groen licht was de leesafstand 
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in groen licht iets groter. Het gaat hier echter puur om de eerste keer dat het bord 
benoemd werd. Overigens, in groen licht benoemde 60.3 % het bord meteen 
correct, in wit licht lag dit percentage op 69.8 %; dit verschil is niet significant.  
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Figuur 5. Afstand waarvandaan het experimentele bord de 1 e keer werd gelezen in 
groen en wit licht, per richting waarin het parcours werd afgelegd. Error bars=SE 
(Standard error) 

 
Tabel 4. Statistische toets - Effect afstand eerste keer dat het bord werd gelezen 
(goed of fout). N=62 

 F(1,60) = p = 
Verlichting 15.4 0.001 
Richting <1 NS 
Verlichting x Richting 6.4 0.014 

 
Indien alleen gekeken wordt naar de afstand waarop het bord correct gelezen 
werd, verandert er weinig aan het beeld, al ligt de gemiddelde afstand 
(vanzelfsprekend) iets dichter bij het bord dan bij de eerste leespoging, in wit 
licht op 19.2 meter, in groen licht op 22.2 meter. De effecten zijn hetzelfde (Tabel 
5 en Figuur 6). 
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Figuur 6. Afstand waarvandaan het bord correct werd gelezen in groen en wit licht, per richting 

waarin het parcours werd afgelegd 

 
Tabel 5. Statistische toets- Bord correct gelezen. Effect van verlichting en richting N=62 

 F(1,60) = p = 
Verlichting 11.79 0.001 
Richting <1 NS 
Verlichting x Richting 5.7 0.020 

 
 
2.3.3 Nauwkeurige laser data 
 
Zoals gemeld was de afstand waarop de borden gelezen werden beneden 
verwachting, en is na drie avonden besloten een nauwkeuriger meetinstrument te 
gebruiken. Bij 27 deelnemers is de leesafstand met het GPS apparaat bepaald, bij 
de overige 37 is een afstandlaser gebruikt. Deze nauwkeuriger metingen zijn 
geselecteerd en er is gekeken of de afstand waarvandaan het bord correct werd 
benoemd verschilde tussen de groen- en wit-licht condities. Resultaten laten zien 
dat de verschillen tussen de twee lichtcondities kleiner en niet meer significant 
zijn: in wit wordt het bord op gemiddeld 21.3 m gelezen, in groen licht op 20.6 
meter (Figuur 7 en Tabel 6). 
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Figuur 7. Afstand waarop het bord correct werd gelezen. Alleen nauwkeurige afstandsmetingen. 

N=37. 

 
Tabel 6. Toetsen Laser data- Bord correct gelezen N=37 

 F(1,35) = p = 
Verlichting <1 NS 
Richting <1 NS 
Verlichting x Richting <1 NS 

 
 
2.3.4 Leesafstand uitgedrukt als percentage 
 
Als de afstand waarop het bord in wit licht gelezen werd op 100 % wordt gesteld, 
en de afstand in groen licht als percentage daarvan wordt uitgedrukt, dan blijkt 
de afstand in groen met de GPS gemeten veel groter te zijn dan in wit licht. De 
nauwkeuriger laser data waaraan meer waarde gehecht moeten worden, laten 
echter geen verschil zien, zie Tabel 7. 
 
Tabel 7. Leesafstand in groen licht uitgedrukt als percentage (100% = wit licht), en per meetmethode 

% Gemiddeld Min Max N 
GPS 179 73 464 25 
Laser 98 58 157 37 
Beiden samen 131 58 464 62 
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3.2.5 Inspanningsscore (BSMI) 
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Figuur 8. BSMI (inspannings)score om het bord te lezen per licht conditie, en volgorde waarin de 

condities doorlopen zijn. Een score van 38 komt overeen met “enigzins inspannend”, een score van 57 

“tamelijk inspannend”. 

 

In Figuur 8 is de zelfgerapporteerde inspanning (BSMI) bij het lezen van de 
borden weergegeven. Een score van 50 ligt tussen enigszins en tamelijk 
inspannend in. Er is geen verschil in inspanning tussen het lezen in groen en wit 
licht. Echter, het is wel zo dat lezen in groen licht, als het wordt beoordeeld na het 
lezen in wit licht, als inspannender wordt gerapporteerd. Omgekeerd vereist het 
lezen van het bord in wit licht meer inspanning als het volgt op groen licht. Met 
andere woorden, dit effect lijkt het meest op een volgorde effect, de 2e keer dat 
men het bord moest lezen werd dat als iets inspannender ervaren. 
 
Tabel 4. Inspanningsscore N=64 

 F(1,62) = p = 
Verlichting <1 NS 
Richting <1 NS 
Verlichting x Richting 4.48 0.038 
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3.3 Automobilisten 
 
Negen automobilisten, vijf mannen, vier vrouwen, hebben door wit en groen licht 
gereden. Hun gemiddelde leeftijd was zoals gemeld 52 jaar (25-72 jaar). Zes 
kwamen uit de buurt van het Asserbosch, van alle deelnemers gaven twee aan dat 
dit de eerste keer was dat ze over een weg met groene verlichting reden. Eén 
deelnemer reed dagelijks over de groenverlichte weg, vijf 1 tot 3 keer per week, en 
één 1-3 x per maand.  
 
Vijf borden kwamen de deelnemers tegen in groen licht, drie in wit licht (zie 
Tabel 8). Vijf keer in totaal is een bord niet genoemd (11 %), het gros van de 
borden is correct waargenomen (Tabel 8). Het eerste bord, verboden voor fietsen, 
is het vaakst gemist. De drie borden in wit licht zijn door alle deelnemers 
genoemd. 
 
Tabel 8. Percentage automobilisten dat het bord heeft waargenomen en correct gerapporteerd. 

 Groen licht (% 
gerapporteerd) 

Wit Licht (% 
gerapporteerd) 

Fietsverbod 67 - 
Parkeerverbod (2x) 100 - 
Voorrangskruising 100 - 
Bushalte/30 km zone 78 - 
30 km/uur - 100 
Omleiding “route 4” - 100 
Wegwerkzaamheden - 100 
Totaal gemiddeld 89 100 

 
Er zijn –wederom met behulp van de BSMI- inspanningsscores gevraagd, vier in 
totaal, een score voor het rijden en een score voor de vereiste inspanning om 
borden te lezen, per lichtconditie. 
 
Hoewel het er op lijkt dat het rijden en het lezen van borden in groen licht als 
inspannender wordt ervaren, is dit effect statistisch niet significant (F(1,7) <1, 
NS). Er is evenmin een verschil in scores tussen de geleverde inspanning bij 
autorijden en het lezen van de borden (F(1,7) <1, NS).  
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Figuur 9. Score van de automobilisten op de Beoordelingsschaal Mentale Inspanning (BSMI) voor 

het rijden door groen en wit licht, en voor het lezen van borden in die lichtcondities (Error Bars = 

Standard Error). 
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3.4 Discussie  
 
De omstandigheden waaronder de data zijn verzameld, zijn zoveel mogelijk een 
benadering van de werkelijkheid geweest. Hoewel het geheel van een parcours 
afleggen met een experimentleider natuurlijk niet ecologisch valide is, zijn er 
weinig redenen om aan te nemen dat de experimenteel gemeten variabelen van 
visuele perceptie onder normale omstandigheden veel zouden verschillen. 
 
De deelnemers hadden volgens de resultaten qua afstand onder wit licht eerder 
de neiging om de letters te benoemen dan onder groen licht. Immers, als er alleen 
naar de correct benoemde reacties werd gekeken was er geen verschil. Dat kan 
een gevolg zijn van onwennigheid, groene straatverlichting is een (relatief) nieuw 
fenomeen. Mogelijk dat de deelnemers bij groen licht even iets langer afwachtten, 
kijken of het wel klopt.  
 
De gemeten afstanden zijn direct gerelateerd aan een reactie op gefocusseerde 
perceptie, wat vooral de kegeltjes op de retina betreft. De eerder aangehaalde 
snellere reactie in de mesotopische range betreft alleen de perifere perceptie. Dat 
is hier niet gemeten, maar kan onder groen licht alleen licht gunstiger uitpakken 
qua waarneming, dat wil zeggen een object zal dan mogelijk sneller opgemerkt 
worden. Echter, verschillen in afstand waren, zover vastgesteld met de 
nauwkeurige laser-methode, niet significant voor groen en wit licht. Ook de 
ervaren inspanning om borden te lezen verschilde niet tussen de twee 
verlichtingscondities. Wel viel op dat de deelnemers vaak een uitgesproken 
voorkeur voor of afkeur hadden van groene straatverlichting. Uiteindelijk is dat 
voor acceptatie van groene straatverlichting van groot belang, maar zie hiervoor 
het belevingsonderzoek (zie deel 1 van dit rapport) 
 
Een relatief kleine groep automobilisten heeft deelgenomen aan het experiment. 
Ze misten in groen licht vaker borden, waarbij wel opgemerkt dient te worden dat 
de belangrijkste borden wel waargenomen worden. Het meest frequent gemiste 
bord, “verboden voor fietsers”, is voor een automobilist namelijk niet direct van 
belang. 
 
3.5 Conclusies  
 
Het waarnemen van verkeersborden tijdens het rijden in de auto, of wandelen 
onder groene verlichting verschilt niet noemenswaardig van verkeersdeelname 
onder “normaal” wit licht. Hoewel de eerste indruk wellicht onwennig is, is de 
waarneming van verkeersborden niet beter of slechter dan in witte 
straatverlichting. 
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Bijlage 1 

 
Aan de bewoners van dit pand 

 

  

Datum:      3 mei 2010  

 

Onderwerp: onderzoek groene straatverlichting en gevoel van veiligheid 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De gemeente Assen voert dit voorjaar in samenwerking met de Rijksuniversiteit 

Groningen een onderzoek uit naar straatverlichting en gevoel van veiligheid. U kunt 

hierbij een belangrijke rol spelen, want uiteindelijk gaat het om uw mening en ervaring. 

 

Straatverlichting is verantwoordelijk voor 70% van het totale gemeentelijke 

energiegebruik. Daarom gaat er veel aandacht uit naar mogelijkheden om het 

energieverbruik door straatverlichting te verminderen; dit is een belangrijke stap naar een 

meer duurzame samenleving. Eén van de opties om dit te bereiken is verlichting met 

behulp van groen licht. Groen licht heeft als voordeel dat het zuinig is en dat men beter 

kan zien bij een lagere lichtsterkte. Tot nu toe is er weinig bekend over de effecten van 

groen licht op gevoelens van veiligheid. 

 

We willen u vragen om mee te werken aan een onderzoek waarbij u de groene lichtzone 

ervaart. Als u mee wilt doen, dan zullen wij u vragen om door zo’n groene lichtzone heen 

te fietsen. Uw mening en ervaringen als inwoner van Assen zijn van groot belang voor 

het ontwikkelen van een duurzaam lichtbeleid. 

 

Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten en zal ‘s avonds plaats vinden in de periode 

tussen 10 en 12 mei. Op zaterdag 8 mei tussen 11.00 en 14.00 uur zullen wij langskomen 

om u om u te vragen of, en zo ja wanneer, u wilt deelnemen aan dit onderzoek.  

 

Als u vragen heeft kunt u mailen naar: onderzoekgroenlicht@rug.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Prof. dr. E.M. Steg 

Prof. dr. K.A. Brookhuis 

 

 

 

 

 

      
 

mailto:onderzoekgroenlicht@rug.nl
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Bijlage 2  
 
 

 

 

 

Fijn dat u mee wil werken aan het “Groen Licht” onderzoek. Er is met u afgesproken dat u op de 

volgende tijd aanwezig zult zijn: 

 

............dag, ........ April, om ....... : ....... uur ’s avonds. Wij vragen u om met uw  Fiets / Auto  

 

te komen via één van de onderstaande routes. Voor Café - Restaurant Ponderosa staat Nick 

Schoemaker of Jelle de Jong. Nick is te bereiken op 06-42469469, Jelle op 06-47196857. Zou u bij 

verhindering één van hen willen bellen? Hartelijk dank. 

 

 
 
 

 


