
Verkeerslichten

Een verkeerslicht, in de volksmond ‘stoplicht’ 
genoemd, staat op rood, oranje of groen en regelt zo 
het verkeer. Maar hoe wordt bepaald waar ze komen 
te staan? Waarom streeft niet iedere wegbeheerder 
naar een ‘groene golf’? En hoe werken de systemen 
met detectielussen in het wegdek? De Nederlandse 
verkeerslichteninfrastructuur staat op een hoog 
niveau, maar welke keuzes worden er daarbij 
gemaakt? En waarom zijn die vaak beter dan in het 
buitenland?

Waarom hebben verkeerslichten de volgorde  
rood-oranje-groen?
De volgorde is in Europa overal dezelfde. Dat is vooral voor 
kleurenblinden van belang. Ze moeten kunnen zien of het 
bovenste licht (dat dus altijd rood is) brandt.

Wanneer staat een verkeerslicht naast de weg en wanneer 
hangen ze aan een portaal?
Op kleine kruispunten is één verkeerslicht aan de zijkant van 
de weg voldoende om het verkeer te regelen. Op grotere 
kruispunten is het handiger om alle richtingen apart te rege-
len. Daarvoor zijn aparte rijstroken en verkeerslichten nodig. 
Bij meer dan twee rijstroken wordt het noodzakelijk om de 

verkeerslichten boven de weg aan portalen te bevestigen. Zo 
blijven de verkeerslichten goed zichtbaar en is duidelijk welk 
licht bij welke rijstrook hoort. De hoogte is minimaal  
4,5 meter en buiten de bebouwde kom 5 meter.

Waar hoort de stopstreep precies te staan?
Dat hangt af van de situatie. In de praktijk kiezen wegbeheer-
ders voor een afstand die een compromis is tussen goede 
zichtbaarheid en een korte oversteektijd van het kruispunt. 
De minimale en maximale afstanden zijn wettelijk bepaald. 
Binnen de bebouwde kom is minimaal 8 meter voorge-
schreven, buiten de bebouwde kom minimaal 12 meter. De 
maximumafstand is altijd 20 meter. De hoogte van de auto-
voorruit is uiteraard van invloed op de zichtbaarheid. Soms 
worden er daarom op ooghoogte kleine lampjes aan de mast 
bevestigd.

Waarom is er eigenlijk een oranje licht?
Het oranje licht – in de wet overigens geel genoemd – is om 
twee redenen nodig. Een auto moet vóór de stopstreep tot 
stilstand kunnen komen voordat het licht op rood springt. 
Maar als stoppen niet meer mogelijk is, moet een auto nog 
veilig door oranje kunnen. Daarna staan op alle richtingen 
de lichten eventjes op rood om het kruispunt vrij te maken 
voordat een andere richting groen krijgt. Dit wordt de ont-
ruimingstijd genoemd. De meeste wegen zijn tegenwoordig 
voorzien van een verkeersregelingsinstallatie. Dat is een 
meetsysteem/computer dat het moment bepaalt waarop het 
licht van groen op oranje springt.

Waarom brandt in Nederland het oranje licht niet na rood en 
vóór groen, zoals in sommige andere landen?
Als het oranje licht kort brandt tussen rood en groen, kunnen 
weggebruikers te vroeg wegrijden. Vooral weggebruikers die 
net komen aanrijden, zullen geen snelheid minderen als het 
licht van rood op oranje springt. Daarmee moet in de afstel-
ling rekening worden gehouden. Die extra marge gaat ten 
koste van de tijd dat het groene licht brandt. Het kruispunt 
mag immers niet onveilig worden. Het extra oranje lijkt dus 
handig, maar kan juist leiden tot minder doorstroming en 
dus langere wachttijden.

Hoe werken de meetsystemen waarop verkeerslichten  
tegenwoordig werken?
Zo’n meetsysteem – ook wel verkeersregelingsinstallatie 
genoemd – maakt gebruik van de informatie die afkomstig is 
uit detectielussen. De lussen zijn herkenbaar aan de draden 
die in het wegdek zijn aangebracht. Als een auto eroverheen 
rijdt, wekken ze een elektrische stroom op. De stroom wordt 
omgezet in een signaal aan de regelkast aan de kant van de 
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weg. De software in deze kast stuurt aan de hand van het 
signaal vervolgens de verkeerslichten aan. Voor fietsers en 
voetgangers zijn drukknoppen aanwezig, die veelal worden 
aangevuld met detectielussen.

Hoeveel detectielussen zijn er inmiddels in Nederland?
Heel veel, maar niet op alle kruispunten zijn voldoende detec-
tielussen en drukknoppen aanwezig. Soms ligt er alleen een 
detectielus vlak voor de stopstreep. Zo ontdekt de regelkast 
pas op een laat moment dat er geen nieuw verkeersaan-
bod meer is. Dat komt niet ten goede aan de doorstroming. 
Wegbeheerders kiezen er inmiddels bijna altijd voor om bij 
vernieuwing van het kruispunt grotere detectielussen verder 
weg van het kruispunt aan te leggen of om kruispunten 
zonder detectielussen om te zetten in een kruispunt met ver-
keersregeling. Dat sluit aan op de wens van veel ANWB-leden 
om bij het aanrijden van een kruispunt groen licht te krijgen 
als dat mogelijk is, zonder eerst kort te moeten stilhouden.

Hoe staan de regelkasten afgesteld?
In de meeste gevallen staan bij een kruispunt alle lichten 
standaard op rood. Dat is de Wachtstand Rood. Zodra er ver-
keer uit een bepaalde richting aankomt, krijgt die groen licht, 
tenzij een andere richting op dat moment al groen licht heeft 
gekregen. Een alternatief is Wachtstand Groen. Daarin krijgt 
de belangrijkste richting altijd groen, tenzij er verkeer komt 
aanrijden uit een van de andere richtingen. Uit veiligheids-
overwegingen wordt Wachtstand Groen zelden toegepast. 
Weggebruikers kunnen er namelijk op gaan rekenen dat het 
licht altijd op groen staat.

Hoe lang staat het licht op oranje?
Dat hangt af van de maximumsnelheid die op dat weg-

gedeelte geldt. Bij een limiet van 50 km/u duurt het oranje 
meestal 3 seconden. Op wegen met een maximumsnelheid 
van 70 km/u is dat 4 seconden. De verkeersregelingsinstal-
latie kan daar afhankelijk van het verkeer soms een seconde 
aan toevoegen. Op wegen met een maximumsnelheid van 
80 of 100 km/u wordt de maximumsnelheid op het kruispunt 
altijd teruggebracht naar 70 km/u. Zo wordt voorkomen dat 
weggebruikers niet tijdig voor de stopstreep tot stilstand 
kunnen komen of door rood rijden als ze beslissen om door 
te rijden.

In hoeverre houden verkeersregelingsinstallaties rekening 
met het verkeersaanbod?
Iedere wegbeheerder kan met de afstelling van de verkeers-
lichten zijn eigen verkeersbeleid uitvoeren. Een goede door-
stroming staat daarbij als vuistregel natuurlijk altijd voorop. 
De meeste installaties geven drukke richtingen automatisch 
langer groen en minder drukke richtingen dus korter groen. 
De wachttijden op de minder drukke richtingen mogen niet 
onaanvaardbaar lang worden. Door een maximum in te stel-
len, wordt voorkomen dat weggebruikers door rood gaan 
rijden. Ook kan het gebeuren dat weggebruikers iets langer 
moeten wachten bij het eerste verkeerslicht in een reeks, om 
zo verderop een ‘groene golf’ tot stand te brengen. Dat heeft 
ook effect op de ‘gekoppelde’ verkeerslichten op de volgende 
kruispunten. Verkeer op de zijwegen moet daar dan vaak lan-
ger wachten.

In het buitenland worden soms wachttijdindicatoren op  
verkeerslichten gebruikt. Waarom in Nederland niet?
In Nederland wordt vaak gewerkt met dynamische verkeers-
regelingen die rekening houden met het actuele verkeers-
aanbod. Juist daardoor is het onmogelijk om de wachttijd te 
vermelden. Die kan namelijk tijdens het wachten veranderen. 
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Een steeds veranderende wachttijd kan verwarrend werken. 
De wachttijdmeters in het buitenland werken op kruispunten 
met vaste wachttijden. Die komen in Nederland nog maar 
sporadisch voor. 

Er zijn in Nederland toch wel wachttijdindicatoren voor  
voetgangers en fietsers?
Inderdaad, deze noemen we wachttijdvoorspellers. Dat 
systeem werkt met een reeks dovende lampjes. Hoe minder 
lampjes er branden, des te korter de resterende wachttijd. 
Het systeem herberekent voortdurend de wachttijd. Daardoor 
wordt het tempo waarin de lampjes doven sneller of lang-
zamer. Door deze redelijk betrouwbare voorspelling van de 
wachttijd hebben fietsers en voetgangers minder de neiging 
om door rood over te steken.

Waarom krijgt de drukste richting niet altijd prioriteit?
Er kunnen redenen zijn om bepaalde soorten verkeer te 
bevoordelen. In veel steden stellen wegbeheerders de lichten 
zo af dat het openbaar vervoer en fietsers prioriteit krijgen. 
Zo wordt het autoverkeer ontmoedigd om het stadscentrum 
te bereiken. Ook kunnen wegbeheerders met hun verkeersbe-
leid ervoor kiezen om het verkeer via vaste ontsluitingsroutes 
of parkeerverwijzingsroutes door de stad te leiden.

Het bevoordelen van openbaar vervoer en fietsen kan tot 
lange files leiden. Wat vindt de ANWB daarvan?
De ANWB vindt een dergelijke verkeersregulering een aan-
vaardbaar en soms zelfs noodzakelijk streven. De leefbaarheid 
in een stadscentrum is er immers mee gediend. Tegelijk vin-
den we dat weggebruikers de gedachte erachter wel moeten 
begrijpen. Lang wachten voor een verkeerslicht zendt het 
verkeerde signaal uit. Een lange file voor een verkeerslicht is 
bovendien óók niet bevorderlijk voor de leefbaarheid.

Waarom worden er niet vaker ‘groene golven’ ingesteld?
Meer groene golven – een reeks kruispunten waarop ver-
keerslichten altijd op groen staan bij het aanhouden van een 
bepaalde snelheid – behoren tot de belangrijkste wensen van 
ANWB-leden. Groene golven zijn vaak ingesteld op wegen 
met een groot verkeersaanbod, waarop het nuttig is (voor de 
doorstroming, de leefbaarheid en het milieu) om het verkeer 
niet steeds te laten stoppen. Voorbeelden zijn de A2 door 
Maastricht en de westelijke randweg van Haarlem. Maar 
groene golven hebben ook een keerzijde. Verkeer op zijwegen 
staat langer stil, waardoor weggebruikers de neiging kunnen 
krijgen om door rood te rijden. Een groene golf voor de ene 
richting kan bovendien een rode golf voor de andere richting 
betekenen. Het afstellen van verkeerslichten in één richting 
heeft uiteraard een spiegeleffect op de tegenovergestelde 
richting, maar kruispunten hebben nu eenmaal zelden dezelf-
de onderlinge afstand. Vaak kiezen wegbeheerders er daarom 
voor om een groene golf in de spitsrichting te laten werken. 
Een groene golf is al snel onmogelijk op wegen met veel krui-
send verkeer of op wegen waarop het openbaar vervoer of 
fietsers prioriteit moeten krijgen.

Wat werkt dan wel het beste?
Tegenwoordig kiezen wegbeheerders er steeds meer voor om 
het verkeer aan de rand van een woongebied op te vangen 
om het daarna te laten doorstromen met een groene golf. 
Een andere methode die steeds vaker wordt toegepast, is 
het koppelen van verkeerslichten binnen een heel gebied. 
Een groene golf is dan niet meer mogelijk, maar het meeste 
verkeer wordt dan wel optimaal verwerkt, met tijdwinst voor 
vrijwel alle weggebruikers ook al merkt een inidividuele weg-
gebruiker daar niet altijd wat van.

Op welke tijdstippen worden de verkeerslichten op een  
kruispunt uitgeschakeld?
Verkeerslichten zijn alleen in bedrijf als het nodig is. Daarom 
kunnen de verkeerslichten op veel kruispunten ’s nachts oran-
je knipperen. Deze praktijk sluit aan op de wens van ANWB-
leden. Alleen als er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, 
bijvoorbeeld doordat de kruising onoverzichtelijk is, is het 
wenselijk om de verkeerslichten ook dan in bedrijf te houden.

Wat te doen bij duidelijk verkeerd afgestelde  
verkeerslichten?
Klachten of vragen over verkeerslichten zijn altijd te melden 
bij de wegbeheerder (zie de website van gemeente of provin-
cie voor het meldpunt). Elk verkeerslicht heeft een signaal-
groepnummer. Het is wel zaak nauwkeurig te vermelden over 
welk kruispunt, signaalgroepnummer, welke richting en welk 
tijdstip de opmerking gaat.
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