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Opnameformulier

• Kruispunt: naam, omschrijving
• Kruispuntnummer: zie lijst
• Duur: hoe lang duur de opname

versienummer formulier: 1.3

1. Algemene projectgegevens

opnemer duur kruispunt

datum opname tijdstip kruispuntnummer gemeente

Opnameformulier verkeerslichten Fietsersbond Zuid Oost Brabant



2. Gegevens fysieke omstandigheden
richting

nummer vri/richting

aantal over te steken rijbanen O middengeleider

opstelruimte O voldoende O redelijk

O te klein O nvt

alle wachtenden in 1 keer overO ja O nee

doorgang kruisende fietsers O voldoende O redelijk

O te klein O nvt

wijze rechtsaf slaan O vri O bypass

O nvt O

bij VRI: rechtsaf vrij toegestaanO bord O lamp

O nee O nvt

bij VRI: rechtsaf vrij mogelijk O ja O nee

plaatsing licht O deze zijde O overzijde

onderlicht aanwezig O ja O nee

Zie 
plattegrond

Tellen.
Soms 2+2

Zie 
plattegrond



Middengeleider:
Opstelruimte halverwege



Rechtsaf bypass



Rechtsaf door rood
Bord of licht



Rechts af door rood mogelijk
Mag niet, kan wel zonder gevaar voor fietsers én 

andere verkeersdeelnemers



Onderlicht



Voldoende opstelruimte



Doorgang kruisende fietsers



3. Gegevens regeling
richting

drukknop aanwezig O ja O nee

feedback? O ja O nee

O overig

   werkt die O ja O nee

hoogte drukknop centimeter

detectielus KOP aanwezig O ja O nee

   werkt deze O ja O nee

   feedback O ja O nee

wachttijd na activeren seconde

detectielus VER WEG aanwezigO ja O nee

op welke afstand ligt deze meter

   werkt deze O ja O nee

wachttijd na activeren sec

auto's rechtsaf gelijk groen? O ja O nee

met vertraging auto's? O ja O nee

auto's rechtdoor gelijk groen O ja O nee

alle richtingen gelijk groen O ja O nee



Drukknop met 
feedback

Drukknop 
zonder feedback



Detectielus

• Zichtbaar als een 
rechte streep in het 
asfalt

• Liefst tweede lus vlak 
voor stopstreep

• Onder tegels of 
klinkers niet zichtbaar



Vier richtingen groen



4. Wachttijden
richting

Periode 1 sec sec

Periode 2 sec sec

Periode 3 sec sec

Periode 4 sec sec

Periode 5 sec sec

Periode 6 sec sec

Periode 7 sec sec

5. Toelichting, opmerkingen en dergelijke

Roodtijd Groentijd



Zoek het verkeerslicht

• De lichten staan niet 
altijd netjes aan de 
rechterkant

• Soms heeft een 
kruispunt maar aan 2 
kanten lichten



Vragen?

• Gerard van den Broek. 
broekgerard@gmail.com

• Ingevulde formulieren bij voorkeur digitaal 
naar broekgerard@gmail.com
– Liever niet wachten tot alle opnamen gedaan zijn.


