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Wat is lichthinder?

Welke gevolgen?

Is er wetgeving?

Zijn er oplossingen?



The World at Night



Europe by Night



definitie

Lichthinder is de overlast veroorzaakt door kunstlicht, als 
regelrechte verblinding, als verstorende factor bij het verrichten 
van avondlijke of nachtelijke activiteiten, of als bron van 
onbehagen. 

Een bijzonder gevoelige groep voor lichthinder zijn de 
astronomen. Ook dieren ondervinden lichthinder door 
versnippering en beïnvloeding van hun leefgebied en verstoring 
van hun bioritme. 
Voor planten werden weinig of geen nadelige effecten 
vastgesteld met uitzondering van vorstschade door het langer 
vasthouden van de bladeren in de herfst. 



• Foto vanuit uit ISS door ESA-
astronaut Tim Peake tijdens 
de Principia-missie:

• He is performing more than 
30 scientific experiments for 
ESA and taking part in 
numerous others from ESA’s 
international partners.

• More about the Principia 
mission: http://www.esa.int
/principia

• Credits: ESA/NASA

http://www.esa.int/principia


enkele details



•

Lichthinderatlas
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B
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D
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Schema dat de relatieve bijdrage van een verlichtingstoestel 
tot de lichtkoepel op een afstand van 10 km toont.

A. 180-100°: critisch voor lichtvervuiling in bebouwde 
regio’s maar optioneel minder lichtvervuilend in 
landelijke regio’s.

B. 100-95°: draagt significant bij tot lichtvervuiling, vooral in 
landelijke regio’s waar het licht niet gehinderd wordt door  
obstakels.

C. 99-90°:  Zeer critische zone voor lichtvervuiling en 
lichtkoepels waargenomen op 10km (in landelijke
gebieden) waar het sterk het gevolg is van verstrooing in 

de atmosfeer.

D. 90-70°: draagt significant bij tot  de lichtvervuiling op 
grotere afstand, als gevolg van reflectie. Het gereflecteerde
licht zal wek vaak gehinderd worden door gebouwen, 
bomen en andere obstakels.

E. 70-0°: Ideale verdeling van het licht.



Melkweg weg!





Hannover Lüneburger 

Heide

P. Brunet



Sterrenhemel weg!

Contrast

Contrast

Contrast

Contrast

Deze letters zijn moeilijk te 

lezen zoals de sterren in een 

lichtvervuilde hemel.

Deze letters zijn makkelijk te 

lezen, zoals sterren in een 

donkere hemel.



cultureel …

Lascaux cave ,

France – 16 000 b.c.



Vincent Van

Gogh:

Sterrennacht 

boven de 

Rhône,

september 

1888

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Starry_Night_Over_the_Rhone.jpg


Gevolgen voor het milieu

• Dieren:
• Insecten (vooral wit licht)

• Trekvogels (geel licht en gebouwen)

• Natuurlijke habitat nachtdieren

• …

• Planten:
• Behouden te lang hun bladeren 

• > vorstschade

• Ecological Consequences of Artificial Night Lighting
http://www.urbanwildlands.org/ecanlbook 



Gevolgen voor het milieu

Vogels

Zangvogels, trekvogels, broedende vogels, … verlichting zorgt voor 
verandering het leefpatroon met kwalijke gevolgen: seizoenale shiften, 
desoriëntatie, minder kuikens, …

de Jong M, et al. Timing of Avian Breeding in an Urbanised World. Ardea 2018;106(1), 31–38. 
doi:10.5253/arde.v106i1.a4.

La Sorte F, et al. Seasonal associations with urban light pollution for nocturnally migrating bird populations. 
Global Change Biology 2017;23(11), 4609–3619. doi:10.1111/gcb.13792.

Van Doren B, et al. High-intensity urban light installation dramatically alters nocturnal bird migration. 
Proceedings of the National Academy of Sciences 2017;114(42), 11175–11180. doi:10.1073/pnas.1708574114.



Gevolgen voor het milieu

Insecten

Motten, vliegen, muggen, … vele soorten worden door het licht 
aangetrokken of blijven er ver weg van. In vele gevallen zorgt de 
verlichting voor een verstoorde leefomgeving.

Bennie J, et al. Artificial light at night causes top-down and bottom-up trophic effects on invertebrate
populations. Journal of Applied Ecology 2018;55(6), 2698–2706. doi:10.1111/1365-2664.13240.

Davies, T. W., Bennie, J., Cruse, D., Blumgart, D., Inger, R., & Gaston, K. J. (2017). Multiple night-time light-
emitting diode lighting strategies impact grassland invertebrate assemblages. Global Change Biology
2017;23(7), 2641-2648. doi:10.1111/gcb.13615.

Macgregor C, et al. The dark side of street lighting: impacts on moths and evidence for the disruption of 
nocturnal pollen transport. Global Change Biology 2016;23(2), 697–707. doi:10.1111/gcb.13371.



Gevolgen voor het milieu

Vleermuizen

Vele soorten vleermuizen: lichtschuwe soorten, lichtminnende soorten, 
…

Lichtschuw: verlichting wordt vermeden: verstoren van het leefgebied

Licht minnend: verlichting wordt aantrekkelijk (om te jagen): 
verstoring van de leefwijze

Onderzoek in Nederland: 
www.lichtopnatuur.org

Rowse EG, Harris S, Jones G. 2018 Effects of dimming light-emitting diode street lights on light-opportunistic 
and light-averse bats in suburban habitats.R. Soc. open sci.5: 180205. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.180205



Lichtbronnen

Type Efficiëntie

Lage Druk Na 100 – 200 lm/W

Hoge Druk Na 70 – 150 lm/W

CDO 78-98 lm/W

CPO 96 – 118 lm/W

Inductie 70 lm/W

LED < 85 lm/W



• 300% meer 
hemelgloed

• Meer onderdrukking 
melatonine productie 
zoogdieren

• Meest verstoring van 
uitwassen smog

• Meest impact op 
insecten

• Meer verblinding

• Beter perifeer zicht

• Nauwelijks impact 
op trekvogels

• Meest impact op 

trekvogels

• Minst impact op 

vleermuizen

• Minst impact op 

hemelgloed.



Wetgeving 



Regelgeving – Vlarem II

• Deel 4: Algemene milieuvoorwaarden 
voor ingedeelde inrichtingen. Hoofdstuk 
4.6 Beheersing van hinder door licht

• Deel 6: Milieuvoorwaarden voor niet-
ingedeelde inrichtingen. Hoofdstuk 6.3 
Beheersing van hinder door licht.

• Beiden hebben zelfde artikelen

Alle artikels rond lichthinder zijn voor 
iedereen van toepassing



Regelgeving – Vlarem II

• .0.1: De exploitant treft de 
nodige maatregelen om 
lichthinder te voorkomen



Regelgeving – Vlarem II

• .0.2: Het gebruik en de 
intensiteit is beperkt tot 
de noodwendigheden 
inzake uitbating en 
veiligheid;



Regelgeving – Vlarem II

• .0.2: niet functionele 
lichtoverdracht naar de 
omgeving wordt beperkt



Regelgeving – Vlarem II

• .0.3: Klemtoon-
verlichting wordt 
enkel op de 
inrichting gericht



Regelgeving – Vlarem II

• .0.4: Lichtreclame 
mag de intensiteit 
van de openbare 
verlichting niet 
overtreffen



reacties

Bij eerste confrontatie met inbreuken op Vlarem, 
voornamelijk volgende excuses:

Onwetendheid

Veiligheid

Openbare wegverlichting:
Zou overvloediger zijn

en meer lichthinder

veroorzaken.



Nog wetgeving ivm lichthinder

• Omzendbrief bezineverkooppunten langs rijkswegen

• Belgische norm NBN L 18-002: Uitstalramen en uithangborden.

• Belgische norm NBN L 13-005: Veiligheidsverlichting.

• Nederlandse richtlijn rijkswaterstaat: maximum luminantiewaarden voor reclame 
doeleinden.

• …



Meer informatie 
wetgeving

algemeen

https://www.lne.be/beleid-lichthinder

https://emis.vito.be/nl/lichthinder-algemeen-inleiding

http://www.lichthinder.be



Oplossingen 



Principes van goed verlichten

• Respecteren van de 20°-regel

• Volledig vermijden van

RECHTSTREEKS OPWAARTSE

LICHTSTROOM

• Beperken van WEERKAATST

OPWAARTS LICHT

• Minimum doelgebied

• Minimale luminantie en maximale uniformiteit.

• Minimum gebruiksperiode.

• ACTIEF LICHTBEHEER

• Dimming.

• Logische actieve schakeling



Hoe moet er verlicht worden

Wat we nodig hebben



Principe neerwaartse lichtstroom

• een overzicht van verschillende mogelijke straatverlichtingen. Het 
onderscheid tussen goede en slechte keuzes ligt voor de hand. Op de foto 
zie je waarom verlichting met "bollen" gewoonweg af te raden valt: 
onder de lantaarnpaal - waar het licht juist moet komen - is er een 
donkere zone. De aanpalende huizen krijgen daarentegen de volle laag: 
het licht dringt de kamers ongewenst binnen.



PRINCIPE VAN HET MINIMUM DOELGEBIED
Lineaire opstelling of wegconfiguratie

• Correcte inclinatie toestel

• dwarsparalumen en/of HDG’s tegen dwarsverstraling



Volledig volgens de regels!



Of niet volgens de regels…

• Rechtstreekse inkijk in bronnen 
mogelijk.

• Sluierluminantie

• Pupilvernauwing

• Aangestraalde doelgebied lijkt minder 
helder.

• Aangestraald doelgebied niet uniform 
verlicht.

• Afschermen van de bronnen:

• Wegdek lijkt veel helderder.

• Lagere verlichtingssterkte volstaat.



Decoratieve verlichting



Decoratieve verlichting







Actieve markering anders
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