
LED OP HET LICHT OP STRAAT   
 

• Openbare verlichting voor veiligheid maar 
houdt ook rekening  

met nachtdieren 

 



Met de diverse belangengroeperingen uit 
de gemeente Hardenberg is uitgebreid 
gediscussieerd over nut en noodzaak van 
openbare verlichting op de verschillenden 
locaties binnen de gemeente Hardenberg.  
 
Verschil van mening blijkt te bestaan over nut en noodzaak 
van verlichten buitengebied. Enkele groepen hechten aan 
handhaven of plaatsen van oriënterende verlichting; anderen 
pleiten voor verminderen van openbare verlichting in het 
buitengebied.  
 



Het moet NIET vanzelfsprekend zijn dat langs 
elke straat verlichting wordt geplaatst.  
 
Het motto moet zijn: ”Verlichten als het moet 
en donker waar dat kan”.  



Ambitie 3. Voorkomen van lichthinder.  
Mens en natuur worden zoveel mogelijk beschermd tegen 
lichthinder en lichtvervuiling door openbare verlichting.  
 
Onder lichthinder wordt verstaan verblinding of directe instraling in woningen. 
Door het zorgvuldig kiezen van armaturen en de plaats van masten, kan overlast 
worden tegengegaan. Lichtvervuiling, het de lucht instralen van licht, zorgt ervoor 
dat de nacht niet meer de nacht is. Door vooral in het buitengebied te kiezen voor 
een minimum aan oriëntatie verlichting kan lichtvervuiling worden 
geminimaliseerd.  
Naast de in de directe omgeving aanwezige lichtbronnen, ervaren mensen ook een 
aantasting van de duisternis door de lichtkoepels aan de horizon. De vraag is of het 
wat minder kan.  





4.3 Groene LED-verlichting  
Lichtmasten met de groene LED-
verlichting hebben een aantal voordelen. 
Dankzij de unieke groene kleur blijft de 
herkenning voor het menselijk oog goed. 
Kleuren blijven in tegenstelling tot de 
oranje verlichting kleurvast. Daarbij geldt 
het principe zien en gezien worden. Deze 
verlichting is bij uitstek geschikt voor het 
buitengebieden, in de groene ruimte en 
op fiets- en wandelpaden.  



De gemeente Utrecht gaat een proef houden met 
vleermuisvriendelijke verlichting, ofwel de ‘batlamp’, in het 
Spoorzoompark in Overvecht. Dat schrijft milieuwethouder 
Mirjam de Rijk in een brief aan de gemeenteraad over 
lichthinder. 
In april komt het Utrechts college ook met een rapport over de 
mogelijkheden voor vermindering van het aantal lichtpunten in 
de openbare ruimte. 
De gemeente Groesbeek heeft al aangekondigd het 
buitengebied te verduisteren. 
De gemeente Buren haalt 400 lantarenpalen weg uit het 
buitengebied. 

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/natuur_en_milieu/verbinden_natuurgebieden/vleermuisvriendelijke_verlichting/


De proef loopt nu een aantal maanden en de ervaringen 
zijn positief. Akkerman: “De optiek zorgt voor een mooie 
spreiding van het licht. Mensen blijken ook snel te 
wennen aan het groene licht. Op de lange, rechte weg 
hou je eigenlijk altijd zicht op het einddoel, ook al ligt dat 
vaak honderden meters verder op. Dat geeft het veilige 
gevoel dat je rond een park wilt hebben. Tot ’s avonds laat 
zie ik er mensen joggen”. 
 
Hans Akkerman 
Openbare verlichting en stadsilluminatie                                    
h.akkerman@ivv.amsterdam.nl 
(020) 556 50 00 
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De verouderde SOX en SON armaturen geven dermate 
veel strooilicht en lichtvervuiling naar de 
omgeving dat de nachtelijke hemel van het 
industrieterrein rijkelijk verlicht wordt. Dit was in het 
verleden een verstandige keuze omdat dit toen de 
meest efficiënte verlichting was, maar past heden 
ten dage niet meer bij een duurzame invulling van 
onze leefomgeving. Een overmaat aan strooilicht 
en lichthinder verstoort het dag-, nachtritme van 
mens, flora en fauna. 



Met minder licht kan meer zicht worden 
gecreëerd. Dieren hebben er minder overlast 
van dan bij felle witte lampen. Bewoners in 
proefwijken moesten eerst wennen aan het 
groene licht, maar waren daarna wel positief 
over de energiebesparing en de vermindering 
van de lichtvervuiling. 
 
 

Vleermuizen houden van LED-verlichting 
Groene LED-Straatverlichting is minder storend 
voor vleermuizen dan traditionele witte 
straatverlichting. Dat blijkt uit onderzoek van 
de Rijksuniversiteit Groningen, in opdracht van 
de gemeente Assen. 
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LED-verlichting is hele directe 
verlichting. Groene LED-verlichting 
is heel geschikt in het buitengebied 
daar waar orientatieverlichting 
noodzakelijk is in de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) en de 
bijbehorende Ecologische 
Verbindingszone (EVZ). De EHS en 
de EVZ zijn gebaat bij minder licht, 
vandaar de keuze voor groen licht. 
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http://www.youtube.com/watch?feature=
player_embedded&v=SwwFcZkih6g 


