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Inleiding
Om te zorgen dat de nachtelijke duisternis in het Waddengebied behouden blijft, hebben 43
partijen zaterdagavond 29 oktober 2016 een intentieverklaring getekend. Deze partijen willen
een ‘Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied’. Het Programma ‘naar een Rijke Waddenzee’
begeleidt dit proces. Door de partijen is onder meer geconstateerd dat Nederland één van de
meest verlichte landen ter wereld is. Het waddengebied behoort daarentegen tot de
donkerste gebieden van Europa. Deze duisternis is van groot belang voor het welbevinden
van mens en dier. Elke ondertekenaar verplicht zich om voor 2018 minimaal één maatregel
te nemen die de lichtuitstoot vermindert.
Namens het programma ‘naar een Rijke Waddenzee’ heeft Elzinga & Oterdoom
Procesmanagement op 09 december 2016 opdracht verleend aan CLAFIS Ingenieus om
middels een quick-scan de lichtvervuiling richting het Waddengebied in kaart te brengen.
Daarbij dienen tevens de quick-wins benoemd te worden zodat de deelnemende partij kan
bepalen welke maatregelen het kan nemen om te voldoen aan de afspraken uit de
intentieverklaring.
Wat is lichtvervuiling?
Lichtvervuiling is licht dat door armaturen naar een andere richting wordt uitgestraald dan
gewenst. In het onderhavige project betreft het licht dat ongewenst richting het
Waddengebied wordt uitgestraald. Deze lichtvervuiling laat zich in drie soorten kwalificeren
te weten:
 Direct licht vanuit armaturen die onjuist zijn gericht.
 Licht uit armaturen die het licht niet efficiënt genoeg sturen.
 Skyglow: het licht dat naar boven wordt uitgestraald en via de hemel wordt gereflecteerd
naar het Waddengebied.
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De quick-scan
CLAFIS Ingenieus heeft 13 gemeenten c.q. eilanden en 4 projectgebieden in de donkere
uren bezocht. Ter plaatse is beoordeeld welke lichtbronnen lichtvervuiling veroorzaken. Deze
lichtbronnen zijn vervolgens in kaart gebracht en worden in deze korte rapportage
weergegeven.
In deze rapportage wordt eerst per lichtvervuilingsoort een beschouwing gegeven van de
aangetroffen lichtvervuiling. Vervolgens treft u de tekening met de ingetekende
lichtvervuilingsbronnen aan waarna wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen.
Lichtvervuiling op Schiermonnikoog
Schiermonnikoog, het vijfde
bewoonde Nederlandse
Waddeneiland kenmerkt zich door het
landelijk karakter. Het wordt gevormd
door één dorp, het gelijknamige
Schiermonnikoog. Door de lage
bebouwingsdichtheid is er ook weinig
verlichting op het eiland aanwezig. En
dat is zichtbaar! Tijdens de donkere
uren is het op Schiermonnikoog
behoorlijk donker. Er is weinig
skyglow en de zichtbare verlichting is
afkomstig van de openbare verlichting en enkele solitaire verlichtingsbronnen. Op de digitale
lichthinderkaart is dit ook goed te zien. Duidelijk is te zien dat het dorp de meeste
lichtvervuiling veroorzaakt.
Lichtvervuiling door minder effectieve armaturen
Uit de areaaldatabase van Schiermonnikoog valt op te
maken dat er nog weinig (4% van het totale
verlichtingsareaal) moderne led-verlichting wordt
toegepast. Dat is ’s nachts ook zichtbaar. Het dorp heeft
een conventionele en verouderde installatie. Hoge- en
lagedruk-natriumlampen worden nog veelvuldig
toegepast en in de woonstraten staat nog de
conventionele fluorescentieverlichting. Deze verouderde
verlichting is verantwoordelijk voor het grootste deel van de lichtvervuiling dat op
Schiermonnikoog wordt veroorzaakt.
Ook de veerhaven welke zich in de Waddenzee
bevindt, kent veel verouderde verlichting. Oude
hoge- en lagedruk natriumarmaturen en
conventionele fluorescentieverlichting zorgen voor
een substantiële lichtuitstraling richting het
Waddengebied.
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Lichtvervuiling door solitaire lichtbronnen
Naast de openbare verlichting zijn er ook enkele solitaire locaties die een bron van
lichtvervuiling zijn.
Aan de loods van Ridder & De Vries Transporten aan de
Veerweg hangen 3 armaturen met een behoorlijke
lichtuitstraling richting de horizon. Het vervangen door
vlakke, goed gerichte exemplaren zal de lichtuitstraling naar
het Waddengebied reduceren tot nul.

De serrestal achter groepsaccommodatie De Oorsprong
aan de Heereweg kent ’s nachts een lichtuitstraling naar
buiten. Zeker in een donkere omgeving als hier, valt dit zeer
goed op, niet alleen voor de mens doch ook voor de
ecologie.

Quick Wins
Vanuit de geïnventariseerde lichtvervuiling op Schiermonnikoog zijn de volgende quick-wins
te destilleren:
 Maak een plan om de openbare verlichting in de komende jaren te moderniseren. Deze
modernisatieslag is ook nodig om te voldoen aan het Energieakkoord 2013.
 Stel kaders aan de lichtuitstraling van gebouwen en reclame. Dit kan door bijvoorbeeld de
aanbevelingen en grenswaarden van de Richtlijn Lichthinder van de Nederlandse
Stichting voor Verlichtingskunde (NSvV) beleidsmatig als kader vast te stellen.
 Stel kaders aan de lichtuitstraling uit serrestallen. Als voorbeeld kan het beleid van de
gemeente Tytsjerksteradiel worden genomen.
 Ga in gesprek met Rijkswaterstaat en Wagenborg om de verlichting op en rond de
veerhaven Holwerd drastisch aan te pakken. Denk hierbij aan het vervangen van
verouderde verlichting door moderne fauna-vriendelijke led-verlichting. Daarnaast is het
aanbevelenswaardig om de verlichtingssterkte dynamisch aan te laten passen aan de
verkeersdruk.
 Ga in gesprek met bewoners (kweek besef en betrokkenheid) om de particuliere
terreinverlichting te moderniseren.
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Aanbevelingen
Het doel van de intentieverklaring is het daadwerkelijk terugdringen van de lichtvervuiling
richting het Waddengebied. Op Schiermonnikoog is de lichtvervuiling gering. Toch blijven er
mogelijkheden om de lichtuitstoot richting de Wadden nog verder te verminderen.
Het grootste effect wordt gesorteerd door de openbare verlichting in de gemeente aan te
pakken. Omdat dit ook een afspraak is uit het Energieakkoord 2013, adviseren wij dit als
eerste aan te pakken. Moderniseer de openbare verlichtingsinstallatie door verouderde
verlichting te vervangen door moderne led-verlichting en het verwijder overbodige verlichting
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