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Geacht college, geachte raad,

Sluit ook uw gemeente zich aan bij een groeiende groep gemeenten in Noord-Holland die
meedoet aan de jaarlijkse landelijke Nacht van de Nacht? Doof op 27 oktober 2007 op één
of meerdere plekken niet noodzakelijke lichten en/of organiseer activiteiten waar de
schoonheid van de nacht centraal staat. Zo laat uw gemeente zien dat ook u zich iets
aantrekt van de toenemende lichtvervuiling.

LM T HET DONKER DONKER

Nederland wordt steeds lichter en steeds meer mensen en dieren hebben daar last van. Veel
van die verlichting is helemaal niet nodig. Waarom moet een reclamemast de hele nacht

branden? Is het werkelijk noodzakelijk dat naast de plaatselijke kerk ook elk
advocatenkantoor, uitzendbureau of gemeentehuis met felle lampen aangestraald wordt? En

wie zit te wachten op skybeamers? Donkere nachten zijn belangrijk voor het welzijn van
mens en natuur. Uit representatief onderzoek van onderzoeksinstituut Alterra blijkt dat 48
procent van de mensen hinder en ergernis ondervindt van kunstlicht. De Nederlandse nacht
wordt elk jaar 3 procent lichter. Het aantal mensen dat ernstige last ondervindt van

lichthinder is in tien jaar tijd verdubbeld. Daarnaast blijkt uit steeds meer onderzoek dat
verlichting negatieve effecten heeft op de dierenwereld. Meer dan vijftig procent van de
dieren leeft namelijk 's nachts.

Daarom organiseren alle Provinciale Milieufederaties en Natuur en Milieu op 27 oktober, het
weekend waarin de klok wordt verzet en de wintertijd ingaat, de derde Nacht van de Nacht.
Wij willen duisternis in Nederland terugkrijgen en lichthinder en energieverspilling
tegengaan. Natuurlijk is licht c c k i>Hangiijk en leuk. Voor de veiligheid of het veilig voelen
is voldoende licht van belang. En.ook kan iicht in het donker sfeervol zijn. Maar er kan nog
veel -slimmer en zuiniger verlicht warden zender dat de veiligheid of de sfeer in het. geding



Sluit u aan bij een succesvol evenement

Op 29 oktober 2005 werd de eerste landelijke 'Nacht van de Nacht' georganiseerd. Op 28
oktober 2006 bezochten duizenden mensen in heel het land meer dan 200 activiteiten**

tijdens de tweede Nacht van de Nacht. In deze tweede nacht gingen in 40 gemeenten voor
het eerst de lichten uit van meer dan 90 torens, kerken, molens, bruggen en monumenten.
Zo doofde Amsterdam het licht van l O kerken. Verder deden in Noord-Holland mee de

gemeenten Beemster, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude,
Harenkarspel, Heiloo, Hilversum, Naarden, Noorder-Koggenland, Waterland en Wieringen*.

Ook enkele bedrijven gingen in op onze oproep om de lichten te doven.
In Noord-Holland, let wel, deden l 3 gemeenten mee, en dat mag een groot succes

genoemd worden, gezien de 46 gemeenten die over heel Nederland hebben meegedaan.

Enkele gemeenten buiten Noord-Holland kondigden aan permanent lantaarns te dimmen of
te doven. Met 21.039 lantaarnpalen besparen zij zo'n € 82.000,= per jaar. En ze leveren

ook een bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem.

Mag het licht uit?
Veel gemeenten deden tijdens de Nacht van de Nacht in 2006 dus al het licht uit. Maar van
een aantal hoorden we dat ze het te laat hoorden en niet meer tijdig voor elkaar kregen. We
verwachten dan ook dat in 2007 nog veel meer gemeenten meedoen en hopen dat uw
gemeente daar één van is. Als in heel Nederland op allerlei markante plekken de lichten
uitgedaan worden op de avond van 27 oktober 2007 is dat een niet te missen signaal dat
het belang van de oerkwaliteit duisternis onderstreept.
Omdat het technisch en om veiligheidsredenen lastig is de openbare verlichting langs de
weg te doven, stellen wij voor om binnen uw gemeente op een of meerdere punten waar de
verlichting gericht is op een openbaar gebouw, bouwwerk of kunstvoorwerp voor een avond
te doven.
Daarnaast stellen wij het op prijs als u al dan niet in samenwerking met lokale bewoners-
en/of natuur- en milieuorganisaties aanvullende activiteiten** wilt organiseren. Wij willen u
desgewenst in contact brengen met lokale organisaties om een en ander op elkaar af te
kunnen stemmen.

Graag vernemen we van u of en op welke wijze u wilt bijdragen aan het succes van de Nacht
van de Nacht 2007. Wij vermelden op de site www.nachtvandenacht.nl alle activiteiten die
ondernomen worden en zullen in diverse media de Nacht van de Nacht bekend maken
(advertenties en waarschijnlijk ook radiospotjes).
Indien u in het kader van de Nacht van de Nacht 2007 op plekken het licht dooft en/of
activiteiten organiseert, mag u zich tevens 'Vriend van de Nacht' noemen. U krijgt dan
speciale aandacht op onze website. Wij zouden het ook waarderen als u in uw media
uitingen (gemeentepagina, persberichten) aandacht zou schenken aan uw activiteiten op
27 oktober en aan bedrijven en instellingen een oproep zou doen om ook mee te doen.

Het spreekt voor zich dat wij het zeer op prijs stellen als u het niet bij een eenmalige actie
laat maar beleid ontwikkelt om zuinig en slim met verlichting om te gaan in uw gemeente.
U kunt hierover contact met ons opnemen.

Hopende op een positieve reactie uwerzijds,
Met vriendelijke groeten,

Ir E. Briét
Directeur Milieufederatie Noord-Holland
mede namens Natuur en Milieu
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De deelnemende gemeenten uit Noord-Holland in 2006

Amsterdam
Het licht van de beeldbepalende torens in het centrum van de stad werd gedoofd: de
Westerkerk, Nieuwe Kerk, Oude Kerk, Sint-Nicolaaskerk, Zuiderkerk, Posthoornkerk,
Krijtbergkerk, Mozes en Aaronkerk, Montelbaanstoren en de Munttoren kwamen in het donker
te staan.

Beemster
De-gemeente liet de verlichting van de Ned. Hervormde Kerk uit.

Bloemendaal
De gemeente doofde het licht van het gemeentehuis.

Castricum
Hier werd het licht rondom de kerk aan de Dusseldorperweg te Limmen gedimd.

Haarlem
De gemeente Haarlem ondersteunde de Nacht van de Nacht door de verlichting van het
stadhuis op de Grote Markt uit te doen.

Haarlemmerliede en Spaarnwoude
De intentie was om het aanschijnlicht van het raadhuis te doven.

Harenkarspel
De gemeente Harenkarspel doofde de verlichting bij het gemeentehuis.

Heiloo
De gemeente Heiloo heeft de verlichting van het markante witte kerkje voor een nacht uit
gedaan.

Hilversum
De gemeente Hilversum heeft het 75 jaar jubilerende raadhuis niet verlicht.

Naarden
Hier werd het licht van de toren van de Grote Kerk gedoofd.

Noorder-Koggenland
De kerk van Hauwert werd in het donker gezet.

Waterland
De gemeente Waterland deed het licht van de Grote Kerk, van de speeltoren in Monnickendam
en van de Nederlands Hervormde Kerk in Broek en Waterland uit.

Wieringen
De gemeente Wieringen besloot de schijnwerpers van de kerk op het kerkplein in
Hippolytushoef te doven.

Nacht van de Nacht in andere provincies.
Er werden tijdens de Nacht van de Nacht 2006 landelijk gezien twee maal zoveel activiteiten
georganiseerd als tijdens de eerste Nacht van de Nacht in 2005. Een kleine greep uit de vele
tientallen activiteiten.
Op Texel was er een NachtWadWandeMng, was er een zintuigenwandeling met de boswachter
in Sint Anthonis, verrasten de vissen van Sealife (Scheveningen) zelfs de eigen medewerkers
met hun nachtgedrag, waren deelnemers bij Kijkduin verrast over de enorme lichtvervuiling
van Den Haag, keken kinderen in Doesburg met telescopen naar verlichte kerktorens op
kilometers afstand, fietsten deelnemers bij Maarssen met een poldernachtwachter, kon je
vanaf Heuvelrug bij Amerongen zelfs de verlichting van de Betuwe zien, werd het strandje van
het Gof?se Sas aan de Ooste.rscholde uitgeroepen tot mooiste donkere plek van Zeeland, werd
in de Eissbcsch een donkere vaartocht georganiseerd, in Crevenbicht (Limburg) een GPS
Nachtwaruielincj, een wandeling met de boswachter van Amelisweerd (normaal 's avonds niet
toegankelijk}, in de yVec:Tibb::n te Oss*;n::ijl werd gevaren door het natuurgebied met
fluisterboten e:i kano's, in Alniere kruiden deelnemers Koeien Kijken in het Donker en een
•.aariiichtconrert bijv,c;:?;?, m D>ouv.'£<: sOitrithe) kon publiek eenmalig in het donkerde
.comtonpen hekh.Tiri'.'n ••'?;•> h--;.' R^c.nkrn.-inf-ad, b t-k e r, d e Drent&narun droegen poëzie voor,
n '.H;kkum op ds dij!, ia:- Sui.i-r- * > • > O;T, p^r.Srige veer \j\l zijn boek De Oc-rpolder waarna in de
lacht de klankfir) v.'ui r-.tn !'?.!'.:e f') >.:;!•: .-i/: a k te horen waren .en Vincent Bijlo q;tf een

chu:orife:e(iie ir; h ft t Vondf iuïrk. /u vf fdo r www.nacntvandenacht.pil.


