
Aan:  
 
College van Burgemeester en Wethouders (B&W) 
en de Raadsleden van gemeente Bloemendaal 
 

 
 
Bennebroek, 21-09-2022 
 
 
Geachte College van B&W en Raadsleden van Bloemendaal, 
 
Als bewoners van Bennebroek maken wij ons zorgen over de toenemende overlast voor omwonenden en 
dieren van de nieuwste moderne led-lampen, voor verlichting van sportvelden. Het probleem is dat dergelijke 
ledverlichting weliswaar volgens de fabrikanten mogelijk minder strooiverlichting veroorzaakt, maar 
tegelijkertijd zoveel feller is dan de conventionele verlichting. Tezamen met de benodigde schuine 
opstellingshoek van de armaturen levert dat een zeer sterke en oogverblindende inkijk op, voor het gevoel, 
vergelijkbaar met de verblinding van de zon met na-ijlende vlekken in de ogen. Dat is zeer onplezierig voor 
mensen en dieren.  Een situatie die aldus niet strookt met de Sportnota gemeente Bloemendaal 2018, waarin 
gesteld wordt dat overlast van verlichting voor mens en dier voorkomen moet worden. Bij een tweetal gevallen 
in Bloemendaal is dit dan ook aanleiding geweest om geen verlichting toe te staan te weten bij hockeyclub 
Bloemendaal en bij tennisclub LTC ook in Bloemendaal waar verlichting volledig geschrapt is uit het 
bestemmingsplan. 
 
Het geval is nu dat de Tennis Vereniging Bennebroek (TVB) wil overstappen op dergelijke ledverlichting en dat 
ook nog eens op de huidige hoge masten van 18m wil doen. Dat zal een enorme verblindende inkijk opleveren 
(zie bijgevoegde foto van dergelijke verlichting bij Tennisclub HLTC waar de felle verblinding te zien is, en ook 
aan de slagschaduwen en de verlichte omgevingsbegroeiing te zien is hoeveel licht van de baan op je afkomt). 
Bij TVB liggen op korte afstand van de banen (kortste afstand 17 meter) woningen en aan de andere 3 zijden 
grasvelden en bossen, waar veel dieren (vogels, ooievaars, egels, konijnen, vleermuizen, enzovoort) leven. 
Daarnaast wil TVB ook nog eens de nu nog onverlichte banen 5 en 6, die op slechts 15 meter afstand liggen van 
woningen, van dergelijke ledverlichting voorzien op 18 meter hoge lichtmasten.  
 
Wij vragen aan de gemeenteraad aldus om het college van B&W op te dragen dat: 
 

1) De bestaande verlichting bij TVB vervangen wordt door lage lichtmasten met omgevingsvriendelijke 
verlichting zoals bijvoorbeeld ook is toegepast bij tennisvereniging Merlenhove* in Heemstede of bij 
tennisvereniging LTC Eindenhout** in Haarlem. 
  

2) De verleende vergunning voor verlichting van de banen 5 en 6 wordt teruggedraaid gezien het feit dat 
deze banen zo dicht bij woningen liggen (15m) dat de geluidsnormen bij avondspel (tussen 19:00 en 
23:00 uur) overschreden worden (zoals vastgesteld door ODIJmond) en er dan dus ook niet gespeeld 
mag worden (er is daarvoor al een ‘preventief handhavingsverzoek ingediend’). Verlichting van de 
banen 5 en 6 heeft dus überhaupt geen zin.  
 

Wij gaan ervan uit dat deze vragen serieus in behandeling worden genomen en de overwegingen zoals die ook 
bij de casussen van Hockeyclub Bloemendaal en LTC Bloemendaal gespeeld hebben hierin mee te nemen. We 
vernemen graag de vervolgstappen. 
 
Met vriendelijk groet, 
 

 
 
 
* Tennisvereniging Merlenhove in het Groenendaalse bos in Heemstede 
** Tennisvereniging LTC Eindenhout aan de Wagenweg in Haarlem 
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