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Nederland land van contrasten 
duisternis bereik je niet alleen! 



veel initiatieven maar geen afstemming / uitwisseling 



29 oktober 2016: 43 partijen onderteken intentieverklaring Zwarte Haan! 



Intentieverklaring 
 

Samen werken aan  
 

 concrete maatregelen + bewustwording en beleving 

 bijdragen aan ecologie, rekening houden met economie 

 

. bottom-up proces 

. inventarisatie lichtuitstoot  quick wins 

. tegenprestatie: iedere ondertekenaar implementeert minimaal 1 quick-win! 

 



Niet zonder slag of stoot! 
 

• onder vlag UNESCO Werelderfgoed Waddenzee 

• Intentieverklaring met daarin prestatie en tegenprestatie 

• verrast door succes, geen geld, geen organisatie, hoge verwachtingen

  

 

 



Uitvoeringsprogramma 
 

• introductie / toelichting 

• werkwijze, organisatie 

• inventarisatie quick wins 

• bewustwording en beleving 

 

 ambities, aanpak, activiteiten 

 levend document! 



‘Partners in crime’ 
 

Stichting Feel the Night      Nynke Rixt Jukema 

Gemeente Menameradeel     Eibert van der Woude 
 

Programma naar een Rijke Waddenzee  Titian Oterdoom 
 

Provincie Fryslân / Interreg Night Light  Femke van den Akker 

Provincie Groningen      Jan Beekman 

Provincie Noord-Holland     Erna Krommendijk      

      … en u !!!! 
 

 



Fact sheets 
 

3 invalshoeken:  

1. slim omgaan met technische oplossingen 

2. effecten van licht op mens en natuur 

3. per doelgroep overzicht mogelijke maatregelen 



Prestatie en tegenprestatie 
 

• Inventarisatie lichtuitstoot Waddengebied 

• Overzicht mogelijke maatregelen 

• Advisering Clafis 

• Gesprekken met ondertekenaars intentieverklaring 

• Uitvoering concrete maatregelen 

 



Starbarns, nachttuinen en sleepwellness 
 

Geuren van nachtbloeiers... Geluiden van specifieke nachtdieren 



Bottom up 
 “Als je de lokale ondernemers en bevolking niet meeneemt, wordt het niks”  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wat doen we dan precies?  
- veelvuldig contact met de regioaanjagers en ondernemers: uitwisselen informatie 

- agenderen bij dorpsbelangen en andere organisaties (informeren, uitwisselen) 

- nieuwe initiatieven zoveel mogelijk bundelen onder de vlag DSWW   

     (betekenisvol kader: alleen ‘donkerte’ / ‘duisternis’ / ‘Dark Sky’ is te vaag).  
 



Nacht van de nacht 
 Natuur en milieufederaties 



Tot slot 
 

Niet  
 
 
 
 
 
Wel 

 

 

Doe je ook mee??!!  
 

. compleet, tal van initiatieven 

. op andermans stoel gaan zitten 

. iemand voor het hoofd stoten 

. informeren 

. uitwisselen 

. inspireren  




