Op 26 juni 2015 werd de Boschplaat op
Terschelling door de International Dark Sky
Association (IDA) officieel uitgeroepen tot het
eerste Dark Sky Park van Nederland. Een Dark
Sky Park is een gebied waar het donker is, waar
de duisternis behouden blijft en waar bezoekers ‘s
nachts welkom zijn om die duisternis te beleven
en de sterrenhemel te zien. Het Nationaal Park
Lauwersmeer was op 7 oktober 2016 de tweede
die deze status kreeg toegewezen. Met het
Dark Sky-label wil het park zich richten op een
nieuwe groep bezoekers. Mensen die de echte
stilte en duisternis willen beleven en een heldere
sterrenhemel willen zien. We vonden het dan ook
passend om een symposium waarin het belang
van stilte en duisternis centraal staan te houden
in het Nationaal Park Lauwersmeer.

19e symposium Waddenacademie
19 & 20 oktober 2017

Over het belang
van stilte
en duisternis
in het
waddengebied

Duisternis en stilte worden steeds meer
erkend als landschappelijke kwaliteiten. En
hoewel Nederland een van de landen is met de
meeste lichtvervuiling ter wereld, zijn in het
Waddengebied duisternis en stilte nog volop te
vinden. Zo zijn op een heldere nacht er in het
Waddengebied nog zo’n 3.500 sterren te zien.
En van de circa 650 duizend hectare die in
Nederland officieel is aangewezen als stiltegebied
ligt de meerderheid in de Waddenzee.

Deze en vele andere vragen komen aan de orde
in het symposium ‘Feel the Night’. En uiteraard
wordt er ook in stilte van de duisternis genoten...

www.waddenacademie.nl
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Hoe zorgen we er voor dat het donker blijft
of juist nog wat donkerder wordt in en rond
het Waddengebied? Hoe handhaven we ook
in de toekomst de zo kostbare stilte in het
waddengebied? Wat voor soort culturele
evenementen passen bij een bezoeker die komt
voor duisternis en stilte? Hoe staat het met het
uitvoeringsprogramma Dark Sky Werelderfgoed
Waddengebied? En zijn duisternis en stilte te
vermarkten of is dat vloeken in de kerk?

PROGRAMMA

19 oktober
Moderator:

Locatie:

12.00 - 13.00
13.00 – 13.05
13.05 – 13.15

Mirjam de Meijer,
voorzitter klankbordgroep Lauwersland en
voorzitter stichting Feel the Night

20 oktober
Blok 2:
15.30 - 16.00

Outdoorcentrum Natuurlijk Kollumeroord
Slikweg 2
9293 MJ Kollumerpomp

16.00 - 16.30

Registratie & lunch
Mirjam de Meijer, moderator:
Welkom en huishoudelijke mededelingen
Jouke van Dijk, directeur Waddenacademie:
Opening

16.30 - 17.00

17.00 - 18.00
Blok 1:
13.15 - 13.30

13.30 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 15.30

De kwaliteiten Stilte en Duisternis
in het Waddengebied
Nynke-Rixt Jukema,
projectleider Feel the Night:
Het belang van duisternis; inhoudelijke
introductie op het symposium
Theo Jurriens, sterrenkundige en
communicatieadviseur Faculteit Wiskunde
en Natuurwetenschappen Rijksuniversiteit
Groningen: Op reis voor duisternis
Minke Schouten, eigenaar it Dreamlân
Kollumerpomp en initiatiefnemer
Gastengilde:
Waar zijn onze gasten naar op zoek? Stilte
en duisternis als unique sellingpoints van
het Lauwersmeergebied
Jaap Kloosterhuis, boswachter
Lauwersmeergebied:
Dark sky park in de praktijk
Koffie- en theepauze

‘Op een heldere nacht zijn
er in het Waddengebied
zo’n 3.500 sterren te zien.’

18.30

19.00 - 20.30
20.30 – 21.45

21.45 – 23.00

23.00

Stilte
Mans Schepers, archeoloog en lid Young
Wadden Academy:
Oerverhalen; over stilte en duisternis in
vervlogen tijden
Amarins Geveke, directeur
Folkshegeskoalle Terschelling;
De Folkshegeskoalle, centrum van
ontmoeten, bezinnen en cultuur,
en stilteretraites
Uitreiking Waddenacademieprijs 2017
voor het beste Wadden gerelateerde
proefschrift over de afgelopen twee jaar
Stilte mini-retreat: Wandeling in stilte
naar uitkijkpunt om de zonsondergang
te bekijken
Zonsondergang

Nacht programma in
samenwerking met het Gastengilde
en het After sunset festival
Diner met lokale streekproducten
Lezing Paul van der Werf, hoogleraar
Extragalactische astrofysica Universiteit
Leiden: De geschiedenis van het heelal
De lezing van Paul wordt muzikaal
ondersteund door de jonge en
veelbelovende Friese celliste
Wytske Holtrop
Borrel, inclusief introductie Dark Sky
Waddengebied bier door Gerard Ypenga
van Brouwdok uit Harlingen
Overnachten op recreatiepark of in
omgeving

07.30 - 08.00
08.15
08.30 - 09.00

Blok 3:
09.00 - 9.30

09.30 - 10.00

10.00 - 10.30

Informatieve ochtendwandeling door het
gebied, verzorgd door Staatsbosbeheer.
Zonsopkomst
Ontbijt

Duisternis
Titian Oterdoom, Programma
naar een Rijke Waddenzee:
Intentieverklaring uitvoeringsprogramma
Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied;
stand van zaken en hoe nu verder?
Femke van Akker, projectleider Interreg
project Night Light:
Buitenlandse voorbeelden / good practices
van duisternis in de praktijk
Kamiel Spoelstra, onderzoeker
lichteffecten NIOO:
Resultaten van het meerjarige onderzoek
Licht op Natuur. Wat zijn de effecten van
kunstlicht op onze natuur?

10.30 - 11.00

Koffie- en theepauze

11.00 - 11.30

Jan Bakker en Rixt Wind,
projectleiders Light Challenge:
Naar duurzame lichtontwerpen voor
gemeenten en steden in het Waddengebied
Andre ter Velde, CLAFIS Ingenieus:
Waddenzeehavens; mogelijkheden
en oplossingen
Mirjam de Meijer, moderator: Enkele
afsluitende conclusies en afronding.

11.30 - 12.00

12.00 - 12.15

12.15 - 13.00

Kleine lunch

