
0 | P a g i n a  
 

 

 

Minder lichthinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hilde Ubbink 6111666 
Landscape and Environment Management 
Afstudeeropdracht 
Hogeschool Inholland 
Amsterdam green campus 
17-08-2021 
Delft 

Het verminderen van onnodig licht in Amsterdam van 
IJtunnel tot Amstelplein 

 



1 | P a g i n a  
 

 
 

 

Minder lichthinder 
 
 
 
 

 
Hilde Ubbink 611166 

Landscape and Environment Management jaar 4 
17-08-2021  

Delft 
Versie 2 

 
Amsterdam Green Campus 

Science Park 904 
1098 XH Amsterdam 

 
Hogeschool Inholland 
Rotterdamseweg 141 

2628 AL Delft 
 

Begeleiders: 
Lisa Bibbe 

Ewald Korevaar 

Productbeoordelaar: 
Eline van der Borg  

Het verminderen van onnodig nachtelijk licht in 
Amsterdam van IJtunnel tot Amstelplein 

 



2 | P a g i n a  
 

Voorwoord 
Voor u ligt het afstudeerverslag ‘Minder lichthinder’. Dit verslag zal ingaan op hoe lichthinder in de 
Knowledge Mile verminderd kan worden. Voor mij persoonlijk een interessante kwestie omdat ik 
interesse heb in sterrenkunde en graag zie dat de hemel in Nederland ’s nachts wat beter zichtbaar 
is. Op mijn vakanties in de Alpen en in Corsica heb ik de sterrenhemel kunnen waarnemen, het is erg 
jammer dat wij die prachtige sterren hier niet kunnen zien.  
Dit verslag is geschreven voor de afronding van mijn studie Landscape and Environment 
Management aan de Hogeschool Inholland Delft in opdracht van de Amsterdam Green Campus. Dit 
verslag is geschreven in de periode van februari 2021 tot augustus 2021.  
 
Bij deze wil ik mijn stagebegeleiders van de Green Campus Lisa Bibbe en Roos van Maanen bedanken 
voor de hulp en fijne samenwerking tijdens het afstuderen. Ook mijn begeleider van school Ewald 
Korevaar wil ik bedanken voor zijn feedback en hulp als ik vastliep. Daarnaast wil ik de mensen 
bedanken die mij geholpen hebben door vragen te beantwoorden over lichthinder waarmee ik leuke 
gesprekken heb gevoerd: Pepijn Lijklema, Amber Westerborg en Astrid Groot.  
Ook mijn klasgenoten Sam van der Mij en Frank Mostert en de andere studenten bij de Green 
Campus die zich bezighouden met de BIZ Knowledge Mile hebben me geholpen bij mijn onderzoek 
en die wil ik daar ook voor bedanken.   
Als laatste wil ik mijn vrienden, ouders en mijn vriend bedanken voor hun support en het bijstaan in 
deze periode. Hun liefde en hulp hielpen mij de motivatie te behouden om dit verslag af te maken. 
 
Ik hoop dat dit verslag hulp kan bieden aan de gemotiveerden die net zoals ik de lichtvervuiling willen 
verminderen, zodat de sterrenhemel weer iets mooier zichtbaar wordt.  
 
Hilde Josefien Ubbink 
Delft 24-6-2021  
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Samenvatting 
Dit verslag is gemaakt in opdracht van de Amsterdam Green Campus. Het vraagstuk is opgesteld door 
de Gemeente Amsterdam en de Bedrijven Investeringszone (BIZ) Knowledge Mile. Deze laatste twee 
partijen zijn bezig om de straat vanaf de IJtunnel via de Valkenburgerstraat, Weesperstraat en 
Wibautstraat tot aan het Amstelplein duurzamer en groener te maken. Eén van de onderwerpen die 
daarbij speelt is hoe de lichthinder kan worden verminderd. De hoofdvraag van dit verslag luidt: 

‘Op welke manier kan de verlichting van bedrijven aan de stadsstraat (Van IJtunnel-
Valkenburgerstraat via Weesperstraat naar Amstelplein) in Amsterdam worden gereduceerd 
om zo lichthinder tegen te gaan zonder dat de veiligheid en sfeer beïnvloed wordt?’ 

 
Het doel van dit onderzoek is om advies te geven aan bedrijven en de gemeente om de lichthinder in 
het gebied te verminderen. De focus van het onderzoek ligt bij scholen, kantoorpanden, horeca en 
hotels maar het advies dat wordt gegeven kan ook worden toegepast op straatverlichting en daarom 
wordt er ook naar straatverlichting gekeken. In dit onderzoek wordt lichthinder gedefinieerd als de 
negatieve effecten die organismen ervaren door artificieel licht in de nacht, ofwel ALAN (artificial 
light at night).   
ALAN heeft effect op het circadiaanse ritme – het slaap-waakritme van organismen - en kan zorgen 
voor verstoring in melatonineniveaus en in metabolisme. Dit kan rusteloosheid en andere 
slaapproblemen veroorzaken en zelfs zorgen voor kanker of overgewicht.  
Om duidelijk te krijgen hoe groot het probleem van ALAN in het gebied is, zijn verschillende 
metingen verricht tijdens het gebiedsbezoek. Die meten hoe groot lichtvervuiling en lichthinder in 
het gebied is, zoals een zichtbare-sterrenmeting en een luxmeting. Het gebiedsbezoek is gedaan om 
een goed beeld te krijgen van de lichtsituatie in het gebied.  
 
De gemeente heeft als beleid om lichthinder te verminderen door lichten in de nacht tussen 23:00 en 
5:00 op bepaalde plekken uit te zetten. Wetgeving stelt echter ook dat veiligheid belangrijk is en dat 
werkplekken verlicht moeten blijven met een lichtintensiteit van minimaal 500 lx.  
De partijen die bij het onderzoek betrokken zijn, bestaan uit horeca, hotels, kantoorpanden en 
scholen. Deze partijen hebben een aantal overlappende belangen omtrent de omgeving. Zeker voor 
hotels en horeca speelt het aantrekken van klanten een grote rol. Alle partijen zijn gebaat bij 
vermindering van energiegebruik, en een veilige en goed verlichte omgeving. 
De scholen doen hun lampen ’s avonds vaak uit, terwijl lobby’s van hotels vaak hun lichten 
aanhouden. In het Wibautpark is straatverlichting al tot een minimum gebracht. De lichtintensiteit in 
het gebied is het hoogst op het Mr. Visserplein en het Amstelplein, wat voor lichthinder zorgt. 
 
Er zijn manieren om lichthinder te verminderen, zoals afschermen, uitzetten, dimmen, kleurlicht 
gebruiken, of sensoren en timers toevoegen aan lampen. Deze verschillende maatregelen hebben 
allemaal voor- en nadelen. Zo kunnen sensoren, timers en dimmen goed samen met allerlei soorten 
lampen maar ze vergen wel aparte installatie. Bij kleurlicht is de gecompliceerde factor dat de 
lichthinder afhankelijk is van de kleur van het licht. Sommige kleuren (zoals rood licht) kunnen niet 
door vleermuizen worden waargenomen en andere kleuren licht (zoals blauw) kunnen niet door 
vogels worden waargenomen. Dit betekent dat elke soort een andere kleur heeft die de lichthinder 
vermindert veroorzaakt.  
In dit onderzoek zijn verschillende maatregelen tegen lichthinder vergeleken aan de hand van 
gekozen criteria waarbij per maatregel een score is gegeven voor de criteria. Zo wordt duidelijk welke 
maatregel goed past in een omgeving waar bijvoorbeeld duurzaamheid van groot belang is. Bij 
kleurenlicht hangt het erg van de toepassing af of het veel effect heeft op vermindering van 
lichthinder. Sensoren en timers scoren redelijk neutraal. Uitzetten van het licht heeft het meeste 
effect op lichthinder, de effecten op veiligheid zijn onduidelijk.  
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De maatregelen worden gekoppeld aan de bedrijven waar ze het beste bij passen. Omdat elk bedrijf 
en elk gebouw anders is, is het geven van een exact advies echter gecompliceerd. Desondanks zijn er 
enkele algemene maatregelen die goed kunnen helpen de transitie naar minder licht makkelijker te 
maken voor de omgeving.  
Een voorbeeld daarvan is het organiseren van een evenement, met als doel om de lichtsituatie in 
beeld te brengen en het verminderen van lichthinder op een positieve en open manier te benaderen.  
Daarnaast is het verzamelen van evaluatie van belang: het ontvangen van feedback zorgt voor 
duidelijkheid over mogelijke verbeterpunten in de toekomst en is ook goed om te kijken of de 
maatregelen echt effect hebben. Dit kan op twee manieren, door vragen te stellen aan betrokkenen 
over de situatie of door luxmetingen te doen en doelsoorten te monitoren. 
Het is ook goed voor de natuur om gevoelige locaties extra aandacht te geven. Op plekken waar veel 
fauna komt, bijvoorbeeld waar vleermuizen actief zijn, kunnen kleurenlampen een goede oplossing 
zijn om lichthinder tegen te gaan. Het is van belang dat de goede kleur voor de goede soort wordt 
gebruikt.  
In kantoorpanden zijn dimmen en uitzetten passende maatregelen, horeca kan voor kleurlicht en 
dimmen kiezen en hotels kunnen een combinatie gebruiken van uitzetten, afschermen en dimmen.  
Bij gebouwen die geen bezoekers hebben in de nacht, zoals scholen, kan het licht volledig 
uitgeschakeld worden. Bij bedrijven waarbij voorspeld kan worden wanneer er bezoekers zijn kan er 
gebruik worden gemaakt van timers. In bedrijven waarbij dat niet kan is een combinatie van 
sensoren en dimmen een goede oplossing. Voor bedrijven die niet afhankelijk zijn van bepaalde 
kleuren voor reclame en identiteit kan kleurenlicht nog meer mogelijkheid bieden.  
 
Tijdens het onderzoek was de situatie van de wereld in 2020 en 2021 complex. Meer 
gebiedsbezoeken zou de kwaliteit van het onderzoek hebben verbeterd. Daarnaast waren de 
metingen die gedaan zijn niet helemaal accuraat omdat er niet-professionele meetapparatuur 
gebruikt is. Het was namelijk niet mogelijk binnen de materialen van het onderzoek om professionele 
meetapparatuur te gebruiken.  
In de literatuur is er geen zekerheid over de invloed van licht op veiligheid: er zijn verschillende 
argumenten voor een positieve invloed van licht op veiligheid maar ook een aantal positieve 
argumenten over invloed van géén tot minder licht op veiligheid waardoor het niet duidelijk is wat 
licht met de veiligheid doet.  
 
Omdat elk bedrijf anders is en er uitzonderingen zijn, is het van belang om elk bedrijf apart te 
onderzoeken. Daarnaast is een apart onderzoek naar de straatverlichting en de impact daarvan op de 
lichtsituatie aan te bevelen, omdat staatverlichting zorgt voor veel licht. Het is daarnaast 
noodzakelijk om de nul-situatie van dit gebied nogmaals te onderzoeken, omdat door de situatie in 
2021 de horeca gesloten was en door de avondklok die in 2021 actief was wellicht geen volledig 
beeld is gevormd over de verlichting en de lichthinder in het gebied.  
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Begrippenlijst 
Hieronder worden een aantal begrippen toegelicht, deze begrippen staan in de teksten ook uitgelegd 
maar zullen hier worden opgesomd.  
 
ALAN:   Artificieel licht in de nacht. 
Artificieel licht:  Licht wat niet van de maan, zon of sterren komt en door de mens is gemaakt. 
KMP: Knowledge Mile Park, dit is het onderzoeksgebied, als in het verslag wordt 

gesproken over gebied dan wordt er verwezen naar het KMP. 
Lichthinder:  De negatieve effecten van artificieel licht in de nacht op mens en natuur. 
Lichtintensiteit: Hoe fel het licht is (uitgedrukt in lux) 
Lichtverstrooiing: Licht wat gebieden verlicht buiten wat het doel was te verlichten, dus 

bijvoorbeeld straatlantaarns die horizontaal schijnen in plaats van alleen de 
weg.  

Lichtvervuiling:  Het helder worden van de hemel door overmatig licht. 
Lux: Lux is de waarde voor het weergeven van lichtintensiteit. Hoe hoger de lux 

waarde hoe hoger de lichtintensiteit hoe feller de lichtbron.  
mca: mca is een afkorting voor de multicriteria-analyse. Dit is de analyse die 

maatregelen aan criteria toetst en wordt uitgelegd in paragraaf 4.2.   
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1. Inleiding 
In opdracht van de gemeente Amsterdam en de BIZ Knowledge Mile (een verenging voor alle 
bedrijven binnen het gebied) is de Amsterdam Green Campus samen met verschillende groepen 
studenten bezig om te onderzoeken hoe de langste stadsstraat in Amsterdam vergroend en 
verduurzaamd kan worden. De stadsstraat loopt vanaf de IJtunnel via de Weesperstraat en de 
Wibautstraat naar het Prins Bernhardplein en het Amstelplein (zie figuur 1.1). De stadsstraat is ruim 
3,5 kilometer lang, is erg druk met verkeer en heeft weinig groen. Er zijn verschillende aspecten in de 
straat die veranderd kunnen worden. Eén van de onderwerpen die wordt aangepakt is 
lichtvervuiling. Door positieve aanpassingen in het gebied te brengen en het duurzamer te maken 
wordt van het gebied het Knowledge Mile Park (KMP) gemaakt. Als in het verslag wordt verwezen 
naar het KMP is dit het plangebied.   

 
Figuur 1.1: Gebiedsgrenzen (Google, 2021) 
 
Lichtvervuiling is het verlichten van een hemel die anderzijds donker zou zijn door bijvoorbeeld licht 
dat verticaal omhoog schijnt (Vereniging voor Sterrenkunde, 2012). De hinder die organismen 
ondervinden door artificieel licht in de nacht wordt lichthinder genoemd (Vereniging voor 
Sterrenkunde, 2012). Te veel licht kan de biologische klok verstoren en sommige planten kunnen 
minder goed groeien door teveel licht in de nacht (Macgregor, Evans, Fox, & Pocock, 2017). 
Daarnaast neemt het aantal nachtvlinders af door lichthinder (Nacht van de Nacht, 2021 c). Dit 
verslag zal zich richten op de lichthinder die licht in de avond en nacht veroorzaakt en op het 
verminderen hiervan. Het onderzoek beperkt zich tot een aantal gebouwen onderzocht in dit verslag: 
schoolgebouwen, kantoorpanden, hotels en de horeca. Het algemene advies kan ook toegepast 
worden op straatverlichting, maar de focus blijft echter op de verlichting rondom gebouwen van 
bedrijven. 
 
Artificieel licht in de nacht, ook wel ALAN genoemd, kan lichthinder veroorzaken, wat veel negatieve 
effecten kan hebben op flora, fauna en de mens. Het is daarom van belang om lichtbronnen en de 
intensiteit van deze bronnen te verminderen en lichthinder tegen te gaan. Hiervoor is de volgende 
hoofdvraag opgesteld:  
 

‘Op welke manier kan de verlichting van bedrijven aan de stadsstraat (Van IJtunnel-
Valkenburgerstraat via Weesperstraat naar Amstelplein) in Amsterdam worden gereduceerd 
om zo lichthinder tegen te gaan zonder dat de veiligheid en sfeer beïnvloed wordt?’ 
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Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende zes deelvragen opgesteld.  
1. Wat zijn de positieve en negatieve effecten van licht in de nacht? 
2. Wat is de huidige situatie van verlichting van gebouwen in het KMP? 
3. Welke bestaande mogelijkheden zijn er om de negatieve invloed van lichthinder tegen te gaan? 
4. Op welke manier kunnen de bestaande maatregelen voor lichthinder worden toegepast in het 
KMP?  
5. Welke maatregelen kunnen de bedrijven nemen om lichthinder tegen te gaan?  
 
Het verslag is ingedeeld in verschillende delen. Eerst wordt de methodiek (hoofdstuk 2) toegelicht 
daar wordt uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd en wordt uitgelegd welke metingen er gedaan 
zijn op welke manier en waarom. In het volgende deel worden de eerste drie deelvragen 
beantwoord. Er is een literatuurstudie gedaan naar lichtvervuiling en -hinder en er is een gebieds- en 
actoreninventarisatie gemaakt van de bedrijven en omgeving. Na de inventarisatiefase (hoofdstuk 3) 
volgt een analyse (hoofdstuk 4) van het gebied. De maatregelen tegen lichthinder worden hierin 
geanalyseerd door middel van een SWOT- en een multicriteria-analyse. Op basis van de SWOT en 
MCA is een plan (hoofdstuk 5) opgesteld voor de meest passende oplossingen in het gebied. In het 
plan wordt verder advies gegeven over de belangrijke aandachtspunten bij de transitie naar minder 
licht. Het verslag sluit af met een discussie (hoofdstuk 6), conclusie (hoofdstuk 7) en aanbevelingen 
(hoofdstuk 8). 
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2. Methodiek 
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe het onderzoek is uitgevoerd en welke methodes er zijn 
toegepast in de verschillende fases van het onderzoek. Ook de methode van de metingen die gedaan 
zijn worden beschreven. Omdat het onderzoek bestaat uit 3 verschillende fases wordt deze opbouw 
ook toegepast in dit hoofdstuk, een aparte alinea is gewijd aan het gebiedsbezoek en de metingen.  
 
Inventarisatiefase 
Voordat het onderzoek is uitgevoerd, is eerst een literatuuronderzoek gedaan. Hierbij is gebruik 
gemaakt van verschillende wetenschappelijke bronnen en bronnen van de gemeente Amsterdam. 
Het doel van dit literatuuronderzoek was om een beter in beeld te krijgen van het gebied (en de 
lichtsituatie in het gebied), om te begrijpen wat het nut is van licht en hoe licht hinderlijk kan zijn. 
Ook is gekeken naar de ecologische en maatschappelijke problemen rondom lichthinder en hoe 
artificieel licht in de nacht invloed heeft op verschillende organismen. Naast deze onderwerpen is er 
gekeken naar de betrokken partijen in het gebied, om te begrijpen hoe die een rol kunnen spelen in 
het verminderen van licht. Tijdens het onderzoek zijn er een aantal experts gesproken. Voor de 
gesprekken werden er enkele vragen opgesteld die als basis van het gesprek diende, het gesprek 
werd verder open en zonder voorbereiding gevoerd. Als er vragen niet goed beantwoord zijn werd er 
doorgevraagd tot het antwoord duidelijk was. Deze vragen werden tijdens het gesprek gesteld om 
informatie te vergkrijgen. Tijdens het gesprek werden aantekeningen gemaakt van de belangrijke 
punten. Waarna deze werden verwerkt in de tekst.  
Om het gebied goed in beeld te krijgen is voornamelijk gebruik gemaakt van bronnen van de 
gemeente Amsterdam (Maps Amsterdam). Met behulp van de data (functiekaart en functiemix) van 
de gemeente is een overzichtelijke kaart gemaakt in het computerprogramma QGIS. Dit programma 
is een Geographic Information System. Het programma is voor het maken van kaarten met 
informatie. In de kaart die gemaakt zijn staan de functies van de gebouwen in het gebied. De data in 
de kaart werd gedownload van de bronnen die hierboven genoemd zijn, waarna deze data in de 
kaart zijn gezet via QGIS. 
Naast het maken van kaarten zijn de bronnen van de gemeente ook gebruikt om te kijken naar beleid 
rondom lichthinder en lichtvervuiling. Er is verder gekeken naar de wet- en regelgeving rondom licht. 
Deze informatie gaf inzicht over waarom gebouwen hun licht aanlaten. Omdat elk bedrijf andere 
belangen heeft, werden de belangen van de partijen geïnventariseerd. Dit gebeurde door interviews 
en door deskresearch. Die belangen hielpen om uiteindelijk het juiste advies op te stellen voor de 
verschillende bedrijven.  
De wetenschappelijke bronnen werden voornamelijk gebruikt voor het bepalen van de invloed van 
ALAN op de natuur. Dit gaf een beeld over wat ALAN kan doen met de mens en natuur en gaf zo 
informatie over hoe groot het probleem is. Daarnaast werden bestaande oplossingen tegen 
lichthinder geïnventariseerd.  
 
Gebiedsbezoek 
In het laatste deel van de inventarisatiefase is een gebiedsbezoek gedaan. Dit gebiedsbezoek is 
bedoeld om een beeld te krijgen van de situatie in het gebied. Zo werd duidelijk waar het licht 
vandaan kwam en wat de grote lichtbronnen in het gebied zijn en komen mogelijke kansen en 
knelpunten boven water. Ter voorbereiding op het bezoek werden er een aantal aandachtspunten 
opgesteld. Deze aandachtspunten hielpen bij het analyseren van de lichtsituatie. De punten gaven 
beeld over welke plekken aandacht nodig hebben. De aandachtspunten waren: lichtintensiteit (hoe 
hoger deze is hoe meer aandacht de plek nodig heeft), hoeveelheid licht (meer licht zorgt voor meer 
lichthinder), waar het licht heen schijnt (licht wat recht omhoog schijnt zorgt voor meer 
lichtvervuiling) en waar licht aan staat wat uit kan (bijvoorbeeld als er geen mensen aanwezig zijn). 
Bij dit gebiedsbezoek zijn er foto’s gemaakt van lichtgevende objecten en opvallende lichtstralen om 
zo een goed beeld te geven over hoe de probleemsituaties eruitzag.  
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Metingen 
Voor dit onderzoek zijn twee verschillende metingen gedaan. Deze metingen zijn een meting van de 
helderheid van de hemel en een lichtintensiteit meting.  
Voor het bepalen van de helderheid van de hemel zijn verschillende manieren. De helderheid kan 
simpel gemeten worden met behulp van een Sky Quality-meter. Dit is een apparaat wat je naar de 
hemel richt en die vervolgens meet hoeveel licht er valt op het apparaat. Hoe hoger het hoe 
donkerder de lucht (Walker, et al., 2021).  
Een andere manier voor het meten van helderheid van de hemel is door de zichtbaarheid van sterren 
te meten. Dit kan bijvoorbeeld door een Cassiopeia test. Bij de Cassiopeia test wordt gebruik 
gemaakt van het sterrenbeeld Cassiopeia. Door dit sterrenbeeld te zoeken en te kijken welke ster in 
het sterrenbeeld nog zichtbaar is en welke niet meer, waarna kun je vaststellen hoeveel sterren er 
ongeveer zichtbaar zijn (zie figuur 2.1). Doordat elke ster in het sterrenbeeld zichtbaar is bij een 
bepaalde lichtvervuilingsgraad kan de net zichtbare ster aangeven hoeveel andere sterren er 
zichtbaar zijn en hoe helder de hemel is. Hoe helderder de hemel hoe minder sterren zichtbaar zijn 
en hoe slechter de sterren van het sterrenbeeld zichtbaar zijn. Elke ster in het sterrenbeeld is gelinkt 
aan een nummer die aangeeft hoe helder de hemel ongeveer is. (Vereniging voor Sterrenkunde 
(Cassiopeia test), 2012).  

Figuur 2.1: Cassiopeia test (Vereniging voor Sterrenkunde (Cassiopeia test), 2012) 
 
De laatste manier van het meten van helderheid van de hemel is door de sterren te tellen met een 
app. De App, Loss of Night, zoekt naar een beperkt aantal specifieke sterren en dan aangeeft of deze 
zichtbaar zijn of niet. Deze app rekent uit hoeveel sterren er zichtbaar zijn op basis van de specifieke 
sterren. Deze sterren moet je zelf zoeken door de mobiel naar boven te richten; de app laat dan met 
pijltjes zien waar de ster staat aan de hemel (zie figuur 2.2). Als de ster gevonden is via de gps geef je 
aan of de ster zichtbaar is of niet en in hoeverre deze zichtbaar is (ster is goed zichtbaar, ster is net 
zichtbaar, ster is allen zichtbaar met vertekend zicht, ster is niet zichtbaar, er zijn wolken in de weg, 
er zit een object in de weg of het is niet zeker of de ster er is of niet). Na dit aan te geven wordt de 
volgende ster gezocht. De app zoekt naar de sterren op een alfabetische volgorde (Aldebaran, 
Alnath, Alhena, ect.), hoe meer sterren er worden aangegeven hoe accurater de meting is 
(Interactive Scape GmbH). 
Deze werkt vrijwel hetzelfde als de Cassiopeia test maar gebruikt andere en een grotere hoeveelheid 
sterren om een accurater cijfer te geven over de helderheid van de hemel. Tijdens dit onderzoek is er 
gebruikt gemaakt van deze App (Android versie 2.1.7.) om de helderheid van de hemel te meten.  
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Figuur 2.2: Uitleg app Loss of night (links) en Physics toolbox Sensor Suite (rechts)  (Interactive Scape 

GmbH) (Vieyra Software, 2021) 

De tweede meting die gedaan is, is de meting van de lichtintensiteit. De lichtintensiteit is hoe fel een 
gekozen lichtbron uitstraalt. De meting wordt gedaan door een luxmeting. De eenheid voor het 
meten van de lichtintensiteit is lux (uitgedrukt in lx). Zo heeft zonlicht een sterkte van 100 000 tot 
130 000 lx en een belichte woonkamer ongeveer 50 lx (Lumeco, 2021). De meting wordt normaliter 
gedaan door een lichtmeter. De lichtmeter werkt met een fotoweerstand: door deze weerstand 
loopt alleen stroom als er lichtgolven met een bepaalde frequentie invallen. Als het aantal lichtgolven 
dat invalt op de weerstand groter wordt, neemt de stroom toe en is er een toename in lux en dus 
een grotere lichtintensiteit (Vieyra Software, 2021).  
Aangezien er tijdens dit onderzoek geen officiële lichtmeter aanwezig was is deze meting gedaan met 
behulp van een smartphone (Samsung A40) en de app: Physics Toolbox Sensor Suite. De digitale 
aflezing (zie figuur 2.2) wordt geselecteerd onder lichtmeter in de opties. De frontcamera van de 
telefoon wordt direct onder de lamp gehouden op borsthoogte, waarna de app aangeeft hoeveel lx 
de lamp zou moeten zijn. Als het nummer niet meer veranderd en gelijk blijft dan is dat de 
lichtintensiteit (Vieyra Software, 2021). 
De resultaten van dit gebiedsbezoek worden beschreven in de inventarisatiefase en zullen de basis 
vormen voor het begin van het analyseren van de kansen en knelpunten in het gebied.  
 
De twee metingen worden gedaan omdat deze een objectief beeld geven van de lichtintensiteit en 
het effect op de hemel. Ze dienen als ondersteuning van het gebiedsbezoek. Een hoge lichtintensiteit 
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en een lage helderheid van de hemel betekenen beide dat de lichthinder in het gebied hoog is. De 
metingen samen kunnen als argumentering gebruikt worden om aan te geven dat de lichtsituatie 
veranderd moet worden.   
Voor de eerste meting (helderheid van de hemel) is het niet van belang op welke plek je het precies 
uitvoert omdat de hemelhelderheid hetzelfde blijft een paar honderd meter verderop. De tweede 
meting (lichtintensiteit) kan wel erg verschillen onder een andere straatlantaarn, daarom is deze 
meting vaker en op verschillende plekken gedaan.  
De luxmeting vertelt hoe fel het licht is. Deze metingen werden dan ook gedaan op de plekken waar 
het licht als fel wordt ervaren of op plekken waar de lichtintensiteit opvalt. Als deze meting hoger 
uitkomt dan 1000 lx, dit is evenredig aan de lichtintensiteit op een bewolkte dag (zie tabel 2.1) 
(Lumeco, 2021), is dat erg hoog. 
 
Tabel 2.1: luxintensiteit. Deze tabel geeft aan welke situatie hoeveel lux uitstraalt, dit dient als 
referentie van hoe fel het licht is in een bepaalde situatie. Deze tabel bevat ook een aantal 
referentiekamers. Dit zijn aanbevolen lichtintensiteiten in een bepaalde ruimte. Deze kamers dienen 
als referentie voor kamers die in de gebouwen in het KMP kunnen voorkomen (Lumeco, 2021).  

Situatie Lux 

Zonlicht 100.000 

Daglicht 15.000 

Bewolkte dag 1.000 

Werkplek 500 

Receptie 300 

Klaslokaal 300 

Gangpad 150 

Lift/trappenhuis 100 

Donkere dag 100 

Volle maan 0,1 

 
Het gebiedsbezoek had als doel om de nul-situatie van de licht in het gebied te meten. Deze nul-
situatie werd in een QGIS-kaart worden gezet, zodat duidelijk in beeld is wat de huidige situatie is. 
 
Analyse 
De verschillende oplossingen voor lichthinder werden geanalyseerd. Deze werden in een SWOT-tabel 
gezet. SWOT staat voor Strenghts (sterke punten), Weaknesses (zwakke punten), Opportunities 
(kansen) en Threats (knelpunten). De SWOT geeft een overzichtelijke weergave van de sterke en 
zwakke punten en de kansen, knelpunten en bedreigingen.  
Daarna werd een multicriteria-analyse opgesteld. Deze geeft aan welke maatregelen passen bij welke 
situaties. De multicriteria-analyse is vormgegeven in een tabel met daarin gekozen criteria waar de 
bestaande oplossingen op getoetst worden. Dit gebeurt met behulp van plusjes en minnetjes of een 
neutrale score bij geen effect op het criterium. Een criterium voor een bestaande oplossing kan 
bijvoorbeeld zijn hoeveel het licht verminderd wordt of hoeveel lichtverstrooiing de oplossing heeft. 
De SWOT-tabel en de multi criteria-analyse staan als basis van de conclusies en adviezen die uit het 
onderzoek voortkomen. 
 
Planfase/advies 
Als duidelijk is welke oplossingen passen binnen het gebied en binnen de bedrijven kan een duidelijk 
advies worden geven aan de verschillende partijen. Het advies bestaat uit algemene punten voor de 
transitie naar minder licht en specifiek advies voor de bedrijven. Ook zal een voorbeeld gebruikt 
worden om uit te leggen hoe de mca gebruikt kan worden om eigen beslissingen te maken voor 
maatregelen. In dit onderzoek zijn er 4 soorten partijen: scholen, kantoorpanden, horeca en hotels. 
Deze 4 soorten bedrijven hebben allemaal een andere lichtsituatie en ontvangen daardoor ook 
verschillende adviezen.  



13 | P a g i n a  
 

3. Inventarisatie 
In de eerste fase van het onderzoek wordt gekeken naar het plangebied (KMP), de actoren en de 
problemen omtrent lichthinder en lichtvervuiling in de stadstraat. Een literatuurstudie en een 
gebiedsbezoek vormen de basis voor de inventarisatiefase.  
In dit hoofdstuk zal eerst een uitlichten wat de negatieve effecten zijn van lichthinder (Paragraaf 3.1) 
daarna volgt een overzicht van de actoren (paragraaf 3.2). Vervolgt door een introductie over het 
beleid (paragraag 3.3) en wetgeving rondom licht (paragraaf 3.4). De volgende paragraaf (3.5) focust 
zich op het KMP en de functies. Paragraaf 3.6 zal de situatie van licht in get gebied schetsen. Een 
introductie op mogelijke oplossingen tegen de negatieve effecten van dit licht (Paragraaf 3.7) volgt. 
Vervolgens worden een aantal voorbeeld casussen besproken (paragraaf 3.8) en de inventarisatie 
sluit af met een conclusie (paragraaf 3.9). 
 

3.1 Artificieel licht in de nacht 
Vroeger was het enige licht ’s nachts het licht van de maan en de sterren. De verlichting in de stad is 
in de laatste eeuwen flink toegenomen waardoor sommige plekken constant verlicht zijn, zelfs in de 
nacht. Het artificiële licht maakt het minder donker in de stad waardoor er beter zicht is, het heeft 
wel lichthinder tot gevolg. Lichthinder is licht dat negatieve effecten heeft op de mens en het 
ecosysteem. Lichtvervuiling is verhoogde helderheid van de hemel door de nachtelijke verlichting 
(Vereniging voor Sterrenkunde, 2012). 
 
Er zijn verschillende bronnen van verlichting: 

• Straatverlichting: deze verlichting is praktisch en voor de veiligheid van de weg 

• Terreinverlichting: dit is de verlichting van een heel terrein zoals een bedrijventerrein, 
parkeergarages of sportvelden 

• Sierverlichting en Lichtkunst: dit valt onder publieke kunst en is er vaak voor de esthetiek 

• Reclameverlichting: dit is licht dat probeert mensen te beïnvloeden iets te consumeren, 
hieronder vallen bijvoorbeeld reclameborden maar ook verlichting van logo’s aan horeca 

• Verlichting vanuit bedrijven: licht wat bedrijven van binnen naar buiten afstralen 
 
Er zijn verschillende vormen van lichtvervuiling te onderscheiden.  
Sky glow (hemelgloed): een gloed die in de nacht boven stedelijke gebieden verschijnt, veroorzaakt 
door verstrooid licht (zie figuur 3.1). Dit zorgt voor een oranje kleur in de hemel en is ook vaak te zien 
vanaf het platteland dicht bij steden.  
Light trespass (ongewenst licht/strooilicht): wanneer licht ongewenst aangrenzend gebied verlicht 
dat anders donker zou zijn, bijvoorbeeld schijnwerpers die een natuurgebied verlichten.  
Glare (verblinding): ontstaat door horizontaal schijnend licht. 
Overillumination (overbelichting): overmatig gebruik van licht tot ver na wat nodig is voor een 
specifieke activiteit (Chepesiuk, 2009). Waar in dit verslag gesproken wordt over lichtvervuiling, gaat 
het over sky glow.  
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Figuur 3.1: Voorbeeld van sky glow  (Mizzi, 2021) 
 
Functies van licht  
Er zijn verschillende redenen om een gebied verlicht te houden in de nacht. Zo moet een weg verlicht 
zijn voor de veiligheid van de mensen, zodat ze kunnen zien waar ze heenrijden en niet de berm 
inrijden. Overbelichte wegen lijken ook veiliger. Dit is echter schijnveiligheid: te veel licht kan een 
bestuurder verblinden en wegen die te veilig lijken kunnen ervoor zorgen dat bestuurders minder 
oplettend zijn: de weg lijkt dan veiliger dan deze in werkelijkheid is (Vereniging voor Sterrenkunde, 
2012).  
Reclameverlichting blijft aan om aandacht te trekken voor producten en mensen ervan te overtuigen 
iets te kopen.  
Daarnaast zorgt verlichting er volgens velen voor dat er minder inbraken zijn en dat inbrekers 
afgeschrikt worden. Op Texel bleek na onderzoek dat het omgekeerde echter van toepassing was 
(Lijklema, 2021). Of er daadwerkelijk minder inbraken zijn bij een verlichte omgeving vergeleken met 
donkere wijken is moeilijk vast te stellen. Als er geen licht is kunnen inbrekers niets zien en moeten 
ze zelf lampen gebruiken, wat dan juist opvalt. Sensorenlampen, die aanschieten bij beweging, lijken 
inbrekers af te schikken (Groot, 2015).  
Verlichting zorgt daarnaast voor een fijn gevoel en sfeer.  
Als laatste is er licht in de nacht nodig voor mensen die ’s avonds en/of ‘s nachts werken: 
werkplaatsen moeten wettelijk verlicht blijven zolang er mensen werken, waardoor licht in de nacht 
noodzakelijk is bij werkplaatsen (bijvoorbeeld hulpdiensten, logistieke bedrijven of ziekenhuizen 
etc.).  
 

3.1.1 Problemen van licht in de nacht 
‘(Artificial) Light at Night’ ofwel ALAN (soms ook LAN genoemd) wordt gezien als mogelijke oorzaak 
voor circadiaanse storingen - dit zijn storingen in het dag-nachtritme waardoor slaap- en biologische 
ritmeproblemen veroorzaakt kunnen worden. Deze problemen kunnen weer invloed hebben op 
andere systemen binnen een organisme. Daarnaast verstoort ALAN ook de aanmaak van melatonine, 
zodat mensen en dieren moeilijker in slaap kunnen komen (Lin, et al., 2019) (van Kerkhof, et al., 
2019).   
 
Impact op mens 
Zoals genoemd kan ALAN zorgen voor slaapproblemen. Slaapproblemen zelf kunnen dan weer leiden 
tot andere klachten zoals vermoeidheid. Ook kunnen slaapproblemen leiden tot minder 
productiviteit en mentale problemen zoals depressie, maar ook hartproblemen of overgewicht. Ook 
werkt slaaptekort slecht op je geheugen waardoor het moeilijker wordt dingen te onthouden. Niet 
slapen kan in extreme gevallen zelfs leiden tot hallucinaties (Vegro, 2021). 
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Eén van de problemen van overmatig licht is verstoring van het metabolisme. Problemen in het 
metabolisme kunnen onder andere zorgen voor overgewicht en diabetes (Vegro, 2021).  
ALAN heeft ook invloed op het dag-nachtritme. Dit kan zelfs op celniveau invloed op een individu 
hebben. Een verstoord dag-nachtritme kan tot een storing in celdeling leiden, omdat het lichaam niet 
goed kan inschatten of het dag of nacht is. Die storing in celdeling kan lijden tot een grotere kans op 
kanker (Vegro, 2021). 
 
Impact op dier 
Verschillende nachtdieren (zoals vleermuizen en motten) ervaren negatief effect van ALAN. 
Nachtvlinders worden aangetrokken door licht waar de insecten dan op af gaan. In een omgeving 
met veel verschillende lichten kan dit verwarrend zijn voor de mot, het gaat dan van lichtbron naar 
lichtbron en raakt daardoor verdwaald. Daarnaast worden nachtvlinders sneller opgegeten door 
vleermuizen onder verlichte omgevingen (Bailey, Brigham, Bohn, Boyles, & Smit, 2019). 
Naast invloed op nachtdieren zijn er enkele onderzoeken gedaan naar de invloed van ALAN op de 
koolmees (Parus major). Daardoor is duidelijk dat ALAN kan zorgen voor slaapstoornissen, problemen 
bij reproductie en sociaal gedragsproblemen. Zo maken de vogels in wit licht meer stresshormoon 
aan, waardoor ze rusteloos worden en twee keer zoveel activiteit vertonen in de nacht (Ouyang, et 
al., 2017). 
Het lijkt erop dat vogels baat hebben bij minder sterk licht: de lichtintensiteit is voor vogels dus erg 
belangrijk. Bij lagere lichtintensiteit had groen licht en minder verstorend effect op de vogels dan wit 
licht. Bij hogere lichtintensiteit was die verstoring vaker hetzelfde. Dit geeft aan dat naast de kleur 
van het licht ook de intensiteit van ALAN effect heeft op vogels (de Jong, Caro, Gienapp, Spoelstra, & 
Visser, 2017).  
Omdat er vleermuizen in het KMP zijn (Gemeente Amsterdam , 2021c), is het belangrijk dat de 
impact op dieren serieus genomen wordt. Vleermuizen zijn nachtdieren en hebben daardoor sneller 
last van het negatieve effect van lichthinder waardoor het belangrijk wordt om deze dieren extra 
bescherming te geven in verlichte gebieden.  
 
Impact op plant 
Aangezien sommige nachtelijke insecten zoals nachtvlinders ook bijdragen aan bestuiving van 
planten, kan de vermindering in activiteit bij motten zorgen voor minder bestuiving en dus indirect 
ook zorgen voor achteruitgang van planten (Macgregor, Evans, Fox, & Pocock, 2017) (Grenis & 
Murphy, 2019).  
Ook de groei van planten kan door ALAN beïnvloed worden. Planten hebben zonlicht nodig voor 
fotosynthese en om te groeien, maar ook planten hebben een circadiaans ritme waardoor planten 
door ALAN minder groeien (Macgregor, Evans, Fox, & Pocock, 2017). 
 
Melatonine 
Melatonine is een hormoon dat aangemaakt wordt in zowel mens als dier. Het hormoon reguleert 
slaap en circadiaans ritme en zorgt ervoor dat mensen en dieren slaperig worden. Melatonine speelt 
dus een belangrijke rol tijdens het (in)slapen. Licht kan de aanmaak van dit hormoon verstoren (Lin, 
et al., 2019). Verschillende kleuren licht zorgen voor verschillende effecten op de aanmaak van het 
hormoon. De kleur 1900K is voor de aanmaak van melatonine het minst verstorend. Bij deze kleur 
licht werd het meeste melatonine aangemaakt vergeleken met de andere kleuren licht (3000K 4000K 
6600K) (Lin, et al., 2019). 
Voor mensen weten we dat blauw licht ervoor kan zorgen dat de melatonine-aanmaak geremd 
wordt. Blauw licht is het licht dat ook vaak in schermen van computers en smartphones wordt 
gebruikt, waardoor mensen moeilijker in slaap kunnen komen nadat ze lang kijken naar een scherm 
met blauw licht (van Kerkhof, et al., 2019). 
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Overige impact 
Naast de impact op mens en dier heeft ALAN ook grote impact op sterrenkunde. Door de verstoring 
van licht en door de mindere heldere sterrenhemel wordt het nemen van waarnemingen moeilijker. 
Ook de mens die graag naar de sterren kijkt in zijn vrije tijd heeft last van een minder heldere hemel 
(Vereniging voor Sterrenkunde, 2012). Daarnaast verspilt licht dat onnodig aanstaat energie 
waardoor de energierekening hoger is. Als er geen groene energie wordt gebruikt voor de verlichting 
kan het ook nog bijdragen aan de uitstoot van CO2. 
 

3.2 Actoren 
Er zijn 4 verschillende gebouwen die worden onderzocht in dit onderzoek: Scholen, kantoorpanden, 
horeca en hotels. Deze gebouwen waarborgen verschillende partijen. In deze paragraaf worden de 
verschillende partijen en hun belanden geïnventariseerd en bekeken. Ook zal worden onderzocht of 
er overeenkomende of tegenstrijdige belangen zijn in relatie tot functies van het licht. De belangen 
zijn belangrijk om in beeld te krijgen, om zo tot passende adviezen te komen over welk alternatief 
het beste past. 
 

3.2.1 Partijen 
Niet alle partijen van de BIZ Knowledge Mile worden meegenomen in het onderzoek. Dit onderzoek 
beperkt zich tot de hotels, horeca, onderwijsgebouwen en kantoorpanden omdat dit de bedrijven 
zijn waar binnen de BIZ het makkelijkste een advies aan kan worden gegeven. De winkels worden 
niet meegenomen omdat besloten is om binnen de werkgroep van de AGC dezelfde bedrijven een 
advies te geven. De andere student die zich bezighield met hemelwater had de winkels niet 
meegenomen omdat die niet relevant waren voor watergebruik. Woningen worden niet 
meegenomen omdat mensen daar het licht zelf bepalen en het meestal afgeschermd wordt in de 
avond/nacht en omdat de woningen niet binnen de BIZ vallen, het zijn immers geen bedrijven. De 
gemeente en de BIZ-Knowledge Mile zelf zijn ook een partij. In bijlage 1 staat een overzicht van alle 
partijen. 
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Naast de actoren in tabel 3.4 zijn er veel 
verschillende kantoorpanden met allerlei 
verschillende bedrijven in die panden. In 
kantoorpanden huren veel verschillende bedrijven 
kantoorruimte. Daarom zullen kantoorpanden 
niet geheel geanalyseerd kunnen worden per 
bedrijf. Naast bedrijven in kantoorpanden zijn er 
enkele bedrijven die niet in kantoorpanden zitten 
en een eigen pand hebben. Dit zijn bijvoorbeeld 
ZZP’ers, deze staan niet in dit figuur en worden 
niet meegenomen in het onderzoek.  
Op de kaart in figuur 3.2 zijn alle gebouwen waar 
een partij zit gemarkeerd. Wat voor functie een 
gebouw heeft bepaald deels ook hoeveel licht het 
uitstraalt, omdat de aanwezigheid van gebruikers 
het lichtgebruik kan bepalen en de aanwezigheid 
van gebruikers wordt bepaald door de functie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.2: Alle projectgebouwen in het projectgebied (van der Meij, 2021) 
 

3.2.2 Belangen 
Het is belangrijk om de belangen omtrent licht van de partijen in beeld te brengen, omdat deze meer 
informatie geven over hoe de partijen mee willen en mee kunnen in maatregelen om lichthinder te 
verminderen. Door de belangen te inventariseren wordt duidelijk wat een bedrijf kan en wil doen en 
wat niet. De belangrijkste belangen van de BIZ Knowledge Mile zijn voornamelijk het maken van een 
duurzame veilige omgeving (het Knowledge Mile Park) en samenwerking tussen de bedrijven. De BIZ 
wil een duurzame groene omgeving creëren waar de openbare ruimte aantrekkelijk en veilig is. 
Daarnaast willen ze een diverse en inclusieve community waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
kennis en talent kunnen delen (BIZ Knowledge Mile, 2021). De ambities van Amsterdam 
concentreren zich op de verbetering van duurzaamheid, samenwerking, vergroening en groei. Zo wil 
de gemeente de kern van de stad verspreiden voor meer werkgelegenheid en verwacht de gemeente 
te groeien. De gemeente is ook gefocust op het verduurzamen van de stad en het vergroenen met 
verticaal groen en groene daken. Fietsverbindingen krijgen meer ruimte en er moet meer autoluwe 
komen. Samenwerking tussen bedrijven en bewoners en meer inspraak en participatie is een ander 
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speerpunt (Gemeente Amsterdam (omgevingsvisie), 2020). Extra uitleg over de belangen van de BIZ 
en de gemeente zijn te vinden in bijlage 2.1 
Deze paragraaf zal ingaan op de belangen van de overige partijen: hotels, horeca, kantoorpanden en 
scholen. Deze belangen zijn geïnventariseerd aan de hand van interviews, literatuuronderzoek en 
ook door het logisch redeneren en combineren van gegevens uit literatuur en interviews.  
 
Hotels 
Voor hotels zijn er verschillende belangen. Twee belangrijke belangen zijn de kwaliteitsbeleving van 
klanten en het behouden of halen van sterren. Sterren geven de kwaliteit van een hotel aan en 
bepaalt hoe aantrekkelijk een hotel is voor klanten, hotels vooral in het zuiden van het gebied 
hebben meerdere sterren en zouden die graag willen behouden. Om aan sterren te komen worden 
hotels getoetst aan vastgestelde criteria (Westerborg, 2021).   
Voor hotels zijn niet alleen de sterren van belang, maar ook andere dingen, zoals de inrichting van de 
lobby en de omgeving van het hotel. Hoe aantrekkelijker de omgeving en hoe groter de 
klanttevredenheid, hoe meer gasten het hotel zal aantrekken, hoe meer de klanten zullen besteden 
tijdens hun verblijf (minibar, diensten) en hoe meer winst er gemaakt kan worden. Een fijne en 
veilige omgeving is dus heel belangrijk voor hotels in het gebied. Daarnaast is duurzaamheid een 
belang (Koninklijke Horeca Nederland, 2021). 
 
Horeca 
Ook bij horeca is kwaliteitsbeleving van belang: de horeca wil ook zo veel mogelijk tevreden klanten 
zodat er winst gemaakt kan worden. Dit betekent ook dat horeca in normale tijden vaak openblijft in 
de nacht, vooral bars en clubs. Klanten zijn voor horeca essentieel: zonder klanten geen inkomsten. 
Horeca is er daarom bij gebaat om zo veel mogelijk gasten te trekken. Daarom is het ook voor 
horecapanden nuttig om een goede, veilige en aantrekkelijke omgeving te creëren. Dit gebeurt vaak 
ook met behulp van licht. Voedselveiligheid en duurzaam ondernemen zijn daarnaast van belang 
evenals een goede werkomgeving voor arbeiders (Koninklijke Horeca Nederland, 2021). 
 
Kantoorpanden 
De belangen van kantoorpanden verschillen erg van elkaar en hangen deels af van de bedrijven. Wel 
moeten de kantoorpanden verlicht blijven zolang er mensen werken, dat is wettelijk bepaald volgens 
de arbowet (zie 3.3). Energiebesparing kan belangrijk zijn voor kantoorpanden aangezien ze daarmee 
kosten kunnen besparen en bijdragen aan een beter klimaat (IVBN, 2021). Daarnaast moeten de 
kantoorpanden een goede werkomgeving bieden waar mensen geconcentreerd kunnen blijven.  
 
Scholen 
Een schoolgebouw moet een veilige en kwalitatief goede omgeving bieden. Leerlingen en docenten 
moeten zich veilig voelen in het gebouw. Scholen zijn vooral overdag open, maar schoolgebouwen 
kunnen ook in de avond open zijn voor avondonderwijs of voor ouderavonden. Na het sluiten van 
een school kunnen de lichten worden uitgezet.  
 
Overeenkomende belangen: 
In tabel 3.1 staan de belangen van de actoren weergegeven, hierin staat ook aangegeven waar 
overeenkomende belangen liggen.  
 
Tabel 3.1: Partijen en belangen. Hier staan de individuele en overlappende belangen omtrent 
verlichting van de actoren weergegeven. De belangen die te maken hebben met licht zijn vooral 
algemeen overlappend.  

Functie Individuele belangen Overeenkomende belangen 

Onderwijs   
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Kantoorpanden  Voldoen aan wet- en 
regelgeving 
Energiebesparing 
Veilige omgeving 
Goed verlichte 
werkomgeving 

Hotels Behoud van sterren Winst 
Aantrekken van klanten 
Sfeer 
Zichtbaarheid 
Aantrekkelijke omgeving 

Horeca  

 

3.3 Beleid 
Het inventariseren van beleid geeft inzicht over de regelgeving en plannen omtrent lichtvervuiling. 
Op die manier wordt duidelijk wat mogelijk is en wat er al gebeurt in Amsterdam. Dit geeft inzicht in 
waar bedrijven aan moeten voldoen om binnen het beleid te blijven voldoen aan de regelgeving. 
Deze paragraaf zal ingaan op opgestelde plannen van de Gemeente Amsterdam en bestaande wet- 
en regelgeving die betrekking heeft op de lichtsituatie. Het beleid omtrent hotels komt ook aan bod 
in deze paragraaf.  
 
Beleidskader 2017 
Amsterdam heeft het ‘beleidskader verlichting’ opgesteld waarin de plannen voor verlichting worden 
toegelicht. Volgens dit beleidsstuk heeft de verlichting in Amsterdam drie belangrijke functies: 
sociale veiligheid, verkeersveiligheid en het creëren van een goede sfeer. Daarnaast zijn er drie pijlers 
voor het beleid: licht op maat, duurzaamheid en innovatie (Gemeente Amsterdam, 2017).  
Licht op maat betekent dat verlichting op de juiste plaats en het juiste moment aanstaat en er geen 
onnodige verlichting is. De verlichting moet duurzaam zijn waardoor er steeds meer ledlampen 
worden gebruikt voor verlichting. Daarnaast worden technologische innovaties toegepast om slimme 
verlichting te creëren, zoals verlichting die uit zichzelf uitgaat. Volgens de licht-op-maat-visie is 
straatverlichting vaak niet nodig en kunnen reflectors een grote rol spelen in het verminderen van 
straatverlichting (Gemeente Amsterdam, 2017). 
 
In het beleidskader worden verschillende randvoorwaarden genoemd voor het licht in de stad: 

• De kleur van alle straatverlichting is overal hetzelfde: warm wit (2700/3000 Kelvin). Dit zorgt 
voor de beste herkenning van de daadwerkelijke kleuren in de omgeving. Er zijn 
uitzonderingen voor kunstwerken waarbij kunst niet gebruik hoeft te maken van de 
specifieke kleur waar straatverlichting aan moet voldoen.  

• Verlichting die historische betekenis heeft wordt zo gerestaureerd dat het voldoet aan 
modernere manieren van verlichting.  

• Verlichting moet zo weinig mogelijk naar de hemel schijnen om zo lichtvervuiling te 
voorkomen. 

• Bedrijven en particulieren moeten lichthinder tegengaan.  

• In de ecologische structuur (zie figuur 3.3) moet er zo min mogelijk licht zijn: daar is 
openbare verlichting alleen toegestaan langs de hoofdnetten en plusnetten (belangrijke 
wegen binnen een gebied). Dit omdat licht veel verschillende negatieve effect kan hebben op 
fauna. Hiervan uitgezonderd zijn aftakkingen van doorgaande routes richting sportcomplexen 
en scholen.  

• Er wordt gezocht naar faunavriendelijke verlichting, zoals groene lampen voor vogels. Dit 
wordt vooral toegepast in de ecologische structuur maar kan daarbuiten ook mogelijkheden 
bieden. 

• Verlichting tijdens evenementen is energiezuinig en heeft zo min mogelijk straling naar de 
hemel en omgeving. 

• Voor 2035 moet alle straatverlichting ledlampen bevatten. 
 
Oudere/overige Ambities (plan uit 2009/2010) 
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Extra ambities omtrent verlichting worden duidelijk in ‘Plan Amsterdam 02|2013’, uitgebracht door 
de gemeente Amsterdam. Dit document is iets ouder (het plan is opgesteld in 2009/2010) maar heeft 
ook enkele concrete plannen die nu nog steeds relevant zijn. Hierin staat onder andere dat de 
verschillende lichtbronnen beter op elkaar afgestemd moeten worden.  
Verlichting op rustige plaatsen (zoals in stadsparken) is belangrijk, maar is tussen twaalf uur ’s nachts 
en zes uur ’s ochtends overbodig omdat er dan weinig mensen zijn en kan dus gedurende die uren 
uitgezet worden. Het uitzetten van licht is eenvoudig voor particulieren en bewoners (omdat die vaak 
slapen of gordijnen dicht hebben in die tijd), maar is moeilijker toe te passen voor bedrijven omdat 
die soms nog werknemers in de gebouwen hebben rond die tijd.  
Verder blijkt dat de gemeente al in het plan uit 2013 de ambitie had om lichthinder en lichtvervuiling 
tegen te gaan en ook minder energie te verspillen. Daardoor gebruikt Amsterdam nu al voornamelijk 
ledverlichting die duurzamer is dan andere verlichting. De gemeente wil wel het gevoel van veiligheid 
en sfeer behouden. Licht heeft namelijk ook een esthetische functie om sfeer te creëren. Door 
bijvoorbeeld de verlichting van kunstwerken te behouden wordt een fijne sfeer gecreëerd binnen de 
stad. Naast deze esthetische functie heeft straatverlichting ook de functie van veiligheid. Door 
verlichting zijn bijvoorbeeld obstakels en roekeloze verkeersdeelnemers sneller zichtbaar.  
Een van de oplossingen voor lichtvervuiling volgens de gemeente is het uitzetten van licht tussen 
twaalf en zes uur en het doseren van licht. Daarmee wordt bedoeld dat alleen de directe omgeving 
zichtbaar is op een plek, waardoor de intensiteit en sterkte van het licht omlaag kan. Het licht van 
straatlantaarns hoeft niet constant aan te staan met dezelfde sterkte en kan op bepaalde momenten 
van de nacht dus gedempt worden. Daarnaast wil de gemeente gebruikmaken van technologie en 
‘smart light’ (licht dat uit zichzelf uitgaat) om zo verlichting duurzamer te maken en lichtemissie 
tegen te gaan (Gemeente Amsterdam, Verkeer en Openbare Ruimte, 2017).  
 

3.4 Wetgeving 
Er is geen landelijk beleid over openbare verlichting, dit ligt bij de provincies en gemeentes. Wel 
wordt er gestimuleerd om duurzaam om te gaan met verlichting en moet lichthinder zo veel mogelijk 
worden tegengegaan. Daarnaast zijn er specifieke besluiten voor auto- en snelwegen en voor grote 
bouwprojecten (Rijkswaterstaat, 2021).  
 
De partijen in het gebied moeten dus rekening houden met verschillende regels en wetgeving die de 
lichtsituatie in een werkomgeving bepalen. De werkomgeving moet veilig zijn en verlichting zorgt 
voor deze veiligheid. De wetgeving staat vastgesteld onder de Arbowet die bepaalt hoe de 
omstandigheden in arbeidssituaties zijn (Ministerie Sociale zaken en Werkgelegenheid, 2021). 
Hierbij zijn een aantal specifieke punten rondom licht, deze zijn vastgesteld in het Arbobesluit in 
artikel 6.3 en artikel 3.7 en 3.9: 

• Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een goed verlichte werkomgeving. 
• Licht mag geen risico opleveren voor veiligheid en gezondheid. 
• Voor zover mogelijk moet er daglicht zijn op werkplaatsen en moeten er voldoende 

voorzieningen zijn voor kunstverlichting. 
• De kleur van het licht moet voldoen aan de veiligheid- en gezondheidssignalering.  
• Rechtstreeks invallend zonlicht moet voldoende kunnen worden geweerd. 
• Er moet noodverlichting zijn bij nooduitgangen (artikel 3.7 en 3.9) (Ministerie Sociale zaken 

en Werkgelegenheid, 2021). 
• De taakomgeving (werkomgeving, waar de taken worden uitgevoerd) moet verlicht zijn met 

eens sterkte van 500 lux of meer. 
• De directe omgeving (de directe omgeving om de taakomgeving) moet verlicht zijn met een 

sterkte van 300 lux of meer. 
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• De achtergrondomgeving (omgeving waar geen taken worden uitgevoerd maar wel in de 
buurt zijn van de taakomgeving) moet minimaal 165 lux verlicht zijn, omdat hier niet direct 
gewerkt wordt (Ergonomie specialist, 2021). 

 
In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) staan door de gemeente opgestelde regels voor 
horeca. Artikel 5.5 en 5.6 uit dit document gaan in op hinder van onder andere licht.  
Volgens artikel 5.5 mogen er geen activiteiten zijn die leiden tot een vorm van hinder. Precieze 
normen gelden er niet omdat elke actie een bron van hinder kan zijn. Daarom moet in elk geval apart 
gekeken worden naar hoeveel hinder er is. Onder hinder in dit artikel vallen geluidshinder en 
lichthinder. In artikel 5.6 wordt vastgesteld dat er een uitzondering is voor festiviteiten en 
activiteiten met een maatschappelijk belang. Dit kan maximaal twaalf keer per jaar (Gemeente 
Amsterdam, 2020). 
 
Voor buitenverlichting bij hotels gelden veiligheidseisen die wettelijk zijn bepaald. Deze wetgeving 
stelt bijvoorbeeld dat er licht moet zijn bij de entree. Ook de lichten in de lift moeten aan blijven 
volgens de wet. Door deze wet- en regelgeving is het moeilijk om lichten helemaal uit te doen, ook ’s 
avonds en ’s nachts is het wettelijk niet toegestaan is om de lichten uit te houden. Het bouwbesluit 
stelt in artikel 2.64 dat bij bestaande gebouwen de verblijfsruimte waarin arbeid verricht wordt moet 
worden verlicht. Ook vloeren van gangen, corridors en vluchtroutes moeten worden verlicht. Ook 
trappenhuizen en de kooi van een lift moet verlicht zijn (Minseterie van binnenlandse zaken en 
koningsrelaties, 2012). 
De interne lichtsituatie is iets anders. Net zoals er wet- en regelgeving is, zijn er bepaalde regels waar 
een hotel aan moet voldoen om sterren te krijgen. Hoe meer sterren een hotel heeft, hoe meer 
service het hotel moet bieden. Hotelsterren is een initiatief van de Koninklijke Horeca Nederland en 
bepaald of een hotel in aanmerking komt voor sterren. Er gelden verplichte basisnormen voor elk 
hotel die in aanmerking wil komen voor sterren. Een van de regels om sterren te krijgen en te 
behouden is dat er een 24-uurs receptie moet zijn, waardoor de lichten in de entree aan blijven 
(Westerborg, 2021) (Hotelsterren, 2021). Voor vijf sterren moet de receptie 24 uur bemand zijn 
(Hotelsterren, 2021), omdat er iemand aanwezig is bij de receptie om sterren te behalen moet deze 
ook verlicht zijn. De persoon aan de receptie is in arbeid waardoor de arbeidsbesluit stelt dat de 
werkomgeving verlicht moet zijn.  
 
Met de komst van de omgevingswet kan het zijn dat de wetgeving omtrent licht veranderd. Omdat 
de lichthinder vooral decentraal geregeld wordt staat er niet iets specifiek over lichthinder in het 
besluit kwaliteit leefomgeving. Wel kan het worden meegenomen in de omgevingsvisie en het 
omgevingsplan. Voor tuinbouw en kassen geldt specifieke wetgeving en rijksregels. De gemeente kan 
verder zelf bepalen in hoeverre ze lichthinder van belang vinden en wat ze eraan zouden doen 
(Informatiepunt leefomgeving, 2021).  
 

3.5 Gebied 
De Knowledge Mile in Amsterdam loopt vanaf de IJtunnel over de Valkenburgerstraat via de 
Weesperstraat en de Wibautstraat naar het Prins Bernhardplein. Het Amstelplein wordt ook 
meegenomen in dit gebied. Het is een drukke straat met veel verkeer en weinig groen. De straat is 
vanaf de IJtunnel tot de rotonde ongeveer 3,5 kilometer lang. De indeling van het gebied is te zien in 
de tabel 3.1 (Gemeente Amsterdam, 2021d). In dit hoofdstuk zullen de functies van de gebouwen en 
de lichtsituatie in het gebied besproken worden. Andere belangrijke plekken in het gebied en 
netwerkenkaarten staan in bijlage 2.2. 
 
Tabel 3.2: Indeling gebied-wijk-buurt. In deze tabel staan alle wijken en buurten aangegeven waar 
het projectgebied in valt. De straat loopt door 3 gebieden, 7 wijken en 15 buurten (Gemeente 
Amsterdam, 2021d).  
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Gebied Wijk Buurt 

Centrum Oost Nieuwmarkt/Lastage 1. Rapenburg 

2. Uilenburg 

3. Valkenburg 

4. Waterloopleinbuurt 

Weesperbuurt/Plantage 5. Weesperbuurt 

6. Sarhatistrook 

Oud-Oost Weesperzijde 7. Swammerdambuurt 

8. Weesperzijde midden/zuid 

9. Parooldriehoek 

Oosterparkbuurt 10. Oosterparkbuurt noordwest 

11. Oosterparbuurt zuidwest 

Transvaalbuurt 12. Transvaalbuurt west 

Watergraafsmeer Frankendael 13. De Eenhoorn 

14. Julianapark 

 Omval/Overamstel 15. De omval 

 
De reden dat het gebied door zoveel verschillende buurten loopt is omdat de Wibautstraat en de 
Valkenburgerstraat beide als grens dienen tussen de buurten, waardoor die straten links en rechts 
aan veel andere buurten grenzen (Gemeente Amsterdam, 2021d). 
 
Functies in het gebied 
Aangezien de stadstraat 3,5 kilometer lang is, zijn er veel verschillende soorten functies te vinden: 
werken, wonen, winkelen, sport/recreatie, cultuur en onderwijs. Om een goed beeld te krijgen van 
de verschillende functies, worden die in deze paragraaf besproken. De functie van de gebouwen 
geeft informatie over de lichtsituatie van dat gebouw omdat elke functie het licht anders zal 
gebruiken in een woonfunctie zal het licht bijvoorbeeld in de nacht voornamelijk afgeschermd of 
uitgezet worden. De lichtsituatie van de gebouwen is dus afhankelijk van het type gebouw en van de 
functie. Om die reden is het belangrijk om de functie van de gebouwen te bepalen. 
 
De belangrijkste en meest voorkomende functies zijn wonen en werken. In het noordelijke gedeelte 
van de wijk zijn veel kantoorpanden. Er zijn ook enkele onderwijsgebouwen. Op vele plaatsen is er 
een functiemix, waarbij wonen werken en voorzieningen gecombineerd worden in één gebouw. 
Verder zijn er een sportcentrum en een museum in het gebied (Gemeente Amsterdam, 2021a) 
(Gemeente Amsterdam, 2021b).  
Om het de inventarisatie van de functies overzichtelijk te maken zal elke straat hierna individueel 
worden besproken. In de kaarten hieronder (figuur 3.3a, 3.3b, 3.3c en 3.3d) zijn alle functies in het 
gebied te zien en op welke plaats deze zitten. Sommige gebouwen dragen meerdere functies. De 
meeste gebouwen zijn een combinatie van wonen en andere functies, waarin voor sommige 
gebouwen wonen de hoofdfunctie is en voor anderen een nevenfunctie. In de kaart is de donkere 
kleur gelijk aan een hoger percentage van de woonfunctie. In de donkerblauwe gebouwen zijn 
woningen dus het meest aanwezig als functie.  
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Figuur 3.3a: Gebouwfuncties Valkenburgerstraat 
 
Op de Valkenburgerstraat zijn voornamelijk winkels met daarboven appartementen. Aan deze straat 
zitten ook verschillende hotels en een sportcentrum. Er zijn ook een aantal kantoorpanden aan de 
straat (Gemeente Amsterdam, 2021a) (Gemeente Amsterdam, 2021b). 
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De Weesperstraat (de 
stadsstraat ten noorden 
van de Singelgracht) 
heeft vooral veel 
kantoorpanden, enkele 
hotels en horeca-
gelegenheden en een 
paar winkels. Hier en 
daar zijn overige 
functies zoals een 
wijkcentrum of een 
opslagruimte 
(Gemeente Amsterdam, 
2021a) (Gemeente 
Amsterdam, 2021b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.3b: Gebouwfuncties Weesperstraat 
 

Direct ten zuiden van de 
Singelgracht aan de 
Wibautstraat zijn enkele 
onderwijsinstellingen (o.a. 
het Wibauthuis van de 
Hogeschool van Amsterdam) 
en woningen. Aan de straat 
zijn ook nog vele 
horecaplekjes en winkels. 
Daarnaast zijn er een aantal 
sportfuncties in dit deel van 
het gebied (Gemeente 
Amsterdam, 2021a) 
(Gemeente Amsterdam, 
2021b).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.3c: Gebouwfuncties Wibautstraat 
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Rond het Prins Bernhardplein zijn 
enkele kantoorpanden en aan het 
Amstelplein is ook een gebouw 
van de Hogeschool van 
Amsterdam gevestigd. Daarnaast 
zijn er rond het station veel kleine 
winkels en een aantal 
horecagelegenheden (Gemeente 
Amsterdam, 2021a) (Gemeente 
Amsterdam, 2021b).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.3d: Gebouwfuncties Amstelplein 
 
Licht in het Knowledge Mile Park 

In 2009 en 2010 is de lichtvervuiling 
van Amsterdam in kaart gebracht 
door middel van satellietfoto’s 
(Gemeente Amsterdam dienst 
ruimtelijke ordening, 2013). De 
stadstraten zijn duidelijk te zien als 
grote bron van verlichting. Ook het 
projectgebied is volop verlicht (zie 
figuur 3.4). Aangezien deze kaart 
meer dan tien jaar geleden is 
gemaakt is de kans groot dat de 
lichtsituatie veranderd is. Omdat de 
stad drukker blijft worden en er 
meer mensen verkeer en gebouwen 
zijn is de kans groot dat er eerder 
meer dan minder licht is gekomen en 
dat de lichthinder daardoor groter is 
geworden. 

Figuur 3.4: Licht in Amsterdam (Knowledge Mile Park in blauw omcirkeld) (Gemeente Amsterdam 

dienst ruimtelijke ordening, 2013) 
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Gevoelige locaties 
Een klein deel het Knowledge Mile Park (het deel bij het Amstelplein) maakt deel uit van een 
ecologische structuur (zie figuur 3.5). Deze corridors verbinden het platteland met de stad en zijn 
essentieel voor de biodiversiteit (Gemeente Amsterdam , 2021c). Deze ecologische structuur is 
opgesteld door de provincie in 2010, om in de Randstad planten en dieren meer overlevingskans te 
geven (Gemeente Amsterdam, 2012). De hoofdgroenstructuur bestaat uit alle parken en 
natuurgebieden binnen de stadsgrenzen. Daarnaast zijn er vleermuizen waargenomen in het 
noorden van het gebied. Vleermuizen ondervinden, omdat het nachtdieren zijn, meer effect van 
lichthinder.  

 
Figuur 3.5: Ecologische structuur en waarnemingen vleermuizen, (KMP-grens zwart omcirkeld) 
(Gemeente Amsterdam , 2021c)  
 

3.6 Licht in het gebied 
Het licht in het gebied komt van verschillende bronnen, zoals straatverlichting, reclameborden, licht 
uit gebouwen en in of op gevels. De situatie van licht in het gebied wordt in dit hoofdstuk 
vastgesteld.  
 

3.6.1 Gebiedsbezoek 
De lichtsituatie is vastgesteld door middel van een gebiedsbezoek in de nacht van 13 op 14 april 2021 
van 21:00 uur tot 1:00 uur. Deze datum en tijd zijn gekozen omdat dit een heldere nacht was (wat 
van belang is bij een meting van sterren). In het beleid van de gemeente staat dat enkele lichten 
uitgaan na 23:00 en het daarom belangrijk was om ook na die tijd het KMP te bezoeken. Het was 
helaas niet mogelijk om vaker het gebied in te gaan vanwege de latere zonsondergang en de 
avondklok van begin 2021. Dit gebiedsbezoek zal een basis vormen voor het analyseren van de 
kansen en knelpunten van licht in het gebied zodat het juiste probleem kan worden aangepakt. Ook 
zal het gebiedsbezoek in beeld brengen hoe groot het probleem is.  
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Valkenburgerstraat 
Op de kruising van de Prins Hendrikkade en Foeliestraat (zie figuur 3.6), precies onder de 
straatlantaarn is rond 21:15 een meting gedaan van de intensiteit van de straatverlichting, die 
uitkwam op maximaal 74 lx (zie materiaal en methode). De hotels in deze straat (en in het hele 
gebied) zijn vaak deels verlicht, vooral de lobby’s worden met meerdere lampen verlicht en de letters 
van de namen van hotels blijven vaak verlicht. Op de hoek van de Valkenburgerstraat bij het Mr 
Visserplein is een tweede lichtmeting gedaan (rond 21:30), die uitkwam op 1928 lx, wat sterker is 
dan het licht op een bewolkte dag (erg sterk). Deze hoge meting komt door de straatlantaarns die 
feller licht uitstraalde dan de andere lampen in de omgeving. De filmacademie op de hoek had veel 
lichten uitgeschakeld, behalve enkele kamers die wel verlicht bleven.  

 
Figuur 3.6: plaatsen van de metingen op de Valkenburgerstraat 
 
Weesperstraat 
Aan de Weesperstraat en de Wibautstraat zijn metrostations.  De metrostations zijn onder de grond, 
en om daar te komen zijn bovengronds kleine toegangsgebouwen gebouwd met een trap naar het 
station. De metrostation gebouwen zijn ook verlicht (voor foto’s zie figuur 3.7). Bij het langs lopen 
merk je dat het veel licht afgeeft. Daarnaast zijn op de grond lampjes die verticaal omhoog schijnen 
om de zijkant van het gebouw te verlichten. Naast deze gebouwen zijn er winkels en kantoorpanden 
die verlicht blijven. Halverwege de straat (op de brug over de Nieuwe Prinsengracht) is een meting 
gedaan van het aantal zichtbare sterren (zie Methodiek). De meting stelde dat er op dat moment 
ongeveer 12 zichtbare sterren waren. De hemel was op deze plek helder en er waren niet veel 
gebouwen in de weg van de sterren. Omdat het aantal zichtbare sterren in een stad op de meeste 
plekken overal hetzelfde is maakte het niet veel uit waar deze meting gedaan werd. Terwijl de 
luxmetingen vooral op de plekken waren gedaan waar de lichtintensiteit het sterkste is: Mr 
Visserplein en Amstelplein met als controle de 1e lichtmeting die een algemeen beeld geeft over de 
intensiteit van de straatverlichting. Aan de bovenkant van de Weesperstraat, onder het Mr 
Visserplein zouden vleermuizen voorkomen, dit is erg dicht bij een verlicht gebied met hoge 
lichtintensiteit. 
 
Wibautstraat 
Aan de Wibautstraat was minder licht dan aan de Weesperstraat. Een paar goede voorbeelden van 
gebouwen die hun licht uitdeden waren de scholen in het gebied. De Hogeschool van Amsterdam 
had op een paar lichten na het meeste van het gebouw niet verlicht (zie figuur 3.7), dat gold ook voor 
het Cygnus Gymnasium (zie figuur 3.7), waar een beetje gevelverlichting en 5 spotlichten aanbleven. 
Rond 23:00 gingen ook de spotlichten die de zijkant van het gebouw verlichten uit. Aan de 
Wibautstraat en in de rest van het gebied waren er een aantal horecagelegenheden waarbij sommige 
horecapanden nog lichten aan hadden, terwijl ze al gesloten waren. Andere horecapanden hadden 
hun lichten wel uit. Op deze straat is geen meting gedaan omdat de lichtintensiteit niet opviel 
vergeleken met het Mr Visserplein. Op deze straat waren er geen locaties waar er duidelijk een hoge 
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lichtintensiteit was. Het Wibautpark aan de Wibautstraat is een locatie met de minder 
straatverlichting: afgezien van één of twee lampen was er geen straatverlichting. Er was voldoende 
licht om nog te zien, maar er is geen onnodig licht en het park blijft donker. Omdat er weinig 
verlichting aanwezig is, is de lichtintensiteit ook lager dan op het Amstelplein en het Mr. Visserplein.  
 
Amstelplein  
Het eerste wat opvalt aan het Amstelplein is het stationsgebied, waar de spotlampen als erg fel 
worden ervaren. Om die reden is hier ook een meting gedaan, ook onder de lantaarnpaal. Deze 
lampen zijn aanwezig op het hele stationsplein. Daarnaast zorgen deze lampen voor lichtverstrooiing, 
aangezien de armaturen niet direct naar beneden schijnen. Door deze lampen is het gebied goed 
verlicht, maar deze lampen zijn fel en zouden voor overlast kunnen zorgen (zie figuur 3.7). De 
lichtmeting van deze lampen kwam uit op 58 lx, dit leek erg laag en onbetrouwbaar voor de felle 
lampen, aangezien deze lampen bijna even fel waren als die op de plantage. Daarnaast is er 
vergeleken bij de rest van het gebied meer licht bij het Prins Bernhardplein, richting het Amstelplein, 
specifiek onder het gebouw van het Financieel Dagblad en BNR-radio. Dit licht komt voornamelijk van 
(neon)reclameverlichting. 
 
Er zijn veel foto’s gemaakt van verschillende gebouwen in het gebied. Hieronder is een kaart (figuur 
3.7) te zien met de gebouwen die gefotografeerd zijn. Op de kaart staan de meest opvallende 
gebouwen. De gebouwen waar licht te fel was, of juist helemaal uit was, staan op de kaart. Daarnaast 
staan op deze kaart ook een aantal plekken waar relatief veel licht vandaan kwam in de ervaring van 
de onderzoeker, deze zijn aangegeven met een lichtgele kleur. 
Opvallend verlichte plekken waren onder ander het Amstelplein, waar felle lichten waren. Op 
sommige plekken gingen de lichten later in de nacht nog uit; hotels bleven vaak deels verlicht 
voornamelijk in de lobby.  
Overige foto’s die gemaakt zijn staan in een fotocollage in bijlage 3, deze kunnen een vollediger 
beeld geven over de lichtsituatie in het gebied.   
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Figuur 3.7: Foto’s & licht in het gebied 
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3.6.2 Nul-situatie van licht in het gebied 
De nul-situatie van de verlichting in het Knowledge Mile Park beschrijft hoe de situatie eruitziet 
voordat er maatregelen genomen zijn; dit is de huidige situatie van licht. Hierin wordt besproken 
welke plekken een hoge lichtintensiteit hebben en bij welke plekken het licht uit is in de nacht. Dit 
geeft een beeld van de plekken waar maatregelen genomen moeten worden.  
Te felle lichten zorgen voor overlast van mens en natuur. Het probleem is daardoor zowel 
maatschappelijk als ecologisch. Daarnaast is de ambitie van zowel de gemeente als de BIZ Knowledge 
Mile om minder energie te gebruiken en het verminderen van het kunstlicht kan hier een bijdrage 
aan leveren.  
 

 
Figuur 3.8: Nul-situatie op een kaart 
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Hierboven in figuur 3.8 is in de kaart de nul-situatie van het gebied weergegeven. Dit staat 
aangegeven in vijf verschillende kleuren waarbij rood betekend dat een hoge lichtintensiteit (hoger 
dan 1500 lx) was, waar veel lichtverstrooiing was of te veel lampen stonden. Voorbeelden hiervan 
zijn de pleinen (mr Visserplein en Amstelplein) en de metrostations waarbij licht omhoog straalt. In 
het oranje staat aangegeven waar veel licht aanwezig was, maar waar de lichtintensiteit niet zo hoog 
was als op de pleinen. Voorbeelden hiervan zijn de hotels in het gebied en enkele kantoorpanden die 
vergeleken met andere bedrijven veel licht naar buiten uitstraalde. In het geel staan gebouwen waar 
licht nog aanvaardbaar is maar die nog steeds verbeterpunten kunnen toepassen om licht te 
verminderen. In het citroen-gekleurde geelgroen staan gebieden aangegeven waar licht al 
grotendeels uit was en het licht tot een minimum gebracht was maar waar nog steeds enkele lampen 
aan stonden, zoals in het Wibautpark waar nog enkele staarverlichting was. Bij groene panden was 
het al uit, zoals bij de scholen in het gebied (met uitzondering van het HvA pand op het Amstelplein 
waar op het hele plein veel licht was). Bij enkele gebouwen ging het licht uit na 23:00. Een voorbeeld 
hiervan is de gevelverlichting bij het Cygnus Gymnasium. Dit is aangegeven met een blauwe arcering. 
De kleur onder de arcering is hoe de lichtsituatie was voordat de lampen uitgingen (geelgroen bij het 
Cygnus en oranje bij het kantoorpand). Ook staat de ecologische verbindingszonde aangegeven met 
een groene arcering.   
 
Deze kaart kan dienen als nul-situatie om te laten zien welke plekken aandacht nodig hebben en 
waar maatregelen het meeste nut zullen hebben. De plekken met te veel licht kunnen gezien worden 
als knelpunten binnen het gebied waar de maatregelen meer effect zullen hebben en de groene 
gebieden zijn voorbeelden van hoe lichtmaatregelen in het gebied nu al gunstig effect hebben.  
 
Uitleg gekozen locaties 
De locaties die nu op de kaart staan zijn gekozen omdat dit opvallende locaties waren. Zo is de 
lichtintensiteit op pleinen die bezocht zijn hoog en daarom op de kaart rood gekleurd. Daarnaast 
staan de scholen en de hotels ook op de kaart omdat dit gebouwen zijn die worden meegenomen in 
het onderzoek. Niet alle kantoorpanden en horeca staan op deze kaart, omdat dat er te veel zijn en 
omdat niet alle hotels en horeca opvielen. Op de plekken waar geen kleur te zien is, is de lichtsituatie 
niet opvallend genoeg om in de figuur te zetten. Dit betekent niet dat het licht hier niet verminderd 
kan worden. De locaties die niet op de kaart staan hadden nog steeds licht wat uit kon, het was 
echter niet erg fel en daardoor minder urgent om aan te pakken.   
 

3.7 Maatregelen 
In deze paragraaf worden verschillende maatregelen tegen lichthinder geïnventariseerd. Deze 
maatregelen moeten voldoen aan een aantal eisen (Falchi, Cinzano, Elvidge, Keith, & Haim, 2011). 
Nieuwe innovatieve maatregelen zullen ook aan deze eisen moeten voldoen. Als er in de toekomst 
alternatieven komen moeten ze daarom eerst getest worden op deze eisen.   
Lichthinder moet zo veel mogelijk worden verminderd. De oplossingen moeten dus daadwerkelijk 
effectief zijn in het tegengaan van nadelige effecten van licht op mens en natuur (Falchi, Cinzano, 
Elvidge, Keith, & Haim, 2011).  
De oplossingen moeten rekening houden met verplichtingen van menselijke activiteiten. Dit houdt in 
dat mensen soms ‘s nachts moeten doorwerken of ’s nachts over de weg moeten rijden. De 
maatregelen mogen niet beperkend zijn voor deze groep (Falchi, Cinzano, Elvidge, Keith, & Haim, 
2011). 
Overbelichting moet worden geminderd. Dit kan bereikt worden door verlichtingssterktes te 
minimaliseren. Dit kan door lichten te dimmen, door het licht handmatig uit te zetten of door timers 
en sensoren (Falchi, Cinzano, Elvidge, Keith, & Haim, 2011). 
Groei van verlichting moet beperkt worden. Stel grenzen aan toename van verlichting of zorg ervoor 
dat verlichting niet toeneemt. Als er wel nieuwe lichten nodig zijn zorg dan dat verlichting op een 
ander punt wordt verminderd (Falchi, Cinzano, Elvidge, Keith, & Haim, 2011).  
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Er zijn verschillende manieren om de bronnen van licht zodanig aan te passen dat het lichthinder kan 
verminderen. Deze maatregelen gelden als oplossing om lichthinder en -vervuiling tegen te gaan en 
zullen hieronder worden beschreven. 
 
Onnodig licht minderen door timers en sensoren en uitzetten 
De eenvoudigste en meest logische oplossing om lichthinder tegen te gaan is om licht niet te 
gebruiken wanneer dit niet nodig is. Omdat het licht uit is kan het niet voor hinder zorgen en 
daarnaast bespaart het energie. Dit kan bereikt worden op verschillende manieren. Zo kan het licht 
in gebouwen uitgaan zodra iedereen weg is, dit verminderd lichthinder en is duurzamer. Ook kunnen 
er timers op een klok gezet worden zodat de lamp automatisch aan en uit gaat tussen bepaalde 
tijden. Daarnaast kunnen er op straatlantaarns bewegingssensoren geplaats worden zodat het licht 
automatisch aangaat als er iemand langskomt. Dit kan ook gebruikt worden in gebouwen door licht 
uit te doen als er geen beweging is.  
Deze maatregel vergt voornamelijk goede organisatie en communicatie. Als de lichten handmatig 
worden uitgezet moet daarvoor duidelijk zijn dat de laatste in het gebouw de lichten uitzet. Als er 
gebruik wordt gemaakt van sensoren en/of timers dan hoeft niemand de lichten handmatig uit te 
zetten maar de timers moeten wel zo afgesteld staan dat de lichten niet al uit gaan als er nog 
mensen aan het werk zijn. Het uitzetten van licht heeft geen positieve invloed op de sfeer. 
Daarnaast wordt uitzetten van licht vaak gezien als onveilig, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. Op 
Texel is een interessant resultaat gemeten. Daar staan lichten bijvoorbeeld uit tussen 23:00 en 05:00. 
Hier zijn inbraken en verkeersongelukken omlaag gegaan nadat de straatverlichting uit is gegaan in 
2016. Tijdens het uitvoeren van het plan was er wel een inbraakgolf in het nog verlichte gebied van 
het eiland (de ringweg in Den Hoorn), wat erop wijst dat er juist meer inbraken zijn bij kunstmatige 
verlichting (Lijklema, 2021). Het volledig uitzetten van verlichting kan wel voor kritiek zorgen. 
 
Armaturen 
Licht schijnt als het niet wordt beperkt alle kanten op. Een ronde lamp zal het licht uitstralen naar 
elke mogelijke kant. Als men een plek wil verlichten, hoeft alleen de plek die verlicht moet worden 
verlicht te worden (zie figuur 3.4). Armaturen kunnen hiervoor zorgen. Een armatuur is een 
draagconstructie voor een lamp. De armatuur kan ervoor zorgen dat het licht zo wordt geleid dat het 
naar één plek schijnt. Op deze manier schijnt het licht niet waar het niet zou moeten schijnen, wat 
lichtverstrooiing verminderd. 

Figuur 3.9: Verschil in armaturen 
 
Links in figuur 3.9 is een normale straatlamp te zien, deze schijnt minder fel maar verlicht een deel 
van de straat onnodig door opzij schijnend licht. Deze lamp zorgt dus voor lichtverstrooiing omdat 
het een deel van de lucht verlicht, terwijl dat niet nodig is. Rechts is een fellere lamp te zien die direct 
naar beneden schijnt, het verlicht alleen de weg onder zich en geen andere delen van de lucht.  
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Het voordeel hiervan is dat het licht niet recht omhoog schijnt en dat het licht alleen is waar het 
moet zijn. Het nadeel van het op deze manier afschermen van licht is dat voor sommige lampen het 
armatuur vervangen zou moeten worden om minder lichtverstrooiing te veroorzaken, dat kan extra 
kosten opleveren. Het afschermen door andere armaturen betekend niet direct dat de lichtintensiteit 
wordt verminderd maar het toepassen van een armatuur dat wel kan dimmen zal wel de 
lichtintensiteit verminderen, deze maatregelen heeft verder weinig invloed op veiligheid of 
duurzaamheid maar zal wel goed geaccepteerd worden omdat er al meerdere verschillende 
armaturen bestaan. 
 
Dimmen 
Een andere oplossing is om het licht te dimmen. Veel licht is erg fel en kan verblindend werken. Door 
het licht te dimmen wordt dit minder fel. Dit vereist wel lampen die gedimd kunnen worden, want 
niet alle lampen kunnen standaard gedimd worden. Wanneer je in een gebied licht wilt dimmen, 
zouden veel lampen vervangen moeten worden. Het is dus vaak een dure methode en het kan soms 
een flikkerend licht opleveren. Ledlicht dimmen kan wel de levensduur verlengen van de lampen en 
bespaart energie. Daarnaast kan een goede sfeer worden gecreëerd met lampen die je kunt dimmen, 
omdat je meer controle hebt over de hoeveelheid licht in een ruimte (Philips, 2021). 
 
Ledverlichting 
Als duurzaam alternatief van verlichting wordt vaak ledverlichting gebruikt. Deze vorm van 
verlichting gebruikt minder energie en is daarom duurzamer. Ledverlichting zal niet de hoeveelheid 
licht inperken maar kan zeker een oplossing zijn in de ambitie om duurzamere vormen van licht te 
gebruiken. De gemeente heeft als ambitie daarom om alle straatverlichting in 2035 ledverlichting te 
laten zijn. Ledverlichting mag dan wel duurzamer zijn, er komen meer vliegende insecten op deze 
lampen af. Dit betekent dat het mogelijk meer negatieve effecten heeft op de insecten dan andere 
lampen. Zeker als we niet willen dat de biodiversiteit achteruitgaat moeten we rekening houden met 
het feit dat deze lampen een negatief effect kunnen hebben op motten (Pawson & M.K.-F., 2014). 
 
Kleuren licht 
De kleur van het licht heeft invloed op de sfeer van de ruimte en hoe deze wordt waargenomen. 
Mensen kunnen maar een beperkt lichtspectrum zien. Voor veel dieren is dit spectrum anders. Zo 
kunnen vleermuizen rood licht niet waarnemen. Daardoor zou het voor vleermuizen goed zijn om 
rood licht te gebruiken, zodat deze dieren geen hinder ondervinden van licht (Licht.nl, 2021). Motten 
worden echter weer het meest gevangen in valtrappen met rood licht en het minst in valtrappen met 
wit licht (Mabrouk & Moez Mahbob, 2015), waar je uit zou kunnen concluderen dat motten het 
meest op rood licht afkomen.  
Het gebruik van licht met lage golven (rood, oranje en geel) lijkt beter te zijn om lichthinder te 
voorkomen voor fauna (Falchi, Cinzano, Elvidge, Keith, & Haim, 2011).  
Kleurenlicht heeft verder invloed op de perceptie. Mensen zullen bepaalde kleuren niet of minder 
goed kunnen zien als alle lampen rood zijn. Zoals al eerder genoemd heeft vooral blauw licht veel 
effect op de mens. Blauw en groen licht hebben wel weer het minste effect op de coördinatie en het 
kompas van watervogels en nachtvogels. Rood licht verstoort hun natuurlijke kompas juist (Poot, et 
al., 2008). Het nadeel van kunstmatig kleurenlicht is dus dat mensen en fauna een andere lichtkleur 
prefereren en daardoor tegenstrijdige lichtkleuren nodig hebben om normaal gedrag te vertonen (en 
geen last te hebben van lichthinder.     
 
 
Reflectoren 
Een andere mogelijke oplossing om licht te verminderen is het gebruik van reflectieve oppervlakken. 
Als hier licht op schijnt zal dit terug schijnen. Dit werkt voornamelijk langs wegen. Om reflectoren 
nuttig in te zetten is echter wel altijd een lichtbron nodig. Voor gebouwen is dit in de meeste 
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gevallen dus geen goede oplossingen. Reflectoren verlichten zelf niet en geven dus geen lichthinder, 
maar als er geen andere lichtbronnen zijn om te schijnen op de reflector is de reflector ook niet 
zichtbaar. Daarnaast is het belangrijk dat dit licht van reflectieve oppervlak niet recht omhoog naar 
de hemel schijnt omdat dat weer kan zorgen voor lichtvervuiling (Falchi, Cinzano, Elvidge, Keith, & 
Haim, 2011).  Het plaatsen van reflectoren kan vergeleken worden met het volledig uitschakelen van 
licht, omdat de lichtbron wordt weggehaald. Het heeft daardoor ook dezelfde invloed op lichthinder, 
-verstrooing, -intensiteit, sfeer en acceptatie. 
 

3.8 Casussen  
Er zijn een aantal voorbeelden in Nederland van bedrijven en gemeente die al successen behaald 
hebben met het verminderen van lichthinder. Ze worden hier kort besproken. 
 
Texel 
Er is al een par keer gesproken over de veranderingen in Texel. Op Texel gaat de straatverlichting in 
de nacht uit. Hierdoor is Texel als een van de weinige plekken in Nederland een plek waar je goed 
sterren kan spotten. Het uitzetten van het licht zorgt daarnaast ook voor een aanzienlijke 
energiebesparing. Bij de transitie van het uitzetten van het licht is het erg belangrijk dat de bewoners 
bewust zijn dat deze transitie aan de gang is. Daarnaast kan de transitie niet in één keer worden 
doorgevoerd maar is het van belang dat het geleidelijk gaat (Lijklema, 2021). 
Assen 
In Assen zijn verschillende proeven gedaan voor straatverlichting op drukke wegen. Met behulp van 
de app Flitsmeister wordt de verkeersdrukte bijgehouden, als er veel mensen gebruik maken van de 
app op dat traject dan zijn er veel bezoekers op de weg en wordt het licht feller. Daarnaast kan 
verlichting feller gaan branden bij stilstaande auto’s of bij spoedritten van hulpdiensten (rtvdrenthe, 
2020) (Nacht van de nacht , 2021 a).  
 
Montferland 
De gemeente wil hier vaker het licht uit doen in openbare ruimtes. Zij vinden dit veiliger omdat je 
bijvoorbeeld een auto met koplampen in het donker beter kan zien aankomen dan als de weg 
helemaal verlicht is. Daarnaast bespaart het in het eerste jaren 10% energiekosten en in de latere 
jaren wel 20%. De lampen worden niet weggehaald maar gaan uit, de gemeente is van plan deze 
transitie in de zomermanden doorvoeren. Ook praat de gemeente met verschillende partijen om ook 
verlichting in etalages, kassen, monumenten, bedrijven en sportvelden te verminderen (Stem van 
Montferland, 2020) (Nacht van de nacht , 2021 a).  
 
Heerenveen 
Sinds 2008 is de gemeente Heerenveen al bezig met het gesprek over het terugdringen van kunstlicht 
in samenwerking met de bewoners en bedrijven. Vanaf 2020 gaat de gemeente verder in de 
volgende stap, het uitvoeren van maatregelen en het nadenken over alternatieven voor traditionele 
verlichting. Voorbeelden hiervan zijn het plaatsen van reflectoren op kruispunten van wegen, de 
verlichting verlagen op voetpaden en het gebruiken van witte deklagen in fietspaden. Waar geen 
kunstlicht nodig is zal dit licht verdwijnen. De gemeente vindt bewustwording belangrijk en wilt dat 
de inwoners en bedrijven in de gemeente weten dat donkerte ook van belang is voor welzijn van 
mens en natuur. De vermindering van verlichting sluit ook aan op de plannen van de gemeente om 
energie te besparen (Gemeente Heerenveen, 2020) (Nacht van de nacht , 2021 a). 
 
Interbest 
Interbest is het bedrijf met 180 reclameborden langs de snelweg in Nederland. Deze deden ze uit in 
de nacht van de nacht in 2017, maar ze doen ook hun reclameborden uit tussen één en vijf uur ’s 
nachts. Dit doen ze omdat volgend de data van Rijkswaterstaat waar zij beschikking over hebben 
maar 2% van alle auto’s die dagelijks langs een bord rijden dit tussen deze tijden doen. Het heeft 
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daarom weinig zin om deze reclameborden aan te laten als weinig mensen ze zien. Daarnaast willen 
ze een goed voorbeeld zijn voor andere mediabedrijven (Nacht van de nacht, 2017).  
 

3.9 Conclusie 
Het onderzoeksgebied heeft veel verschillende functies zoals wonen, werken, recreatie, onderwijs en 
winkelen. Er zijn dan ook verschillende partijen. De gebouwen die in dit onderzoek worden bekeken 
zijn horeca, hotels, kantoorpanden en scholen. Overlappende belangen van deze partijen zijn 
kwaliteit, het voldoen aan wet- en regelgeving, veiligheid en besparing op energie/duurzaamheid. 
Daarnaast is er een overlap van belangen bij hotels en horeca. 
De gemeente streeft samen met de BIZ ernaar om in het Knowledge Mile Park een duurzame en 
groene omgeving te creëren in de stadstraat. Deze ambities vormen de basis tot de vraag of 
lichthinder verminderd kan worden.  
Naast de ambities zijn er ook randvoorwaarden rondom licht, zoals de wetgeving. Die stelt dat in een 
werkomgeving een bepaalde lichtintensiteit moet zijn. Daarnaast zijn er regels voor hotels, zoals de 
eis dat het licht in de lobby 24/7 aan moet blijven als ze sterren willen behouden. Ook voor de 
veiligheid in het gebied moeten bepaalde lichten aan blijven. Deze regels maken het moeilijker om 
licht helemaal uit te schakelen.  
Het licht in het gebied komt van allerlei verschillende bronnen. Op sommige plekken (voornamelijk 
pleinen) is het licht feller dan op andere, daarnaast houden veel gebouwen licht aan in de nacht en is 
straatverlichting een erg grote bron van verlichting. Omdat er zo veel verschillende bronnen zijn en 
de lichtsituatie zo complex is, is het lastig om deze goed in beeld te krijgen. Het licht in het gebied is 
een geheel bestaande uit allemaal kleine bronnen die samen een lichtsituatie vormen die 
gezamenlijk tot lichthinder leiden.  
Dat de lichthinder in het gebied afkomstig is van verschillende bronnen, maakt het moeilijk om een 
algemeen passende oplossing te geven.  
Lichthinder (de negatieve effecten van ALAN) zorgen voor een aantal problemen in zowel mens als 
dier en zelfs in planten. ALAN verstoort namelijk het dag-nachtritme en kan leiden tot 
slaapproblemen en problemen in het metabolisme.  
Er zijn al een aantal oplossingen om deze lichthinder te verminderen zoals afschermen, uitschakelen 
en dimmen. Deze oplossingen hebben allemaal eigen voor- en nadelen waardoor er niet één 
oplossing uitspringt die alles zal oplossen. 
Er zijn een aantal voorbeelden van gemeente en bedrijven die al bezig zijn met het verminderen van 
verlichting. Zo is Assen bezig met slimmere verlichting en doet Montferland lichten al deels uit in de 
nacht. Ook Heerenveen is druk bezig om het gesprek te openen een maatregelen te treffen. Het 
bedrijf Interbest, met veel snelwegreclame doet deze vorm van reclameverlichting ook uit rond één 
tot vijf uur ‘s nachts.   
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4. Analyse 
Na het schetsen van de lichtsituatie in het projectgebied kan de analyse worden opgezet. In dit 
hoofdstuk zal de lichtsituatie in het gebied worden geanalyseerd. De voor- en nadelen van de 
matregelen om lichthinder tegen te gaan worden in SWOTS gezet, dit gebeurt in paragraaf 4.1. 
Waarna ze in paragraaf 4.2 zullen worden afgewogen in een multicriteria-analyse om zo de beste 
oplossingen voor het gebied en de verschillende gebouwen met hun functies te vinden. De analyse 
sluit in paragraaf 4.3 af met een korte conclusie 
 

4.1 Kansen en knelpunten 
In deze paragraaf wordt gekeken naar de nul-situatie van het gebied en zal kort worden gekeken 
naar waar knelpunten zitten in het gebied. Daarnaast zullen de kansen en knelpunten van de 
maatregelen worden bekeken, om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van elk alternatief. 
Dit zal de basis vormen voor de multicriteria-analyse. 
 
Aandachtpunten 
De nul-situatie geeft een duidelijk beeld van aandachtlocaties. Maar naast deze locaties zijn er ook 
een aantal andere aandachtspunten, zoals de straatverlichting en of het überhaupt mogelijk is om 
het licht te verminderen. In deze paragraaf worden enkele punten genoemd die gebruikt kunnen 
worden om duidelijker te belichten en wat er zou moeten gebeuren om het licht te verminderen. 
 
Mogelijkheid 
Het plan uit Texel om straatverlichting uit te schakelen bewijst dat het wel degelijk mogelijk is om 
verlichting grotendeels uit te schakelen. De situatie in Texel is natuurlijk anders: in Amsterdam is er 
meer nachtelijk verkeer en zijn er vaak werkzaamheden, waardoor volledig uitschakelen moeilijker 
wordt. Texel kan wel als een goed voorbeeld dienen van wat je kunt doen om lichthinder te 
verminderen. 
Andere alternatieve manieren om lichthinder te verminderen zoals dimmen zijn kansrijk. Het is 
hierbij van belang dat partijen worden meegenomen in het proces, zodat er meer bewustwording 
over lichthinder komt. Ook voor bedrijven is het goed om te weten dat licht uitschakelen niet alleen 
duurzamer is, maar ook kan leiden tot een positief en uniek beeld.  
 
Doelsoorten 
In de inventarisatie is het effect van overmatig licht al kort behandeld. In het projectgebied ligt het 
gevaar vooral bij mens, fauna en duurzaamheid.  
De gemeente heeft doelsoorten opgesteld die extra bescherming nodig hebben in de stad. Een 
aantal soorten op deze lijst heeft extra last van lichtvervuiling, waardoor lichtvervuiling voor deze 
soorten een knelpunt is. Deze soorten kunnen daardoor indicatie vormen van hoe goed het gesteld 
staat met soorten die gevoelig zijn voor licht. Doelsoorten op deze lijst zijn onder andere: ruige 
dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii), laatvlieger (Eptesicus serotinus), huismus (Passer domesticus) 
en andere (water)vogels (Gemeente Amsterdam, 2021 j). 
 
Alternatieve bestaande maatregelen tegen lichtvervuiling 
De verschillende alternatieve maatregelen zijn genoemd in hoofdstuk 3.3.2, deze oplossingen tegen 
lichthinder worden hier geanalyseerd door ze in een SWOT te zetten. Zo worden de positieve en 
negatieve aspecten van de maatregel snel duidelijk.  
Een SWOT is een tabel met daarin de sterktes, zwaktes, kansen en knelpunten. Deze wordt gebruikt 
om overzichtelijk alle voor- en nadelen van de bestaande maatregelen op te sommen. In deze SWOTS 
zijn de kansen en knelpunten van de bestaande maatregelen opgesomd.  
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Tabel 4.1: SWOTS-maatregelen. In deze tabel staan alle sterke en zwakke punten, kansen en 
knelpunten van de gekozen maatregelen. Deze punten zijn gebaseerd op de lichthinder en 
lichtsituatie; alle punten in de tabel hebben daarom te maken met licht en veiligheid. Deze SWOTS 
zullen de basis vormen van de multicriteria-analyse en dienen als overzicht voor de gekozen 
maatregelen.  

Afschermen 

Sterkte Zwaktes 

• Voorkomt lichtverstrooiing 

• Voorkomt horizontale verblinding 

• Verlicht enkel wat verlicht moet worden 

• Geen negatief effect op veiligheid 

• Geen energiebesparing, niet duurzamer 

• Geen vermindering van lichtintensiteit 
 

Kansen Knelpunten 

• Kan op allerlei verschillende soorten lampen 
worden toegepast 
 

• Extra kosten en werk voor installering 

• Vooral van toepassing op straatverlichting 

Uitzetten 

Sterkte Zwaktes 

• Duurzaam/Bespaart energie 

• Voorkomt onnodig licht 

• Meest effectief in het voorkomen van 
lichthinder 

• Licht is uit als er niemand is 

• Geen investering nodig 

• Moet een goed plan voor worden opgesteld over 
wie verantwoordelijk is 

• Handmatig 

• Wordt gezien als minder veilig  
 

 

Kansen Knelpunten 

• Geen nieuwe lichten/verandering nodig 

• Bevordert oplettendheid1 

• Kan vergeten worden (niet automatisch) 

• Men kan minder goed zien in donker (vermoeide 
ogen) 

• Sommige gebieden moeten volgens de wet verlicht 
zijn (zoals de directe werkomgeving) 

Dimmen 

Sterkte Zwaktes 

• Vermindert lichthinder 

• Bespaart energie 

• Minder lichtintensiteit 

• Flexibel 

• Duur 

• Kan flikkerend licht opleveren 

• Niet alle lampen kunnen standaard gedimd worden 

Kansen Knelpunten 

• Kan levensduur verlengen bij led 

• Kan sfeer positief beïnvloeden 

• Meer invloed op de hoeveelheid licht in de 
ruimte 

• Ogen sneller moe bij weinig of gedimd licht  

Sensoren 

Sterkte Zwaktes 

• Licht is uit als er niemand is • Lichtintensiteit is niet aangepast 

Kansen Knelpunten 

 
1 Een donkere omgeving zorgt voor oplettendheid. Dit komt omdat mensen minder risico zullen nemen en veiliger gedrag 
zullen vertonen als ze inschatten dat een situatie gevaarlijk is. In het donker schat men vaak in dat het gevaarlijk is, 
waardoor ze dus veilig(er) gedrag zullen vertonen (Vereniging voor Sterrenkunde, 2012).  
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• Geen beleid nodig, gaat automatisch 

• Schrikt inbrekers af 

• Kan soms het licht uitdoen als niemand beweegt 
maar er wel mensen zijn (mensen die stilzitten) 

• Moet worden geïnstalleerd (extra kosten en 
werk) 

• In de buitenomgeving niet ideaal als er veel 
verkeer/veel dieren zijn 

• Schrikt dieren af 

Timers 

Sterkte  Zwaktes 

• Licht is uit als er niemand is 

• Gebruikers kunnen zelf tijden bepalen voor 
lichtgebruik 

• Lichtintensiteit is niet aangepast 

• Lichtverstrooiing blijft hetzelfde 

Kansen Knelpunten 

• Geen beleid nodig, gaat automatisch • Als mensen aanwezig zijn buiten de tijd van de 
timers zitten ze in het donker 

• Moet worden geïnstalleerd (extra kosten en 
werk) 

Kleuren licht 

Sterkte Zwaktes 

• Licht met lage golflengte heeft minder negatief 
effect op fauna 
 

• Verschil tussen organisme voor gewenste kleur 

• Verandering waarneming van andere kleuren2 

• Niet minder energieverspillend of duurzamer 

Kansen Knelpunten 

• Kan sfeer beïnvloeden 

• Groot spectrum beschikbaar van kleuren (veel 
verschillende opties) 

• Vergt installatie nieuwe lampen 

• Bedrijven en hotels hebben vaak hun eigen 
kleuren (‘branding’)  

Reflectoren 

Sterkte Zwaktes 

• Bevordert zichtbaarheid 

• Geen lichtbron dus draag niets bij aan 
lichthinder 

• Goedkoop 

• Veiliger dan geen licht 

• Moet verlicht worden om zichtbaar te zijn (geen 
lichtbron van zichzelf) 

• Minder veilig dan licht  

Kansen Knelpunten 

• Bevorderen zichtbaarheid objecten in de nacht • Mogelijke lichtverstrooiing3 

 

  

 
2 Kleurenlicht beperkt het zicht afhankelijk van kleur. Als er rood licht bijvoorbeeld wordt gebruikt zien witte objecten er 
rood uit, blauwe objecten worden zwart, waardoor de waarneming van een persoon veranderd en objecten minder goed 
zichtbaar worden.  

 
3 Een reflector mag het licht niet recht omhoog naar de hemel schijnen. Als ze dus met een hoek omhoog geplaatst zijn 
zorgen ze voor lichtvervuiling. Door de lichtverstrooiing die omhoog schijnt bij een verkeerd geplaatste reflector zal de 
hemel minder helder worden omdat dat gelijk staat aan omhoog schijnend licht (Falchi, Cinzano, Elvidge, Keith, & Haim, 
2011).  
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4.2 Multicriteria-analyse 
Er zijn veel verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om lichthinder te verminderen, 
deze zijn genoemd in 3.5.2. Deze maatregelen zullen nu worden afgewogen. Dit is een algemene 
afweging van de maatregelen en daarom nog niet toegespitst op het gebied. Veel van deze 
maatregelen kunnen ook gecombineerd worden. 
Een multicriteria-analyse wordt gebruikt om de juiste oplossingen te vinden door middel van het 
afwegen van verschillende criteria. Bij deze analyse gaat het erom om de meest passende oplossing 
te vinden: de ene maatregel is niet beter dan de andere, het scoort enkel hoger op andere criteria. 
Door het afwegen van verschillende criteria worden alle aspecten van de maatregel duidelijk en is er 
een overzicht van de sterke en minder sterke punten van een oplossing. De criteria van een 
dergelijke analyse kunnen zelf worden opgesteld.  
Voor dit onderzoek zijn de volgende criteria opgesteld: 
Vermindering licht 
Met vermindering van licht wordt gekeken in hoeverre er minder licht wordt gebruikt met deze 
maatregel. De beste manier om lichthinder te voorkomen is namelijk het verminderen van de bron; 
licht.  
Duurzaamheid 
Een belangrijke ambitie van zowel de BIZ Knowledge Mile als de gemeente is dat de omgeving moet 
verduurzamen. Dit zal gemeten worden door te kijken hoeveel energie deze maatregel bespaart.  
Lichtintensiteit 
Door de lichtintensiteit te verminderen kan de lichthinder ook omlaaggaan. Hoe hoger de 
lichtintensiteit hoe negatiever de score. Dit criterium kan ook berekend worden door voor elke 
maatregel een luxmeting te houden.  
Effect op mens 
Het effect op de mens is relevant omdat mensen door lichthinder veel fysieke en mentale problemen 
kunnen oplopen. De score op dit criterium zal hoog zijn als de lichtintensiteit hoog blijft en of als de 
maatregel geen rekening houdt met de uitstraling van blauw licht.  
Effect op fauna 
Dit criterium zal zich richten op het effect van de maatregel op fauna en hoe groot de lichthinder is 
die de fauna ervaart. Ook voor dit criterium moeten lichtintensiteit en hoeveelheid licht 
meegenomen worden in de meting. Het effect op fauna zal ook de kleur van licht meenemen. Dit 
criterium is gekozen omdat het belangrijk is om ervoor te zorgen dat de natuur en biodiversiteit in 
het gebied goed beschermd blijft. 
Sfeer 
Dit criterium beoordeelt hoeveel de maatregel de sfeer kan beïnvloeden. Dit is belangrijk voor 
sommige panden zoals voor horeca of hotels. Hoe beter de maatregel sfeer kan beïnvloeden hoe 
hoger de score. Dit is gekozen omdat het van belang kan zijn voor bedrijven die afhankelijk zijn van 
identiteit en een aantrekkelijke omgeving.  
Veiligheid 
Bij de voorgestelde maatregelen is het van belang dat de veiligheid niet negatief beïnvloed wordt. De 
nieuwe maatregelen moeten net zo veilig zijn als in de huidige lichtsituatie. Dit criterium is moeilijker 
te meten dan andere, omdat het uitzetten van licht niet minder veilig is. Als de maatregel positieve 
invloed heeft op veiligheid zal de score hoger zijn.  
Vermindering verstrooiing 
Verstrooiing van licht zorgt voor overmatige en onnodige lichthinder. Het is belangrijk om verstrooid 
licht tegen te gaan zodat het licht alleen schijnt waar dit nodig is. Hoe minder licht op onnodige 
plekken komt, hoe hoger de score van de maatregel.  
Hoe gewild is deze alternatieve vorm (acceptatie) 
Hoe zouden mensen reageren als deze vorm wordt toegepast? Wordt deze vorm geaccepteerd door 
wetgeving, werknemers en bewoners? Als de maatregel veel kritiek kan verwachten, zal deze 
maatregel lager scoren.  
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Mate van uitvoerbaarheid 
Hoeveel moeite kost het om deze alternatieve oplossing te implementeren? Zijn er veel complicaties 
of kost het extra veel geld? Als een maatregel complex is om te installeren of meer geld kost, zal de 
score lager zijn. 
 
De criteria die zijn gekozen staan hieronder in tabel 4.4. In deze tabel wordt ook uitgelegd hoe de 
criteria worden getoetst en hoe ze hoog of laag kunnen scoren. 
 
Tabel 4.4: Criteria en hoe ze getoetst worden. De gekozen criteria in te tabel zullen in de multicriteria-
analyse een bepaalde score krijgen. De tabel legt uit wanneer een criteria een bepaalde score 
ontvangt. Daarnaast geeft de tabel aan hoe de criteria getoetst kunnen worden. Deze tabel zal 
daarom informatie geven hoe de score voor de uiteindelijke multicriteria-analyse moet worden 
beoordeeld.  

 Manier van toetsen Scoort “++” 
als: 

Scoort “+” 
als: 

Scoort “0” 
als: 

Scoort “-” als: Scoort “--” als: Scoort “+/-” als: 

Vermindering 
licht 

De hoeveelheid licht 
neemt af als het uitgezet 
wordt, hoeveel het 
aandeel licht afneemt in 
een ruimte bepaalt hoe 
hoog dit criterium scoort. 

Bij 80% of 
meer 
vermindering 
licht 

Bij meer dan 
40% 
vermindering 
licht 

Matige 
vermindering: 
21 tot 40% 

Minimale 
vermindering 
licht (tot 20%) 

Geen 
vermindering 
licht 

De vermindering 
varieert 
afhankelijk van 
het meetmoment 

Duurzaamheid Via energiegebruik, bij 
duurzame maatregelen 
zal het energieverbruik 
minder zijn. 

Duidelijk 
merkbare 
energiebespar
ing 

Matige 
energiebespar
ing  

Geen invloed 
op de 
energiebespar
ing 

Minimale 
energiebespar
ing 

Geen 
energiebesparin
g 

Niet van 
toepassing bij dit 
criterium 

Lichtintensiteit Hoe minder lx hoe lager 
de lichtintensiteit; dit kan 
gemeten worden met een 
luxmeter. 

Minder dan 
300 lx 

Minder dan 
500 lx 

Geen invloed 
op gemeten lx 

Meer dan 500 
lx 

Meer dan 1000 
lx 

De lichtintensiteit 
is afhankelijk van 
de soort lamp en 
hoe fel die staat 
ingesteld 

Effect op mens Door lichthinder: hoe 
meer hinder de mens 
ervaart hoe slechter de 
score. 

Geen 
lichthinder 

Lichte hinder, 
geen 
langdurige 
gevolgen 

Geen invloed/ 
invloed niet 
bekend 

Matige 
lichthinder, 
lichte 
langdurige 
gevolgen 

Maximale 
lichthinder 

Mate van hinder 
afhankelijk van 
kleur 

Effect op fauna Door lichthinder, als 
literatuur bewijst dat de 
fauna (en overige natuur) 
negatief effect ervaart 
door een maatregel. 

Geen 
lichthinder 

Lichte hinder, 
geen 
langdurige 
gevolgen 

Geen invloed/ 
invloed niet 
bekend 

Matige 
lichthinder, 
lichte 
langdurige 
gevolgen 

Maximale 
lichthinder 

Hinder afhankelijk 
van kleur 

Sfeer Hoeveel de sfeer 
beïnvloed kan worden 
bepaald hoe een 
maatregel scoort op dit 
criterium. 

Sfeer is 
beïnvloedbaar 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Niet van 
toepassing 

Sfeer niet 
beïnvloedbaar 

Niet van 
toepassing 

Veiligheid Veiligheid wordt deels 
bepaald door hoe veilig 
het voelt. Als er duidelijk 
bewijs is dat er meer 
ongelukken of inbraken 
zijn bij een bepaalde 
maatregel scoort dit punt 
lager. 

(Mogelijke) 
een toename 
van het 
gevoel van 
veiligheid 

(Mogelijk) een 
lichte 
toename in 
het gevoel 
van veiligheid 

Geen invloed 
Geen toe- of 
afname van 
het gevoel 
van veiligheid 

(Mogelijk) een 
lichte afname 
in het gevoel 
van veiligheid 

(Mogelijk) een 
afname in het 
gevoel van 
veiligheid 

Invloed 
afhankelijk van 
toepassing en 
lichtfrequentie 
 

Vermindering 
verstrooiing 

Hoeveel licht er op de 
juiste plek komt en niet 
buiten deze plek valt. 

Geen 
verstrooiing 

Minimale 
verstrooiing, 
zijdelings of 
omhoog 

Verstrooiing 
alleen 
zijdelings  

Verstrooiing  
zijdelings en 
lichte 
verstrooiing 
omhoog 

Verstrooiing 
omhoog, 
zijdelings 

Bij reflectoren is 
verstrooiing 
afhankelijk van 
hoe de reflector is 
geplaatst, als deze 
licht omhoog 
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terug straalt is de 
score negatief.  

Acceptatie De reactie van bedrijven 
en bewoners als een 
maatregel wordt 
uitgevoerd. Hoe reageren 
mensen naar verwachting 
op deze maatregel (wat is 
de ontvangen feedback). 
Ook gebaseerd op de 
casus Texel. 

Grotendeels 
positieve 
feedback 

Positieve 
feedback met 
lichte 
kritiekpuntjes 

Geen reactie 
van 
betrokkenen 

Lichte kritiek 
van 
betrokkenen 
met aantal 
positieve 
punten 

Veel kritiek van 
betrokkenen 

Gemixte positieve 
en negatieve 
reacties 

Mate van 
uitvoerbarheid 

Hoeveel extra werk en 
geld er nodig is om dit te 
implementeren. 

Geen extra 
geld of 
installatie 

Weinig extra 
kosten, licht 
werk   

Niet van 
toepassing 

Extra kosten 
en eenmalige 
installatie van 
maatregel 

Extra kosten en 
meerdere 
malen werk 

Niet van 
toepassing 

 
 
Tabel 4.5: Multicriteria-analyse. De Muliticriteria-analyse geeft informatie over de maatregelen en 
hoe ze scoren op de gekozen criteria. Dit geeft informatie over op welke manier de maatregelen 
gebruikt kunnen worden. De plussen en minnen geven aan of de score hoog of laag is voor het 
criteria. De kleuren corresponderen met de score waarbij groen een goede score is en rood een 
slechte score. Geel en grijs geven daarbij aan of de score neutraal of afhankelijk is.   

 
Uit de multicriteria-analyse (mca) in tabel 4.5 kunnen een aantal conclusies getrokken worden.  
Het blijkt bijvoorbeeld dat afschermen goed zou kunnen werken, deze maatregel kan de sfeer echter 
niet beïnvloeden en heeft weinig invloed op energiebesparing.  
Uitzetten heeft het meest effect op de lichthinder maar is wellicht niet een erg gewilde oplossing 
omdat het voor een slechte sfeer zorgt en mensen zich niet prettig voelen in het donker. Dit hoeft de 
veiligheid niet aan te tasten, maar men ervaart dit misschien wel zo. Daarnaast zorgt te weinig licht 
ook voor vermoeide ogen.  
Sensoren en dimmers hebben weinig effect en scoren voornamelijk neutraal.  
Variatie van kleur licht is het meest genuanceerd: het effect van die maatregel hangt erg af van hoe 
en welke je kleur gebruikt. Ook zal de acceptatie niet bij iedereen hetzelfde zijn: verschillende 
kleuren licht geven namelijk een andere sfeer die soms niet bij het imago van het bedrijf past. 
Reflectoren zijn zelf geen lichtbron en werken daarom goed voor vermindering van lichthinder, maar 
werken praktisch hetzelfde als het licht uitzetten. Daarnaast is deze maatregel alleen werkzaam en 
nuttig als het licht recht op de reflector geschenen wordt. 

Maatregel 
Criteria 

Afschermen Uitzetten Dimmen Sensoren Timers Kleur Reflector 

Vermindering licht +/- ++ - + + -- ++ 

Duurzaamheid -- ++ + + ++ 0 ++ 

Lichtintensiteit 0 ++ ++ 0 0 +/- ++ 

Effect op mens + 0 - 0 0 +/- 0 

Effect op fauna + ++ + 0 0 +/- + 

Sfeer -- -- ++ -- -- ++ -- 

Veiligheid ++ +/- 0 + 0 +/-  0 (+/-) 

Vermindering 
Verstrooiing 

++ ++ + -- -- -- +/- 

Acceptatie + -- ++ ++ ++ +/- - 

Mate van 
uitvoerbaarheid 

+ + + - - - ++ 

+: goed, ++: zeer goed, -: Slecht, --: zeer slecht, 0: geen invloed/neutraal, +/-: afhankelijk van hoe het 
gebruikt wordt goed of slecht 
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Maatregelen bij functie  
De multicriteria-analyse geeft een goed beeld over welke maatregelen welke effecten kunnen 
hebben. Aan de hand van de analyse kan worden vastgesteld welke maatregel past bij welke situatie 
of functie. Elk bedrijf heeft een andere situatie waardoor de lichtsituatie bij elk bedrijf anders is. Zo 
blijven hotels de hele nacht open en horeca sluit vaak laat in de nacht, terwijl kantoorpanden en 
onderwijsgebouwen dicht kunnen tijdens de nacht.  
Uitzetten bijvoorbeeld werkt erg goed voor scholen omdat er geen mensen meer zijn. Uitzetten heeft 
een grote impact op de lichthinder en lichtvervuiling maar wordt als niet prettig ervaren.  
Afschermen werkt als er veel lichtverstrooiing is. Dit zou een oplossing kunnen zijn als het licht 
verplicht aan moet op een precieze locatie, zoals boven een werkplek.  
Dimmen, sensoren en timers kunnen gecombineerd worden op plekken waar niet altijd mensen zijn 
in de nacht of waar minder mensen zijn maar er nog wel bezoekers te verwachten zijn. Aangezien 
deze maatregelen geprogrammeerd kunnen worden (vooral timers) werkt dit goed als er geen 
persoon aanwezig is om de lichten uit te zetten.  
Kleurlicht werkt goed tegen lichthinder van specifieke (dier)soorten en kan worden toegepast om 
sfeer te beïnvloeden. Als er een ergens bepaalde sfeer gewenst is, kan dit bereikt worden door 
dimmen of kleurenlicht.  
Reflectoren werken in theorie hetzelfde als uitzetten. Ze kunnen echter gebruikt worden om 
objecten toch te verlichten zonder er direct licht op te schijnen. Dit werkt niet goed in gebouwen 
maar kan wel buiten gebouwen en langs wegen toegepast worden.  
Elk bedrijf kan deze multicriteria toepassen op hun eigen situatie door te kiezen welke criteria zij 
belangrijk vinden. Dit wordt uitgelegd in paragraaf 5. 5.   
 

4.3 Conclusie 
De oplossingen die toe te passen zijn in het gebied zijn onderzocht in verschillende SWOTS en in een 
multicriteria-analyse. Elke oplossing heeft voor- en nadelen, waarbij uitzetten het meest de 
lichthinder vermindert (zolang het licht daadwerkelijk uitblijft), dimmen en sensoren neutraal scoren 
en het er bij kleurlicht van afhangt hoe die oplossing gebruikt wordt.  
Wat past bij welke partij is afhankelijk van beleid, bezoekers en belangen. Elke partij heeft 
verschillende mogelijk passende oplossingen die in het volgende hoofdstuk zullen worden 
uitgeschreven tot een daadwerkelijk plan. De bedrijven kunnen de multicriteria-analyse gebruiken bij 
het kiezen van een passende maatregel.  
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5. Planfase 
Na de inventarisatiefase en analysefase kan een specifiek plan worden opgesteld om te lichthinder in 
het gebied te verminderen. Dit hoofdstuk zal ingaan op specifieke acties die ondernomen kunnen 
worden om de lichthinder in het gebied te verminderen. Eerst zal een lijst met maatregelen worden 
gepresenteerd waarna er een algemeen advies voor het hele gebied wordt gegeven. Vervolgens zal 
er een specifiek advies voor bedrijven worden opgesteld. Daarna zal worden uitgelegd hoe de mca 
kan worden toegepast. Dit hoofdstuk sluit af met een eindkaart die een overzicht geeft van de 
toegepaste maatregelen en waar ze in het KMP passen. 
 

5.1 Lijst met maatregelen en waarvoor ze nuttig zijn 
Om duidelijk te maken welke maatregelen waarvoor nuttig zijn, is hieronder een lijst opgesteld met 
maatregelen en waarvoor ze precies te gebruiken zijn (zie tabel 5.1). Deze lijst dient als basis van 
informatievoorziening aan de partijen die willen meewerken aan lichtvermindering.  Ook zal deze 
paragraaf een kaart tonen met waar maatregelen kunnen worden genomen, deze kan een 
toekomstbeeld schetsen over hoe het gebied er in de toekomst uit kan zien.  
 
Tabel 5.1: Maatregelen en wanneer te gebruiken. Deze tabel geeft weer welke maatregelen er 
besproken zijn in dit verslag. In de rechterkolom wordt uitgelegd wanneer ze te gebruiken zijn, in 
welke situaties en waarvoor ze nuttig kunnen zijn. 

Maatregel Omschrijving 

Afschermen Het afschermen van licht kan gedaan worden door andere armaturen te installeren op 
lampen of door bijvoorbeeld gordijnen dicht te laten zodat er geen licht naar buiten 
schijnt. Deze maatregel kan genomen worden als er sprake is van lichtverstrooiing of als 
licht van binnenuit een gebouw door de ramen naar buiten schijnt. 

Dimmen Het dimmen van licht kan gebruikt worden als de lichtintensiteit van een lamp te hoog 
wordt. In lichtintensiteit is een woonkamer 50 lx, en het daglicht 10 000 - dus hoog zou 
zijn 1000 lx, dat is een lichtintensiteit op een bewolkte dag. Dimmen kan ook gebruikt 
worden als het licht uit kan (als er geen bezoekers zijn) maar om een reden niet uit 
wordt gedaan, bijvoorbeeld voor veiligheid. Ook kan deze maatregel gebruikt worden 
om sfeer te beïnvloeden. Dimmen kan samen met sensoren en timers. 

Kleur Kleur kan gebruikt worden om bepaalde diersoorten te beschermen door licht te 
gebruiken dat zij niet kunnen zien. Kleur kan daarnaast gebruikt worden om sfeer te 
beïnvloeden en om een bepaalde identiteit te creëren.  

Reflectoren Als een object zichtbaar gemaakt moet worden in een donkere ruimte kan men gebruik 
maken van reflectoren. Hiervoor moet er wel een andere lichtbron zijn die op de 
reflector schijnt. Reflectoren werken in de nacht goed voor zichtbaarheid van wegen en 
fietsers omdat die voornamelijk zichtbaar moeten zijn voor bestuurders, die koplampen 
hebben.  

Sensoren Als er niet goed voorspeld kan worden wanneer er mensen in een gebouw zijn, zijn 
sensoren een goede oplossing. Ook bij inbraakgevaar werken sensorlampen goed. Deze 
springen aan bij beweging waardoor er alleen licht is als er mensen en/of beweging zijn.  

Timers Als er duidelijk schema is van wanneer er mensen in een gebouw zijn en wanneer niet 
kunnen er timers worden geïnstalleerd. Deze timers zorgen ervoor dat het licht alleen 
aan staat rond bepaalde tijden. 

Uitzetten Als er geen reden is om het licht aan te houden en er is niemand in een gebouw rond 
een bepaalde tijd, dan wordt het licht uitgezet. Dit bespaart direct energie en geld. 

 

5.2 Algemeen plan 
Er wordt eerst een algemeen plan opgesteld voor het hele gebied. Dit plan bevat adviezen die 
kunnen kan gelden voor allerlei gebouwen en voor straatverlichting.  
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- Licht uitzetten in gebouwen: uitzetten tussen 23:00 en 5:00 als er geen bezoekers zijn in het 

gebouw 
- Lichtintensiteit verminderen op de pleinen door het licht te dimmen  
- Besef bevorderen bij bedrijven dat minder licht ook deel kan zijn van je identiteit en het 

gebruikt kan worden om juist mensen te trekken  
- Betrek en informeer bewoners en bedrijven in het gebied van ontwikkelingen. Het is 

belangrijk dat bewoners zich betrokken voelen en weten wat er gaande is. 
- Neem voorbeelden uit casussen in paragraaf 3.7 waar licht al is verminderd en waar daarop 

positieve effecten waren te meten. Deze kunnen nieuwe informatie geven over wat er mis 
kan gaan of juist goed kan gaan. Als uit een casus bijvoorbeeld blijkt dat mensen groen licht 
niet accepteren kan dit meegenomen worden door andere kleuren licht te proberen. 

- Zorg ervoor dat de innovaties op het gebied van lichtvermindering worden gepromoot (zie 
bijvoorbeeld de casus Assen in paragraaf 3.7). Houd bij nieuwe gebouwen bijvoorbeeld al 
rekening met hoe het licht uitstraalt. 

- Doe mee aan bewustwording van overmatig licht bij evenementen  
- Zorg voor feedback en monitoring en kijk hoe de situatie is verminderd door lichtmetingen te 

doen of een doelsoort in de gaten te houden.  
- Het kan nuttig zijn om proeven te doen met veiligheid om duidelijk te krijgen wat het effect is 

van minder licht op de veiligheid in Amsterdam omdat het nog niet duidelijk is wat de 
effecten van minder licht daadwerkelijk zijn op veiligheid. 

De relevante punten die extra uitleg of toelichting vergen zullen hieronder worden uitgelegd.  
 
Opzetten van een bewustwordingsnacht 
Op 30 oktober 2021 is de eerstkomende Nacht van de Nacht. Dit is een nacht waarbij bedrijven 
worden aangespoord om alle lichten de hele nacht uit te laten (Nacht van de Nacht, 2021 b). Dit 
soort initiatieven kunnen gebruikt worden om bewustwording te creëren in het gebied. Het is 
daardoor een goed idee om zo’n avond of nacht te organiseren en hieromheen een evenement te 
maken met informatievoorziening en een feedbackmoment. Ideeën voor het organiseren van dit 
soort evenementen zijn bijvoorbeeld workshops en bijeenkomsten met gastsprekers of een wedstrijd 
voor de laagste lichtintensiteit. Van tevoren moeten bedrijven worden benaderd om mee te doen. 
Hierbij kan informatie over het probleem van lichthinder en bewustwording over de positieve 
effecten van het uitschakelen van licht bedrijven motiveren om mee te doen.  
Na afloop is er dan een feedbackmoment, waarin participanten en bewoners hun mening kunnen 
geven over hoe ze de nacht hebben ervaren en of het invloed had. Als het goed en positief 
ontvangen wordt, kan het meerdere keren per jaar worden gedaan, bijvoorbeeld door aan te sluiten 
bij de volgende evenementen omtrent duurzaamheid en licht: 

- Nacht van de nacht (30 oktober 2021) 
- Earth Day (22 April 2022) 
- Earth Hour (26 maart 2022) 

 
Evaluatie 
Het is van belang dat de actoren en bewoners elke stap van het proces mee worden genomen. Zo 
weten ze wat er gaande is en kunnen zij hun mening uitspreken en met eigen ideeën en initiatieven 
komen. Deze feedback kan belangrijk zijn om te verbeteren. Dit sluit ook aan bij de ambitie van de 
gemeente voor participatie van bewoners en gebruikers.  
Een belangrijke basis voor het monitoren is om de lichtintensiteit elk jaar te meten. Zo kan worden 
vastgelegd of de lichtintensiteit omlaag blijft gaan of wellicht stagneert na een tijdje. Het is hierbij 
van belang dat die meting op hetzelfde moment en dezelfde plaatsen gebeurt elk jaar.  
De laatste manier van evaluatie ontvangen is het in de gaten houden van doelsoorten door deze te 
monitoren. Nachtdieren als motten en vleermuizen kunnen als indicatiesoort dienen om te kijken 
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hoe het met de lichtsituatie gesteld is. Als deze soorten achteruitgaan kan het zijn dat de lichthinder 
te groot is. Het is belangrijk te begrijpen dat de achteruitgang van een soort door verschillende 
dingen kan gebeuren en dat het niet alleen aan de lichtsituatie kan liggen, wel geeft het een 
algemeen beeld over de lichtsituatie als deze soorten achteruitgaan.  
 
Redenen om lichthinder te verminderen 
Het is belangrijk om te weten waarom lichthinder een probleem is en wat de voordelen zijn van het 
voorkomen van lichthinder. Zo wordt het makkelijker voor bedrijven en bewoners om te begrijpen 
wat er aan de hand is en waarom het een belangrijk onderwerp is. Eerder in het verslag is er al kort 
ingegaan op de problemen omtrent ALAN ofwel te veel artificieel licht in de nacht.  
De voornaamste reden om lichthinder te verminderen is de gezondheid. ALAN heeft invloed op de 
gezondheid van mens en fauna en kan zelfs de groei van planten verstoren. Om een gezonde 
omgeving te behouden is het is daarom van belang om deze lichthinder te beperken. Daarnaast is het 
voordelig om minder licht te gebruiken omdat het duurzamer is en het energie kan besparen, wat 
een kostenbesparing oplevert. De redenen om lichthinder te verminderen moeten duidelijk zijn 
zodat er meer argumenten zijn om mensen te overtuigen de lichthinder aan te pakken en minder 
licht te gebruiken. Het is daarom van belang om de betrokkenen te informeren over deze redenen.  
 
Gevoelige locaties (voor fauna) 
Gevoelige locaties met extra aandacht voor fauna moeten extra beschermd worden omdat fauna 
veel invloed van lichthinder kan ervaren en dit slecht kan zijn voor het ecosysteem. Gevoelige 
plekken zijn met name de parken en de ecologische structuren/groenstructuren zijn. Ook 
vleermuisroutes zijn gevoelige locaties, omdat vleermuizen nachtdieren zijn en veel negatieve 
invloed ervaren van ALAN. Voor deze plekken is extra aandacht nodig en zullen extra maatregelen 
genomen worden. Bij verbindingszones zal de lichtintensiteit zo veel mogelijk omlaag moeten, 
waarbij extra dimmen een oplossing zou bieden. Voor plekken waar veel vleermuizen zijn is het 
nuttig om te letten op de kleur van het licht (Kleuren met een lage golffrequentie, warme kleuren, 
zoals rood of oranje). Voor de gevoelige locaties zie figuur 3.3. 
 
Straatverlichting 
De straatverlichting is voornamelijk problematisch op de pleinen: Amstelplein en Mr. Visserplein. 
Hier is de verlichting erg fel, waardoor op deze plek licht gedimd moet worden. De straatverlichting 
in de rest van het gebied is minder fel, maar zou bijvoorbeeld een zachtere kleur kunnen aannemen. 
Op plekken waar weinig mensen komen of vleermuizen veel aanwezig zijn kan rood licht gebruikt 
worden. Ook kunnen langs de autoweg meer reflectoren geplaatst worden zodat er minder 
straatverlichting nodig is.  
 
Programmeren dimmers, timers en sensoren 
Omdat dimmers, timers en sensoren geprogrammeerd kunnen worden is het mogelijk om 
verschillende typen sensoren toe te passen op dimmers en gewone lampen. Zo kunnen timers en 
sensoren samen geprogrammeerd worden zodat de sensoren aan gaan als de lampen uit staan, 
zodat er bij beweging alsnog licht is. Er kunnen ook verschillende soorten sensoren toegepast 
worden. Bewegingssensoren bijvoorbeeld laten lichten aanspringen als er beweging is, maar er zijn 
ook infrarood sensoren of lichtintensiteit-sensoren. Deze zorgen ervoor dat lichten aanspringen als 
het te donker is of als er warmte in de buurt is. Lichtintensiteit-sensoren kunnen nuttig zijn op 
plekken waar veel licht is: als er te veel licht in de nacht is zullen deze lampen uit blijven en pas als 
het echt donker is kunnen deze lichten aan.  
 

5.3 Specifiek advies gebouwen 
Het algemene plan is ook geldig voor de onderzochte gebouwen (hotels, horeca, kantoorpanden, 
scholen).  Maar om in te spelen op de specifieke wensen en eisen van verschillende gebouwen en 



46 | P a g i n a  
 

bedrijven wordt een specifieker advies opgesteld. Deze paragraaf is opgedeeld in kantoorpanden, 
hotels, horeca en scholen, de bedrijven die in dit soort gebouwen zitten kunnen zo kijken welke 
gebouwen op hun bedrijf van toepassing zijn.  
 
Kantoorpanden 
Bij kantoorpanden hangt het ervan af of er mensen aanwezig zijn. Sommige bedrijven gaan wellicht 
in de nacht nog door met werken terwijl in hetzelfde gebouw andere mensen niet doorwerken. Bij 
kantoorpanden kan het zijn dat mensen in de nacht doorwerken. Als dit het geval is kunnen de 
lichten wettelijk niet uitgezet worden vanwege het Arbobesluit.  
Omdat het wellicht niet altijd te voorspellen is of en hoeveel mensen ‘s avonds aanwezig zijn, kan 
vooral ingezet worden op het gebruik van sensoren. Is er een duidelijk rooster van wie wanneer 
werkt, dan kunnen er ook timers gebruikt worden of kan het licht helemaal worden uitgezet door de 
laatst werkende persoon. Als er de hele nacht wordt doorgewerkt moeten de werkplaatsen verlicht 
blijven, maar kan de rest van het licht worden gedimd.  
Het lijkt in de multicriteria-analyse alsof dimmen en sensoren moeilijk uitvoerbaar zijn, maar het 
voordeel van deze maatregelen is dat het vrijwel automatisch gaat na het installeren, waardoor het 
op de lange termijn juist minder werk oplevert.  
 
Hotels 
Voor hotels is het verminderen van licht complex, omdat hotels erg afhankelijk zijn van sfeer en 
wetgeving. Hotels blijven ‘s nachts open, en de lobby van het hotel moet in de nacht ook verlicht zijn 
voor als er mensen langskomen of inchecken. Hierdoor is uitzetten van licht alleen mogelijk in de 
kamers waar geen mensen zijn en moet het licht in de lobby aanblijven, net zoals het licht in de 
liftschachten. Dit kan wel worden verminderd door maar een aantal lampen te laten branden 
(bijvoorbeeld maximaal 5 in de lobby) of lampen te dimmen.  
Over het algemeen geldt als advies dat, als het kan, de lichten uit moeten. Maar is het onrealistisch 
om te verwachten dat elk hotel iedere avond handmatig de lichten uit zal zetten. Ook hebben veel 
hotels te maken met het beleid van de hotelketen waarbij ze zijn aangesloten.  
Het gebruik van verschillende kleuren licht is voor hotels onrealistisch, omdat het licht niet vaak zal 
aansluiten bij de ‘branding’. Dimmen in hotels is nog niet veel onderzocht. Dimmen zou moeten 
worden geautomatiseerd mocht dit toegepast worden (Westerborg, 2021).  
Daarnaast kunnen gasten worden aangemoedigd om het licht uit te zetten of af te schermen door 
gordijnen dicht te doen. Dit kan gestimuleerd worden door promotie en informatie over waarom het 
goed is om de gordijnen dicht te laten in de avond en nacht.  
Het licht in de lobby kan worden gedimd totdat er iemand de deur opendoet door gebruik te maken 
van sensoren. Ander licht in hotels kan zo veel mogelijk uit, of net als op de gangen eenzelfde 
systeem met dimmen en sensoren. 
 
Horeca  
Ook horeca blijft lang open en kan soms tot diep in de nacht verlicht blijven. Zolang er mensen in de 
nacht aanwezig zijn is er een reden om het licht aan te houden. Tijdens het gebiedsbezoek was alle 
horeca dicht vanwege de lockdown, maar zelfs tijdens deze lockdown bleven sommige lichten aan in 
horeca. Als horeca gesloten is dan kunnen deze lichten uit.  
Als de horeca weer volop open is, zou gewerkt kunnen worden met dimmers en andere kleuren licht. 
Sommige horecabedrijven in het gebied blijven langer open dan andere, er is daarom ook niet één 
oplossing die werkt voor alle horecazaken in het gebied.  
Bij horecabedrijven is het goed om gebruik te maken van een combinatie van maatregelen, zoals een 
combi tussen kleurenlicht, dimmen en sensoren of timers. Dit ook omdat het de sfeer kan 
beïnvloeden (zie multicriteria-analyse), wat belangrijk is voor de aantrekkelijkheid van de horeca. 
Daarnaast kan het veranderen van licht het imago ook positief beïnvloeden en het imago unieker 
maken. 
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Scholen 
Scholen worden vooral overdag bezocht en in het algemeen zijn scholen daardoor in de avond en 
nacht dicht. Het meest eenvoudig is dan ook om de lichten in en rond een schoolgebouw uit te doen 
als er geen werknemers, leerlingen/studenten of bezoekers zijn. Dit gebeurt grotendeels al, afgezien 
van enkele kleine ruimtes die soms verlicht blijven. Tijdens schemering of in de nacht dat er minder 
mensen zijn maar nog steeds werknemers aanwezig zijn, kunnen de lichten nog verder gedimd 
worden. Dit beïnvloedt de lichthinder het meest en zal daardoor de lichthinder verminderen zonder 
dat de veiligheid erg beïnvloed wordt (zie mulitcriteria-analyse). 
 

5.4 Uitzonderingen 
De adviezen die hierboven gegeven zijn houden geen rekening met eventuele bijzondere situaties. 
Het kan zijn dat bedrijven het daardoor niet eens zijn met het gegeven advies. Er zijn veel factoren 
waarmee rekening gehouden moet worden tijdens het bedenken van een plan om de lichtbronnen te 
verminderen, waardoor het geven van een precies advies voor elk bedrijf en de uitzonderlijke 
situaties moeilijk is. Hieronder volgen enkele redenen waarom bedrijven niet zouden kunnen 
meedoen aan maatregelen en hoe daarop gereageerd kan worden.  
 
Veiligheid 
Een van de redeneringen om licht aan te houden is voor de veiligheid en tegen inbraak. Hoewel er 
bewijzen zijn dat geen licht niet hoeft te leiden voor meer inbraak is het begrijpelijk dat veel 
bedrijven graag deels hun licht willen aan houden. In dat geval is het het beste om sensorenlampen 
te gebruiken aan de buitenkant van of in de gevel. Bij beweging schiet dit licht aan waardoor het 
inbrekers kan afschikken.  
 
Andere redenen om licht aan te houden 
Er zijn verschillende andere redenen om licht aan te houden die niet in dit verslag besproken zijn. Het 
is het beste om individueel te kijken naar deze redeneringen om zo een oplossing te bedenken 
hiervoor. In sommige gevallen is er bijvoorbeeld onvoldoende kennis over de negatieve effecten van 
ALAN. In dat geval kunnen de bewustwordingen activiteiten bijdragen aan de kennisdeling. Als het 
licht aan moet blijven om een andere redenering kan het een optie zijn om het licht te dimmen en 
een sensor toe te voegen waardoor het licht bij beweging met zijn volle lichtintensiteit gaat schijnen. 
Het is ook mogelijk om dit met timers te doen zodat het licht tijdens specifieke aangegeven 
momenten harder schijnt.  
Als bedrijven geen maatregelen willen nemen omdat ze weinig interesse hebben of niet genoeg geld 
of middelen hebben kunnen de andere bedrijven in het gebied ze helpen met motivatie en het delen 
van middelen en maatregelen.  
 

5.5 Toepassen MCA 
In deze paragraaf zal aan de hand van een voorbeeldcasus de mca worden uitgewerkt. Dit dient als 
uitleg hoe de mca gebruikt en toegepast kan worden. Zo kunnen toekomstige gebruikers de mca 
makkelijk toepassen. Daarnaast schetst het voorbeeld een beeld over wat mogelijke maatregelen 
kunnen doen voor gebouwen. 
 
Situatie 
Een kantoorpand wil graag meewerken aan het verminderen van de lichthinder maar ze weten niet 
zo goed welke maatregel het beste past bij hun gebouw en bedrijf. Het bedrijf heeft vooral mensen 
in het gebouw overdag, sommige nachten als het erg druk is in het bedrijf zijn er mensen die 
overwerken. Het bedrijf hecht veel waarde aan veiligheid en vreest dat het bedrijf wellicht 
vandalisme of diefstal zal ondergaan na de transitie naar minder licht. Het bedrijf wil daarnaast graag 
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een duurzame oplossing en heeft geen probleem met oplossingen die iets meer moeite zijn om te 
instaleren. 
 
Toepassen mca 
Om de mca toe te passen is het verstandig om in eerste instantie drie of vier criteria te kiezen om de 
maatregelen op te beoordelen. Dit zorgt ervoor dat de keuze overzichtelijk blijft en dat de keuze ook 
echt bij het bedrijf past. Als het na vier criteria nog steeds niet duidelijk is wat de beste maatregel is 
kan het bedrijf aan elk criteria een weging toevoegen om zo te kijken wat belangrijk is en minder 
belangrijk. De maatregel die de meeste plusjes heeft en de minste minnetjes op de gekozen criteria is 
de maatregel die het beste past bij het bedrijf. 
 
Voorbeeld situatie: 
In de voorbeeld situatie zouden de criteria veiligheid, acceptatie en duurzaamheid zijn. Vermindering 
licht en effect op mens zouden ook kunnen worden meegenomen. Dit omdat het bedrijf waarde 
hecht aan veiligheid, duurzaam wil zijn en er nog steeds af en toe mensen zijn in de avond en nacht, 
waardoor de mensen die op dat moment werken de maatregel moeten accepteren. Vermindering 
van licht zou meegenomen kunnen worden omdat het bedrijf graag lichthinder wil verminderen en 
het effect op mens wordt dan meegenomen omdat de mens de meest aanwezige is in het bedrijf.  De 
mate van uitvoerbaarheid is in deze situatie niet van belang omdat het bedrijf de middelen heeft en 
geen probleem heeft met extra kosten voor installatie, daardoor kunnen we ervan uitgaan dat vakjes 
die geel gekleurd zijn (afhankelijk van gebruik) op de juiste manier worden geïnstalleerd en gebruikt 
worden, en daardoor gelden als een enkele plus. Hieronder staan deze drie criteria uit de mca 
weergegeven.  
 
Tabel 5.2 versimpelde mca. In deze tabel is een versimpelde versie van tabel 4.5 te zien. Deze tabel 
dient als voorbeeldsituatie voor een fictief bedrijf die de criteria in de tabel het belangrijkste vindt. Zo 
kan duidelijk worden hoe de tabel gebruikt kan worden. De maatregel met de meeste plusjes is de 
maatregel die het beste bij het bedrijf past. In de onderste rij worden de plussen en minnen van elke 
maatregel opgesomd.  

 
Zoals te zien in de tabel scoren alle maatregelen net een andere score op de gekozen criteria. 
Sommige maatregelen hebben veel plusjes en een aantal minnetjes andere scoren wat neutraler. Er 
zijn twee maatregelen die geen enkele minnen heeft en dat zijn de maatregelen sensoren en timers. 
Beide van deze maatregelen hebben ook vijf plussen.  Andere maatregels die ook vijf plussen hebben 
zijn afschermen en uitzetten. Afschermen heeft echter twee minnen op duurzaamheid, aangezien 
duurzaamheid belangrijk is voor het bedrijf is dit geen juiste oplossing. Uitzetten heeft twee minnen 
op acceptatie, wat negatief kan zijn als er mensen werken in het bedrijf, waardoor ook deze 
maatregel minder aantrekkelijk is.  
Sensoren en timers hebben beide nullen, wat betekend dat er geen negatieve of positieve invloed is. 
Voor deze situatie is dit geen probleem omdat de veiligheid vooral niet achteruit mag gaan maar er 
ook niet vooruit op hoeft te gaan. De lichthinder heeft verder weinig effect op de mensen, tijdens het 
werken moeten ruimtes daarnaast wettelijk verlicht zijn. Voor dit bedrijf kunnen de lichten daarom 

Maatregel 
Criteria 

Afschermen Uitzetten Dimmen Sensoren Timers Kleur Reflector 

Vermindering licht +/- ++ - + + -- ++ 

Duurzaamheid -- ++ + + ++ 0 ++ 

Effect op mens + 0 - 0 0 +/- 0 

Veiligheid ++ +/- 0 + 0 +/-  0 (+/-) 

Acceptatie + -- ++ ++ ++ +/- - 

Totaal: 5+     2- 5+ 2- 1,0 3+ 2- 1,0 5+ 1,0 5+ 2,0 1,0 2,- 
3+ 

4+ 1,- 2,0 



49 | P a g i n a  
 

uit buiten werktijden en kunnen timers toegepast zodat het licht op tijd uitgaat. Daarnaast kunnen 
sensoren een rol spelen als er beweging is in het gebouw als er mensen aan het werk zijn. De 
buitenkant van het pand kan ook op deze manier verlicht worden. Als laatste is het advies hier om de 
standaardwaarden van lichtintensiteit toe te passen in de gepaste ruimtes en het licht in 
bijvoorbeeld gangen ook niet een hogere intensiteit te geven dan aangegeven staat (zie tabel 2.1 
voor waarden voor ruimtes). 
 

5.6 Eindkaart 
De eindkaart in figuur 5.1 laat een aantal dingen zien. Als eerste laat het de toekomstige lichtsituatie 
zien als er maatregelen worden toegepast. Het doel is om een meetbaar en zichtbaar verschil te zien 
in de straat vergeleken met de rest van Amsterdam, zo heeft de straat een lagere hemelgloed en 
lichtintensiteit dan de andere buurten in de stad. De kaart laat ook zien waar welke maatregelen 
genomen kunnen worden. Deze informatie komt uit de mca uit de inventarisatiefase en uit het 
gebiedsbezoek. Naast de eindkaart staat nogmaals de nul situatie weergegeven. Door deze naast 
elkaar te leggen is te zien dat alle gebieden die aandacht nodig hebben extra maatregelen krijgen.  
In tabel 5.3 staat per locatie weergegeven wat de maatregel is en waarom deze is toegepast en 
waarop dat gebaseerd is. Naast het advies wat in deze tabel gegeven wordt kunnen bedrijven 
gebruik maken van de mca om te kiezen welke maatregel het beste past. 

Figuur 5.1: Eindsituatie maatregelen 
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Tabel 5.3: Toelichting eindkaart. In de eindkaart staan op bepaalde locaties bepaalde maatregelen 
aangegeven, deze maatregelen worden hier toegelicht. Ook staat de locatie in deze tabel 
weergegeven.  

Locatie Maatregel Gebaseerd op Toelichting 

Hotels 
Valkenburgerstraat 
& Wibautstraat 

Afschermen & 
dimmen 

Interview Westerborg & 
belangenvereniging 
horeca 

Hotels zijn afhankelijk van wetgeving en sfeer, 
Omdat het niet duidelijk is wanneer er precies 
mensen aanwezig zijn is de beste optie om licht naar 
buiten af te schermen en de rest van lichten als er 
minder mensen aanwezig zijn te dimmen. 

Mr Visserplein & 
Amstelplein 

Dimmen Metingen 
gebiedsbezoek 

De lichtintensiteit op deze pleinen waren erg hoog, 
het is daarom van belang om eerst de lichten te 
dimmen tot de intensiteit van de andere 
straatlantaarns in de omgeving.  

Onder Mr 
Visserplein 

Rood licht Wetenschappelijke 
literatuur & data 
gemeente Amsterdam 

Onder het Mr Visserplein is een vliegroute voor 
vleermuizen. Uit de wetenschappelijke literatuur 
blijkt dat een rode kleur van licht het minste 
negatieve effect heeft op vleermuizen. Daarom 
wordt die kleur hier toegepast.  
Deze kleur kan zowel in het licht wat gebouwen 
afstralen en bij straatverlichting worden toegepast. 

Horeca 
Weesperstraat & 
Wibautstraat 

Kleuren & 
dimmen 

Belangenvereniging 
horeca 

Bij horeca is sfeer van belang, daarom kan 
kleurenlicht worden toegepast bij horeca. Ook 
dimmen kan de sfeer beïnvloeden waardoor dit een 
goed alternatief biedt als de horeca geen 
kleurenlicht kan toepassen. 

Kantoorpanden 
Weesperstraat & 
Amstelplein 

Sensoren & 
timers 

Belangen 
kantoorpanden 

Het gebruik van minder energie en duurzaamheid is 
van belang voor kantoorpanden. Dit kan bereikt 
worden door het licht uit te doen wanneer er geen 
mensen aanwezig zijn. Om toch veiligheid te 
behouden en om een automatisch systeem te 
gebruiken voor kantoorpanden zijn sensoren en 
timers de juiste oplossing voor kantoorpanden. 

Metrostations Kleuren & 
dimmen 

Gebiedsbezoek In het gebiedsbezoek kwam naar voren dat de 
metrostations in het gebied overbodig verlicht 
waren, daarnaast was er omhoog schijnend licht. 
Deze lichten zouden een andere kleur kunnen 
krijgen en gedimd kunnen worden. De kleur kan ook 
een indicatie zijn waar de metrostations zijn omdat 
ze dan eruit steken vergeleken met de andere 
lichten in de straat.  

Ecologische 
verbindingszone 

Groen licht Wetenschappelijke 
literatuur 

Om de ecologische verbindingszone te verbeteren 
kan groen licht worden toegepast, dit licht heeft 
weinig negatief effect op vogels en is daarom voor 
de bescherming van natuur een goede kleur om toe 
te passen. Door het licht op deze locatie ook extra te 
dimmen wordt de natuur nog beter beschermd. 
Deze kleur en het dimmen van licht kan zowel voor 
gebouwen als voor straatverlichting worden 
toegepast. 
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5.7 Conclusie 
Om lichthinder en lichtintensiteit te verminderen zijn voor verschillende soorten gebouwen 
verschillende maatregelen te nemen. Het is van belang dat elk bedrijf passende maatregelen neemt 
zodat de lichthinder beperkt kan worden.  
Het blijft belangrijk om actoren in het gebied te wijzen op de problemen van lichthinder voor mens 
en natuur. Het heeft veel voordelen om lichthinder zoveel mogelijk te voorkomen: zowel voor de 
gezondheid van mens en dier als voor duurzaamheid is het belangrijk om niet te veel licht in een 
gebied te hebben. Uiteindelijk zijn dit de belangrijke algemene adviezen: 
→ Betrek bewoners, bedrijven en andere actoren in het gebied en presenteer redenen om 
lichthinder tegen te gaan  
→ Doe mee en sluit aan bij lichtverminderende initiatieven en activiteiten, of organiseer er zelf een.  
→ Zorg dat het licht verminderd blijft als er nieuwe lichten worden geïnstalleerd 
→ Doe een nul-meting op verschillende plekken in het gebied en herhaal deze jaarlijks zodat de 
vooruitgang gemeten wordt. 
→ Luister naar evaluatie en monitoring, zorg ervoor dat er feedback van bewoners is, monitor 
doelsoorten en blijf de lichtintensiteit meten. 
→ Adviseer passende maatregelen die aansluiten bij de activiteiten van de partijen.  
Het advies voor bedrijven blijft afhangen van wat het beste past bij de bedrijven.  
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6. Discussie 
Dit onderzoek is uitgevoerd in een tijd van een wereldwijde pandemie, waardoor sommige aspecten 
van het onderzoek er anders uitzagen dan gewenst. Naast deze pandemie waren er een aantal 
resultaten die niet overeenkwamen met de verwachtingen van het onderzoek. In dit hoofdstuk 
worden deze kwesties besproken.  
 
Meetapparatuur 
De metingen die gedaan zijn tijdens het gebiedsbezoek zijn gedaan met behulp van een smartphone, 
zowel het meten van het aantal sterren als de lichtintensiteit. Deze smartphone is niet 
gespecialiseerd in het meten van lichtintensiteit, waardoor er onrealistische waarnemingen 
optraden. De lichtintensiteit op het Amstelplein leek visueel hetzelfde als die op het Mr. Visserplein, 
terwijl de meting een heel ander getal aangaf. Omdat de smartphone niet gespecialiseerd is in deze 
lichtmeting is het goed mogelijk dat de metingen niet accuraat zijn. Ook het tellen van de sterren was 
waarschijnlijk niet helemaal accuraat vanwege lichtelijke bewolking, hoewel dat cijfer realistischer 
leek dan de luxmetingen.  
 
Avondklok 
Tijdens het uitvoeren van de inventariesatiefase van het onderzoek was er een landelijke lockdown 
vanwege COVID-19. Er zijn daardoor maar twee bezoeken aan het gebied geweest in de 
avond/nacht. De eerste was tijdens schemering en gaf geen goed beeld omdat het nog niet na 23:00 
was geweest en daardoor niet erg donker. Het tweede gebiedsbezoek gaf een beter beeld omdat dit 
wel tijdens een donkere nacht was. Tijdens dit bezoek was de horeca echter gesloten, waardoor het 
beeld van de lichtsituatie nooit volledig kon zijn. 
 
Lichtbronnen 
Het licht in het gebied komt van veel verschillende plekken, de straatverlichting is bijvoorbeeld een 
zeer grote bron van licht in het gebied, maar ook de verlichting vanuit bedrijven draagt bij aan de 
lichtsituatie. Omdat er zo veel verschillende lichtbronnen zijn is het moeilijk om een duidelijk en 
accuraat beeld van de lichtsituatie te krijgen. Nog moeilijker is om die situatie goed in kaart te 
brengen omdat deze op korte afstand erg kan verschillen in intensiteit. Toch is de globale lichtsituatie 
en waar er meer lichtintensiteit is besproken in de inventarisatiefase en nulmeting. Dit geeft een 
algemeen beeld van waar de grootste probleemgebieden liggen. De metingen ondersteunen dit 
beeld. 
Naast straatverlichting en verlichting dat door gebouwen wordt uitgestraald zijn is er ook nog 
verkeer dat voor lichthinder kan zorgen. Doordat de straat erg druk is en er veel auto’s komen (zie 
bijlage 2) kan dit verkeer zorgen voor veel overlast. In de nacht houden auto’s de lichten aan, 
waardoor elke auto een lichtbron wordt. Dit is niet meegenomen in het onderzoek omdat er geen 
mogelijkheid was om advies te geven aan elke individuele auto. Het is wel van belang dat duidelijk is 
dat verkeer ook een bron kan zijn van lichthinder. 
 
Licht en veiligheid 
Tijdens het literatuuronderzoek kwamen verschillende resultaten van het effect van minder licht op 
de veiligheid naar voren. Sommige bronnen wezen uit dat minder licht zorgt voor een minder goede 
veiligheid en meer inbraken (Inbrekers breken veel in de donkere wintermaanden in) en dat goed licht 
inbrekers buiten de deur houdt (Politie, 2021). Praktijkervaringen op Texel leren echter dat dat niet 
zo hoeft te zijn (Lijklema, 2021). Inbrekers vallen extra op als zij de enige bron van licht zijn.  
De situatie in Amsterdam is anders dan op Texel, maar er zijn wel lessen te halen uit deze 
praktijkervaringen, namelijk dat lichtvermindering niet hoeft te leiden tot een verminderde 
veiligheid. 
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Bij wegen geldt dat licht voor zicht zorgt, wat weer zorgt voor veiligheid. Echter, bij minder licht 
letten bestuurders wel meer op. Door deze tegenstrijdigheid is het lastig om vast te stellen of minder 
of ander licht de veiligheid beïnvloedt.   
 
Ontvanger 
Hinder is afhankelijk van hoe iemand deze ontvangt. Sommige mensen en dieren hebben meer last 
van fel licht dan van anderen. Omdat het onderzoek grotendeels afspeelde tijdens de coronatijd was 
het lastig om duidelijk te krijgen hoeveel mensen in het gebied last hadden van overmatig licht. Het is 
daarom ook lastig om in beeld te brengen hoe groot het probleem van de hinder daadwerkelijk is, 
omdat de hinder subjectief is kan het zijn dat mensen het probleem niet groot genoeg vinden om aan 
te pakken.   
 
Accuraatheid SWOT & mca 
De weging van de criteria van de mca waren moeilijk te bepalen. Omdat de invloed van veiligheid 
bijvoorbeeld niet duidelijk is of omdat de hinder van kleurenlicht afhankelijk is van de kleur, zijn er 
een aantal punten die een onduidelijke, neutrale of afhankelijke score hebben. Dit maakt de mca 
moeilijker toe te passen. Daarnaast is er niet genoeg onderzoek gedaan naar elk criteria vanwege 
weinig tijd waardoor de score van de mca minder accuraat is dan gewenst. De mca blijft een goed 
middel om een keuze te maken tussen de maatregelen maar geeft niet een precies gedetailleerd 
beeld van elke maatregel. In de mca zijn daarom plussen en minnen gebruikt in plaats van een 
nummering omdat nummeringen in deze situatie te precies zouden zijn en het lastig was om een 
precies getal te geven aan de criteria als de exacte invloed van de maatregel op de criteria niet 
duidelijk was.  
 
Bronnen 
Voor een aantal van de bronnen is een free-website gebruikt. Dit zijn websites die vrij toegankelijk 
zijn op het internet. Deze websites kunnen door iedereen gemaakt worden en bevatten daardoor 
soms niet accurate of subjectieve informatie. Ook zijn veel bronnen van de gemeente Amsterdam 
gebruikt, deze kunnen soms subjectief zijn als de gemeente goed in beeld wil als een goede stad. 
Deze bronnen (zoals “ergonomie specialist”) kunnen ervoor gezorgd hebben dat delen van de 
informatie in het verslag niet helemaal objectief zijn. Dit kan bijvoorbeeld in de SWOT terugkomen 
als meer voordelen bij een bepaalde maatregel omdat een free-website veel meer voor- dan nadelen 
over een maatregel op hun websites verkondigden. Daarnaast zijn een paar bronnen ouder dan 2015 
waardoor er wellicht delen in het onderzoek zijn die niet de meest recente informatie hebben 
gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn de satellietbeelden en de bronnen van de verenging voor 
sterrenkunde.   
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7. Conclusie 
In dit hoofdstuk zal, na de uitvoering van het onderzoek, de hoofdvraag van het verslag worden 
beantwoord. Deze hoofdvraag luidt:  

‘Op welke manier kan de verlichting van bedrijven aan de stadsstraat (Van IJtunnel-
Valkenburgerstraat via Weesperstraat naar Amstelplein) in Amsterdam worden 
 gereduceerd om zo lichthinder tegen te gaan zonder dat de veiligheid en sfeer beïnvloed 
 wordt?’  

Voordat deze vraag beantwoord wordt in deze conclusie zullen eerst de vijf deelvragen worden 
beantwoord. 
 
Positieve en negatieve effecten van licht in de nacht 
Licht heeft een aantal belangrijke functies. Zichtbaarheid en sfeer zijn twee van die belangrijke 
functies van licht. Door licht is de omgeving zichtbaar en voelt de omgeving veilig en sfeervol. Er zijn 
echter veel negatieve aspecten aan licht in de nacht. Nachtelijk licht veroorzaakt vaak lichthinder, 
wat invloed heeft op mens, flora en fauna. Te veel licht verstoort het dag-nachtritme van dieren en 
mensen en kan daardoor slaapstoornissen en metabolismeproblemen veroorzaken. Die kunnen 
leiden tot hartklachten, rusteloosheid, depressie en zelfs kanker of diabetes.  
 
De huidige situatie van verlichting van gebouwen in het KMP  
De lichtsituatie in zo’n groot gebied is erg complex en daardoor moeilijk vast te stellen. Er zijn erg 
veel verschillende bronnen van licht, voornamelijk straatverlichting en licht dat uit gebouwen komt. 
Hotels en horeca laten lichten soms aan staan, terwijl er kantoorpanden zijn die ook in de nacht deels 
nog zijn verlicht. Scholen in het gebied doen het grootste deel van hun lichten uit en op sommige 
plekken ging gevelverlichting en/of de verlichting van een heel gebouw uit na 23:00 uur. Het 
Amstelplein en het Mr. Visserplein hebben straatverlichting met een hoge lichtintensiteit.  
 
Bestaande mogelijkheden om de negatieve invloed van lichthinder tegen te gaan 
Er zijn een aantal manieren om de bronnen van licht te verminderen. Het uitzetten, afschermen of 
dimmen van licht kan hierbij een oplossing zijn. Het gebruik van ledverlichting gaat lichthinder niet 
tegen, maar is wel duurzamer. Het licht uitzetten kan makkelijker gemaakt worden door sensoren en 
timers - zo kan men niet vergeten licht uit te doen omdat dit automatisch gaat. Op sommige plekken 
(zoals bij een autoweg of fietspad) kunnen reflectoren een rol spelen, hierbij is wel een lichtbron 
nodig om de reflector te verlichten. Als laatste kan er gebruik worden gemaakt van kleurenlicht, dit is 
vooral effectief om diersoorten te beschermen tegen lichthinder. Elke soort prefereert een andere 
kleur licht, maar als de juiste kleur (afhankelijk van de soort) gebruikt wordt, kunnen de effecten van 
lichthinder verkleind worden.  
 
Manieren om de bestaande oplossingen voor lichthinder toe te passen in het KMP 
Het toepassen van de bestaande oplossingen zal afhangen van het gebouw. Sommige gebouwen 
zullen baat hebben bij het uitzetten van licht, andere zullen hun lampen alleen kunnen dimmen. 
Welke oplossing het beste past bij elk gebouw hangt af van de functie van het gebouw. Sommige 
maatregelen kunnen wel gecombineerd worden met elkaar zodat ze beter passen bij een gebouw. 
Dimmen en sensoren of timers kunnen bijvoorbeeld uitstekend samen met elkaar gebruikt worden. 
Omdat kleurenlicht afhankelijk van de kleur bepaalde invloed het heeft, is het bij kleurenlicht daarom 
belangrijk dat de juiste kleur wordt toegepast. Verder kan elke maatregel worden toegepast waarvan 
dimmen goed werkt om lichtintensiteit te verminderen, afschermen verstrooiing helpt voorkomen en 
sensoren en timers goed toepasbaar zijn als het licht automatisch geregeld moet worden. 
 
Maatregelen die bedrijven kunnen nemen om lichthinder tegen te gaan 
De bestaande maatregelen die genoemd zijn in de vorige deelvraag kunnen worden toegepast om 
lichthinder tegen te gaan. De bedrijven kunnen kijken welke maatregelen het beste passen bij hun 
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bedrijf. Omdat elk bedrijf en andere lichtsituatie heeft, zal bij elk bedrijf een andere maatregel 
passen. Ook bedrijven kunnen kiezen voor een combinatie van verschillende maatregelen waarbij 
dimmen, timers en sensoren het beste passen, de mca kan helpen bij de beslissing welke 
maatregelen het beste passen. Daarnaast kunnen bedrijven meedoen aan evenementen rondom 
lichthinder of deze zelf (helpen) organiseren.    
 
Hoofdvraag 
Verlichting van bedrijven moet aangepakt worden met passende maatregelen, afhankelijk van elk 
bedrijf. Bij panden die geen bezoekers hebben in de nacht, zoals scholen en veel bedrijven, kan het 
licht volledig uitgeschakeld worden. Bij bedrijven waarbij voorspeld kan worden wanneer er 
bezoekers zijn zoals in de kantoorpanden op het Amstelplein of aan de Weesperstraat kan er gebruik 
worden gemaakt van timers die je kunt instellen op tijden dat er mensen aanwezig zijn. In de 
overgebleven bedrijven is een combinatie van sensoren en dimmen een goede oplossing. Voor 
bedrijven die niet afhankelijk zijn van bepaalde kleuren voor reclame en identiteit kan kleurenlicht 
nog meer mogelijkheid bieden zoals bijvoorbeeld horeca of kantoorpanden. Hotels aan de 
Valkenburgerstraat en de Wibautstraat kunnen gebruik maken van een combinatie van afschermen 
van licht en het dimmen van licht in de lobby. Gevoelige plekken waar veel aandacht voor natuur is 
zoals de ecologische structuur bij het Amstelplein moeten extra worden beschermd. In de 
ecologische structuur kan licht worden gedimd en kan er groen licht worden gebruikt. Boven aan de 
Weesperstraat vlak onder het Mr Visserplein kan rood licht worden toegepast voor de vleermuizen. 
Als laatste kan de lichtintensiteit op het Amstelplein en het Mr Visserplein omlaag door de 
straatlantaarns daar te dimmen. 
 
Naast deze punten zijn er een paar maatregelen die genomen worden om de lichtsituatie te 
verbeteren: 
De bewoners en bedrijven moeten betrokken worden in het proces van het verminderen van de 
lichtintensiteit. Het is goed om feedback te vragen en bewoners en bedrijven inspraak te geven over 
hoe ze de lichtsituatie ervaren: op die manier komen er nieuwe ideeën naar boven en wordt beter 
duidelijk waar de bewoners vinden dat de lichtsituatie te fel (of juist goed) is.  
Om mensen en bedrijven te betrekken kunnen evenementen worden georganiseerd zoals Earth Hour 
of de Nacht van de Nacht, of dergelijke activiteiten waar het licht helemaal gedoofd wordt. Hierbij 
kan informatie gegeven worden waarom het een belangrijk onderwerp is en kunnen bedrijven en 
mensen zelf ervaren dat licht uitschakelen op een simpele manier energie bespaart en dat het goed 
mogelijk is.  
Bedrijven kunnen het uitschakelen van hun lichten deel uit laten maken van hun imago/marketing. 
Het is goed om voorbeeld te nemen aan bestaande plekken waar licht al verminderd is. Deze plekken 
bieden informatie van hoe het eruit kan zien en op welke manier je dat het beste kan aanpakken.  
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8. Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op welke mogelijk uitbreidingen van dit onderzoek gedaan 
zouden kunnen worden. Door een vervolgonderzoek te doen zullen er nieuwe aanvullende 
resultaten en een duidelijker en specifieker advies ontstaan.  
 
Nul-situatie 
Het is verstandig om de lichtsituatie een keer grondig te analyseren om een tweede nul-situatie te 
vormen. Hierbij is van belang dat dit na de Corona-lockdowns is en dat er betere en officiële 
meetapparatuur wordt gebruikt (zie materiaal en methode voor voorbeelden). Zo wordt er een 
accurater beeld gevormd van de actuele lichtsituatie in het gebied. Om goed bij te houden hoe het 
gaat met de lichtsituatie kan er vaker en op verschillende tijden in het jaar een meting worden 
gedaan. Zo wordt ook een beter beeld gecreëerd van de lichtsituatie in verschillende seizoenen. 
 
Ingaan op elk bedrijf apart 
Het geven van een specifiek advies voor elk bedrijf is bijna niet mogelijk, daarvoor zijn te veel 
bedrijven. De situatie van elk bedrijf is anders, waardoor het geven van een advies erg lastig is. De 
adviezen in dit verslag zijn daardoor erg algemeen en niet diepgaand. De bedrijven kunnen kijken 
naar de algemene adviezen en zelf onderzoeken in hoeverre dit past bij hun bedrijf en of het 
toegepast kan worden in het pand waar ze zitten. Hiervoor kunnen ze samenwerken met de 
pandeigenaren en andere bedrijven binnen de BIZ. Ook de gemeente Amsterdam kan hierbij een rol 
spelen. De BIZ zou samen met de gemeente een team kunnen opstellen van experts die de bedrijven 
meer advies kunnen geven over licht. Daarnaast zou er vergoeding of een spaarpot kunnen komen 
voor de investeringen in beter licht, zodat bedrijven de start kunnen maken als ze zelf geen geld 
hiervoor hebben.  
Het organiseren van een lichtevenement, gericht op bedrijven in het gebied, kan een goede start zijn 
om met bedrijven te overleggen over hun lichtbeleid. De BIZ kan hierbij een leidende rol spelen en 
wellicht meer aandacht schenken aan bedrijven met vragen over licht. Als een specifiek bedrijf een 
specifiek advies wil over hoe zij de lichtsituatie kunnen verbeteren, kunnen zij een onderzoek laten 
doen voor hun bedrijf. In zo’n onderzoek kan er dieper worden ingegaan op hoe de lichtsituatie voor 
dat bedrijf anders kan. Bij dit onderzoek moet bijvoorbeeld onderzocht worden wat de huidige 
lichtsituatie is, hoeveel bezoekers er zijn en wanneer, en hoe de veiligheid gewaarborgd kan blijven. 
 
Straatverlichting 
In dit onderzoek is algemeen ingegaan op de lichtsituatie in het gebied en is een kort advies gegeven.  
Uit de analyse kwam naar voren straatverlichting ook een grote bron is. Door een betere meting van 
de lichtintensiteit van de straatverlichting in het gebied kan worden vastgesteld wat de impact van 
de straatverlichting precies is. Hoeveel advies er gegeven is over straatverlichting weerspiegeld dan 
ook niet hoe groot de bron van straatverlichting werkelijk is. Het is daarom aan te raden om hier 
meer onderzoek naar te doen om beter te analyseren hoe de lichtsituatie in het gebied verbeterd 
kan worden als ook die bron wordt verminderd.  
 
Veiligheid 
In de discussie is al genoemd dat veiligheid en licht een complex onderwerp is: het is niet duidelijk of 
minder licht positieve of negatieve effecten heeft op de veiligheid van de omgeving. Daarom is het 
verstandig om dit nader te onderzoeken. Door de relatie tussen veiligheid en licht nader te 
onderzoeken en ook specifiek toe te passen op de straten in het gebied, kan er beter besloten 
worden om andere lichten wel of niet uit te doen. Als blijkt dat de veiligheid verbetert, is dit een 
goede reden om licht helemaal uit te schakelen of volledig over te gaan op sensor gestuurd licht. Dit 
onderzoek zou toegepast kunnen worden op een deel van de straat, als pilot, om daarna te kijken of 
het ook elders kan worden toegepast.  
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Monitoring 
Bij de planfase van het verslag is het advies gegeven om feedback te vragen aan bewoners. De 
feedback die gegeven wordt, kan gebruikt worden om nieuwe onderzoeken te starten. Dit zorgt voor 
participatie en hopelijk een bredere tevredenheid onder betrokken partijen en omwonenden. 
 
Bronnen 
Voor een vervolgonderzoek zou het nuttig zijn om meer verschillende bronnen te gebruiken en ook 
bijvoorbeeld te kijken naar andere gemeente buiten Nederland. Zo zijn er in andere landen ook 
onderzoeken naar Lichthinder gedaan, de lichtsituatie is daar wellicht anders maar het kan wel voor 
nieuwe ideeën zorgen om te zien hoe andere steden hun lichtproblemen aanpakken. Daarnaast 
zouden er recentere bronnen kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld de lichtsituatie die door 
satellietbeelden is gemaakt of de bronnen van de verenging voor sterrenkunde.   
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Bijlage 

Bijlage 1 Actorenlijst 
Hieronder is de tabel (B1.1) te zien, hierin staan alle partijen waar aandacht aan wordt besteed in het 
onderzoek.  
 
Tabel B1.1: Partijen (horeca, hotels en onderwijs). De partijen die worden onderzocht in dit onderzoek 
zijn hier te zien in de tabel. Dit zijn voornamelijk alle partijen die ook zijn aangesloten bij de BIZ 
(behalve de hotels aan de valkenburgerstraat die niet op de partijenlijst staan). Op deze lijst staan 46 
partijen, de bedrijven die in de kantoorpanden zitten staan niet op deze lijst.  

Hotels aangesloten bij BIZ: Hotel Casa  
Meininger Hotel Amsterdam, Amsterdam  
The Student Hotel  
Volkshotel  
Zoku  

Hotels aan Valkenburgerstraat 
(niet bij de BIZ):  

Ecomama  
Hotel Ibis Amsterdam  
Hotel Motel One  
Monet Garden Hotel Amsterdam  

Horeca (alleen de BIZ lijst):  Alba  
Amstelhoeck B.V.  
Bagels & Beans Ruyschstraat V.O.F.   
Bar Bouche   
Benjis   
Brazuca Coffee Amstel   
Burger King NS Amstel   
Cafe Fest   
Cafe Noir  
Cafe Restaurant Dauphine B.V.  
Café-restaurant Blooker  
Cantarell Weesperplein B.V.   
Coffee Company  
Dagelijks Lekker   
De Broodzaak NS Amstel  
De Hapjeshoek V.O.F.  

East57  
Eerlijk Coffee.Cuisine.Coaching  
IJscuypje  
Julia’s Amsterdam Amstel  
Mr. Sushi Express  
RestaurantC  
Silver Grill  
Smullers NS Amstel  
Starbucks NS Amstel   
STEK V.O.F.  
Stichting Asmara Eetkunst  
The Breakfast Club   
The Commons  
The Doner Company  

Vincent Traiteur & Slagerij (horeca en winkel) 
Water & Brood  

Onderwijs Hogeschool van Amsterdam  
Cygnus Gymnasium  
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten  
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Bijlage 2 Stukken inventarisatie 

B2.1 Ambities 
Korte intro gemeente 
Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. De stad telt tussen de 870.000 en 1 miljoen inwoners 
(CBS, 2021). De gemeente Amsterdam is daarmee een van de grootste gemeenten van Nederland. 
De gemeente houdt zich bezig met verschillende aspecten binnen de stad. Zoals beheer en indeling 
van de openbare ruimte, verwerken van paspoortaanvragen, subsidies, afval, sociale dienstverlening 
en het schoonhouden van de openbare ruimte (Gemeente Amsterdam, 2021e). De gemeente is ook 
betrokken bij straatverlichting en staat in contact met de bedrijven, waardoor zij inspraak hebben op 
hoe de verlichting in het gebied eruit moet zien. Door de ambities te inventariseren kan begrepen 
worden hoe de gemeente vindt dat de verlichting eruit moet zien.  
  
Korte intro BIZ 
De BIZ Knowledge Mile is een bedrijven- en kennisdistrict in het hart van Amsterdam. Er zijn tot meer 
dan 600 bedrijven bij de organisatie aangesloten. De BIZ Knowledge Mile houdt zich bezig met 
verschillende projecten. Ze werken samen met kennisorganisaties, bewoners en bedrijven om zo de 
stad en omgeving duurzaam en groener te maken (BIZ Knowledge Mile, 2021). 
 
Ambities gemeente Amsterdam 
De gemeente Amsterdam heeft een omgevingsvisie voor 2050 opgesteld. Hierin staat wat de 
gemeente wil bereiken voor het jaar 2050. Uit dit document worden de ambities van de gemeente 
duidelijk. Er zijn vijf hoofdspeerpunten die hieronder kort worden besproken.  
 
Werkgelegenheid/meerkernigheid: 
De werkende kern van Amsterdam moet beter verdeeld worden: zo is de werkgelegenheid scheef 
verdeeld binnen de stad. Dit betekent dat er niet één kern in Amsterdam is maar een uitrolling van 
het centrumgebied met spreiding van voorzieningen en werkgelegenheid. Om dit te bereiken zijn er 
onder andere ontwikkelingen voor het verbeteren van werkgelegenheid en ruimtelijke ordening in 
Nieuw-West, Zuidoost en Noord-Amsterdam. Daarnaast moeten er twee vaste IJ-oeververbindingen 
en een regionaal fietsennetwerk gerealiseerd worden en wordt het OV en met name het metronet 
uitbereid (Gemeente Amsterdam (omgevingsvisie), 2020).  
 
Groei: 
De gemeente verwacht nog meer te gaan groeien. Dit willen ze stimuleren omdat het kansen biedt 
voor bewoners en werkgelegenheid. Echter, Amsterdam moet binnen de stadsgrenzen groeien 
omdat een groei buiten de stadsgrenzen de natuur te veel kan aantasten. Er moeten vóór 2050 zo’n 
150.000 extra woningen komen in Amsterdam (Gemeente Amsterdam (omgevingsvisie), 2020).  
 
Verduurzamen & gezond bewegen 
Amsterdam wil een duurzame stad worden met schonere lucht en wil daarom dat auto’s ‘een stap 
terug’ doen. Zo willen ze minder verkeer en de binnenstad moet autoluw worden. Ook de stadstraat 
in het projectgebied moet rustiger worden. De verbindingen in de stad zullen bestaan uit veilige 
fietsroutes en goed openbaar vervoer. De huidige woningen moeten verduurzaamd worden, er moet 
dus ruimte zijn voor schone energie. Ook de haven moet worden verduurzaamd. De openbare ruimte 
moet ook uitnodigen om te gaan bewegen door meer groen toe te voegen. Zo kunnen de bewoners 
binnen de stad gezond blijven door beweging in de eigen omgeving (Gemeente Amsterdam 
(omgevingsvisie), 2020).  
 
Vergroenen 
Verdichting van de stad mag niet ten koste gaan van het groen, daarom wordt het gecombineerd. 
Verticaal groen en groene daken kunnen hierbij helpen. Daarna wordt door de autoluwheid meer 
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ruimte gecreëerd voor groen. Dit groen zal ook bijdragen in de verlaging van hittestress. De openbare 
ruimte moet zo groen mogelijk worden ingericht, door bijvoorbeeld groene routes en meer 
ecologische verbindingen. Er wordt geïnvesteerd in het landschap door natuurontwikkeling, 
kringlooplandbouw en door ruimte te creëren voor sporten en bewegen (Gemeente Amsterdam 
(omgevingsvisie), 2020).  
 
Samenwerking 
Er moet voor de bewoners meer ruimte komen voor inspraak en participatie. Daarnaast wil de 
gemeente een gelijkwaardige digitale informatiepositie zijn bij planvorming, waardoor ze meer 
informatie wil bieden over de huidige planvorming. De gemeente wil Amsterdammers een grotere 
rol geven bij beheer en ontwikkelingen van de openbare ruimte (Gemeente Amsterdam 
(omgevingsvisie), 2020).  
 
Ambities BIZ Knowledge Mile 
De BIZ Knowledge Mile is een organisatie die zich bezighoudt met projecten binnen Amsterdam. Ze 
werken samen met de gemeente, bedrijven, bewoners, kennisinstellingen en projecten. Ze willen dat 
de omgeving van Amsterdam van goede kwaliteit blijft en hebben daarom de volgende pijlers.  
 
Duurzaam en groen 
Net zoals de gemeente heeft de bedrijven investeringszone van de Knowledge Mile ambities voor 
een groene en duurzame stadstraat (vanaf de IJtunnel tot het Amstelplein). De BIZ brengt hiervoor 
partijen bij elkaar om concrete projecten uit te voeren. Daarnaast geeft BIZ de ruimte om de 
ondernemers zelf te laten verduurzamen en vergroenen (BIZ Knowledge Mile, 2021).  
 
Openbare ruimte en veiligheid 
De BIZ heeft als ambitie om te zorgen voor een aantrekkelijke openbare ruimte, die nodigt uit tot 
voor ontmoetingen. Zo wordt de omgeving een fijne verblijfsplek. De rol van BIZ hierin is om samen 
een representatief en veilig gebied te zijn. Hiervoor werken zij samen met de gemeente en de politie 
en brandweer (BIZ Knowledge Mile, 2021). 
 
Talent en netwerk 
De BIZ Knowledge Mile wil werken aan een diverse en inclusieve community; zo kunnen mensen 
elkaar ontmoeten door middel van meetups. De BIZ brengt kennis, talent, bewoners en organisaties 
bij elkaar om zo samen te werken aan een betere omgeving. Zo wordt gebruik gemaakt van 
gezamenlijke kwaliteiten. Door ieders individuele sterke punten te gebruiken kan samen een betere 
omgeving gecreëerd worden (BIZ Knowledge Mile, 2021). 
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B2.2 Verdere informatie gebied 
Netwerken en verkeer 
Het gebied is een autostraat met aan beide 
kanten een fietspad en een stoep. Recht onder de 
Weesperstraat en Wibautstraat loopt een 
metrolijn. Daarnaast loopt er een spoor over de 
onderkant van het gebied in de richting van 
Amstelplein, waar ook een station gevestigd is. De 
straat wordt vooral veel bezocht door auto’s, dit 
is te zien in figuur B2.1 waar weergegeven staat 
wat de prognose voor verkeersdrukte in 2025 is. 
De prognose is dat in dit gebied ongeveer 20.000 
autobezoekers per etmaal zijn. Dit is het drukste 
wat op de kaart kan worden weergeven, en dat 
zijn dus (ook relatief) veel bezoekers.   
Daarnaast is op de verkeersnetwerkkaart van 
Amsterdam (figuur B2.2) te zien dat het gehele 
gebied een ‘plusnetwerk corridor’ voor auto’s is. 
Dit zijn netwerken die gericht zijn op 
doorstroming. Het zijn vaak drukke wegen waarbij 
de verkeersstructuur van hoge kwaliteit moet zijn. 
Deze netwerken hebben ook de hoogste prioriteit 
als er afwegingen in verkeersbeleid worden 
gemaakt (Gemeente Amsterdam, 2021h).  
 
 

Figuur B2.1: Verkeersprognose 2025 (Gemeente Amsterdam, 2021i) 

Figuur B2.2: Verkeersnetwerk in de straat (Gemeente Amsterdam, 2021f)  
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Groen en water in het gebied 
Het gebied bestaat zoals genoemd voornamelijk uit gebouwen en verkeersnetwerken. Op enkele 
plekken is groen te vinden. Daarnaast liggen er buiten het gebied veel parken, te zien in figuur B2.3. 

 
Figuur B2.3: groen en parken in en rond het gebied (Gemeente Amsterdam, 2021g) 
 
Naast de stadsparken bestaat het groen op de kaart voornamelijk uit gras en bomen. Het noordelijke 
gedeelte van het projectgebied (Valkenbugerstraat en Weesperstraat) ligt nog binnen de 
grachtengordel. Daardoor zijn er een aantal grachten in het gebied. De weg ligt ook dicht bij de 
Amstel. In de ecologische visie van 2012 staat ook dat de Wibautstraat onderdeel wordt van een 
ecologische verbindingszone (Gemeente Amsterdam, 2012). 
 
Hoogte gebouwen 
De hoogte van gebouwen ligt gemiddeld ongeveer tussen de 20 meter en 30 meter. Er zijn een paar 
lagere gebouwen van 16 meter en hogere gebouwen van 40 meter. De hoogste gebouwen liggen aan 
het Amstelplein(zie figuur B2.4b). Daar zijn de gebouwen tussen de 60 en 139 meter. De laagste 
gebouwen liggen aan de Wibautstraat (geel op figuur B2.4a) en staan gemeten op 5 meter. De 
functie van deze gebouwen zijn de ingang voor het metrostation.  
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Figuur B2.4a: Hoogte gebouwen (Webmapper, 2021) 
 

 
Figuur B2.4b: Hogere gebouwen aan Amstelstraat (Webmapper, 2021) 
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Bijlage 3: fotocollage gebiedsbezoek 
De foto’s in bijlage 3 zijn meer foto’s te zien die gemaakt zijn in het gebiedsbezoek (zie figuur B3.1 

t/m B3.31). Deze geven een volledig beeld over de lichtsituatie in het gebied. Onder elke foto staat 

waar deze gemaakt is.  

 
 
  

Figuur B3.1: Sportschool (Valkenburgerstraat) 

Figuur B3.2: Woningen (Valkenburgerstraat) 

Figuur B3.3: Hotels (valkenburgerstraat) 
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Figuur B3.4: Gevelbelichting (Valkenbugerstraat) 

Figuur B3.5: Nederlandse Filmacedemie (Valkenburgerstraat) 



70 | P a g i n a  
 

 
 
  

Figuur B3.6: Woningen (Weesperstraat) 

Figuur B3.7: Bouwterein (Weesperstraat) 
Figuur B3.8: Zoku Hotel (Weesperstraat) 

Figuur B3.9: Straatverlichting en Woningen (Weesperstraat) 
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Figuur B3.10: Kantoorpanden (Weesperstraat) 

Figuur B3.11: Kantoor (Weesperstraat) 

Figuur B3.13: Kantoorlicht (Weesperstraat) 

Figuur B3.12: Overdekte stoep (Weesperstraat) 
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Figuur B3.14: Kantoorlicht uit (Weesperstraat) 

Figuur B3.15: HvA (Wibautstraat) 

Figuur B3.16: HvA, licht aan (Wibautstraat) 

Figuur B3.17: Coffeecompagny (Wibautstraat) 



73 | P a g i n a  
 

 
 

 

 

  

Figuur B3.18: Horeca (Wibautstraat) 

Figuur B3.19: Scientology kerk (Wibautstraat) 

Figuur B3.20: Student Hotel (Wibautstraat) 
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Figuur B3.21: Volkshotel (Wibautstraat) 

Figuur B3.22: Common (Wibautstraat) 

Figuur B3.23: Common licht aan (Wibautstraat) 
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Figuur B3.24: Amstelplein (genomen eind Wibautstraat) 

Figuur B3.25: BNR-radio (genomen eind Wibautstraat) 
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Figuur B3.26: Daphine (genomen eind Wibautstraat) 

Figuur B3.27: Amstelplein (Amstel station) 

Figuur B3.28: Hotels vanaf het zuiden (Wibautstraat) 
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Figuur B3.29: Cygnus (Wibautstraat) 

Figuur B3.30: Reclame (Wibautstraat) 

Figuur B3.31: Kantoorpanden licht uit (Weesperstraat) 



Bijlage 4: Persbericht  

  



79 | P a g i n a  
 

 
 

 

 
 


