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29 oktober 2016: Nacht van de Nacht
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de
nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De Nacht
van de Nacht is een jaarlijks evenement
georganiseerd door de Natuur- en
Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de Nacht
worden er door het hele land honderden
evenementen georganiseerd in het donker en
doven honderden bedrijven en gemeenten
lichten van gebouwen en reclameverlichting.
 
Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht voor de 12e
keer georganiseerd op zaterdag 29 oktober 2016. In
deze Nachtziezo! speciaal aandacht voor de
schoonheid van de Nacht.
 

   

 
Kijk ook in de Nachtkalender of op 

 voor duistere activiteiten bijwww.nachtvandenacht.nl
u in de buurt.
 

 
Goed voorbeeld: gemeente Westerveld
In Diever en Vledder heeft de gemeente
Westerveld in overleg met de bevolking in het
voorjaar van 2016 een proef gedaan waarbij 350
lantaarnpalen ’s avonds niet aangingen. Deze
wijze van werken heeft veel discussie

Nachtkalender
   van Drenthe  

 
 
 
Beleef de Hunze bij Nacht
Hunzelaan 1 Gasselternijveen
19.00 tot 0.00 uur
 

 
 wandel -Avontuurlijke

kanotocht
Oostermoer 1 Spijkerboor
19.30 tot 24.00 uur
 

 
Verteltocht door de Gasterse
Duinen
Oude Molenseweg Gasteren
20.00 tot 22.30 uur
 

 
 Wandeling Asserbos voor

kinderen van 6 tm 12 jaar
Bosrand 2 Assen
18.30 tot 20.00 uur
 

http://www.nmfdrenthe.nl
http://www.drentziterwarmpjesbij.nl
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/de-hunze-bij-nacht/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/avontuurlijke-wandel-kanotocht/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/avontuurlijke-wandel-kanotocht/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/verteltocht-gasterse-duinen/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/verteltocht-gasterse-duinen/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/wandeling-asserbos/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/wandeling-asserbos/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/wandeling-asserbos/


wijze van werken heeft veel discussie
losgemaakt onder de plaatselijke inwoners.
 
In totaal zijn er 150 reacties ontvangen en met name
ouderen zijn angstig voor de gevolgen van het
verwijderen van lichtpunten. Daarnaast waren er ook
best veel reacties dat het wel wat donkerder mag.
De gemeente heeft daarom nogmaals en in overleg
met de dorpsgemeenschappen van Vledder en
Diever het plan bekeken en het gedeeltelijk
aangepast. Er blijven meer masten staan op die
plaatsen waar ouderen wonen. Het aantal te
verwijderen lichtpunten komt hierdoor nu op globaal
110 stuks. Wel worden de overige lichtpunten
voorzien van LED armaturen die dimbaar zijn. Rond
23.00 uur branden deze op 30% van het vermogen.
 
Kijk ook op de website van de gemeente

 Westerveld.
 

 
 

 
Gemeenten staan centraal
Dit jaar staan de gemeenten centraal in de
campagne van de Nacht van de Nacht. In
(aanloop naar) de Nacht van de Nacht roepen de
Natuur en Milieufederaties gemeenten en
bedrijven op om verlichting en aanlichting te
doven en om dat de rest van het jaar ook vaker te
doen.
 
Dit om energie (en geld) te besparen en CO2
uitstoot te verminderen. Maar ook om lichthinder
tegen te gaan. Vorig jaar doofden 155 gemeenten en
bedrijven de lichten. Afgelopen maanden hebben
studenten van de Hogeschool Utrecht een aantal
koplopergemeenten geïnterviewd en een lijst met
aanbevelingen gemaakt voor alle Nederlandse
gemeenten. Deze aanbevelingen zijn ook
gepubliceerd op de website van VNG.
 
Meld uw gemeente nog snel aan op de website van
de Nacht van de Nacht en lees ook de
aanbevelingen.
 

 

 
 

 
Bijeenkomst ‘Duurzaam verlichten buiten op straat’

Op 19 december organiseren we voor
ambtenaren en raadsleden in Drenthe een
speciale bijeenkomst over verlichting. Doel is
kennisverrijking en -uitwisseling over duisternis
en licht in relatie tot energiebesparing en
energieneutraliteit.
 

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Mail dan

 
 

 
Sterren kijken door telescopen
Vijver Rode Heklaan Assen
19.00 tot 23.00 uur 
 

 
Vaartocht over het
Leekstermeer
Meerweg 13 Nietap
18.45 tot 21.00 uur
 

 
Beleef het bos met de
Nachtwachter
Nietap omgeving Leek
opgave verplicht
 

 
Nacht-van-de-Nacht-wandeling
Mensingebos
Norgerweg 17 Roden
19.15 tot 21.30 uur
 

 
Unplugged met Paul MC Karen
Hoofdstraat 55 Westerbork
22.00 tot 0.00 uur
 

 
De Nacht van Taribush
Lheebroek 30a Dwingeloo
19.00 tot 23.30 uur
 

 
Wandeling vanaf Bospub De
Boerdennen met verhalen in de
streektaal
Bosrand 18 Lhee
19.00 tot 0.00 uur
 

 
Nacht van de Nacht
Dwingelderveld
Benderse 22 Ruinen
19.00 tot 23.00 uur
 

 
Tocht door het Spaarbankbos

Hoogeveenseweg 5a Fluitenberg

http://www.westerveld.verlichtinginbeeld.nl/
http://www.westerveld.verlichtinginbeeld.nl/
http://www.nachtvandenacht.nl/licht-uit-bij/
http://www.nachtvandenacht.nl/aanbevelingen-voor-gemeenten
http://www.nachtvandenacht.nl/aanbevelingen-voor-gemeenten
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/sterren-kijken-telescopen/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/vaartocht-over-het-leekstermeer-2/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/vaartocht-over-het-leekstermeer-2/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/beleef-het-bos-met-de-nachtwachter-leek/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/beleef-het-bos-met-de-nachtwachter-leek/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nacht-nacht-wandeling-mensingebos/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nacht-nacht-wandeling-mensingebos/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/unplugged-paul-mc-karen/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/de-nacht-van-taribush/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/wanding-vanaf-bospub-boerdennen/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/wanding-vanaf-bospub-boerdennen/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/wanding-vanaf-bospub-boerdennen/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nacht-nacht-dwingelderveld/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nacht-nacht-dwingelderveld/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nacht-van-de-nacht-6/


Heeft u interesse of wilt u meer weten? Mail dan
naar Frank Hart  .f.hart@nmfdrenthe.nl
 
Zet alvast in uw agenda: 19 december, vanaf 17
uur.
 

 

 
Oproep aan melkveehouders
De noordelijke Natuur en Milieufederaties roepen
dit jaar melkveehouders op om ook mee te doen
aan de Nacht van de Nacht. LTO Noord
ondersteunt dit initiatief. Dit kan door de
verlichting in uw stal op 29 oktober extra vroeg
uit te doen en een leuke activiteit in uw stal te
organiseren.
 
Op de website nachtvandenacht.nl kunt u melden
dat uw bedrijf mee doet en dat de lampen extra
vroeg uit gaan. Via de site worden bedrijven die
meedoen speciaal vermeld en is er per provincie een
overzicht van activiteiten te vinden voor deelnemers
aan het evenement.
 
In Drenthe besteedden we al eerder aandacht aan
de verlichting van stallen. Onze tips en
aanbevelingen zijn terug te vinden in de brochure

 (pdf) over deDuisternis bewust belicht
mogelijkheden om lichthinder door melkveestallen te
beperken of voorkomen.
 
Bekijk hier de oproep van LTO Noord.
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Leerlingen Nassaucollege werken aan slimme verlichting
Ontwerp slimme openbare verlichting die zorgt
voor een veilige, prettige omgeving maar niet
leidt tot lichthinder en lichtverspilling. Met deze
opdracht zijn leerlingen van het Dr.
Nassaucollege in Gieten aan de slag.
 
Twee tweede klassen havo/vwo werken in het kader
van het vak Onderzoek & Ontwerpen aan een
opdracht gericht op slimme verlichting. In groepjes
maken de leerlingen een lichtconcept voor de
openbare ruimte. Voor een zelf gekozen locatie
moeten de leerlingen een lichtvisie bedenken en in
beeld brengen waar en hoeveel licht nodig is en hoe
dat licht tijdens de avond en de nacht verandert.Doel

is dat de gebruikers van de openbare ruimte geen

 

Hoogeveenseweg 5a Fluitenberg
18.30 tot 21.00 uur
 

 
Nacht van de Nacht in het
Faliebergbos
Meppelerweg 22, Zuidwolde
19.30 tot 21.00 uur 
 

 
Nacht van de Nacht in het
Reestdal
Oud Avereest 22 Balkbrug
20.30 tot 22.30 uur
 

 
Wandeling door Het
Bargerveen
Zusterweg 17 Weiteveen
22.00 tot 0.00 uur
 

 
Sfeervol dineren bij kaarslicht
in restaurant Abdij de
Westerburcht
Hoofdstraat 7 Westerbork
17.00 tot 21.00 uur
 

 
Nachtelijke picknick op het
Noordsche Veld
Donderseweg 7 Norg
20.00 tot 22.30 uur
 

 
Spannend bosavontuur in het

 donker
Steenhopenweg 4 Drouwen
19.00 tot 21.00 uur 
 

 
Nachtwandeling door de
natuur met verhalen
Helmerdijk 71 Eelde
20.30 tot 22.30 uur
 

 

Nachtwandeling Orvelte

http://www.nachtvandenacht.nl/licht-uit-bij/
http://www.nmfdrenthe.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2015/03/Brochure-lichthinder-melkveestallen-webversie.pdf
http://www.nmfdrenthe.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2015/03/Brochure-lichthinder-melkveestallen-webversie.pdf
https://www.ltonoord.nl/provincie/regio-noord/regio-noord/nieuws/2016/10/18/nacht-van-de-nacht?overview=aHR0cHM6Ly93d3cubHRvbm9vcmQubmwvcHJvdmluY2llL3JlZ2lvLW5vb3JkL3JlZ2lvLW5vb3Jk
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nacht-nacht-faliebergbos/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nacht-nacht-faliebergbos/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nacht-nacht-reestdal/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nacht-nacht-reestdal/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/wandeling-door-het-bargerveen/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/wandeling-door-het-bargerveen/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/restaurant-abdij-westerburcht/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/restaurant-abdij-westerburcht/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/restaurant-abdij-westerburcht/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nachtelijke-picknick-op-noordsche-veld/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nachtelijke-picknick-op-noordsche-veld/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/spannend-bosavontuur-donker-tijdens-nacht-nacht/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/spannend-bosavontuur-donker-tijdens-nacht-nacht/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nachtwandeling-natuur-verhalen/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nachtwandeling-natuur-verhalen/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nachtwandeling-orvelte/


is dat de gebruikers van de openbare ruimte geen
lichthinder ervaren, zich prettig en veilig voelen en
goed kunnen functioneren.
 
Om de leerlingen een beeld te geven waarom
slimme verlichting noodzakelijk is, heeft de Natuur en
Milieufederatie Drenthe een presentatie gegeven
over de effecten en de oorzaken van lichtvervuiling in
Drenthe. Ook in Drenthe neemt de hoeveelheid
verlichting nog steeds toe. Hierdoor wordt de
beleving van de duisternis, één van de
kernkwaliteiten van Drenthe, aangetast. Bovendien
heeft verlichting effecten op planten en dieren en op
de gezondheid van mensen. Tenslotte leidt
overbodige verlichting tot onnodig energiegebruik.
 
Bij openbare verlichting is er de afgelopen decennia
weinig rekening gehouden met de negatieve effecten
op planten, dieren en de mens. Er is alleen gekeken
naar de sociale en verkeersveiligheid. Gelukkig komt
er, onder meer op scholen, steeds meer aandacht
voor slimme verlichting waarbij er alleen verlicht
wordt als dat nodig is en het donker is als dat kan.
 
 
 

 
 
 

 
Maak een leuke Nacht van de Nacht-foto en maak kans op
een WakaWaka!
De Nacht van de Nacht is een unieke gelegenheid
om de schoonheid van de nacht vast te leggen
met je camera. Dit jaar maak je met jouw Nacht
van de Nacht-foto kans op een WakaWaka, een
handige lamp op zonne-energie.
 
Ook een gezin zonder elektriciteit in een rampgebied
of crisissituatie ontvangt een WakaWaka. Alle reden
dus om mee te doen!
 
Wat moet je doen?
 
Maak een leuke foto van de Nacht van de Nacht.
Deel de foto via:

Instagram: nachtvandenacht
Facebook:/nachtvandenacht, of
Twitter: @nachtvandenacht

Vergeet niet de hashtag   te#nachtvandenacht
vermelden!
 
Onder alle inzendingen verloten we 20 WakaWaka’s!
Niet gewonnen? Niet getreurd. Op de website van
WakaWaka kun je ook zelf een solarlamp bestellen.
Met de kortingscode   ontvang je bovendiennacht16
nog eens 10% korting. 
 
Kijk op   voor meerde Nacht van de Nacht website

 
 
 
 

Nachtwandeling Orvelte
Kromboom Orvelte
19.00 tot 21.30 uur
 

 
Sterrenkijken met en bij de
Dwingeloo Radiotelescoop
Oude Hoogeveensedijk 4 Dwingeloo
19.00 tot 23.00 uur
 

 
Spannende tocht Westerbork
Hoofdstraat 48 Westerbork
19.00 tot 23.45 uur
 

 
Laat je verrassen in een
donker Engelgaarde
Blijdenstein Ruinerwold
19.30 tot 21.00 uur
 

 
 Kijk voor activiteiten in andere

provincies op de website van de Nacht

 

 

 Volg ons op social media:
 

    

http://www.nachtvandenacht.nl/nieuws/maak-leuke-nacht-nacht-foto-en-maak-kans-op-wakawaka/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/nachtwandeling-orvelte/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/sterrenkijken-en-dwingeloo-radiotelescoop/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/sterrenkijken-en-dwingeloo-radiotelescoop/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/spannende-tocht-westerbork/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/laat-verrassen-donker-engelgaarde/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/laat-verrassen-donker-engelgaarde/
http://www.nachtvandenacht.nl/activiteiten/
https://www.facebook.com/pages/Natuur-en-Milieufederatie-Drenthe/164371180363907
https://twitter.com/NMFDrenthe?ref_src=twsrc%5Etfw


Kijk op   voor meerde Nacht van de Nacht website
informatie.
 

 
 

 
 

 

Wij worden gesteund door: 
 

              

Contact:
 

Natuur en Milieufederatie Drenthe
Hertenkamp 6
9401 HL Assen

Tel: 0592 – 311150
E-mail: info@nmfdrenthe.nl

Website: www.nmfdrenthe.nl

http://www.nachtvandenacht.nl/nieuws/maak-leuke-nacht-nacht-foto-en-maak-kans-op-wakawaka/
http://www.provincie.drenthe.nl/
http://www.cbf.nl/
http://www.postcodeloterij.nl/goede-doelen.htm
http://www.nmfdrenthe.nl

