A U T e U R Hetty Stevens

Lichthinder en r

evenwicht tussen natuur, mens en techniek. Dat is
wat de nSvv (nederlandse Stichting voor
verlichtingskunde) beoogt met de Richtlijn
lichthinder. Deze richtlijn is onlangs vernieuwd,
waarbij met name op het gebied van reclameverlichting uitbreidingen en aanscherpingen zijn gekomen. Aanleiding voor een gesprek met een van de
opstellers van deze richtlijn, Koen Smits.

De Richtlijn Lichthinder omvat de inhoud
van de vijf al eerder uitgegeven delen.
Deze delen zijn nu geactualiseerd en aangevuld met richtlijnen voor het voorkomen
van lichthinder door lichtuitstraling van
gebouwen, de dynamiek in de
reclame(led)verlichting en het beperken
van negatieve effecten van verlichtingsinstallaties op flora en fauna. De richtlijn
onderscheidt vier ecologische zones die
ook internationaal worden gehanteerd.
Daarbij is E1 een natuurgebied, E2 een
landelijk gebied, E3 een stedelijk gebied
en E4 staat voor stadscentrum/industrie-

gebied. Voor elke zone geldt een andere
grenswaarde.
GRensWAARDen
Koen Smits is een van de specialisten in de
Expertgroep Lichthinder van de NSVV,
onafhankelijk kenniscentrum voor licht en
verlichting, die betrokken was bij de actualisatie van de richtlijn lichthinder. De
oude richtlijnen schoten op het gebied
van reclameverlichting tekort, stelt hij. “In
deze richtlijn werden de grenswaarden van
reclameverlichting, weergegeven in luminantie, gestaffeld over een oppervlak. Dus

hoe kleiner de reclame-uiting, hoe hoger
de grenswaarde, dus hoe meer licht je
mag uitstralen per vierkante meter. En hoe
groter de uiting, hoe lager de grenswaarde. Die tabel bestond uit drie staffels, met
als hoogste staffel groter dan 10 vierkante
meter. Tegenwoordig beginnen reclameuitingen zo’n beetje bij 10 en eindigen ver
boven de 100 vierkante meter, dus dat
schoot enorm tekort.”
Hij geeft een voorbeeld. “Als je een verlicht billboard van 100 vierkante meter
moest toetsen, gebruikte je een grens-
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n reclameverlichting
Richtlijnen lichthinder voor lichtreclame
vernieuwd en aangescherpt
hAnDhAVinG

Fotografie: Lichtconsult.nl

Lichtreclame die overstraalt, is vaak
niet leesbaar en wekt irritatie op.

waarde die overeenkwam met de grenswaarde voor een uiting van 11 vierkante
meter. Daar kwam bij dat die grenswaarden ook nog eens heel erg hoog waren en
niet in verhouding stonden met andere
grenswaarden in de richtlijn.” De luminantie is nu verder gespecificeerd in acht staffels en loopt door tot de categorie ‘groter
dan 100 vierkante meter’ (tabel 1 op pagina 8). De grootste categorie is bovendien
in lijn gebracht met de richtlijnen voor
gevelaanstraling. Smits: “Want als je een
gebouw aanlicht en er een groot logo op
schildert of plakt, ontstaat de vraag of het

een vorm van reclameverlichting is of toch
gewoon een aangelichte gevel. Daar zat
een spanningsveld, doordat de grenswaarden voor het aanstralen van een gevel een
stuk lager waren dan die voor reclameverlichting. Die waren heel hoog en stopten
bijvoorbeeld in zone E3 bij 600 candela
per vierkante meter. Dat is erg hoog. Ter
vergelijking, het wit van je computerscherm dat gemaakt is voor gebruik overdag ligt vaak tussen de 120 en 200 candela per vierkante meter. Dus ga maar na
hoeveel 600 is als grenswaarde voor de
avond en nacht.”
Doordat de grenswaarden voorheen zo
hoog waren en eigenlijk niet meer in de
pas liepen met wat technologisch gezien
de mogelijkheden zijn vandaag de dag,
had je eigenlijk geen bovengrens. “In dat
opzicht zijn de nieuwe grenswaarden beter
in balans”, aldus Smits.
DYnAmieK
De tweede belangrijke wijziging in de
richtlijn heeft te maken met de opkomst

In de praktijk kan de Richtlijn Lichthinder op verschillende manieren worden toegepast. Koen Smits, betrokken
bij de actualisatie van deze richtlijn: “Dit is een richtlijn,
die in principe overal gebruikt kan worden. In Nederland
wordt gehandhaafd door gemeenten of omgevingsdiensten, volgens de wet milieubeheer met als onderdeel
daarvan het activiteitenbesluit. Soms wordt daarin in de
bijlage concreet verwezen naar de richtlijn lichthinder en
er is inmiddels veel jurisprudentie waarin de richtlijn
wordt toegepast.” In het algemeen geldt echter dat vaak
pas naar lichthinder wordt gekeken als er een klacht is.
En niet bij het aanvragen en plannen van reclameverlichting. Smits: “Dat is een gemiste kans, want vooraf advies
inwinnen, kan veel ergernis en kosten besparen.“

van dynamische effecten in ledschermen,
mogelijk geworden door de techniek.
Deze dynamische effecten werden in de
oude richtlijnen niet omschreven.
“Tegenwoordig zijn dynamische reclameuitingen aan de orde van de dag”, aldus
Smits.
Beweging en dynamiek zorgen ervoor dat
je sneller naar een reclame-uiting kijkt en
ook iets langer blijft kijken, zo blijkt uit
onderzoek. Op basis daarvan wordt
gesteld dat ook de hinder evenredig toeneemt. Daarom zijn voor dynamische uitingen de grenswaarden verlaagd met een
factor tussen 0 en 1 (tabel 2 en 3 op pagina 8). De mate waarin dat gebeurt, hangt
af van de soort dynamiek. Dit is in de
richtlijn onderverdeeld in vier frequentiecategorieën, variërend van categorie f1
met vrijwel statische beelden tot categorie
f4 voor frequenties die groter zijn dan 24
hz (vloeiend beeld).
Categorie f3, waar het gaat om snel wisselende beelden met een frequentie tussen
0,5 en 24 Hz (een wisseling tussen de 2
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Lichtconsult.nl
Koen Smits, van huis uit industrieel ontwerper,
is eigenaar van Lichtconsult.nl, een onafhankelijk bureau gespecialiseerd in licht en verlichting. Hij houdt zich bezig met onafhankelijk
lichtontwerp, lichtmetingen (lichtlab en lichthinder) en cursussen over lichthinder.
Daarnaast maakt hij deel uit van de
Expertgroep Lichthinder van de NSVV, die de
nieuwe Richtlijn Lichthinder heeft opgesteld.
www.lichtconsult.nl

seconden en 24 hertz), wordt als meest
storend ervaren. Smits: “Dan heb je het
echt over stroboscopische effecten, licht-

lichttechnische parameter
luminantie reclamebord of -object
met oppervlak < 0,4 m2
idem met oppervlak 0,4 - <2 m2
idem met oppervlak 2 - <5 m2
idem met oppervlak 5 - <10 m2
idem met oppervlak 10 - <20 m2
idem met oppervlak 20 - <50 m2
idem met oppervlak 50 - <100 m2
idem met oppervlak 100 - <200 m2
idem met oppervlak ≥ 200 m2

E1
50 cd/m2

kranten en snelle knipperingen, tot frequenties die gevaarlijk zijn voor mensen
met epilepsie. Die categorie wordt in de

omgevingszone
E2
E3
500 cd/m2 *
750 cd/m2

E4
1000 cd/m2

30 cd/m2
300 cd/m2
500 cd/m2
750 cd/m2
20 cd/m2
200 cd/m2
300 cd/m2
500 cd/m2
2
2
2
15 cd/m
150 cd/m
200 cd/m
300 cd/m2
2
2
2
0 cd/m
100 cd/m
150 cd/m
200 cd/m2
2
2
2
0 cd/m
75 cd/m
100 cd/m
150 cd/m2
2
2
2
0 cd/m
50 cd/m
75 cd/m
100 cd/m2
2
2
2
0 cd/m
30 cd/m
50 cd/m
75 cd/m2
Beoordelen conform grenswaarden gevelaanstraling

Tabel 1: Grenswaarden Lgr voor de maximaal toegestane oppervlakteluminantie van het aangestraalde of lichtuitstralende
deel van reclameborden en -objecten.

Categorie
f1

Frequentie f
f ≤ 0,16 Hz
(Δt ≥ 6 sec.)

Beschrijving
Vrijwel statische beelden

Voorbeeld
Ledscherm met slideshow
zonder overgangseffect, billboard, bushok poster, brandstofprijzendisplays
f2
0,16 Hz < f < 0,5 Hz
Wisselende beelden
Ledscherm met slideshow
met overgangseffect, wegmarkering, lichtkrant
f3
0,5 Hz ≤ f < 24 Hz
Snel wisselende beelden
Apothekerskruis, lichtkrant,
stroboscoop, knipperlicht
f4
f ≥ 24Hz
Bewegend beeld, vloeiend
Videobeeld, reclameboodschap of live-uitzending
Toelichting: Een frequentie van bijvoorbeeld 0,16 Hz houdt een beeldwisseling in van één maal per zes
seconden en een frequentie van bijvoorbeeld 0,5 Hz één maal per twee seconden.

Tabel 2: De frequentiecategorieën voor dynamische reclame-uitingen.

Categorie
E1
f1
0
f2
0
f3
0
f4
0
Opmerking: Bij een compensatiefactor van

Omgevingszone
E2
E3
E4
1
1
1
0
0,6
0,6
0
0
0,4
0
0,6
0,6
nul (0) is een dynamische reclame-uiting niet toegestaan.

richtlijnen dan ook in de eerste drie omgevingszones op 0 gesteld. Alleen in zone E4
geldt daar een compensatiefactor van 0,4.
Vloeiende beelden zijn van een kwalitatief
hoger niveau, dus die worden meer toegestaan, maar mogen niet in natuurgebieden
en landelijke gebieden. In natuurgebieden
(omgevingsfactor E1) zijn dynamische
reclame-uitingen volgens de richtlijn
sowieso niet welkom. In de overige omgevingsfactoren geldt een differentiatie naar
categorieën.” Voor bedrijven die zich
bezighouden met ledschermen biedt de
nieuwe richtlijn duidelijke aanknopingspunten, die er voorheen niet waren.
Dimmen
Lichtreclamebedrijven kunnen door de
technische mogelijkheden, volgens Smits,
goed uit de voeten met de nieuwe richtlijnen. “Leds zijn heel goed dimbaar.
Daarmee kun je heel precies een lichtreclame of ledscherm afstellen, zodat het
binnen de grenswaarde blijft en vooral in
zijn omgeving goed functioneert.”
Bovendien is het niet zo dat hoe meer licht
een reclame-uiting geeft, hoe meer aandacht het genereert en hoe positiever die
aandacht is. Smits: “Het mes snijdt aan
twee kanten. Als je een scherm te fel
maakt, heb je sneller hinder. Maar schermen die overstralen, zijn ook minder leesbaar. Bovendien kun je veel irritatie
opwekken.”
Kennis
De belangrijkste tip die Smits heeft voor
signbedrijven die lichtreclames maken,
gaat juist over die voorbereiding. “Zoek in
het voortraject een specialist die kan helpen met ontwerp, uitvoering en stedelijke
inpassing van een reclame-uiting. Zorg dat
je vroeg in het proces kennis inwint, want
qua technologische mogelijkheden kun je
al zoveel van tevoren inschatten. En reclameverlichting en regeltechniek versmelten
steeds meer met elkaar. Je kunt vooraf
heel veel doen om problemen naderhand
te voorkomen.”
www.nsvv.nl
De Richtlijn Lichthinder van de NSVV is voor
€135,50 te downloaden op www.nsvv.nl.

Tabel 3: De compensatiefactor C voor dynamische reclameuitingen per frequentiecategorie en omgevingszone. De in
tabel 1 vermelde grenswaarden worden met deze compensatiefactor vermenigvuldigd.
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