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VVS CAPELLA 



“VVS Capella” in het kort  

• Sterrenkundige Vereniging 
• Afdeling van de ‘VVS’  
• Start Januari 2013 
• 32 leden (2016) 
• WWW.VVSCAPELLA.BE 

 





Activiteiten 



Starparties voor publiek 



Jaarlijkse 
Zonnekijkdag 



JAARLIJKSE STERRENKIJKDAGEN 



Publieke  
lezingen 



JAARLIJKSE NACHT VAN DE DUISTERNIS 



Lessen Sterrenkunde 



OVER SQM & MEER 



advances.sciencemag.org/ 













GRANDPRÉ 



Gemeente Inwoners Oppervlakte 
km2 

Dichtheid 

Hoegaarden 6225 34 183 

Boutersem 7519 31 242 

Bierbeek 10000 39 256 

Bevekom 6990 39 179 

Jodoigne 13593 73 186 

Grez-Doiceau 12850 55 233 

57177 271 210 

Champagne-
Ardennes 

1339270 25606 52 

Grandpré 447 28 16 





 Bekendheid VVS Capella 
 Gezien als nuttig voor de regio? 
 Creëren bewustzijn ‘lichthinder’ bij de 

gemeenten, industrie, handelaars & 
particulieren 
 

 Behouden & verbeteren huidige 
situatie 

 Gebied: Regio Tienen-Jodoigne 
 

ONZE 
DOELSTELLINGEN  



 Verenig je! “Aux armes camerades” 
 Gemeentelijk netwerk regio 
 Milieuraden 
 Cultuurraden 
 Lessen & cursus 
 Pers 
 Foto’s ! 
 Meet de SQM 
 Activiteiten – publiek & privé 
 FB, Maillijst, Twitter, Website 
 Bier, maar ook... Sterren zijn uniek 
 Volg bouwdossiers op 
 Klacht neerleggen? Ja en neen 
 Snel resultaat?  
 Actief netwerken 
 Oneindig verhaal 

 
 



“Creëer een ankerpunt” 



 Dimmen Meldert 
 Bewustmaking & bekendheid 
 SES Vanderhaeve 
 Brouwerij 
 Schepencollege 
 Wegvernieuwing – zonnelampen 
 Voetbalveld 
 Doven Openbare verlichting 

 Doven snelwegverlichting 
 Vernieuwing Eandis Aanbod 
 Nacht van de Duisternis 
 Internationale aandacht IDA 
 Earth Hour 
 Technologische evolutie 
 Klimaatplan & 

Burgemeestersconvenant 
 



LED IT BE 



Forecast LED 4000K replacement 



LED kan ook gunstig zijn? 
TECHNISCH:  
 

 Beter afgeschermde armaturen 
 Unidirectionele aard van de LED 
 Verlaging van de kleurtemperatuur 
 Onmiddellijk te dimmen en de verhelderen 
 Onmiddellijk te doven en aan te schakelen 

 
VERVANGINGSGOLF 
 

 Nu of ‘nooit’: energie & LED 
 
NIEUWE NORMEN 
 

 Lagere normen voor de wegverlichting 
 Continue verlichting zonder zwarte gaten 



Dark Sky reserves 
“Donkerpark” 



Boschplaat 
Lauwersmeer 

Darkskypark.nl 

Nederland: 2 
Duitsland: 2+1 
Belgie: 0 



Sourbrodt, 5 mei 2016 



Communities: Must have some type of legal organization that is officially recognized 
by outside groups. This can be in the form of a town, city, municipality or other legally 
organized community (such as an urban neighborhood or subdivisions). 

Parks: Must be public or private land, accessible to the public in part or whole, that is 
legally protected for scientific, natural, educational, cultural, heritage and/or public 
enjoyment purposes. The core area must provide an exceptional dark sky resource, 
relative to the communities and cities that surround it, where the night sky brightness is 
routinely equal to or darker than 20 magnitudes per square arc second. 

Reserves: Must be a public or a private land of at least 700 km², accessible to the 
public in part or whole, that is legally protected for scientific, natural, educational, 
cultural, heritage and/or public enjoyment purposes. The core area must provide an 
exceptional dark sky resource, relative to the communities and cities that surround it, 
where the night sky brightness is routinely equal to or darker than 20 magnitudes per 
square arc second. 

Sanctuaries: Must be a public or a private land, accessible to the public in part or 
whole, that is legally protected for scientific, natural, educational, cultural, heritage 
and/or public enjoyment purposes. The site must provide an exceptional dark sky 
resource where the night sky brightness is routinely equal to or darker than 21.5 
magnitudes per square arc second. 

IDA Definities & de Hoge Venen (45km2) 



• Publieke toegang – parking  
• “Lightscape Management Plan”  of ‘Lichtplan’: inventaris, aanpak, wijzigingen 
• Alles boven de 500 lumen volledige afscherming 
• Kleurtemperatuur < 3000K  bij voorkeur < 2000K 
• 67% armaturen moeten voldoen op moment van applicatie 
• 90% binnen de vijf jaar na erkenning, 100% na 10 jaar 
• SQM Meetprogramma 
• Signalisatie, infoborden 
• Samenwerking met partners 
• Goud, Zilver, Brons 

 
 

Hoge Venen  





Nationaal: “Aux armes camerades!” 

VVS Werkgroep Lichthinder (Stijn vanderheide) 
VZW Lichthinder (Friedel Pas) ; Platformlichthinder.nl 
Uzelf 
 

Gecoordineerde acties 
 
 Nacht van de Duisternis (BE), Nacht van de Nacht (NL), Jour du Nuit (FR) 

 

Openliggende acties 
 
 Wetgeving (Vlarem II) 
 IDA  ; Dark Sky reserves 
 Normering armaturen (“Outdoor Fictures” “Happy Star Label” ) 
 Lichthindertoets (EPC)  
 Opleiding Installateurs 
 Infobrochure B2B & particulieren 
 Sensibilisering producenten 
 Sensibilisering Gemeentebesturen 
 Samenwerking Eandis & co 
 Ondersteuning local initiatieven 



BESLUIT 

 Het is geen hopeloze zaak 
 Er is veel werk aan 
 Het moment is NU 
 Vraagt een gecoordineerde aanpak 
 Vraagt de inzet van alle verenigingen 
 Gebruik de media 
 Benadruk energie, milieu, financien ... 

Maar ook de sterretjes 
 Heb veel geduld 
 Zorg voor vastankering  
 



Vragen en/of ‘antwoorden’ 


