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1) Hoe zoek je de beste streek? 
• Nachtelijke satellietbeelden (ISS, SUOMI,…) 
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• Cinzano (http://www.lightpollution.it/dmsp/) 
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• Nachtelijke satellietbeelden (ISS, SUOMI,…) 

• Cinzano (http://www.lightpollution.it/dmsp/) 

• (voor Frankrijk vnl.) lichthinderkaarten op de website van “AVEX” 

1) Hoe zoek je de beste streek? 

http://www.lightpollution.it/dmsp/
http://www.avex-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=2754








• Nachtelijke satellietbeelden (ISS, SUOMI,…) 

• Cinzano (http://www.lightpollution.it/dmsp/) 

• (voor Frankrijk vnl.) lichthinderkaarten op de website van “AVEX” 

• Oppassen met de antwoorden van de eigenaars (genre « bij ons geen verlichting », « zoveel 
sterren als je bij ons ziet »). Ze zijn daarom niet van slechte wil, maar heb een andere notie 
van wat « donker » is . 

• Vertrouw daarom bij voorkeur op het advies van andere amateurs, sterrenkundeclubs, 
sterrenwachten,… 

 Bvb. op de website van MIRA () 

2) Hoe ter plaatse de beste gîte/ 
camping/huisje/hotel te vinden? 

1) Hoe zoek je de beste streek? 

http://www.lightpollution.it/dmsp/
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• Oppassen met de antwoorden van de eigenaars (genre « bij ons geen verlichting », « zoveel 
sterren als je bij ons ziet »). Ze zijn daarom niet van slechte wil, maar heb een andere notie 
van wat « donker » is . 

• Vertrouw daarom bij voorkeur op het advies van andere amateurs, sterrenkundeclubs, 
sterrenwachten,… 

 Bvb. op de website van MIRA () 

 Of (voor Frankrijk) op de site van AVEX: de « GRESAC » (er is een versie voor GPS, een Excel-
bestand, GoogleEarth,…) 
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 Of (voor Frankrijk) op de site van AVEX: de « GRESAC » (er is een versie voor GPS, een Excel-
bestand, GoogleEarth,…) 

• Gebruik de moderne middelen! Via GoogleEarth, StreetView,… kan je al min of meer 
controleren of er niet te veel bewoning in de buurt is (of zelfs of er straatlampen staan! ) 
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• Nachtelijke satellietbeelden (ISS, SUOMI,…) 

• Cinzano (http://www.lightpollution.it/dmsp/) 

• (voor Frankrijk vnl.) lichthinderkaarten op de website van “AVEX” 

• ” 

• Oppassen met de antwoorden van de eigenaars (genre « bij ons geen verlichting », « zoveel 
sterren als je bij ons ziet »). Ze zijn daarom niet van slechte wil, maar heb een andere notie 
van wat « donker » is . 

• Vertrouw daarom bij voorkeur op het advies van andere amateurs, sterrenkundeclubs, 
sterrenwachten,… 

 Bvb. op de website van MIRA () 

 Of (voor Frankrijk) op de site van AVEX: de « GRESAC » (er is een versie voor GPS, een Excel-
bestand, GoogleEarth,…) 

• Gebruik de moderne middelen! Via GoogleEarth, StreetView,… kan je al min of meer 
controleren of er niet te veel bewoning in de buurt is (of zelfs of er straatlampen staan! ) 

• Hou vooral ook rekening met het klimaat (en het microklimaat!). Moeilijk te kwantificeren, 
tenzij via het aantal uren zonneschijn? 

2) Hoe ter plaatse de beste gîte/ 
camping/huisje/hotel te vinden? 

1) Hoe zoek je de beste streek? 
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Gueret 



Jura 



Cruis 

http://www.grandchamp04.fr/




Chiran 

http://astro-blieux.fr/V3/fr/observatoire/astronomie-verdon.php




Astroguindaine 

http://www.astroguindaine.com/




Fleurance 

http://www.fermedesetoiles.com/




Quercy 





Gavarnie 







Lozere 
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Grandchamps Zuid 



 

Fleurance Zuid 



Astroguindaine Zuid 



Nog verder? Spanje 2005 



Nog verder? Spanje 2005 



Nog verder? Spanje 2005 





Sicilië, Kreta, Algarve:  
De zuidelijkste regios van Europa  

én de meest zonnige 



Sicilië, Kreta, Algarve:  
De zuidelijkste regios van Europa  

én de meest zonnige 
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La Palma (Canarische Eilanden):  
Donkere hemel + schitterend weer (in theorie…) 



La Palma: “La Isla Bonita” 

Maand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jaar 

Dag (°C) 21 21 22 22 22 24 25 26 26 26 24 22 23 

Nacht (°C) 15 14 15 16 17 18 19 21 21 21 19 16 17 

Water (°C) 19 18 19 19 19 20 22 23 22 22 21 20 20 

Zon (h/dag) 5 6 6 7 8 9 10 9 8 6 5 5 7 

Regendagen 6  4  3 4 2 1  1 1 2 4  5  7  

Bewolkte dagen 5 5 5 5 5 5 2 2 2 4 5 5 



Avantages: 

1) Het weer, het klimaat: “de eeuwige lente” 
 

Klein eilandje, maar opvallende verschillen => 
- NE (Barlovento,…): passaatwinden, véél wolken + 

vochtig 
- Centrale bergkamp: Cumbre Vieja et Cumbre 

Nueva (« Cumbre » = top, piek) 
- Westkant: merkelijk meer zonneschijn en droger 

(Tazacorte gaat er prat op het zonnigste strand 
van Europa te hebben) 



De Calima! 
Vergelijkbaar met de mistral in de Provence, maar met toevoeging van Sahara-zand .  
Warm, stoffig, turbulente lucht, wind,… 
Eén-twee keer per jaar, gedurende enkele dagen 







 



 



3. Weinig lichthinder: 
- deels door strenge regels (omwille van de sterrenwachten op de Roque de los Muchachos) 
- deels door weinig bevolking en lastig reliëf 
 
MAAR: ook hier rukt lichthinder op (regels? Dit is Spanje hé!) 
 





Casa Rosabel: formule “all (telescopes) in” 

http://www.8gh.com/  
Göran Hosinsky was als ingenieur verbonden aan de Zweedse zonnetelescoop (eerst op Capri, nu op 
La Palma) 
Gite: voorzien op 2 personen + eventueel kind(eren): grote slaapkamer/living, keuken, badkamer, teras 
aan voor- en achterkant 

http://www.8gh.com/


 













 



 



 



 





 



 



 



 



 

Waarnemingsnacht op 2040 meter hoogte 
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En overdag? Sterrenwachten bezoeken natuurlijk… 



 



 



 



 



 



Cambodja 2011:  
Prachtig avontuur, 

middelmatige hemel  
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De Caraïben: 
Eindelijk het Zuiderkruis in volle pracht! 
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Zuid-Afrika 
De evenaar voorbij! 
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Een land zonder lichthinder  




