Bewust verlichten
Deventer dag én nacht

• straatverlichting

Licht is belang rijk

• lichtreclames
Als u aan onze gemeente denkt,
heeft u waarschijnlijk het beeld

• sportveldverlichting

Door kunstlicht is de wereld
veranderd. Het geeft ons

bij daglicht voor ogen.

• aangelichte gevels

allerlei mogelijkheden, maar

Maar… een groot deel van de

• terreinverlichting

heeft ook nadelen. Daarom is

tijd is het donker. Dan bepaalt

• tuinverlichting

bewust verlichten belangrijk.

verlichting het beeld.

• en meer

-

Voor iedereen!

Verstoring
natuur

Dieren kunnen ernstig verstoord
raken door kunstlicht. Het kan
effect hebben op hun voedingspatroon, slaap en voortplanting.

+
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+
+
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Pluspunten

veiligheid
sfeer en gezelligheid
stadsmarketing
avondactiviteiten
mogelijk

Lichtvervuiling

Licht kan het donkere landschap
en de sterrenhemel vervuilen.
Felle lampen kunnen omwonenden
en weggebruikers hinderen.

-

Energ iegebruik

Verlichting kost energie
(en dus geld!). Ook geeft
het CO2 uitstoot.

De gemeente Deventer
kiest voor bewust verlichten.
Bij de straatverlichting draait
ze zelf aan de knoppen.
Bij andere lichtbronnen
bent u aan zet.

Deventer Bewust
Verlicht?
Dat kan alleen als u meedoet!
TIPS

gezond
verlicht

- Lampen goed op het veld richten
- Half veld gebruiken = half veld
verlichten
- Bij training minder fel licht dan bij
wedstrijd
- Licht uit als het veld niet wordt
gebruikt

TIPS

TIPS

ondernemend
verlicht

mooi
aangelicht

-

Lampen goed richten
Niet meer dan nodig
Opvallen zonder te storen
Slim licht als deel van
veiligheidspakket
- Veel lampen kunnen uit na
sluitingstijd

- Lampen goed richten op het
gebouw of kunstwerk
- Geen licht de hemel instralen
- Details uitlichten in plaats van
grote vlakken
- ’s Nachts uitschakelen

?

Meer
weten?

Meer nachtfoto’s bekijken?
Zien hoe Deventer er ’s nachts
uitziet vanuit de lucht?
Meer weten over licht, donkerte
en bewust verlichten?

Ga naar de website!

Foto’s: Sotto le Stelle i.s.m. Licht en Donker Advies
(foto uilen: Dreamstime)

Stel uzelf vijf vragen:
1. Is hier echt licht nodig?
2. Hoe sterk moet de lamp dan zijn en is
hij energiezuinig?
3. Is het licht goed gericht?
4. Moet het licht altijd op volle sterkte
branden? (dimmen)
5. Moet het altijd branden?
(op tijd uitschakelen)

Heeft u vragen aan de gemeente over bewust verlichten?

www.deventer.nl/bewustverlichten

