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Debrief

Naam lichtontwerper

Maak inzichtelijk de hinder naar de 
omgeving en zorg dat deze voldoet 
aan de Richtlijn lichthinder en doe 
zonodig aanbevelingen om te kunnen 
voldoen

Opdracht “We ontgrendelen het 
buitengewone potentieel 
van licht om de kwaliteit van 
het leven van mensen te 
verbeteren door het 
toepassen van slimme 
technologie, expertise en 
middelen die bijdragen aan 
een duurzame toekomst.”

Wat bieden we?
Een Lichthinderberekening welke voldoet aan de 
Richtlijn Lichthinder en de UEFA Level C voor 
voetbalstadions.

Onze wereldwijde merken zijn
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Uitgangspunten

Een overzicht van de uitgangspunten 
en eisen waar wij in dit plan

vanuit zijn gegaan
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Uitgangspunten:

Naam lichtontwerper

Platte tekst

Onze wereldwijde merken zijn

• UEFA Stadium Lighting Guide 2016  Level C
• NSVV Richtlijn Lichthinder 
• Streetsmart Cyclomedia
• Onderstaand PDFen en Enscape plaatjes
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Aanbevelingen/lichtoplossing:
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Lichtoplossing:

Onze wereldwijde merken zijn

Presentator
Presentatienotities
Onder: 400m x19,5 = 7800cdOnderlinks: 475m x19,5= 9025cdBoven links: 369m x19,5 = 7195cdBoven midden: 400m x19,5 = 7800cdBoven rechts: 382m x19,5 = 7449cdDeze gegevens zijn maximale grenswaarde!
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• Vele potentie gehinderde  dichtstbijzijnde gehinderde genomen & grenswaarde bepaald
• Verste mast heeft meeste impact
• Licht graat richting woonwijk  wel grootste afstand te overbruggen
• Grootste potentiele hinder door armaturen in de kap door open hoeken in stadion  reclameborden
• In masten externe louvres toegepast om impact te minimaliseren
• Grenswaardes in norm E3 gelden tot een tijdstip van 23:00 uur.  GAAN WE DIT NOEMEN?!
• Verder voldoet de lichtoplossing ruimschoots aan de UEFA Klasse C eisen.

Lichtoplossing:

Onze wereldwijde merken zijn

Presentator
Presentatienotities
Door de vele potentiële gehinderde (omwonenden) en dat de hinder afstandsafhankelijk is per gehinderde per armatuur zijn er ontelbare uitkomsten. Om dit beter te behappen is ervanuit enkele gehinderde de grenswaarden bepaald en deze ook voor de overige gehinderde als grenswaarden genomen. Uit het onderzoek is gebleken dat de mast het verste weg van de gehinderde de meeste overlast kan verzorgen. Deze armaturen schijnen het meest rechtstreeks richting de woonwijk. Daar de meeste hinder van de verste mast komt, mogen de grenswaarden voor de intensiteiten dus hoger zijn dan wanneer het om de dichtstbijzijnde mast gaat.Nu blijkt dat niet de verlichting in de masten de grootste uitdaging zijn, maar de armaturen onder het dak. Dit wordt veroorzaakt door de hoeken van het stadion welke open zijn. Vanuit de omwonenden kan er rechtstreeks zicht zijn op de armaturen onder de tribunes. Dit is met de huidige gegevens niet met zekerheid te zeggen dus we zijn uitgegaan van de slechts mogelijke situatie.De oplossing welke in de berekening is meegenomen is de optie om kort voor de armaturen onder de tribunes obstakels te plaatsen zoals reclameborden. Dit voorkomt het directe zicht op de armaturen vanuit de gehinderde.Op de volgende pagina een overzicht met afstanden en grenswaarden. Ook voor de naastgelegen wegen is er geen overschrijdende hinder te verwachten. Met bovenstaande toevoeging van de reclameborden kan er voldaan worden aan de richtlijn Lichthinder met een omgevingszone E3 tot een tijdstip van 23:00 uur.
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Bedrijfssituatie 
• Alleen stadionverlichting (niet: openbare, terrein, reclame, kantoor enz verlichting
• Richtlijn lichthinder 3e herziene druk maart 2020
• Omgevingszone volgens gemeente: stedelijk gebied E3

Lichttoepassingen en gehinderden (richtlijn lichthinder)
• Toepassingsgebied: A. Sportverlichting
• Eventuele bestuurders van voertuigen op de Slauerhoffweg (Ti berekening zie blz 9 van de bijlage)
• Bewoners van woonboten in het naastgelegen kanaal
• Bewoners aan de Bilderdijkstraat, Pieter Lagendijkstraat, Nicolaas Beetsstraat en flats aan de Heliconweg.
• Geen natuurgebieden in de nabije omgeving aangedragen
• Geen Observatorium in de nabije omgeving in een straal van 10 km bekend 
• Hinder naar eventuele vliegtuigen niet aannemelijk, gericht naar de grond

Voorkomen van lichthinder (richtlijn lichthinder)
• Installatie alleen gebruiken indien nodig:

• Spelen van wedstrijden ivm tv opname topsport
• Gehanteerde grenswaarden tot 23.00 uur
• Gebruik lichtinstallatie na 23.00 in afgelopen 20 jaar: 3x

• Gebruik externe louvers op armaturen in de mast
• Direct zicht in armaturen minimaliseren door gebruik reclameborden
• Armaturen worden uitgericht naar beneden  geen licht direct naar boven

Berekende maximale luxwaarde op gevel: 0.28 lux waar 10 lux de maximale waarde is.
Ter info: volle maan = 0.1 lux

Beschrijving conform richtlijn Lichthinder

Onze wereldwijde merken zijn
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Bepaling grenswaarde lichthinder dichstbijzijnde omwonenden
• Schijnbaar oppervlak armatuur (Ap): 0,6x0,6 = 0,36m2
• Geen optelsom, elk armatuur individueel

• Bilderdijkstraat e.o.: 400m x19,5 = 7800cd
Heliconweg: 475m x19,5= 9025cd
Woonboot 1: 369m x19,5 = 7195cd
Woonboot 2: 400m x19,5 = 7800cd
Woonboot 3: 382m x19,5 = 7449cd
Deze gegevens zijn maximale grenswaarde!

Beschrijving conform richtlijn Lichthinder

Onze wereldwijde merken zijn
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