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E
en paar jaar geleden werden de gloei-
lampjes op de Magere Brug vervangen
door ledlampjes. De hele stad had het
erover. De tegenstanders, en die hoor
je in Amsterdam altijd boven alles uit,
waren er niet onverdeeld gelukkig
mee. Ledlicht mag dan zuiniger in ge-
bruik zijn, het is ook harder van sfeer
en vooral: minder gezellig.

Het andere kamp vond het zo gek
nog niet dat het cultureel erfgoed mee-
gaat in de moderne tijd; Amsterdam

heeft al genoeg Disney-uitstraling.
Het debat over hoe de stad het beste te verlichten en

aan te lichten, wordt al een eeuw gevoerd. De hoofdstad
heeft een lange traditie van feestverlichting, waarbij de
voorstanders van grote floodlights tegenover de liefheb-
bers stonden van vele kleine lampjes die aan vetpotjes
deden denken. 

Het kroningsfeest van Wilhelmina in 1898 en haar hu-
welijk in 1901, de Olympische Spelen in 1928 – de stad
vierde het met feestelijke illuminaties. De nieuwste loot
aan de stam, die vooral in de winter het toerisme op peil
moet houden, is het Amsterdam Light Festival, met licht-
kunstwerken in de openbare ruimte. In 1929 deed Am-
sterdam ook mee aan de ‘Edison Lichtweek’: onder ande-
re 68 zuilen van tien meter hoog in dubbele rij langs het
Damrak die ’s avonds een zee van licht gaven. Met daarbij
een proef om de grachten sterk te verlichten.’

Nederland is één van de lichtste landen ter wereld –
geen wonder, aangezien het ook het dichtstbevolkte land
is in de Europese Unie. Sinds de uitvinding van het elek-
trische licht, zo’n 120 jaar geleden, is de duisternis steeds
verder teruggedreven. Astronaut André Kuipers zag van-
uit de ruimte hoezeer de westerse wereld zich met licht
aftekent. Dat heeft vele voordelen gebracht, maar we ont-
dekken in toenemende mate de nadelen. 

Worden we wel veiliger met al die straatverlichting, al
helemaal met het unheimische blauwe en groene led-
licht? Raakt ons dag- en nachtritme niet in de war van zo
veel licht? Het thema van de komende editie van de live
talkshow Stadsleven is daarom ‘After Dark’. (zie kader). 

“Over vijftig jaar zullen we openbare verlichting zien
als een perverse verspilling,” voorspelt Wim Schmidt van
het Platform Lichthinder. “Al een eeuw groeit de hoeveel-
heid verlichting buiten met drie tot vijf procent. Elektrici-
teit is oneindig veel goedkoper geworden en het gevoel is
steeds geweest: licht is goed en meer licht is beter.”

Doorgeslagen
De trek naar het licht is de mens eigen, erkent Schmidt.
“Ruim twee derde van de dieren is ’s nachts actief , een
derde overdag. Wij zijn dagbeesten. Onze ogen werken
het beste bij licht en dus vinden we de nacht eng, dan
kunnen we ons niet verdedigen. Zodra we met mensen
zijn, maken we licht, bijvoorbeeld vuur.”

We zijn daarin doorgeslagen, aldus het Platform
Lichthinder, een vereniging van mensen ‘die zich voor de
nacht inzetten’. “Gelukkig is rond 2000 de ommekeer be-
gonnen. Intussen is het algemeen erkend, behalve mis-
schien in de reclame, dat er negatieve kanten aan zitten.
We zien dat het klimaat verandert door ons energiege-
bruik en worden ons meer bewust van de verspilling. Er
wordt meer ook geklaagd over overlast van licht.” 

Volgens hem wordt steeds duidelijker dat er een ver-
band is tussen te veel licht en gezondheid. We slapen ge-
middeld al twee uur minder dan vijftig jaar geleden.
“Niet alleen dieren hebben last van lichtvervuiling, wij
ook. Dat idee van een 24 uurseconomie met aldoor veel
licht en energie – het is slecht voor je gezondheid.” 

Daarbij komt dat we ons met steeds meer elektroni-
sche apparaten omringen, telefoons en tablets en beeld-
schermen, die blauw licht afgeven. Het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schreef vorig 
jaar dat ‘er aanwijzingen zijn dat onze biologische klok
wordt beïnvloed wanneer wij zulke apparaten ’s avonds
of ’s nachts gebruiken. Ons dag-en nachtritme – het ‘cir-
cadiane systeem’ – is vooral gevoelig voor blauw licht.’ 

Van jetlag en nachtwerk is bekend dat die gezond-
heidsrisico’s met zich meebrengen, omdat de verstoring
van het 24 uursritme de productie van hormonen zoals
melatonine beïnvloeden. Gezien de sterke stijging in het

Talkshow After Dark
Journalist tracy metz leidt in
samenwerking met Het Parool en
filminstituut Eye de maandelijkse live
talkshow Stadsleven,
www.stadslevenamsterdam.nl. Locatie:
de Balie, Leidseplein, amsterdam.
toegang € 7,50 via
http://tickets.debalie.nl 
Op maandag 30 maart (20u) is het thema
‘after dark’. te gast zijn:
n misdaadjournalist Paul Vugts van 

Het Parool, auteur van Doorgeschoten,
over liquidaties en (jeugd)criminaliteit
in amsterdam.

n Fotograaf merijn Koelink over onze
beleving van de nacht met led -
verlichting.

n Leo van Hee van Eye toont een
fragment uit De inbreker (1972) van
Frans Weisz over de amsterdamse
Wallen. Weisz is aanwezig om over de
film te vertellen. 

n Lyle muns, 21-jarige sekswerker en
woordvoerder van de nieuwe
vereniging van sekswerkers Proud. 

n Wat spoken de dieren ’s nachts uit in
artis? directeur Haig Balian woont er
midden tussenin en komt vertellen.

n Wim Schmidt van Platform Lichthinder
over kunstmatige verlichting ’s nachts:
een verworvenheid of een last?

n Jeroen Beekmans en Joop de Boer van
Pop-Up City presenteren initiatieven
die de nacht op een bijzondere manier
invullen.

Op 24 april is Frans Weisz’ film 
De inbreker in zijn geheel in Eye te zien.
Bezoekers van Stadsleven krijgen op
vertoon van hun kaartje korting.

Een stad leeft niet alleen overdag, ook ’s nachts wordt er hard gewerkt,
hard gefeest en hard geconsumeerd. De volgende talkshow Stadsleven
gaat over Amsterdam after dark. tekst TRACY METZ foto MARCUS KOPPEN/HOLLANDSE HOOGTE

gebruik van dergelijke lichtbronnen vindt het RIVM na-
der onderzoek nodig naar de mogelijke invloed van het
blauwe licht op onze gezondheid.

In 2010 zag fotograaf Merijn Koelink het blauwe licht
ineens in zijn Brabantse dorp op straat verschijnen. “Ik
ben in 1988 geboren in een knusse wijk met woonerven.
Ik kende alleen de gezellige oranje natriumverlichting. In
een paar weken tijd werd de straatverlichting PL-licht.
Dat is heel wit en maakt alles zichtbaar. De gezellige wijk
veranderde in een heel gecontroleerde omgeving.”

Koelink, die toen aan de Koninklijke Academie voor
Beeldende Kunsten in Den Haag fotografie studeerde,
raakte gefascineerd door de invloed van de verlichting op
onze beleving van de openbare ruimte. Het werd het on-
derwerp van zijn afstudeerproject, Most Efficient, met
een tentoonstelling en een boek. Hij ging naar verschil-
lende woonwijken en maakte foto’s bij ledlicht. Het lever-
de vervreemdende beelden op, waarbij plekken waar
mensen wonen, werken en spelen in helgroen en blauw
licht zijn ondergedompeld.

Lightmapping
Koelink verzekert dat hij de kleuren niet heeft gemanipu-
leerd. “Het gaat allemaal onder het mom van duurzaam-
heid en veiligheid. Duurzaam omdat led minder energie
verbruikt, veiligheid omdat je in dat licht beter kleuren
kunt herkennen, bijvoorbeeld van een verdachte of van
een vluchtauto. Maar duurzaamheid gaat voor mij ook
over leefbaarheid.” 

Amsterdam gebruikt overigens nog steeds conventio-
nele verlichting in de straatlantaarns. “Led heeft nog een
aantal beperkingen,” aldus de gemeente. “De conventio-
nele lampen die momenteel worden gebruikt, kunnen de
toets van energiezuinigheid, lange levensduur en inves-
teringskosten tot nog toe met gemak doorstaan.”

Maakt de nieuwe, helle verlichting de straat wel veili-
ger? In een rapport over led in de openbare verlichting
schrijft de gemeente Amsterdam: ‘Er zijn ook andere fac-
toren die het veiligheidsgevoel beïnvloeden. Met name de
zichtbaarheid van gevels, als grens van het blikveld, lijkt
het veiligheidsgevoel positief te beïnvloeden.”

In één van de vele onderzoeken die zijn gedaan naar
de spanning tussen veiligheid enerzijds en energiever-
bruik/verspilling anderzijds kwam de Amerikaanse
Campbell Corporation in zijn rapport Effects of Improved
Street Lighting on Crime tot een opmerkelijke conclusie.
Ja, betere verlichting vermindert de hoeveelheid misdaad
’s nachts. Maar dat komt niet zozeer door verbeterde sur-
veillance, maar vooral door de sociale effecten. Een goed
verlichte buurt ziet er goed onderhouden uit, dat ver-
hoogt weer de trots en sociale cohesie tussen de bewo-
ners – en daarmee ook de sociale controle. 

Steden gebruiken steeds vaker een nieuw instrument
om nut en noodzaak van openbare verlichting te onder-
zoeken: lightmapping. Vanuit de lucht worden steden in
kaart gebracht om te zien waar te veel of te weinig licht is.
Als die kaartbeelden naast politiegegevens worden ge-
legd kan een gemeente beslissen welke gebieden meer
licht behoeven, waar ze energie en geld kan besparen en
waar lichtvervuiling optreedt.

Dit weekeinde zag een nieuw initiatief het licht in de
strijd tussen licht en duisternis. Staatsbosbeheer deed
een aanvraag op de bus om de Boschplaat op Terschel-
ling erkend te krijgen als Dark Sky Park. Als de Interna-
tional Dark Sky Association in Arizona die status toekent,
wordt dit het eerste in zijn soort in Nederland. Voor één
van de lichtste landen ter wereld zou een Dark Sky Park
een novum zijn, en in de ogen van sommigen, zoals Wim
Schmidt, een overwinning.


