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Samenvatting
Er is de laatste jaren een snelle expansie van het aantal belichtende glastuinbouwbedrijven. Bovendien wordt de verlichtingssterkte in de kas ook steeds hoger. Hiermee
neemt ook de dosis voor omwonenden toe. LTO Nederland en Stichting Natuur en
Milieu hebben in een convenant een traject afgesproken dat moet leiden tot een
vermindering van de hinder voor omwonende van kassen. In dit kader is TNO gevraagd
onderzoek te doen naar de relatie tussen de lichtemissie van kassen en het effect dat dit
heeft op de hinder voor omwonende.
Doelstellingen
De hoofddoelstelling van dit onderzoek is “het in kaart brengen en meetbaar maken van
de lichthinder van kassen”. Om dit te bereiken is deze doelstelling opgedeeld in vier sub
doelstellingen
1. Vaststellen wat als lichthinder ervaren wordt.
2. Vaststellen van de te meten fotometrische parameters
3. D.m.v. enquêtes en metingen een relatie vinden tussen de fotometrische
parameters en de lichthinder
4. Vertalen van bevindingen naar een beoordelingsprotocol
Methode
Dit project is opgedeeld in drie fases, die elk zijn opgedeeld in een aantal
werkpakketten. In de eerste fase is gekeken welke aspecten van het assimilatielicht van
kassen als hinderlijk wordt ervaren. Dit is gedaan door een literatuurstudie en als
aanvulling hierop is er door middel van een aantal focusgroep interviews gekeken wat
er als belangrijke aspecten wordt aangedragen. Tevens is in de eerste fase bepaald
welke fotometrische parameters gemeten zullen worden. Deze parameters kunnen dan
gerelateerd worden aan de hinderervaring van omwonenden.
In fase twee zijn er op verschillende locaties metingen gedaan, waarbij de luminantie
(helderheid van de lichtkegel boven de kas), en verlichtingssterkte (hoe licht het op een
bepaald punt is, kan je “de krant lezen”) op verschillende afstanden tot de kas gemeten
is. Omdat gebleken is dat de waardes van de metingen erg afhankelijk zijn van de
weerscondities zijn er tevens twee modellen gemaakt die het effect van lichtuitstoot bij
verschillende situaties kunnen simuleren. Hiernaast zijn op twee locaties ook enquêtes
gehouden, onder 500 omwonenden. Voor iedere locatie zijn een aantal zones rond de
kas gedefinieerd met een oplopende afstand tot het kassengebied. Aan de hand van de
resultaten van de enquête en de metingen is getracht een relatie te vinden tussen de
hinder en de diverse fotometrische grootheden (luminantie en verlichtingssterkte)
afhankelijk van afstand. Er is een zwakke relatie gevonden, hierbij is opgemerkt dat er
andere factoren zijn die meer invloed hebben. Dit is onderzocht in fase 3.
In fase drie is er een extra locatie toegevoegd waar enquêtes zijn gehouden, tevens zijn
twee meetbare factoren toegevoegd in de analyse. Bij deze factoren is de afstand tot de
kas niet van belang. Het gaat hierbij om:
1. De C-factor (de verhouding tussen de luminantie van de lichtkegel van een
kassencluster en de achtergrondluminantie)
2. De factor lichtsterkte- gebiedsoorsprong. Dit is een combinatie van de totale
lichtemissie van een kassencluster en de gebiedsoorsprong (is het een nieuw of
een oud kassengebied)
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De resultaten van de enquêtes op drie verschillende locaties zijn op een nieuwe manier
statisch geanalyseerd. Hierbij is voor alle onderzochte invloeden bekeken in hoeverre ze
bepalend zijn voor de lichthinder van omwonenden.
Resultaten Fase 1
In fase 1 is getracht om te achterhalen welke effecten invloed hebben op de belevenis
van lichthinder (Janssen et al, 2006a). Dit is gedaan door middel van
literatuuronderzoek en de inzet van discussie avonden (focusgroepen). Hierin is de
lichthinder door kassen besproken en getracht de achterliggende oorzaken helder te
definiëren.
Via diffuse reflectie door gewas, grondfolie en constructiedelen treedt een deel van het
assimilatielicht (in)direct door de toppen van de kasgevels (“driehoekjes”) en kasdek
naar buiten, waardoor heldere lichtvlakken, verlichte vlakken en een oranje gloed boven
kassen kunnen ontstaan. Dit hindert omwonenden in hun welzijn en kan irritaties
opwekken. Uit eerder onderzoek blijkt dat ongeveer 15 % van de mensen kaslicht als
storend ervaart, wat samenhangt met lichtkleur, een te hoge nachtelijke
verlichtingssterkte en een te grote helderheid van verlichte kasvlakken. Er zijn tot nu
toe wereldwijd maar twee eerdere onderzoeken naar lichthinder door kassen uitgevoerd
(GGD en TNO).
Uit een literatuurstudie naar de eigenschappen van licht zijn de volgende fotometrische
parameters naar voren gekomen die van belang zouden kunnen zijn voor de ervaring
van lichthinder. Deze parameters zijn:
1) De luminantie van de hemel boven het kassen gebied (de helderheid van de
lichtkegel boven de kassen)
2) De horizontale verlichtingssterkte (de hoeveelheid licht dat op het gras in de
tuin valt)
3) De verticale verlichtingssterkte (de hoeveelheid licht dat op de gevel van het
huis valt).
Vervolgens is een meetprotocol opgesteld dat de verschillende fotometrische
parameters als gevolg van het assimilatie licht van kassen moet vaststellen. Hiervoor is
gebruik gemaakt van verschillende meetapparatuur. Een luxmeter voor het meten van
de horizontale- en verticale verlichtingssterkte en een luminantiecamera voor het meten
van de luminantie van de gloed boven de kas. Tijdens de metingen is ook gebruik
gemaakt van een digitale spiegelreflexcamera. Dit is een alternatief gebleken voor de
metingen met de (kostbare) luminantiecamera. Naast deze metingen is er ter validatie
ook een continumeting uitgevoerd die de luminantie van de lichtkegel recht boven de
kas meet. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de weercondities en de invloed van het
weertype is hiermee bepaald.
Resultaten Fase 2
De fotometrische parameters die in fase 1 waren bepaald zijn gemeten op twee locaties:
Stompwijk en Menaldum. Deze locaties zijn zo gekozen omdat het een geconcentreerd
kassengebied is met weinig andere grote lichtbronnen die voor hinder kunnen zorgen.
De metingen zijn verschillende malen uitgevoerd. Na analyse van de resultaten bleek
dat het weer een grote invloed had op de lichtuitstoot. Daarom is ervoor gekozen een
model te maken waarbij de lichtreflectie voor verschillende weerssituaties gesimuleerd
kan worden. In eerste instantie is hiervoor gebruik gemaakt van een lichtverstrooiingsmodel, welke goede resultaten gaf bij verschillende meteorologische zichtafstanden.
Maar omdat dit model niet geschikt was voor het simuleren van bewolkt weer, wat een
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grote invloed heeft op de luminantie van de kegel, is er overgestapt naar een 3D-ray
tracking model. De resultaten van dit model suggereren dat het goed mogelijk is de
gemeten waarde te benaderen. Maar doordat er weinig meetdata beschikbaar is, was het
niet mogelijk om de modellen nauwkeurig te kalibreren.
Bij de omwonenden van deze kaslocaties zijn ook enquêtes gehouden. Voor iedere
locatie zijn ongeveer 250 personen geïnterviewd. Deze groep is onderverdeeld in 5
verschillende afstandszones, hierbij is zoveel mogelijk geprobeerd om de mensen zo
gelijkmatig mogelijk over deze zones te verdelen. Door deze onderverdeling is het
mogelijk om te kijken of er een correlatie is tussen verschillende fotometrische
parameters en de hinder die mensen ondervinden.
Uit de analyse van de enquêteresultaten is naar voren gekomen dat er een zwakke
correlatie is tussen de diverse fotometrische parameters en de gerapporteerde
hinder van de omwonenden. Een zwakke correlatie betekent in dit kader dat er
andere factoren zijn die gezamenlijk meer invloed hebben. Er is besloten om te
kijken of er een andere parameter gevonden kan worden die een sterkere
correlatie heeft tussen de lichtuitstoot en de hinder. Tevens is ervoor gekozen om
het onderzoek uit te breiden met een extra kaslocatie. Dit is in fase 3 uitgevoerd.
Resultaten Fase 3
In fase drie van het project is een nieuwe hypothese getoetst. In deze hypothese wordt
verondersteld dat de hinder voornamelijk afhankelijk is van de lichtuitstoot en de mate
waarin het licht van de kas afsteekt tegen het overige licht. De afstandsrelatie, die in
fase twee onderzocht is, wordt dus verondersteld van minder belang te zijn op de
hinder.
Voor het toetsten van deze hypothese worden twee fotometrische parameters gemeten.
De lichtsterkte van de kas en de C-factor. De lichtsterkte is de hoeveelheid licht die
door de kas recht omhoog wordt uitgestoten. Deze is op een eenvoudige manier te
bepalen uit de gegevens van de kas, zoals de grote van de kas, verlichtingssterkte van de
lampen, transmissie factor van het dek, het afschermingpercentage en de reflectie van
het gewas. De C-factor wordt bepaald door de luminantie van de hemel te meten in
twee situaties, waneer het licht in de kassen uit is en wanneer het licht aan is. Door de
luminantie van de hemel bij toepassing van assimilatiebelichting te delen op de
achtergrond luminantie kan er gekeken worden in welke mate het licht van de kassen
afsteekt tegen de omgeving. Om te toetsten of deze factoren wel een correlatie hebben
met de hinder zijn de resultaten van de enquêtes opnieuw geanalyseerd. Hierbij zijn ook
de resultaten van de nieuwe locatie Someren meegenomen.
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Uit de resultaten kwam naar voren dat de persoonlijke factoren, zoals
bijvoorbeeld geslacht of betrokkenheid bij milieu, van grote invloed zijn op de
hinder die mensen ondervinden. Dit onderstreept de bevindingen van fase twee
en de resultaten van vergelijkbaar onderzoek op het gebied van geluidshinder.
Ook kwam opnieuw naar voren dat de afstandrelatie geen grote invloed heeft.
De nieuwe parameter “Lichtsterkte-gebiedsoorsprong” is een belangrijke factor
voor de lichthinder. De C-factor is op dit moment nog niet als bepalende factor
naar voren gekomen. Dit komt mede doordat de resultaten van twee locaties
teveel op elkaar lijken, hierdoor is het niet mogelijk de voorspellende waarde
van deze parameter te bepalen. Wanneer er meer meetgegevens beschikbaar
komen door nieuw onderzoek zal het misschien mogelijk worden om hiermee
een meer betrouwbaar voorspellend model te maken.
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Woordenlijst

Woord

Betekenis

achtergrondluminantie luminantie (helderheid) van dat gedeelte van de hemel dat
niet aangestraald wordt door de kas (in cd/m 2).
assimilatielicht

candela

C-factor

diffuus

driehoekjes

emissie

Focusgroepinterview

fotometrie

gloed

horizontale
verlichtingssterkte

Illuminantie

lichtkegel

Toepassing van kunstlicht voor de plantengroei en wordt
toegepast in de tuinbouw. Het is aanvullend op het zonlicht,
en bedoeld voor de verbetering van de kwaliteit en de
kwantiteit van het product.
SI-eenheid van lichtsterkte (symbool cd)

Contrast factor. Verhouding tussen de luminanties van de
hemel boven een kas als de verlichting van de kas aan en uit
is (C-factor=Laan/Luit).
In alle richtingen teruggekaatst

oplichtende driehoekvormige gedeelten van de kasgevel. De
kopgevel van de kas dient afgeschermd te zijn. Het bovenste
gedeelte (het driehoekje) is echter praktisch niet af te
schermen. 's avonds bij belichting lichten deze driehoekjes
op.
Uitzending van licht of electromagnetische straling in het
algemeen.
interview met een selecte groep mensen waarover dit
onderzoek gaat. Doel is om het "speelveld" te verkennen, als
voorbereiding op het eigenlijke onderzoek.
het meten van lichtgrootheden

(oranje) lichtschijnsel boven de kassen, veroorzaakt door
vochtdeeltjes in de lucht boven de kas. Het uiterlijk van de
gloed is afhankelijk van de meteorologische condities
Verlichtingssterkte op een horizontaal vlak (bijvoorbeeld
grasveld). Te bepalen door een meetcel op dit vlak te
leggen. De verlichtingssterkte geeft aan of bijvoorbeeld “de
krant gelezen kan worden” of dat de werkplekverlichting
voldoende is.
Synoniem van verlichtingssterkte

De kegelvormige gloed boven kassen tengevolge van de
lichtuitstoot door het dek. Synoniem voor gloed.
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Verdeling van de energie over de zichtbare golflengten van
elektromagnetische straling. Wordt verkregen door de
ontbinding van licht door bijvoorbeeld een glazen prisma.
Hoeveelheid licht dat een lichtbron in een bepaalde richting
verlaat. In het geval van de kas wordt de lichtsterkte bepaald
door de oppervlakte van de kas te vermenigvuldigen met de
(gemiddelde) luminantie van dat oppervlak. De lichtsterkte
wordt uitgedrukt in candela (cd).
Lichtstroom, symbool lm. Dit is een maat die aangeeft
hoeveel licht een lamp verlaat.

luxmeter

Een maat voor de helderheid van een oppervlak. Dit is de
hoeveelheid licht die per oppervlakte-eenheid wordt
uitgestraald of weerkaatst (cd/m 2)
meetinstrument om luminanties en luminantieverschillen te
bepalen, met behulp van foto's, waarbij van iedere pixel in
de foto de luminantie wordt gemeten.
meetinstrument om de luminantie te bepalen, ook wel
spotmeter genoemd. De luminantiemeter "kijkt" met een
bepaalde (kleine) openingshoek naar de hemelkoepel. De
luminanties in het zichtveld worden gemiddeld weergegeven
in een getal.
verhouding tussen twee luminanties. Bijvoorbeeld de
verhouding tussen de luminantie van de gloed boven de
verlichte kas en de luminantie van de hemel zonder verlichte
kas (de achtergrond)
meetinstrument om de verlichtingssterkte (lx) te bepalen

strooilicht

diffuus lichtschijnsel

validatie

de geldigheid

luminantiecamera

luminantiemeter

luminantieverhouding

Verlichtingssterkte (lx) Maat voor de hoeveelheid licht dat op een vlak valt, eenheid
lux, symbool lx. Ook wel uitgedrukt in lm/m 2
verticale
verlichtingssterkte

verlichtingssterkte loodrecht bepaald, bijvoorbeeld door een
luxmeter te plaatsen op een slaapkamerraam
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Inleiding
De lichtuitstoot van kassen is een maatschappelijk probleem. Er is de laatste jaren een
snelle expansie van het aantal belichtende glastuinbouwbedrijven. Bovendien wordt de
gehanteerde verlichtingssterkte in de kas ook steeds hoger. LTO Nederland heeft TNO
gevraagd om de lichthinder ten gevolge van de lichtuitstoot van kassen in kaart te
brengen en meetbaar te maken. Om het effect van het assimilatie licht van de kassen op
de omgeving te verkleinen is het volgende geregeld in het “Besluit Glastuinbouw”
(april 2002):
• Gevelafscherming. Van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang moet
gevelafscherming de lichtuitstraling op een afstand van 10 meter tenminste met 95%
reduceren. (Overgangsperiode van 3 jaar (tot 1 april 2005)
• Van 1 september tot 1 mei zijn er van 20.00 uur tot 24.00 uur drie mogelijkheden wat
de bovenafscherming betreft
− òf er is geen schermdoek en dan mag er geen assimilatiebelichting worden
gebruikt
− òf er is een schermdoek dat 95% licht tegenhoudt en dan mag de tuinder doorgaan
met belichten
− of er is een schermdoek dat 85% tegenhoudt en dan mag de tuinder doorgaan met
belichten op de voorwaarde dat hij dat de hele nacht, dus van zonsondergang tot
zonsopkomst gesloten houdt.
LTO Nederland en Stichting Natuur en Milieu hebben in een convenant een traject
afgesproken dat moet leiden tot terugbrengen van de emissie. Indien dit onderzoek het
nut aantoont is de doelstelling dat per 1 januari 2008 alle nieuwe kassen worden
uitgevoerd met een 95% afscherming van het assimilatielicht bij een maximum
intensiteit van 15000 lux. Alleen als de kas volledig is afgeschermd voor lichtreductie
mag er met een hogere lichtsterkte belicht worden.
In dit kader is TNO door GLAMI en het Productschap Tuinbouw gevraagd een project
te starten waarin onderzoek gedaan wordt naar de relatie tussen de lichtuitstoot van
tuinbouwkassen en de hinder die omwonende hiervan ondervinden.
In een eerdere fase van het onderzoek is een studie gedaan naar het effect van licht op
de mensen in de omgeving. In de literatuurstudie is gekeken naar resultaten van eerdere
onderzoeken van de GGD Noord Limburg, TNO-IZF, RNMO en Alterra. Uit de
resultaten van de eerste twee onderzoeken is gebleken dat de lichthinder afneemt als de
afstand tot de kas toeneemt. Het is echter niet gelukt om een fysische meetgrootheid te
kunnen vinden die een relatie legt tussen het zichtbare licht en de hinder. In de
onderzoeken van RNMO en Alterra is meer onderzoek gedaan naar de algemene hinder
van licht door heel Nederland. Hieruit blijkt dat 14% van heel Nederland in enige mate
hinder ondervindt van assimilatiebelichting en wordt assimilatielicht in landelijke
gebieden hinderlijker gevonden dan in de Randstad.
In de tweede fase van het project zijn metingen gedaan aan fotometrische parameters op
twee locaties, tevens is op deze twee locaties een enquête gehouden onder
omwonenden. De resultaten zijn geanalyseerd om te kijken of er een dosis-effect relatie
is. De nadruk van dit onderzoek lag voornamelijk op een afstandsrelatie. Deze is wel
gevonden maar bleek van marginale invloed te zijn.
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In dit rapport wordt fase drie van het project beschreven. Hierin wordt verder gezocht
naar nieuwe fotometrische parameters die een groter voorspellend vermogen kunnen
hebben voor de lichthinder die mensen ondervinden van een bepaald kassengebied.
Hierbij is niet alleen gekeken naar de twee locaties die al gebruikt zijn, er is ook
gekeken naar een nieuw gebied. Hiervoor zijn 250 extra enquêtes gehouden onder de
mensen in dat gebied.

1.1

Doelstellingen
De hoofddoelstelling van dit onderzoek is “het in kaart brengen en meetbaar maken van
de lichthinder van kassen”. Om dit te bereiken is deze doelstelling opgedeeld in vier sub
doelstellingen
1. Vaststellen wat als lichthinder ervaren wordt.
2. Vaststellen van de te meten fotometrische parameters
3. D.m.v. enquêtes en metingen een relatie vinden tussen de fotometrische
parameters en de lichthinder
4. Vertalen van bevindingen naar een beoordelingsprotocol
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Fase 2 van het onderzoek (Janssen et al., 2006b) heeft een zwakke correlatie
aangetoond tussen de ervaren lichthinder van de omwonenden en de mate van
lichtuitstoot (afstand tot de kas). In fase 2 werden aanwijzingen gevonden dat de hinder
afhankelijk is van andere factoren. Hier wordt in deze fase verder op ingegaan.
Er is besloten om de eerder vastgestelde hypothese aan te passen om de hinder van de
omwonenden beter te kunnen voorspellen. Uit de literatuurstudie en de focusinterviews
in de eerste fase van het onderzoek zijn een aantal factoren naar voren gekomen
waarvan verondersteld wordt dat ze verband houden met de ervaren hinder door het
gebruik van assimilatielicht. Het ligt bovendien voor de hand dat een aantal factoren
gezamenlijk bijdraagt aan het ontstaan van lichthinder. Om dit te onderzoeken zijn een
aantal statistische modellen opgezet waarin meerdere factoren samen de hinder
verklaren. In de enquête is op een aantal manieren gevraagd naar de ervaren hinder en
per vraag wordt een statistisch model opgezet. In totaal zijn in de enquête 10
verschillende hindervragen opgenomen (algemeen, ergernis, mist, ’s avonds, etc.). Voor
elk van deze 10 vragen is het mogelijk om een model op te stellen.
Het model wordt geoptimaliseerd, zodat alleen de relevante factoren overblijven. Niet
iedere parameter is even belangrijk, het model bepaalt ook gewichtsfactoren voor iedere
parameter. Op deze manier resulteert het model in een lijst met factoren met elk een
eigen gewichtsfactor. Hierna wordt besproken welke factoren worden meegenomen.
2.2

Factoren model
Aangezien in fase 2 is geconcludeerd dat de hinder slechts gedeeltelijk wordt verklaard
door de afstandsrelatie, is in fase drie een breed scala aan factoren geselecteerd om te
onderzoeken welke aspecten nu bepalen of iemand hinder zal ondervinden of niet. Er is
voor gekozen om zowel niet-beïnvloedbare factoren als beïnvloedbare factoren mee te
nemen. Een voorbeeld van een niet-beïnvloedbare factor is het geslacht van de
omwonenden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat mannen meer klagen dan vrouwen. Het
is echter niet mogelijk om de samenstelling van de omwonenden te wijzigen teneinde
de hinder te beperken. Deze factor is dus niet-beïnvloedbaar. Een voorbeeld van een
beïnvloedbare factor is de luminantie (helderheid) van de gloed. Als zou blijken dat een
hoge luminantie van de gloed meer hinder oplevert kan door middel van maatregelen
aan de kas de lichtuitstoot en daarmee de hinder beperkt worden. Doordat in het model
meerdere factoren met elk een gewichtsfactor zijn opgenomen worden de beïnvloedbare
factoren in perspectief geplaatst.
In tegenstelling tot fase 2 worden niet alleen fotometrische (lichtuitstoot gerelateerde)
factoren meegenomen bij de analyse. Ook worden persoonsgebonden factoren zoals
geslacht en opleiding in de statistische modellen ter verklaring van hinder meegenomen.
Deze data zijn afkomstig uit de ingevulde enquêtes.
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Persoonsgebonden factoren
De volgende niet beïnvloedbare factoren zijn meegenomen in de modelvorming:
1 Leeftijd van de omwonende
2 Geslacht van de omwonende
3 Opleiding van de omwonende (“lager dan HBO” of “HBO en hoger”)
4 Houding (milieubewustzijn/gedrag)
5 Zorgen om eigen gezondheid (geen, matig, veel)
6 Tevredenheid met het donkerte
7 Lichtgevoeligheid
8 “Agroconnectie”: familie of vrienden die werkzaam zijn in de agrarische sector of bij
de veiling werken
9 Al dan niet opgegroeid in de buurt waar men woont
Deze gegevens zijn afkomstig uit de enquêtes. De factor houding is opgebouwd uit
meerdere enquêtevragen, waarvan de score is opgeteld. Deze aanpak is zeer gangbaar
binnen het sociaal-wetenschappelijk en het biomedisch onderzoek.
Hoewel bovenstaande factoren op zich niet-beïnvloedbaar zijn, zijn ze wel van grote
waarde voor het onderzoek. De volgende voordelen worden genoemd:
1 Er wordt een betere aansluiting bereikt van het model op de werkelijkheid.
2 De beïnvloedbare factoren worden in perspectief geplaatst met andere
invloedsfactoren.
3 Het is mogelijk om de communicatie uitingen gerichter uit te voeren. Gedacht kan
worden aan communicatie over wat de sector doet om de lichtuitstoot aan te pakken
om zo meer betrokkenheid te genereren.
Opmerking: Het niet meenemen van bepaalde factoren die wel de hinder beïnvloeden
kan er voorzorgen dat er veel variantie in de gegevens achterblijft, die effect van andere
factoren kunnen maskeren

2.4

Beïnvloedbare factoren
De volgende beïnvloedbare factoren zijn meegenomen in het onderzoek:
1 Lichtsterkte-gebiedsoorsprong
2 C-factor
3 Afstandsgerelateerde fotometrische factoren:

2.4.1

Lichtsterkte-gebiedsoorsprong
Dit is een combinatie van twee zaken:
1 De lichtsterkte van een gebied. Dit is een maat voor de hoeveelheid licht die het
kasgebied verlaat richting hemel. Hoe deze maat bepaald wordt, is beschreven in
paragraaf 3.2. De lichtsterkte hangt af van areaal, verlichtingssterkte, en afscherming.
2 Gebiedsoorsprong. Dit geeft aan wat de achtergrond van het kassencluster is. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande kasgebieden. Nieuwe
gebieden zijn locaties die in één keer ontwikkeld en volgebouwd worden met kassen
inclusief belichting. De omwonenden krijgen dus in een vrij korte periode te maken
met de nieuwe kassen in het gebied en de lichtuitstoot. Hierbij kan dus ook gedacht
worden aan gebieden waar oorspronkelijk helemaal niet belicht werd, maar waar de
bewoners in een korte periode met dit probleem te maken krijgen. Bestaande
gebieden zijn gebieden die van oorsprong al glastuinbouw activiteiten bezitten en
waar ook al geruime tijd belicht wordt. Deze activiteiten hebben dikwijls ook sociale

TNO-rapport | 2006-D-R0466 |

14 / 35

banden in de buurt, men is bekend met de activiteiten. Het kan wel zo zijn dat deze
gebieden zich ook ontwikkelen door uitbreidingen en meer toepassen van belichting.
Dit gaat echter geleidelijker dan in een nieuw gebied.
Er is gekozen voor een combinatiefactor omdat verwacht wordt dat de lichtsterkte van
een gebied als absoluut getal niet voldoende het mogelijke probleem beschrijft. Een
andere mogelijkheid is de C-factor, die wordt hieronder beschreven.
2.4.2

C-factor
Een tweede factor die een rol kan spelen in de mate van hinder is de mate waarin de kas
te onderscheiden is van de omgeving. Zo zal een verlichte kas op de Veluwe meer
opvallen dan eenzelfde kas aan de rand van een stad, waar al veel licht aanwezig is. Er
is gezocht naar een factor die de absolute lichtsterkte van een gebied relateert aan de
donkerte die eerst aanwezig was. Deze factor wordt de C-factor genoemd (Contrast
factor)
Om de C-factor te kunnen meten, wordt de luminantie (helderheid) van de hemel van de
oorspronkelijke situatie (licht in kassen uit) vergeleken met luminantie van de hemel als
het licht in de kassen aan is. De mate waarin de kas afsteekt tegen de rest van de
omgeving wordt dan aangegeven met de waarde C. Als C hoog is dan is de bijdrage van
de kassen ten opzichte van de omgeving groot, terwijl de bijdrage van het licht van de
kassen laag is als C één nadert. De veronderstelling is dat de hinder van de
omwonenden beter samenhangt met de C-factor dan met de lichtsterkte van de kas
alleen omdat de C-factor rekening houdt met de locatie duisternis waaraan de
omwonenden gewend zijn. In paragraaf 3.3 is beschreven hoe de C-factor bepaald
wordt.

2.5

Afstandsgerelateerde fotometrische factoren
Er is gekozen om ook de afstandsgerelateerde fotometrische factoren mee te nemen als
parameter in het model. Deze factoren zijn bepaald in fase 2 van het onderzoek. De
volgende factoren zijn beschikbaar:
1 Gloed van de kassen bij mist (logL15_500)
2 Gloed van de kassen bij helder weer (logL15_10000)
3 Gloed van de kassen Worst case (logL15_WC)
4 Verlichtingssterkte in de tuin bij mist (logEvW_500)
5 Verlichtingssterkte in de tuin bij helder weer (logEvW_10000)
6 Verlichtingssterkte in de tuin Worst case (logEvW_WC)
Bij het opstellen van het model wordt alleen de meest onderscheidende (best
presterende) factor meegenomen, aangezien ze onderling sterk samenhangen. Dit
gebeurt door alle 6 de factoren afzonderlijk mee te nemen in het model en te kiezen
voor de best presterende factor(en) .
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Hypothese
Het hierboven beschreven model met zijn factoren wordt ingezet om voor de
afzonderlijke hindervragen de relevante factoren te bepalen. De hypothese wordt nu als
volgt:
De beïnvloedbare factoren lichtsterkte-gebiedsoorsprong en C-factor van een
kasgebied zijn belangrijke factoren bij de voorspelling van de hinder van een (nieuw)
kasgebied.
In hoofdstuk 4 wordt de hypothese getoetst door de modellen op te stellen voor de
relevante hindervragen uit de enquête en het voorspellend vermogen van de C-factor en
de factor lichtsterkte-gebiedsoorsprong te bepalen.
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3

Lichtmetingen

3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de lichtmetingen beschreven die extra zijn uitgevoerd in fase 3
van het lichthinder project. Het gaat hierbij om:
1. De lichtsterkte die door een bepaald kassen gebied wordt uitgestoten
2. De C-factor. De C-factor is een waarde waarbij de luminantie van de gloed
boven de kassen wordt vergeleken met de luminantie van de hemel wanneer er
geen assimilatie licht van kassen aan is (achtergrondluminantie).
In fase twee zijn er al andere metingen uitgevoerd om een relatie te vinden tussen de
lichtuitstoot van kassen en de ondervonden hinder van omwonenden. Deze metingen
zijn uitgevoerd op verschillende afstanden tot de kas. Dit is gedaan omdat verondersteld
was dat er een afstandsrelatie aanwezig was in de lichthinder die omwonenden
ondervonden van de kassen. Uit de analyse van de enquêteresultaten van fase twee
bleek dat deze afstandsrelatie maar zeer zwak aanwezig was. Hierdoor is gekozen
verder onderzoek te doen naar fotometrische parameters die niet afhankelijk zijn van de
afstand.

3.2

Lichtsterkte
Een kassencomplex stoot een bepaalde hoeveelheid licht uit. Deze uitstoot is
afhankelijk van verschillende factoren zoals: verlichtingssterkte in de kas, reflectie van
het gewas, de transmissie van het kasdek, de mate van afscherming en de oppervlakte
van de kas. Tijdens fase twee zijn deze parameters al een keer bepaald. Hierdoor is het
mogelijk om de lichtsterkte van de drie kassenclusters te bepalen. In tabel 1 zijn de
gegevens voor de verschillende locaties terug te vinden. De gewasreflectie is voor drie
verschillende gewassen gemeten, allen in een volgroeid stadium. Gezien de geringe
verschillen is gekozen voor een vaste waarde van 7%.
Tabel 1

Bedrijf
Bedrijf ST1
Bedrijf ST2
Bedrijf ST3
Bedrijf ST4
Bedrijf ST5
Bedrijf ST6
Bedrijf ST7
Bedrijf ST8
Totaal

Lichtsterkte van de kassen bij Stompwijk
Opper- Verlichting
vlak
Sterkte
Scherm
2
[m ]
[lux]
[%]
11000
11000
55
10000
11000
55
30000
11000
55
45000
2000
55
8000
2000
55
3500
3000
0
14000
8571
55
19000
3500
30
140500
6149
50

Transmissie
Dek
[%]
70
70
70
70
70
70
70
70
70

Reflectie Lichtsterkte
gewas
kas
[%]
[Mcd]
7
0.85
7
0.77
7
2.3
7
0.63
7
0.11
7
0.16
7
0.84
7
0.73
7
6.7
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Bedrijf
Bedrijf ME1
Bedrijf ME2
Totaal
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Bedrijf
Bedrijf SO1
Bedrijf SO2
Totaal
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Lichtsterkte van de kassen bij Menaldum

Oppervlak
[m 2]
4800
3200
8000

Verlichting
sterkte
[lux]
4000
6000
4800

Scherm
[%]
66
66
66

Transmissi
e
Dek
[%]
70
70
70

Reflecti
e gewas
[%]
7
7
7

Lichtsterkte
kas
[Mcd]
0.10
0.10
0.20

Lichtsterkte van de kassen bij Someren
Oppervlak
[m 2]

Verlichting
sterkte
[lux]

Scherm
[%]

Transmissie
Dek
[%]

Reflectie
gewas
[%]

Lichtsterkte
kas
[Mcd]

35000
22000
57000

10000
10000
10000

85
95
89

70
70
70

7
7
7

0.82
0.17
0.99

Aan de hand van de gegevens van tabel 1 tot en met tabel 3 is het mogelijk om de
lichtsterkte van het gehele gebied te bepalen. De lichtsterkte is de som van de
lichtsterkte van de verschillende kassen, dit is de luminantie van de kas
vermenigvuldigd met het oppervlak. De luminantie van de kas is het product van de
verlichtingsterkte en de reducties ten gevolge van het scherm, het dak en het gewas.
Vergelijking 1geeft de berekening voor de lichtsterkte van een kas (in cd).

I kas = ( A ⋅ E kas ⋅ t dek ⋅ (1 − a scherm ) ⋅ rgewas ) / π

(1)

Verder is:
A = oppervlakte van de kas (in m2)
Ekas = verlichtingsterkte in de kas (lx)
tdek = transmissie van het bovendek van de kas
ascherm = absorptie van het scherm van de kas
rgewas = reflectie van het gewas
3.3

C-factor
Een tweede factor die een rol kan spelen in de mate van hinder is de mate waarin de kas
te onderscheiden is van de omgeving. Zo zal een verlichte kas op de Veluwe meer
opvallen dan eenzelfde kas aan de rand van een stad, waar al veel licht aanwezig is. Een
ander voorbeeld is de hinder die mensen ondervinden van laserbeams. Hoewel de
lichtsterkte in vergelijking met andere lichtbronnen misschien niet zo groot is, is het
onderscheidend vermogen wel groot.
Om de C-factor te kunnen meten wordt de luminantie van de hemel van de
oorspronkelijke situatie (licht in kassen uit) vergeleken met luminantie van de hemel als
het licht in de kassen aan is. De mate waarin de kas afsteekt tegen de rest van de
omgeving wordt dan aangegeven met de waarde C. Als C hoog is dan is de bijdrage van
de kassen ten opzichte van de omgeving groot, terwijl de bijdrage van het licht van de
kassen laag is als C één nadert. Met vergelijking 2 kan deze factor worden uitgerekend
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(2)

Waarin:
C
= onderscheidend vermogen van de kas t.o.v. de achtergrond
L90kas
= luminantie van de hemel kijkend vanuit de kasgoot vertikaal omhoog
L90achtergrond = idem, maar dan met uitgeschakelde kasverlichting
Omdat het weer van grote invloed is op de waarde van de C-factor zal deze onder
verschillende situaties gemeten moeten worden. De verwachting is dat met name de
aanwezigheid van een wolkendek grote invloed kan hebben.
3.3.1

Meetopstelling
Omdat de metingen bij verschillende weerscondities moeten worden gedaan is er voor
gekozen een opstelling te maken die iedere dag 2 uur metingen doet. Het eerste uur van
de metingen is het licht van de kassen uit, het volgende uur is het licht aan. Gedurende
de twee uur dat er metingen wordt gedaan, wordt er iedere 5 minuten een serie foto’s
gemaakt met een industriële camera. Deze serie bestaat uit foto’s met ieder een ander
belichtingstijd en kunnen gebruikt worden om een HDR-bestand (high dynamic range)
van te maken. Een HDR bestand is in staat om grote verschillen tussen donker en licht
vast te leggen, het is een methode om het “dynamisch bereik” van de camera te
vergroten. Nadat de camera met behulp van de luminantie camera is gekalibreerd, zoals
is beschreven in bijlage A, kunnen de HDR-bestanden gebruikt worden voor het
bepalen van de luminanties.

Figuur 1 – Meetopstelling van de industriële camera die gebruikt is voor het meten van de luminantie van de
hemel loodrecht boven een kas.

Na analyse van de beelden wordt per dag de gemiddelde luminantie bepaald voor de
twee situaties, licht in kassen aan en uit. Door de luminantie van bij licht aan te delen op
de luminantie voor de situatie waarbij het licht van de kassen uit is, wordt de C-factor
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verkregen. Er is gekozen om de C-factor te bepalen bij een bewolkte dag omdat het
effect van de lichtuitstoot dan het grootst is. Er wordt verondersteld dat mensen een
selectief geheugen hebben voor dit soort extreme omstandigheden.
3.3.2

Resultaten
Voor twee bewolkte dagen zijn de gemiddelde luminanties van de hemel opgesteld voor
de situatie met licht aan en voor de situatie met licht uit. Dit is gedaan door de foto’s
van de industriële camera te verwerken tot een HDR-bestand. De waarden uit dit
bestand zijn vermenigvuldigd met de correctiefactor die bepaald is tijdens de ijking van
de camera’s. Deze metingen zijn gedaan voor de drie locaties. Maar omdat er in
Someren niet meer belicht werd is ervoor gekozen de waarde voor de situatie met licht
aan te schatten met behulp van de ander locaties. Omdat de luminantie van de hemel
evenredig is met de lichtsterkte van de kas, is de waarde voor Someren bepaald door
middel van interpolatie tussen de twee andere locaties. De resultaten zijn te vinden in
tabel 4
Tabel 4

Resultaten van de C-factor voor de drie verschillende locaties
Stompwijk

Achtergrond luminantie

13 e-5 cd/m

Luminantie lichtkegel

0.55 cd/m

C-factor

4162

2

Menaldum
2

Someren
2

3.1 e-5 cd/m2

2

0.142 cd/m2

0.7 e-5 cd/m
0.0074 cd/m
1055

4466

De resultaten van de C-factor zijn gebruikt voor het testen van de hypothese. Dit
onderdeel wordt behandeld in hoofdstuk 4.3.2.1. Hoewel de resultaten van de metingen
overeen komen met de verwachtingen berusten de metingen op een beperkt aantal
dagen. Uit de analyse van de metingen is gebleken dat er pas na minstens 2 uur na
zonsondergang tot 2 uur voor zonsopgang gemeten kan worden. Wanneer er buiten deze
periode gemeten wordt dan wordt de atmosfeer nog teveel belicht door de zon. Ook
blijkt dat de luminantie van de hemel veel kan fluctueren voor zowel de situatie met
licht aan als de situatie met licht uit. De bewolkingsgraad en het zicht hebben hier onder
andere invloed op. Hierdoor hangt de C-factor ook af van de weerssituatie. Op dit
moment zijn er nog niet genoeg meetgegevens om deze relatie te bepalen. Geadviseerd
wordt om:
1. De C-factor te bepalen in de winterperiode, aangezien er dan minder invloed is
van schemereffecten (het blijft langer donker)
2. Over een langere periode metingen uit te voeren om alle mogelijke weertypen
mee te nemen bij het bepalen van de C-factor.
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Het doel van de enquêtes was om klachten van omwonenden van kassen over de
lichtemissie te inventariseren. In hoofdstuk 4.3.2.1 wordt een model opgesteld waarin
de beïnvloedbare en niet beïnvloedbare factoren de hinder voorspellen. In dit hoofdstuk
worden de enquêteresultaten toegelicht. Hiertoe zijn de klachten vergeleken met
eigenschappen van de omwonenden (leeftijd, opleiding, sociale achtergrond, enz.) om
inzicht te krijgen in de verdeling van de klachten.

4.2

Enquêteopzet
De enquêtes werden mondeling afgenomen door het enquêtebureau Analyse te
Amstelveen. Er is geënquêteerd rond drie kaslocaties in Stompwijk (Zuid-Holland),
Menaldum (Friesland) en Someren (Noord-Brabant). Per locatie werden ongeveer 250
respondenten geïnterviewd. Het interview duurde ongeveer 30 minuten. De gebruikte
vragenlijst is opgenomen in bijlage B.
Voor het onderzoek is de omgeving van de kaslocaties verdeeld in vier of vijf
afstandszones van 0-500 m, 500-100 m, 100-1500 m, 1500-200 m en verder dan 2000
m. De adressen van de respondenten werden zodanig geselecteerd dat het aantal
respondenten zoveel mogelijk gelijk was verdeeld over de vier zones binnen een straal
van 2 km rond de kaslocatie. Dat betekent dat in het ideale geval in elke zone ruim 60
respondenten zouden moeten voorkomen. In Tabel 5 staan het aantal respondenten dat
werkelijk is geïnterviewd. In zone 4 rond de kaslocatie in Menaldum was het moeilijk
om voldoende respondenten te vinden. Daarom zijn buiten deze zone op meer dan 2 km
van de kas ook enquêtes uitgevoerd. In bijlage C zijn de locaties en de zones
weergegeven op kaarten.
Tabel 5 - Aantal respondenten in de verschillende zones op de kaslocaties.

Zone
1
2
3
4
5

Afstand (m)
0 - 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
> 2000
Totaal

Stompwijk
40
67
91
53
0
251

Menaldum
39
121
30
4
55
249

Someren
63
63
63
63
0
252

Totaal
142
251
184
120
55
752

Per kaslocatie werden de enquêtes ongeveer binnen een week afgenomen. Bij de
kaslocatie in Stompwijk is geïnterviewd van 9 t/m 13 januari 2006, in Menaldum van
16 t/m 20 januari 2006 en in Someren van 13 t/m 17 maart 2006.
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Resultaten

4.3.1 Data-analyse
De resultaten van de enquêtes werden als volgt geanalyseerd. Voor elke conditie werd
het aantal respondenten geteld dat zich
1. Een "beetje" of meer gehinderd of geërgerd en
2. "Erg" of meer gehinderd of geërgerd voelde.
De percentages van deze twee groepen wordt steeds in de figuren vermeld.
De schaal die gebruikt is in vraag D5 (Hinder van het licht van het kassengebied) en D6
(ergert zich aan het licht van het kassengebied) loopt van 1 t/m 6 (1 = helemaal niet, 5 =
heel erg, 6 = niet van toepassing). Binnen de groep van een "beetje" of meer gehinderd
of geërgerd vallen alle antwoorden van 2 of hoger. Binnen de groep van "erg" of meer
gehinderd of geërgerd vallen alle antwoorden van 4 of hoger.
De schaal die gebruikt is in vraag D1 (Hinder van het licht van het kassengebied) en D2
(ergert zich aan het licht van het kassengebied) loopt van 0 t/m 11 (0 = helemaal niet of
, 10 = heel erg, 11 = niet van toepassing). Om een goede vergelijking mogelijk te
maken met de 5-punts schaal van vraag D5 en D6 en de resultaten van het vorige TNOonderzoek waar ook een 5-punts schaal is gebruikt (van Bergem & Vos, 1991; Vos &
van Bergem, 1995 , vallen alle antwoorden van 2,5 of hoger binnen de groep van een
"beetje" of meer gehinderd of geërgerd en alle antwoorden van 7,5 of hoger binnen de
groep van "erg" of meer gehinderd of geërgerd. Hierbij is telkens de gemiddelde waarde
genomen tussen respectievelijk, 2 en 3 of hoger, en 7 en 8 of hoger. De "niet van
toepassing" antwoorden zijn buiten de analyses gehouden.
De resultaten zijn statistisch getoetst. Hierbij wordt de kans (p) berekend dat gemeten
verschillen op toeval berusten. Als p gelijk of kleiner is dan 0,05 dan wordt resultaat als
reëel beschouwd en is het statistisch significant.
Op een aantal resultaten is een chi-kwadraat test uitgevoerd. Hierbij wordt het aantal
respondenten (bijvoorbeeld: die zich "erg" gehinderd voelen) in verschillende condities
(bijvoorbeeld: op twee locaties) vergeleken met het verwachte aantal respondenten als
er geen verschil zou zijn.
4.3.2

Kenmerken van de respondenten
In Tabel 6 zijn het aantal respondenten van het onderzoek vermeld, uitgesplitst naar
locatie en geslacht. In Figuur 2 is de leeftijd van de respondenten vergeleken met die
van de Nederlandse bevolking (CBS, 2005). De leeftijdsopbouw van de Nederlandse
bevolking wijkt af van de leeftijdsopbouw van de respondenten (p<<0,05). Dit wordt
verklaard doordat de enquêteurs is opgedragen om alleen respondenten te enquêteren
die 18 jaar of ouder zijn. Het opleidingsniveau van de respondenten is weergegeven in
Figuur 3. Er is verschil tussen de locaties (p<0,05). In Menaldum is het gemiddelde
opleidingsniveau hoger dan in Someren. Het gemiddelde opleidingsniveau van alle
geënquêteerden is iets lager dan het landelijk gemiddelde (CBS, 2005)
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Aantal geënquêteerde mannen en vrouwen bij de kaslocaties.

Geslacht
Man
Vrouw
Totaal

Stompwijk
96
155
251

Menaldum
95
154
249

Someren
107
145
252

Totaal
298
454
752

14
onderzoek, n=752
12

Nederlandse bevolking, n=16,3 miljoen

percentage

10
8
6
4
2

59
10
-14
15
-19
20
-24
25
-29
30
-3
4
35
-3
9
40
-4
4
45
-4
9
50
-54
55
-59
60
-64
65
-69
70
-74
75
-79
80
-84
85
-89
95 90en 94
ou
de
r

04

0

leeftijd (jaren)

Figuur 2: Leeftijd van de respondenten van het huidige onderzoek vergeleken met de bevolking van
Nederland (CBS, 2005).
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Hinder – geslacht
Mannen klagen ongeveer twee keer zo veel dan vrouwen over lichthinder van kassen
(Figuur 4). Totaal is ongeveer 20 % minimaal “een beetje gehinderd” en 10% “erg
gehinderd” of “zeer erg gehinderd” door kaslicht. Dit effect van geslacht is ook in
eerder onderzoek van Alterra gevonden (Langers et al., 2005). Merk op dat de erg
gehinderde mensen (grijze kolom) ook in de witte kolom zijn opgenomen.
Rekening houdend met de ondervertegenwoordiging van mannen in het huidige
onderzoek zijn gemiddeld over alle 752 respondenten is 20,3 % van de respondenten
een beetje of meer gehinderd door kaslicht en 10,4 % van de respondenten erg of meer
gehinderd door kaslicht. Deze bevindingen kloppen goed met eerder TNO-onderzoek
waarbij 5% tot 15% van de respondenten “erge” of “heel erge hinder” rapporteerden
(van Bergem-Jansen, & Vos, 1991). In een latere publicatie van deze studie werd dit
gemiddeld tot 10% (Vos & van Bergem-Jansen, 1995).

percentage gehinderden (D1, kassen)

Uit het Alterra onderzoek blijkt 14% van de respondenten enige vorm van hinder te
ondervinden. Dit kan vergeleken worden met de waarde 23% uit dit onderzoek. Het
verschil kan worden verklaard doordat in dit onderzoek alleen mensen zijn ondervraagd
die ook daadwerkelijk in de buurt van een belichtende kas wonen, terwijl in het Alterra
onderzoek de respondenten willekeurig gekozen zijn aan de hand van postcode.
35
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Figuur 4: Hinder als functie van geslacht volgens de criteria “een beetje of meer”en “erg of meer”
gehinderd . Verschil tussen mannen en vrouwen is significant (p < 0,025).

4.3.2.2

Hinder – locatie
De hinder van licht van kassen verschilt per locatie (Figuur 5). In Someren wordt er
meer geklaagd dan in de andere twee locaties. (p<0,005).
Het is opvallend dat in Someren meer geklaagd wordt dan in de andere twee
onderzochte gebieden, terwijl juist in Someren de in het convenant voorgestelde
maatregelen zijn genomen. In Someren zijn twee kassen met respectievelijk een 85% en
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een 95% afschermend doek. Daarnaast is het belichtingsseizoen korter dan in de andere
twee gebieden. In hoofdstuk 2 wordt een verklaring hiervoor gezocht met de parameter
lichtsterkte-gebiedsoorsprong. Met name de gebiedsoorsprong van Someren wijkt af
van de andere twee onderzochte locaties. Someren is namelijk een relatief nieuw
gebied.

D1 - Hinder van kaslicht
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25,2

percentage gehinderden
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Figuur 5: Hinder als functie van locatie volgens de criteria “een beetje of meer”en “erg of meer” gehinderd.
In Someren is er meer hinder dan elders (p < 0,005).
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Hinder – overige lichtbronnen
Vergeleken met andere lichtbronnen wordt het licht van kassen het meest hinderlijk
gevonden (Figuur 6). De hinder van straatverlichting komt op de tweede plaats. Daarna
komt de lichthinder van sportvelden en tuinverlichting van de buren.
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lichtbron

Figuur 6: Hinder van verschillende lichtbronnen volgens de criteria “een beetje of meer”en “erg of meer”
gehinderd (Vraag D1).
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In dit hoofdstuk wordt de eerder opgestelde hypothese getoetst. De hypothese is:
De beïnvloedbare factoren lichtsterkte-gebiedsoorsprong en C-factor van een
kasgebied zijn belangrijke factoren bij de voorspelling van de hinder van een nieuw
kasgebied.
Om de hypothese te toetsen worden de resultaten van de 752 uitgevoerde enquêtes
(Stompwijk, Menaldum en Someren) gekoppeld aan de lichtsterkte gegevens en de
meetwaarden van de C-factor. In bijlage B is de aanpak beschreven.
5.2

Selectie hindervragen
In de enquête wordt op verschillende manieren naar de lichthinder van het kassencluster
gevraagd. Hieronder is een overzicht van de specifieke hindervragen:
1 Hindervraag algemeen (D1D)
2 Ergernis algemeen (D2D)
3 Hinder ’s avonds (D5G)
4 Hinder na middernacht (D5H)
5 Hinder van gloed bij zwaar bewolkt weer (D6D)
6 Hinder van gloed bij mist (D6E)
7 Hinder van gloed bij helder weer (D6F)
8 Ergeren aan gloed bij zwaar bewolkt weer (D6J)
9 Ergeren aan gloed bij mist (D6K)
10 Ergeren aan gloed bij helder weer (D6L)
In de vorige fase van het onderzoek is gebleken dat de algemene hindervraag (D1D) en
de vraag naar hinder ’s avonds (D5G) het meest geschikt zijn om een dosis-effect relatie
voor lichthinder vast te stellen. Anders dan op grond va de focusinterviews werd
verwacht, bleken de hindervragen bij verschillende weertypen geen duidelijke relatie te
vertonen met een van de lichtemissie factoren. Een mogelijk verklaring hiervoor is dat
de respondenten weinig onderscheid maken tussen de verschillende weertypen (Janssen
et al., 2006b). Verder bleken ook de vragen naar ergernis in plaats van hinder geen
duidelijke dosis-effect relatie te hebben met de emissie van licht. Hierdoor blijven er
drie hindervragen over voor de nadere analyse. Dit zijn:
1 Hindervraag algemeen (D1D)
2 Hinder ’s avonds (D5G)
3 Hinder na middernacht (D5H)

5.2.1

Relevante beïnvloedbare factoren
In het hoofdstuk hypothese is een overzicht gegeven van de beïnvloedbare factoren die
mogelijk de lichthinder kunnen verklaren. De onderzochte beïnvloedbare factoren zijn:
1 Gloed van de kassen bij mist (logL15_500)
2 Gloed van de kassen bij helder weer (logL15_10000)
3 Gloed van de kassen Worst case (logL15_WC)
4 Verlichtingssterkte in de tuin bij mist (logEvW_500)
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Verlichtingssterkte in de tuin bij helder weer (logEvW_10000)
Verlichtingssterkte in de tuin Worst case (logEvW_WC)
Lichtsterkte-gebiedsoorsprong kassencluster
C-factor kassencluster

De eerste 6 beïnvloedbare factoren, die afhankelijk zijn van de afstand, zijn beschreven
in het tussenrapport van dit onderzoek (Janssen et al., 2006b). Ze zijn meegenomen om
het effect van deze factoren in perspectief te plaatsen met de nieuwe factoren
“lichtsterkte-gebiedsoorsprong” en C-factor. De eerste 6 factoren zijn variaties op de
afstandsrelatie. Ze geven allemaal op een andere wijze een afname weer van de
fotometrische grootheid bij toenemende afstand. Deze 6 factoren zijn bovendien op een
logaritmische schaal gezet omdat het visuele systeem over het algemeen reageert op de
logaritme van de stimulus (Zie ook van Bergem en Vos, 1991). In de verdere analyse
zal per hindervraag steeds de best passende factor geselecteerd en toegepast worden.
5.2.1.1

Bruikbaarheid C-factor
Bij de statische analyse is gebleken dat de C-factor een geringe voorspellende waarde
heeft voor de geënquêteerde hinder. Dit lijkt vooral te worden veroorzaakt door het
geringe aantal onderzochte locaties. Het is goed mogelijk dat de voorspellende waarde
van de C-factor toeneemt, wanneer er meer locaties worden onderzocht. Gezien de
vooralsnog geringe voorspellende waarde van de C-factor is deze factor bij de verdere
analyses buiten beschouwing gelaten.

5.2.2

Relevante persoonsgebonden factoren
In de vragenlijst zijn op grond van het literatuuronderzoek en de focusinterviews vragen
opgenomen over een aantal persoonsgebonden factoren die van invloed zijn op de mate
waarin iemand hinder ondervindt van het licht van kassen. Voor een aantal van deze
factoren is nagegaan hoe groot hun bijdrage is aan de mate waarin iemand hinder
ondervindt van kaslicht. Het gaat om de volgende factoren:
1 Houding. Dit is een schaal waarmee iemands algemene milieubewustzijn wordt
gemeten. Deze schaal bestaat uit een aantal vragen uit een monitor van
duurzaamheidsbewustzijn en –gedrag (Beckers et al, 2004). Er zijn na analyse 3
vragen uit de betreffende monitor weggelaten. Er waren 2 vragen die veel
omwonenden niet hebben beantwoord. De laatste vraag is weggelaten, omdat tijdens
de analyse bleek dat deze vraag niet in de schaal paste. Wel is een extra vraag
toegevoegd die goed in de schaal bleek te passen. De schaal bestaat uiteindelijk uit
de volgende vragen: E4 (eten van biologische groenten), E5 (letten op gezonde
voeding), E6 (kopen van producten in de wereldwinkel), E7 (bij aanschaf meubelen
letten op de afbreekbaarheid van het materiaal), E8 (regelmatig een straatkrant
kopen) en E10 (letten op hergebruik). Samen vormen deze vragen een redelijk
betrouwbare schaal (Cronbach’s alpha=0.66).
2 Geslacht.
3 Leeftijd
4 Opleiding
5 Familieleden of vrienden die werkzaam zijn in de agrarische sector
6 Mate waarin iemand zich zorgen maakt over de gezondheidseffecten van het gebruik
van assimilatielicht
7 Gevoeligheid voor licht
8 Tevredenheid over de donkerte
9 Opgegroeid in de omgeving waar men woont
10 Wonen in een nieuw kassengebied

TNO-rapport | 2006-D-R0466 |

5.2.3

28 / 35

Algemene hinder (D1D)
In de enquête wordt in een eerste algemene hindervraag gevraagd naar de hinder van
allerlei lichtbronnen. De vraag luidde: “Hoe hinderlijk of niet hinderlijk vindt u bij u
thuis het licht van kassen?” Deze vraag maakt deel uit van een opsomming van een
groot aantal lichtbronnen welke apart door de geënquêteerden zijn beoordeeld. Op
grond van hun antwoorden zijn de omwonenden ingedeeld in twee groepen, een groep
die geen ernstige hinder ondervindt en een groep die wel ernstige hinder ondervindt van
het licht van kassen. Vervolgens is in verdere statistische analyses nagegaan welke
beïnvloedbare en persoonsgebonden factoren het meest belangrijk zijn voor het
ondervinden van ernstige hinder.
Hieronder zijn de resultaten van de statistische analyse weergegeven. De tabel is als
volgt opgebouwd. In de eerste kolom zijn de persoonsgebonden en beïnvloedbare
factoren weergegeven. De laatste factor “Constante” geeft als het ware het basisniveau
aan.
In de tweede kolom (Odds Ratio) staat de relatieve bijdrage aan het voorspellende
vermogen van het de factor weer, waarbij al rekening is gehouden met de bijdrage van
de andere factoren in het model. Een onbelangrijke factor, dus een factor die geen
relatie heeft met de ervaren hinder, heeft de waarde 1. Met uitzondering van leeftijd
(waarover later meer), geldt voor de hier gepresenteerde tabellen dat hoe groter het
getal in deze kolom van de tabel is, des te belangrijker is deze factor bij het voorspellen
van de hinder. In de tabel is te zien dat de vraag of iemand zich zorgen maakt over de
eventuele gezondheidseffecten van lichthinder de belangrijkste factor is of iemand
hinder ondervindt of niet (Odds Ratio=3.20). Van de beïnvloedbare factoren is te zien
dat de combinatie van lichtsterkte en een nieuw kassengebied de verwachte hinder
sterker verhoogt dan de afstandsrelatie (Odds Ratio=2.26). De odds ratio is eigenlijk
een verhouding van kansen. Als iemand zich zorgen maakt over mogelijke
gezondheidseffecten, dan is de kans 3x zo groot dat het iemand is die ernstige hinder
ondervind van het licht van kassen dan dat het iemand is die geen hinder ondervindt van
kassen.
De derde kolom geeft het 95% betrouwbaarheidsinterval weer. Dit is een bandbreedte
waartussen de waarde van de in dit onderzoek gevonden odds ratio ligt. Bij geslacht
bijvoorbeeld is de odds ratio 2.07 en het betrouwbaarheidsinterval 1.12-3.81. Dit wil
zeggen dat je met 95% zekerheid kan stellen dat de odds ratio ergens tussen 1.12 en
3.81 ligt. Voor een goede voorspellende kracht van de factor is het dus belangrijk dat de
waarde 1 niet binnen deze bandbreedte valt. Immers, een odds ratio van 1 heeft geen
voorspellende kracht voor de hinder. Voor geen van de in de tabel opgenomen factoren
valt de waarde 1 in het betrouwbaarheidsinterval. Dit betekent dat alle gepresenteerde
factoren een voorspellende waarde hebben.
De vierde kolom (p-waarde) tenslotte geeft de significantie aan. Waarden onder de 0.05
zijn significant.
In Tabel 7 zijn de resultaten weergegeven van de statistische analyse van de algemene
hindervraag. Van de zes beïnvloedbare factoren voor de afstandsrelatie blijkt de “Gloed
van de kassen bij mist (logL15_500) het beste in het model te passen. Deze is
meegenomen, maar gezien de grootte van de odds ratio (1,26) kan geconcludeerd
worden dat de afstandsrelatie geen erg belangrijke voorspeller is of iemand al dan niet
ernstige hinder ervaart. Een andere belangrijke regelbare factor is de lichtsterkte van het
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kassencomplex in combinatie met een nieuw kassengebied. Dit wil zeggen dat bij
dezelfde lichtsterkte de kans op ernstige hinder veel groter is in een nieuw kassengebied
dan in een bestaand kassengebied. Daarnaast zijn er een aantal persoonsgebonden
factoren die mede bepalend of iemand ernstige hinder ondervindt. De kans dat iemand
ernstige hinder ervaart is hoger onder mannen dan onder vrouwen en is groter onder
omwonenden met tenminste HBO dan onder omwonenden met minder dan een HBO
opleiding. Aan de odds ratio van leeftijd is te zien, dat leeftijd weliswaar een effect
heeft (jongere mensen klagen iets meer dan oudere mensen), maar dat het effect wel erg
klein is, omdat de waarde vrijwel gelijk is aan 1. Dit zijn factoren die ook uit de
literatuurstudie naar voren kwamen. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat houding of
duurzaamheidsbewustzijn/gedrag en de mate waarin iemand zich zorgen maakt over
eventuele gezondheidseffecten sterk bepalend is voor de kans op ernstige hinder.
Tabel 7

Resultaten analyse hindervraag algemeen (D1D)

Beïnvloedbare factoren
Gloed van de kassen bij mist
(logL15_500)
Lichtsterkte gebiedsoorsprong
Persoonsgebonden factoren
Geslacht (man)
Opleiding (HBO+)
Leeftijd
Houding (milieubewustzijn)
Bezorgdheid om gezondheidsklachten
Model constante

5.2.4

Hindervraag algemeen (D1D)
95%
Odds Ratio
betrouwbaarheids
(Exp Beta)
interval

p-waarde

1.26

1.06 – 1.49

0.01

2.26

1.20 – 4.27

0.01

2.07
2.63
0.97
2.92
3.20
0.11

1.12 – 3.81
1.15 – 4.88
0.94 – 0.99
1.67 - 5.09
1.76 - 5.83

0.02
0.02
0.00
0.00
0.00
0.010

Hinder ’s avonds (D5G)
In de enquête wordt per lichtbron gevraagd naar de hinder uitgesplitst naar ’s avonds en
na middernacht. De vraag luidde: “Hoe hinderlijk vindt u verlichting van kassen dat ’s
avonds na zonsondergang in uw woning of tuin valt?”
In de onderstaande tabel staan de resultaten van de statistische analyse voor de ervaren
hinder in de avonduren weergegeven. Opvallend is dat de factoren die van invloed zijn
op de algemeen ervaren hinder, ook verband houden met de ervaren hinder in de
avonduren. Ook nu blijkt dat van de zes factoren voor de afstandsrelatie de “Gloed van
de kassen bij mist” (LogL15_500) het beste past in het model. Wel kan geconstateerd
worden dat de afstandsrelatie, gezien de grootte van de odds ratio (1,47) opnieuw geen
erg belangrijke voorspeller is. Ook de andere regelbare factor, de lichtsterkte van het
kassencomplex in combinatie met een nieuw kassengebied, is van invloed op de kans
op ernstige hinder. Dus bij dezelfde lichtsterkte is de kans op ernstige hinder veel groter
is in een nieuw kassengebied dan in een bestaand kassengebied. Anders dan bij de
eerdere vraag naar algemene hinder houdt leeftijd verband met de kans op ernstige
hinder. De andere persoonsgebonden factoren (houding of milieubewustzijn/gedrag,
geslacht, opleiding en de mate waarin men zich zorgen maakt over eventuele
gezondheidsinvloeden van lichthinder) blijken opnieuw belangrijke voorspellers te zijn
van de het al dan niet ervaren van hinder.
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Tabel 8

Resultaten analyse hinder ’s avonds (D5G)

Beïnvloedbare factoren
Gloed van de kassen bij mist
(logL15_500)
Lichtsterkte gebiedsoorsprong
Persoonsgebonden factoren
Geslacht (man)
Opleiding (HBO+)
Houding (milieubewustzijn)
Bezorgdheid om gezondheidsklachten
Model constante

5.2.5
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Hinder ‘s avonds (D5G)
95%
Odds Ratio
betrouwbaarheids
(Exp Beta)
interval

p-waarde

1.47

1.11 – 1.93

0.01

5.12

1.94 – 13.53

0.01

2.48
4.31
4.17
2.85
0.00

1.05 –
1.51 –
1.86 –
1.39 –

0.04
0.01
0.00
0.00
0.00

5.84
12.24
9.36
5.87

Hinder na middernacht (D5H)
In de enquête wordt per lichtbron gevraagd naar de hinder uitgesplitst naar ’s avonds en
na middernacht. De vraag luidde: “Hoe hinderlijk vindt u verlichting van kassen dat na
middernacht in uw woning of tuin valt?” Hieronder zijn de resultaten van de statistische
analyse weergegeven. In tegenstelling tot de algemeen ervaren hinder en de ervaren
hinder in de avond zijn de factoren die voorspellen of iemand al dan niet ’s nachts
ernstige hinder van kaslicht ervaart, maar gedeeltelijk hetzelfde. Opnieuw is er een
matige afstandsrelatie (odds ratio: 1.51) van de sterkte van de gloed tijdens mistige
weersomstandigheden (LogL15_500) met het ervaren van ernstige hinder. Van groot
belang voor de ervaren hinder tijdens de nacht is verder of het een nieuw of een
bestaand kassengebied is. Daarbij maakt de lichtsterkte van de kas niet uit. Opleiding
speelt tegen de verwachting in geen rol, anders dan geslacht. Opmerkelijk is de grote
invloed van houding of milieubewustzijn/gedrag en bezorgdheid om mogelijke
gevolgen voor de gezondheid op de kans of men ’s nachts al dan niet hinder ervaart.
Tabel 9

Resultaten analyse hinder na middernacht (D5H)

Beïnvloedbare factoren
Gloed van de kassen bij mist
(logL15_500)
Lichtsterkte gebiedsoorsprong
Niet beïnvloedbare factoren
Geslacht (man)
Leeftijd
Houding (milieubewustzijn)
Bezorgdheid om gezondheidsklachten
Model constante

Hinder na middernacht (D5H)
95%
Odds Ratio
betrouwbaarheids
(Exp Beta)
interval

p-waarde

1.51

1.17 – 1.96

0.00

4.47

1.74 - 11.47

0.00

2.61
0.96
6.06
3.71
0.18

1.09 –
0.93 –
2.73 –
1.83 –

0.03
0.01
0.00
0.00
0.00

6.25
0.99
13.44
7.51
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Bespreking resultaten
Hieronder worden de resultaten besproken van de drie modellen die opgesteld zijn aan
de hand van de drie hindervragen.

5.3.1

Groot effect persoonsgebonden factoren
Wat bij alledrie de modellen opvalt, is dat de persoonsgebonden factoren een grote
invloed hebben. Zo volgt uit alle modellen dat mannen meer klagen dan vrouwen en dat
hoger opgeleiden ook meer klagen. Soortgelijke effecten volgen ook uit andere
onderzoeken over bijvoorbeeld geluidhinder (Guski 1999). In principe is hier weinig
aan te veranderen door de sector.

5.3.2

Afstandsrelatie
In het tussenrapport (Janssen et al., 2006b) is een zwakke correlatie aangetoond tussen
de afstand tot het kassencluster en de ervaren hinder. Er is toen geconcludeerd dat er
andere aspecten zijn die grotere invloed hebben op de kans op hinder. Deze conclusie
wordt bevestigd door de statistische modelanalyses. Het blijkt dat zowel de
persoonsgebonden factoren als de factor lichtsterkte-gebiedsoorsprong een grotere
invloed hebben. Deze factoren zijn ook stuk voor stuk betere voorspellers (met hogere
odds ratio’s) dan de matige afstandsrelaties (odds ratio’s tussen de 1.26 en 1.51) van de
sterkte van de gloed tijdens mistige weersomstandigheden (LogL15_500) met het al dan
niet ervaren van ernstige hinder.

5.3.3

Stabiel effect “lichtsterkte-gebiedsoorsprong”
Uit alledrie de modellen volgt dat de factor lichtsterkte-gebiedsoorsprong een duidelijke
invloed heeft op de te verwachten hinder. Dit betekent dat verwacht mag worden dat
een nieuw kassengebied met gelijke lichtsterkte als een bestaand gebied meer hinder zal
opleveren. Daarnaast geldt ook dat een gebied met een grotere lichtsterkte naar
verwachting meer hinder zal opleveren. De lichtsterkte is een maat voor de absolute
hoeveelheid licht die het gebied verlaat door het kasdek. De formule voor de lichtsterkte
wordt toegelicht in het hoofdstuk Hypothese.

5.3.4

Houding (milieubewustzijn/gedrag)
Uit de resultaten valt op te maken dat in alledrie de gevallen blijkt dat naarmate men
van zichzelf aangeeft dat men meer let op duurzaamheidsaspecten, of anders gezegd
meer milieubewust is, de kans op hinder groter wordt.

5.3.5

Invloed gezondheidsklachten
Het blijkt dat de hinder voor een deel samenhangt met het aantal gezondheidsklachten
dat men rapporteert. Dit effect treedt ook bij geluidshinder op. (Passchier-Vermeer, et
al., 2002.).

TNO-rapport | 2006-D-R0466 |

5.4

32 / 35

Beoordelingsprotocol
Een van de doelstellingen van het project is te komen tot een beoordelingsprotocol voor
lichthinder van kassen. Op basis van de enquêtes en de kenmerken van de onderzochte
kasclusters is het de bedoeling om een voorspellend model te maken van de te
verwachten hinder op basis van de eigenschappen van een gebied (areaal, verlichtingssterkte, afscherming, locatie).
In fase 2 is gekozen voor het meten van het licht en de lichthinder als functie van de
afstand tot de kas, met de bedoeling om een dosis-effect-relatie vast te kunnen stellen.
Hieruit zou dan afgeleid kunnen worden bij welke hoeveelheid licht een aanvaardbare
hinder optreedt (bijvoorbeeld 10% erg of heel erg gehinderden). Er is echter
onvoldoende effect van verlichtingssterkte of luminantie op de hinder gemeten om een
inschatting te maken van de verwachte lichthinder. Er zijn kennelijk andere aspecten die
veel meer invloed hebben op de hoeveelheid hinder die ervaren wordt. In een eerder
onderzoek naar de hinder van tennisbaanverlichting is wel een duidelijk effect van de
verlichtingssterkte op de lichthinder gemeten (van Bergem-Jansen et al., 1996). Deze
resultaten hebben dan ook een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de
aanbevelingen van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde ter voorkoming
van lichthinder van sportvelden (NSVV, 1999).
In de derde fase zijn er metingen uitgevoerd op een derde locatie. Gemeten zijn
lichtsterkte, gebiedsoorsprong en contrast van de lichtkegel ten opzichte van de
achtergrond (C-factor). Vervolgens zijn analyses uitgevoerd naar de invloed van de
gemeten parameters op de ervaren hinder. Op basis van de drie onderzochte locaties is
het echter niet mogelijk een voorspellend model op te stellen voor de verwachte hinder
van andere bestaande of nieuw te bouwen locaties. Daarvoor is te weinig data van
verschillende locaties beschikbaar. Dit komt doordat in fase 2 van het onderzoek
gekozen is voor het onderzoeken van een afstandsrelatie. Daarom is gekozen voor een
groot aantal respondenten per hinderlocatie. Hierdoor zijn er slechts drie locaties
onderzocht. Voor het opstellen van een voorspellend model is het nodig om een groter
aantal locaties te onderzoeken. Hierbij valt te denken aan 15 à 20 locaties met elk 50
respondenten.
Uit de resultaten is gebleken dat de factor lichtsterkte-gebiedsoorsprong en in mindere
mate de afstandsrelatie (helderheid van de lichtkegel) een significante invloed heeft bij
de voorspelling of een omwonende hinder zal ondervinden of niet. Op basis van de
resultaten is het mogelijk het huidige ingezette beleid te toetsen en aan te passen. Op
basis van de factor “lichtsterkte-gebiedsoorsprong” kan gesteld worden dat het zin heeft
om:
1) onderscheid te maken tussen bestaande en nieuwe glastuinbouwgebieden
2) In plaats van enkel het afschermpercentage en de verlichtingssterkte mee te
nemen ook rekening te houden met het areaal van de kassencluster.
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6

Conclusies en aanbevelingen

6.1

Conclusies

6.1.1

Hoe wordt lichthinder ervaren
Er zijn enquêtes gehouden rond drie kaslocaties. Hieruit blijkt volgende met betrekking
tot de ervaren lichthinder:
• Gemiddeld ervaren ongeveer 10% van de ondervraagden erg of heel erge hinder van
het licht van kassen.
• In totaal geeft ongeveer 23% van de omwonenden aan minimaal enige hinder te
ondervinden van het kaslicht.
• Mannen klagen ongeveer twee keer zoveel als vrouwen.
• Hoogopgeleiden klagen meer als laagopgeleiden.
• Ondervraagden met een milieubewuste houding hebben meer last van het licht van
kassen dan mensen die aangeven minder milieubewust te zijn.
• Ondervraagden rond nieuwe kasgebieden hebben meer last van kaslicht dan
bewoners rond oude reeds lang bestaande kasgebieden.
• De hinder van kaslicht wordt maar voor een deel verklaard door de werkelijke
hoeveelheid licht die op de woning van de ondervraagde valt of de gloed die wordt
waargenomen.

6.1.2

Vaststellen van de te meten fotometrische parameter(s)
1 De lichtsterkte van een kasgebied (totale emissie van het licht dat door het dek
verdwijnt) is een belangrijke factor voor de hinder.
2 De gloed van het verstrooide licht boven de kas is een belangrijke factor voor de
hinder.

6.1.3

Relatie tussen de fotometrische parameter(s) en de lichthinder
Er is een relatie gevonden tussen de hinder van kaslicht en fotometrische parameters als
de luminantie van de gloed en de verlichtingssterkte op de woning van de gehinderde
(afstandsrelatie). De fotometrische parameters zijn echter ondergeschikt aan de hinder
van de bovengenoemde persoonsgebonden, niet-beïnvloedbare factoren. Van de
beïnvloedbare factoren is de lichtsterkte van de kas in combinatie met de
gebiedsoorsprong een belangrijke voorspeller van de hinder.

6.1.4

Beoordelingsprotocol
Op basis van het huidige onderzoek kan geconcludeerd worden dat de factor
lichtsterkte-gebiedsoorsprong een belangrijke factor is bij de te verwachten hinder
rondom een kassengebied. Dit betekent dat naarmate de lichtemissie van een kaslocatie
groter is er meer hinder verwacht kan worden, en dat nieuwe locaties meer hinder zullen
opleveren dan bestaande locaties.
Op basis van het huidige onderzoek is het niet mogelijk om een voorspellend model op
te zetten voor verwachte en nieuw te bouwen locaties. Hiervoor zal op een groter aantal
verschillende locaties gemeten moeten worden.
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Aanbevelingen
1

2
3
4

Bij het bepalen van het beleid voor hinder van assimilatieverlichting wordt
aanbevolen om rekening naast met het afschermpercentage en de verlichtingssterkte
ook rekening te houden met het oppervlak van het kasgebied.
Daarnaast wordt aanbevolen om onderscheid te maken tussen oude en nieuwe
glastuinbouwgebieden.
Verder onderzoek op meer verschillende kaslocaties wordt aanbevolen om een goed
model te maken om lichthinder te voorspellen.
Uit het onderzoek komt naar voren dat persoonsgebonden factoren een grote
invloed hebben op het ondervinden van hinder. Aanbevolen wordt om hier rekening
mee te houden bij het vaststellen van communicatie uitingen om het imago van de
sector te verbeteren.
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Bijlage A.1/2

Calibratie industriële camera
Calibratiemethode voor videocamera’s
Als alternatief voor de luminantiecamera is gebruik gemaakt van industriële
videocamera’s. Het voordeel van deze camera’s is dat ze makkelijker te plaatsen zijn.
De camera’s zijn gebruikt om iedere nacht twee uur lang foto’s te maken van de
luminantie van de lichtkegel boven de kassen. Om de 5 minuten wordt een serie van 9
foto’s gemaakt met verschillende belichtingstijden. Zo’n serie van 9 foto’s kan
naderhand worden verwerkt tot een HDR-bestand. Deze bestanden zijn in staat om
grote verschillen tussen donker en licht vast te leggen, het is een methode om het
“dynamisch bereik” van de camera te vergroten. De RGB-waardes uit dit bestand
kunnen gebruikt worden voor het bepalen van de luminanties. Om dit te kunnen doen is
een omrekenfactor nodig. Deze omrekenfactor wordt bepaald door de resultaten van de
luminantiecamera en de industriële camera met elkaar te vergelijken. Deze
calibratieprocedure wordt in deze bijlage beschreven.
Calibratieprocedure
Om de resultaten van de luminantie- en de industriële camera met elkaar te kunnen
vergelijken moeten beide een opname maken van een vlak met eenzelfde luminantie.
Omdat de camera wordt gebruikt voor opnames met een lage luminantie, is dit ook in
de labopstelling getracht te bereiken. Dit is bereikt door de opstelling in een donkere
kamer te plaatsen en de camera’s te richten op een wit vel aan de muur. Het vel is
belicht door een lamp aan de andere kant van de kamer, hierdoor is het luminantie
verloop over het vel gering. De helderheid van het vel is te regelen door de lamp in
meer of mindere mate af te schermen. Met deze opstelling zijn de volgende luminanties
gemeten met de luminantiecamera 0.68, 0.25, 0.16, 0.11, 0.072 en 0.068 cd/m2. In
figuur 7 is een voorbeeld te zien van het beeld dat door de luminantie camera is
gemeten.

Figuur 7 – Voorbeeld van een foto die met de luminantie camera is gemaakt. Links een zwart/wit plaatje en
rechts een plaatje waarbij de verschillende luminantie niveau’s met verschillende kleuren wordt
aangegeven

Met de industriële camera zijn foto’s gemaakt van dezelfde opstelling en luminantie.
Voor iedere situatie is een serie van 9 foto’s gemaakt. Nadat deze foto’s zijn
gecombineerd in een HDR-bestand zijn de RGB-waardes bepaald. Omdat niet alle
kleuren even intens worden ervaren door het menselijke oog worden hebben ze allemaal

Bijlage A.2/2

TNO-rapport | 2006-D-R0466 |

hun eigen vermenigvuldigingsfactor. De niet gecalibreerde luminantie waarde die uit de
camera komt is te vinden in tabel 10.

Tabel 10 Resultaten van de HDR-file die gemaakt is van de foto’s van de industriële
camera. Hierin zijn de RGB-waardes te vinden en de “niet-gecalibreerde”
waarde voor de luminantie.

R
G
B
L

Test1
0.316
0.174
0.0827
0.198

Test2
0.100
0.0640
0.0243
0.0689

Test3
0.0646
0.0363
0.0116
0.0406

Test4
0.0396
0.0286
0.00654
0.0293

Test5
0.0248
0.0121
0.00369
0.0141

In principe zou er de factor tussen de niet gecalibreerde luminantie van de industriële
camera en die van de luminantiecamera voor iedere situatie hetzelfde moeten zijn.
Gemiddeld blijkt deze 3.70 te zijn met een standaard deviatie van 7%. Voor een deel is
dit te wijten aan fluctuaties van de verlichtingsterkte van de lamp. Uit de metingen met
de luminantiecamera blijkt dat de lichtsterkte van de lamp een standaard deviatie heeft
van ongeveer 5%.
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Bijlage B.1/25

Vragenlijst enquête
1 - Zuid-Holland
2 - Friesland
Interviewer: Noteer de volgende gegevens:
Volgnummer

Straat

Huisnummer

Plaats

Datum

Introductie:
Goedemorgen/middag/avond, mijn naam is ... van het marktonderzoekbureau
Analyse in Amstelveen. Wij voeren in opdracht van TNO een onderzoek uit naar
de beoordeling van de woonomgeving. Mag ik u in verband hiermee een aantal
vragen stellen? Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Wij verzekeren u dat de
gegevens anoniem verwerkt worden.

A

Interviewer: Kruis aan (bij weigering doorvragen en reden noteren)
o 1 1ste keer niet thuis
o 2 2de keer niet thuis
o 3 3de keer niet thuis
o
o
o
o
o

4
5
6
7
8

geen tijd
geen zin
ziek
spreekt de taal niet
anders, namelijk _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

o 9 gesprek toegestaan

B

Noteer het geslacht
o 1 man
(40%)
o 2 vrouw
(60%)
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C

Bijlage B.2/25

Noteer soort huis
o 1 flat of etagewoning (begane grond)
o 2 flat of etagewoning (hogere verdieping)
o 3 tussenwoning in een rij
o 4 hoekwoning van een rij
o 5 twee onder één kap
o 6 vrijstaand
o 7 anders

Selectie respondent:
Interviewer: Neem het gesprek af bij degene die
- als eerste jarig is en dan tenminste 19 jaar of ouder wordt en
- minstens één maand hier woont.
Is deze persoon niet beschikbaar, ga dan door met degene die daarna als eerste jarig
is en aan deze voorwaarden voldoet, enz.

D

Noteer beschikbaarheid geschikte respondent
o 1 niet beschikbaar => einde gesprek
o 2 wel beschikbaar

E

Interviewer: Als gesprek niet is toegestaan en respondent beschikbaar: noteer
tijdstip van het begin van het gesprek:
………………………………………

Bijlage B.3/25
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1 Algemeen
Vragen in dit onderdeel betreffen de huidige situatie.

A1

Wat is uw geboortedatum?
____ / ____ /19 ____

A2

Noteer het geslacht
o 1 man
o 2 vrouw

A3

Wat is uw burgerlijke staat?
o 1 gehuwd, duurzaam samenwonend
o 2 alleenstaand

A4

Hoeveel leden telt uw huishouden, inclusief uzelf?

A5

Als uw huishouden ook uit thuiswonende kinderen bestaat, hoeveel van hen
vallen dan in de volgende leeftijdsklassen?
aantal

A6

...…. personen

a

jonger dan 4 jaar

…….

b

4 tot en met 12 jaar

…….

c

13 tot en met 18 jaar

…….

d

19 jaar of ouder

…….

In welk land bent u geboren?
o 1 Nederland
o 2 anders, namelijk ………………………….

Bijlage B.4/25
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A7

Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgemaakt? (Interviewer: Toon kaart
A7)
s.v.p. slechts één antwoord aankruisen
o 1 geen opleiding
o 2 basisschool, lagere school
o 3 algemeen vormend en lager beroepsonderwijs: bv. VMBO, MAVO,
MULO
o 4 algemeen vormend en beroepsonderwijs: MBO, HAVO, VWO, VHBO,
HBS
o 5 hoger beroepsonderwijs als HBO, kandidaats en bachelors WO
o 6 wetenschappelijk onderwijs (universiteit)
o 7 Postdoctoraal onderwijs
o 8 anders, namelijk …………………..

A8

Welke omschrijving is op u het meest van toepassing? (Interviewer: Toon kaart
A8)
(s.v.p. slechts één antwoord aankruisen)
o 1 ik heb een volledige (betaalde) werkkring, 32 uur of meer per week
o 2 ik heb een parttime (betaalde) werkkring, tussen 20 en 32 uur per week
o 3 ik heb een parttime (betaalde)werkkring, minder dan 20 uur per week
o 4 ik ben fulltime huisvrouw/huisman
o 5 ik ben gepensioneerd/met de VUT
o 6 ik volg onderwijs/studeer
o 7 ik ben werkloos/werkzoekend
o 8 ik ben invalide/arbeidsongeschikt
o 9 anders, namelijk ………………………

A9

Ergert u zich aan de geluiden in uw dagelijkse omgeving (thuis, op het werk, elders)?
(Interviewer: Toon kaart A9)
Helemaal
niet

0

Heel erg

1

2

3

4

5

6

7

A10 Hoe tevreden bent u over uw huis? (Interviewer: Toon kaart A10)
o 1 zeer tevreden
o 2 tamelijk tevreden
o 3 een beetje tevreden
o 4 neutraal
o 5 een beetje ontevreden
o 6 tamelijk ontevreden
o 7 zeer ontevreden

8

9

10

Bijlage B.5/25
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A11 Hoe tevreden bent u over het wonen in deze omgeving? (Interviewer: Toon
kaart A10)
o 1 zeer tevreden
o 2 tamelijk tevreden
o 3 een beetje tevreden
o 4 neutraal
o 5 een beetje ontevreden
o 6 tamelijk ontevreden
o 7 zeer ontevreden

A12 Sinds wanneer woont u in deze buurt of wijk? (bv sinds maart 2000)
………….…(maand) ……..… jaar

A13 Sinds wanneer woont u in dit huis?
………….…(maand) ……..… jaar

(bv sinds maart 2000)

A14 Is dit huis een: (Interviewer: Toon kaart A14)
o 1 huurhuis
o 2 eigen huis (koophuis)
o 3 anders

A15 Wanneer is uw huis gebouwd? (Interviewer: Toon kaart A15)
o 1 vóór 1980
o 2 1980 of later
o 3 weet niet

A16 Bent u in deze omgeving opgegroeid?
o 1 ja
o 2 nee

A17 Hoe vaak bent u gemiddeld per week 's avonds weg van huis (of van de directe
omgeving van uw huis)? (Interviewer: Toon kaart A17)
o 1 minder dan 1 keer per week
o 2 1 keer per week
o 3 2 t/m 3 keer per week
o 4 4 t/m 5 keer per week
o 5 meer dan 5 keer per week
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2 Gezondheid
B1

Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid de afgelopen 12
maanden? (Interviewer: Toon kaart B1)
o 1 uitstekend
o 2 zeer goed
o 3 goed
o 4 matig
o 5 slecht

B2

Wilt u het antwoord kiezen dat het beste weergeeft hoe juist of onjuist u de volgende
uitspraken voor uzelf vindt (over de afgelopen 12 maanden) (Interviewer: Toon
kaart B2)
a
o
o
o
o
o

Ik lijk gemakkelijker ziek te worden dan anderen.
1 volkomen juist
2 grotendeels juist
3 weet ik niet
4 grotendeels onjuist
5 volkomen onjuist

b
o
o
o
o
o

Ik ben net zo gezond als andere mensen die ik ken.
1 volkomen juist
2 grotendeels juist
3 weet ik niet
4 grotendeels onjuist
5 volkomen onjuist

c
o
o
o
o
o

Ik verwacht dat mijn gezondheid achteruit zal gaan.
1 volkomen juist
2 grotendeels juist
3 weet ik niet
4 grotendeels onjuist
5 volkomen onjuist

d
o
o
o
o
o

Mijn gezondheid is uitstekend.
1 volkomen juist
2 grotendeels juist
3 weet ik niet
4 grotendeels onjuist
5 volkomen onjuist

Bijlage B.7/25
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B3

Hoe goed vindt u dat u over het algemeen slaapt? (Interviewer: Toon kaart B3)
Heel erg
goed

Heel erg
slecht

0

1

2

3

4

5

6

B4

Heeft u problemen met horen? (Interviewer: Toon kaart B4)
o 1 ja
o 2 een beetje
o 3 nee

B5

Heeft u problemen met zien? (Interviewer: Toon kaart B4)
o 1 ja
o 2 een beetje
o 3 nee

7

8

9

10

Bijlage B.8/25
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3 Geluid

Heel
erg
hinderlijk

Hoe hinderlijk of niet hinderlijk vindt u bij u thuis het geluid van de volgende
bronnen?
(s.v.p. op elke regel één vakje aankruisen) (Interviewer: Toon kaart C1)
N.v.t.
(nooit
hoorbaar)
Helemaal
niet
hinderlijk

C1

11
o
o
o
o
o

Wegverkeer..............................................
Vliegtuigen...............................................
Treinverkeer.............................................
Bedrijven/industrie...................................
Bouw- en sloopactiviteiten (ook renovatie)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A
B
C
D
E

11
o
o
o
o
o

Wegverkeer..............................................
Vliegtuigen...............................................
Treinverkeer.............................................
Bedrijven/industrie...................................
Bouw- en sloopactiviteiten (ook renovatie)

C3

10

Hoe hinderlijk of niet hinderlijk vindt u in uw slaapkamer het geluid van de
volgende bronnen?
(s.v.p. op elke regel één vakje aankruisen) (Interviewer: Toon kaart C1)
N.v.t.
(nooit
hoorbaar)
Helemaal
niet
hinderlijk

C2

0

Heel
erg
hinderlijk

A
B
C
D
E

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoe tevreden bent u met het geluid van wegverkeer in en bij uw huis?
(Interviewer: Toon kaart C3)
Helemaal
niet
tevreden

0

Heel erg
tevreden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bijlage B.9/25
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C4

Hoe bezorgd bent u, dat het geluid van wegverkeer, zoals dat in de omgeving
van uw huis voorkomt, tot gezondheidsklachten leidt? (Interviewer: Toon
kaart C4)
Helemaal
niet
bezorgd

0

C5

Heel erg
bezorgd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Wilt u het antwoord kiezen dat het beste weergeeft hoe juist of onjuist u de volgende
uitspraak voor uzelf vindt. (Interviewer: Toon kaart C5)
Ik ben gevoelig voor geluid.
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

Bijlage B.10/25
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4 Licht

Heel
erg
hinderlijk

Hoe hinderlijk of niet hinderlijk vindt u bij u thuis het licht van de volgende
bronnen?
(s.v.p. op elke regel één vakje aankruisen) (Interviewer: Toon kaart D1)
N.v.t.
(nooit
zichtbaar)
Helemaal
niet
hinderlijk

D1

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Straatverlichting
etalages, reclameborden
verlichting van sportvelden, tennisbanen
kassen (herfst, winter)
industrie of bouwlicht
tuin- of buitenverlichting van uzelf
tuin- of buitenverlichting van buren
Kerstverlichting
overige lichtbronnen, namelijk

11
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

…………………………………

Straatverlichting
etalages, reclameborden
verlichting van sportvelden, tennisbanen
kassen (herfst, winter)
industrie of bouwlicht
tuin- of buitenverlichting van uzelf
tuin- of buitenverlichting van buren
Kerstverlichting
overige lichtbronnen, namelijk

11
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0

Heel erg

Helemaal
niet

A
B
C
D
E
F
G
H
I

In welke mate ergert u zich bij u thuis aan het licht van de volgende bronnen?
(s.v.p. op elke regel één vakje aankruisen) (Interviewer: Toon kaart D2)
N.v.t.
(nooit
zichtbaar)

D2

1

2

3

4

5

6

7

8

Bijlage B.11/25
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D3

Hoe tevreden bent u met de donkerte in en bij uw huis?
Interviewer: Eventueel “donkerte” vervangen door “duisternis”.
(Interviewer: Toon kaart D3)
Helemaal
niet
tevreden

0

D4

Heel erg
tevreden

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Hoe bezorgd bent u, dat het nachtelijke verlichting, zoals dat in de omgeving
van uw huis voorkomt, tot gezondheidsklachten leidt?
(Interviewer: Toon kaart D4)
Helemaal
niet
bezorgd

0

D5

10

Heel erg
bezorgd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Licht dat in uw woning of tuin valt

Interviewer: Er is hier sprake van 2 periodes:
- ’s Avonds na zonsondergang, d.w.z. ’s avonds na zonsondergang tot
middernacht
- Na middernacht, d.w.z. na middernacht tot en met vroeg in de ochtend

a. Hoe hinderlijk vindt u het licht van straatlantaarns dat ’s avonds na
zonsondergang in uw woning of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
o 1 helemaal niet hinderlijk
o 2 een beetje hinderlijk
o 3 redelijk hinderlijk
o 4 erg hinderlijk
o 5 heel erg hinderlijk
o 6 niet van toepassing
b. Hoe hinderlijk vindt u het licht van straatlantaarns dat na middernacht in uw
woning of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
o 1 helemaal niet hinderlijk
o 2 een beetje hinderlijk
o 3 redelijk hinderlijk
o 4 erg hinderlijk
o 5 heel erg hinderlijk
o 6 niet van toepassing

10
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c.
o
o
o
o
o
o

Bijlage B.12/25

Hoe hinderlijk vindt u het licht van etalages, reclameborden dat’s avonds na
zonsondergang in uw woning of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
1 helemaal niet hinderlijk
2 een beetje hinderlijk
3 redelijk hinderlijk
4 erg hinderlijk
5 heel erg hinderlijk
6 niet van toepassing

d. Hoe hinderlijk vindt u het licht van etalages, reclameborden dat na
middernacht in uw woning of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
o 1 helemaal niet hinderlijk
o 2 een beetje hinderlijk
o 3 redelijk hinderlijk
o 4 erg hinderlijk
o 5 heel erg hinderlijk
o 6 niet van toepassing
e.
o
o
o
o
o
o
f.
o
o
o
o
o
o

Hoe hinderlijk vindt u verlichting van sportvelden, tennisbanen dat ’s avonds
na zonsondergang in uw woning of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
1 helemaal niet hinderlijk
2 een beetje hinderlijk
3 redelijk hinderlijk
4 erg hinderlijk
5 heel erg hinderlijk
6 niet van toepassing
Hoe hinderlijk vindt u verlichting van sportvelden, tennisbanen dat na
middernacht in uw woning of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
1 helemaal niet hinderlijk
2 een beetje hinderlijk
3 redelijk hinderlijk
4 erg hinderlijk
5 heel erg hinderlijk
6 niet van toepassing

g. Hoe hinderlijk vindt u verlichting van kassen dat ’s avonds na
zonsondergang in uw woning of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
o 1 helemaal niet hinderlijk
o 2 een beetje hinderlijk
o 3 redelijk hinderlijk
o 4 erg hinderlijk
o 5 heel erg hinderlijk
o 6 niet van toepassing
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h. Hoe hinderlijk vindt u verlichting van kassen dat na middernacht in uw
woning of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
o 1 helemaal niet hinderlijk
o 2 een beetje hinderlijk
o 3 redelijk hinderlijk
o 4 erg hinderlijk
o 5 heel erg hinderlijk
o 6 niet van toepassing
i.
o
o
o
o
o
o
j.
o
o
o
o
o
o

Hoe hinderlijk vindt u industrie of bouwlicht dat ’s avonds na
zonsondergang in uw woning of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
1 helemaal niet hinderlijk
2 een beetje hinderlijk
3 redelijk hinderlijk
4 erg hinderlijk
5 heel erg hinderlijk
6 niet van toepassing
Hoe hinderlijk vindt u industrie of bouwlicht dat na middernacht in uw
woning of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
1 helemaal niet hinderlijk
2 een beetje hinderlijk
3 redelijk hinderlijk
4 erg hinderlijk
5 heel erg hinderlijk
6 niet van toepassing

k. Hoe hinderlijk vindt u tuin- of buitenverlichting dat ’s avonds na
zonsondergang in uw woning of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
o 1 helemaal niet hinderlijk
o 2 een beetje hinderlijk
o 3 redelijk hinderlijk
o 4 erg hinderlijk
o 5 heel erg hinderlijk
o 6 niet van toepassing
l.
o
o
o
o
o
o

Hoe hinderlijk vindt u tuin- of buitenverlichting dat na middernacht in uw
woning of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
1 helemaal niet hinderlijk
2 een beetje hinderlijk
3 redelijk hinderlijk
4 erg hinderlijk
5 heel erg hinderlijk
6 niet van toepassing
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Interviewer: indien wat anders is genoemd bij vraag D2, vul in
m. Hoe hinderlijk vindt u het licht van ……….dat ’s avonds na zonsondergang
in uw woning of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
o 1 helemaal niet hinderlijk
o 2 een beetje hinderlijk
o 3 redelijk hinderlijk
o 4 erg hinderlijk
o 5 heel erg hinderlijk
o 6 niet van toepassing
n. Hoe hinderlijk vindt u het licht van ………dat na middernacht in uw woning
of tuin valt? (Interviewer: Toon kaart D5a)
o 1 helemaal niet hinderlijk
o 2 een beetje hinderlijk
o 3 redelijk hinderlijk
o 4 erg hinderlijk
o 5 heel erg hinderlijk
o 6 niet van toepassing
D6

Interviewer: het gaat in onderstaande vragen om de gloed en niet om het direct
zichtbare licht van de lichtbronnen (lampen van sportvelden, kassen)
(Interviewer: Toon kaart D5a)
a.
o
o
o
o
o
o

Hoe hinderlijk vindt u de gloed van straatverlichting bij zwaar bewolkt
weer? (Interviewer: Toon kaart D5a)
1 helemaal niet hinderlijk
2 een beetje hinderlijk
3 redelijk hinderlijk
4 erg hinderlijk
5 heel erg hinderlijk
6 niet van toepassing

b. Hoe hinderlijk vindt u de gloed van straatverlichting bij mist? (Interviewer:
Toon kaart D5a)
o 1 helemaal niet hinderlijk
o 2 een beetje hinderlijk
o 3 redelijk hinderlijk
o 4 erg hinderlijk
o 5 heel erg hinderlijk
o 6 niet van toepassing
c.
o
o
o
o
o
o

Hoe hinderlijk vindt u de gloed van straatverlichting bij helder weer?
(Interviewer: Toon kaart D5a)
1 helemaal niet hinderlijk
2 een beetje hinderlijk
3 redelijk hinderlijk
4 erg hinderlijk
5 heel erg hinderlijk
6 niet van toepassing
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d. Hoe hinderlijk vindt u de gloed van kassen bij zwaar bewolkt weer?
(Interviewer: Toon kaart D5a)
o 1 helemaal niet hinderlijk
o 2 een beetje hinderlijk
o 3 redelijk hinderlijk
o 4 erg hinderlijk
o 5 heel erg hinderlijk
o 6 niet van toepassing
e.
o
o
o
o
o
o
f.
o
o
o
o
o
o

Hoe hinderlijk vindt u de gloed van kassen bij mist? (Interviewer: Toon
kaart D5a)
1 helemaal niet hinderlijk
2 een beetje hinderlijk
3 redelijk hinderlijk
4 erg hinderlijk
5 heel erg hinderlijk
6 niet van toepassing
Hoe hinderlijk vindt u de gloed van kassen bij helder weer? (Interviewer:
Toon kaart D5a)
1 helemaal niet hinderlijk
2 een beetje hinderlijk
3 redelijk hinderlijk
4 erg hinderlijk
5 heel erg hinderlijk
6 niet van toepassing

g. Hoe hinderlijk vindt u de gloed van industrie en bouwlicht bij zwaar bewolkt
weer? (Interviewer: Toon kaart D5a)
o 1 helemaal niet hinderlijk
o 2 een beetje hinderlijk
o 3 redelijk hinderlijk
o 4 erg hinderlijk
o 5 heel erg hinderlijk
o 6 niet van toepassing
h. Hoe hinderlijk vindt u de gloed van industrie en bouwlicht bij mist?
(Interviewer: Toon kaart D5a)
o 1 helemaal niet hinderlijk
o 2 een beetje hinderlijk
o 3 redelijk hinderlijk
o 4 erg hinderlijk
o 5 heel erg hinderlijk
o 6 niet van toepassing
i.
o
o
o
o
o

Hoe hinderlijk vindt u de gloed van industrie en bouwlicht bij helder weer?
(Interviewer: Toon kaart D5a)
1 helemaal niet hinderlijk
2 een beetje hinderlijk
3 redelijk hinderlijk
4 erg hinderlijk
5 heel erg hinderlijk
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o 6 niet van toepassing
Interviewer: De volgende 3 vragen gaan over ergernis en niet over hinder.

j.
o
o
o
o
o
o

In welke mate ergert u zich aan de gloed van kassen bij zwaar bewolkt
weer? (Interviewer: Toon kaart D6j)
1 helemaal niet
2 een beetje
3 redelijk
4 erg
5 heel erg
6 niet van toepassing

k. In welke mate ergert u zich aan de gloed van kassen bij mist? (Interviewer:
Toon kaart D6j)
o 1 helemaal niet
o 2 een beetje
o 3 redelijk
o 4 erg
o 5 heel erg
o 6 niet van toepassing
l.
o
o
o
o
o
o
D7

In welke mate ergert u zich aan de gloed van kassen bij helder weer?
(Interviewer: Toon kaart D6j)
1 helemaal niet
2 een beetje
3 redelijk
4 erg
5 heel erg
6 niet van toepassing

Wilt u het antwoord kiezen dat het beste weergeeft hoe juist of onjuist u de
volgende uitspraak voor uzelf vindt. (Interviewer: Toon kaart D7)
Ik ben gevoelig voor licht?
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist
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5 Kassen

E1

Interviewer: het gaat in onderstaande vragen om de maatregelen in verband met
gloed of direct licht van kassen en niet vanwege andere bronnen
a.
o
o
o
o
o
o
o

Hoe vaak komt het voor dat u vanwege de gloed of direct licht van de
kassen, problemen heeft met inslapen? (Interviewer: Toon kaart E1).
1 nooit
2 zelden
3 soms
4 geregeld
5 vaak
6 altijd
7 niet van toepassing

b. Hoe vaak komt het voor dat u vanwege de gloed of direct licht van de
kassen, de gordijnen van de slaapkamer dicht doet? (Interviewer: Toon
kaart E1).
o 1 nooit
o 2 zelden
o 3 soms
o 4 geregeld
o 5 vaak
o 6 altijd
o 7 niet van toepassing
c.
o
o
o
o
o
o
o

Hoe vaak komt het voor dat u vanwege de gloed of direct licht van de
kassen, uw hobby niet kunt uitoefenen? (Interviewer: Toon kaart E1).
1 nooit
2 zelden
3 soms
4 geregeld
5 vaak
6 altijd
7 niet van toepassing

d. Hoe vaak komt het voor dat u vanwege de gloed of direct licht van de
kassen, ergens anders in huis gaat zitten of slapen? (Interviewer: Toon kaart
E1).
o 1 nooit
o 2 zelden
o 3 soms
o 4 geregeld
o 5 vaak
o 6 altijd
o 7 niet van toepassing
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e.
o
o
o
o
o
o
o

Bijlage B.18/25

Hoe vaak komt het voor dat u vanwege de gloed of direct licht van de
kassen, last hebt van dieren die reageren op het licht? (Interviewer: Toon
kaart E1).
1 nooit
2 zelden
3 soms
4 geregeld
5 vaak
6 altijd
7 niet van toepassing

E2

Interviewer: laat de persoon telkens kiezen voor een van de twee antwoorden die
het best aangeeft hoe de gloed van de kassen wordt ervaren.
Vindt u de gloed van de kassen:
a. Hinderlijk
1 o ja
2 o nee
b. Irritant
1 o ja
2 o nee
c. Storend
1 o ja
2 o nee
d. Ergerlijk
1 o ja
2 o nee
e. Frustrerend
1 o ja
2 o nee
f. Afschuwelijk
1 o ja
2 o nee
g. Onbelangrijk
1 o ja
2 o nee
h. Beklemmend
1 o ja
2 o nee
i. Hinderlijk
1 o ja
2 o nee
j. Lelijk
1 o ja
2 o nee
k. Gemakkelijk
1 o ja
2 o nee
l. Geruststellend
1 o ja
2 o nee
m. Veilig
1 o ja
2 o nee
n. Mooi
1 o ja
2 o nee
o. Helder
1 o ja
2 o nee

E3

Door het licht van kassen heb ik verduisteringsgordijnen nodig.
(Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

E4

Ik eet bij voorkeur biologische producten. (Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist
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E5

Ik let erg op gezondheidsaspecten van voeding. (Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

E6

Ik koop wel eens producten bij de wereldwinkel. (Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

E7

Bij de aanschaf van mijn meubelen denk ik erbij na of deze van makkelijk
afbreekbaar materiaal zijn gemaakt. (Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

E8

Als ik op vakantie ben, probeer ik producten te kopen die door de lokale
bevolking zijn gemaakt. (Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

E9

Ik koop met regelmaat een straatkrant (Eventuele toelichting interviewer: blad
voor daklozen). (Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist
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E10

Voordat ik iets weggooi, sta ik er altijd bij stil of het nog kan worden
hergebruikt. (Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

E11

Apparaten die veel stroom verbruiken (zoals een afwasmachine, waterbed en
droger) koop ik niet. (Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

E12

Elke dag doe ik wel iets voor het milieu. (Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

E13

Ik werk het liefst voor een organisatie die zich inzet voor maatschappelijke
verbetering. (Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

E14

Door het van kassen afkomstig licht zou ik een aanklacht willen indienen.
(Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

Bijlage B.21/25
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E15

Het licht van kassen is voor mij aanleiding te gaan verhuizen. (Interviewer:
Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

E16

Het licht van kassen moet je op de koop toenemen als je in de winter verse
snijbloemen wilt hebben. (Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

E17

Het licht van kassen moet je op de koop toenemen als je in de winter verse
groenten wilt hebben. (Interviewer: Toon kaart E3)
o 1 volkomen juist
o 2 grotendeels juist
o 3 weet ik niet
o 4 grotendeels onjuist
o 5 volkomen onjuist

E18

Ik koop in de regel seizoensgebonden groente.
o 1 ja
o 2 nee

E19 Volgens de huidige regels en afspraken mogen tuinders hun de kasverlichting 's
avonds tussen 20:00 uur en 24:00 uur niet inschakelen, tenzij er bovenin een nietdoorlatend scherm is aangebracht. Bent u hier mee eens? (Interviewer: Toon kaart
E19)
1 - Ja
2 - Nee, de kasverlichting mag nooit zichtbaar zijn
3 - Nee, maar ik stel andere tijden voor (met eventueel meer dan 1 periode),
namelijk:
Periode met licht uit
1

Van (uur)

2

4 - anders, namelijk: ........................................................

Tot (uur)
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E20

Heeft u eerste of tweedegraads familieleden die in de agrarische sector of bij de
veiling werken?
o 1 ja, namelijk ……. (aantal) familieleden
o 2 nee

E21

Heeft u vrienden die in de agrarische sector of bij de veiling werken?
o 1 ja, namelijk ……. (aantal) vrienden
o 2 nee

6

AFSLUITING

Hartelijk dank voor uw medewerking.
F

Einde gesprek.
Interviewer: Noteer tijdstip van het einde van het gesprek: ................................

Opmerking: De vragenlijst die gebruikt is in Someren heeft een paar: vragen extra.
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C

Bijlage C.23/25

Locaties

Figuur 8 – Kaart van het kassengebied bij Stompwijk. De verlichte kas bevindt zich in het centrum en de
zones zijn verdeeld in een stralen oplopend met 500 m.
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Figuur 9 – Kaart van het kassengebied bij Menaldum. De verlichte kas bevindt zich in het centrum en de
zones zijn verdeeld in een stralen oplopend met 500 m.
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Figuur 10 – Kaart van het kassengebied bij Someren. De verlichte kas bevindt zich in het centrum en de
zones zijn verdeeld in een stralen oplopend met 500 m.

