
B r a b a n t s e y M i l i e u f e d e r a t i e 

Tilburg, 26 september 2013 

Aan: Brabantse gemeenten 

T.a.v. Col lege van B&W, Gemeenteraad en Bele idsmedewerkers afdel ing mil ieu 

Kenmerk: P09-740-jv 
Betreft: Dee lname Nacht van de Nacht 2013 

Geachte mevrouw, heer, 

D e Neder landse nacht wordt elk jaar drie tot zes procent lichter. Echte duisternis is bijna niet meer 
te v inden. Hierdoor wordt het z ien van een volle sterrenhemel steeds zeldzamer, raken nachtdieren 
in de war en kunnen mensen slecht s lapen. Neder land is inmiddels een van de meest verl ichte 
landen ter were ld. Veel van die verl ichting is onnodig. 

Wij wil len het publiek informeren over de schoonheid en het belang van duisternis en hoe men 
daaraan een bi jdrage kan leveren. H ie rmee wil len wij duisternis in Neder land terugkri jgen en 
onnodige l ichthinder en energieverspi l l ing tegengaan. Natuurl i jk is licht ook belangri jk en leuk. 
Voor de vei l igheid of het veilig voelen is vo ldoende licht van belang. En licht kan in het donker ook 
sfeervol zi jn. Maar er kan veel minder, s l immer en zuiniger verl icht worden zonder dat de vei l igheid 
of de sfeer in het geding is. 

Donkere nachten zijn belangri jk voor het welzi jn van mens en natuur. Daarom organiseren de 
Natuur en Mil ieufederat ies op 26 oktober 2013, het weekend waar in de klok wordt teruggezet en de 
wintert i jd ingaat, de negende Nacht van de Nacht . 

D o e t u m e e ? 
Doet uw gemeente t i jdens de Nacht van de Nacht ook de verl ichting uit? Laat het ons weten via 
ht tp: / /www.nachtvandenacht.nl / l icht-ui t -bi j -aanmelden/. Hebt u nog vragen, dan kunt u contact 
opnemen met Jaap Lobach, te le foonnummer (013) 535 62 25 of per e-mail via 
jaab. lobach@brabantsemi l ieufederat ie.nl . 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerk ing en zijn benieuwd naar uw reactie. 

Me t vr iendel i jke groet, 

John Vermeer 

Projectleider Nacht van de Nacht 

E: john.vermeer@brabantsemi l ieufederat ie.n l 

Post- en bezoekadres: Spoorlaan 434b, 5038 CH Tilburg. 
U vindt ons kantoor in het gebouw van Natuurmuseum Brabant, schuin tegenover het station. 
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