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Sportvelden 
 
In veel van onze kernen liggen sportvelden. Soms meerdere. Soms in een open 
landschap en dan weer midden in de bossen. De verlichting op sportvelden is vaak fel 
licht dat van verre zichtbaar is. Wettelijk (Activiteitenbesluit) is bepaald dat de verlichting 
om 23.00 uur op de velden uit moet zijn.   
 
Minder lichthinder 
Doordat het fel licht is, kan het vaak lichthinder veroorzaken. Door een 
verlichtingsarmatuur te kiezen dat goed gericht wordt, is er minder uitstraling naar de 
omgeving. Nieuwere armaturen hebben vaak betere spiegels waardoor het makkelijker is 
om het licht daar te krijgen waar het nodig is. Bij het vervangen van de lamp wordt nog 
weleens tegen de spiegel aangestoten waardoor het licht niet meer goed gericht is.  
Vervelend voor de omgeving (er is meer hinder van het licht dan nodig is), maar ook op 
het veld. Er kunnen donkere plekken ontstaan of vlekken op het veld. 
 

 
Foto: Sportveld in Barchem van een verre afstand nog zichtbaar.  
 
Bewustwording 
Ook is het belangrijk dat de sportvereniging zich bewust is van haar mogelijke 
lichtuitstraling en haar energieverbruik. Doe alleen het licht aan op de velden waar 
getraind gaat worden. Maak gebruik van dimmen als er op het hoofdwedstrijd veld alleen 
getraind wordt. Doe het licht na het spelen uit (als er geen andere spelers meer gebruik 
hoeven te maken van het veld). Vervang niet zelf een lamp en laat de lampen regelmatig 
controleren op de juiste afstelling. 
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Led 
Ledverlichting is in opkomst voor de sportvelden. Deze lichtbron heeft als voordeel dat 
het direct aan schakelt en gemakkelijk uit/aan gezet kan worden. Daardoor hoeft het 
licht alleen te branden als er gespeeld wordt. Ook kan makkelijk de verlichting gedimd 
worden. Wel kunnen de aanschafkosten nog hoger zijn in verhouding tot conventionele 
verlichting. De verwachting is dat het verschil de komende jaren minder wordt. 
 
Parkeren 
Bij alle sportvelden is parkeergelegenheid. Vaak is de verlichting op die parkeerterreinen 
van de zelf. Het licht op de parkeerterreinen is meestal de hele nacht nog aan, terwijl er 
geen auto meer staat.  
 

 
Foto: Parkeerplaats bij sportveld in Epse; Verlichting op parkeerplaats. Dit is tijdens het sporten 
wenselijk maar na de sluiting, als het terrein helemaal leeg is, kan het licht uit. 
 
 
 
Beleid 
Alle verlichting op de sportvelden is in eigendom van de sportverenigingen en niet van de 
gemeente. Het verzoek aan de verenigingen is om de verlichting goed af laten stellen om 
onnodig lichthinder te voorkomen.  
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Foto: sportveld Lochem, licht zo richten dat het alleen op het veld schijnt.  
 

 
Foto: Sportveld in Gorssel waar het licht naar de natuur gericht is. Door goede afstelling kan dit 
verminderd worden. 
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Verlichting op de parkeerterreinen in eigendom van de gemeente, gaat na 24.00 uur in 
principe uit (zodra dit technisch mogelijk is) als deze niet of nauwelijks wordt gebruik. Dit 
wordt per situatie bekeken.  
 
De gemeente Lochem gaat in overleg met de sportverenigingen om te bespreken of het 
licht op de parkeerterreinen dat van de verenigingen is, ook na 24.00 uur uit kan of als 
dat om bepaalde redenen niet kan, het licht gedimd kan worden.  
 

Beleidsuitgangspunten gemeente Lochem: 
- Parkeerterreinen bij sportvelden in principe licht uit in de nacht na 24.00 

uur;  
- In overleg met sportverenigingen om licht op het veld goed te richten en 

op de parkeerplaatsen het ook uit te doen in de nacht en zo onnodig 
lichthinder te voorkomen. 


