
Staphorster Nacht van de Nacht 25 okt 2015 – Fotowedstrijd 
 

Donker was het wel, daar bij de Veldschuur. En… dat was nu net de bedoeling. Tijdens 

de nacht van de nacht gaat het om het donker. Zwart, geen hand voor ogen zien. We 

zijn het niet meer gewend. Er is ’s nachts altijd en overal wel kunstlicht. Handig voor 

de mens, maar verwarrend voor de natuur. [Tekst van: weblog-staphorst.nl] 

 

De elfde Nacht van de Nacht, in de Veldschuur in Rouveen, werd geopend door Wethouder 

Krale. Namens de gemeente Staphorst mocht hij de prijswinnaars aankondigen van de 

fotowedstrijd ‘Beeld van de Nacht ’. Er zijn 12 prachtige foto’s ingestuurd. Hieronder vindt u 

eerst de foto’s van de drie prijswinnaars. Daaronder zijn de andere inzendingen weergegeven in 

willekeurige volgorde. Dit document sluit af met de toespraak van de wethouder.  

 
 

 
1e prijswinnaar: Jan Veijer 

‘Verlichting is een rode draad in onze samenleving maar zo af en toe mag deze wel een ietsje 

minder zijn.’ 

 

Reactie gemeente: Door de professionele techniek en het totaalbeeld zegt deze mooie foto heel 

veel over alle aspecten benoemd in het verlichtingsbeleid van de gemeente. 

 

http://weblog-staphorst.nl/staphorst/index.php?/archives/14615-Nacht-van-de-nacht-bij-Veldschuur.html


 

 

2e prijswinnaar: Nico Post 

‘Voldoende licht om in ieder geval je plastic afval 'in the spots' te plaatsen. Dit beeld zal begin 

2016 (met de komst van de oranje plastic containers) niet meer in het straatbeeld te zien zijn.’ 

 

Reactie van de gemeente: Een mooie foto waarop dus twee zaken staan die aandacht vragen. 

Een onnodig felle lamp maar ook een verduurzamingsslag qua afval waar we als gemeente al 

invulling aan hebben gegeven. Dubbel raak dus deze foto. 

  



   

 

3e prijs Myrthe Heide (locatie: op de Gemeenteweg ter hoogte van de Bullingerweg) 

Reactie van de gemeente: De foto is gemaakt in de buurt van de rotonde met een inkijkje in 

een steeg in Staphorst. Een prachtige foto waarop je er ook op geattendeerd dat je eigen 

verlichting in de steeg ook de leefomgeving van je buren kan beïnvloeden. Erg mooi qua 

bewustwording. 

 

 

Foto: Anita van der Veen 



 

Foto: Dennis Huls 

 

Foto: Geert Kleis 



 

Foto: Jaco Hoeve 

 

 

Foto: Henri Timmerman 

‘Een heldere nacht aan de Bullingerweg, waar de sterren duidelijk te zien waren, ook was er 

mist en er kwam een auto langs, vandaar de lichtstrepen die in de mist verdwijnen.’ 



 

 

Foto: Jan Bisschop 

 

 

Foto: Klaas Huisman (locatie: bij Groensland in Rouveen) 



 

Foto: Treintje Heide (locatie: Op de Gemeenteweg ter hoogte van de Bullingerweg) 

 

 

Foto: Willy Mulder  

‘1 oogverblindende foto’ 

  



 

Prijsuitreiking Fotowedstrijd Nacht van de Nacht 2015 

Toespraak van wethouder Krale 
Beste aanwezigen, 

 

Jaarlijks wordt de nacht van de nacht gehouden. Ook hier in de Veldschuur wordt  hier aandacht 

aan gegeven in de vorm van verschillende activiteiten. Een initiatief dat de gemeente van harte 

ondersteunt. 

Nederland wordt namelijk ’s nachts steeds lichter. We behoren tot de meest  verlichte landen in 

Europa. Terwijl echt donkere nachten goed zijn voor mens en dier. En voor het milieu, want 

verlichting kost ook veel energie. 

In de gemeente Staphorst zijn we momenteel bezig om een beleidsplan te schrijven over 

bewust verlichten. In dit plan wordt aangegeven hoe inwoners, bedrijven, maar ook de 

gemeente bewuster met verlichting kunnen omgaan. Alle inwoners en bedrijven in onze 

gemeente hebben mogen meedenken en hun reactie kunnen geven op dit plan. In de eerste 

weken van september heeft u hierover al kunnen lezen in de Staphorster. 

De vraag die we ons hierbij ook stelden was: “Hoe ziet de nacht eruit in Staphorst? Is het 

donker in de gemeente, of juist licht?” Deze vraag werd daarom ook gesteld in de aankondiging 

van de fotowedstrijd ‘Beeld van de Nacht’. Met daarbij het verzoek “Maak een foto van onze 

gemeente in de avond of de nacht en maak kans op een leuke prijs”. En uiteraard die enorme 

roem ;-)  

Met een mooi resultaat: er werden 12 foto’s ingestuurd. Veel verschillende foto’s,  met geheel 

verschillende onderwerpen: natuur, wegen, bebouwing, sportvelden.  

Omdat alle foto's echt de moeite van het bewonderen waard zijn worden alle foto’s in de maand 

november tentoongesteld in het gemeentehuis. Ook worden ze in het digitale beleidsplan ‘Licht 

in de openbare ruimte’ geplaatst. Dus al krijg je geen prijs, die tentoonstelling mag je zeker 

opvatten als een eervolle vermelding van uw foto. 

Niet eenvoudig om uit de inzendingen de mooiste en of beste te selecteren. Maar een team 

ambtenaren heeft samen met mij de foto's bekeken en beoordeeld. De foto’s zijn beoordeeld op 

Originaliteit, Kwaliteit, Beeld en Wat de foto wil uitdrukken. Uiteraard is rekening gehouden met 

de leeftijd van de inzender en het feit dat fototoestellen kwalitatief sterk kunnen verschillen. De 

jury heeft na lang wikken en wegen drie foto’s uitgekozen die naar haar mening het best aan de 

genoemde criteria voldoen. 

Uitreiking van de prijzen [zie voor toelichting de onderschriften bij de foto’s]: 

 Op de derde plaats is geëindigd: Myrthe Heide (10 jaar).  

 De tweede prijs gaat naar Nico Post (35 jaar).  

 De winnaar van de fotowedstrijd Nacht van de Nacht 2015 in de gemeente Staphorst is 

geworden: Jan Veijer (52 jaar). 

 

Bedankt voor je aanwezigheid en kijk hier ook gerust nog even rond i.v.m. de Nacht van de 

Nacht en de leuke activiteiten die hier zijn gepland. Bedankt voor uw inbreng en uw aandacht en 

een fijne nacht van de nacht gewenst. 

 

Wethouder Krale, Staphorst. 


