
Nacht van de Nacht.  
 

Sinds enkele jaren organiseert 
de Milieufederatie Noord-
Holland het evenement ‘Nacht 
van de Nacht’. Op heel veel 
plaatsen in Noord-Holland 
worden excursies gehouden en 
acties georganiseerd met het 
doel om te komen tot een meer 
verantwoord gebruik van licht in 
het donker.  
Bijna nergens in Nederland is 
het nog echt donker, misschien 
midden op de Veluwe, maar ook 
daar zie je de lichtvlekken van 
de verderop gelegen steden. 
 

Ook Kontakt Milieubeheer Zaanstreek heeft inmiddels een traditie in het vieren van de langste nacht 
van het jaar, als de klok vooruit wordt gezet en de wintertijd begint. 
 
Deze keer is er, net als twee jaar geleden, een 
vaartocht gehouden met een grote koeienboot van 
Staatsbosbeheer in het Guisveld. Vooraf gaf Loek 
Vlaanderen een presentatie over nachtvlinders in 
de werkschuur van Staatsbosbeheer – dank zij de 
prachtige, net uitgekomen, Natuuratlas van 
Zaanstad kon hij laten zien wat er zoal rondvliegt 
’s nachts in de uren na zonsondergang. Echte 
superdieren! 
Eric van Gerrevink begeleidde daarna de volle 
nachtboot, die een uur lang door het donkere 

Guisveld voer, kinderen, vaders en moeders en opa’s 
en oma’s genoten van de ongewone ‘happening’. 
Overal om ons heen in de rondte licht aan de horizon. 
Soms zinvol, soms echt niet.  Zo kun je eens goed zien 
wat wij mensen toch een stempel drukken op de wereld 
om ons heen. Maar eigenlijk was het niet alleen 
daarom niet echt lekker donker, want de maan stond 
volop te schijnen. Die deed op zijn eigen zachtzinnige 
manier vanavond een beetje mee aan de lichtoverlast.  
De boot slingerde langs sloten die alleen Eric te vinden 
weet door het veld, en toen hij ook nog een paar 
onervaren bestuurders aan het varen liet, raakte hij 

kant én wal. Geen nood, even achteruit getuft en weer verder. Tot slot stond in de werkschuur voor 
iedereen koek-en-zopie klaar. Zo werd de winter ingeluid.  


