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Stallen en kassen 
In ons groen landschap met vergezichten, zijn veel agrarische bedrijven met hun stallen 
en kassen. We zien steeds meer verlichting komen in de kassen en stallen. Maar ook 
komen er steeds meer open stallen bij.  
Soms is een kas of stal al van verre zichtbaar en kan er lichthinder ontstaan. Maar ook 
als een stal of kas niet in een open gebied maar tegen een bos of natuurgebied aan ligt, 
kan er lichthinder ontstaan. Voor de mens, maar ook voor de flora en fauna.   
 

 
Foto: Stal nabij de Breedsteeg. Open stal is goed zichtbaar in het relatief open landschap. 
 
 
Beleid 
Het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied’ geeft aan dat de stallen en kassen alleen 
daar toegestaan zijn waar de bestemming agrarisch is en het dient binnen het bouwvlak 
gesitueerd te zijn. Er wordt niet specifiek aangegeven waar verlichting van stallen en 
kassen toegestaan is. Wel staat dat het landschappelijk ingepast moet worden en geen 
lichthinder voor omwonenden en de flora en fauna mag ontstaan.  
 
Vanuit het activiteitenbesluit (artikel 3.56 lid 1) moeten kassen aan de bovenkant een 
lichtscherminstallatie hebben, die ten minste 98% lichtuitstraling kán verminderen. Als 
de ondernemer alleen overdag assimilatiebelichting toepast hoeft hij geen 
lichtscherminstallatie te hebben. 
Een lichtscherminstallatie kan bestaan uit één schermdoek, maar ook uit verschillende 
onderdelen of meerdere schermdoeken. De inrichtinghouder moet de reductie van 98% 
aantonen. Afscherming is alleen vereist, als de verlichting in een kas daadwerkelijk wordt 
ingezet als assimilatiebelichting. 
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De ondernemer moet de zijgevels van een kas moeten vanaf zonsondergang tot 
zonsopgang zo afschermen, dat hij de lichtuitstraling op 10 meter afstand met ten 
minste 95% reduceert. Ook mogen de lampen niet te zien zijn buiten de inrichting 
(artikel 3.59 Activiteitenbesluit). 
 
Als er lichthinder is, dan gaat de gemeente in gesprek met de eigenaren om mogelijke 
lichthinder te voorkomen of te beperken. 

 
 

 

Beleidsuitgangspunten gemeente Culemborg: 
- Geen lichthinder voor omwonenden en de flora en fauna; 
- De gemeente gaat in gesprek met eigenaren om mogelijke lichthinder 

te voorkomen of te beperken. 


