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Activiteitenbesluit (§ 3.5.1)
Artikel 3.56
1. Een kas waarin assimilatiebelichting wordt toegepast, is aan de bovenzijde voorzien van een
lichtscherminstallatie waarmee ten minste 98% van de lichtuitstraling kan worden gereduceerd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op een kas waarin uitsluitend assimilatiebelichting wordt toegepast
buiten de donkerteperiode.
Artikel 3.57
Indien assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van ten minste 15.000 lux wordt toegepast, is vanaf
het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang de bovenzijde van de kas op een zodanige
wijze afgeschermd dat ten minste 98% van de lichtuitstraling wordt gereduceerd.
Artikel 3.58
1. Indien assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux wordt toegepast, is:
a. gedurende de donkerteperiode die toepassing niet toegestaan, tenzij de bovenzijde op een zodanige
wijze is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 98% wordt gereduceerd, en
b. gedurende de nanacht die toepassing niet toegestaan, tenzij de bovenzijde op een zodanige wijze is
afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 74% wordt gereduceerd.
2. Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet,
bij maatwerkvoorschrift een ander percentage dan het percentage in het eerste lid, onder b, vaststellen.
Artikel 3.59
1. Vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang is de gevel van een kas waarin
assimilatiebelichting wordt toegepast op een zodanige wijze afgeschermd dat de lichtuitstraling op een
afstand van ten hoogste 10 meter van die gevel met ten minste 95% wordt gereduceerd en de gebruikte
lampen buiten niet zichtbaar zijn.

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht met betrekking tot telen of kweken van gewassen in
een kas (§ 6.13e)
Artikel 6.24e
1. De artikelen 3.56 tot en met 3.58 zijn tot 1 januari 2021 niet van toepassing op een kas, kleiner dan
2.500 vierkante meter, waarin assimilatiebelichting wordt toegepast.
2. Op een kas als bedoeld in het eerste lid zijn tot 1 januari 2021 de voorschriften uit paragraaf 1.5 van de
bijlage bij het Besluit landbouw milieubeheer zoals deze luidden onmiddellijk voor het tijdstip van de
inwerkingtreding van de artikelen 3.56 tot en met 3.58, van toepassing.
Artikel 6.24f
1. Artikel 3.56, eerste lid, is tot 1 januari 2018 niet van toepassing op een kas waarin assimilatiebelichting
wordt toegepast en waarbij het technisch redelijkerwijs niet kan worden gevergd de bovenzijde te
voorzien van een lichtscherminstallatie als bedoeld in dat lid.
2. Artikel 3.58, eerste lid, onderdeel b, is tot 1 januari 2018 niet van toepassing op een kas als bedoeld in
het eerste lid.
Artikel 6.24g
In afwijking van artikel 3.56, eerste lid, is een kas waarin assimilatiebelichting wordt toegepast tot 1 januari

2017 aan de bovenzijde voorzien van een lichtscherminstallatie waarmee ten minste 95% van de
lichtuitstraling kan worden gereduceerd, indien deze lichtscherminstallatie is aangebracht voor 1 januari
2014.
Artikel 6.24h
In afwijking van artikel 3.58 is, indien assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000
lux wordt toegepast, tot 1 januari 2017 gedurende de donkerteperiode die toepassing niet toegestaan, tenzij
de bovenzijde op een zodanige wijze is afgeschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 95% wordt
gereduceerd.
Artikel 6.24i
Artikel 6.24g is tot 1 januari 2013 niet van toepassing op een kas als bedoeld in dat artikel die aan de
bovenzijde reeds voor 1 april 2009 is voorzien van een lichtscherminstallatie waarmee ten minste 85% van
de lichtuitstraling kan worden gereduceerd.
Artikel 6.24j
In afwijking van artikel 3.58 is de bovenzijde van een kas als bedoeld in artikel 6.24i, tot 1 januari 2013 vanaf
het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang op een zodanige wijze afgeschermd dat de
lichtuitstraling met ten minste 85% wordt gereduceerd.
Artikel 6.24k
De artikelen 3.56 tot en met 3.59 zijn tot 1 januari 2018 niet van toepassing op een inrichting waar
kunstmatige belichting van gewassen wordt toegepast, gericht op de beïnvloeding van het groeiproces van
de gewassen, waarvan het geïnstalleerde elektrische vermogen op het moment van inwerkingtreding van dit
artikel minder bedraagt dan 20 Watt per vierkante meter.
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Waarover gaat deze toelichting?
Deze toelichting omvat een korte beschrijving van de voorschriften voor het toepassen van
assimilatiebelichting bij het telen of kweken van gewassen in een kas. Assimilatiebelichting is kunstmatige
belichting van gewassen om het groeiproces te bevorderen. De eisen zijn opgenomen gericht op het
voorkomen van lichthinder en voor het beschermen van de duisternis en het donkere landschap.
De eisen zijn niet van toepassing op cyclische belichting of stuurlicht. Het bevoegd gezag kan hiervoor wel
eisen stellen op grond van de zorgplicht. Ook terrein- en reclameverlichting valt onder de zorgplicht.
Kas
Een kas is een constructie van hout of metaal, bedekt met glas of kunststof voor het telen van gewassen.
Een cabriokas, een kas waarvan het kasdek open kan, wordt als kas aangemerkt. Het telen of kweken van
gewassen in rolkassen, tijdelijke tunnels, teeltondersteunende voorzieningen of schermhallen wordt niet
gezien als telen in een kas, maar als telen in de open lucht (paragraaf 3.5.3 Activiteitenbesluit). Het telen of
kweken van gewassen in schuurkassen valt onder het telen van gewassen in een gebouw (paragraaf 3.5.2
Activiteitenbesluit).
Kas kleiner dan 2.500 m²
Voor een kas met een oppervlak kleiner dan 2.500 m² gelden deze eisen pas vanaf 1 januari 2021.
Tot 1 januari 2021 gelden voor deze kassen de eisen zoals opgenomen in paragraaf 1.5 van de bijlage bij
het Besluit landbouw. Deze eisen zijn:
- De gevel van een kas waarin assimilatiebelichting wordt toegepast, is afgeschermd op een zodanige
wijze dat de lichtuitstraling op een afstand van ten hoogste 10 meter van die gevel, met ten minste 95%
wordt gereduceerd en de gebruikte lampen buiten de inrichting niet zichtbaar zijn. Deze eis geldt vanaf
het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang.
- Van 1 september tot 1 mei vindt van 20.00 tot 24.00 uur geen lichtemissie als gevolg van toepassing van
assimilatiebelichting plaats, tenzij de bovenzijde van de kas waarin assimilatiebelichting wordt toegepast
vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang op een zodanige wijze wordt
afgeschermd dat de lichtuitstraling met tenminste 85% en ten hoogste 95% wordt gereduceerd.
Minder dan 20 Watt per m²
Deze eisen zijn tot 1 januari 2018 niet van toepassing voor en bedrijf waar kunstmatige belichting van
gewassen wordt toegepast, gericht op de beïnvloeding van het groeiproces van de gewassen, waarvan het
geïnstalleerde elektrische vermogen op 1 januari 2013 minder bedraagt dan 20 Watt per vierkante meter.

Voorschriften
Aanwezigheid lichtscherminstallatie
Lichtscherm met 98% reductie (als
assimilatiebelichting in donkerteperiode)
Gebruik lichtscherminstallatie
> 15.000 lux
< 15.000 lux

afscherming 98% van zonsopgang tot zonsondergang
afscherming 98% in donkerteperiode
afscherming 74% in nanacht

Afscherming zijgevel
Afscherming met 95% reductie op 10 meter en lampen niet zichtbaar

Aanwezigheid lichtscherminstallatie
Een kas moet aan de bovenzijde zijn voorzien van een lichtscherminstallatie waarmee ten minste 98%
lichtuitstraling kán worden gereduceerd. Voor een lichtscherminstallatie, aangebracht voor 1 januari 2014,
geldt tot 1 januari 2017 een reductie-eis van 95%. Een lichtscherminstallatie kan bestaan uit één
schermdoek, maar ook uit verschillende onderdelen of meerdere schermdoeken. Als geen
assimilatiebelichting wordt toegepast in de donkerteperiode hoeft geen lichtscherminstallatie aanwezig te
zijn.
In bestaande kassen hoeft tot 1 januari 2018 geen lichtscherminstallatie aanwezig te zijn als het technisch
redelijkerwijs niet mogelijk is om de bovenzijde te voorzien van een installatie, bijvoorbeeld omdat de
constructie te zwak is. Het toepassen van assimilatiebelichting in is in deze gevallen alleen toegestaan in de
nanacht.
Een bedrijf moet de reductie van de lichtscherminstallatie kunnen aantonen. Bijvoorbeeld door
productinformatie van de leverancier, zoals een certificaat van de lichtdichtheid van het scherm.

Gebruik lichtscherminstallatie
De mate van afscherming van de bovenzijde met de aanwezige lichtscherminstallatie is afhankelijk van de
verlichtingssterkte van de lampen.
Verlichtingssterkte van 15.000 lux of meer
Bij een verlichtingssterkte van 15.000 lux of meer moet de lichtscherminstallatie vanaf zonsondergang tot
zonsopgang de lichtuitstraling met 98% reduceren.
Verlichtingssterkte minder dan 15.000 lux
Bij een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux moet de lichtscherminstallatie:
- in de donkerteperiode de lichtuitstraling met 98% reduceren of 95% bij voor 1 januari 2014 aangebrachte
lichtscherminstallaties;
- in de nanacht met de lichtuitstraling met 74% reduceren.
Een afscherming van 74% komt overeen met een kierbreedte van 25% zoals in oude regelgeving was
opgenomen.
Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om op verzoek voor de nanacht een lager percentage vast te
stellen. Er zijn gewassen die met deze mate van afscherming anders niet kunnen worden geteeld. Het
bevoegd gezag kan ook een hoger percentage vaststellen als dat noodzakelijk is voor het voorkomen van
lichthinder of voor het beschermen van de duisternis en het donkere landschap.
Donkerteperiode en nanacht
In onderstaande tabel is aangegeven welke tijdstippen gelden voor de donkerteperiode en de nanacht.

januari t/m maart
april
mei t/m augustus
september, oktober
november, december

donkerteperiode
18.00u - 24.00u
half uur na zonsondergang tot 02.00 u
half uur na zonsondergang tot 02.00 u
18.00u - 24.00u

nanacht
24.00u tot zonsopgang
02.00 tot zonsopgang
02.00 tot zonsopgang
24.00u tot zonsopgang

Afscherming zijgevel
De gevels van een kas moeten vanaf zonsondergang tot zonsopgang worden afgeschermd op een zodanige
manier dat de lichtuitstraling op 10 meter afstand met ten minste 95% wordt gereduceerd en dat de gebruikte
lampen niet zichtbaar zijn.

