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Lichtemissie.

Vanwaar komt de reden dat men soms de vraag stelt naar zeilen met verschillend kleur aan de binnenzijde
t.o.v. de buitenzijde?
De landbouwer zelf wil zeker bij melkvee iets hebben wat overdag veel licht van buiten naar binnen
doorlaat. Liefst van al dus een transparant zeil.
Een bijkomend voordeel is als het donker is en het licht brand in de stal dat men dan een goede reflectie
van licht in de stal zelf heeft.
De buren en de omgeving daarentegen voor zover ze dicht bij wonen vinden het dan weer storend op een
groot bleek gekleurd vlak te moeten kijken en zien liever groen omdat dit minder opvalt, neutraler is en
dus minder hindert.

Over smaak en kleur , daar is al veel over te doen geweest maar over het algemeen is de landbouwer in de
minderheid en moet men zich ergens een beetje schikken en rekening houden met derden.
De grootse problemen echter ontstaan wanneer het donker word.
Zolang het zeil open is valt dit tamelijk goed mee.
Een verlichte stal waar men kan inkijken.

n

Problemen beginnen vooral gedurende de lange winternachten wanneer het vele licht in de stal de
volledige zijkant gedurende langere periode oplicht.
Is het dan een transparant of lichtdoorlatend zeil krijgt men een fel oplichtend vlak wat men soms als
hinderlijk aanziet.
Lichtvervuiling of lichtemissie noemt men dit.

Veel hangt natuurlijk ook af van de hoeveelheid en soort verlichting die men heeft en veel kan men
voorkomen door niet restreeks de luchtstraal op het zeil richten.
Echter wat U ook doet, er blijft altijd een vlak over wat in meer of mindere mate oplicht en al of niet voor
derden als hinderlijk aanzien kan worden.
Voor alle duidelijkheid, met alle andere zeilen is dit veel minder erg tot niet bestaand.
Een gaas wit of beige, al of niet regelbaar zeil word in dit soort toepassingen minder gebruikt en geeft
ook niet dit echt fel oplichtend vlak.
Het gaat dus vooral om transparante lichtdoorlatende doeken.
Als U dus al problemen hebt met buren of vergunningen moet U hier ergens toch een beetje rekening mee
houden.
En dan moet er net zoals in de politiek ergens een compromis gevonden worden en moet er water in de
wijn gedaan worden.
Overdag veel licht doorlaten van buiten naar binnen en als het donker is geen lichtemissie hebben van
binnen naar buiten met een transparant zeil gaat nu eenmaal niet.
Vandaar bestaan er zeilen met verschillende kleuren.
Bedoeling vanaf buitenaf iets wat zo min mogelijk opvalt en zo neutraal mogelijk is.
Vanaf de binnenkant een heldere kleur die moet zorgen voor voldoende lichtreflectie in de stal.
Zeilen als deze maar dan in 1 kleur bestaan nu reeds vele jaren en hebben ondertussen hun sterkte en
duurzaamheid al meer dan voldoende bewezen zodat niet moet getwijfeld worden aan hun degelijkheid.

