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EEN INTERVIEW MET JEAN PIERRE GROOTAERD
DOOR ELISE BOVENDEUR EN LOÏS SAVAT

Wanneer u deze eerste Schamper van ‘t academiejaar in uw pollekes houdt,
loert de World Space Week om de hoek. Deze piekt op 5 oktober omdat er
gelijktijdig in Gent en in het Nederlandse Bovenkarpsel een thema-avond
rond lichthinder plaatsvindt. Is het niet intergalactisch, dan toch al internationaal. Bezieler Jean Pierre Grootaerd, die claimt dat zijn beste ideeën altijd
op de trein komen, expliqueert.
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LICHTE VERLICHTING
Maar het is niet allemaal kommer en kwel.
In functie van de lichtvisie is de straatverlichting langs de Belgische snelwegen op
veel plaatsen uitgeschakeld. En dat is niet
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alles. Er is een positieve trend aan de gang
waarbij ook op het platteland en in de steden
onnodige verlichting uitgeschakeld wordt.
Als een monument van kop tot teen verlicht
wordt terwijl er ‘s nachts maar twee mensen
passeren, dan is die verlichting overbodig.
Dat valt niet te betwisten. Vuurwerk, iets
waar Jean Pierre ook fervent fan van is, mag
dan wel wat overlast met zich meebrengen,
maar die last is slechts tijdelijk. Soms moet er

Wie na het lezen van bovenstaand
artikel nog steeds geen sterretjes
ziet, kan terecht op de thema-kijkavond rond lichthinder. Afspraak
op woensdag 5 oktober vanaf
19h30, in de fantastische UGent
Volkssterrenwacht Armand Pien.
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