
Locatie: Rocherath, in het bos 

SQM: tot 21.7 

Link naar kaart: 

https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B027'27.4%22N+6%C2%B019'11.9%22E/@50.4566356,

6.3156297,1030m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.457609!4d6.319973 

Info bron: Astroforum.nl 

Een landweg in (aan de rand van) het bos, illegaal om daar te staan, maar nog nooit problemen 

gehad. Op een hoogte van ruim 500 meter gelegen wat helpt voor transparantie en lage mist. Zeer 

zeer donker (NELM 6.5) en relatief 'droog' in vergelijking met andere plaatsen in de Hoge Venen. Het 

vereist wel avontuurlijk tochtje door de bossen en de laatste jaren is de horizon wat minder door 

dennenboompjes die hoogheidswaanzin krijgen. Tot declinatie -25 graden is het geen probleem; voor 

lagere objecten moet je je tactisch opstellen op de landweg en/of een beetje tussen de bomen door 

turen. Het kan er héél koud worden - voordeel én nadeel. Misschien de beste plek binnen de Benelux 

 

 

 

  

https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B027'27.4%22N+6%C2%B019'11.9%22E/@50.4566356,6.3156297,1030m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.457609!4d6.319973
https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B027'27.4%22N+6%C2%B019'11.9%22E/@50.4566356,6.3156297,1030m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.457609!4d6.319973


Locatie: Snowview Lodge, Medendorf 

SQM: 21.5 

Link naar kaart: 

https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B020'01.7%22N+6%C2%B017'11.1%22E/@50.3338056,

6.2854474,259m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.333809!4d6.286412 

Info bron: Astroforum.nl 

Een groot terras bij een verblijf voor heel veel mensen. Een mooi huis dat gehuurd kan worden, met 

een mooi terras. Goed zicht op het zuiden, donker, maar niet zo goed als Grandpré. Niet iets om zo 

een nachtje te gaan staan.  

 

  

https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B020'01.7%22N+6%C2%B017'11.1%22E/@50.3338056,6.2854474,259m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.333809!4d6.286412
https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B020'01.7%22N+6%C2%B017'11.1%22E/@50.3338056,6.2854474,259m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.333809!4d6.286412


Locatie: Tour du Millénaire 

SQM: 21,5 

Link naar kaart: 

https://www.google.nl/maps/place/Tower+Millennium/@49.950847,4.8432223,729m/data=!3m1!1

e3!4m5!3m4!1s0x47c1e07ae35070c7:0xba0809ea27f18e66!8m2!3d49.950847!4d4.845411 

Info bron: Astroforum.nl 

Mooie plek, redelijk wat bomen.Het is niet ver van de donkerste plek in de buurt, maar Sedan en 

Charlevilles-Mézières hebben wel koepeltjes, en jammer genoeg in het zuiden. Op het plateau van 

Croix Scaille in de provincie Namen. 

Heel uitzonderlijk passeert er eens een auto. Horizon is zichtbaar tot net de onderkant van 

boogschutter. 

 

  

https://www.google.nl/maps/place/Tower+Millennium/@49.950847,4.8432223,729m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c1e07ae35070c7:0xba0809ea27f18e66!8m2!3d49.950847!4d4.845411
https://www.google.nl/maps/place/Tower+Millennium/@49.950847,4.8432223,729m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c1e07ae35070c7:0xba0809ea27f18e66!8m2!3d49.950847!4d4.845411


Locatie: Sourbrodt  

SQM: 21.2 - 21.4 

Link naar kaart: 

https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B029'32.4%22N+6%C2%B007'52.8%22E/@50.4923333,

6.1279992,1033m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.492338!4d6.13133 

Info bron: Astroforum.nl 

Aan de zuidkant van de Baraque Michel. Vroeger dé plek, nu wat ondergeschikt aan m.n. Rocherath. 

Bomen in het noordwesten houden licht van (o.a.) Luik tegen, en bomen in het zuiden houden 

sterrenlicht tegen. Harde ondergrond (parkeerplaats), goed bereikbaar en ideaal als je de 'ruigheid' 

van Rocherath net wat te veel van het goede is. Wel snel last van vocht en soms van nevel. Soms 

komt de jeugd eens kijken - en gaat daarna weer. Vaker hebben we een mysterieuze zwarte camper 

met een even mysterieuze bewoner gezien. Perfecte plek voor heel grote groepen (15-20 

man/vrouw).. 

 

  

https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B029'32.4%22N+6%C2%B007'52.8%22E/@50.4923333,6.1279992,1033m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.492338!4d6.13133
https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B029'32.4%22N+6%C2%B007'52.8%22E/@50.4923333,6.1279992,1033m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.492338!4d6.13133


Locatie: Am Grünen Kloster 

SQM: 21.1-21.4. 

Link naar kaart: 

https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B029'32.2%22N+6%C2%B010'58.5%22E/@50.4922778,

6.179417,1033m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.492275!4d6.182911 

Info bron: Astroforum.nl 

Klinkt Duits, maar ligt toch echt in België. Ook een ruige plek, in het veld (de boer joeg me een keer 

weg) of op de landweg. Gras-ondergrond, heel vochtig. Hét geweldige aspect van Am Grünen Kloster: 

360 graden rondom een vlakke horizon; geweldige sfeer als gevolg daarvan. Misschien net zo goed 

als Sourbroth (als het gaat om strooilicht), maar toch een stukje minder dan Rocherath.  

 

  

https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B029'32.2%22N+6%C2%B010'58.5%22E/@50.4922778,6.179417,1033m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.492275!4d6.182911
https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B029'32.2%22N+6%C2%B010'58.5%22E/@50.4922778,6.179417,1033m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.492275!4d6.182911


 

Locatie: Ramillies 

SQM 20.7 - 20.8. 

Link naar kaart: 

http://www.astronamur.net/t3786-site-d-observation-de-ramillies 

https://www.google.com/maps/dir/Chauss%C3%A9e+de+Namur+121,+1367+Ramillies,+Belgi%C3%A

B/Rue+du+Village,+1367+Ramillies,+Belgi%C3%AB/@50.628538,4.890925,2873m/data=!3m1!1e3!4

m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c1742b8d64a2cb:0x2f5740d51b3f9b3e!2m2!1d4.8787843!2d50.62209

47!1m5!1m1!1s0x47c1744163bb33b5:0x2b1d144e05f98f54!2m2!1d4.9054549!2d50.6357003!3e0?

hl=nl-NL 

Vlot bereikbaar via E411 met wagen en heeft een ruim parkeerveld én een verhard 

waarneemplatform, inclusief zelfs een tafel/bank - aangelegd door de lokale club Astronamur. 

Volledig 360° vrije horizon, prachtig uitzicht. Ik kon er voorbije winter het sterrenbeeld Columba (met 

sterren Phact en Wazn) zien op -35° declinatie. De wind kan wel parten spelen + enkele voorbij 

rijdende auto's schijnen storend met ver licht. 

  

  

http://www.astronamur.net/t3786-site-d-observation-de-ramillies
https://www.google.com/maps/dir/Chauss%C3%A9e+de+Namur+121,+1367+Ramillies,+Belgi%C3%AB/Rue+du+Village,+1367+Ramillies,+Belgi%C3%AB/@50.628538,4.890925,2873m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c1742b8d64a2cb:0x2f5740d51b3f9b3e!2m2!1d4.8787843!2d50.6220947!1m5!1m1!1s0x47c1744163bb33b5:0x2b1d144e05f98f54!2m2!1d4.9054549!2d50.6357003!3e0?hl=nl-NL
https://www.google.com/maps/dir/Chauss%C3%A9e+de+Namur+121,+1367+Ramillies,+Belgi%C3%AB/Rue+du+Village,+1367+Ramillies,+Belgi%C3%AB/@50.628538,4.890925,2873m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c1742b8d64a2cb:0x2f5740d51b3f9b3e!2m2!1d4.8787843!2d50.6220947!1m5!1m1!1s0x47c1744163bb33b5:0x2b1d144e05f98f54!2m2!1d4.9054549!2d50.6357003!3e0?hl=nl-NL
https://www.google.com/maps/dir/Chauss%C3%A9e+de+Namur+121,+1367+Ramillies,+Belgi%C3%AB/Rue+du+Village,+1367+Ramillies,+Belgi%C3%AB/@50.628538,4.890925,2873m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c1742b8d64a2cb:0x2f5740d51b3f9b3e!2m2!1d4.8787843!2d50.6220947!1m5!1m1!1s0x47c1744163bb33b5:0x2b1d144e05f98f54!2m2!1d4.9054549!2d50.6357003!3e0?hl=nl-NL
https://www.google.com/maps/dir/Chauss%C3%A9e+de+Namur+121,+1367+Ramillies,+Belgi%C3%AB/Rue+du+Village,+1367+Ramillies,+Belgi%C3%AB/@50.628538,4.890925,2873m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c1742b8d64a2cb:0x2f5740d51b3f9b3e!2m2!1d4.8787843!2d50.6220947!1m5!1m1!1s0x47c1744163bb33b5:0x2b1d144e05f98f54!2m2!1d4.9054549!2d50.6357003!3e0?hl=nl-NL
https://www.google.com/maps/dir/Chauss%C3%A9e+de+Namur+121,+1367+Ramillies,+Belgi%C3%AB/Rue+du+Village,+1367+Ramillies,+Belgi%C3%AB/@50.628538,4.890925,2873m/data=!3m1!1e3!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c1742b8d64a2cb:0x2f5740d51b3f9b3e!2m2!1d4.8787843!2d50.6220947!1m5!1m1!1s0x47c1744163bb33b5:0x2b1d144e05f98f54!2m2!1d4.9054549!2d50.6357003!3e0?hl=nl-NL


Locatie: Postel  

SQM 20.6 

Link naar kaart: 

https://www.google.be/maps/@51.2642343,5.2338891,1300m/data=!3m1!1e3?hl=nl 

SQM waarde:  

Info bron: Astroforum.nl 

De locatie is gelegen op de grens van België en Nederland, vlakbij de Abdij van Postel. De 

waarneemplek bevindt zich aan de Lommelseweg naast een reservoir. Het dichtstbijzijnde adres (op 

500 meter) is Kapelweg 21 te Bergeijk (NL). Je kan naast je auto waarnemen op het braakliggend stuk 

tussen de weg en het reservoir.  

  

https://www.google.be/maps/@51.2642343,5.2338891,1300m/data=!3m1!1e3?hl=nl


Locatie: Het Bovenste Bos /Kasteelstraat 

SQM: 20.6  

Link naar kaart: 

https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B045'02.4%22N+5%C2%B053'27.2%22E/@50.7506667,

5.8889774,505m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.750666!4d5.890898 

Info bron: Astroforum.nl 

het alternatief voor Terziet, 'Platje van Joep'. Tussen de bomen, dus zeker geen waarnemingen op de 

horizon, en een wat modderige en hobbelige landweg er naartoe, maar dan is het wel beter dan het 

Platje. Direct licht wordt tegengehouden door de bomen, m.n. in de zomer. Interessant als het 

bewolkt is in de Ardennen.  

 

  

https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B045'02.4%22N+5%C2%B053'27.2%22E/@50.7506667,5.8889774,505m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.750666!4d5.890898
https://www.google.nl/maps/place/50%C2%B045'02.4%22N+5%C2%B053'27.2%22E/@50.7506667,5.8889774,505m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d50.750666!4d5.890898


Locatie: Munte 

Link naar kaart: 

https://www.google.be/maps/@50.9423232,3.7411497,1279a,35y,3.54h/data=!3m1!1e3 

Info bron: Astroforum.nl 

Even buiten het dorpje ligt een leuke heuvelrug waardoor je rondom een vrije horizon hebt. Richting 

het zenit was Melkweg in de zomer duidelijk te zien met hint van structuur en je kan de Melkweg 

blijven volgen tot 5 graden boven de horizon. Ook is de zuidelijke horizon het meest "donkere", 

aangezien je richting de Vlaamse Ardennen uitkijkt. Het dorpje zelf en de omliggende wegen zijn 

nauwelijks storend omdat ze wat lager liggen, maar ook omdat er veel percelen met bomen staan die 

deze lichten blokkeren. Erg handig! Visuele grensmagnitude zal rond 5.7 - 5.8 liggen in het zenit en 

gelijkaardig over de halve hemelkoepel richting zuiden. Richting noorden blijf je last hebben van de 

Gentse lichtkoepel tot ongeveer 40 graden hoogte. Ook kan de wind fel tekeer gaan op de heuvelrug. 

 

 

  

https://www.google.be/maps/@50.9423232,3.7411497,1279a,35y,3.54h/data=!3m1!1e3


Locatie: Ronse/Geraardsbergen 

Link naar kaart: 

https://www.google.be/maps/place/Trieu+%C3%A0+Staques,+7890+Ellezelles/@50.7201178,3.6721

206,13z/data=!4m5!3m4!1s0x47c306a66b088ec1:0x29e44c41a112aa2f!8m2!3d50.7154051!4d3.699

6658 

Info bron:  

Omschrijving: 

 

 

  

https://www.google.be/maps/place/Trieu+%C3%A0+Staques,+7890+Ellezelles/@50.7201178,3.6721206,13z/data=!4m5!3m4!1s0x47c306a66b088ec1:0x29e44c41a112aa2f!8m2!3d50.7154051!4d3.6996658
https://www.google.be/maps/place/Trieu+%C3%A0+Staques,+7890+Ellezelles/@50.7201178,3.6721206,13z/data=!4m5!3m4!1s0x47c306a66b088ec1:0x29e44c41a112aa2f!8m2!3d50.7154051!4d3.6996658
https://www.google.be/maps/place/Trieu+%C3%A0+Staques,+7890+Ellezelles/@50.7201178,3.6721206,13z/data=!4m5!3m4!1s0x47c306a66b088ec1:0x29e44c41a112aa2f!8m2!3d50.7154051!4d3.6996658


Locatie: Iris Astrolab 

SQM: 20-20,5 

Meetingen: 
https://www.dropbox.com/sh/bxyc62m84q9uv14/AAD0DB9qwTN4yJvLoenUYZ6Wa?preview=201709

12_120000_SQM-Astrolab.png 

Link naar kaart: 

https://www.google.be/maps/place/Astronomische+Contactgroep+vzw/@50.8181702,2.9074926,17

z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47dcce1a0e129b75:0x8ab5f70101d2f238!8m2!3d50.8181702!4d2.

9096866?hl=nl 

Omschrijving: http://astrolab.be/over-ons/ 

 

  

https://www.dropbox.com/sh/bxyc62m84q9uv14/AAD0DB9qwTN4yJvLoenUYZ6Wa?preview=20170912_120000_SQM-Astrolab.png
https://www.dropbox.com/sh/bxyc62m84q9uv14/AAD0DB9qwTN4yJvLoenUYZ6Wa?preview=20170912_120000_SQM-Astrolab.png
https://www.google.be/maps/place/Astronomische+Contactgroep+vzw/@50.8181702,2.9074926,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47dcce1a0e129b75:0x8ab5f70101d2f238!8m2!3d50.8181702!4d2.9096866?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Astronomische+Contactgroep+vzw/@50.8181702,2.9074926,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47dcce1a0e129b75:0x8ab5f70101d2f238!8m2!3d50.8181702!4d2.9096866?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Astronomische+Contactgroep+vzw/@50.8181702,2.9074926,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47dcce1a0e129b75:0x8ab5f70101d2f238!8m2!3d50.8181702!4d2.9096866?hl=nl
http://astrolab.be/over-ons/


Locatie: Gistel 

SQM: ? 

Link naar kaart: 

https://www.google.be/maps/place/Kievitweg,+8470+Gistel/@51.1331608,2.9382788,1329m/data=

!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47dcb1ef672ca38f:0x82a5712b254a5167!8m2!3d51.1320585!4d2.9422298

?hl=nl 

Info bron: Dirk Devlies 

Kievitweg, 8470 Gistel. Het is een doodlopende straat in de velden. Alleen in het oogstseizoen is het 

opletten van landbouwvoertuigen. 

   

https://www.google.be/maps/place/Kievitweg,+8470+Gistel/@51.1331608,2.9382788,1329m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47dcb1ef672ca38f:0x82a5712b254a5167!8m2!3d51.1320585!4d2.9422298?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Kievitweg,+8470+Gistel/@51.1331608,2.9382788,1329m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47dcb1ef672ca38f:0x82a5712b254a5167!8m2!3d51.1320585!4d2.9422298?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Kievitweg,+8470+Gistel/@51.1331608,2.9382788,1329m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47dcb1ef672ca38f:0x82a5712b254a5167!8m2!3d51.1320585!4d2.9422298?hl=nl


Locatie: Woumen 

SQM: ? 

Link naar kaart: 

https://www.google.be/maps/place/Boterpotstraat,+8600+Diksmuide/@50.9916072,2.806721,1332

m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47dcb8650e92a7f9:0x4a80e22bbe68bb0e!8m2!3d50.9920265!4d

2.8062838?hl=nl 

Info bron: Astroforum.nl 

Een plaats in West-Vlaanderen waar het vrij donker is in de buurt van het waterproductiecentrum de 

Blankaart in Woumen. Enig nadeel is dat het er (sneller?) vochtig kan zijn. Langs de Boterpotstraat 

een (vis)vijver waar je ook zou kunnen staan, dat is niet verhard en er is wel doorgaand verkeer 

mogelijk langs die weg. 

  



Locatie: Alveringem 

SQM: ? 

Link naar kaart: 

https://www.google.be/maps/place/Steendamstraat+4,+8690+Alveringem/@51.0314799,2.7533371

,579m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47dcb92d70ebbe61:0xf8b0e0169a1095b2!8m2!3d51.0318258

!4d2.7536357 

Info bron: Astroforum.nl 

Een plaats die we verkend hebben voor een waarnemingsavond/nacht maar helaas nog niet hebben 

kunnen gebruiken is nabij Steendamstraat 4, Alveringem (vlak bij Lampernisse).  Ik ben er zelf al wel 

geweest op een avond om te kijken naar de locatie.  Het is een verbreding van een landweg, voor de 

landbouw denk ik.  Je moet die plaats vanuit het westen aanrijden, want die weg loopt uit dood op 

een fiets- en wandelpad.  Je zou er volgens de kaart vanuit de Zadelstraat te Lampernisse ook naar 

toe kunnen maar daar kan je niet met de auto door omdat het fiets- en wandelpad begint vanaf de 

Zadelstraat en dan uitloopt op de Steendamstraat.  Er is dus geen doorgaand verkeer mogelijk en je 

moet dezelfde weg terug nemen om te vertrekken.  De capaciteit is er eerder beperkt.  Ik moet er 

nog eens naartoe op een maanloze avond om een SQM-L waarde te meten. 

 

   

https://www.google.be/maps/place/Steendamstraat+4,+8690+Alveringem/@51.0314799,2.7533371,579m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47dcb92d70ebbe61:0xf8b0e0169a1095b2!8m2!3d51.0318258!4d2.7536357
https://www.google.be/maps/place/Steendamstraat+4,+8690+Alveringem/@51.0314799,2.7533371,579m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47dcb92d70ebbe61:0xf8b0e0169a1095b2!8m2!3d51.0318258!4d2.7536357
https://www.google.be/maps/place/Steendamstraat+4,+8690+Alveringem/@51.0314799,2.7533371,579m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47dcb92d70ebbe61:0xf8b0e0169a1095b2!8m2!3d51.0318258!4d2.7536357


Locatie: Hamme-Mille 

SQM: 20,5 

Link naar kaart: 

https://www.google.be/maps/place/Rue+de+Valduc,+1320+Beauvechain/@50.7982389,4.7316734,

795m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c16488c5022031:0xc76d7efec41c53e!8m2!3d50.787588!4d

4.714626 

Aan de Naamsepoort (Ring van Leuven), de Naamsesteenweg nemen, richting Waver en Namen op 

de E25. Blijf deze richting volgen tot je in het Meerdaalbos de taalgrens overschrijdt (met 

gemeentebord “Hamme-Mille / Beauvechain”) Bovenaan de berg, net als je het bos uitrijdt, staat er 

rechts een wit bord (bebouwde kom) van Hamme-Mille / Beauvechain. Neem direct daarna de eerste 

straat links (Rue du Valduc). Volg deze straat tot je op een vijfsprong komt (breed kruispunt). De 

straten die je tegenkomt zijn de Rue de Bierbeek, Vieux Chemin de Louvain, onbekend, Rue du 

Cimetière en Rue du Valduc (waar je uitkwam). Tussen de Rue de Bierbeek en de Vieux Chemin staat 

een kapelletje van St. Rochus. Neem de Rue de Bierbeek, dit is een smalle veldweg die de heuvel 

afgaat. Beneden aan de heuvel (aan de Chateau de Valduc en bijbehorende hoeve; deze zie je echter 

niet) kom je twee ‘kruispunten’ tegen. Neem telkens de linkse mogelijkheid.De weg klimt weer 

(zandweg, daarna kasseien). Bovenaan de heuvel is er een kruispunt, neem gewoon rechtdoor. Blijf 

deze (zand-, kiezel- en kasseiweg) volgen tot je op je rechterkant een grote boerderij tegenkomt. Dan 

volgt er een ‘kruispunt’, gewoon rechtdoor rijden. Na ongeveer tweehonderd meter zie je aan de 

rechterkant van de weg een groot grasveld. Parkeer op het gras, niet op de weg.   

   

https://www.google.be/maps/place/Rue+de+Valduc,+1320+Beauvechain/@50.7982389,4.7316734,795m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c16488c5022031:0xc76d7efec41c53e!8m2!3d50.787588!4d4.714626
https://www.google.be/maps/place/Rue+de+Valduc,+1320+Beauvechain/@50.7982389,4.7316734,795m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c16488c5022031:0xc76d7efec41c53e!8m2!3d50.787588!4d4.714626
https://www.google.be/maps/place/Rue+de+Valduc,+1320+Beauvechain/@50.7982389,4.7316734,795m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c16488c5022031:0xc76d7efec41c53e!8m2!3d50.787588!4d4.714626


Locatie:Houtave 

SQM:? 

Link naar kaart: https://www.google.be/maps/@51.219095,3.1052023,1575m/data=!3m1!1e3?hl=nl 

Info bron: Astroforum.nl 

Voor wie in Brugge zit, is een mooi donkere plek in de polders gelegen in de driehoek Brugge, 

Oostende en Zeebrugge. Langs dit weggetje, Oudeweg te Houtave, heb je 's nachts geen verkeer, je 

hebt helemaal 360° de horizon, de lichtkoepels van Brugge, Oostende en Zeebrugge zitten hier alle 

drie ver genoeg. In het zuiden geen koepel, daar liggen ook de bossen. 

   

https://www.google.be/maps/@51.219095,3.1052023,1575m/data=!3m1!1e3?hl=nl


Locatie: Marollenkapel (Hoegaarden) 

SQM 20.3 

Link naar kaart: https://www.google.com/maps/@50.7887875,4.8832633,1017m/data=!3m1!1e3 

SQM waarde:  

Info bron: http://www.vvs.be/afdelingen/capella-hoegaarden 

Gelegen op een heuvelrug, met een vrije horizon - waardoor mist zelden een probleem is. Vlot te 

bereiken met de wagen, laatste stukje over fietspad en er komen 's nachts nauwelijks wagens. Bij 

storende wind kan je beschutting vinden tegen de kapel ofwel achter een haag. Mooi donker maar 

de verlichting van Hoegaarden geeft een storende koepel in het zuiden. 

   

https://www.google.com/maps/@50.7887875,4.8832633,1017m/data=!3m1!1e3
http://www.vvs.be/afdelingen/capella-hoegaarden


Locatie: Observatoire Centre Ardenne 

SQM 21,3-21,6 

Link naar kaart: 

https://www.google.be/maps/place/Observatoire+Centre+Ardenne/@49.8116934,5.3941873,3724a,

35y,2.98t/data=!3m1!1e3!4m15!1m9!2m8!1sHotels!3m6!1sHotels!2s49.819046,+5.4038013!3s0x47

ea835b820d022d:0x1d3446f73f2c8719!4m2!1d5.4038013!2d49.819046!3m4!1s0x47ea835e67a294a

3:0x9c6431a25dcc1c5c!8m2!3d49.8150542!4d5.3993082?hl=nl 

Info bron: RACA deelnemers 

Mooi donker locatie in de Ardennen, zelfs overnachting is mogelijk als je het vooraf afspreekt. Er zijn 

wel wat sporadisch lichten richting Grapfontaine, maar dat ligt lager dan de waarneemplaats. 

https://www.google.be/maps/place/Observatoire+Centre+Ardenne/@49.8116934,5.3941873,3724a,35y,2.98t/data=!3m1!1e3!4m15!1m9!2m8!1sHotels!3m6!1sHotels!2s49.819046,+5.4038013!3s0x47ea835b820d022d:0x1d3446f73f2c8719!4m2!1d5.4038013!2d49.819046!3m4!1s0x47ea835e67a294a3:0x9c6431a25dcc1c5c!8m2!3d49.8150542!4d5.3993082?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Observatoire+Centre+Ardenne/@49.8116934,5.3941873,3724a,35y,2.98t/data=!3m1!1e3!4m15!1m9!2m8!1sHotels!3m6!1sHotels!2s49.819046,+5.4038013!3s0x47ea835b820d022d:0x1d3446f73f2c8719!4m2!1d5.4038013!2d49.819046!3m4!1s0x47ea835e67a294a3:0x9c6431a25dcc1c5c!8m2!3d49.8150542!4d5.3993082?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Observatoire+Centre+Ardenne/@49.8116934,5.3941873,3724a,35y,2.98t/data=!3m1!1e3!4m15!1m9!2m8!1sHotels!3m6!1sHotels!2s49.819046,+5.4038013!3s0x47ea835b820d022d:0x1d3446f73f2c8719!4m2!1d5.4038013!2d49.819046!3m4!1s0x47ea835e67a294a3:0x9c6431a25dcc1c5c!8m2!3d49.8150542!4d5.3993082?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Observatoire+Centre+Ardenne/@49.8116934,5.3941873,3724a,35y,2.98t/data=!3m1!1e3!4m15!1m9!2m8!1sHotels!3m6!1sHotels!2s49.819046,+5.4038013!3s0x47ea835b820d022d:0x1d3446f73f2c8719!4m2!1d5.4038013!2d49.819046!3m4!1s0x47ea835e67a294a3:0x9c6431a25dcc1c5c!8m2!3d49.8150542!4d5.3993082?hl=nl


Locatie: Hellenthal 

Link naar kaart: 
https://www.google.be/maps/place/50%C2%B027'36.1%22N+6%C2%B022'12.4%22E/@50.46002,6.3

695479,150m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d50.46002!4d6.3701168 

SQM waarde: 21,6 

Info bron: Kurt Christiaens 

Hellenthal, net over grens bij Bullingen,SQM 21, 6  heerlijk plek! Nabij Hollerath (D) op een 600m 

hoogte, 

 

 

  

https://www.google.be/maps/place/50%C2%B027'36.1%22N+6%C2%B022'12.4%22E/@50.46002,6.3695479,150m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d50.46002!4d6.3701168
https://www.google.be/maps/place/50%C2%B027'36.1%22N+6%C2%B022'12.4%22E/@50.46002,6.3695479,150m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d50.46002!4d6.3701168


Locatie: Ellezelles, Trieu a Staques 

Link naar kaart : 

https://www.google.be/maps/place/Trieu+%C3%A0+Staques,+7890+Ellezelles/@50.7153221,3.69627

93,742m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c306a66b088ec1:0x29e44c41a112aa2f!8m2!3d50.7154051

!4d3.6996658?hl=nl 

 

SQM : 20,5 

Infobron : Michel Vandeputte 

 

Rustig landwegeling met middenin een kapelletje en plaats om een telescoop op te zetten. Zal wat 

lichtpollutie kennen in het noorden (Ellezelles - Flobecq) maar moet richting zuiden behoorlijk donker 

zijn (Pays des Collines), naar streeknormen uiteraard. SQM waardes van 20.50 zou op een goede 

nacht moeten kunnen gehaald worden. 

 

https://www.google.be/maps/place/Trieu+%C3%A0+Staques,+7890+Ellezelles/@50.7153221,3.6962793,742m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c306a66b088ec1:0x29e44c41a112aa2f!8m2!3d50.7154051!4d3.6996658?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Trieu+%C3%A0+Staques,+7890+Ellezelles/@50.7153221,3.6962793,742m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c306a66b088ec1:0x29e44c41a112aa2f!8m2!3d50.7154051!4d3.6996658?hl=nl
https://www.google.be/maps/place/Trieu+%C3%A0+Staques,+7890+Ellezelles/@50.7153221,3.6962793,742m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c306a66b088ec1:0x29e44c41a112aa2f!8m2!3d50.7154051!4d3.6996658?hl=nl

