
230

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde juli 2018

’t vrije veld

Lichtende 
nachtschemering
Figuur 1 is een opname van de 

noordelijke nachthemel in de zo-
mer – het jaargetijde waarin het 

nooit écht donker wordt. Het toont de 
diepe nachtschemering in een door-
snee situatie. De zon, 12° beneden de 
horizon, staat net voorbij het noorden 
(azimut 18°). Een zwakke gloed aan 
de hemel markeert zijn positie. Deze 
gloed, ook wel het schemeringsseg-
ment genoemd, is afkomstig van licht 
dat enkelvoudig verstrooid is door 
verre luchtdeeltjes die nog door di-
rect zonlicht beschenen worden. De 
hoogte van het schemeringssegment 
is ongeveer 6°: een normale waarde 
voor deze zonsdiepte [1]. Uit deze 6° 
volgt dat het licht aan de bovengrens 
van het schemeringssegment afkom-
stig is van lichtverstrooiing aan mo-

leculen op 65 kilometer hoogte in de 
atmosfeer, zo’n 450 kilometer bij ons 
vandaan. De atmosfeer op tachtig ki-
lometer hoogte levert geen bijdrage 
tot dit licht, omdat daar de deeltjes-
dichtheid een ordegrootte lager is.
Figuur 2, op de bladzijde hiernaast, 
is een opname van vrijwel hetzelfde 
tijdstip, één etmaal eerder. De situatie 
is nu totaal anders. Het schemerings-
segment is vijf keer helderder dan op 
de andere foto en met 10° bijna twee 
keer hoger. Ook de rest van de hemel 
is veel helderder dan normaal. Boven-
dien blijkt het schemeringssegment 
nu gevuld te zijn met ijle cirrusach-
tige wolken: de zogeheten lichtende 
nachtwolken. Deze bevinden zich na-
bij de mesopauze, een atmosferische 
laag op zo’n tachtig kilometer hoogte. 

Deze wolken, die zich af en toe in de 
maanden mei, juni en juli vertonen, 
verraden dat er op die hoogte iets uit-
zonderlijks aan de hand is: de aanwe-
zigheid van stof- of ijsdeeltjes. Door 
hun grotere afmetingen verstrooien 
ze het zonlicht veel effectiever dan 
moleculen. Deze deeltjes veroorzaken 
de abnormaal heldere schemering die 
wij hier met lichtende nachtscheme-
ring aanduiden.
De helderheid van de nachthemel 
neemt bij normale schemering met 
een factor tien af als de zon 3° dieper 
staat [2-4]. De lichtende nachtsche-
mering op de foto geeft daarom de 
hemel het aanschijn alsof de zon 2° is 
opgetild; het tweemaal hogere sche-
meringssegment alsof de zon 3° hoger 
staat dan in werkelijkheid [1]. Dit is 

Figuur 1  De noordelijke hemel in de nacht van 2 op 3 juli 2009. De lichte plek, het schemeringssegment, staat boven de plaats waar de zon 
zich – op 12° diepte – onder de horizon bevindt. De foto is genomen om 00:59 UTC, dus 75 minuten nadat de zon zijn diepste punt 
bereikte. In die nacht waren de schemeringverschijnselen normaal. (Terschelling, 53° 24’ 2” NB, 5° 16’ 57” OL; horizontal gezichts-
veld: 64°).
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best spectaculair: in de nachten van de 
foto’s deed de zon er vijftig minuten 
over om die 3° aan hoogte te winnen. 
Toch wordt de lichtende nachtsche-
mering nauwelijks in de literatuur 
genoemd – dit in tegenstelling tot 
lichtende nachtwolken. Blijkbaar valt 
de extra helderheid minder op dan je 
zou denken. Wellicht zijn we eerder 
geneigd om op de wolken te letten dan 
op de algemene belichting van onze 
omgeving. Bij mij drong de sterkte 
van het effect pas tot mij door toen 
ik de nacht na het verschijnen van de 
hier afgebeelde lichtende nachtwol-
ken nogmaals mijn bed uitklom en 
verbaasd was over de donkerte van de 
hemel en de zwakte van het scheme-
ringssegment (figuur 1), vergeleken 
met de nacht daarvoor (figuur 2).

Lichtende nachtschemering en lich-
tende nachtwolken gaan hand in 
hand. Het zijn beide verschijnselen 
die zich slechts in de zomermaanden 
voordoen. Lichtende nachtwolken 
kondigen hun verschijnen vaak aan 
via het optreden van lichtende nacht-
schemering, of, vroeger in de avond, 
door een abnormaal heldere geelach-
tige schemer in de richting van de 
reeds ondergegane zon, bij een door-
zichtige hemel [5]. Omgekeerd is het 
optreden van lichtende nachtwolken 
het sein om ook eens goed op de hel-
derheid van de nachtschemering te 
letten.
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Figuur 2 Deze foto is gemaakt in de nacht van 1 op 2 juli 2009, dus één nacht eerder dan de foto in figuur 1. De schemering was abnormaal 
helder geweest en het schemeringssegment abnormaal groot (genomen 00:55 UTC, zelfde plaats, diafragma, sluitertijd en zons-
diepte als de foto in figuur 1). Deze lichtende nachtschemering ging gepaard met het verschijnen van lichtende nachtwolken in het 
schemeringssegment. Het puntje rechtsboven is de ster Capella.


