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Buitengebied 
 
De gemeente Lochem is een groene gemeente met een groot buitengebied. 
Het landschap in onze gemeente is zeer gevarieerd. Met uiterwaarden rond de IJssel, 
grote natuurgebieden, bossen rondom landgoederen, kleinschalig coulisselandschap met 
enken en essen, mooie beekdalen en open broekgebieden. Dit gevarieerde landschap is 
breed bekend en geliefd bij zowel de inwoners al bezoekers. Het agrarisch 
cultuurlandschap vormt, naast de bossen en natuurgebieden, een belangrijk leefgebied 
voor veel planten en dieren.  
 
Voor de gemeente is het van belang dat het landschap ruimte biedt aan economische 
ontwikkelingen en aan de ontwikkeling van natuur en landschap, zodat het ook in de 
toekomst mooi en herkenbaar blijft. 
 

 
Foto: Hankweg in Epse, onverlicht 
 
 
Donkere hemel 
Van veel provincies is al een hemelhelderheidskaart gemaakt. Hierop is aan de hand van 
de hoeveelheid zichtbare sterren in beeld gebracht hoe donker/licht de provincie is.  
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Foto: Hemelhelderheidskaart provincie Gelderland, Bron: Sotto le Stelle.  
 
Het licht van omliggende steden straalt steeds meer op onze gemeente neer. Tijdens een 
onbewolkte avond zijn er weinig sterren meer zichtbaar. 
 
Ook zijn er foto’s gemaakt door André Kuipers vanuit de ruimte. Hierop is ook Lochem te 
zien: 
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Licht in het buitengebied 
In het grote buitengebied van de gemeente zijn individuele lichtpunten soms al van verre 
zichtbaar. Dat is niet altijd nodig en kan storend zijn.  
Soms kan het verblindend werken of zelfs de verkeersveiligheid in gevaar brengen.  
 

 
Foto: Dortherweg in Epse, het licht is van verre zichtbaar. 
 
Beleid 
De gemeente wil lichthinder, lichtvervuiling en onnodig energieverbruik voorkomen. Maar 
bovenal het donkere landschap beschermen en verstoring voor de flora en fauna 
tegengaan.  
 
Er komt in ieder geval niet meer verlichting in het buitengebied dan bij aanvang van het 
beleidsplan. Waar mogelijk wordt de verlichting, in overleg, verwijderd. 
 
De gemeente plaatst geen verlichting in het buitengebied om reden van sociale veiligheid 
om schijnveiligheid te voorkomen (een weg verlichten terwijl er geen sociale controle is). 
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Foto: Oude Lochemse weg in Exel. Geen verlichting omdat er geen sociale controle is. Licht zou 
dan schijnveiligheid geven. 
 
Buiten de bebouwde kom verlichten we niet, tenzij het voor de verkeersveiligheid 
noodzakelijk is en er geen geschikte alternatieven zijn. Markering of reflectoren kunnen 
vaak een goede (of zelfs betere) bijdragen leveren aan de verkeersveiligheid. 
 

  
Foto: Zwiepseweg in Barchem. Belijning die reflecteert waardoor het verloop van de weg goed te 
zien is. 
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Beleidsuitgangspunten gemeente Lochem: 
- Voorkomen van lichtvervuiling; 
- Onnodig energieverbruik voorkomen; 
- Beschermen flora en fauna; 
- Niet meer licht in het buitengebied dan nu; 
- Buiten de bebouwde kom geen openbare verlichting, tenzij. 


