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Natuurgebieden 
 
Lochem is een groene gemeente. 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. 
 
We hebben prachtige natuurgebieden en bossen. Hier maken veel wandelaars en fietsers 
(op de fietspaden) gebruik van. Ook zijn de gebieden een leefgebied voor vele soorten 
planten en dieren. 
 

 
Foto: Wagenvoortsedijk in Eefde. Prachtig gebied waar geen verlichting staat om de flora en fauna 
te beschermen. 
 
Nachtelijk beeld 
De natuurgebieden zijn nog relatief donker. We zien wel dat er steeds meer licht vanuit 
de omliggende dorpen en steden zichtbaar is.  
 
Wet Milieubeheer 
De bescherming van de duisternis en het donkere landschap valt onder de Wet 
Milieubeheer/Activiteitenbesluit. Het beschermen van de duisternis en het donkere 
landschap valt onder de zorgplicht.  
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Beleid 
De gemeente plaatst geen openbare verlichting in de natuurgebieden en bossen. Zij is 
zuinig op haar Flora en Fauna en wil deze beschermen. Niet alleen overdag, maar ook in 
de avond en nacht. En bij een mooie flora en fauna zijn de eigen bewoners maar ook de 
recreatieve bezoekers gebaat.  
De gemeente zet zich in om gebieden waar donkerte van belang is, zo donker mogelijk te 
houden. Ze gaat in gesprek met eigenaren van storende en overbodige lichtbronnen.  

 
Beleidsuitgangspunten gemeente Lochem: 

- Geen verlichting in natuurgebieden; 
- In gesprek met eigenaren van storende en overbodige lichtbronnen. 


