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Parken 
 
Alle 11 kernen in de gemeente Lochem zijn groen. We hebben veel parken en bossen en 
een bloeiende flora en fauna. We zijn daarom zuinig op deze flora en fauna en willen het 
verstoren van het dag/nachtritme van deze natuur zo veel mogelijk voorkomen. 
 
Schijnveiligheid 
In de diverse parken en groenvoorzieningen in de gemeente is in de avond en nacht 
weinig sociale controle. De huizen hebben vaak geen zicht op het park en er lopen weinig 
mensen doorheen. Als de gemeente op deze locaties dan openbare verlichting plaatst, 
kan dit wel het gevoel geven dat het pad door het park veilig is, maar in feite geeft het 
schijnveiligheid. Er is immers geen hulp van omstanders/aanwonenden als er wat 
gebeurt. Bovendien kan dit licht juist mensen aantrekken in de donkere uren. 
 

 
Foto: Enkweg in Lochem, als hier verlichting in het park zou staan, dan is er niemand die je kan 
helpen of zien. Het licht geeft dan schijnveiligheid.  
 
Beleid 
Parken worden niet verlicht. Een uitzondering is een hoofdfietsroute die door een park 
heen gaat en waar voldoende sociale controle is. Alleen dan wordt deze verlicht. De 
verlichting wordt gedimd en gaat in de nacht uit zodra dit technisch mogelijk is. 
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Foto: Park in Eefde waar hoofdfietsroute doorheen loopt. Hier staat groene verlichting om de flora 
en fauna zo min mogelijk te verstoren. 
 
In die parken waar nu wel verlichting staat, terwijl het geen hoofdfietsroute is en er geen 
voldoende sociale controle is, wordt de verlichting in principe verwijderd. Maar wel in 
overleg met gebruikers en aanwonenden. 
 
 
 

Beleidsuitgangspunten gemeente Lochem: 
- Geen verlichting in parken en groenvoorzieningen, tenzij het een 

hoofdfietsroutes is en er voldoende sociale controle is en geen andere 
doorgaande route aanwezig is; 

- Dimmen en uit in de nacht als er licht nodig is. 


