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Buitengebied 
Culemborg wordt vaak de Poort van de Betuwe genoemd. Het heeft een prachtige natuur 
met een groot en groen buitengebied. De omgeving is uitermate geschikt om te 
wandelen en te fietsen.  

 
Foto: Uiterwaarden, groen buitengebied. 
 
Donkere hemel 
Van de provincie Gelderland is een hemelhelderheidskaart gemaakt. Hierop is aan de 
hand van de hoeveelheid zichtbare sterren in beeld gebracht hoe donker/licht de 
provincie is.  

 
Foto: Hemelhelderheidskaart provincie Gelderland, Bron: Sotto le Stelle.  
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Te zien is dat het licht van omliggende steden steeds meer uitstraalt over onze 
gemeente.  
 
Beleid 
De gemeente wil het donkere landschap beschermen en verstoring voor dieren, 
lichtvervuiling en onnodig energieverbruik voorkomen en is de afgelopen jaren al 
voorzichtig geweest met het plaatsen van verlichting in het buitengebied. 
Het uitgangspunt is dat we het buitengebied niet verlichten.  
 
Bij nieuwe situaties wordt eerst gekozen voor markering of reflectoren. Die kunnen vaak 
een goede (of zelfs betere) bijdragen leveren aan de verkeersveiligheid. 
 

 
Foto: Oude Beedseweg. Belijning die reflecteert, het verloop van de weg is goed te zien is. 
 
De gemeente verlicht, buiten de bebouwde kom, alleen gevaarlijke punten, zoals 
kruisingen, t-splitsingen of scherpe bochten, als dit voor de verkeersveiligheid 
noodzakelijk is en er geen andere alternatieven geschikt zijn. We noemen dit vaak 
conflictpunten. 
Waar nu geen verlichting staat, komt in principe geen verlichting.  
 
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: Beusichemsedijk. Verlichting geeft hier eigenlijk schijnveiligheid, omdat er geen sociale 
controle is.  
 
Op sommige locaties in het buitengebied staat nu verlichting die wellicht niet nodig is. In 
samenspraak met de inwoners weg bekijken we of deze weg kan. Of vervangen kan 
worden door een alternatief (schrikhek, belijning e.d.). 
 

Beleidsuitgangspunten gemeente Culemborg: 
- Voorkomen van lichtvervuiling; 
- Onnodig energieverbruik voorkomen; 
- Beschermen flora en fauna; 
- Verminderen verlichting buitengebied in samenspraak met inwoners; 
- Buiten de bebouwde kom niet verlichten tenzij er een conflictsituatie is 

en er geen alternatieven beschikbaar zijn die het conflictpunt kunnen 
accentueren of oplossen. 

 


