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Onderwerp: Reactie op voorstel Oostkapelle 

 

 

 

Geachte raadsleden van Gemeente Veere, 
 

Op 15 januari jl. heeft de ZMf, mede namens Stichting Het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer, 

tijdens de vergadering van Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling haar steun uitgesproken voor het 

donkertebeleid dat op 1 februari ter besluitvorming ligt bij de gemeenteraad van Veere. Onze 

organisaties zijn blij dat gemeente Veere de waarde van donkerte erkent en specifiek beleid heeft 

ontwikkeld om alleen dáár te verlichten waar dit noodzakelijk is. Middels deze brief willen wij wel onze 

zorg uitspreken over de plannen die vanuit Oostkapelle worden voorgesteld om de paden in de 

Manteling van Walcheren beter te verlichten. 

 

Donkerte(zonering) zeer belangrijk 

In de Natura2000-gebieden ‘Manteling van Walcheren’ en ‘Voordelta’ is donkerte voor onze 

organisaties zeer belangrijk. Allereerst zorgt donkerte ervoor dat de dieren die hier leven niet verstoord 

worden. Maar liefst 50% van de dieren leeft immers ’s nachts. Tevens is donkerte een belangrijke 

kwaliteit van het landschap. Voor het beleven van de sterrenhemel is een ongestoord nachtelijk 

landschap zonder verlichting uiterst belangrijk. Juist nu is de Manteling van Walcheren hier uitermate 

geschikt voor: dit is immers de donkerste plek van Zeeland,  die bovendien sinds mensenheugenis ook 

altijd donker is geweest. De voorgestelde zonering/gebiedscategorieën, en de hieraan gekoppelde 

voorwaarden, zijn hierbij belangrijke, goed uitgewerkte instrumenten om deze donkerte te beschermen. 

Door verlichting in de Manteling toch in beperkte mate toe te staan, wordt deze zoneringsgedachte 

losgelaten, hetgeen niet overeen komt met de afspraken gemaakt in het voorbereidingstraject. 



 

Voorstel Oostkapelle 

Het voorstel vanuit Oostkapelle omvat diverse goede elementen: onze organisaties onderstrepen het 

belang van het zo donker mogelijk houden van de strandovergangen, het onderzoeken van de kansen 

van kleine reflectoren en het aanbrengen van lichter gekleurde steenslag / toplaag op de paden. Ook 

zijn onze organisaties blij met de plannen om de verlichting van Strandpaviljoen Berkenbosch (en bij 

voorkeur ook andere paviljoens hier) sterk te beperken. De door de sterrenwacht verwachtte 60% 

minder uitstraling juichen wij toe.   

 

Wel maken wij ons grote zorgen over het plaatsen van een ‘beperkt aantal lage paaltjes met verlichting 

naar beneden’ en het toepassen van lichtgevende verf. Doordat wij niet zijn betrokken door de 

initiatiefnemers hebben wij geen zicht op de omvang waarbinnen dit uitgevoerd gaat worden. Beiden 

verlichtingsmogelijkheden leiden weliswaar tot minder uitstraling naar de sterrenhemel maar kunnen in 

de natuur zorgen voor extra overlast. Lichtgevende verf heeft daarbij als bijkomend nadeel dat deze niet 

‘uit te zetten’ valt. Toestemming geven gaat bovendien de landschappelijke beleving van echte donkerte 

teniet doen. Daarbij zijn wij niet bekend met statistieken die aantonen dat verlichting hier noodzakelijk 

is vanwege de veiligheid van bezoekers of om criminaliteit tegen te gaan. Toestaan van beperkte 

verlichting in de Manteling van Walcheren ervaren wij dan ook als een groot risico voor de kernkwaliteit 

donkerte. 

 

Toestemming beheerorganisaties 

Als laatste willen wij u er op wijzen dat noch Staatsbosbeheer noch Het Zeeuwse Landschap om 

toestemming gevraagd is om de duinovergangen in hun beheergebied te verlichten. Ook dient eerst 

natuuronderzoek aan te tonen dat hier geen effecten zouden zijn op de hier voorkomende kwetsbare 

leefgebieden en hoge natuurwaarden.  

 

Concluderend: Donkerte van belang is voor de natuurwaarde van de Manteling én een enorme kans 

voor recreatieondernemers. Wij vragen u dan ook om het oorspronkelijke evenwichtige voorstel van 

B&W vast te stellen als beleid voor de komende jaren. Dat levert de maximale meerwaarde op voor 

recreatie en natuur én biedt het beste toekomstperspectief voor gemeente Veere. Gezamenlijk kunnen 

wij daarbij onderzoeken hoe we van donkerte een unique selling point maken voor bewoners én 

bezoekers van gemeente Veere. 

 

 



Voor vragen kunt u contact opnemen met Melissa Ernst (mernst@zmf.nl/0118-654180). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ira von Harras 

Directeur Zeeuwse Milieufederatie 

 

 

Marten Hemminga 

Directeur-bestuurder Stichting Het Zeeuwse Landschap 

 

 

 

 

 

Ad van Hees       

Hoofd Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta  
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