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Onderwerp: zienswijze ontwerpnota beleid Donker in Kustgebied Veere en Natura 2000-gebieden 

 

 

Geacht College, 

 

Mede namens Het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer, sturen wij u onze zienswijze ten aanzien 

van de ontwerpnota Beleid en Donker in het Kustgebied. 

 

Ten eerste willen we u complimenteren met de wijze waarop u de ontwikkeling van donkertebeleid in 

uw gemeente oppakt. Wij waarderen het zeer dat u, net als wij, de waarde van donkerte erkent, dat u 

het kustgebied donker wilt houden, en alleen daar wilt verlichten waar dat noodzakelijk is.  

 

Zeker in een Natura2000-gebied zoals ‘Manteling van Walcheren’ is donkerte zeer belangrijk om 

verstoring van flora en fauna - (50% van de dieren leeft ‘s-nachts) - tegen te gaan. Het duingebied van 

Oostkapelle is bekend als de donkerste plek van Zeeland en is van de weinige plekken in Zeeland waar 

men de Melkweg nog als ‘zilveren vis’ aan de hemel kan zien. Dit moeten we koesteren; voor de 

recreatiesector is dit zelfs een zogenoemd Unique Selling Point!  

  

Hieronder geven wij een aantal suggesties en opmerkingen m.b.t. het ontwerpbeleid, waarvan wij 

hopen dat u deze in uw beleid wilt betrekken.  

 

1. Unique Selling Point gemeente Veere: ‘donkerte’ 

Formuleer een stimuleringsbeleid voor initiatiefnemers/ondernemers zodat zij donkerte als kans gaan 

zien in plaats van, zoals nu het geval is,  als een bedreiging. Verken gezamenlijk bijvoorbeeld de kansen 

om het duingebied rondom Oostkapelle aan te wijzen als zogenoemd ‘dark sky park’ (zie: 
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http://www.darkskypark.nl/). Of start met een of meer recreatiebedrijven een goed voorbeeld van het 

meest duurzaam verlichte strandpaviljoen van Veere. Of ontwikkel samen met de recreatiebedrijven 

rond het thema ‘donkere nacht’ een recreatief product waarmee ze hun gasten kunnen verrassen. 

De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties hebben een netwerk van deskundigen en jarenlange 

ervaring met de organisatie van Nacht van de Nacht. Wij dragen graag ons steentje bij. 

 

2. Gericht, zuinig en slim verlichtingsplan 

Wanneer er toch verlicht dient te worden, is het belangrijk om dit gericht, (energie)zuinig en slim te 

doen, ook in de gebieden waar wel licht is toegestaan. Dit zorgt voor zo min mogelijk verstoring van 

fauna en het fraaie nachtlandschap van de gemeente Veere. Aandachtspunten zijn: gebruik een 

tijdschakelaar, houd de verlichting laag bij de grond, maak het dimbaar, en werk waar mogelijk met 

aanwezigheidssensoren (maar voorkom dat het een schrikeffect op de fauna heeft). 

 

We willen pleiten voor echt volledig donker als de strandtenten gesloten zijn. Ook m.b.t het 

schoonmaken van de strandpaviljoen, dient grootschalige verlichting voorkomen te worden en dient te 

worden gezocht naar maatwerk. Wij willen u vriendelijk vragen dit toe te voegen aan de nota en het op 

te nemen in vergunningen wanneer verlichting wordt toegestaan. 

 

De kleur van licht is van belang voor flora en fauna. Terreinbeheerders kennen de belangrijkste 

diersoorten in een gebied en kunnen adviseren in de kleurkeuze. De voorwaarde om advies in te winnen  

over de kleurkeuze bij de terreinbeheerder zien wij graag opgenomen in het ontwerpplan. Op die 

manier worden de terreinbeheerders betrokken bij de praktische uitvoering van de toe te passen 

verlichting. 

 

Donkerte moeten we koesteren, maar dat brengt ons bij de vraag hoe de gemeente wil omgaan met de 

verlichting die reeds is aangebracht in gebieden waar in dit ontwerpbeleid geen of andere verlichting 

wordt voorgesteld. Wij gaan er vanuit dat hier passende maatregelen worden getroffen om de donkerte 

te herstellen. 

 

3. Aandacht voor handhaving  

Voorkomen is beter dan genezen, maar donkertebeleid staat en valt ook bij goede handhaving. Uit het 

ontwerp beleid blijkt voor ons onvoldoende hoe de handhaving  van de voorwaarden wordt geregeld. 

Graag ontvangen wij hierover nadere informatie.  
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We horen graag van u welke besluiten met betrekking tot de bovengenoemde zaken worden genomen. 

Uiteraard zijn wij altijd bereid om deze brief nog nader toe te lichten.  

 

Met hartelijke groet, 

mede namens Staatsbosbeheer en Stichting Het Zeeuwse Landschap 

 

 

 

 

Ira von Harras, 

directeur  

 


