Buitengebied
Beuningen kent een vrij groot buitengebied met veel natuur. Alleen op die locaties waar
het nodig is zal verlichting toegelaten worden.
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. Zo’n kaart is niet alleen van de provincie Gelderland gemaakt maar van vele
andere provincies.

Foto: Hemelhelderheidskaart provincie Gelderland, Bron: Sotto le Stelle
Te zien is dat het licht van Nijmegen over onze gemeente uitstraalt. In Beuningen
kunnen we weinig sterren zien in een onbewolkte avond.
Op onderstaande foto’s kunnen we goed zien hoe Beuningen vanuit de ruimte verlicht is.
André Kuipers heeft deze foto’s gemaakt.

  
Foto: Licht in de ruimte gemaakt door Andre Kuipers; Beuningen zichtbaar

  

Licht in het buitengebied
Beuningen heeft een open landschap en daardoor zijn individuele lichtpunten soms al van
verre zichtbaar. Dat is niet altijd en voor iedereen storend. Soms kan het verblindend
werken of de verkeersveiligheid zelfs in gevaar brengen.

Foto: Buitengebied in Winssen. Ons oog trekt naar het licht toe waardoor we de weg niet
goed meer zien. Ook is hier geen sociale controle.
Beleid
De gemeente wil het donkere landschap beschermen en verstoring voor dieren,
lichtvervuiling en onnodig energieverbruik voorkomen. Buiten de bebouwde kom zal geen
openbare verlichting staan, tenzij het voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is en er
geen geschikte alternatieven zijn.
De gemeente verlicht alleen gevaarlijke punten als kruisingen, t-splitsingen of scherpe
bochten als dit voor de verkeersveiligheid noodzakelijk is en er geen andere alternatieven
geschikt zijn. Veilig rijden is in het donker mogelijk door goede markering en reflectoren
waar dat nodig is.
De gemeente zal geen verlichting in het buitengebied plaatsen om reden van sociale
veiligheid. Zij wil schijnveiligheid voorkomen (een weg verlichten terwijl er geen sociale
controle is).
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