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Smaken verschillen. Zo ook hoe een camping of
vakantiepark verlicht moet zijn. De één wil veel en
praktisch licht voor snelle herkenning van gebouwen
en veiligheid. De ander wil vooral mooi en sfeervol.
Een derde vindt donker prettig voor een gevoel van
Smaken verschillen. Zo ook hoe een camping of
rust. Deze keuze bepaalt de beleving en daarmee de
vakantiepark verlicht moet zijn. De één wil veel en
identiteit van de camping in de avond en nacht. De
praktisch licht voor snelle herkenning van gebouwen en
gemeente vraagt eigenaren en gasten van campings
veiligheid. De ander wil vooral mooi en sfeervol. Een
om rekening te houden met het Beleid voor Donker in
derde vindt donker prettig voor een gevoel van rust.
het kustgebied van Veere.
Deze keuze bepaalt de beleving en daarmee de identiteit
van de camping in de avond en nacht. De gemeente
vraagt eigenaren en gasten van campings om rekening
te houden met het Beleid voor Donker in het kustgebied
van Veere.
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www.veere.nl/donkerbeleid.

Bewoners en bezoekers van Veere
genieten van de natuur, stilte en
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Het rondstralend armatuur op de foto
verlicht (onnodig) de border en
heeft geen oriëntatiefunctie

Het rondstralend armatuur op de foto
verlicht (onnodig) de border en
heeft geen oriëntatiefunctie

Dit eenvoudige armatuur is uitstekend
geschikt voor oriëntatie en richt het licht
naar beneden zodat uitsluitend
een beperkt gebiedje op of aan de rand
van het kampeerveld verlicht wordt

Dit eenvoudige armatuur is uitstekend
geschikt voor oriëntatie en richt het licht
naar beneden zodat uitsluitend
een beperkt gebiedje op of aan de rand
van het kampeerveld verlicht wordt
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Passend armatuur voor
oriëntatieverlichting
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Receptie en
Toiletgebouw
Receptie en
Toiletgebouw

Functie van het licht: herkenbaarheid en vindbaarheid, praktisch gemak (toiletgebouw), sfeer
(receptie, vakantiehuisje)
Functie van het licht: herkenbaarheid en vindbaarheid,
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Dim
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gedetecteerd.
de verlichting of schakel deze helemaal uit als er
gedurende 5 minuten geen beweging wordt
gedetecteerd.

Parkeerterrein
Functie van verlichting: oriëntatie richting de paden,
eventueel veiligheid van auto’s
Vaak staan de auto’s op een afzonderlijke strook of veld
geparkeerd. Normaal gesproken is hier in de nacht weinig
activiteit waarvoor licht nodig is. Sommige campings
hebben zelfs als regel dat gemotoriseerde voertuigen
in de nacht het parkeerveld niet op en af mogen. Een
verlicht parkeerterrein is niet per definitie veiliger.
Licht kan zelfs averechts werken - een potentiele dader
is bij licht beter in staat zijn ”werk” te doen. Er zouden
ongewenst veel lampen op hoge masten nodig zijn voor
volledig verlichte parkeerterreinen. Een hek of slagboom
met toegangsregistratie biedt wel bescherming.

Effect van kegels op een parkeerterrein
bij een camping: de hele omgeving wordt verlicht!

Tips
Verlicht parkeerterreinen in de regel niet, tenzij het
nodig is voor de fysieke veiligheid. Denk hierbij aan
oneffen terrein of obstakels die gevaarlijk zijn in de
nacht.
Indien toch wordt gekozen voor verlichting omdat er
op uw camping bovenmatig veel ingebroken wordt of
er sprake is van hangjongeren op het parkeerterrein:
plaats verlichting volgens dezelfde tips beschreven bij
‘campingingang’. Camerabewaking is aan te raden.
Een goede camera heeft minder verlichting nodig. Let
erop dat het licht goed naar beneden schijnt omdat
parkeerterreinen vaak grenzen aan natuurgebieden
maar ook campinggasten hinder kunnen ondervinden.

Als er toch licht nodig is, kies dan voor vlakke armaturen die naar beneden stralen

Sport en
amusement
Functie van het licht: gedurende een beperkt aantal uren
per week functionele verlichting voor sport, sfeervolle
verlichting voor amusement.
Veel campings bieden sport en amusement middels een
voetbalveldje, basketbalterrein of speeltuin. Bedenk
eerst of op uw camping er in het donker gebruik gemaakt
wordt van deze faciliteiten. In de zomer is het nog lang
licht buiten. Waar veel jongeren verblijven is er vaak
op latere uren nog behoefte aan verlichting van een
sportveld of relaxruimte.

Speeltuinen en plekken voor kinderen in de regel niet
verlichten. In onze zomer is het lang licht en als de
nacht invalt slapen de meeste kinderen.

Tips
Gebruik een schakelaar en/of schakelklok.
U kunt dan zelf besluiten tot welk tijdstip de activiteiten
door mogen lopen. Zorg ervoor dat verlichting goed
op de sport/amusementsplek wordt gericht en niet
op naastgelegen paden, caravans of tenten. Een vlak
armatuur zorgt voor minimale lichthinder. De felheid
van de lampen, de hoeveelheid en de hoogte van de
lichtpunten hangen af van de grootte en functie van het
terrein. Als er serieus gesport wordt in het donker, is
voldoende en gelijkmatige verlichting nodig op meerdere
lage of enkele hoge masten. Professioneel advies wordt
aanbevolen voor de juiste (led)armaturen en lichtsterkte.
Afgedankte straatverlichting wordt afgeraden vanwege
lichthinder en hoog energieverbruik. Bij een relaxruimte
past zacht licht uit sfeervolle armaturen op lage hoogte.

Raadpleeg indien van toepassing en gewenst,
professioneel advies voor het goed verlichten van
sportvelden. Armaturen voor sportvelden hebben vaak
hoge vermorgens, kunnen een verblindend effect
hebben en bij onjuiste toepassing en gebruik gaat er
onnodig veel energie en donkterte verloren!

Toegangsbord
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Uw besparing:
X kWh per jaar
Uw besparing:
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X kWh per jaar
Z Euro per jaar
Y bomen per jaar
Z Euro per jaar

waarbij u 30% van de verlichting kunt weglaten door
de nieuwe verlichting “slim” te plaatsen en de
Duurzaamheid
Duurzaamheid
overige 70% vervangt door modene en
energiebesparende LED en LED orientatieverlichting
met een gemiddeld vermogen van 5 Watt. Voor het
gemak houdt u de brandtijd gelijk. Uw besparing
bedraagt dan haar liefst 86% (4300kWh per jaar)
Hethetgeengoedbiverj eenlichtenergi
en vaneprieenjs campi
is maatwpererk.
van 10ngEurocent
Over
aad schaadt enmetdonkereen bespari
te als natnguvanurlij430ke Euro
kWh dovereenkomt
Voorbeeld
Voorbeeld
perkwaljaaritei.t Enis dehiemoei
rin istedewaarpotentid omelte bespari
behoudenng inop en
onderhoud
toepassen
rond de campidoorng.hetBovendi
en drvanaagtduurzame
het bij aanLEDeennog
niduuret zmeegerekend.
ame leefomgeviDengbenodi
en veelgdevaninvesteri
uw gasntgenvalzult len
vaak mee; energiezuinige en duurzame lichtbronnen
dit waarderen. Maar vanzelfsprekend is er ook licht
zijn al te koop voor enkele tientjes per lichtpunt!
Het goed verlichten van een camping is maatwerk.
schaadt en
als natuurlijke
Het Overdaad
goed verlichten
vandonkerte
een camping
is maatwerk.
kwaliteit
is
de
moeite
waard
om
te behouden
op enis
Overdaad schaadt en donkerte als natuurlijke
kwaliteit
rond
de
camping.
Bovendien
draagt
het
bij
aan
een
de moeite waard om te behouden op en rond de camping.
duurzame
leefomgeving
en
veel
van
uw
gasten
zullen
Bovendien draagt het bij aan een duurzame leefomgeving
Maar vanzelfsprekend
is er ook licht
en dit
veelwaarderen.
van uw gasten
zullen dit waarderen.
Maar
nodig.
Soms
functionele
verlichting,
of
voor
vanzelfsprekend is er ook licht nodig. Somspuur
functionele
oriëntatie
de paden,
voor sport,
of eenvoor
verlichting,
ofop
puur
voor oriëntatie
op sfeer
de paden,
veilig
gevoel.
Bewuste
energiezuinige
en
duurzame
sport, sfeer of een veilig gevoel. Bewuste energiezuinige
verlichting
draagt
bij
aan
de
identiteit
van
de van
en duurzame verlichting draagt bij aan de identiteit
camping
in
de
avond/nacht.
En
bespaart
energie
de camping in de
energie en
en
voorkomt
ergernis
over
hinderlijk
licht!
voorkomt ergernis over hinderlijk licht!

Duurzaamheid

Stel Stel
u heeft
op uw
100 100
oude
lichtpunten staan
u heeft
op camping
uw camping
oude
met lichtpunten
een gemiddeld
vermogen
25 Watt en gemiddeld
staan
met eenvan
gemiddeld
2000vermogen
branduren
jaar. enU gemiddeld
vervangt 2000
de verlichting
vanper
25 Watt
waarbij
u 30% van
verlichting
kunt
door de
branduren
per de
jaar.
U vervangt
de weglaten
verlichting
nieuwe
verlichting
“slim”
te plaatsenkunt
en de
overige door
70%
waarbij
u 30% van
de verlichting
weglaten
vervangt
door verlichting
modene en“slim”
energiebesparende
LED en
de nieuwe
te plaatsen en de
LED overige
orientatieverlichting
gemiddeld
vermogen
70% vervangt met
door een
modene
en
van 5energiebesparende
Watt. Voor het gemak
houdt
de brandtijd gelijk.
LED en
LEDu orientatieverlichting
met een gemiddeld vermogen van 5 Watt. Voor het
Uw besparing
bedraagt
dan maar
liefstUw
86%
(4300kWh
gemak houdt
u de brandtijd
gelijk.
besparing
per jaar)
hetgeen
bij een
energieprijs
van per
10 Eurocent
bedraagt
dan haar
liefst
86% (4300kWh
jaar)
per hetgeen
kWh overeenkomt
met een
vanper430
bij een energieprijs
vanbesparing
10 Eurocent
EurokWh
per overeenkomt
jaar. En hierin
de potentiele
besparing
in
metis een
besparing van
430 Euro
onderhoud
door
het toepassen
van duurzame
LED
per jaar.
En hierin
is de potentiele
besparing
in nog
niet onderhoud
meegerekend.
valtLED
vaak
door De
hetbenodigde
toepassen investering
van duurzame
nog
mee;niet
energiezuinige
enDe
duurzame
lichtbronnen
meegerekend.
benodigde
investering zijn
valt al
te koop
enkele
tientjes per
vaakvoor
mee;
energiezuinige
enlichtpunt!
duurzame lichtbronnen
zijn al te koop voor enkele tientjes per lichtpunt!

nodig. Soms functionele verlichting, of puur voor

Gebruik van een LEDstrip in een duintrap. Kan
ook worden gebruikt voor trappen op camping

Gebruik van een LEDstrip in een
toegangshek van een camping. De strip
zorgt ervoor dat het hek in de nacht goed
zichtbaar is.

3 functionele LED-armaturen die kunnen dienen voor de
toegang/ingang van een camping (bij slagboom). Boven:
armatuur van Modernista (www.modernista.nu - fotograaf
Henk Snaterse) - Links armatuur van Philips (Luma), rechts
armatuur van Lightronics (Brisa)
3 functionele LED-armaturen die kunnen dienen voor de
toegang/ingang van een camping (bij slagboom). Boven:
armatuur van Modernista (www.modernista.nu - fotograaf
Henk Snaterse) - Links armatuur van Philips (Luma), rechts
armatuur van Lightronics (Brisa)

bollard voorzien van LED
verlichting voor langs
campingpaden. bron:
www.duurzaambuiten.nl
bollard voorzien van LED
verlichting voor langs
campingpaden. bron:
www.duurzaambuiten.nl
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• bolverlichting waarbij veel licht en energie
aan een hek langs een pad.
naar boven wordt gestraald
• TL-verlichting aan de gevel aan een
receptiegebouw
• een ‘kelderlamp’ voorzien van een gloeilamp
onder aan een hek langs een pad.

Samenvattend
Samenvattend
Denk bij het vernieuwen of vervangen van verlichting
aan:

Denk bij het vernieuwen of vervangen van
verlichting aan:

1: de sfeer en identiteit die je voor je camping wenst in
de avond en nacht.

1: De sfeer en identiteit die u voor uw
strandpaviljoen
wenstenindedesterrenhemel
avond en nacht.
2: donker landschap
beschermen 3:
lichthinder voor mens en dier tegengaan.

2: Gerichte verlichting. Verlicht alleen waar
echt
nodig. Richt
licht
kanisrecht
4: verlicht
alleenhet
waar
datwaar
echthet
nodig
en richt het
naar
beneden
en
laat
de
natuur
en
omgeving
licht recht naar beneden zodat het van een afstand niet
donker.
te zien Er
is. zijn diverse mooie oplossingen in de
markt voor verlichting en aankleding die dit
5: gebruik LED
verlichting
voor energie besparing.
ondersteunen.
Licht
uit na sluiting.
Dimmen is eenvoudig met LED.

6: Gebruik alleen zachte kleuren zoals oranje, geel en
warm wit. Indien kleurherkenning belangrijk is gebruik
dan warmwit met een kleurtemperatuur van maximaal
3000 Kelvin. Overweeg voor de invloed van verlichting
op de bescherming van bepaalde diersoorten een
lichtadviseur te raadplegen.
7: Campings in of nabij Natura 2000 gebied de Manteling
moeten hun verlichting afstemmen met de gemeente en
provincie. Volgens de Wet Natuurbescherming mogen
lichtgevoelige en beschermde soorten niet verstoord
worden.

3: Gebruik LED verlichting voor energie
besparing. Dimmen is eenvoudig met LED.
Gebruik bewegingsdetectoren waar het kan
voor binnenverlichting (bv toilet) en beperk dit
voor buitenverlichting vanwege schrikeffect op
dieren.
4: Wees terughoudend met het (sterk)
verlichten van naamborden, omgeving en het
gebruik van exotische kleuren. Weinig licht in
een warme kleur is vaak subtieler en het
effect door de nachtelijke donkerte is op de
zichtbaarheid en aantrekkelijkheid meestal
groter.
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