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Bezienswaardigheden 
 
Toerisme is belangrijk voor onze groene gemeente. Jaarlijks komen er grote aantallen 
toeristen. Niet alleen om van de mooie omgeving te genieten, maar juist ook vanwege 
onze oude cultuurhistorie. De gemeente heeft in 2010 het Cittaslow keurmerk 
ontvangen. Een Cittaslow gemeente kenmerkt zich door een prettige leefomgeving en 
haar rijke cultuurhistorie.  

Het keurmerk stimuleert bestuurders, beleidsmakers, instellingen, 
ondernemers en inwoners om verantwoordelijkheid te nemen voor de 
ontwikkeling van de gemeente. Bewust omgaan met natuur en milieu is hierbij 
het uitgangspunt. 

 
De hunebedden trekken jaarlijks veel bezoekers. Maar ook kerken en andere 
monumenten worden bezocht. 
Een aantal kerken en monumenten is verlicht. Deze verlichting is soms de hele nacht aan 
en het licht schijnt vaak alle kanten op.  
 

 
Foto: Zuiderdiep in 2e Exloërmond; Monument brandt de hele nacht. 
 
 
Beleid 
Borger-Odoorn wil monumenten, kerken e.d. niet vanzelfsprekend verlicht hebben. 
Alleen als het een waardevolle toevoeging levert aan het beeld in de avond, wordt er 
verlicht. En dan maar een beperkt aantal uren. In ieder geval wordt de verlichting na 
23.00 uur uitgeschakeld als dit technisch mogelijk is. Indien uitzetten niet passend is, 
wordt de verlichting gedimd.  
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Foto: Kerk N374 in Borger; in de avond prima verlicht, in de nacht kan het uit. 
 
De verlichting dient goed gericht te zijn en niet omhoog te stralen. Zo kan onnodige 
lichthinder en lichtvervuiling verminderd worden.  
Bestaande verlichting in eigendom van de gemeente, wordt de komende jaren (indien dit 
nodig is) vervangen en conform bovenstaande ingericht.  
 
Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, gaat de gemeente Borger-Odoorn in gesprek 
met andere eigenaren van monumenten, kerken, bomen en dergelijke. Gezamenlijk 
wordt bekeken of het mogelijk is om deze verlichting ook na 23.00 uur uit te zetten en 
de verlichting goed te richten, duurzaam en energiezuinig te maken en niet te fel. 

Beleidsuitgangspunten: 
- Alleen verlichten als waardevolle toevoeging is voor de omgeving; 
- Uit na 23 uur of gedimd; 
- Goed gericht licht; 
- In gesprek met derden indien de situatie daarom vraagt. 


