
Natuurgebieden 
 
Borger-Odoorn is een groene gemeente. In de gemeente liggen natuurgebieden die vrij 
toegankelijk zijn. U kunt er wandelen, fietsen en recreëren. Soms zijn er regels om 
planten en dieren te beschermen. Denk hierbij aan regels voor paardrijden, het gebruik 
van auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen, roken en open vuur. (Zie de wet 
Natuurbescherming http://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-09-01) 
De Hondsrug is een bekend natuurgebied, maar ook het natuurgebied Nieuw-Buinen en de 
Mandelanden (onderdeel van het Hunzedal) zijn prachtige natuurgebieden. 
 
Dankzij een uniek samenwerkingsverband is in 2010 400 hectare nieuw natuurgebied 
(Nieuw-Buinen) ingericht in het Hunzedal tussen Buinen en Exloo. Een groot antenneveld 
(LOFAR) waarmee de ruimte onderzocht wordt, ligt hier nu op kleine terpen ingebed in 
een vogelrijk moeras- en graslandengebied. Een deel van het gebied bestaat uit een 
kwelmoeras. In dit gebied komt kwelwater afkomstig uit de Hondsrug aan de 
oppervlakte. Dit kwelwater staat garant voor het ontstaan van bijzondere 
natuurwaarden. Het LOFAR-gebied heeft zich ontwikkeld tot een bijzonder vogelgebied 
waar het hele jaar door wel iets te ontdekken valt. 
 

  
Foto: Natuurgebied Nieuw-Buinen (foto’s Drentslandschap) 
 
Ook zijn er prachtige bossen in onze gemeente. Hier maken veel wandelaars en fietsers 
(op de fietspaden) gebruik van. 

 
Foto: Hornsedijk in Buinen. 
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Nachtelijk beeld 
De natuurgebieden zijn nog relatief donker. We zien wel dat er steeds meer licht vanuit 
de omliggende dorpen en steden zichtbaar is.  
 
Wet Milieubeheer 
De bescherming van de duisternis en het donkere landschap valt onder de Wet 
Milieubeheer/Activiteitenbesluit. Het beschermen van de duisternis en het donkere 
landschap valt onder de zorgplicht. Het bevoegd gezag kan vanuit haar zorgplicht 
maatregelen of voorzieningen voorschrijven aan inrichtingen zoals gedefinieerd in artikel 
1.1 lid 1 van de Wet milieubeheer.  

 
Foto: Heideveld in Exloo, natuurgebied met rijke flora en fauna dat we willen behouden en dus is er 
geen verlichting. 
 
Beleid 
Borger-Odoorn is zeer zuinig op haar natuurgebieden. Zij wil de flora en fauna 
beschermen. Niet alleen overdag, maar zeker ook in de avond en nacht. Voor de eigen 
inwoners, maar ook voor de toeristen.  
 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vraagt de gemeente vrijwel altijd om 
landschappelijke inpassing, zodat ook een kwaliteitswinst wordt geboekt voor het 
landschap. 
 
Er wordt geen openbare verlichting in natuurgebieden geplaatst. 
 
De gemeente zet zich in om gebieden waar donkerte van belang is, zo donker mogelijk te 
houden. De gemeente gaat, waar van toepassing, in gesprek met eigenaren van 
storende en overbodige lichtbronnen. 
 

Beleidsuitgangspunten: 
- Natuurgebieden worden niet verlicht; 
- De gemeente gaat in gesprek met eigenaren 

van storende en overbodige lichtbronnen. 


