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Memo 

1.1 Aanleiding 
De Cleantech Regio verkent een snelle fietsroute tussen Apeldoorn, Vaassen en Epe. De 

voorkeursroute is het voormalige treinbaanpad. Deze route ligt in een landschappelijk en ecologisch 

kwetsbaar gebied. In de verkenning wordt daarom nadrukkelijk gekeken naar de noodzaak van 

verlichting en mogelijke verlichtingswijzen. In deze memo geeft het Nederlands Licht Instituut haar 

advies. 

1.2 Doelen verlichting  
Verlichting langs fietsroute wordt aangelegd met als doel verkeersveiligheid, routegeleiding of sociale 

veiligheid. Bij een (snelle) fietsroute speelt verkeersveiligheid vooral op kruispunten en routegeleiding 

en sociale veiligheid meer op de tussenliggende wegvakken. Het doel waarvoor verlichting wordt 

geplaatst, is bepalend voor bijvoorbeeld masthoogte, verlichtingsniveau, esthetiek, lichtkleur. 

Aangezien de vraagstelling voortkomt uit gevolgen voor landschap en ecologie, spitst het advies zich 

toe op sociale veiligheid en routegeleiding en dus het verlichten van de wegvakken in het 

treinbaanpad. 

1.3 Verlichting voor sociale veiligheid 
Bij de routekeuze kan voor fietsers sterk meespelen of zij zich ergens veilig voelen. Het treinbaanpad-

tracé is verlicht ter hoogte van de Laan van Fasna en een aansluitend stuk van 900 meter in de 

richting Epe. Op een aantal kruisingen met het autoverkeer is een lichtmast aanwezig. Circa 90% van 

de route is nu onverlicht.  

 

Sociale veiligheid is een gevoel, persoonsafhankelijk en dus zeer subjectief. Mensen voelen zich vaak 

veiliger in een ‘goed’ verlichte omgeving. Met name in de winterperiodes (met zowel de ochtend- als 

avondspits in het donker) kan verlichting positief bijdragen aan het gebruik van de fietsroute. Door 

het beperkte aantal aanliggende woningen kan de aanwezigheid van andere fietsers op het 

treinbaanpad sterk meespelen in het veiligheidsgevoel.  

 

Fietsers voelen zich in algemene zin sneller veilig als het fietspad verlicht is. De wens is vaak groter in 

een omgeving waar meer bomen en struiken langs het fietspad staan. In het open veld is er vaak meer 

zicht (door maanlicht) en zal men de verlichting minder snel missen. De vraag is of het treinbaanpad 

ook in de open gedeelten verlicht moet worden. Wij zijn niet nader ingegaan op de wensen en 

beleving van de fietsers die gebruik gaan maken van de route. Heeft men goed zicht op het fietspad 

en de directe omgeving d.m.v. het normale maanlicht? Het is zo dat het menselijk oog altijd moet 

adapteren. Dit betekent dat bij een overgang van licht naar donker of vice versa het oog altijd even 

moet wennen aan de situatie. Is het oog gewend dan ziet men vaak meer dan men in eerste instantie 

had verwacht. Dit betekent dat het handhaven van de huidige situatie t.p.v. de open velden ook 
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afdoende kan zijn. Indien op andere delen wel verlichting geplaatst gaat worden moet de overgang 

niet te abrupt zijn. 

 

Een ‘goed’ lichtniveau is beschreven in de Richtlijn Openbare Verlichting 2011 en 2016. In de richtlijn 

van 2016 zijn nog een aantal fouten ontdekt waardoor de richtlijn van 2011 nog van toepassing is. Om 

voor de sociale veiligheid op ooghoogte goede verlichting te creëren is een lichtmast (meter of 5 

hoog) het meest efficiënt. Deze hoogte is nodig om met zo min mogelijk lichtmasten het tracé op 

ooghoogte goed te verlichten. Hogere masten geven meer licht naar de omgeving (Flora en Fauna) en 

lagere masten geven weer minder spreiding dus daarvan zijn er meer nodig en gelden hogere 

investerings- en beheerkosten. Een opstelling met lichtmasten draagt bij aan een goed lichtniveau en 

geeft een beter gevoel van sociale veiligheid. Keerzijde van de lichtmasten is dat zij (met name in 

open velden) zichtbaar zijn en daardoor het landschappelijk kunnen ontsieren.  

 

Een alternatief voor hoge lichtmasten, kunnen lage bollards zijn. Deze zijn ongeveer 1 meter hoog. 

Met bollards verbetert het lichtniveau iets en bollards hebben lage vermogens. Op deze lage hoogte 

komt het licht niet goed op ooghoogte omdat het licht van 1 meter hoog naar beneden schijnt. Dus 

dit draagt nauwelijks bij aan de sociale veligheid. Aandachtspunten zijn dat deze bollards vandalisme 

gevoelig zijn (iedereen kan zo bij het armatuur en dit kapot maken) en dat er veel meer nodig zijn (om 

de 15 meter i.p.v. 30 meter bij normale lichtmasten) om redelijke verlichting te krijgen. 

1.4 Verlichting voor routegeleiding 
Bij routegeleiding moet vooral het verloop van een fietspad aangegeven worden. Hiervoor is het niet 

per sé nodig om het fietspad vanaf boven uit te lichten. Er zijn ook mogelijkheden om met (of zelfs 

zonder) lichtbronnen in het fietspad het routeverloop aan te geven. Deze voorzieningen dragen niet 

bij aan het veiligheidsgevoel. 

 

Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om grondspots in het fietspad aan te brengen. Grondspots zijn 

meestal van een laag vermogen en zonder bekabeling (dus op zonne-energie) te verkrijgen. Groot 

nadeel is dat licht rechtstreeks omhoog schijnt (meer lichtvervuiling dan bij lichtmasten). Er is geen 

sprake van horizonvervuiling. 

 

Een tweede optie is om het fietspad niet te verlichten maar te voorzien van ´Glow In the Dark´-

belijning of zeer licht asfalt. Deze reflecteert veel eigen licht (fietsverlichting) en dat geeft een goede 

geleiding.  
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Lichtmast      Bollard   Grondspot 

 

 

1.5 Ecologie en dynamische verlichting 
De flora en fauna is nu gewend aan donkerte. Puur vanuit ecologie zou het wellicht het beste zijn om 

in het geheel niet te kiezen voor verlichting. De laatste technieken bieden mogelijkheden om de 

optredende hinder voor flora en fauna zoveel mogelijk te beperken. Doordat er armaturen zijn met 

verschillende spiegeloptieken kan er bijna altijd gekozen worden voor een armatuur welke specifiek 

het fietspad verlicht en niet de omgeving. De moderne armaturen zijn ook in een slimme variant 

verkrijgbaar. Dit is zogenaamde dynamische verlichting. De verlichting kan ingesteld worden op het 

functioneren op bepaalde tijdstippen of zelfs ‘volgend’ zijn. Komt er een fietser langs dan gaat de 

verlichting aan (of harder branden) en achter de fietser weer uit (of zachter branden).  

 

 

Lichtmasten en bollards kunnen beide uitgevoerd worden met een dynamisch verlichtingssysteem. 

Een verlichting die volledig uit staat en ineens aan springt, wordt door fietsers minder prettig ervaren 

vanwege het schrikeffect. Vaak wordt daarom de verlichting op 20-30% van het gewenste niveau 

(normaal 2-3 lux dus dan lager dan 1 lux) ingesteld.  

 

Ook is in te stellen dat het fietspad alleen verlicht wordt tijdens donkerte en regelmatig gebruik (in de 

spits). De verlichting kan dan bijvoorbeeld worden ingesteld vanaf zonsondergang tot 20.00 uur. Dit 

betekent dat in de zomerperiode de verlichting helemaal niet gebruikt zou hoeven worden.  

 

Er spelen rondom verlichting nog volop ontwikkelingen. Zo is het binnenkort mogelijk om (betaalbaar) 

voor lichtmasten op zonne-energie te kiezen. Hierdoor is er geen bekabeling meer nodig en wordt de 

flora en fauna dus niet verstoord bij het ingraven (beschadigen wortels).  

1.6 Conclusie/advies 
Voor de sociale veiligheid is het gewenst lichtmasten langs de fietsroute te plaatsen. Hierdoor kan het 

gebruik verbeteren, met name in de donkere periodes van het jaar. Afgewogen kan worden om in de 

open gebieden af te zien van verlichting en hier alleen voorzieningen aan te brengen voor de 

routegeleiding. Dit hangt mede af van hoe fietsers hun veiligheid op die routedelen ervaren. Bij een 

eventueel vervolg kan hier nog diepgaander naar worden gekeken. 
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Een tweede overweging is om de verlichting uit te schakelen bij weinig fietsverkeer. Fietsverkeer kan 

in dat geval uitwijken naar bijvoorbeeld de Dorpenroute die voorzien is van verlichting en aanliggende 

woningen kent. Het uitschakelen van de verlichting kan goed zijn voor de flora en fauna langs het 

spoorbaanpad. 

 

Tot slot spelen er nog volop ontwikkelingen rondom verlichting die wellicht goed passen bij de 

belangen en wensen vanuit flora en fauna. Het toepassen van innovaties sluit ook naadloos aan op de 

doelstellingen van de Cleantech Regio.  

 


