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Inleiding 

Bij de behandeling van het Beleidsplan openbare verlichting heeft de voltallige 
gemeenteraad van Stichtse Vecht met de motie ‘Licht in de duisternis’ (M23.2) 
gevraagd om naast de vervanging van de bestaande verlichting ook uitbreiding 
van de verlichting op de fietspaden te onderzoeken. Deze ambtelijke inventarisatie 
geeft daar gehoor aan en onderzoekt de mogelijkheden van uitbreiding van 
lichtmasten langs de slecht verlichte fietspaden in Stichtse Vecht. 
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1. Methodologie 

Lichtscan 
Het bedrijf Nobralux heeft in de hele 
gemeente Stichtse Vecht een lichtscan 
uitgevoerd, van zowel de fietspaden 
als ook van de openbare wegen. In 
juli 2021 is deze lichtscan volledig 
afgerond. De data uit deze lichtscan 
van Nebralux zijn ook de brondata die 
gebruikt zijn voor deze inventarisatie. 

Richtlijnen 
In deze inventarisatie is gebruik 
gemaakt van de richtlijnen openbare 
verlichting ROVL en de NPR13201-1. 
Hierbij is een determineertabel (tabel 
rechts) gehanteerd.  

Parameter Optie Beschrijving WF* Score 

Maximaal 
toegestane 
snelheid 

Laag > 30 km/h 1 

Heel laag 

Extreem druk 

≤ 30 km/h 0 

Gebruikersintensiteit 1 

Zeer druk 0,5 

Druk 0 

Normaal -0,5 

Rustig -1 

Extreem rustig 

Alle verkeer 

-2 

Verkeerssamenstelling Alle weggebruikers 2 

Alle voertuigen Alle weggebruikers m.u.v.  voetgangers 1,5 

(brom)fietsen en 
voetgangers 

1 

Alleen voetgangers 1 

Alleen (brom)fietsen 

Aanwezig 

0 

Geparkeerde voertuigen 0,5 

Niet aanwezig 0 

Omgevingsluminentie Hoog In Nederland bestaat praktisch geen 
situatie die daar aan voldoet 

1 

Gemiddeld Voorbeelden: Winkelstraat, sportveld, 
stationsgebied, luchthaven, reclame-uitingen. 

0 

Laag ‘normale’ situatie -1 

Zichtbaarheid omgeving Nodig Additionele kwaliteitscriteria 

Niet nodig Geen additionele kwaliteitscriteria 

*WF: weegfactor Som van de WF 
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2. Fietsroutes in gemeente Stichtse Vecht 

In deze inventarisatie zijn de voornamelijk utilitaire 
(woonwerk verkeer, schoolroutes etc.) fietsroutes en 
de gecombineerde utilitaire en recreatieve fietsroutes 
meegenomen. De voornamelijk recreatieve fietsroutes en 
de provinciale fietspaden zijn niet meegenomen. 
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3. Inventarisatie verlichting fietsroutes van diverse kernen in Stichtse Vecht 

Maarssenbroek 

Maarssenbroek zit op een 
gemiddelde van 3 lux waarbij de 
fietstunnels ook extra verlicht zijn. 
De norm schrijft minimaal 1,5 lux 
voor fietsroutes. 

Er zijn diverse locaties waar 
een lichtmast bijgeplaatst moet 
worden, voornamelijk op de 
fietskruispunten. Fazantenkamp-Reigerskamp 

1 mast bijplaatsen 
Bisonspoor-Kamelenspoor 1 
mast bijplaatsen 

Maarssen-Dorp 

Maarssen-Dorp zit op een 
gemiddelde van 3 lux, maar wel 
met meerdere donkere locaties. 

Zijlweg Maarssen 
mastafstand verkorten en 3 
masten bijplaatsen 

Oostkanaaldijk Maarssen-
dorp 
10 masten bijplaatsen 
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Maarssen-Dorp - Tienhoven 

Maarssen-Dorp- Tienhoven 
(Maarsseveensevaart) voldoet 
niet aan de eisen omdat dit 
gebied onder de 1.5 lux zit. 

De hoofdrijbaan is verlicht, 
maar het fietspad niet. Over 
een afstand van 3km zouden 
rond de 100 masten bijgeplaatst 
moeten worden. Dit zal wel 
enige lichtvervuiling opleveren 
in het buitengebied. 

Kruising Tuinbouwweg 
2 masten bijplaatsen 
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Kockengen 

Kockengen voldoet gemiddeld 
aan de eisen. Alleen op de 
Kerkweg zouden 4 masten 
bijgeplaatst moeten worden. 

Breukelen - Loenersloot 

Op de Westkanaaldijk 
tussen Breukelen 
en Loenersloot is er 
over een lengte van 
6 km geen verlichting 
aanwezig. Hier 
moeten 200 masten 
bijgeplaatst worden. 

Het Zandpad tussen 
Maarssen en Nieuwersluis 
voldoet in zijn geheel niet 
aan de eisen1. De mast 
afstand is hier te groot 
waardoor de minimale 
lux waarde van 1.5 niet 
gehaald wordt  

1 Dit was al bekend en wordt 
reeds opgepakt in het project 
Zandpad. 
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Conclusie 

Uit deze inventarisatie komen een drietal opties naar voren voor het uitbreiden van het areaal verlichte fietspaden. Deze worden 
hieronder kort weergegeven. 

1. Volledige uitbreiding 

Kosten Aantal masten Aantal armaturen 
bijplaatsen bijplaatsen 

196.600 euro 321 321 

Opmerkingen: 
• Het huidige budget (kpg en vervangingsbudget) is niet toereikend. Dit zou moeten worden meegenomen in kadernota 2023. 
• Dit gaat lichtvervuiling opleveren (bijvoorbeeld bij de Westkanaaldijk en de Maarsseveensevaart) en de vraag is of dat wenselijk is. 

Op deze locaties is nu geen verlichting aanwezig. 

2. Uitbreiding op fietspaden die reeds verlicht zijn 

Kosten Aantal masten Aantal armaturen Verplaatsingen 
bijplaatsen bijplaatsen 

146.600 euro 21 21 10 

Opmerkingen: 
• De kosten kunnen meegenomen worden vanuit het vervangingsbudget met uitvoeringsjaar 2022/2023; 
• Het gaat hierbij om 21 extra lichtmasten in Maarssenbroek (2), Maarssen-Dorp (15) en Kockengen (4). 

3. Volledige uitbreiding verlichting fietspaden in fases met minimale licht vervuiling en energie besparende maatregelen 

1. Uitbreiding op de fietspaden die reeds verlicht zijn; 
2. Westkanaaldijk, Maarseveensevaart. Onderzoek te doen naar kosten van intelligente verlichting met beweging   
    sensoren en voor 2023/2024 een plan te maken met bijbehorende kosten en dit voor te leggen aan de raad. 

Kosten Aantal masten Aantal armaturen Verplaatsingen 
bijplaatsen bijplaatsen 

n.t.b. 321 321 n.t.b. 
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