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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake donkere

fietspaden

Geachte heer Timmerman,

ln uw brief d.d. lzjanuari 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over donkere fiets-
paden. U geeft hierin aan dat u in de afgelopen tijd veel signalen van plattelandsdor-

pen hebt ontvangen over donkere fietspaden. Ook de media besteden hier aandacht

aan.

Als voornaamste zorgen worden geuit:
. gevaarlijke verkeerssituaties
. ontbreken zichtbare oriëntatiepunten
. minder (sociale) veiligheid
. aardedonkere paden worden minder gebruikt door fietsers

U constateert dat er in de afgelopen tijd proeven gedaan zijn met:
. nieuwe verlichting met behulp van sensoren, zodat verlichting ontbrandt op

moment van gebruik fietspad
. wegbelijningmet'glowinginthedark'wegmarkeringsmateriaal
. verlichting met led-lampen die worden gevoed al dan niet door zonne-energie.

Uw vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq I
Hoe is de stand van zaken met deze proeven en is er een beleid om de problemen en

vraagstukken zoals hierboven zijn geschetst door de dorpen aan te pakken en op te

lossen?
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Antwoord 1

Verschillende proeven worden zowel landelijk als in Drenthe gedaan met de

door u beschreven vormen. Verlichting 'op aanvraag'rs a/s ptTof fussen

De Groeve en Zuidlaren uitgevoerd. Resultaat hiervan rs geweesf dat de ge-

bruiker de voorkeur geeft aan continu brandende verlichting (een laag niveau

is voldoende). Verlichting met led-lampen wordt reeds op grote schaal toege-
past. Voeding hiervan door uitsluitend zonne-energie gebeurt echter op be-
scheiden schaal. Het zijn nu nog kostbare installaties.

Wegmarkeringsmateria al met'glowing i n the d ark' wordt mome nteel d oor de

markt ontwikkeld. Langs een provinciaal fietspad (Diever - Dieverbrug) wordt
hiermee een proef gedaan. Over het fietspad fussen Roden en Peize ziin wii
met een marktpartij in gesprek over welke mogeliikheden hier ziin. De effecti-
viteit en duurzaamheid van dergelijke markering moeten in de praktiik nog
bewezen worden; kosten zijn nu nog hoog. Een monitoringsvraag is fevens of
wegmarkering het gevoel van (sociale) onveiligheid en de gevolgen van ver-

blinding kan wegnemen.

Tot nu toe is er conform het huidige beleid gehandeld: wegen en fietspaden
worden alleen op kruispunten en andere gevaarlijke punten/discontinuiteiten

verlicht.

Uitzonderlijke sffuafres vragen specifieke maatregelen; dit vereist maatwerk en

wordt per situatie beoordeeld. Omdat de verkeersveiligheid hoge prioriteit

heeft, worden ontwikkelingen op het gebied van verlichting nauwlettend ge-

volgd met als resultaat dat innovaties als proef worden toegepast. Mogelijk
wordt door bepaalde maatregelen tevens het gevoel van veiligheid vergroot.

Yraag2
Zijn er voldoende middelen beschikbaar om dit te kunnen realiseren of moeten de

staten hier een voorzet voor maken?

Antwoord 2
Alternatieven voor de traditionele verlichting zijn momenteel kostbaar. Wel zijn

al extra middelen beschikbaar gesteld om in het kader van onderhoud led-
verlichting foe fe passen.

Veel alternatieven zijn echter bedoeld om toe fe passen in specifieke srïuafres

(kruispunten, bochten/discontinuiteiten). Voor de toepassing integraalop en/of
langs een geheel netwerk van fietspaden zijn geen middelen gereserueerd.

Er zijn veel innovatie ontwikkelingen op het gebied van verlichting. W| sluiten

niet uit dat dit in de toekomst andere mogelijkheden van verlichting biedt. De

investering daarvan is nu nog niet in te schatten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter
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Onderwerp: Donkere fietspaden 

 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Onze fractie heeft in de media en via mailverkeer de laatste tijd veel signalen van plattelandsdorpen 

ontvangen over donkere fietspaden.  

 

Hierbij worden als voornaamste zorgen geuit: 

-gevaarlijke verkeerssituaties 

-ontbreken zichtbare oriëntatiepunten 

-minder (sociale) veiligheid 

-aardedonkere paden worden minder gebruikt door fietsers. 

 

Constateringen: 

Er zijn de afgelopen tijd proeven gedaan met: 

- nieuwe verlichting met behulp van sensoren zodat verlichting ontbrandt op moment van gebruik  

  fietspad 

-weg/belijning met “glowing in de dark” wegmarkeringsmateriaal 

-verlichting met led lampen welke worden gevoed al dan niet door zonne-energie. 

 

Vraag: 

-Hoe is de stand van zaken met deze proeven en is er een beleid om de problemen en vraagstukken  

  zoals hierboven zijn geschetst door de dorpen aan te pakken en op te lossen? 

-zijn er voldoende middelen beschikbaar om dit te kunnen realiseren of moeten de staten hier een 

  voorzet voor maken? 

 

Hoogachtend, 

 

 

Dhr. A. Timmerman 

Woordvoerder Verkeer en Vervoer 

Fractie VVD 

 


