
 
Hierbij antwoord op de toezegging van de wethouder "komt terug op suggesties dynamische 
verlichting doorfietsroute Ten Boer" 
 
Een aantal jaren geleden is het zeer smalle fietspad Stadsweg tussen Ten Boer en Groningen 
verbreed naar 3 meter. Inmiddels is het een belangrijke schakel in de Doorfietsroute Groningen-Ten 
Boer (voorheen provinciale Fietsroute Plus). Het fietspad is buiten de bebouwde kom niet verlicht, 
met uitzondering van de kruispunten met de zijwegen in verband met de verkeersveiligheid. Vanuit 
zowel het gemeentelijk als het provinciaal beleid worden fietspaden buiten de bebouwde kom in 
principe niet verlicht. Daarvoor is een aantal redenen.  
 
Ten eerste komt verlichting op dergelijke fietspaden de sociale veiligheid niet ten goede. Het leidt 
namelijk tot schijnveiligheid. De verlichting zorgt ervoor dat fietsers al van verre zichtbaar zijn. De 
kans dat een fietser het slachtoffer van een misdrijf wordt, wordt hierdoor eerder groter dan kleiner. 
Ten tweede is het zo dat één van de kwaliteiten van ons buitengebied is dat het er donker is met 
relatief weinig lichtvervuiling. Het is provinciaal beleid om de provincie zoveel mogelijk donker te 
houden. Ook vanuit ecologisch perspectief heeft zo min mogelijk verlichting de voorkeur. Ten derde 
geldt dat er voor fietsers een goed alternatief beschikbaar is, namelijk het fietspad langs de N360 
(Rijksweg). Door de woningen die langs het fietspad zijn gelegen en het aanwezige autoverkeer, is de 
sociale veiligheid hier een stuk groter dan op het fietspad Stadsweg. Fietsers kunnen kiezen waar ze 
willen fietsen. Ten slotte geldt dat er bewust gekozen is voor een betonverharding in plaats van 
asfalt. Beton is namelijk veel lichter en heeft daardoor in het donker meer contrast. Om het contrast 
verder te vergroten, denken we samen met de provincie na om op fietspaden buiten de bebouwde 
kom standaard kantmarkering toe te passen. 
 
Ik ga ervanuit dat u hiermee voldoende op de hoogte bent gebracht.  
 
Met vriendelijke groet, 
Philip Broeksma 
 
 


