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Onderwerp  Verlichting fietspad 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Een aantal jaren geleden is er gelijktijdig met de aanleg van de HOV busbaan Velsen naast de 

busbaan een fietspad aangelegd tussen de Zeeweg en de Duin- en Kruidbergerweg. Dit fietspad 

(Spoorpad) wordt veelvuldig gebruikt en voorziet daarmee in een behoefte. Langs dit fietspad is 

openbare verlichting aangebracht. Tegelijkertijd is ook het aansluitende fietspad tussen de Duin- 

en Kruidbergerweg en het station Santpoort-Noord (’t Princenboschpad) van verlichting voorzien. 

Op dit moment gaat het hele jaar op beide fietspaden de verlichting tussen 19:00 uur ’s avonds 

en 7:00 ’s ochtends uit. Regelmatig krijgen wij het verzoek of de verlichting eerder aan kan en 

langer kan branden. Ook de gemeenteraad heeft hiernaar gevraagd. Aan dit verzoek willen wij 

gehoor geven.  

 

Bij de aanleg van het fietspad is er bewust voor gekozen de verlichting niet de hele avond en 

nacht te laten branden. Kunstlicht kan voor dieren negatieve effecten hebben op hun oriëntatie 

vermogen, leefomgeving en bioritme. 
Gezien de ligging van de fietspaden in de landschappelijk en ecologisch waardevolle binnenduin-

rand en grenzend aan het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, is in dit gebied zoveel mogelijk 

behoud van donkerte gewenst. Daarom is ervoor gekozen langs deze fietspaden verlichting aan 

te brengen die alleen binnen een bepaald tijdvenster brandt. Wel is bij het aanbrengen van de 

verlichting aangegeven dat het tijdsvenster eventueel aangepast kon worden.  

 

Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verruiming van het tijdsvenster hebben wij 

opnieuw een onderzoek laten uitvoeren in het kader van de wet Natuurbescherming.  

Hieruit is gebleken dat het mogelijk is de verlichting aan te laten gaan om 6:00 uur ’s ochtends en 

te laten branden tot 21:00 uur ‘s avonds.  

 

Met deze verruiming van het tijdsvenster zorgen we voor meer veiligheidsbeleving voor de 

fietsers die in de vroege ochtend en het begin van de avond van het fietspad gebruikmaken. 



    

Tegelijkertijd behouden we hier zoveel mogelijk de donkerte die gewenst is voor mens en natuur 

in Velsen. 

 

Begin januari 2021 zal het tijdsvenster worden aangepast. 

  

 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Velsen 

namens dezen, 

 

 

 

 

afdelingsmanager  

 

 

Deze brief is digitaal tot stand gekomen en daarom niet handmatig ondertekend. 


