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Onderwerp Statenbrief: Afhandeling motie 2017-64 “Veilige hoofdfietsroute Houten-USP” 
 
Voorgestelde behandeling:  
Kennis nemen van de afhandeling van Motie 2017-64 “Veilige hoofdfietsroute Houten-USP” 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Voorgeschiedenis 
Op 6 november 2017, bij de behandeling van de begroting 2018, heeft u ons per motie opgedragen om: 

• In samenspraak met de betrokken wegbeheerders op het traject Houten-USP, de verlichting en de 
sociale veiligheid in orde te maken.  

• Ervaringsdeskundigheid van fietsers actiever te benutten, wellicht door een provinciaal meldpunt in te 
stellen waar fietsers klachten of tips kunnen melden voor de verbetering van de kwaliteit op 
hoofdfietsroutes. 

 
Met deze brief informeer ik u over de uitvoering van deze motie. 
 
 
Fietsroute Houten-USP 
Tussen Houten en Utrecht USP zijn 3 fietsroutes beschikbaar, waarvan de oostelijke en de westelijke route 
verlicht zijn en enige sociale veiligheid kennen door de aanwezigheid van bewoonde bebouwing. Afhankelijk van 
de herkomst in Houten en de bestemming op USP is de derde en centrale route de kortste route. Deze route 
loopt door het bosgebied Nieuw Wulven, de Marsdijk, Achterdijk, N411 en door landgoed Rhijnauwen. Hiervan is 
alleen het routedeel over de Achterdijk en langs de N411 goed verlicht, op de laan van Rhijnauwen is sporadisch 
verlichting aanwezig. Omdat de route niet in beheer is bij de provincie, is contact gezocht met de wegbeheerders: 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden, de gemeenten Houten en Bunnik. Het gedeelte in het bos is geen 
openbare weg en de eigenaar van het bos, Staatsbosbeheer. Wij hebben verzocht om medewerking bij de 
uitvoering van de door u aangenomen motie. 
 
 
Reactie wegbeheerders 
De betrokken partijen herkennen de maatschappelijke vraag om het aanbrengen van verlichting in het bosgebied 
maar zijn van mening dat het aanbrengen van verlichting onvoldoende is om de sociale veiligheid te verbeteren. 
Door het ontbreken van bewoonde bebouwing over een afstand van circa 3 kilometer zou een situatie van 
schijnveiligheid ontstaan. Ook wordt er op gewezen dat het concentreren van fietsers in de wintermaanden op de 



 
  

andere routes gewenst is, om de sociale veiligheid op deze routes in stand te houden. Staatsbosbeheer meldt dat 
het gebied tussen zonsondergang en zonsopgang gesloten is om de natuur rust te geven.  
 
Gelet op deze reacties zien wij geen mogelijkheid om verlichting op de fietsroute aan te brengen. Mocht zich in de 
toekomst een nieuwe omstandigheid voordoen waardoor verlichting in het bosgebied wel kansrijk wordt, dan 
zullen wij opnieuw met wegbeheerders in contact treden. 
 
 
Meldpunt ervaringsdeskundigheid 
Met betrekking tot het tweede punt uit de motie is onderzocht hoe fietsers hun ervaringen over het fietsen delen 
en welke relevante meldpunten er al zijn voor fietsers. Buiten het monitoren van social media hebben zowel 
gemeenten als de provincie formele meldpunten, die met name gebruikt worden voor acute fysieke knelpunten.  
Hiermee hebben fietsers al veel verschillende mogelijkheden om hun ervaringen te delen en meldingen over hun 
fietsroute te doen. Bovendien zijn deze meldpunten beschikbaar voor alle fietsroutes in heel Nederland waardoor 
melder nooit geconfronteerd wordt met geografische of bestuurlijke grenzen en weer doorgestuurd wordt naar 
een ander meldpunt. Het instellen van nòg een meldpunt is daarom niet raadzaam. Wel is de samenwerking 
tussen de organisaties achter de meldpunten verbeterd, waardoor we beter gebruik kunnen maken van de 
ervaringsdeskundigheid van fietsers. 
    
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het voldoen aan motie 2017-64 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 158 provinciewet 
 
Financiële consequenties 
geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
n.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de afdoening van motie 2017-64 door het college. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
 
 
 
  
De secretaris,  
 


