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Geachte heer Tiemens, 
 
In april heeft het recreatieschap uw brief met kenmerk 81CC7078 ontvangen. In uw brief verzoekt u 
het recreatieschap medewerking te verlenen aan het plaatsen van innovatieve verlichting op het 
traject Houten – Utrecht Science Park, door het bosgebied Nieuw-Wulven en het landgoed 
Rhijnauwen. Middels deze brief brengen wij u graag op hoogte van de reactie van het dagelijks 
bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden op uw verzoek. 
 
Het schap beheert het geasfalteerde pad (2,5 m breed, 3,6 km lang) en de eerste meter berm aan 
beide kanten van het pad. Het fietspad schijnt veelvuldig utilitair te worden gebruikt door de verbinding 
Houten met het Utrecht Science Park. Het dagelijks bestuur begrijpt de wens het pad te voorzien van 
verlichting, maar wenst desondanks geen medewerking te verlenen in het aanbrengen ervan. Hiervoor 
geeft het recreatieschap de volgende argumenten:  
 
- In de verkenning heeft het schap benadrukt dat het pad een recreatieve functie heeft. Dat 

betekent dat het gebruik van het fietspad bedoeld is tussen zonsopgang en zonsondergang en dat 
het fietspad beheerd wordt op basis van deze recreatieve functie. 

- Het aanbrengen van verlichting kan de verwachting bij gebruikers scheppen dat het pad utilitair 
beheerd wordt. Dat zal er bijvoorbeeld tot kunnen leiden dat er seizoensgebonden beheer, zoals 
het strooien van zout in vorstperiodes, verwacht wordt. Het recreatieschap kan geen utilitaire 
fietspaden beheren.  

- Het pad wordt onveilig bevonden door het ontbreken van verlichting. Het is vanzelfsprekend dat 
het recreatieschap streeft naar een hoge veiligheidsbeleving in de recreatiegebieden. Het 
recreatieschap vraagt zich echter af of het aanleggen van verlichting daadwerkelijk de veiligheid 
van het fietspad verhoogt.  

 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het dagelijks bestuur 
 
 
 
 
 
Sofie Stolwijk 
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