
 

Gemeente Culemborg 
 

Fietsroutes 
 
Als de Poort van Betuwe, biedt Culemborg prachtige fietsroutes. Langs monumenten, 
kunstwerken en door de groen omgeving. Hier liggen veel fietsroutes. Deze worden niet 
alleen door onze bewoners, maar ook door veel bezoekers gebruikt. Bij fietsroutes speelt 
verkeersveiligheid, het rijcomfort en het gevoel van veiligheid en overzicht een rol. 
 
We hebben twee soorten fietsroutes: recreatieve fietsroutes en doorgaande fietsroutes. 

1. Recreatieve fietsroutes: deze worden voornamelijk overdag gebruikt voor 
recreatief gebruik. 

 
Foto: Meerkade, recreatief fietspad 

 
2. Doorgaande fietsroutes: deze routes lopen door de gemeente heen en worden 

gebruikt om van A naar B te gaan. Dit kunnen ook schoolfietsroutes zijn. 

 
Foto: Wethouder Schoutenweg, fietsroute op het stuk binnen de kom, fietspad los van de rijbaan. 

 
Op sommige wegen ligt het fietspad naast de rijbaan, soms ligt het op de rijbaan of het 
is een vrij liggend fietspad.  
 
 



 

Gemeente Culemborg 
 

 
Directe en indirecte verlichting 
Indien verlichting op een fietsroute staat noemen we dat directe verlichting. Wordt de 
fietsroute verlicht door de weg ernaast, dan noemen we dit indirecte verlichting. 
 
Beleid 
De gemeente maakt een onderscheid ten aanzien van verlichting op de beide soorten 
fietsroutes: 
- Recreatieve fietspaden: Deze worden niet verlicht.  
 
- Doorgaande fietsroutes: Hierbij maken we een onderscheid in binnen en buiten de kom.  

• Fietsroutes binnen de bebouwde kom worden verlicht. De verlichting kan ook 
indirect zijn doordat de naastgelegen weg verlicht is. 

• Andere fietsroutes worden niet verlicht. Een uitzondering is het zeer druk bereden 
fietspad Parallelweg West buiten de bebouwde kom, deze is dynamisch verlicht en 
werkt met detectie. Het nieuwe fietspad Prijsseweg (2019 opgeleverd) wordt op 
de oversteekplaatsen verlicht en verder niet. 

  
De gemeente heeft (nog) geen snelfietsroutes. 
 
De verlichting wordt gedimd of in de late avond/nacht uitgezet zodra dit technisch 
mogelijk is. 
 

 

Beleidsuitgangspunten gemeente Culemborg: 
- Recreatieve fietsroutes worden niet verlicht; 
- Fietsroutes binnen de kom worden verlicht d.m.v. directe of 

indirecte verlichting, anders niet; 
- In de avond dimmen of uitgezet zodra technisch mogelijk. 

 


