
 

Gemeente Culemborg 
 

Voetpaden en Achterpaden 
 
Voetpaden 
Wandelen is goed voor de mens en natuurlijk ook voor het milieu alleen ten opzichte van 
autorijden e.d. wandelen is niet persé goed voor het milieu. We hebben vele kilometers 
voetpaden in de gemeente. We kunnen voetpaden onderverdelen in drie soorten: 

1. Voetpaden langs een rijbaan of fietspad; 

 Foto: Van Limburg van Stirumstraat 
 

2. Voetpaden gescheiden door struiken/grasveld van een rijbaan of fietspad liggen, 
maar wel evenwijdig eraan lopen; 

 Foto: Thijsselaan 
 

3. Losse voetpaden. Soms door woonwijken heen of tussen woonwijken. Dit worden 
solitaire voetpaden genoemd. 

 Foto: Steven van Beusichemlaan 
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Sociale veiligheid (en dan vooral het gevoel van veiligheid) speelt met name een rol op 
vrij liggende of solitaire (losse) voetpaden. Vaak worden deze voetpaden gebruikt om de 
honden uit te laten. Als er zicht vanuit de omgeving op de voetpaden is, dan is er sprake 
van enige mate van sociaal toezicht. Echter vaak liggen de voetpaden tussen de wijken 
in zonder dat er zicht vanuit de omliggende omgeving op de paden is.  
 
Achterpaden 
Achterpaden zijn paden die achter de huizen langs lopen. Dit zijn vaak smalle paden om 
toegang te krijgen tot de achtertuinen. De meeste achterpaden, die in eigendom zijn van 
de gemeente, zijn nu verlicht. Maar er zijn ook achterpaden van de 
woningbouwvereniging of particulieren. Deze worden niet per definitie verlicht. Alleen 
indien de woningbouwvereniging daarom verzoekt en de kosten voor aanleg en de 
instandhouding betaald. 

 
Foto: Steven van Beusichemlaan, achterpad van de gemeente dat verlicht wordt. 
 
Beleid voetpaden 
Voetpaden langs een doorgaande weg worden over het algemeen mee verlicht met de 
rijbaan of het fietspad als daar verlichting op staat. Ligt het voetpad gescheiden van de 
rijbaan of fietspad, dan wordt deze in principe niet verlicht. 
 
De gemeente verlicht losse openbare voetpaden niet, tenzij er geen verlichte 
(kortsluitende) alternatieve looproute is. Daarbij moet er ook voldoende sociale controle 
zijn. Dit wordt per situatie beoordeeld.  
Indien een voetpad wel verlicht wordt, dan wordt deze in de avond gedimd en/of in de 
nacht uitgeschakeld als dit technisch mogelijk is. 
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Beleid Achterpaden 
Achterpaden in eigendom van de gemeente worden verlicht. De achterpaden die niet van 
de gemeente zijn, zijn vaak van de woningstichting. Die bepaalt of er wel of geen 
verlichting komt. 

 

Beleidsuitgangspunten gemeente Culemborg: 
- Losse voetpaden worden niet verlicht, tenzij er geen verlichte 

(kortsluitende) alternatieve looproute is. 
- Achterpaden in eigendom van de gemeente worden verlicht. 


