
Lichtschouw Buitenveldert 
6 maart 2018  
 
 
Aanleiding 
Tijdens het onderzoek naar levensloopbestendige looproutes rond het Gelderlandplein zijn er door 
bewoners melding gemaakt van drie donkere plekken in de buurt. Plekken waar de straatverlichting te 
kort schiet. Naar aanleiding hiervan is er een lichtschouw gelopen met 2 actieve oudere bewoners uit 
Buitenveldert.  De drie plekken zijn geïntegreerd in de route van de schouw (zie afbeelding 1). Start- en 
eindpunt was het Huis van de Wijk aan de A.J. Ernststraat. 
 
Bevindingen algemeen 
Over het algemeen was de gelopen route vrij goed verlicht. Wel viel op dat de helderheid nogal verschilde 
tussen de verschillende soorten straatverlichting. De bij de schouw aanwezige bewoners hadden een 
voorkeur voor straatlantaarns met “2 armen”, één voor de rijbaan en één voor het fietspad en/of voetpad 
(zie foto’s 2 en 9). Ook viel op dat de nieuwere verlichting, zoals langs de Boelelaan, een veel helderder 
zicht en gelijkmatigere belichting oplevert dan oudere verlichting.  
 

 
Afbeelding 1: route lichtschouw 6 maart 2018 (in rood), naar aanleiding van 3 meldingen (in blauw), looprichting: rode pijlen. 

 
Tijdens de schouw zijn er op een aantal plaatsen foto’s genomen, ter illustratie bij de observaties  
(zie afbeelding 2). Langs de route zijn verschillende kapotte straatlantaarns gesignaleerd (zie afb.3). 
Daarnaast is volgens de deelnemers op een aantal plekken extra straatverlichting gewenst (zie afb. 3).  
De observaties worden hierna in chronologische volgorde beschreven. 
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Afbeelding 2: fotoplekken langs de route Afbeelding 3: gewenste extra lichtpunten (oranje/geel) en kapotte 

verlichting (paars/wit) 

 

    
Foto 1: Relatief donkere hoek net achter de Oba, Willem van Weldammelaan,  
hier zou een extra lichtpunt/straatlantaarn goed zijn. 

 

Foto 2: Willem van Weldammelaan.       Afbeelding 5: Plek en richting foto 2 
Bewoners: Straatverlichting met “2 armen” werkt voldoende goed. Voldoende  
licht op zowel rijbaan als voetpad, hoewel op voetpad niet zo gelijkmatig. 

Foto 

Afbeelding 4: Plek en richting foto 1 

 



 
Melding : Voetpad beginnend aan van Weldammelaan, schuin tegenover Groningenstraat 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Melding bewoner (november ’17): 
 
Donkere hoek doordat straatlantaarn op dit punt 
ontbreekt. Tegels van voetpad liggen scheef en 
los. Veel bladeren op voetpad (herfst). Alles bij 
elkaar een onveilige situatie: door slechte 
verlichting en (nat) blad op het voetpad zijn 
scheve en losse tegels niet te zien: verhoogd 
valrisico. 
 

Observatie schouw  
(maart ’18): 
 
Verlichting op dit punt 
redelijk goed. Tegels zitten 
vast (opgelost na MORA 
melding?). Sommige liggen 
iets scheef, maar veel minder 
scheef dan tijdens melding in 
november ‘17. Bladeren zijn 
opgeruimd (inmiddels is het 
winter), valrisico gemiddeld. 
 
 

Foto 

Afb. 7: Plek en richting foto 4 
 
 
 
 
Foto 4: Opnieuw aangelegd  
fiets- en voetpad langs Boelelaan.  
De zeer heldere en gelijkmatige 
verlichting wordt door de deelnemende 
bewoners als heel prettig ervaren. 

 
 

Foto 3: Verlichting op dit voetpad is 
redelijk goed. 

 

Afbeelding 6: Plek en richting foto 3 

 

Foto 



 
Melding : Voet- en fietspaden langs de Europaboulevard, vlakbij NS Station Rai 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Melding bewoner (november ’17): 
 
Donkere hoek op voetpad en fietspad 
doordat straatlantaarn op dit punt 
ontbreekt.  

Observatie schouw (maart ’18): 
 
Verlichting op dit punt inderdaad 
summier. Donkere plek naast gebouw: 
slecht zicht op voetpad en fietspad. Op 
voetpad bevinden zich ook twee iets 
uitstekende putdeksels. Deze zijn door 
summiere verlichting niet goed te zien: 
valrisico boven gemiddeld. 
Veiligheidsgevoel op dit punt laag door 
donkere plek. 

 
Foto’s 6 & 7:  De twee 
putdeksels op deze plek, bij 
daglicht gefotografeerd.  
Bij donker in avond/nacht  
valgevaar aanwezig door 
combinatie van summiere 
verlichting en vrij brede kieren 
tussen putdeksel en 
stoeptegels. 

Suggestie oplossing:  
 
Een extra lichtpunt op de 
plek waar op de foto 
links de twee bewoners 
staan (vanaf de weg 
gezien net links van de 
twee putdeksels). 

Foto 

Afbeelding 8: Plek en richting foto 5 

 

Foto 5: Donker punt op fiets- en  
voetpad langs Europaboulevard 

 



 
 Europaboulevard van Noord naar Zuid 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melding: Van Nijenrodeweg langs Gijsbrecht van Aemstelpark 
 

 
 
 
 
 
 

Observatie schouw (maart ’18): 
 
Verderop langs de Europaboulevard ter hoogte van het Novotel worden de bomen van 
onderaf aangelicht door in de grasstrook verzonken spots. Dit geeft een mooi effect en zorgt 
tegelijkertijd voor meer licht op het voetpad: prettig. 
Verder lands de Europaboulevard geen bijzonderheden qua verlichting of het ontbreken 
daarvan. 

Foto 

Melding bewoner (november ’17): 
Donkere stukken op voet- en fietspaden 
langs de van Nijenrodeweg.  
Hierdoor onveilig gevoel in avonduren.  
 

Foto 9: eerste stuk Van Nijenrodeweg (gezien vanaf kruispunt 
met Europaboulevard).  
Ook hier straatlantaarns met “2 armen”.  

 

Observatie schouw (maart ’18): 
Langs het eerste stuk van Nijenrodeweg 
(vanaf tankstation gezien)  
zijn de voet- en fietspaden goed verlicht.  
 

Afbeelding 10: Plek en richting foto 9 

 

Foto 8: stukje Europaboulevard ten Zuiden van de De Boelelaan  

(vanaf kruispunt met Europaboulevard gezien)  

 

Afbeelding 9: Plek en richting foto 8 

 

Foto 



 
 

 
Foto 10: Vrij donker stuk in op voet- en fietspad. De bushalte is alleen in  
gebruik voor nachtbus. Zie pijtje op afbeelding 11 voor plek foto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding11: Stuk van Nijenrodeweg vanaf Europaboulevard richting Ontmoetingseiland 
 

 
 
 
 

Mogelijke oplossing:  
 
Op diverse punten bijplaatsen 
lichtpunt (zie kaartje), 
aanlichten van de witte 
buitenmuur van de 
Stadsdeelwerf, reflectie hiervan 
zal voet- en fietspad extra 
verlichten, kapotte 
straatverlichting vervangen. 
Daarnaast zou het van onder 
aanlichten van de levensboom 
een mooi sfeer verhogend 
effect kunnen hebben. 

 

Observatie schouw (maart ’18): 
 
Verlichting op diverse punten 
inderdaad summier door ofwel 
kapotte ofwel ontbrekende 
verlichting.  

Vrij donker stuk naast de stadsdeelwerf Langs 
dit stuk naast de Stadsdeelwerf is het voetpad 
vrij donker, vooral als de verlichting in de 
Stadsdeelwerf uit is.  
 

Goed verlicht stuk langs de van Nijenrodeweg 

Op deze plekken lijkt een lichtpunt 
te ontbreken: donkere plekken op 
voet- en fietspaden. 
(Zie foto) 

Op deze twee plekken is een lamp 
in een bestaand lichtpunt kapot:  
donkere plek (bij ingang Noord - 
Ontmoetingseiland en op van 
Nijenrodeweg). 

Aanlichten levensboom zou mooi zijn! 
 
 
 

Stadsdeelwerf 

Ontmoetings- 
eiland met  
Levensboom 

Foto 


