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ACHTERPADEN C6
WAT

Het achterpad is overzichtelijk en goed verlicht.

HOE

Het achterpad, inclusief eventuele verbindingspaden:
• Is bij duisternis altijd voorzien van verlichting met een kleurweergave van minimaal 60 (Ra).
• Heeft verlichting:
- met een lichtpuntafstand van maximaal zes keer de lichtpunthoogte;
of
- bij aanwezigheid van voldoende bergingen, dan aan elke berging in de tuin, zo hoog mogelijk, met een maximale afstand van
0,3 meter vanaf de grens van het achterpad, met een maximale onderlinge afstand van 12 meter;
of
- via openbare verlichting met een gemiddelde horizontale verlichtingsterkte van minimaal 2 lux (Egem), met een gelijkmatigheid van
tenminste 0,15 Uh.
De verlichting moet altijd door middel van schemerschakeling worden ingeschakeld.
• Als het achterpad onoverzichtelijke hoeken heeft, moet het pad voorzien zijn van vandalismebestendige spiegels om zicht in de
paden mogelijk te maken. Deze spiegels moeten voldoen aan SKG KE 572.
• Overhangend groen of op het achterpad staande bouwsels en/of obstakels moeten worden weggehaald.

Afhankelijk van het eigendom van een achterpad, geldt eis C6 of O4.
Achterzijden van woningen zijn kwetsbaar voor inbraken. Achterpaden
bieden inbrekers de mogelijkheid te kijken waar ze ongestoord hun gang
kunnen gaan. Gebruikers voelen zich vaak onveilig in smalle, onoverzichtelijke en onverlichte paden. De eisen van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen richten zich op het terugdringen van de anonimiteit en het verhogen van betrokkenheid in de paden, door goede verlichting en
overzichtelijkheid. Wanneer het pad een breedte heeft van meer dan vier
meter wordt het geen achterpad meer genoemd.

Onderhoud en elektriciteit komen bij een verlichtingsarmatuur op de
berging voor rekening van de bewoner. Een verlichtingsarmatuur moet
het achterpad verlichten en geen schaduwen werpen. Verlichting bij de
ingang van het pad, op de openbare weg is meegenomen maar niet voldoende. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen stelt geen eisen aan het

TOEPASSING EN INTERPRETATIE
Verlichting en spiegels op hoeken en aftakkingen, zorgen ervoor dat een
achterpad, ook in het donker, te overzien is. De kans dat iemand een
eventuele inbreker herkent is groter. Het veiligheidsgevoel van bewoners
neemt toe, evenals het gebruiksgemak van het pad. Door weelderig
groen of dikke hagen terug te snoeien en illegale bouwsels te verwijderen, krijgt het achterpad zijn oorspronkelijke breedte. Een afgesloten
achterpad moet ook aan de eisen voldoen. Het Politiekeurmerk Veilig
Wonen geeft de voorkeur aan openbare verlichting. Openbare verlichting wordt namelijk geregeld onderhouden. Ook is het mogelijk om het
achterpad te verlichten met een verlichtingsarmatuur op de berging.
Bij verlichting door verlichtingsarmaturen op bergingen is de leidraad
dat tenminste aan één zijde van het achterpad iedere tuin een berging
heeft die grenst aan het achterpad.
Ingeval verlichtingsarmaturen aan de bergingen worden geplaatst aan
de zijde van het achterpad gelden de volgende voorwaarden:
• er grenzen voldoende bergingen aan het achterpad;
• op de bergingen is een verlichtingsarmatuur aangebracht met een
maximaal onderlinge afstand van twaalf meter;
• de verlichtingsarmaturen zijn schemergeschakeld;
• de verlichtingsarmaturen zijn zo hoog mogelijk bevestigd.

Fout: obstakels moeten worden verwijderd. De onderlinge afstand tussen de lichtpunten bedraagt maximaal zes keer de lichtpunthoogte.
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niveau van de verlichting. De norm voor openbare verlichting is de richtlijn. Vooral gelijkmatig licht is belangrijk.

Afsluiten/compartimenteren
In nieuwbouwprojecten die onder het Politiekeurmerk Veilig Wonen worden aangelegd mogen achterpaden geen doorlopende achterpadenstructuur hebben en zijn voorwaarden gesteld aan het aantal toegangen. Als
de situatie daartoe aanleiding geeft, is het ook in de bestaande bouw
raadzaam om doorlopende achterpaden af te sluiten.
Doodlopende paden hebben als voordeel dat er geen netwerk van
achterpaden ontstaat, waardoor niemand zich ongezien door de wijk
kan bewegen. Bij een doorlopende achterpadenstructuur worden deze
achterpaden in de praktijk ook gebruikt door fietsers en bromfietsers.
Hierdoor kan overlast ontstaan. Als het achterpad geen doorgaande
route meer vormt, is het pad minder aantrekkelijk voor onbevoegden. Er
moet verlichting aan het einde van het pad zijn zodat je, als je in het pad
bent, altijd naar het licht toe kan kijken. Een achterpad doodlopend
maken kan bijvoorbeeld door het doortrekken van tuinen of het plaatsen van een afscheiding van minimaal 1,8 meter hoog in het pad. Dit zijn
betere vormen van afsluiting van een achterpad dan een hek. Bij een hek
moeten immers ook maatregelen genomen worden om overklimming te
voorkomen. Een hek vraagt ook om discipline van de bewoners. Nadelen
van een hek zijn ook dat er veel sleutels in omloop zijn. Daarnaast kan
een dichtvallend hek geluidsoverlast veroorzaken. Er is niet altijd een
muur om de poort tussen te zetten. Drangers werken vaak niet meer na
enige tijd. Spelende kinderen kunnen niet makkelijk heen en weer tussen de woning en de openbare ruimte. Als bewoners worden betrokken
bij de beslissing om het achterpad af te sluiten met een hek, werkt het
vaak wel goed. Op dat moment bestaat er namelijk draagvlak om het
hek goed te gebruiken.
Het hek:
• Biedt doorzicht naar het achterliggende pad of terrein, bijvoorbeeld
door het toepassen van een spijlenhek. De afstand tussen de spijlen is
minder dan vijftien centimeter.
• Is minimaal 1,80 meter hoog.
• Is zelfsluitend.
• Is voorzien van een flipperbeveiliging.
• Is van de binnenkant zonder sleutel te openen. Het bedieningspunt
dient afgeschermd te worden tegen manipulatie vanaf de buitenzijde.

Spiegels kunnen het overzicht verbeteren. Zorg ervoor dat spiegels geen zicht bieden
op de achtertuinen in verband met de privacy van bewoners.

Verlichting op deze wijze binnen dertig centimeter van de erfgrens en maximale
onderlinge afstand van twaalf meter

Om bediening van het bedieningspunt van buitenaf te voorkomen, kan
een beschermingsplaat worden aangebracht met een minimale afstand
tussen het bedieningspunt van 70 cm. Hierdoor wordt bediening door
handreiking voorkomen. Over het algemeen volstaat een beschermingsplaat als het bedieningspunt bestaat uit een draaiknopcilinder. Als het
bedieningspunt aan de binnenzijde bestaat uit een deurkruk dan is een
beschermingsplaat niet afdoende. Deze deurkruk kan namelijk eenvoudig met een hulpmiddel, bijvoorbeeld een stok of een tak, bediend worden. Hierbij kan een kokervormige (rond of rechthoekig) afscherming
een oplossing zijn.

Fout: s’avonds is dit een donker achterpad met overhangend groen en geen
verlichting
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