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Samenvatting
In de dagelijkse praktijk komen nog steeds situaties voor die niet voldoen aan de basiskenmerken
voor een Duurzaam Veilige inrichting. Het is belangrijk om de basisprincipes voor een Duurzaam
Veilige inrichting strikter toe te passen, zeker bij de introductie van GOW30 als nieuw
inrichtingsprincipe voor uitzonderingssituaties.
Bij het strikter toepassen van de Duurzaam Veilig basiskenmerken kan gebruik worden gemaakt
van mogelijkheden die de wetgeving en richtlijnen reeds bieden om aan specifieke
aandachtspunten in situaties tegemoet te komen. Enkele voorbeelden zijn:
• Fietspaden langs ETW30
• Onverplicht fietspad in plaats van verplicht fietspad langs ETW30
• GOW30 met of zonder fietspaden (met een eigen specifieke vormgeving) in
uitzonderingssituaties waar geen andere oplossingen mogelijk zijn
• Meer toepassen van ETW15 (erf) in plaats van ETW30
Aanleiding
In de dagelijks adviespraktijk komen we allerlei vormen van wegen binnen de bebouwde kom
tegen. In veel gevallen wordt gelukkig voldaan aan de basiskenmerken voor een Duurzaam
Veilige inrichting. Maar er zijn ook heel veel situaties die nog steeds niet voldoen. De Duurzaam
Veilig basiskenmerken worden als keurslijf ervaren en dus gebeurt er al tijden niets of er worden
maatregelen genomen die de twijfel bij de weggebruiker in stand houden of nog groter maken.
Enkele voorbeelden wil ik hier toelichten om te bekijken welke mogelijkheden er zijn binnen
Duurzaam Veilig. Leidraad is natuurlijk de verkeersveiligheid.
Toepassing en ervaringen
Voorbeeld 1: 50 km/uur met fietsers op de rijbaan
Een nog regelmatig voorkomende situatie is de 50 km/uur weg met fietsers op de rijbaan. Vaak
wegen die de hoofdroute door dorpjes vormen of dijkwegen. Ruimte voor vrijliggende fietspaden
is er niet vanwege naastgelegen bebouwing. Deze wegen zijn van oorsprong 50 km/uur wegen
met een asmarkering en sinds de introductie van Duurzaam Veilig is nooit de stap naar een 30
km/uur zone gemaakt. Vaak vanwege de ontsluitende functie voor een kern, de busroute, de
bevoorradingsroute of de te verwachten trillingshinder. Ingrepen in de verkeersstructuur om de
verkeersfunctie te verleggen (randwegen) bleken kostbaar of niet inpasbaar (natuur). Eigenlijk
wordt de verkeersveiligheid van met name de fietser ondergeschikt geacht aan de
verkeersfunctie van de weg.

Voorbeeld: 50 km/uur straat met fietsers op de rijstroken (ongewenst)

Voorbeeld: 50 km/uur straat met fietsers op (te smalle) fietsstroken naast (te smalle) rijstroken
(ongewenst)

Voorbeeld: 50 km/uur straat met (te smalle) fietsstroken en één rijloper voor auto’s (ongewenst)
Het uitgangspunt van Duurzaam Veilig is echter dat bij een snelheid van 50 km/uur snelverkeer
en langzaam verkeer van elkaar worden gescheiden. Het is tevens vanwege het massaverschil
ongewenst deze verkeersdeelnemers te mengen. Als mengen onontkoombaar is zou je in ieder
geval moeten zorgen voor een lage snelheid. Of dit nu in de vorm van een ETW30 (30 km/uur
zone) of een GOW30 (hierna meer) is, is in dat geval minder belangrijk. Maar instandhouden van
een snelheidsregime van 50 km/uur zou niet meer voor moeten komen.
Voorbeeld 2: steeds drukker wordende straten in 30 km/uur zone
Soms zijn wegen in het verleden als 30 km/uur zones ingericht. In de loop der tijd is de
hoeveelheid autoverkeer en fietsverkeer toegenomen vanwege nieuwbouwontwikkelingen en de
autonome groei van het verkeer. De fietser voelt zich niet veilig op de rijbaan met het drukke
autoverkeer. Er is geen mogelijkheid om een alternatieve autostructuur te realiseren. Er is in
principe wel ruimte om fietspaden te realiseren, maar dat gebeurt niet omdat op 30 km/uur
wegen geen fietspaden horen.
Het is inderdaad zo dat in de basiskenmerken Duurzaam Veilig niet wordt gesproken over een
vrijliggend fietspad langs een ETW30. Maar er staat dus ook niet dat dit niet zou passen binnen
Duurzaam Veilig. Duurzaam Veilig gaat uit van scheiding bij 50 km/uur en menging bij 30 km/uur.
Scheiden moet bij 50 km/uur en mengen mag bij 30 km/uur. Door toch fietspaden toe te passen
langs drukke ETW30 wegen, maak je de situatie niet onveilig. In tegendeel: de situatie wordt
veiliger dan het in stand houden van de menging op een drukke ETW30.

CROW Ontwerpwijzer fietsverkeer adviseert fietspaden op 30 km/uur straten bij meer dan 4 a
5.000 auto’s per etmaal
Voorbeeld 3: weg in 30 km/uur zone met vrijliggende fietspaden
Soms worden toch fietspaden langs ETW30 wegen toegepast. Dat is voor drukke ETW30’s een
goede oplossing om de fietser een veilige ruimte aan te bieden. Vrijwel altijd hebben de
fietspaden de status van verplicht fietspad (bord G11). Met andere woorden: fietsers zijn
verplicht om het fietspad te gebruiken en mogen niet op de rijbaan fietsen. Inmiddels wordt de
groep fietsers steeds groter en diverser (e-bike, bakfiets, e-bakfiets, wielrenners). Tevens moet
een fietspad steeds vaker worden gedeeld met andere weggebruikers (skaters, wandelaars,
snorfietsen) waardoor het daar ook erg druk wordt. Maar uitwijken naar de rijbaan is wettelijk
niet toegestaan.
Niet elke fietser is hetzelfde. Sommige fietsers zullen elk risico mijden en graag het fietspad
gebruiken. Anderen voelen zich prima op hun gemak tussen het autoverkeer omdat zij een wat
hogere snelheid hebben of wat meer risico accepteren. Aangezien de rijbaan nog steeds een
ETW30 is zou de keuze voor de positie van de fietser (fietspad of rijbaan) ook door de fietser
gemaakt kunnen worden. Dit kan door een onverplicht fietspad (bord G13) in te stellen in plaats
van een verplicht fietspad. Doordat er toch fietsers op de rijbaan rijden zal ook voor
automobilisten duidelijker zijn waarom zijn nog steeds 30 km/uur moeten rijden ondanks het
vrijliggende fietspad.

Bord G13 onverplicht fietspad (links) in plaats van bord G11 verplicht fietspad bord (rechts)

Voorbeeld: onverplicht fietspad naast een erftoegangsweg (waarop fietsers dus ook zijn
toegestaan) (weinig gebruikte mogelijkheid)
Voorbeeld 4: GOW30 als extra wegcategorie
Het laatste jaar wordt regelmatig gepleit voor het invoeren van de standaard snelheidslimiet van
30 km/uur binnen de bebouwde kom met een 50 of 70 km/uur regime als uitzondering. De
achtergrond is dat een lagere snelheid leidt tot minder (ernstige) ongevallen. Het wordt dus
veiliger als er op meer wegen een snelheidsregime van 30 in plaats van 50 gaat gelden.
Welke bestaande wegen zouden in aanmerking komen voor 30 km/uur in plaats van het
bestaande 50 km/uur? Het is niet de bedoeling om op alle bestaande 50 km/uur wegen 30
km/uur in te voeren, maar de volgende bestaande wegen liggen erg voor de hand:
• grijze wegen (50 km/uur wegen zonder fietsvoorzieningen)
• 50 km/uur wegen met fietspaden maar met geluid- en trillingsoverlast
• 50 km/uur wegen met fietspaden waar sprake is van grote omgevingsinvloed (winkels,
scholen)

Het idee is dat GOW30 zich qua bebording onderscheid van de ETW30 door het gebruik van het
bord 30 (A01 30) in plaats van het bord ‘zone 30’ (A01 30 zb). Maar de inrichting moet natuurlijk
ook anders zijn. Daarbij kan een GOW30 met en zonder fietspaden worden uitgevoerd.
Hoe zou de inrichting van een GOW30 er uit kunnen zien? Voor GOW30 is een afzonderlijke
insteek gewenst afhankelijk van de aanwezigheid van fietspaden:
• Wel fietspaden: benadrukken dat het geen 50 km/uur weg is ondanks de fietspaden. Dit kan
met name door geen as- en kantmarkering te gebruiken (kenmerk GOW50) en een krap
profiel toe te passen.
• Geen fietspaden: Beter benadrukken aanwezigheid fietsers op de rijbaan vanwege
verkeersfunctie voor het gemotoriseerd verkeer. Dit kan met name door voldoende brede
fietsstroken toe te passen met een duidelijke markering. Dit gaat dan ten koste van de
middenrijloper voor het autoverkeer (smal, geen asmarkering). Fietsstroken worden
conform de basiskenmerken Duurzaam Veilig niet toegepast op ETW30.
Hiermee ontstaat naast de bebording een duidelijk afwijkende vormgeving van de GOW30 ten
opzichte van de GOW50 en de ETW30.

GOW30: Bord A01 30 (links) in plaats van zonebord A01 30 zb (rechts)
Voorbeeld 5: wegen in 30 km/uur zones met lengtemarkering
In de huidige situatie worden nog regelmatig fietsstroken toegepast op wegen in 30 km/uur
zones. De basiskenmerken voor ETW30 schrijven echter voor dat op dergelijke wegen nimmer
witte lengtemarkering wordt aangebracht. Dit om de herkenbaarheid van ETW30 ten opzichte
van GOW50 te verduidelijken. Deze situaties zouden qua vormgeving dus moeten worden
aangepast (bijvoorbeeld naar een fietsstraatachtig profiel).
Dit wordt nog belangrijker als het principe GOW30 bij uitzondering zou worden toegepast op
bestaande grijze 50 km/uur wegen. Als je GOW30 als herkenbare afwijkende situatie aan de
weggebruiker wil presenteren zou het logisch zijn om fietsstroken alleen toe te passen op
GOW30 en niet meer op ETW30.
Voor bestaande ETW30 met fietsstroken zijn er dus twee mogelijkheden:
• ETW30 aanpassen naar fietsstraat-achtig profiel zonder fietsstroken
• ETW30 aanpassen tot GOW30 met fietsstroken

Voorbeeld: 30 km/uur zone met lengtemarkering in de vorm van (te smalle) fietsstroken
(ongewenst)
Voorbeeld 6: erf (ETW15) in plaats van ETW30
Het erf (ETW15) wordt slechts beperkt toegepast in de huidige situatie. Veelal in de
oorspronkelijke woonerven uit de jaren ’70 van de vorige eeuw en in winkelgebieden. Toch zijn
er regelmatig situaties in woonwijken die binnen een 30 km/uur zone liggen en die qua
vormgeving en gebruik prima als erf zouden kunnen worden bestempeld. Het gaat dan
bijvoorbeeld om erg smalle straten waar fietser en auto elkaar nauwelijks kunnen passeren of
straten die geen trottoir hebben of een slechts een smal (loop)strookje op hetzelfde niveau als de
straat. 30 km/uur is dan eigenlijk al te hard en 15 km/uur past beter bij de situatie.
Maar het is ook mogelijk om het erfprincipe vaker toe te passen in nieuwe situaties of bij
herinrichtingen. Het erf-regime kan bijvoorbeeld ondersteunend zijn aan Shared Space
inrichtingen. Maar ook rustige woonstraten aan de uiteinden van woonwijken kunnen als erf
worden ingericht in plaats van 30 km/straat.

Voorbeeld: 30 km/uur-zone waar voetgangers op straat lopen vanwege te smal en slecht
bruikbaar trottoir (ongewenst)

Voorbeeld: 30 km/uur-zone waar voetgangers op straat lopen vanwege niet bruikbaar trottoir
(ongewenst)

Voorbeeld: 30 km/uur-zone waar voetgangers op straat lopen vanwege ontbreken trottoir
(ongewenst)

Bij straten zonder volwaardig trottoir liever een erf dan een 30 km/uur-zone

Conclusies
In de dagelijkse praktijk komen nog steeds situaties voor die niet voldoen aan de basiskenmerken
voor een Duurzaam Veilige inrichting. Het is belangrijk om de basisprincipes voor een Duurzaam
Veilige inrichting strikter toe te passen, zeker bij de introductie van GOW30 als nieuw
inrichtingsprincipe voor uitzonderingssituaties.
Bij het strikter toepassen van de Duurzaam Veilig basiskenmerken kan gebruik worden gemaakt
van mogelijkheden die de wetgeving en richtlijnen bieden om aan specifieke aandachtspunten in
situaties tegemoet te komen.
Aanbevelingen
Hanteer de regel ‘50 km/uur: scheiden moet; 30 km/uur: mengen mag’ strikt. Na 30 jaar
Duurzaam Veilig wordt het tijd dat mengen bij 50 km/uur niet langer meer als ‘tijdelijke’ situatie
wordt geaccepteerd.
Verwar ’30 km/uur: mengen mag’ niet met ’30 km/uur: mengen moet’. Het ligt wellicht niet voor
de hand om fietspaden langs 30 km/uur straten te realiseren, maar als de hoeveelheid auto’s en
fietsers erom vraagt is dat toch veiliger dan te blijven mengen om dat dat volgens de richtlijnen
het ideaalbeeld is.
Overweeg de toepassing van onverplichte fietspaden naast 30 km/uur straten in plaats van de
standaard toegepaste verplichte fietspaden. De keuze om de rijbaan of het fietspad te gebruiken
is aan de fietser. De groep fietsers is zo heterogeen dat ook de voorkeur per fietser zal
verschillen.
De GOW30 is een goede toevoeging aan bestaande Duurzaam Veilig wegcategorieën ETW30 en
GOW50, maar pas hem alleen toe in bestaande knelpuntsituaties waar echt geen andere
mogelijkheid is om alsnog een ETW30 of GOW50 te realiseren en zeker niet in nieuwe situaties.
Kies voor een vormgeving die duidelijk afwijkt van de basiskenmerken van GOW50 en ETW30.
Wees kritisch op bestaande 30 km/uur zones. Deze voldoen regelmatig niet aan de Duurzaam
Veilig basiskenmerken. Door deze hieraan aan te passen wordt het verschil tussen ETW30 en
GOW30 voor de weggebruiker duidelijker.
Pas vaker een erfregime toe in krappe straatjes in huidige 30 km/uur zones. Vaak is 30 km/uur in
deze straten nog steeds te hard.

