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Lansingerland

Inleiding
Op steeds meer wegen in de bebouwde kom is de maximumsnelheid 30 km per uur. Dat juichen wij toe, want de
kans dat je als fietser een ernstig ongeval krijgt is maar liefst 3,5 keer lager dan bij 50 km per uur!
In Lansingerland zijn de meeste wijken en buurten als 30 km/u zone ingericht. Echter verschillende wegen zouden
onzes inziens als 30 km/u weg ingericht moeten worden om de veiligheid ervan te verhogen. Her en der schort
het aan duidelijkheid, omdat bebording ontbreekt, weggedraaid of afgedekt is, of de markeringen op het wegdek
weggesleten zijn. Tekortkomingen die we bij onze rondgang toevalligerwijs tegenkwamen, maar niet direct iets
met 30 is het nieuwe 50 te maken hebben, zijn ook in dit rapport opgenomen. Per kern zijn onze bevindingen
aangegeven.
In 2017 hebben burgers op het Burgerpanel melding gedaan van punten in Lansingerland die zij gevaarlijk vinden.
In dit rapport komen verschillende van deze punten terug. Met de tekst ‘Op de Lijst van Gevaarlijke Punten komt
dit (kruis)punt n keer voor.’ wordt dit aangegeven.
In de bijlage wordt uitgebreid ingegaan op de voordelen van verlaging van de snelheid in de bebouwde kom naar
30 km/u. Bovendien wijs ik u erop, dat ook in 30 km/u zones fietsstroken en –paden gerealiseerd mogen worden
of behouden mogen blijven, en een voorrang voor de fiets mag worden ingesteld.
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Bergschenhoek
1.

Groeneweg

De Groeneweg ligt in een 30 km/u zone. Deze zone begint bij rotonde Berkelseweg.
De schoolzone is extra gemarkeerd met borden en tekens op de weg, doch de markering op de weg is wat
weggesleten. Ook liggen er kussens om het verkeer af te remmen. (51.99492, 4.4951)
 Breng de markeringen op de weg opnieuw aan.
Glasbakken blokkeren de voetgangersoversteek en het zicht op het fietspad. Ze stonden voorheen aan de
overzijde van de Groeneweg, maar zijn vervangen door een ondergrondse container. Mogelijk staan ze er slechts
tijdelijk.
 Zet de bakken als ze nog nodig zijn op een plaats waar ze geen (zicht)hinder opleveren of haal ze anders weg.

Kruising Groeneweg x Beukvaren (51.99619, 4.49679)
De kruising met de Beukvaren laat te wensen over. De fietsers komend over de brug moeten schuin oversteken
naar het links liggende dubbelgerichte fietspad. Dit wordt met belijning aangegeven. Fietsers (schoolgaande
kinderen) steken hier, soms zonder te kijken, over. Dit levert gevaarlijke situaties op. Een automobilist verwacht
een dergelijke schuine fietsoversteek niet.
Op deze kruising evenals de kruising met de Waghenaerdreef ontbreken zebra’s. Voetgangers (ouders die hun
kinderen te voet naar school brengen) moeten maar gewoon oversteken, zonder de bescherming van zebra’s.
Op de Lijst van Gevaarlijke Punten komt dit kruispunt 9 keer voor.
 Beter kunnen fietsers eerst recht moeten oversteken over de kruising en vervolgens bij de zebra recht
oversteken over de Groeneweg. Om dit mogelijk te maken moet de zebra een paar meter worden verplaatst.
 Een andere oplossing is om de schuine fietsoversteek extra te laten opvallen, door aangepaste bestrating en
belijning.
 Aan weerszijden van de brug liggen op de trottoirs betonbanden. Deze leveren eerder gevaar op, dan dat ze
de veiligheid bevorderen. => Gaarne betonbanden weghalen.
 Richt beide kruispunten opnieuw in met zebra’s.
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Kruising Groeneweg x Waghenaerdreef (51.99644, 4.49709)
Eenmaal over de brug op de kruising met de Waghenaerdreef aangekomen, krijg je het gevoel dat de weg verder
gaat als een 50 km/u weg. Op een hoek naar de Waghenaerdreef staat een 30 km/u bord, maar op de hoek van
de Groeneweg niet. Dit leidt tot verwarring en menig automobilist drukt dan ook het gaspedaal wat verder in dan
de bedoeling is.
 Hier graag wat extra bebording ‘30 km zone’ plaatsen en 30-markeringen (om de 100 meter) op de weg aan
brengen, want de weg leent zich ervoor om door te rijden. Dit terwijl het een schoolfietsroute is!

Kruising fietspad x Waghenaerdreef
Het fietspad vanuit het Annie M.G. Schmidtpark over de Waghenaerdreef heeft op de kruising voorrang, maar de
rode loper loopt niet door. Het is een schoolfietsroute.
Dit kruispunt is in de afgelopen jaren al vaker door de Fietsersbond ter sprake gebracht. Op de Lijst van
Gevaarlijke Punten komt dit kruispunt 1 keer voor.
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 Laat de rode loper over de kruising doorlopen.

Toerit Offenbachbaan – Groeneweg (51.99936, 4.50062)
De toerit van de Offenbachbaan naar de Groeneweg v.v. is wel erg smal. Twee auto’s kunnen er niet door en
fietsers komen in het gedrang. Er rijden zelfs bussen over deze smalle toerit. In het verleden is deze omgeving al
vaker door de Fietsersbond bij Beheer & Onderhoud ter sprake gebracht.
Op de Lijst van Gevaarlijke Punten komt dit punt 8 keer voor.
 Een verbreding van deze uit-/toerit is zeer wenselijk.
 Hoewel het 30 km bord op de Offenbachbaan het aangeeft, zou een 30 km bord (herhaling) direct voor de
Groeneweg geen kwaad kunnen, evenals 30-markeringen op de weg.
 Trek de rode loper van het fietspad door.
 Draai het B6-bord in de richting van de weg.

Iets verder op de Offenbachbaan ligt een vreemde oversteek. Bovendien is het fietspad hier niet correct
aangelegd.
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 Leg de oversteek correct aan.
 Trek het fietspad dubbelgericht door vanaf de Jacob Marislaan tot over de kruising met de toerit.

2.

Jacob Marislaan

De Jacob Marislaan is een gebiedsontsluitingsweg waarop een maximum snelheid van 50 km/u geldt.
Toch een paar punten ter verbetering.
Ter hoogte van Jacob Marislaan huisnummer 48 en 104 staat ten onrechte een waarschuwingsbord J24
(brom)fietsers.
 Verwijder deze borden.

Walnoothof
Bij de Walnoothof eindigt het fietspad abrupt. (51.99557, 4.50958)
 Plaats een bord L08 Doodlopende weg (fietspad) aan de lantaarnpaal net na de oversteek.
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Mesdagstraat
Ter hoogte van de Mesdagstraat zijn restanten van een oude fietsoversteek niet verwijderd, waardoor het
plateau en de belijning niet correct zijn.
 Haal de oude fietsoversteek weg en breng het gehele plateau op orde.

Warmoeziersweg
Ook richting Plantenhal (kruising met de Warmoeziersweg, 51.999936, 4.501111) loopt het fietspad dood.
 Plaats een bord L08 Doodlopende weg (fietspad) aan de paal met het G11-bord.
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3.

Oosteindseweg (noord)

51.99229, 4.51464
De Oosteindseweg is een door veel fietsende scholieren gebruikte weg. Op het deel tussen het centrum en de
Kulck geldt een 30 km/u zone. Bovendien zijn er suggestiestroken en wegversmallingen aangebracht.

Op het deel vanaf de Kulck richting Bleiswijk is de maximumsnelheid 50 km/u, zonder suggestiestroken of
wegversmallingen. Waarom? Het is een ander wegvak van dezelfde weg, waarover dezelfde scholieren fietsen!
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 Richt dit deel van de Oosteindseweg ook als 30 km/u zone in met wegversmallingen en suggestiestroken.

4.

Julianalaan

51.98896, 4.50243
Het centrum van Bergschenhoek is een 30 km/u zone. De zone eindigt ter hoogte van de Beethovenlaan.
De Julianalaan kan met zoveel zijstraten, fietsers en voetgangers toch niet als gebiedsontsluitingsweg worden
gekwalificeerd? Zeker niet, als ook de Leeuwenhoekweg waar de Julianalaan op aansluit bij het kombord (nog
voor de T-splitsing) richting rotonde Bergweg-Zuid een 30 km/u weg is.
 Richt de Julianalaan in als een 30 km/u weg.
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5.

Bergweg-Noord

51.98552, 4.49925
Waarom wordt Bergweg-Noord gezien als een gebiedsontsluitingsweg met een maximum snelheid van 50 km/u?
Het is met zoveel erven een erftoegangsweg, waarop een 30 km/u regime zou moeten gelden. Veel fietsende
scholieren en gestreste automobilisten. Een gevaarlijke combinatie. Automobilisten vinden dat fietsers zich niet
aan de regels houden (rijden met 3 naast elkaar, steken schuin over) en fietsers worden door automobilisten van
de weg gereden.
Fietsers mogen om de snelheid van de auto’s in toom te houden bij de Berliner bollen over het smalle randje
fietsen. (Oudere) Fietsers voelen zich daarbij onzeker.
Op de Lijst van Gevaarlijke Punten zijn deze punten 15 keer gemeld.
Bergweg-Noord - fietsoversteek naar tunneltje
51.98059, 4.49736
Op de Lijst van Gevaarlijke Punten komt deze fietsoversteek maar liefst 33 keer voor.
Resumé van de meldingen: de fietsoversteek in de bocht is onoverzichtelijk, fietsers hebben er (in tegenstelling
tot de fietsoversteken op de rotondes) geen voorrang, er is weinig opstelruimte voor fietsers en auto’s rijden er te
hard.
Bergweg-Noord 30 km/u
 Maak van de gehele Bergweg-Noord een 30 km/u zone of een fietsstraat, te beginnen bij de rotonde en te
eindigen in het centrum van Bergschenhoek. Nu begint de 30 km/u zone bij het Polderhuis.
 Door de 30 km/u zone of fietsstraat vóór de fietsoversteek bij het tunneltje te laten beginnen wordt de
snelheid ter plaatse beperkt en het daardoor (hopelijk) veiliger. Zeker als de fietsoversteek ook nog in de
voorrang komt en eventueel uit de bocht geplaatst wordt.
 Maak de doorgang bij de Berliner bollen voor fietsers breder of vervang de Berliner bollen door andere
wegversmallingen (als dat nog nodig is).
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Bergweg-Noord x Europasingel
Op de Lijst van Gevaarlijke Punten komt deze kruising 3 keer voor. Fietsers rijdend van Bergweg-Noord richting
fietstunnel steken schuin over. Automobilisten zijn hierop niet bedacht. Dit levert gevaarlijke situaties op.





De fietsafstand naar het tunneltje is via de binnenbocht is 62 meter en via de buitenbocht 64 meter.
De zichtlijn naar het tunneltje loopt rechtdoor, terwijl de bocht naar rechts er vanaf draait.
De stoep aan de rechterzijde loopt niet mee met de onderbroken lijn die naar het fietspad leidt. De strook
versmalt aan het eind, omdat de stoep wat naar links wijkt.
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Aan de afstand zal het niet liggen – die is via de binnenbocht of buitenbocht gelijk, maar gevoelsmatig denkt de
fietser om te fietsen. De situatie lijkt anti-intuïtief.
 Een mogelijke oplossing is de berm aan de overzijde verder te laten doorlopen (waar nu de witte markering
is), waardoor de fietser meer wordt gedwongen aan de rechterkant te blijven rijden.

6.

Berkelseweg

51.9931, 4.4935
Waarom wordt de Berkelseweg zeker vanaf rotonde Randweg-West tot aan het centrum van Bergschenhoek geen
30 km/u zone? Er zijn vele fiets- voetgangersoversteken en zijstraten waar toch al een 30 km/u regime geldt.
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Berkel
7.

Oostmeerlaan tegenover sportpark (parallelweg)

52.00315, 4.47297
Borden 30 km/u zone en Einde 30 km/u zone ontbreken bij verschillende in-/uitritten.

8.

Oostersingel (vlak bij rotonde Berkelseweg)

51.99683, 4.48614
Het kombord en verkeersbord in de berm is door plantengroei onleesbaar.
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9.

Planetenweg / Oostersingel nabij Edelsteenweg

52.00583, 4.49224
Op de T-kruising Planetenweg – Edelsteenweg – Oostersingel is de bebording voor 30 km volgens onderstaande
foto gerealiseerd.
De Edelsteenweg en de wijk daarachter is een 30 km/u zone, en op het kruispunt is 30 km/u ingesteld. Op de
Planetenweg en de Oostersingel mag 50 km/u worden gereden.

Op zich is de bebording correct. Veel mensen zullen echter de Planetenweg – Oostersingel als één weg zien, zeker
mensen die er niet bekend zijn. Hierdoor ontstaat verwarring. Hoe hard mag je ná de kruising rijden: 30 of 50?
Is de Planetenweg met de vele uitritten wel een gebiedsontsluitingsweg te noemen? De weg voldoet toch eerder
aan de definitie van een erftoegangsweg?!
 Als de Planetenweg als erftoegangsweg wordt gezien, zou daar 30 km/u moeten worden ingesteld.
 Zo niet, dan kan met het plaatsen van een 50 km/u bord na de kruising, zowel op de Planetenweg als op de
Oostersingel, de maximumsnelheid voor iedereen duidelijk worden gemaakt.
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Rodenrijs
10.

Kruising Oude Leeweg - Oude Molendreef

51.99226, 4.46475
Bord 30 km staat wat gedraaid, waardoor het lijkt of het bij de Leeweg hoort.

11.

Kruising Stationssingel - Poldermolenplein

51.99007, 4.4556
Borden 30 km/u zone en Einde 30 km/u zone ontbreken.
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12.

Kruising Oudelandselaan - Andrea Domburgsingel

51.98379, 4.45517
Bord Einde 30 km/u zone is gedraaid.

13.

Zeppelinstraat vlak voor Marconisingel

51.97607, 4.44793
De paal waaraan de borden 30 km/u zone en wachtverbodzone zijn bevestigd, staat scheef.
Bord Einde 30 km/u zone ontbreekt.
Bord G12a is gedraaid.
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14.

Wildersekade overgang naar Bonfut

51.98042, 4.46912
Bord niet leesbaar, staat direct achter dichte begroeiing.
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Bleiswijk
In Bleiswijk zijn alleen de Edisonlaan en de Groene Loper 50 km/u, de overige straten en wegen liggen in 30 km/u
zones.

15.

Groene Loper

52.0113, 4.53532
Op het kruispunt van de Groene Loper met Loevestein staan ten onrechte ‘Einde 30 km/u zone’ en
‘Parkeerverbod zone’ borden. Deze borden gelden voor het autoverkeer en zijn niet van toepassing op het
fietspad. Het lijkt wel of er copy/paste met de andere kruispunten is gedaan. Zie:

Borden G11 en G12 zijn hier eerder van toepassing, met de palen geplaatst aan het begin resp. einde van het
fietspad.
Dit is reeds gemeld aan Eric Korteland (B&O).
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Conclusies en aanbevelingen
In Lansingerland zijn de wijken en buurten ingericht als 30 km/u zones. Her en der schort het aan de bebording,
waarvan in dit rapport melding wordt gemaakt. Een punt van zorg is de gehele Groeneweg. Deze weg is een
schoolfietsroute, maar kent vele tekortkomingen.
Verder zijn er in Bergschenhoek verschillende wegen waar nu een maximum snelheid van 50 km/u geldt, die naar
het oordeel van de Fietsersbond voor de veiligheid beter ingericht zouden kunnen worden met een maximum
snelheid van 30 km/u. Het gaat om de Berkelseweg, Julianalaan, Oosteindseweg (Noord) en Bergweg-Noord.
Over de Oosteindseweg en Bergweg-Noord gaan dagelijks veel kinderen op de fiets naar school. Langs deze
wegen liggen geen vrijliggende fietspaden. Daar is ook geen ruimte voor. Fietsers worden direct geconfronteerd
met auto’s, bussen en vrachtwagens, hetgeen onplezierig en gevaarlijk is. Hierover zijn vele meldingen op het
Burgerpanel gedaan.
De Berkelseweg heeft evenals de Julianalaan vrijliggende fietspaden. Maar er zijn veel fiets- en
voetgangersoversteken, en zijstraten. Ook deze wegen zullen veiliger worden door het instellen van een 30 km/u
regime.

Het geeft een signaal af:
in Lansingerland is de normale snelheid in de bewoonde omgeving 30 km/u!
Alleen op de echt daarvoor ingerichte wegen met gescheiden rijbanen, zoals de
Oudelandselaan en Oostmeerlaan mag dan nog 50 km/u gereden worden.
Heel duidelijk en veilig!

18

Lansingerland

Ter overweging: aanpassing maximumsnelheid binnen de bebouwde kom
Artikel 20 van het RVV 1990 handelt over de maximumsnelheden binnen de bebouwde kom. Hier gelden de
volgende maximumsnelheden:
a. voor motorvoertuigen 50 km per uur;
b. voor bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor:
1. op het fiets/bromfietspad 30 km per uur;
2. op de rijbaan 45 km per uur;
3. op het fietspad, voor de hier bedoelde gehandicaptenvoertuigen, 30 km per uur;
c. voor gehandicaptenvoertuigen, uitgerust met een motor, en snorfietsen als bedoeld in artikel 1, eerste
lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet op het trottoir of het voetpad 6 km per uur.
Zowel in Nederland als in het buitenland is op steeds meer wegen binnen de bebouwde kom inmiddels een
maximumsnelheid van 30 km per uur ingesteld of zijn 30 km/u zones ingericht.
Binnen VVN (Veilig Verkeer Nederland) is in 2014 al het idee geopperd om artikel 20 van het RVV 1990 als volgt te
wijzigen. Binnen de bebouwde kom gelden voor motorvoertuigen de volgende maximumsnelheden:


70 km per uur op in- en uitvalswegen, ringwegen en dergelijke.



50 km per uur op voorrangswegen en wegen die zijn voorzien van een asmarkering.



30 km per uur op overige wegen.



15 km per uur in erven.



voor bromfietsers en invalidenvoertuigen, uitgerust met een motor, 30 km per uur.

Fietsersbond afd. Lansingerland ziet wel wat in deze wijzigingen. Het overgrote deel van de straten en wegen
zouden in bewoond gebied standaard 30 km per uur (of op erven 15 km per uur) worden. Het voorkomt een
oerwoud aan borden. Alleen stroom- en gebiedsontsluitingswegen hoeven voorzien te worden van bebording.
Bovendien kan de politie de maximumsnelheid van 30 km handhaven, omdat hiervoor geen belemmering meer
bestaan vanwege inrichtingseisen.
Idealiter houden mensen zich gewoon aan het geldende snelheidsregime en zouden snelheidsbeperkende
maatregelen als drempels niet nodig hoeven zijn. Nu zit 50 km per uur nog in het hoofd van de mensen, maar na
een paar jaar weet men niet beter dan dat binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid 30 km per uur is. Zo
wordt 30 het nieuwe 50.
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Bijlage
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Addendum
Onlangs hebben verkeersministers en deskundigen uit 140 landen de Stockholm Declaration ondertekend. Deze
Declaration behelst het verhogen van de verkeersveiligheid door o.a. de invoering van een snelheidslimiet van 30
km/u in bebouwde gebieden.
Verschillende dagbladen deden in het afgelopen half jaar melding van het grote aantal dodelijke
verkeersslachtoffers onder voetgangers en fietsers. Tussen 2010 en 2018 waren dat er in Europa meer dan
70.000. Hiervan overleed de overgrote meerderheid na een aanrijding met een motorvoertuig.
Onder andere het AD publiceerde hierover de volgende artikelen.
https://www.ad.nl/auto/fietsers-en-voetgangers-vogelvrij-in-het-verkeer~a03f68e8/
Voor wie meer wil weten is het rapport How safe is walking and cycling in Europe? een aanrader.
https://etsc.eu/wp-content/uploads/PIN-Flash-38_FINAL.pdf
In Oslo was vorig jaar ‘slechts’ één verkeersslachtoffer te betreuren. Uit de grafiek bij het artikel blijkt dat
Nederland, anders dan we zelf zo graag willen geloven, met plaats 11 zeker niet het meest verkeersveilige land in
Europa is. Zie https://www.ad.nl/auto/in-oslo-kan-het-een-verkeersdode-in-heel-2019-geen-enkele-fietser-ofvoetganger~a5e7dfd9/
In een ander artikel worden de maatregelen geschetst die Helsinki heeft genomen om het aantal verkeersdoden
onder voetgangers en fietsers drastisch te verminderen: https://www.ad.nl/auto/waarom-in-deze-stad-vorig-jaargeen-fietsers-en-voetgangers-stierven-in-het-verkeer~a091ee74/

EenVandaag
Het TV-programma EenVandaag ging met de reportage ‘Gemeenten zijn enthousiast over de maximale snelheid
van 30 km/u in binnensteden, automobilisten minder’ in de uitzending van 1 juni jongstleden uitgebreid in op het
verlagen van de maximumsnelheid in de bebouwde kom naar 30 km/u.
In het verleden was Helsinki zeer onveilig en kwamen er jaarlijks 60 tot 80 mensen om in het verkeer. Met
jarenlang gericht beleid is het nu een van de veiligste steden. De belangrijkste maatregel daarbij was het verlagen
van de snelheid van 50 naar 30 km/u. In het afgelopen jaar zijn er geen fietsers en voetgangers in het verkeer
omgekomen. Wel waren er drie verkeersslachtoffers te betreuren: twee motorrijders en één automobilist. Dat is
het laagste aantal verkeersslachtoffers in de stad ooit!
In Rotterdam, een stad met een vergelijkbaar aantal inwoners als Helsinki, kwamen 9 mensen om in het verkeer,
waaronder 6 voetgangers en fietsers. In Amsterdam waren dat er 15 resp. 6.
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Een probleem bij de invoering van een maatregel dat het autorijden raakt, is dat de automobilist er bij voorbaat
op tegen is. Dat blijkt ook uit de opiniepeiling van EenVandaag over de vraag om de maximumsnelheid naar 30
km/u te verlagen:




30% van de respondenten vindt het een goed plan,
59% is er op tegen en
9% weet het niet

Meestal neemt het draagvlak na invoering van een impopulaire maatregel fors toe.
Voor een uitgebreide reportage wordt verwezen naar:
https://www.npostart.nl/eenvandaag/01-06-2020/AT_2135679

Artikel op de website van EenVandaag
Op de website van EenVandaag is naar aanleiding van de TV-uitzending het volgende artikel geplaatst.
Na de snelheidsverlaging op snelwegen is nu de binnenstad aan de beurt. In onder meer Utrecht, Den Haag en
Enschede is 30 km/ uur straks de norm. Amsterdam doet er onderzoek naar. Ondertussen zien automobilisten
niets in zo'n snelheidsverlaging.
Van de mensen met een rijbewijs vindt 61 procent een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in de
Nederlandse binnensteden een slecht idee. 30 procent is voorstander. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag
onder ruim 31.000 leden van het Opiniepanel, waarvan bijna 29.000 automobilisten.
'Wat duurt het allemaal lang hier'
Toch zijn ze in Enschede al ver met het invoeren van 30 kilometer per uur in de hele binnenstad: "Wij vinden het
heel belangrijk dat de binnenstad veilig, bereikbaar en aantrekkelijk is. Te veel autoverkeer maakt de binnenstad
minder leefbaar," legt wethouder Jurgen van Houdt uit.
PVV-raadslid Jan Willem Elferink ziet niets in de voornemens van de gemeente: "Het is al belerend genoeg in
Nederland en in deze gemeente. Het is voor mij heel simpel: je wil veel mensen in de binnenstad. Je wil geen
ergernis, zo van: 'Tjee, wat duurt dat allemaal lang hier.'"
Helsinki als voorbeeld
In de Finse hoofdstad Helsinki is 30 kilometer per uur al ingevoerd. Stond het verkeer er in de jaren 60 en 70 nog
bekend als heel onveilig, door de nieuwe maximumsnelheid en strenge handhaving is dat helemaal omgekeerd.
Vorig jaar kwamen maar drie mensen om in het verkeer, en waren er zelfs helemaal geen slachtoffers onder
fietsers en voetgangers. Een historisch laag aantal voor de stad. In onderstaande video vertellen de
locoburgemeester en politie hoe dat lukte.
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Link naar de video:
https://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m243b330d5c16d0fa005ed8f17c000000.7b27739f284d37f8b07f486
e91bb0424/avrotros/inos/live/video/res720/Nauwelijks-verkeersdoden-in-het-afgelopen--ANO200529SM.mp4
Ooit was het verkeer in de Finse hoofdstad Helsinki erg onveilig, maar tegenwoordig is dat wel anders. Met vorig
jaar bijna geen verkeersdoden is het een van de veiligere steden ter wereld. In deze video zie je hoe dat lukte.
Kans op dodelijk ongeluk veel kleiner
Het lijkt onomkeerbaar dat ook in steeds meer Nederlandse binnensteden niet langer 50, maar 30 kilometer per
uur de maximumsnelheid wordt. Eerder pleitten de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en zelfs autofabrikant
vereniging RAI voor zo'n snelheidsverlaging.
Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee begrijpt wel waarom: "30 kilometer per uur is simpelweg veel veiliger
voor fietsers en voetgangers. De kans dat je een aanrijding overleeft is drie keer zo groot bij 30 kilometer per uur
dan bij 50."
'Mensen moeten eraan wennen'
Dat de meerderheid van de Nederlanders tegen een snelheidsverlaging in de binnenstad is verbaast hem niet:
"Het is een vuistregel. Bij autowerende of -beperkende maatregelen is de meerderheid van Nederland tegen."
Toch vermoedt de hoogleraar dat dit omslaat zodra 30 kilometer per uur in de binnenstad wordt ingevoerd: "Het
is een algemeen patroon. Zodra mensen eraan wennen en zien dat het voordelen heeft voor de veiligheid willen
ze niet meer terug naar de oude situatie."
Nieuwe norm
Van Wee denkt dat uiteindelijk alle steden over zullen gaan op dertig kilometer per uur: "In het verdrag van
Stockholm hebben 140 landen afgesproken dat 30 kilometer per uur de nieuwe norm wordt binnen de bebouwde
kom, waaronder Nederland. Alleen hoe lang het gaat duren is lastig te zeggen. Meestal gaan dit soort ingrijpende
veranderingen erg langzaam."
Link naar het artikel:
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/30-kmuur-rijden-in-de-binnenstad-gemeenten-enthousiast-automobilistenniet/?fbclid=IwAR17U6JuSQsbhSH7mOOV2vx2xJO_2wJYU1tMmnIXoCZ4pC6p01HGaFHlPlM
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