
De fietser centraal
De positie van de fiets op 30 km-straten



Werkwijze

Zowel de specialisten van de Fietsersbond als de 
lokale vrijwilligers die contact onderhouden met ge-
meenten, hebben gekeken welke criteria van belang 
zijn. Hiervan werd een vragenlijst gemaakt waarin 
naar de oude en nieuwe situatie werd gevraagd. De 
vragen gingen over de volgende onderwerpen:

• fietspaden en fietssuggestiestroken
• de verschillende wegdeksoorten: asfalt, klinkers 

en beton 
• de voorrang voor fietsers
• de status van de route (hoofdfietsroute)
• snelheidsremmende maatregelen
• aanwezigheid van OV
• gebruiksdoel van de route
• alternatieve routes
• stoepen
• snelheid en hoeveelheid motorvoertuigen
• handhaving
• wegbreedte
• hoeveelheid fietsers

Tot slot werd er gevraagd naar de waardering voor 
de oplossing (veiliger en cijfer). Na een uitvraag bij 
onze vrijwilligers waren er twintig inzendingen. 
De uitkomsten van de vragen staan op onze site: 
fietsersbond.nl/30kmstraten 

Uitkomsten

De onderwerpen die de meest interessante  
uitkomsten opleverden waren:
• de verschillende wegdeksoorten: asfalt, klinkers 

en beton
• snelheidsremmende maatregelen
• snelheid en hoeveelheid motorvoertuigen

Wegdek: asfalt of klinkers

Een basiskenmerk van Duurzaam Veilig (vertaald in 
CROW-richtlijnen) in 30 km/u zones is een wegdek 
van klinkers. De inzendingen lieten voor vier locaties 
zien dat fietsers het asfalt werd ontnomen en  
genoegen moesten nemen met klinkers in de nieuwe 
situatie, wat oncomfortabeler is en ook riskanter bij  
gladheid. Daarvan ging het om twee hoofdfietsroutes: 
de Nieuwstraat te Almelo en een deel van de zeer 
lange Hommelseweg te Arnhem. Maar omgekeerd 
kwam ook voor: vroeger klinker, na ombouw of 
binnenkort asfalt. Dit geldt voor de Kapellerlaan te 
Roermond, de Kaaienroute te Middelburg, en de 
Benedendorpseweg te Oosterbeek.  
De Fietsersbond vindt dat het omzetten van asfalt 
naar klinkers ongewenst. Klinkers fietsen minder 
comfortabel en leveren meer rolweerstand op.  
Klinkers worden sneller oneffen en ontwricht, en 
worden sneller glibberig dan asfalt.  
 

Snelheidsremmende maatregelen
Snelheidsremmende maatregelen hebben voor  
fiets ers tegenstrijdige effecten. Enerzijds hebben 
we ze nodig om een maximumsnelheid van 30 
km geloofwaardig te maken. Anderzijds kunnen ze 
voor fietsers ook hinderlijk zijn. Verticale remmers 

De positie van de fiets op 30 km-straten
De Fietsersbond pleit al geruime tijd voor een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur binnen de 
bebouwde kom. Dit pleidooi maakt ook onderdeel uit van onze Fietsvisie 2040. Inmiddels is het 
algemeen aanvaard dat 30 km per uur beter is voor de verkeersveiligheid. Ook de RAI Vereniging en 
de SWOV steunen ons pleidooi. 

Gemeenten richten steeds meer wegen en straten binnen de kom in als weg waar 30 km/u de 
maximumsnelheid is. De Fietsersbond wordt bij de herinrichting van deze straten weleens  
geconfronteerd met onverwachte nadelen, zoals verdwenen fietspaden en klinkers in plaats van  
asfalt. Natuurlijk zijn we over andere zaken weer positief. In deze uitgave onderzoeken we wat 
werkt in een 30 km-straat.



De Hommelseweg in Arnhem

De Rouaansekaai, onderdeel van de Kaaienroute in Middelburg



zijn drempels en plateaus. Die zijn effectief en fiets-
vriendelijk als ze zijn aangelegd in hetzelfde materieel 
als de weg.  Mits niet te steil zijn ze ook vergevings-
gezinder dan horizontale snelheidsremmers, waarbij 
fietsers binnen- of buitenom worden geleid, met 
kans op valpartijen tegen paaltjes en heuveltjes.  

De inzendingen melden voor zeven locaties drempels 
en plateaus. In twee gevallen werden fietsers door 
een vernauwing geleid, wat het risico van klem rijden 
met zich meebrengt. Op de beelden van Google 
Street View zien we over het algemeen geen  
gevaarlijke snelheidsremmende voorzieningen. 
In de straten waar deze maatregelen niet zijn  
toegepast, waarderen onze inzenders de oplossing 
aanzienlijk lager. Dus is onze aanbeveling om drem-
pels en plateaus als snelheidsremmers gebruiken.
 
Fietspaden: gebleven of verdwenen
Bij het invoeren van een maximumsnelheid van 30 
km/u wordt soms het argument vernomen dat fiets-
paden en fietsstroken niet meer nodig zouden zijn. 
De aanname is dat erftoegangswegen verkeersluw 
zijn en dan geen fietspaden nodig hebben. Maar dat 
gaat niet op. Er komen steeds meer voertuigen bij, 
zoals kleine auto’s als de biro, de speedpedelec en  

elektrische bakfietsen. Daardoor zijn de snelheden 
verschillend en blijft het fietspad nodig voor kwets-
bare fietsers, zoals kinderen, ouderen en gehandi-
capten. Ook is er parkeerhinder van auto’s bij winkels. 

Niet alle gemeenten schrappen hun fietspaden. Van 
de twintig inzendingen hadden er zeven een fietspad 
in de oude situatie. Daarvan bleven er vier liggen 
na de overgang naar 30 km/u. In de kom van het 
Drentse dorp Wapse werd onlangs een 30 km-zone  
ingesteld, waarbij het fietspad langs de hoofdweg 
door het dorp (twee richtingen, eenzijdig) onverplicht 
werd. Deze oplossing werd met een 8 gewaardeerd.

Van 50 naar 30
Blijft Nieuw Verdwijnt

Fietspad 3 1 4
Fietssugestiestrook 3 3 5

      
Fietssuggestiestroken werken, bij breedtes onder de 
1.7 meter, weinig beschermend zodat de winst van 
behoud niet op voorhand vast staat; dan is het beter 
de stroken juist te verbreden, bijvoorbeeld als er 
autoparkeervakken (blijven) liggen.

De Leyweg in Den Haag, waardering een 3



In Den Haag verdween het fietspad met asfalt langs 
de Leyweg als onderdeel van het gemeentelijk beleid. 
De straat werd toegevoegd aan het 30 km-gebied 
van straten, maar met een blijvend licht verhoogde 
verkeersfunctie ten opzichte van een rustige erftoe-
gangsweg. De weg is van klinkers voorzien en kreeg 
suggestiestroken van ca. 1.5 m. Hiermee werd ook 
een aantrekkelijker horeca/winkelgebied mee beoogd. 
Onze observant gaf een rapportcijfer 3, het werd er 
niet veiliger op. 

In Alphen aan den Rijn werd de Bachsingel van 50 
km naar 30 km omgezet. Er lagen aan beide zijden 
asfaltfietspaden, daarvan verviel er een. Er kwam ook 
een klinkerplateau. Het ander pad werd onverplicht 
en toegankelijk voor twee richtingen. Die oplossing 
werd met een 8 gewaardeerd.

Soms zet de gemeente in op het ’teruggeven’ van de 
rijbaan aan fietsers, omdat het fietspad te smal is. Dit 
speelt bijvoorbeeld in de Nachtegaalstraat te Utrecht, 
met 17.000 fietsers per etmaal op fiets paden van 
1.8 m breed. Die fietspaden werden in 1995 aan-
gelegd om fietsers te beschermen tegen (dubbel) 
parkeren en in/uitparkeren op de rijbaan. Maar ook 
daar is het handhaven van een onverplicht fietspad 
voor kinderen en ouderen de beste oplossing.

Voorrang: afgeschaft of niet
De inzendingen tonen geen verlies van voorrangs-
rechten: de straat die de fietsroute draagt bleef in alle 
drie gemelde gevallen in de voorrang. Er kwam er 
zelfs een bij met voorrang in de nieuwe situatie, de 
Schaatsbaan te Barendrecht. 

Verkeersdruk: luwer bij 30?
Fietsers ervaren drukte met rijdend en parkerend 
auto- (en bus-)verkeer als onaangenaam. De uit-
vraag peilde op een aantal componenten van die 
verkeershinder. Is de snelheid binnen de 30-norm 
gekomen? Is er sprake van hinder door krapte in 
combinatie van veel autoverkeer? Is er nog hinder 
van in-/uitparkerend verkeer? 

Aantallen auto’s
De uitvraag leverde geen nauwkeurige aantallen op. 
Wel overheerst sterk de indruk dat in het algemeen 
auto-intensiteiten niet dalen en vaak als hoog wor-
den beleefd. Dit beeld is typerend voor de wegen die 
van 50 km/u naar 30 km/u gaan. Het worden geen 
Zones 30 zoals in woonstraten, maar ‘gepacificeerde 
kleine verkeersaders’ ofwel ‘grijze wegen met een 
30-limiet’. 

De Bachsingel in Alphen aan den Rijn, gewaardeerd met een 8



Er zijn vaak fiets(suggestie) stroken die aanmerkelijk 
te smal zijn, wat de druktebeleving onder fietsers 
hoog houdt. 

Het geval met de grootste fiets- en auto-intensiteiten 
wordt zonder twijfel de Nachtegaalstraat te Utrecht. 
Deze straat wordt in de toekomst van 50 km /u een 
30km/u straat. De smalle fietspaden worden helaas 
geschrapt en de 2x1 strooks-rijbaan krijgt straks alle 
ca. 17.000 fietsers en 4100 motorvoertuigen per  
etmaal te verwerken, plus in- en uitparkeren voor 
het laden en lossen. Voor de kwetsbaarste fietsers 
zou het handhaven van (onverplichte) fietspaden 
beter zijn.

De Nieuwstraat te Almelo zou met 6500 motorvoer-
tuigen per etmaal ook ongunstig druk blijven. 

Snelheid
In de oude situatie (max 50 km/u) vonden we bij 9 
inzendingen een beleving van te hard rijdend ge-
motoriseerd verkeer, tegen 5 in de nieuwe situatie 
(max 30 km/u).  Voor de Nachtegaalstraat te Utrecht 
gaat het om een komende herinrichting waarvan het 
effect op de snelheid nog moet blijken. 

Er waren twee gevallen waarbij in de beleving vroe-
ger niet en nu wel te hoge snelheden voorkomen. In 
Nijmegen gaat het om de D’Almarasweg-Kwekerij-
weg, een lange rechte weg met suggestiestroken en 
verspreid enkele asfaltplateaus. Deze weg heeft 30 
km-bebording gekregen, maar er kan in de praktijk 
harder worden gereden. Er zijn slechts enkele drem-

pels. Het andere geval met te hoge snelheden na de 
overgang van 50 naar 30 is de Kopenhagenstraat in 
Hengelo. Hier zijn de snelheidsremmende maatrege-
len verdwenen bij de overgang naar 30 km en zijn er 
geen fietssuggestiestroken.

Van 50 naar 30
Snelheid motorvoertuigen
Hoger geworden 2
Wordt goed 7
Blijft een probleem 3
Is en was geen probleem 8

Als de snelheid van de motorvoertuigen te hoog is 
(geworden) dan wordt de oplossing aanzienlijk slech-
ter gewaardeerd.

Krapte
In de uitvraag zijn wegbreedtes meegenomen omdat 
drukte met gemotoriseerd verkeer extra bedreigend 
is als de weg smal is, ook bij een limiet van 30 km/u. 
De snelheid afdwingen met wegversmalling (krapte) 
gaat al gauw ten koste van veiligheid van de fietser; 
beter zijn dan drempels met dezelfde materialen als 
de rest van de weg.

De gevonden wegbreedtes lopen uiteen van 5 tot 
8 m. In twee gevallen werd de weg smaller: de 
Kapeller laan te Roermond (met behoud van de 
fietspaden) en de Benedendorpweg te Oosterbeek (bij 
vernauw ingen fiets achterom).

D’Almarasweg-Kwekerijweg in Nijmegen



Bus
Bij 11 inzendingen werd een buslijn in de straat 
gemeld. Dit draagt niet bij aan een rustig verkeers-
beeld vanwege de hinder/rijtaakverzwaring voor 
fietsers in de buurt na een stoppende of oprijdende 
bus, vooral als er dan ook veel autoverkeer blijft. De 
aanwezigheid van een bus maakt geen verschil uit in 
de waardering.   

Conclusies

De waardering van de aangemelde 30 km-straten 
loopt erg uiteen. Dit hangt samen met de snelheids-
remmende maatregelen, de snelheid en het veilig-
heidsgevoel. Onze belangrijkste aanbeveling is dat 
gemeenten inzetten op fietsvriendelijke snelheid.  

Advies/standpunt Fietsersbond: fietsroutes op 30 km-straten
De Fietsersbond is groot voorstander van het omvormen 
van oude 50 km-wegen naar 30 km-straten. Er moet 
wel rekening worden gehouden met erkende hoofdfiets-
routes over zulke straten. Het weghalen van fietspaden 
of fietsstroken is, anders dan vaak wordt gedacht, geen 
verplichting vanuit Duurzaam Veilig of het CROW. 

Weliswaar is de aanwezigheid van paden/stroken geen 
basiskenmerk voor veilige erftoegangswegen, maar ze 
mogen om andere redenen wel aanwezig zijn. Andersom 
kan soms een smal fietspad worden gemist in ruil voor 
veel minder gemotoriseerd verkeer op de rijbaan, en 
ten bate van bredere voetgangersruimte. Voor ons geldt: 
opheffen fietspad op hoofdroutes in 30 km-straten? Nee, 
tenzij. Een mogelijkheid die we aanbevelen is het onver-
plicht maken van de fietspaden langs deze wegen, zodat 
kwetsbare fietsers een beschermde route houden en snellere en grote fietsers de rijbaan moeten 
gebruiken. Zie bijvoorbeeld de eerder in deze folder beschreven Bachsingel in Alphen aan den Rijn. 
Fiets(suggestie)stroken werden, waar ze aanwezig waren, overal als te smal gemeld. De Fietsers-
bond vindt dat de CROW-Fietsberaad richtlijnen voor stroken moet worden gevolgd: aanmerkelijk 
breder maken (1.7-2.5 m) en bij wegen smaller dan 5.8 m niet toepassen. Het versmallen van 
straten in het kader van 30 km-maatregelen is meestal ongunstig voor fietsers, omdat zij dan te 
veel hinder ondervinden van het auto- en busverkeer. Als snelheidsremmende maatregel ziet de 
Fietsersbond dan liever verkeersdrempels uitgevoerd in dezelfde materialen als het wegdek.  Die 
zijn ook vergevingsgezinder dan wegvernauwingen al of niet met fiets achterom, en drempels van 
asfalt of klinkers geven weinig trillingshinder. 

Voorang op 30 km-straten zou in principe ten bate moeten zijn van de hoofdfietsroutes. In de 
praktijk, waarbij oude 50 km-straten over gaan naar 30, blijft de voorrang veelal ten bate van 
de ‘afgewaardeerde’ straat in de vorm van uitritconstructies. Dit staat op gespannen voet met de 
richtlijnen van het CROW voor Duurzaam Veilig en de eisen van het BABW aan 30 km-straten. 
Deze uitritconstructies dienen dan ook te worden vervangen door haaientanden. De wet stelt geen 
eisen aan 50 km omdat 50 voor de wet de norm is. Daarom is de Fietsersbond voor een wets-
wijziging, waarbij 30 km/u de norm wordt binnen de kom, en hogere snelheden alleen met veilige 
inrichting (=fietspaden of brede stroken) mogen gelden.  Fietsstraten zijn zo herkenbaar als fiets-
voorziening dat die in 30 km-gebied voor het BABW voldoen voor voorrang.

Meer weten? fietsersbond.nl/30kmstraten






