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1 Inleiding: Belang Verkeersciruclatieplannen 

 

1.1 De gewenste vorm van mobiliteit 

We staan in Nederland voor een aantal enorme opgaven. De woningbouwopgave en de 

opwarming van de aarde duwen beleidsmakers om hun prioriteiten verleggen of juist aan te 

scherpen. Als resultaat zijn binnen verschillende steden inclusieve omgevingsvisies en 

mobiliteitsvisies verschenen. Een voorbeeld hiervan is de “compacte stad” in Amsterdam. Er 

moeten wel extra woningen gebouwd worden, maar wel binnen de aangegeven 

stadsgrenzen. De uitvoering hiervan vergt een brede oriëntatie, het plaatsten van nieuwe 

woningen vraagt om een goede bereikbaarheid en fijne leefomgeving. Echter brengt een 

compacte stad nog een repercussie met zich mee, namelijk minder ruimte in de stad. Hoe ga 

je hiermee om? Een goede oplossing is het stimuleren van de fiets en de voetganger in de 

openbare ruimte. Veel steden in Nederland, vooral in het verleden, kennen een indeling die 

vooral gericht is op de auto. Echter neemt deze vorm van mobiliteit zo veel ruimte in dat en 

nauwelijks plaats is voor de voetgangers en gebruikers van de fiets en het openbaar vervoer. 

De verandering van onze mobiliteitspatronen bieden dus een kans om onder andere de 

woningbouw- als de duurzaamheidsopgave meer behapbaar te maken. Er zijn verschillende 

manieren om fietsen te stimuleren (ten koste van de auto). Eén van de meest effectieve 

sturende factoren, is het realiseren van een fietsvriendelijke infrastructuur. Het rapport zal 

dan ook de focus leggen op de uitvoering en de doeltreffendheid van een auto 

verkeerscirculatieplan worden besproken. Allereerst zal het begrip verkeerscirculatieplan 

(VCP) nader worden uitgelegd. Om vervolgens een uitgewerkt stappenplan te bespreken dat 

kan helpen met het introduceren en hopelijk uitwerken van een verkeerscirculatieplan in uw 

dorp of stad. Tot slot wordt het stappenplan toegepast op de casus Assen om een concreet 

beeld te geven van een mogelijke uitwerking van het stappenplan.  
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1.2 Wat is het precies? 

Het doel van een verkeerscirculatieplan in de woorden van een projectmanager bij de 

Gemeente Amsterdam als volgt: “Meer ruimte voor de voetganger en fietser. Het tegengaan 

van doorgaand verkeer, want dat wil je principieel niet in een binnenstad hebben.” Simpel 

gezegd is een verkeerscirculatieplan dus een middel om de auto rondom een bepaalde 

omgeving (bijvoorbeeld de binnenstad) te leidden, zodat de automobilisten het betreffende 

gebied niet gebruiken als route om van A naar B te bewegen. Echter is dit op zichzelf niet 

echt een losstaand doel wat men wil bereiken. Uiteraard wordt het wenselijk geacht dat er 

minder auto’s in een bepaalde omgeving rondrijden, toch heeft dit vaak een achterliggende 

gedachte. Denk hierbij aan wat in de quote hierboven ook al even werd genoemd, meer 

ruimte voor de fietser en voetganger, wat veiligere en/of leefbaardere omgeving met zich 

meebrengt, dan wel betere luchtkwaliteit of een lucratievere omgeving voor ondernemers.  

In Groningen is in 1977 al een verkeerscirculatieplan ingevoerd. Het doel van de invoering 

van een VCP is “de leefbaarheid van de binnenstad verhogen”. De binnenstad is verdeeld in 

vier sectoren, waar de “Diepenring” fungeert als verdeelring. Vanaf deze ringweg zes weg die 

gebruikt kunnen worden om de stad in- en uit te rijden.  

In Gent is ook een VCP 

geïmplementeerd, om een leefbare en 

bereikbare stad te kunnen faciliteren (zie 

foto 1). Hier zijn ook knips aangebracht, 

met als gevolg het ontstaan van vijf 

autovrije sectoren. Automobilisten 

worden dus geacht om gebruik te 

maken van de ringweg.  

Foto 1: VCP Gent 

Bron: De Volkskrant 
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2 Stappenplan 

 

Wat een belangrijke invalshoek is voor de implementatie van een verkeerscirculatieplan, is dat 

een dergelijk plan niet van de één op de andere dag ingevoerd kan worden. Er is geen 

blauwdruk voor een verkeerscirculatieplan. In plaats hiervan is het van groot belang om 

plekken te herkennen waar stappen gezet kunnen worden om tot de circulatie van de auto’s 

te komen. In het onderstaande segment wordt een stappenplan uitgedragen die kan helpen 

met het herkennen van kansen om een verkeerscirculatieplan op een effectieve manier te 

realiseren. 

 

1. Wat wil je bereiken? Wat is het perspectief? 

2. Goed onderzoek 

3. Wijs knelpunten aan 

4. Participatie 

5. Eerste 3 maanden monitoren 

6. Handhaving 
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2.1 Wat wil je bereiken? Wat is het perspectief? 

Allereerst is het van groot belang om te bepalen wat het perspectief is van de invoering van 

een verkeerscirculatieplan, wat wil je er precies mee bereiken. Het creëren van meer ruimte 

voor de fietser en minder voor de auto is een logisch argument, maar geen doorslaggevend 

doel. Het circuleren van de auto, in plaats van het doorkruizen van de auto in de stad of dorp 

kan verschillende doelen hebben. Hieronder worden vier sterke doelen besproken, uiteraard 

is het mogelijk om deze doelen te combineren of andere ambities toe te voegen. 

a) Leefbaarheid 

Het eerste perspectief wat aangehouden kan worden is de verhoging van de 

leefbaarheid van jouw wijk, buurt, dorp of stad. Op plekken waar de auto dominant is, 

is er weinig ruimte voor andere functies. Door de auto te elimineren kan de openbare 

ruimte gebruikt worden voor verschillende extra functies (“shared spaces”). Kinderen 

kunnen op straat spelen, mensen kunnen elkaar ontmoeten, al met al biedt het een 

kans om van een voormalige autoweg een nieuwe aantrekkelijke omgeving te maken. 

Eén zo een transformatie die in de toekomst gaat plaats vinden is het “Het Nieuwe 

Hofplein” in Rotterdam. Op foto 2 is te zien hoe het Hofplein er nu bij ligt, en in foto 3 

is een impressie te zien voor hoe het Hofplein er over een aantal jaar uit gaat zien. In 

plaats van een omgeving waar de auto domineert, wordt de auto volledig uit de ruimte 

geëlimineerd. Dit biedt kansen om een openbare ruimte te creëren waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten en ruimte komt voor de voetganger en fietser. (Voor meer 

informatie kijk op: www.rotterdam.nl/hofplein) 

 

 

Foto 2: Hofplein huidige situatie  
Bron: Eigen foto 

Foto 3: “Het nieuwe Hofplein” 
Bron: Gemeente Rotterdam 
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b) Verkeersveiligheid 

Net als bij het standpunt “30 km als nieuwe norm” creëert het tackelen van de auto 

veiligere situaties. Alleen al in 2021 zijn er 105 fietsers om het leven gekomen door een 

botsing met een auto (cbs, 2022). Door de snelheid te verminderen zal de hoeveelheid 

fatale ongelukken afnemen, maar door de auto volledig uit een bepaalde omgeving te 

duwen zal dit percentage nog meer dalen. Een voorbeeld waar de verkeersveiligheid 

omhoog is gegaan door de invoering van een VCP is in Groningen. Na de invoering 

van het VCP voelen de mensen die in de binnenstad wonen zich niet alleen veiliger, 

maar de hoeveelheid ongelukken is ook afgenomen. Dit percentage is vooral erg 

gedaald binnen de “diepenring” (binnenste ring van Groningen), maar ook daarbuiten 

is het percentage ongelukken lichtelijk gedaald.  

c) Gezondheid 

Naast het creëren van een leefbare en veiligere situatie, is de implementatie van een 

verkeerscirculatieplan ook een stimulans voor mensen om gebruik te maken van een 

duurzame vorm van transport, in plaats van de auto. De auto het immers geen positief 

effect op onze gezondheid. Zo kan de uitstoot van autoverkeer de achterliggende 

aanjager zijn van hartproblemen, longkanker en nog veel andere aandoeningen. 

Sterker nog, in 2010 heeft het WHO (World Health Organization) vastgesteld dat de 

leeftijdsverwachting van de inwoners van Europa gemiddeld met 9 maanden afneemt 

als gevolg van de uitstoot van autoverkeer. Bovendien zorgt het gebruik van de fiets 

boven de auto voor meer lichaamsbeweging, al met al een gezondere levenswijze. Aan 

de hand van een verkeerscirculatieplan wordt de directe/snelste route door een 

omgeving afgesloten voor auto’s wat ervoor zorgt dat mensen niet direct worden 

blootgesteld aan de uitstoot van het autoverkeer. De voornaamste functie is echter het 

stimuleren van andere duurzamere vormen van transport. Het begrip “autootje pesten” 

moet niet het uitgaanspunt zijn, maar de auto moet niet meer fungeren als de vorm 

van transport die overal effectief is. Door locaties dermate auto onvriendelijk te maken 

spoor je mensen aan om een keuze te maken in de vorm van transport. Met als gevolg 

een keuze voor een duurzamere vorm van transport, bijvoorbeeld te voet, te fiets of 

met het openbaar vervoer. Als er weer wordt gekeken naar de foto’s van het Hofplein 

in Rotterdam (Foto1 & Foto 2) dan is te zien hoe een auto dominante omgeving wordt 
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omgebouwd tot een omgeving voor voetgangers, fietsers en de tram. Dit stimuleert 

mensen om de auto te laten staan en op een nieuwe manier gebruik te maken van de 

ruimte.  

 

d) Economie 

Tot slot, het aanzetten van mensen om gebruik te maken van de lokale 

ondernemingen. Uit onderzoek is gebleken dat voetgangers en fietsers uiteindelijk 

meer gebruik maken van deze ondernemingen. Dit is eigenlijk ook zo gek niet, omdat 

voetgangers en fietsers makkelijker een winkel kunnen binnenlopen om te 

consumeren, de drempel om te stoppen ligt aanzienlijk lager. Uiteraard hebben 

automobilisten de ruimte om meer per rit te consumeren, echter weegt dit niet op 

tegen de mate dat voetgangers en fietsers een winkel betreden. Daarnaast wordt de 

omgeving, zoals al eerder besproken, leefbaarder en geeft dit de ruimte aan mensen 

om elkaar te ontmoeten wat een bruisende omgeving als gevolg heeft.   
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2.2 Goed onderzoek doen   

Een hele belangrijke volgende stap voor het implementeren van een verkeerscirculatieplan is 

het uitvoeren van een grondig onderzoek. De eerste stap is gezet, namelijk het creëren van 

een perspectief, nu is het van belang dat naar dit specifieke doeleinde goed onderzoek wordt 

gedaan. Wat is nu de huidige situatie en wat voor een ingrepen kan deze situatie ombuigen 

tot een stand van zaken waar het perspectief baat bij heeft. Aan de hand van een goed 

onderzoek is het creëren van een draagvlak voor dit specifieke doeleinde een stuk minder 

gecompliceerd. 

 

a) Kentekenonderzoek 

Een hele effectieve manier van onderzoek doen is het uitzetten van een kenteken 

onderzoek. Door camera’s op verschillende plekken in het onderzoeksgebied op te 

hangen is het mogelijk om te achterhalen wat de routes zijn die de auto’s rijden in de 

huidige situatie. Zijn er vooral veel auto’s opzoek naar een parkeerplek, of is er een 

route die auto’s gebruiken om van de ene kant naar de andere kant van het 

onderzoeksgebied te komen. Vooral bij de laatste situatie is een verkeerscirculatieplan 

erg interessant. Hier kan de afweging genomen worden of deze snellere autoroute 

opweegt tegenover de leefbaarheid, verkeersveiligheid, gezondheid of ondernemers 

van een buurt. De auto kan net zo makkelijk er omheen gestuurd worden aan de hand 

van een verkeerscirculatieplan.  

b) Fietstellers 

Het analyseren van de fietsers is een stuk lastiger dan de automobilist. Fietsers hebben 

immers geen uniek kenmerk, zoals een kenteken. Aan de hand van fietstellers is het 

mogelijk om het aantal fietsers op een bepaalde locatie te meten, echter zijn deze 

tellers niet in staat om de route per fietsers te bepalen. Dit maakt de situatie een stuk 

complexer. Naast een fietsteller kan ook gebruik gemaakt worden van programma’s 

als “ping if you care”, hierbij kunnen fietsers zelf een app downloaden een aangeven 

wanneer ze een knelpunt tegenkomen op de fiets. Dit is iets minder representatief, 

maar niet minder nuttig. Als een mogelijk knelpunt herkend wordt is er ook nog de 

mogelijkheid om camera’s op te hangen bij deze locaties. Met deze camera’s is het 
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mogelijk om het fietsgedrag van mensen te analyseren. Wederom blijft herkomst en 

bestemming van de fietser onbekend, desalniettemin geeft dit wel een beeld van de 

huidige situatie om vervolgens een doeltreffende indeling van de weg kan worden 

gerealiseerd. 
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2.3 Wijskniplocaties aan 

 

a) Aanwijzen aan de hand van onderzoek 

 

Dit spreekt eigenlijk erg voor zich, maar aan de hand van het voorafgaande onderzoek 

is het mogelijk om punten aan te wijzen waar de actiepunten uitgevoerd moeten 

worden. De fietstellers, het kenteken onderzoek en de eigen observatie hebben een 

beeld gegeven van de huidige situatie, nu is het mogelijk om een plan te maken. Uit 

deze onderzoeken zelf kan in sommige gevallen al geconstateerd worden dat er één 

of een aantal plekken zijn die knelpunten vormen. Denk hierbij aan onveilige 

kruispunten, een omgeving met een groot tekort aan groen ruimte, ga zo maar door. 

Deze plekken kunnen al direct aangepakt worden. 

 

b) Aanwijzen aan de hand van een “rode loper” 

 

Niet alle knelpunten zijn zo makkelijk te herkennen, er ook plekken die aan het licht 

komen door aan de hand van de verkregen data achter de tekentafel te gaan zitten. 

Als bijvoorbeeld het uitgangspunt de gezondheid van jouw omgeving is, dan is het 

noodzakelijk dat men wordt aangespoord om te voet of te fiets te bewegen. Uit het 

onderzoek zijn bepaalde stromen gebleken waar mensen vooral naar toe bewegen. 

Aan de hand van deze informatie kan gekozen worden voor het creëren van een “rode 

loper” voor de voetganger, fietser of openbaar vervoer. Zo een rode loper kan 

bijvoorbeeld geïmplementeerd worden tussen een grote woonwijk en de binnenstad. 

Deze route zal hoogstwaarschijnlijk recht door de stad heen lopen, met als gevolg dat 

verschillende vormen van mobiliteit met elkaar in de knoop gaan komen. Deze 

verschillende stromen zijn bekend door het voorafgaand uitgevoerde onderzoek. Op 

plekken waar dit daadwerkelijk het geval is, is het interessant om een knip te 

overwegen. Dit zorgt ervoor dat de fietser en/of voetganger goed de binnenstad kan 

bereiken en de automobilist zo veel mogelijk eromheen wordt geleid. 
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2.4 Participatie 

Participatie is uiteraard een belangrijk onderdeel van het stappenplan. Voordat de fysieke 

omgeving aangepast kan worden zal het publiek in acht genomen moeten worden. Echter 

zijn er in het geval van mobiliteit, in het specifiek verkeerscirculatieplannen, veel belangen 

waar rekening mee gehouden moet worden. Door het plan van aanpak te delen met de 

betreffende actoren en hier ook intensief mee in gesprek te gaan is het mogelijk om de 

plannen nog inclusiever te maken.  

Desondanks zal niet iedereen het eens zijn met plannen die op papier staan. Men vindt het 

idee van een leefbaardere/gezondere/veiligere omgeving zelf erg aantrekkelijk, maar vragen 

zelf toch vaak voor een ontheffing. Om een goede balans te vinden tussen partijen die 

daadwerkelijk een ontheffing moeten hebben en de partijen die dit niet moeten is het 

belangrijk om in gesprek te gaan met zo veel mogelijk vertegenwoordigers van de 

betreffende partijen. Daarnaast moeten de omwonende ook de kans krijgen om kritiek of 

input te geven door het organiseren van verschillende participatieavonden. Aan de hand van 

deze gesprekken en participatieavonden komen problemen aan het licht waar in eerste 

instantie wellicht nog geen aandacht aan besteed was. Als gevolg hiervan wordt de 

uiteindelijke uitvoering van het plan inclusiever en completer. Dit scheelt in de toekomst heel 

veel tijd en geld om de toch nu al bekende informatie op te moeten lossen.  
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2.5 Uitvoering 

Monitoren is een hele geschikte tool voor het veranderen van verkeerssituaties in een 

omgeving. Het is te gebruiken in de vorm van een experiment of interveniëren. Bij het 

gebruik van monitoren om te interveniëren gaat het om het leerproces. Een aanpassing of 

een knip plaatsen met in het achterhoofd houdend dat het uiteindelijk wordt teruggedraaid. 

Door deze aanpassingen te monitoren valt veel te leren over hoe bijvoorbeeld een knip 

fungeert binnen jouw omgeving. De functie van monitoren die vooral van belang is, is als 

experiment. In eerdere stappen is het doeleinde al vastgesteld, dus controleer of deze 

doeleinden ook daadwerkelijk worden gehaald aan de hand van een experiment. Hierbij is 

het nog steeds van belang dat de knip een flexibele omkeerbare maatregel is, echter is het 

in deze instantie de bedoeling dat als de nieuwe situatie positief uitpakt, dit de nieuwe 

realiteit wordt. 

a) Invoering omkeerbare maatregelen 

Creëer een flexibele omkeerbare maatregel die op 1 moment met veel verkeersregelaars van 

kracht gaat. De verkeersregelaars maken het makkelijker voor de weggebruikers om zich aan 

te passen aan de nieuwe situatie. Goede flexibele en omkeerbare maatregelen kan in 

verschillende vormen. Denk bijvoorbeeld heel simpel aan bebording en belijning, maar het kan 

ook nog duidelijker door de trottoirbanden aan te passen en paaltjes en/of bloembakken te 

plaatsen. Uiteraard is het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze maatregelen de auto weren, 

maar tegelijkertijd nog wel een veilige situatie voor de fietser waarborgt.  

b) Wat zijn de gevolgen op grote schaal? 

Het idee van een verkeerscirculatieplan is dat de auto uit een omgeving wordt geweerd waar 

die ongewenst geacht wordt, met als gevolg een leefbaardere/gezondere/veiligere omgeving. 

Deze nieuwe inrichting creëert uiteraard een nieuwe situatie op lokaal niveau, maar kan ook 

gevolgen hebben voor andere plekken daaromheen. Het is niet mogelijk om ergens een knip 

aan te leggen zonder veranderen mobiliteitsstromen in acht te nemen. Dit zijn tevens deels 

ook de veranderende bewegingen die worden nagestreefd. Echter zullen niet alle 

automobilisten de voor de hand liggende circulatie aanhouden. Als ergens een knip wordt 
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aangelegd is sluipverkeer vaak het gevolg. Als dit sluipverkeer zich voordoet op een plek waar 

hier geen ruimte voor is, dan is dit een ongewenste situatie.  Zodoende, als het elimineren van 

de auto in de binnenstad het dichtslippen van bijvoorbeeld een woonwijk tot gevolg heeft, 

dan is het zaak om of het verkeerscirculatieplan te herschikken, of extra maatregelen 

toepassen zoals bijvoorbeeld 1 richtingsverkeerstraten, of desnoods de knip op te heffen.  

c) Hoe wordt gebruik gemaakt van de nieuwe situatie? 

o Afgezien van gevolgen op de mobiliteitsstromen, is het natuurlijk ook van 

belang de gewenste doeleinden positief naar boven komen tijdens het 

monitoren. Creëert de uitgevoerde knip daadwerkelijk een 

leefbaardere/gezondere/veiligere leefomgeving, of is de conclusie van het 

experiment dat er niets of nauwelijks verandert.  

o Houden de mensen zich aan de regels van de nieuwe situatie. Bij 

verkeerstechnische aanpassingen moet in het achterhoofd gehouden worden 

dat mensen zich moeten aanpassen aan een nieuwe situatie. Echter zal men 

zich, aan de hand van verkeersregelaars, relatief snel aanpassen. Als dit niet het 

geval is dan moet de vraag gesteld worden of dit de juiste uitvoering is. 

o Zijn er mogelijke toevoegingen die toe te passen zijn, of onderdelen die juist 

gewijzigd moet worden of moet komen te vervallen. Aan de hand van het 

monitoren van de (omkeerbare) nieuwe situatie zijn mogelijk kleine 

verbeteringen te herkennen die de situatie nog effectiever kunnen maken. Het 

is dus zaak dat bij het monitoren de situatie niet alleen omkeerbaar is, maar 

ook flexibel.  
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2.6 Handhaving 

Tot slot is het zaak om de gewenste situatie officieel aan te leggen. Hierbij is het praktisch om 

gebruik te maken van handhaving, om de nieuwe situatie(s) goed tot stand te laten komen. 

Om te voorkomen dat mensen gebruik blijven maken van de betreffende locatie zoals ze dat 

vroeger deden is handhaving vaak effectief. Dit kan je op verschillende manieren uitvoeren. 

Allereerst is er de mogelijkheid om camera’s op te hangen die zodra een auto door een knip 

heen rijdt geflitst wordt. Een andere manier om mensen te beboeten die zich niet aan de 

nieuwe regels rondom een knip houden, is het inzetten van handhavers rondom een knip. In 

de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam staan nog steeds af en toe een groepje handhavers, 

terwijl de knip die daar is aangelegd al 4 jaar geleden is. Om te voorkomen dat mensen na 

verloop van tijd toch weer met de auto daar rond gaan rijden worden soms onverwachts 

handhavers ingezet. 
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3 Uitdagingen & oplossingen 

Dilemma’s 

Een verkeerscirculatieplan wordt niet altijd als iets positiefs gezien. In participatie avonden en 

gesprekken komen regelmatig kritische opmerkingen of vragen over de uiteindelijke werking 

en uitkomsten van een dergelijk plan. Sterker nog, bij verschillende gemeenten wordt het 

woord verkeerscirculatieplan expres niet meer gebruikt, om te voorkomen dat een college al 

valt voordat het plan voorgedragen kan worden aan de gemeenteraad. Het idee van een VCP 

is om meer ruimte te creëren voor de voetganger en de fietser, de nodige aanpassingen gaan 

altijd ten koste van andere groepen, maar het probleem wordt vaak groter gemaakt dan dat 

het daadwerkelijk is. Hieronder worden een aantal veel gestelde vragen en dilemma’s 

getackeld.  

 

3.1 Auto afhankelijke ondernemingen 

 

Dit dilemma is al kort besproken onder het kopje participatie. Het is belangrijk dat niet 

elke onderneming in de omgeving een ontheffing krijgt, dan sla je de plank volledig 

mis. Echter zijn er altijd voorbeelden van partijen waarbij zo een ontheffing 

noodzakelijk is. Een voorbeeld van twee bedrijven die de impact voelde van een VCP 

was een private parking bedrijf en Hotel l’Europe in Amsterdam. Beide bedrijven voelde 

niet zo veel voor het de geplande knip bij het Muntplein, omdat dit zou betekenen dat 

Hotel l’Europe flink om moesten rijden om van het hotel naar de valletparking te rijden 

en de private Parkinggarage zou überhaupt niet meer bereikbaar zijn voor de auto. De 

ondernemer van de private parking garage heeft hier een ontheffing gekregen, omdat 

dit anders zou betekenen dat ze hun werk niet meer konden uitvoeren. Terwijl Hotel 

l’Europe geen ontheffing kreeg, omdat de vraag gesteld is of de kosten voor het hotel 

opwegen tegen de baten de knip op Muntplein. De conclusie was dat er voor de 

valletparking gewoon om gereden moest worden.  
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3.2 Als je op één plek drukt bij mobiliteit, dan komt het ergens anders weer 

omhoog 

Als de auto op een bepaald punt geweerd wordt, dan loop je het risico dat de stad ergens 

anders juist weer dicht slipt. 

Echter is dit niet altijd het geval 

a) Bij een goed lopend VCP, gaat niet alleen auto’s anders rijden, mensen ruilen 

de auto ook in voor de fiets. Hierdoor zullen de auto’s die op 1 plek geweerd 

worden, niet in hetzelfde aantal op een andere plek erbij komen. 

b) Dan kan je zeggen dat dit zou kunnen resulteren in het dichtslippen van het 

fietspad, door de het toenemende aantal fietsers. Dit is echter geen probleem 

omdat de voetgangers en fietsers veel minder ruimte nodig hebben dan de 

automobilist. Door het elimineren van de auto ontstaat er veel extra ruimte die 

ook effectiever gebruikt wordt. 

3.3  Een stad moet wel goed bereikbaar blijven 

Dit is inderdaad een erg belangrijk punt. Het doel van een VCP is niet om de auto 

volledig weg te pesten. Het blijft in velen gevallen nog steeds een hele handige en 

noodzakelijke vorm van transport.  

Toch is het mogelijk om vooral in de stad, maar ook aan de randen van de stad het 

auto gebruik minder essentieel te maken. Door park & ride points te plaatsen op de 

sterke ov-verbindingen wordt het aantrekkelijker om de auto buiten de stad te 

parkeren om vervolgens met het openbaar vervoer de stad in te gaan.  

Daarnaast helpt het ook om de uitstraling van een station en de (fiets)voorzieningen 

hier omheen te verbeteren. Als voor de bezoekers van jouw stad bekent is dat de 

treinverbinding goed is en dat je vervolgens aan de hand van een OV-fiets binnen no-

time de stad in kan fietsen, zullen mensen sneller de keuze maken om met de trein en 

de fiets te reizen. Voor kleinere dorpen en steden waar het OV wellicht minder goed 

geregeld is, is dit niet echt van toepassing. Wel is het mogelijk om de auto zo veel 

mogelijk buiten het centrum of een andere gewenste locatie te houden door de 
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mogelijkheid te geven om de auto op een handige plek te parkeren waardoor de rest 

te voet bereikbaar is. Dit is in veel dorpen en kleine steden goed toe te passen. 

 

 

3.4 Wat als je mindervalide bent? 

Het uiteindelijke doel van een verkeerscirculatieplan is om automobilisten die de 

binnenstad gebruiken als route om van A naar B te komen te vermijden. Dit kan, zoals 

in het stappenplan besproken is, vanuit verschillende perspectieven worden 

aangepakt, maar welke aanpak je ook gebruikt zou geen invloed moeten hebben over 

de bereikbaarheid van de binnenstad. Het is niet de bedoeling dat een VCP ervoor 

zorgt dat mensen met een (lichamelijke) beperking bepaalde locaties niet meer kunnen 

bereiken. De auto wordt alleen niet meer overheersende vorm van mobiliteit om de 

binnenstad te bereiken, maar het blijft nog steeds mogelijk. Daarnaast is het voor 

sommige mensen die mindervalide zijn zelfs makkelijker om aan de hand van een 

(speciale)fiets, rolstoel of andere voertuigen voor mindervalide mensen de stad in te 

gaan. Wat ervoor zorgt dat een VCP deze groep mensen juist extra tegemoetkomt. Een 

interessant onderzoek dat dieper ingaat op de aanwezigheid van vervoersarmoede in 

Nederland is, “Vervoersarmoede bestaat”. Dit artikel is geschreven door Karel Martens, 

Marnix Ten Holder en Jurriën Thijssen (2011) van de Radboud Universiteit Nijmegen.  
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4 Casestudie: Assen 

Na een verkenningsronde gefietst te hebben werd al snel duidelijk dat de auto dominant is in 

Assen. Los van de binnenstad is zo goed als alles te bereiken met de auto. Dit heeft als gevolg 

dat elke straat waar je fiets, of het nou een los fietspad of een fietsstrook is, er een auto naast 

je rijdt. Een ander opvallend punt is de aanwezigheid van drie verschillende ringwegen in de 

stad (zie kaart 1). Een kleine ringweg om de binnenstad, een tweede iets grotere ringweg 

(Europaweg) die om de woonwijken in het westen van Assen loopt, tot slot loopt hier nog een 

grotere ringweg (N33/E232) omheen. De aanwezigheid van drie verschillende ringwegen is 

interessante kennis, omdat deze kunnen fungeren als de ontsluitingswegen van de stad Assen.  

 

  
Kaart 1: Kaart van Assen 

Bron: Google Maps 
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1. Wat wil je bereiken? Wat is het perspectief? 

 

Allereerst is het belangrijk om de gewenste doelen van een verkeerscirculatieplan zijn in 

Assen. Om dit te achterhalen zijn drie vrijwilligers van de fietsersbond Assen en Drenthe 

ingeschakeld. Aan de hand van hun kennis is er een route door de stad Assen uitgestippeld 

en afgefietst. Na deze route en een grondig gesprek achteraf kwamen verschillende doelen 

naar boven 

 In het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2018-2022 wordt de nadruk gelegd op de fiets op 

één. Het doel dat de gemeente geeft voor dit thema is dat wandelen en fietsen bijdraagt 

aan een gezond en duurzaam Assen. Dit perspectief is ook besproken in dit rapport, fietsen 

draagt positief bij aan iemands gezondheid en zorgt voor een lagere hoeveelheid uitstoot 

van schadelijke stoffen. De gemeente probeert deze gezonde en duurzame situatie te 

bereiken aan de hand van vier acties: Verbeteren van fiets- en wandelroutes, verbeteren van 

fiets parkeren, goede regionale fietsverbindingen en fietsbezit bevorderen. Het verbeteren 

van fietsroutes en het bevorderen van fietsbezit zijn interessante acties. Een 

verkeerscirculatieplan kan voor beide acties positieve invloed uitoefenen. Wat betreft het 

verbeteren van fiets- en wandelroutes, kan aan de hand van een VCP de auto plaats maken 

voor de fietser en voetganger. Het elimineren van de auto zorgt er dus voor dat alle ruimte 

die vrijkomt ingevuld kan worden voor fietsers en voetgangers. Hierdoor heeft de gemeente 

de kans om kwalitatief hoge en fijne infrastructuur te realiseren. Deze veranderende 

infrastructuur speelt tegelijkertijd ook mee met het stimuleren van de fiets. Als de kwaliteit 

van fietsroutes dermate omhoog gaat zal dit mensen stimuleren om de fiets te pakken. 

Daarbovenop komt het feit dat automobilisten nu worden geforceerd om de ringweg te 

gebruiken en dus om moeten rijden. Het moeilijker maken voor de automobilist om van A 

naar B te komen stimuleert mensen ook om vaker de fiets te pakken.  

Naast het perspectief van de gemeente Assen is er ook gesproken met drie vrijwilligers van de 

fietsersbond Assen en Drenthe. Er is samen door de stad gefietst om een duidelijk beeld te 

krijgen van de huidige situatie van de stad Assen. Omdat zij ook in de stad of omgeving wonen 

is hun perspectief ook interessant voor de implementatie van een VCP. Het stimuleren van de 

fiets en de daardoor gezondere leefomgeving die gecreëerd wordt stond ook hoog op hun 
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prioriteitenlijst, echter legde zij ook de nadruk op de veiligheid van de fietsers en voetgangers. 

Dit uitgangspunt is ook te bevorderen aan de hand van een VCP. Zoals in het bovenstaande 

stappenplan al is besproken zijn een groot aantal van fatale ongelukken tussen automobilisten 

en fietsers. Door de snelheid van auto’s aan te pakken kan de hoeveelheid fatale ongelukken 

flink afnemen. Door de auto volledig uit een bepaalde omgevingen te weren en over hun eigen 

ontsluitingswegen te laten rijden, zal dit getal al helemaal afnemen (zie voorbeeld Groningen 

in het stappenplan). 

 

2. Goed onderzoek 

 

Allereerst is het belangrijk om de aangegeven perspectieven als leidraad te gebruiken. De 

gezondheid/duurzaamheid en (fiets)veiligheid van de stad moet bevorderd worden. Zoals 

bij stap 1 is besproken, is dit haalbaar door de hoeveelheid auto’s in en rondom de 

binnenstad te minimaliseren. Aan de hand van een kentekenonderzoek is het mogelijk om 

te achterhalen wat het doel is van automobilisten die rondrijden in deze omgeving. Rijden 

ze vooral langs het centrum om van A naar B te komen, of is de binnenstad de locatie die 

de automobilisten willen bereiken. De eerste intentie is ongewenst, ze kunnen ook om de 

stad heen rijden. Omdat we nu geen kentekenonderzoek of fietstellers kunnen aanleggen 

wordt het onderzoek gebaseerd op de al bekende informatie die verkregen is middels een 

interview met een beleidsadviseur mobiliteit van de gemeente Assen en gesprekken met de 

vrijwilligers van de lokale fietsersbond afdeling. Hieruit bleek dat er veel automobilisten zijn 

die vanuit het noorden of westen van de stad Station Assen proberen te bereiken door dwars 

door de stad te kruisen. Dit is een ongewenste situatie, omdat het station naast de ringweg 

(Europaweg-Zuid) ligt. Het is dus een onnodige beweging om langs de binnenstad te 

bewegen. Hier kan een knip van pas komen, om automobilisten te forceren om de ringweg 

te gebruiken in plaats van een binnenstedelijke route.  
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3. Wijs kniplocaties aan 

Knip 1: 

Om ervoor te zorgen dat de binnenstedelijke beweging van automobilisten vanuit Assen 

noord of west naar het station in het oosten van de stad wordt voorkomen, moeten de juiste 

locaties aangewezen worden voor een knip. Als gekeken wordt naar kaart 2 is een kaartje 

van de binnenstad van Assen te zien. Er zijn in totaal zeven parkeergarages in en rondom de 

binnenstad, in de onderstaande kaart zijn de vier grootste aangegeven. Het is belangrijk dat 

de binnenstad nog 

wel bereikbaar blijft, 

maar niet meer als 

tussenstap voor een 

route gebruikt wordt. 

De parkeergarages 

moeten dus ook 

bereikbaar blijven. De 

eerste knip die 

aangegeven staat is bij 

het kruispunt van de 

Wijerstraat en de 

Vaart zuidzijde. Met 

als doel dat de 

mensen vanuit Het 

Kanaal of de 

Nobellaan door 

kunnen rijden via de Vaart Z.Z. naar de E232. De automobilisten die vanaf Het Kanaal komen 

kunnen gebruik maken van de industrieweg om de E232 te bereiken en de automobilisten 

op die vanaf de Nobellaan komen kunnen ook noordelijk richting de Europaweg-West 

rijden. Hetzelfde geldt uiteraard voor mensen die de tegengestelde richting uitgaan. Als 

deze knip hier is uitgevoerd, ontstaat er zelfs de mogelijkheid om een fietsstraat te realiseren 

waar de auto te gast is, dit zou dan doorgetrokken worden vanuit De Vaart noordzijde, wat 

Kaart 2: Locaties van knips en parkeergarages 

Brons: Google Maps
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nu al een fietsstraat is. De mensen die de binnenstad in willen vanuit de Nobellaan of Het 

Kanaal kunnen dat door hun auto te parkeren bij bijvoorbeeld de parkeergarage Triade of 

de parkeergarage van De Nieuwe Kolk aan de Wijerstraat.  

Knip 2: 

De tweede knip die uitgevoerd kan worden is op de Zuidersingel ter hoogte van de 

Beilerstraat. Hierdoor is het niet meer mogelijk om met de auto vanuit het westen van de 

stad zoals de Vaart Z.Z. of Doctor Nassaulaan naar het station in het oosten van de stad te 

bewegen. Door de plaatsing van deze knip is het nog steeds mogelijk om de parkeergarage 

van het Drents Museum met de auto te bereiken, maar zo kan men niet meer doorrijden 

richting het station. Aan de hand van de hoofdlaan en Europaweg-Zuid is het station net zo 

goed, zo niet beter bereikbaar.   
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4. Participatie 

 

Allereerst is het verstandig nadat het plan op tafel ligt een open participatieavond te 

organiseren. Hier kan iedereen naar toe komen om hun zegje te doen over de mogelijke 

nieuwe situatie, om vervolgens in een iets later stadium in gesprek te gaan met de 

omwonende en de ondernemers die rondom één of beide knips liggen. Hieruit kunnen 

inzichten komen waar nog geen rekening mee gehouden is. Wellicht moeten sommige 

ondernemers een ontheffing krijgen, maar alleen als er sprake is van absolute noodzaak. Het 

is niet de bedoeling dat alle omwonende en ondernemers een ontheffing krijgen. Als blijkt 

dat het niet anders kan, dan is het niet verstandig om de betreffende knip aan te leggen. 

Wellicht kan de knip verplaatst worden naar een andere geschiktere locatie.  

 

5. Uitvoering 

 

Als uit de participatieavonden en gesprekken blijkt dat het gewenst is om een knip aan te 

leggen kan de uitvoering van het verkeerscirculatieplan beginnen. Breng op de aangegeven 

locatie een knip aan door middel van bijvoorbeeld plantenbakken of paaltjes, het maakt niet 

heel veel uit wat er ook de weg geplaatst wordt, zolang het maar automobilisten blokkeert 

en nog steeds een veilige doorgang biedt voor fietsers. Door bijvoorbeeld paaltjes te 

plaatsen is het erg gemakkelijk om de situatie te wijzigen als het niet blijkt te werken. Als 

het bijvoorbeeld ervoor zorgt dat de omliggende buurten dichtslippen van de hoeveelheid 

auto’s is het zaak om de uitgevoerde knip(s) te wijzigen of op te heffen. Daarnaast is het 

belangrijk dat op het moment van het ingaan van de nieuwe situatie, genoeg 

verkeersregelaars aanwezig zijn om het allemaal in goede banen te leiden. Er wordt niet 

gehandhaafd, maar mensen moeten welk bekend raken met de aanwezigheid van de knip(s). 

Naast de direct duidelijke gevolgen van het verkeerscirculatieplan is het ook zaak om de 

tijdelijke ingrepen zoals paaltjes, 3 maanden lang aan te houden om te kunnen controleren 

of de gewenste doeleinden ook daadwerkelijk worden gehaald. Als de invloed van het VCP 

niet of nauwelijks opweegt tegen de lasten die de automobilisten ervaren kan ook de keuze 

gemaakt worden om wijzigingen aan te brengen.  
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6. Handhaving 

 

Een aanbeveling voor effectieve handhaving in Assen, is om in de beginfase van het 

verkeerscirculatieplan en de bijbehorende knip(s) genoeg verkeersregelaars in te zetten, 

zoals ook al is gezegd in stap 5. Echter is het zaak na plus minus 2 weken om genoeg 

handhavers in te zetten die waar nodig mensen kunnen beboeten die de nieuwe regels 

rondom de knip(s) niet aanvaarden. Mensen kunnen in het begin nog niet doorhebben wat 

er precies is veranderd en kunnen daardoor in hun oude gewoontes blijven hangen, hier zijn 

de verkeersregelaars voor om dit te begeleiden. Na verloop van tijd kan worden overgegaan 

op het beboeten van de mensen die de regels van de nieuwe situatie overtreden. Vervolgens 

kan in een later stadium de keuze gemaakt worden om soms onaangekondigd handhavers 

bij de knip(s) in te zetten om te controleren of mensen zich nog houden aan de nieuwe 

regels (zie het voorbeeld van de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


