
Duurzaam Veilig <-> Boomgaardlaan 

Duurzaam Veilig is een initiatief van de verschillende Nederlandse overheden (convenant 1997) om 

de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. Binnen Duurzaam Veilig draait het om het 

voorkomen van ongelukken. Duurzaam Veilig is gebaseerd op  vijf  principes: 

 Functionaliteit 

Iedere weg wordt ontworpen voor een speciale functie. Een stroomweg is om het verkeer te 

laten stromen en niet om woonwijken te ontsluiten; een erftoegangsweg is om erven, 

parkeerplaatsen e.d. te bereiken en niet bedoeld voor doorgaand verkeer. Om een wijk (of 

wijken)  te ontsluiten zijn er gebiedsontsluitingswegen. 

 Homogeniteit 

Homogeniteit betekent dat verschillen in massa, richting en snelheid moeten worden 

beperkt. Bij lage snelheden kunnen auto’s en fietsers veilig van dezelfde weg gebruikmaken. 

Door wegen te typeren ontstaat een duidelijk beeld van welke regels op welke wegen 

gelden. 

 Herkenbaarheid 

Herkenbaarheid betekent dat het wegverloop en wegbeeld herkenbaar moet zijn voor de 

gebruiker. Dit betekent dat het wegontwerp geen verrassingen moet bevatten, maar dat het 

gewenste gedrag van de weggebruikers moet worden ondersteund door het wegontwerp. 

 Vergevingsgezindheid 

Vergevingsgezindheid zorgt ervoor dat wanneer er een onveilige situatie ontstaat, een 

aanrijding voorkomen wordt ofwel de ernst van het ongeval beperkt blijft. Voorbeelden: 

anticipatie van medeweggebruikers, afschermen of weghalen van objecten langs de weg.  

 Statusonderkenning 

(Een ‘nieuw’ principe)Waarbij het herkennen van een verminderde bekwaamheid tot 

deelname aan het verkeer, bijvoorbeeld door vermoeidheid of alcoholgebruik, centraal 

staat. 

Weginrichting <-> Boomgaardlaan 
Het wegtype  van de Boomgaardlaan wordt een erftoegangsweg waarbij verblijven de belangrijkste 

functie wordt. In het IVVP is een atlas wegcategorisering vastgesteld. Hierin worden de 

gebiedsontsluitingswegen en overige wegen in Leiderdorp bepaald. De gebiedsontsluitingswegen 

zijn specifiek benoemd (oa. het Engelendaal). Alle overige wegen zijn aangemerkt als 

erftoegangswegen. De Boomgaardlaan, als onderdeel van 't Heerlijk recht en het Weteringpark, valt 

onder de categorie erftoegangswegen. Binnen de functie verblijven verschillende ‘groepen’; 

parkerende auto’s, voetgangers, spelende kinderen, enz… Een lage snelheid is dus gewenst.  

Bij dit wegtype zijn er een aantal inrichtingseisen waaraan voldaan moet worden. Deze eisen leiden 

tot homogeniteit met andere 30km-wegen en herkenbaarheid voor de gebruiker, welke regels hier 

gelden. 

 Erftoegangswegen binnen de bebouwde kom: ontwerpsnelheid 30 km/uur. 

Om daadwerkelijk de snelheid laag te houden kan/kunnen waar nodig snelheidsremmers 

worden aangebracht (bijvoorbeeld, drempels, obstakels, wegversmallingen).    

http://www.deventer.nl/pveopenbareruimte/bepalingen


 Met verkeersborden worden 30 km-gebieden zonegewijs aangegeven. 

De 30km-gebieden bestaan uit meerdere straten waar hetzelfde regime geldt. Voor de 

Boomgaardlaan geldt dat deze weg deel uitmaakt van de wijk ’t Heerlijk Recht waar een 

maximum snelheid van 30 km/u geldt. Binnen de bebouwde kom rijden allerlei langzame en 

snelle voertuigen, die door hun snelheden onveilige verkeerssituaties kunnen veroorzaken. 

Door een 30km-zone wordt getracht de verkeersveiligheid te vergroten.  

 De aansluiting van een erftoegangsweg op een gebiedsontsluitingsweg bij voorkeur 

uitvoeren door middel van een uitritconstructie. Voor de Boomgaardlaan geldt dat deze weg 

aansluit op de Mauritssingel (50 km/u). Op deze kruising is het noodzakelijk om een 

uitritconstructie te realiseren.  

 Geen aparte voorzieningen voor fietsverkeer. Voor 30 km-wegen geldt dat het fietsverkeer 

gebruikt maakt van de openbare weg zonder vrijliggende fietspaden. 

http://www.deventer.nl/pveopenbareruimte/bepalingen

