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Memo 

Aanleiding 

Aan de noordkant van Leiden en Leiderdorp worden infrastructurele maatregelen genomen om het 

verkeer te bundelen: de Leidse Ring Noord. Voor Leiderdorp is het plandeel Oude Spoorbaan het 

belangrijkst. In dit plan wordt binnen de bebouwde kom de kruising met het Engelendaal verlegd, om 

ruimte te maken voor een geluidsscherm. Vanaf de Dwarswatering, welke tevens de grens van de 

bebouwde kom is, wordt de huidige weg (2x1 rijstroken; zie afbeelding 1) verbreedt naar 2x2 rijstroken 

(zie afbeelding 2 op de volgende pagina). Tevens wordt de aansluiting van de Schildwacht vormgegeven 

als een ongelijkvloerse kruising. De nieuwe weg is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg en ligt 

volledig buiten de bebouwde kom. De bijbehorende snelheid is 80 km/h. 

 

 

afbeelding 1 Huidige situatie (bron: Google Maps) 

Een klankbordgroep van omwonenden wil graag dat op de nieuwe weg een maximumsnelheid van 60 

km/h wordt ingesteld, in plaats van de voorgenomen 80 km/h. In dat geval zijn geen geluidswallen nodig 

en behouden omwonenden hun uitzicht op de polder. Zowel de projectgroep, het College als de Politie 

heeft echter aangegeven dat 80km/u de enige mogelijke maximumsnelheid is. 

 

Naar aanleiding van de discussie in het Politiek Forum van 27 juni 2016, en het verzoek van de Raad voor 

een extra juridische onderbouwing voor de toekomstige maximumsnelheid op de Oude Spoorbaan, heeft 

de gemeente Leiderdorp aan DTV Consultants gevraagd de situatie, als onafhankelijke en niet bij dit 

project betrokken partij, te beoordelen. De gemeente vraagt aan DTV Consultants om vast te stellen of 

het juridisch mogelijk is om op de betreffende weg een maximumsnelheid van 60 km/h in te stellen. 

 

Aan: Denijs van Roijen (gemeente Leiderdorp) 

Van: Hans Godefrooij 

CC:  

Datum: 30 juni 2016 

Betreft: Toe te passen maximumsnelheid op Leidse Ring Noord, plandeel Oude Spoorbaan 

(TBO/160229) 
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afbeelding 2 Toekomstige situatie. (bron: Bijlage 1 besluitvorming Leidse Ring Noord, www.raadleiderdorp.nl)  

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) 

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) is een uitvoeringsbesluit bij de 

Wegenverkeerswet 1994. In het RVV staan de verkeersregels en verkeerstekens die in Nederland van 

toepassing zijn.  

 

Artikel 21 gaat over de maximumsnelheden buiten de bebouwde kom: 

Buiten de bebouwde kom gelden de volgende maximumsnelheden: 

a. voor motorvoertuigen op autosnelwegen 130 km per uur, op autowegen 100 km per uur en op andere 

wegen 80 km per uur 

 

Voor een weg buiten de bebouwde kom geldt dus dat, als het geen autoweg of autosnelweg betreft, de 

standaard maximumsnelheid 80 km/h is. Alleen als met bebording een andere maximumsnelheid is 

aangegeven, geldt een andere maximumsnelheid. 

 

Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens 

Het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is gebaseerd op de 

Wegenverkeerswet en geeft nadere instructies over de plaatsing en het verwijderen van verkeerstekens. 

Onder verkeerstekens worden verstaan verkeersborden, verkeerslichten en 

verkeerstekens op het wegdek. 

 

In hoofdstuk I (Algemene bepalingen) staat in Paragraaf 1 (Algemene bepalingen ten aanzien van de 

toepassing van verkeersborden) onder punt 2 het volgende:  

Borden worden niet toegepast indien daarmee een regeling beoogd wordt die overeenkomt met een 

gedragsregel of een ander verkeersteken. Ook indien het gewenste gedrag voortvloeit uit de weginrichting 

blijven borden achterwege. 

http://www.raadleiderdorp.nl/
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Algemene verkeersregels worden niet met verkeersborden aangeduid. Er worden dus bijvoorbeeld geen 

borden geplaatst om op gelijkwaardige kruispunten aan te geven dat bestuurders van rechts voorrang 

hebben. Net zo min wordt de standaard maximumsnelheid zoals deze in het RVV 1990 staat, met borden 

aangeduid.  

 

Hoofdstuk II in de Uitvoeringsvoorschriften BABW gaat in op het plaatsen van verkeersborden. 

Paragraaf 4 geeft voorschriften voor de afzonderlijke borden. Deze paragraaf beschrijft over bord A1 (dat 

de maximumsnelheid aangeeft) het volgende: 

Toepassing 

1 De in te stellen maximumsnelheid dient in overeenstemming te zijn met het wegbeeld ter plaatse. Dit 

betekent dat waar nodig de omstandigheden op zodanige manier zijn aangepast dat de beoogde snelheid 

redelijkerwijs voortvloeit uit de aard en de inrichting van de betrokken weg en van zijn omgeving. 

2 Geen andere dan de volgende maximumsnelheden worden vastgesteld: 

a. binnen de bebouwde kom: 

- op wegvakken: 70, 30, 15 km/h 

- bij gevarenpunten: 30, 20 km/h; 

b. buiten de bebouwde kom: 

op autowegen: 

- op wegvakken: 80 km/h 

- bij gevarenpunten: 70 km/h; 

op autosnelwegen: 

- op wegvakken: 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50 km/h; 

op andere wegen buiten de bebouwde kom: 

- op wegvakken: 60, 30 km/h 

- bij verkeerslichten: 70 km/h 

- bij gevarenpunten: 60, 50 km/h. 

 

Voor een weg buiten de bebouwde kom geldt dus dat, als het geen autoweg of autosnelweg betreft, op 

een wegvak (dat is het weggedeelte tussen twee kruispunten) alleen de borden A1 60 (60 km/h) en A1 30 

(30 km/h) mogen worden toegepast, mits dat in overeenstemming is met het wegbeeld ter plaatse. 

Wanneer de beoogde snelheid van 60 of 30 km/h dus niet redelijkerwijs voortvloeit uit de weginrichting, 

worden deze borden dus niet geplaatst en geldt een maximumsnelheid van 80 km/h.  
 

 

Paragraaf 4 beschrijft onder punt 4 verder nog het volgende: 

Bord A1 (30 km/h binnen en buiten de bebouwde kom en 60 km/h buiten de bebouwde kom) mag op 

wegvakken slechts worden toegepast indien wordt voldaan aan de volgende eisen: 

- iedere weg in het betrokken gebied heeft voornamelijk een verblijfsfunctie; 

- om te voorkomen dat de verblijfsfunctie wordt aangetast door een relatief hoge intensiteit van het 

gemotoriseerde verkeer, is de weg met zijn omgeving waar nodig aangepast. 

 

Een maximumsnelheid van 60 km/h mag alleen worden ingesteld als de weg voornamelijk een 

verblijfsfunctie heeft. Deze verblijfsfunctie mag niet worden aangetast door een hoge intensiteit van het 

gemotoriseerde verkeer. 
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Wegcategorisering 

CROW-publicatie 315 Basiskenmerken wegontwerp, Categorisering en inrichting van wegen vormt de 

kapstok voor verkeerskundig ontwerp van de Nederlandse wegen. De basiskenmerken wegontwerp 

vormen de verbindende schakel tussen de wegcategorisering en de vormgeving zelf. Deze publicatie geeft 

ook een beschrijving van de drie wegcategorieën die in Nederland worden onderscheiden:  

 

Op stroomwegen rijdt het verkeer relatief snel omdat het (meestal) een grotere afstand aflegt. Het 

‘stromen’ is op wegvakken en op knooppunten het belangrijkste. Op stroomwegen komen conflicten met 

tegemoetkomend verkeer niet voor: er is geen conflict met langzaam verkeer en het verkeer rijdt in een 

overzichtelijke omgeving met weinig verstorende invloeden. 

 

Bij gebiedsontsluitingswegen is op wegvakken de doorstroming het belangrijkste, op de kruispunten 

wisselt het verkeer uit. Er is een scheiding tussen langzame en snelle vervoerwijzen, dus tussen 

voetgangers en fietsers versus motor, auto, bus, bestel- en vrachtauto. Bromfietsers rijden binnen de 

bebouwde kom op de rijbaan en buiten de bebouwde kom op het fiets/bromfietspad of op de parallelweg. 

Landbouwvoertuigen rijden buiten de kom bij voorkeur op erftoegangswegen en niet op 

gebiedsontsluitingswegen. 

 

Over gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom geeft deze publicatie voorts nog aan: 

De gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom (GOW-bubeko) heeft de gemengde functie 

uitwisselen (op kruispunten) en stromen (op wegvakken). Dit type weg komt in Nederland voor met een 

maximumsnelheid van 80 km/h.  

 

Op erftoegangswegen is juist sprake van menging van alle verkeerssoorten. Het ‘uitwisselen’ gebeurt 

zowel op wegvakken als op kruispunten. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer ligt laag en er kunnen 

overal oversteekbewegingen worden gemaakt, zowel op wegvakken als op kruispunten. Tussen de 

verschillende verkeerssoorten bestaan conflictmogelijkheden. Er zijn veel omgevingsinvloeden. 

Noemenswaardige problemen worden voorkomen door de lage rijsnelheden en doordat de bestuurders 

door de korte afstand die ze afleggen alert zijn. 

 

Over erftoegangsweg buiten de bebouwde kom wordt nog het volgende geschreven: 

De erftoegangsweg buiten de bebouwde kom (ETW-bubeko) heeft als functie uitwisselen. Dit type weg 

kent de minste richtlijnen. Deze wegen liggen in het landelijk gebied en polders. Veelal zijn het historische 

wegen op dijken, langs landerijen en bossen en worden ze opgenomen in een 60 km/h-zone.  

 

Conclusie voor Leidse Ring Noord, plandeel Oude Spoorbaan  

De Leidse Ring Noord is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg. Deze weg krijgt grote hoeveelheden 

(doorgaand) verkeer te verwerken. De inrichting met 2x2 rijstroken sluit hierbij aan. De voorgestelde 

maximumsnelheid van 80 km/h vloeit hier uit voort. 

 

Een maximumsnelheid van 60 km/h zou alleen mogelijk zijn op deze weg  

• als deze snelheid redelijkerwijs voortvloeit uit de weginrichting, én 

• als deze weg voornamelijk een verblijfsfunctie heeft, én 

• als de verkeersintensiteit niet te hoog is.  

Aan alle drie de voorwaarden wordt niet voldaan. Het is daarom voor de wegbeheerder juridisch niet 

mogelijk om op deze weg een 60km-regime in te stellen. 80 km/h is voor de Leidse Ring Noord, plandeel 

Oude Spoorbaan de enige mogelijke maximumsnelheid.  


