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Geachte Raadsleden, 
 
In de raadsvergadering van 27 oktober 2008 is gediscussieerd over de inrichting van 30 
km/uur gebieden. In het bijzonder ging de discussie over de duidelijkheid en vormgeving van 
de zogeheten poortconstructies ter plaatse van de overgang van een 50 km/uur gebied naar 
een 30 km/uur gebied. In deze brief brengen wij het volgende onder uw aandacht.  
 
Inleiding 
In 2003 is het Integraal Verkeers- en Vervoerplan (IVVP) en de Atlas Wegcategorisering, 
Fietsveiligheid en Fietsaantrekkelijkheid door het college en de raad vastgesteld. In het IVVP 
is de verkeersstructuur vastgesteld en in de Atlas de wegcategorisering van het Leiderdorps 
wegennet. Overeenkomstig de uitgangspunten van het IVVP en de Atlas Wegcategorisering 
worden de straten in woongebieden voorzien van verkeersremmende voorzieningen en 
aangewezen tot 30 km/uur wegen. De uitvoering hiervan wordt, zoals afgesproken, gelijktijdig 
gerealiseerd met de uitvoering van (majeure) onderhoud werkzaamheden aan de betreffende 
wegen zoals die in het meerjarig planmatig beheer zijn ingepland.  
 
Het categoriseren van het wegennet komt voort uit het beleid omtrent Duurzaam Veilig. 
“Duurzaam Veilig” is de naam van een landelijk verkeersbeleidsprogramma dat overal in 
Nederland wordt toegepast en ervoor moet zorgen dat er minder doden en gewonden vallen 
in het verkeer. Één van de uitgangspunten van Duurzaam Veilig is dat wegen zodanig worden 
ingericht dat de weggebruiker intuïtief begrijpt wat de functie is van de weg en zich hier 
automatisch naar gedraagt. Basisprincipe is dat de openbare ruimte zo wordt ingericht dat 
verkeersdeelnemers in één oogopslag zien hoe ze zich moeten gedragen. 
 
Duurzaam Veilig kent drie typen wegen met een eigen functie, te weten stroomwegen, 
gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. De wegen gelegen in woonwijken worden 
ingericht als erftoegangswegen. Een aantal erftoegangswegen bij elkaar vormen samen een 
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verblijfsgebied met een snelheidsregime van 30 km/uur en behoren als zodanig te zijn 
ingericht.  
 
Inrichting 30 km/uur gebieden 
De uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het 
Wegverkeer) stellen dat een maximumsnelheid van 30 km/uur alleen mag worden ingesteld 
als de weg zodanig is aangepast dat de verblijfsfunctie niet wordt aangetast. Daarnaast heeft 
het Openbaar Ministerie al in 1999 het standpunt ingenomen dat 30 km/uur zones alleen 
ingesteld mogen worden op wegvakken waar zodanige infrastructurele maatregelen zijn 
genomen dat ze “zelfhandhavend” zijn. Dit betekent dat wegen zodanig ingericht dienen te 
worden dat er niet harder dan 30 km/uur gereden kan worden. 
 
Een 30 km/uur zone moet aan de volgende inrichtingseisen voldoen; 

• Geen markeringen in de lengterichting 
• Geen rijbaanscheiding 
• Gelijkwaardige kruispunten 
• Menging fietsers en gemotoriseerd verkeer 
• Zo nodig snelheidsremmers op kruispunten en wegvakken 
• Bromfietsers op de rijbaan 
• De aansluiting op een gebiedsontsluitingsweg geschiedt bij voorkeur door een in-
/uitritcontructie 

 
In bijzondere situaties kan worden afgeweken van de hierboven genoemde inrichtingseisen. 
Het uitgangspunt hierbij moet zijn dat de inrichting aansluit bij de gebruiksfunctie van de weg 
en dat de inrichting de verkeersveiligheid ten goede komt. In de praktijk is gebleken dat 
verhoogde kruisingsvlakken en verkeersdrempels de meest effectieve maatregelen zijn voor 
het terugdringen van de maximumsnelheid. Bijkomend voordeel is dat ze over het algemeen, 
ook in bestaande wijken, relatief eenvoudig zijn te realiseren. 
 
Poortconstructies 
Regelmatig bereiken ons vragen over de vormgeving van de uitrit-/poortconstructies ter 
plaatse van de overgang van een 50 km/uur ontsluitingsweg naar 30 km/uur verblijfsgebieden. 
In principe worden de poortconstructies conform de landelijke richtlijnen van het Centrum voor 
Regelgeving en Onderzoek in de Grond, Water, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek 
(CROW) uitgevoerd. 
 
Bij gebiedsgrenzen (de overgang van gebiedsontsluitingsweg 50 km/uur naar erftoegangsweg 
30 km/uur) moet een poort en in het bijzonder de fysieke uitvoering van de poort zodanig zijn, 
dat de weggebruiker ook visueel het besef van een verandering krijgt. Het moet voor de 
weggebruiker duidelijk zijn dat deze een ander verkeersgebied inrijdt met een ander 
snelheidsregime waarop het weggedrag moet worden afgestemd. Poorten dienen om de 
grenzen van verblijfsgebieden aan te geven.  
 
De perceptie en de werkelijkheid moeten daarbij op elkaar aansluiten. De informatie die nodig 
is om het rijgedrag van weggebruikers aan te doen passen aan de anders ingerichte 
omgeving moet tijdig duidelijk waar te nemen zijn. Hierbij gaat het niet alleen om objectieve 
zichtbaarheid. Ook de omstandigheden waaronder de weggebruiker zijn rijtaak moet uitvoeren 
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(andere zaken die hem bezighouden, moeilijkheid van de rijtaak) zijn van invloed op wat wel 
of niet wordt waargenomen. 
 
Uitvoeringsvorm poortconstructie 
De vormgeving van de poort is afhankelijk van het verblijfskarakter van de omgeving en de 
bestaande inrichting van de weg. Bij de inrichting van poorten tussen verblijfsgebieden en 
verkeersaders worden een eenduidigheid en herkenbare aankleding nagestreefd. Bij voorkeur 
wordt de poortconstructie vormgegeven als een uitritconstructie. Poort-/uitritconstructies 
worden toegepast ter plaatse van de aansluiting van een erftoegangsweg op een 
gebiedsontsluitingsweg. 
 
Een uitritconstructie moet aan de volgende inrichtingseisen voldoen; 

• trottoir doorlopend in dezelfde kleur en hetzelfde, of zo veel mogelijk 
overeenkomstig, verhardingsmateriaal 

• inritblokken aan beide kanten van het doorgetrokken trottoir 
• geen bochtbanden  
• geen taludmarkering 
• geen voorrangsborden 

 
Enkele voorbeelden van goed ingerichte uitritconstructies zijn te vinden langs de Vronkenlaan, 
Van Poelgeestlaan, Acacialaan, Ericalaan en Mauritssingel. 
 
Plaats verkeersborden 
In principe worden de verkeersborden (zoneborden 30 km/uur) aan de rechterzijde van de 
weg geplaatst. Het plaatsen van verkeersborden (zoneborden 30 km/uur) aan beide zijden 
van de weg is niet gewenst/noodzakelijk. Alleen in bijzondere situaties wordt hiertoe 
overgegaan. Het landelijk streven, en dus ook van de gemeente Leiderdorp, is om zo weinig 
mogelijk verkeersborden te plaatsen. Enkele jaren geleden is er een deregulatie van de 
verkeersborden doorgevoerd. In dit kader zijn alle niet noodzakelijke verkeersborden zoveel 
mogelijk verwijderd. Verzoeken om het plaatsen van extra verkeersborden worden conform 
het landelijke beleid zoveel mogelijk niet gehonoreerd tenzij dit de duidelijkheid en veiligheid 
nadrukkelijk ten goede komt. 
 
Voorrangsregeling 
Door de vormgeving van de poort naar een verblijfsgebied als een uitritconstructie wordt 
tevens de voorrang geregeld. Verkeer komende vanaf een uitrit moet voorrang verlenen aan 
het verkeer op de doorgaande weg, meestal zijnde een gebiedsontsluitingsweg.  
 
Afwijkende situaties 
In sommige situaties is het niet mogelijk/wenselijk om de poort van een overgang van een 
gebiedsontsluitingsweg naar een erftoegangsweg te situeren ter plaatse van de aansluiting 
van beide wegen en vorm te geven als een uitritconstructie.  
Enkele redenen hiervoor zijn; 

• de aansluiting op een belangrijke gebiedsontsluitingsweg met een hoge 
verkeersintensiteit, zoals het geval is bij de kruising Persant Snoepweg - 
Elisabethhof (zie hieronder). 

• de aanwezigheid van relatief veel vrachtverkeer, (lijn)bussen en/of alarmverkeer 
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• op locaties waar het niet gewenst is de voorrang te regelen door middel van een 
poortconstructie 

• het niet samenvallen van de overgang met een kruisingsvlak, zoals het geval is 
bij de Voorhoflaan - Kamperfoeliezoom (zie hieronder). 

 
Vormgeving poort in afwijkende situaties 
De vormgeving van de poort in afwijkende situaties kan bestaan uit een dubbele brede 
dwarsstreep over de rijbaan in combinatie met de zoneborden 30 km/uur. Een dergelijke 
vormgeving wordt niet gesitueerd nabij de aansluiting van een gebiedsontsluitingsweg (50 
km/uur) op een verblijfsgebied (30 km/uur), maar wordt meestal op een bepaalde afstand van 
de kruising aangelegd. De voorrang op het nabijgelegen kruispunt wordt dan met 
voorrangsborden geregeld. Naast de dubbele dwarsmarkering over de volle breedte van de 
weg kan een dergelijke vormgeving extra verduidelijkt worden met de aanduiding 30 op het 
wegdek. Tenslotte wordt er bij een wegbreedte van meer dan 5 meter tevens aan de 
linkerzijde van de weg een extra zonebord geplaatst.  
 
Enkele voorbeelden van afwijkende poorten in Leiderdorp 
Persant Snoepweg - Elisabethhof 
De aansluiting van de Elisabethhof op de Persant Snoepweg is zo’n situatie waar een 
afwijkende poort is toegepast. De Elisabethhof sluit hier aan op een belangrijke 
gebiedsontsluitingsweg met een hoge verkeersintensiteit. Daarnaast komen er in het er achter 
gelegen gebied veel vrachtwagens en bussen. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid is het 
daar niet gewenst de toegangspoort vorm te geven als een uitritconstructie. Het afslaande 
verkeer zou hierdoor teveel moeten afremmen en te langzaam over de uitritconstructie rijden 
met alle gevolgen van dien. 
 
Voorhoflaan - Kamperfoeliezoom 
De Voorhoflaan - Kamperfoeliezoom is een ander voorbeeld waar een afwijkende poort is 
toegepast. De overgang naar het 30 km/uur gebied is hier vormgegeven als een drempel. De 
overgang op de Kamperfoeliezoom valt niet samen met een kruispunt maar is gelegen op een 
wegvak. Omdat de overgang niet samenvalt met een kruising en de weg breder is dan 5 
meter wordt in dergelijke gevallen aan beide zijden van de weg een 30 km/uur zoneborden 
geplaatst. Op het nabij gelegen kruispunt Voorhoflaan - Kamperfoeliezoom is de voorrang 
geregeld door middel van een verplicht stopbord. 
 
Heinsiuslaan - Gallaslaan 
Naar aanleiding van de vraag die gesteld is over de inrichting van het kruispunt van de 
Heinsiuslaan (gebiedsontsluitingsweg) en de Gallaslaan (erftoegangsweg), kan het volgende 
gezegd worden: de poortconstructie op het kruispunt Heinsiuslaan - Gallaslaan voldoet 
volledig aan de gestelde criteria en derhalve zijn aanvullende maatregelen, zoals het plaatsen 
van een extra zonebord aan de linkerzijde van de weg en het op het wegdek aanbrengen van 
de toegestane maximum snelheid niet noodzakelijk c.q. wenselijk. 
 
Daarnaast bestaat het gevaar dat er straks meerdere verzoeken komen om bij alle 
poortconstructie aanvullende maatregelen te treffen terwijl dit volgens de regels niet 
noodzakelijk en wenselijk is.  
  
Samenvatting/conclusie 
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Verblijfsgebieden dienen zodanig te worden ingericht dat er niet harder dan 30 km/uur 
gereden kan worden. De meest effectieve maatregelen hiervoor zijn verhoogde 
kruisingsvlakken en verkeersdrempels. 
 
Bij voorkeur wordt een overgang van een gebiedsontsluitingsweg naar een verblijfsgebied, 
een zogenaamde poortconstructie, gesitueerd ter plaatse van een kruising en vormgegeven 
als een uitritconstructie waarmee tegelijk de voorrangssituatie wordt geregeld.  
 
In het verleden zijn de overgangen van gebiedsontsluitingswegen naar verblijfsgebieden 
vormgegeven als normale drempels, o.a. in de wijken Buitenhof Midden en West en de 
Leyhof. Door de vormgeving als een normale drempel (en dus niet als een poortconstructie) is 
de voorrangssituatie ter plaatse niet geregeld en is er sprake van een onduidelijke en 
verkeersonveilige situatie. Voor de aanpassing van al deze situaties ontbreken momenteel de 
financiële middelen en is besloten de aanpassingen gelijktijdig met noodzakelijke 
onderhoudswerkzaamheden mee te nemen. Het gevolg hiervan is dat het nog wel enige jaren 
zal duren voordat alle situaties zijn aangepast. 
 
Wij gaan ervan uit met het vorenstaande een helder beeld te hebben gegeven van de 
inrichtingeisen voor 30 km/uur zones en de overgangen van gebiedsontsluitingswegen naar 
verblijfsgebieden.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
A.H. Schouten 
secretaris 

M. Zonnevylle 
burgemeester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


