
Notitie uitbreiding 30 km-zones, Fietsersbond Bergen, 21 jan 2021 

In verkeersbeleid kan het een doel zijn, om de openbare ruimte meer te enten op de belangen van 
voetgangers en fietsers, om aan de straat meer de functie van ontmoeting te geven; [dit ten koste van 
de doorstroming van gemotoriseerd verkeer].De dominantie van het gemotoriseerd verkeer wordt 
ingedamd. 

Vergelijk Jan Gehl: https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Gehl

Onderdelen hiervan zijn selectieve afsluiting gemotoriseerd verkeer [rond Ruinekerk Bergen en 
uitbereiding van 30 km-zones. Wat betreft de 30 km-zones zijn er de volgende overwegingen:

Grotere 30 km-zones beperken het risico op een ongeval en op een ernstig ongeval; hoe hoger de 
snelheden, des te groter de  botsingskans en de ernst van een eventuele aanrijding.

Volgens SWOV, een stichting die onderzoek doet naar verkeersveiligheid, is het verlagen van de 
maximumsnelheid binnen de bebouwde kom van groot belang voor de veiligheid van fietsers.

De Tweede Kamer heeft een wens uitgesproken, om alle wegen binnen de kom aan te merken als 30 
km-weg; de gehele bebouwde kom wordt dan 30 km, tenzij er beargumenteerde uitzonderingen zijn. 
30 Km-wegen moeten dan wel als zodanig zijn ingericht.

https://nos.nl/artikel/2354090-tweede-kam er-30-kilometer-in-bebouwde-kom-als-standaard.html  

Zie de grafiek over de overlijdenskans van voetgangers bij verschillende rijsnelheden van 
automobilisten, in bijlage

Uitbreiding van de 30 km-zones heeft enige doelen op zich, maar geeft ook een betere mogelijkheid 
op voorrangsroutes voor fietsers, bv op de kruising Laanweg – Sportlaan te Schoorl als de kruising 
Komlaan – Hoflaan te Bergen. 

De Fietsersbond heeft voorgesteld om beide kruisingen onderdeel te laten zijn van een uit te breiden 
30 km-zone; bij voorkeur worden ook de Sportlaan en de Komlaan heringericht als 30 km-weg.

Op enige termijn zou de gemeente alle 50 km-wegen [GOW’s]  kunnen doorlichten op hun functie. 
Afwaardering van 50 naar 30 km-weg betekent en opwaardering als route voor fietsers en 
voetgangers.

Een derde voorbeeld naast Komlaan en Sportkaan is de Herenweg in Egmond aan den Hoef, die 
loop- en fietsroutes kruist tussen Egmond aan Zee en aan den Hoef / Alkmaar.

Het College houdt nu vast aan de status van de Sportlaan als 50 km-weg op basis van een 
Wegcategorisering uit 2006. De gemeente heeft happen uit het autonetwerk gehaald, bv bij het 
centrum Groet en de Boulevard Egmond aan Zee, maar doet dit nu niet in geval van fietsbelangen.

Samengevat: de Fietsersbond stelt 30 km / uur als maximale snelheid binnen de kom voor.

Hierbij is een fasering denkbaar, nl:

a. Kruisingen Laanweg – Sportlaan wordt nu onderdeel 30 km-zone, liefst ook Hoflaan – Komlaan; 
uit ervaringen blijkt, dat de geplande fietsrotonde velliger is bij lage aanrijdsnelheden;

b. Wegen Komlaan Bergen en Sportlaan Schoorl worden 30 km; Komlaan heeft ook voetgangers en 
scootmobielen op het wegvak; volgens ‘omgekeerd ontwerpen” moet je dan naar 30 km; Schoorl 
heeft nu een te fijnmazig netwerk van 50 km-wegen; een 50 km-weg midden in de bebouwde kom 
van Schoorl is achterhaald;

c. Andere wegen toetsen aan noodzaak handhaving 50 km-limiet; bv Duinweg met gemengd profiel, 
Herenweg Egmond aan den Hoef idem, met kruisende loop- en fietsverbindingen 

NB: Binnen een 30 km-zone zijn voorrangskruisingen mogelijk en gewenst  in geval van een 
herkenbare hoofdfietsroute

Namens de Fietsersbond Bergen, Reijnoud de Haan
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