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Regionaal Orgaan
Verkeersveiligheid Gelderland

Platform en Kenniscentrum

Met vriendelijke groeten,
verblijf ik ...
Over erven, 30 km en 60 km zones
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Langzamer rijden waar mensen verblijven
In het verkeer onderscheiden we twee soorten gebieden: verkeersgebieden en 

verblijfsgebieden. Verkeersgebieden bestaan uit wegen die ingericht zijn om 

je vlot en veilig van A naar B te brengen. Verblijfsgebieden bestaan uit wegen 

waarlangs mensen wonen en leven. Waar je fietsers, wandelaars of spelende 

kinderen kunt tegenkomen. Soms zelfs op de weg. Hier ‘verblijven’ mensen en 

moet het gemotoriseerd verkeer zich aanpassen.

Het bekendste voorbeeld van een verblijfsgebied is de 30 km zone, die we 

steeds vaker binnen de bebouwde kom tegenkomen. In Gelderland is al meer 

dan de helft van de wegen binnen de bebouwde kom 30 km zone. In deze ge-

bieden is de algemene maximum snelheid binnen de bebouwde kom (50 km/

uur) veel te hoog. Een maximum snelheid van 30 km/uur is wel zo veilig. En 

wel zo prettig voor de buurt. Want behalve meer veiligheid betekent die lage-

re snelheid ook minder lawaai en minder uitlaatgassen. Overigens is ook die 

maximum snelheid van 30 km/uur geen aanbevolen snelheid. Soms is (nog) 

langzamer beter, bijvoorbeeld in de nabijheid van scholen.

Behalve 30 km zones zijn er ook andere verblijfsgebieden. Zo kennen we bin-

nen de bebouwde kom nog de erven en buiten de bebouwde kom de 60 km zo-

nes. In alle verblijfsgebieden moet een lagere snelheid voor meer veiligheid en 

leefbaarheid zorgen. Tenminste, als we ons met z’n allen aan die lagere snel-

heid houden. Daarom hebben we deze folder gemaakt. Om je te informeren 

over de verschillende verblijfsgebieden, maar ook als een oproep om binnen 

die verblijfsgebieden oog te hebben voor elkaar en je snelheid te matigen. 

In verblijfsgebieden zorgt een 

lagere snelheid voor meer 

veiligheid en leefbaarheid
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Wat maken die paar kilometers uit?
Het lijkt een klein verschil: 30 of 50 kilometer per uur rijden. Maar het kan het 

verschil tussen leven en dood betekenen. We geven je een voorbeeld. Je rijdt in 

je auto door een 30 km zone. Plotseling rent 13 meter verder een kind de weg 

op. Natuurlijk rem je direct, maar je hebt toch gemiddeld 1 seconde reactie-

tijd. Bij 30 km/uur ben je dan ruim 8 meter verder. Voor het remmen zèlf heb 

je nog ruim 4 meter nodig. Dat betekent dat je vlak voor het kind stilstaat. Dat 

loopt gelukkig goed af. Rijd je echter 50 km/uur in deze situatie, dan leg je in 

die seconde reactietijd bijna 14 meter af. Je bent dus al bij het kind voordat je 

ook maar met remmen bent begonnen. 

Dit voorbeeld laat het heel duidelijk zien: de kans op een ongeluk is bij 30 km/

uur een stuk kleiner dan bij 50 km/uur. En als er bij die lage snelheid toch 

iets mis gaat, is de kans op ernstig letsel ook een stuk kleiner. Helaas drukken 

sommige mensen het gaspedaal toch iets dieper in en nemen het risico. Maar 

is een klein beetje tijdwinst dat waard?

De remweg bij respectievelijk  

30 km/uur en 50 km/uur  

(reactietijd = 1 sec, remvertraging = 8 m/sec2)

reactie-afstand
8,3m remafstand

4,3m

reactie-afstand13,9m
remafstand

12,1m
totale remweg bij 50km/uur: 26 meter

totale remweg bij 30km/uur : 12,6 meter

reactie-afstand
8,3m remafstand

4,3m

reactie-afstand13,9m
remafstand

12,1m
totale remweg bij 50km/uur: 26 meter

totale remweg bij 30km/uur : 12,6 meter



Het erf: 
het ultieme verblijfsgebied
Op erven is de verblijfsfunctie het meest na-

drukkelijk aanwezig. Auto’s en andere motor-

voertuigen zijn op het erf ‘te gast’. Ze hebben 

hier niets te zoeken, tenzij ze hun bestemming 

of vertrekpunt binnen het erf hebben. Erven 

worden, behalve in woongebieden, ook vaak 

in winkelgebieden toegepast. 

Aan het begin van een erf staat het bekende recht-

hoekige blauwe bord met de witte symbolen. 

Vanaf dat punt mag je met de auto niet harder dan 

stapvoets rijden. En dat is nodig, want in erven 

zijn meestal geen trottoirs en voetgangers (dus 

ook spelende kinderen) mogen de weg over de vol-

le breedte gebruiken. Parkeren mag je op een erf 

alleen in de aangegeven vakken. Bij winkelerven 

wordt nog wel eens een parkeerschijf-zone inge-

steld. Dan heb je dus ook de blauwe parkeerschijf 

nodig. Bij het verlaten van een erf moet je er reke-

ning mee houden dat dit een uitrit is en dat je alle 

verkeer (dus ook de voetgangers) op de kruisende 

weg voor moet laten gaan.

Op erven is de auto te gast

Deze borden duiden het begin en eind 

van een erf aan.

Op erven mag je alleen 

parkeren in de vakken
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Ook in winkelgebieden 

worden erven toegepast
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In een 30 km zone gelden de normale 

verkeersregels

Klinkerbestrating en snelheidsremmers 

benadrukken dat je in een verblijfsgebied bent

De schoolomgeving krijgt vaak extra aandacht

De 30 km zone: 
verkeren in een verblijfsgebied
Je kunt zien dat je een 30 km zone binnenkomt 

aan het zonebord. Vanaf dat punt mag je dus niet 

harder dan 30 km/uur, totdat je weer een zone-

bord tegenkomt, maar dan met een streep erdoor. 

Binnen de 30 km zone gelden verder de normale 

verkeersregels. De kruispunten zijn in principe 

gelijkwaardig. Dat wil zeggen dat de voorrang 

niet is geregeld en dus bestuurders (ook fietsers en 

bromfietsers) van rechts voorrang hebben. Maar 

incidenteel kunnen ook voorrangskruispunten 

voorkomen. Let dus altijd goed op eventuele voor-

rangsborden en haaientanden. Verkeerslichten zul 

je in een 30 km zone normaal gesproken niet te-

genkomen. De gemeenten proberen bij het inrich-

ten van een 30 km zone zoveel mogelijk te bena-

drukken dat je je in een verblijfsgebied bevindt en 

niet op een verkeersweg. Ze doen dat door de stra-

ten een ander uiterlijk te geven en ze af te stemen 

op het wonen, spelen en verblijven. Dat kan bij-

voorbeeld door het gebruik van klinkers in plaats 

van asfalt, smallere straten en snelheidsremmers, 

zoals verkeersdrempels. De schoolomgeving krijgt 

vaak extra aandacht.

Deze borden duiden het 

begin en eind van een 30 

km zone aan



…. en soms helemaal geen strepen

De 60 km-zone: nu ook verblijven  
buiten de bebouwde kom
Ook buiten de bebouwde kom zijn er wegen waar de alge-

mene maximum snelheid (80 km/uur) te hoog is. Dit geldt 

bijvoorbeeld voor bepaalde plattelandswegen of dijkwegen, 

waarlangs vaak woningen, boerderijen en andere voorzienin-

gen liggen. 

Deze borden duiden het 

begin en eind van een 60 

km zone aan

Vooral wanneer fietsers en bromfietsers op de rijbaan moeten rijden is de ver-

keersveiligheid in het geding, omdat er grote snelheidsverschillen met het ge-

motoriseerd verkeer ontstaan. Daarom wordt op steeds meer van dergelijke 

wegen de maximum snelheid teruggebracht naar 60 km/uur. Meestal betreft 

het meerdere wegen in een bepaald gebied en dan wordt een 60 km zone inge-

steld. Evenals bij de overgang naar 30 km zones kun je aan het zonebord zien 

dat je een 60 km zone binnenkomt. Vanaf dat punt mag je met de auto dus 

niet harder dan 60 km/uur, totdat je het zonebord met de streep erdoor tegen- 

60 km wegen hebben geen strepen 

in het midden van de weg ….
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Wel kun je fietsstroken tegenkomen ….

 …. en snelheidsremmers

komt. Binnen de 60 km zone zijn de meeste kruispunten gelijkwaardig, maar 

ook voorrangskruispunten kunnen voorkomen. Let dus op eventuele voor-

rangsborden en haaientanden. 

Ook bij het inrichten van een 60 km zone probeert de gemeente (of een andere 

wegbeheerder) het verblijfskarakter te benadrukken. Zo worden er in 60 km 

zones geen strepen in het midden van de weg aangebracht. Wel wordt vaak 

gebruik gemaakt van kantstrepen, maar ook wegen zonder markering komen 

voor. Meestal zijn dit smalle wegen met weinig verkeer. Je kunt in 60 km zones 

ook verkeersdrempels of verkeersplateaus tegenkomen, die uiteraard minder 

steil zijn dan bij 30 km zones. Wees extra alert op je snelheid. Doordat veel 60 

km wegen lang en recht zijn, kun je soms ongemerkt iets te hard rijden. Maar 

er kan altijd iets onverwachts gebeuren: een plotseling overstekende fietser, 

een landbouwtrekker die veel breder blijkt te zijn dan je eerst dacht, modder 

op de weg, enzovoorts.
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Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG)  

is onder regie van de provincie Gelderland en de stadsregio 

Arnhem-Nijmegen een onafhankelijk samenwerkingsverband 

van overheden en organisaties die actief betrokken zijn bij het 

terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. 


