
Verkeer scheiden of langzamer rijden
In de bebouwde kom is het voor 50 km/uur wegen noodzakelijk snel en langzaam verkeer van elkaar 
te scheiden. Is mengen op deze wegen niet te voorkomen en maken fietsers gebruik van de rijbaan? 
Breng dan in elk geval de snelheid naar beneden tot 30 km/uur. Een lagere snelheid leidt tot minder 
(ernstige) ongevallen. In aanmerking voor GOW30 komen in eerste instantie bestaande 50 km/uur 
wegen zonder fietsvoorzieningen, met geluid- en trillings overlast, met ruimtegebrek en in de buurt 
van winkels en scholen. 

Bebording en weginrichting 
Een GOW30-weg onderscheidt zich door toepassing van het verbodsbord 30 km/uur (zie afbeelding) 
en niet het reguliere ‘zone 30 km/uur’ bord. Ook de inrichting is anders. De GOW30 mag niet lijken 
op een 50 km/uur weg, maar ook niet op een gewone 30 km/uur zone of fietsstraat. Bij een GOW30 
met fietspaden benadrukken we dat het geen 50 km/uur weg is, ondanks de fietspaden. Dit kan met 
name door geen witte lengtemarkering (as- en kantmarke ring of fietsstroken) te gebruiken en een 
krap weg profiel toe te passen. Bij een GOW30 zonder fiets paden benadrukken we de aanwezigheid 
van fietsers op de rijbaan. Dit kan bijvoorbeeld door voldoende brede fietsstroken toe te passen met 
een duidelijke markering. 

GOW30 in de bebouwde kom

Een duurzame veilige inrichting van de bebouwde kom is essentieel voor de veiligheid en leef-
baarheid in dorpen en steden. Als gemeente heb je daar dagelijks mee te maken. Duurzaam  
Veilig gaat bij 50 km/uur uit van ‘scheiden moet’ en bij 30 km/uur van ‘mengen mag’. In de praktijk  
voldoen verkeersinrichtingen niet altijd aan deze basiskenmerken. De nieuwe wegcategorie,  
30 km/uur-gebiedsontsluitingsweg (GOW30), biedt uitkomst. Mobycon kan je over het toepassen 
van GOW30 adviseren. 

DUURZAME EN VEILIGE 
WEGINRICHTING
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Veiligheid in drukke 30 km/uur zones
Nieuwbouwontwikkelingen en de autonome groei van het verkeer zorgen ervoor dat het 
auto- en fietsverkeer toeneemt in bestaande 30 km/uur zones. De fietser voelt zich niet  
veilig op de rijbaan met het drukke autoverkeer. Gemeenten zijn vaak terughoudend met het toe-
passen van fietspaden in een 30 km/uur zone, maar door deze aan te brengen maak je situaties 
juist veiliger. 

Mengen van verkeer mag, maar moet niet
De Duurzaam Veilig richtlijnen stellen dat grote snelheidsverschillen tussen auto’s en fiet-
sers in dezelfde ruimte moeten worden voorkomen. Vandaar dat autoverkeer en fietsverkeer  
worden gescheiden bij 50 km/uur. Bij 30 km/uur is er geen verplichting om te mengen:  
mengen van verkeer mag, maar moet niet.

Bij een GOW30 met fietspaden kun je kiezen voor een verplicht fietspad (bord G11) of 
een onverplicht fietspad (bord G13). Door een onverplicht fietspad in te stellen, bepalen 
fietsers zelf of ze de rijbaan of het fietspad gebruiken. Met de steeds groter worden-
de drukte op fietspaden is dat een voordeel. Naast gewone fietsers en snorfietsen zien 
we daar ook steeds vaker wielrenners, fietsers met een e-bike, bakfiets of e-bakfiets,  
skaters en wandelaars. Elke fietser is anders. Sommigen mijden elk risico. Anderen voe-
len zich prima op hun gemak tussen het autoverkeer. Doordat er toch fietsers op de  
rijbaan rijden, is het voor automobilisten duidelijker waarom zij 30 km/uur moeten  
rijden, ondanks het vrijliggende fietspad

Meer informatie?
Behoefte aan meer informatie over GOW30? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.  
Mobycon is een onafhankelijk adviesbureau voor mobiliteitsvraagstukken. We kijken met een in-
tegrale blik naar elk vraagstuk. Volgen trends, spelen in op de veranderende samenleving en zijn 
continu in beweging. In een multidisciplinair team van verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, 
planologen, economen, bestuurskundigen en sociaalgeografen is Mobycon in staat om een multi-
functioneel straatbeeld te creëren. We verrichten steek houdende onderzoeken en brengen de  
behoeften van alle betrokkenen in kaart. Onze integrale en flexibele benadering maakt duurzame 
oplossingen mogelijk, waarmee de maatschappij vooruit kan.

https://www.mobycon.nl/over-ons/#team
https://www.mobycon.nl/

