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Samenvatting
Rotondes

Voorwoord
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Inleiding
Definitie rotonde:
Een rotonde is een bijzonder soort gelijkvloers knooppunt dat zo ontworpen is dat het aantal
conflicterende bewegingen geminimaliseerd wordt.
Een knooppunt (Nederland en Vlaanderen) of verkeerswisselaar (Vlaanderen) is een kruispunt
van wegen voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, waarbij de hoofdverkeersstromen elkaar
meestal ongelijkvloers kruisen en de verbindingen om af te slaan vaak ook kruisingsvrij zijn
uitgevoerd.

Een rotonde bestaat uit een cirkelvormige weg met een soort 'eiland' in het midden. Het verkeer
rijdt bij rechtsrijdend verkeer uitsluitend tegen de klok in. In landen waar men links rijdt, zoals
het Verenigd Koninkrijk, rijdt het verkeer met de klok mee. Rondom een rotonde ligt vaak een
fietspad en daarop mag vaak in beide richtingen worden gereden. De verschillende wegen takken
aan op de cirkel.
Een rotonde is relatief veilig, doordat er zich alleen rechtsafslaand verkeer op een rotonde
bevindt. Door Duurzaam Veilig (een initiatief van verschillende Nederlandse overheden) wordt de
aanleg van een rotonde dan ook aanbevolen, indien (verkeerstechnisch) mogelijk. Er zijn echter
ook een aantal nadelen verbonden aan rotondes, één ervan is het grotere ruimtegebruik,
verminderde capaciteit en soms ook verminderd rijcomfort (zeker in het geval van doorgaand
verkeer). Ook voor fietsers is een rotonde niet altijd veiliger.
Een rotonde is een verkeersplein, maar een verkeersplein is niet altijd een rotonde. Een rotonde
is dus een speciaal geval van een verkeersplein. Een verkeersplein met rondgaand verkeer is
een rotonde.
In Nederland zijn er twee verschillende rotondes:
1. Een rotonde waar voorrang moet worden verleend aan alle bestuurders die zich
op de rotonde bevinden
2. Een rotonde met voorrang bij het oprijden van de rotonde.
Veel kruispunten zijn al, of worden vervangen door rotondes waar je voorrang moet verlenen aan
alle bestuurders die zich op de rotonde bevinden. De rotondes waar je voorrang krijgt als je de
rotonde op wilt rijden worden steeds meer veranderd in rotondes waar je voorrang moet verlenen
bij het oprijden.

Hoe ziet een rotonde eruit?
In 30km/uur-gebieden mengen langzaam en gemotoriseerd verkeer. Dat wil zeggen dat er in
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Wat is het wettelijke kader?
Soorten rotondes

Traditionele rotonde
Oorspronkelijk werden rotondes vooral aangebracht op grote en drukke kruisingen. Deze
rotondes (ook wel: verkeerspleinen) hadden vaak meerdere rijstroken. Op deze rotondes was
geen voorrangsregeling aangegeven met verkeerstekens. Dat betekende dat verkeer van rechts,
dus verkeer dat de rotonde opreed, voorrang had.
Traditionele rotondes zijn in Nederland zeldzaam geworden doordat nieuw aangelegde rotondes
haast altijd voorrangsrotondes zijn en bestaande traditionele rotondes meestal op enig moment
omgebouwd worden tot voorrangsrotonde.

Voorrangsrotonde
Bij een voorrangsrotonde moet het verkeer dat de rotonde oprijdt voorrang verlenen aan het
verkeer op de rotonde. Dit staat aangegeven met bord B6 en/of haaientanden. Een
voorrangsrotonde heeft één of meer rijstroken. Een voorrangsrotonde met één rijstrook wordt
een minirotonde genoemd. Voorrangsrotondes hebben als voordeel dat ze overzichtelijker zijn
dan traditionele rotondes, waardoor de verkeersveiligheid vaak beter is. Ook blijft de
doorstroming beter wanneer er veel verkeer uit één richting komt, dat anders de hele rotonde zou
verstoppen.

Rotonde versus verkeersplein
Er is enige onduidelijkheid over wanneer een rotonde een verkeersplein is, of andersom.
In Nederland is dit als volgt geregeld: na de wijziging van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens (RVV) in 1996 is het begrip verkeersplein verdwenen en vervangen door rotonde.
Voor 1996 diende een verkeersplein aangeduid te worden met bord D1 (rotonde, verplichte
rijrichting). Deze situatie is dus aangepast waardoor verkeerspleinen vanaf dan aangeduid dienen
te worden met borden C4 (verplichte rijrichting). Voor de ontwerper ligt het verschil in de
aansluiting van de takken: Bij rotondes dient elke tak op het middeneiland gericht te zijn terwijl dit
bij verkeerspleinen niet nodig is.
NB: De huidige voorrangsregels op rotondes volgen de normale verkeersregels. De
overheid[26] beschrijft dat bij het naderen van een rotonde dezelfde regels gelden als bij een
kruispunt. De (voorkeurs)situatie met voorrang op de rotonde is altijd met verkeersborden
geregeld.

Minirotonde[bewerken | bron bewerken]
Sinds de jaren 90 zijn op veel kleinere kruisingen rotondes aangebracht, de
zogenaamde minirotondes. Deze hebben maar één rijstrook, al dan niet met vrijliggend fietspad.
Op deze rotondes heeft het verkeer op de rotonde voorrang, wat met verkeertekens wordt
aangegeven. De wegbeheerder kan kiezen of fietsers op de rotonde ook voorrang hebben. Als
richtlijn geldt dat fietsers binnen de bebouwde kom wel voorrang krijgen en buiten de bebouwde
kom niet, maar niet bij alle rotondes wordt deze richtlijn toegepast. Met name in het noorden van
Nederland hebben fietsers geen voorrang binnen de bebouwde kom.

Bypass[bewerken | bron bewerken]
Soms wordt voor rechts afslaand verkeer een zogenaamde bypass toegepast: een aparte
rijstrook langs de rotonde, die zich na de rotonde weer bij de weg voegt. Hierdoor hoeven rechts
afslaande voertuigen de rotonde zelf niet te nemen.

Richting aangeven[bewerken | bron bewerken]
Bij het afslaan van de rotonde is het verplicht richting aan te geven naar rechts. In de
Nederlandse rijopleiding wordt aangeleerd naar links richting aan te geven bij het voor 3/4 nemen
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van de rotonde.[27] Dit is echter niet verplicht.[26] In België, Duitsland en Oostenrijk is het zelfs
verboden op deze manier richting aan te geven.[28][29][30]

Betekenis van rotondes
Ontwikkeling van rotondes
De moderne rotonde werd in de jaren 1960 ontwikkeld door het Britse Transport Research
Laboratory, waar ingenieurs cirkelvormige kruisingen opnieuw ontwierpen en standaardiseerden.
Frank Blackmore leidde de ontwikkeling van de voorrangsregel en vond vervolgens ook
de minirotonde uit om de capaciteits- en veiligheidsproblemen op te lossen. De voorrangsregel
bleek de doorstroom van het verkeer tot wel 10% te verbeteren. In 1966 nam het Verenigd
Koninkrijk de regel aan dat al het verkeer dat een cirkelvormige kruising wilde betreden voorrang
diende te verlenen aan het verkeer dat zich reeds op de kruising bevond. Een gids van het
Transportation Research Board meldde dat de moderne rotonde een aanzienlijke verbetering
bracht ten aanzien van de oude ronde verkeerspleinen in termen van veiligheid en
doorstroom. Australië en andere landen onder Britse invloed waren de eerste om ook moderne
rotondes te bouwen.
Begin jaren 1980 werden enkelbaansrotondes (of minirotondes) ook ingevoerd in Nederland. Het
begon in relatief dunbevolkte gebieden in het noorden en oosten vanwege zorgen dat de
rotondes de verkeersdrukte van de Randstad niet aan zouden kunnen; toen echter bleek dat de
minirotondes juist zelfs een hogere capaciteit hadden dan kruispunten met verkeerslichten,
werden ze ook massaal in West-Nederland gebouwd. In de late tachtiger jaren was er sprake van
grote groei met 400 rotondes in slechts 6 jaar. De bouw versnelde in de jaren 1990 en tegen
2001 waren er naar schatting tussen de 1500 en 1800 rotondes in heel Nederland, waarvan meer
dan de helft binnen de bebouwde kom.
Rotonde verkeersregels
Rotondesmet fietspad
Oorsprong van de rotonde
Wat is een rotonde?
Geschiedenis van de rotonde
Er bestonden al bepaalde cirkelvormige kruisingen voordat rotondes werden uitgevonden, zoals
het Circus in Bath (voltooid in 1768), het Place de l'Étoile (ca. 1780) rondom de later
gebouwde Arc de Triomphe in Parijs; de Governor's Circle (1821, later hernoemd tot Monument
Circle) in Indianapolis; het Keizer Karelplein in Nijmegen (1879); de Brautwiesenplatz in Görlitz (
1899); de Columbus Circle in New York (1904); en verscheidene cirkels in Washington D.C..
Hoewel sommigen hiervan nog steeds wel eens (enigszins verwarrend) 'rotondes' worden
genoemd, verschillen de werkwijzen en invoegwijzen van deze verkeerspleinen aanzienlijk van
moderne rotondes.
De Franse architect Eugène Hénard ontwierp reeds in 1877 cirkelvormige kruisingen met
eenrichtingsverkeer. Amerikaans architect William Phelps Eno bepleitte kleine verkeerspleinen en
ontwierp bijvoorbeeld de Columbus Circle van New York. In 1907 ontwierp John McLaren een
van de eerste Amerikaanse ronde verkeerspleinen voor auto's en trams in Shasta Hanchett Park
te San Jose in Californië. De eerste Britse ronde kruising werd in 1909 gebouwd in Letchworth.
Het ovale midden van deze "longabout" was oorspronkelijk deels bedoeld als verkeerseiland voor
voetgangers. Dergelijke cirkelvormige kruisingen werden ook in de Verenigde Staten gebouwd,
maar de diameter daarvan was doorgaans groot zodat er op grote snelheid kon worden gereden
en moest worden geweven. Deze ouderwetse verkeerspleinen werden vaak ook voorzien van
verkeerslichten of Stop-borden om de invoeging van verkeer te reguleren. Velen stelden
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voertuigen in staat om op hoge snelheid zonder af te buigen het plein te betreden, of dwongen
voertuigen te stoppen en met een hoek van 90 graden de cirkel te betreden. Omdat deze
omstandigheden talloze botsingen tussen voertuigen veroorzaakten, werd in de jaren 1950 de
bouw van cirkelvormige verkeerspleinen wereldwijd gestaakt en werden sommige pleinen weer
verwijderd.

Rotonde bord
Verkeersbord

Nederland: bord D1 (rotonde; verplichte rijrichting tegen de klok in)

Dubbele rotondes

Meerstrooksrotonde
De meerstrooksrotonde is een variant op de enkelstrooksrotonde. Deze heeft twee of zelfs drie
rijstroken. De meerstrooksrotondes die vanaf de jaren 90 zijn ontworpen, hebben over het
algemeen concentrische belijning (vast aantal rijstroken over de rotonde die niet naar buiten toe
lopen), de rotondes voor deze periode behoren over het algemeen tot de verkeerspleinen. De
nieuwe soort heeft enkelstrooks toeritten of dubbelstrooks toeritten. Hetzelfde geldt voor de
afritten, al naargelang de capaciteit die nodig is.

Turborotonde
De turborotonde is een variant op de meerstrooksrotonde. Hierbij dient het verkeer al voor de
rotonde voor te sorteren zodat op de rotonde automatisch de juiste rijstrook wordt bereikt, want
op de rotonde is het niet mogelijk om van rijstrook te wisselen vanwege onoverrijdbare
rijstrookscheiding. Dit zorgt voor een grotere veiligheid en een hogere doorstroming.

Beperkingen bij rotondes

Hieronder volgt een inventarisatie van rotondes in de gemeenten Oss en Bernheze.
beperkingen
locatie
Toegang beperkt
Instelling
eenrichtingsverkeer
‘knip’ aangebracht

Een lage snelheid wordt fysiek afgedwongen door bijvoorbeeld drempels, plateaus,
wegversmallingen of zigzagverleggingen van de wegas.

Lage snelheid
afdwingende
maatregelen
Aanwezigheid
drempels
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Aanwezigheid
plateaus
Aanwezigheid
wegversmallingen
Aanwezigheid
zigzagverlegging
van de wegas
Hoe is de situatie in de gemeenten Oss en Bernheze?
Welke rotondes zijn er in de gemeenten Oss en Bernheze?
In de gemeente Oss zijn de volgende rotondes te vinden:
1. Euterpelaan (Oss) bij Kortfoortsestraat

De situatie is verwarrend voor fietsers, die komend van de Kortfoortsestraat, linksaf
de Euterpelaan willen inslaan. Dat kan namelijk op 2 manieren:
A. De bocht wordt meteen naar links gemaakt, geen probleem
B. De Euterpelaan wordt overgestoken, hier zijn al 2 mogelijkheden: over roze
fietsstrook, of halverwege over extra pad. Dit laatste is met name gevaarlijk, want
veel automobilisten verwachten dit niet.
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2. Euterpelaan (Oss), Rossinistraat, Gerbrandylaan, Paganinistraat.

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn duidelijk gescheiden door
groenstroken en de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang.
3. Elzendreef (Geffen) op Google geen rotonde gevonden.
4. Papendijk (Geffen), Heesterseweg, Groenstraat

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn duidelijk gescheiden door
groenstroken en de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang.
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5. Papendijk (Geffen), Rijksweg

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn duidelijk gescheiden door
groenstroken en de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang. Verder valt op
dat de rotonde voor de fietser, maar gedeeltelijk is, aan de zuidkant kan de fietser niet
kruizen. Terwijl aan de noordzijde een dubbel fietspad is.

6. Rijksweg (Geffen) verder niet gevonden, dan in Nuland, andere gemeente.
7. Rijksweg (Geffen) verder niet gevonden, dan in Nuland, andere gemeente.

8. De Beers (Huisseling), Hamstraat, Erfsestraat, Bulk
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Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn duidelijk gescheiden door
groenstroken en de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang.

9. Heihoeksingel (Oss), Joost van den Vondellaan, Het Woud
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Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn duidelijk gescheiden door
groenstroken en de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang.
10. Heihoeksingel (Oss), Schaepmanlaan, Van Maanenlaan

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn niet gescheiden en de
voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang.
11. Heihoeksingel (Oss) niet meer gevonden
12. Heihoeksingel (Oss) niet meer gevonden
13. Hertogensingel (Oss), Koornstraat, Singel 1940-1945,
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Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn niet gescheiden en de
voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang.
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14. Oyen: Beatrixweg, Bernhardweg

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang.
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15. Dorpenweg (Deursen-Dennenburg), Burgemeester van der Puttenstraat, Reiakker

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang.
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16. Dorpenweg (Deursen-Dennenburg), Langelstraat, De Rijt

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang.
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17. Berghemseweg (Koolwijk), Beemdenweg, Schaijkseweg

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang. Let op: sommige bochten zijn
redelijk nauw/scherp voor fietsers. Verder lijkt het erop dat aan de kant van Berghem de
oversteekplaats in beide richtingen toegestaan is.
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18. John F Kennedybaan (extra) (Oss), Vierhoeksingel, Leygraaf

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn niet gescheiden en de
voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang. Let op: de fietser heeft geen voorrang
bij de oversteek met de verkorte bocht naar de Leygraaf toe.

25 f ebruari 2022
FE

pagina 17 van 38

versie 0.6

19. John F Kennedybaan (extra) (Oss), Schalkskampsweg,

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn niet gescheiden en de
voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang.
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20. John F. Kennedybaan (Oss), Voorburcht, Polderkade

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn niet gescheiden en de
voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang.
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21. John F. Kennedybaan (Lithoyen), Beatrixweg,

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang. Aan de Ossezijde is het
oversteken in beide richtingen mogelijk.
Alles gevonden met: https://www.google.nl/maps
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22. Julianasingel (Oss), Kantsingel

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang. Er is geen
oversteekmogelijkheid aan de noordzijde (Kantsingel). Voor fietsers is dit feitelijk geen
rotonde.
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23. Kantsingel (Oss)

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang.
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24. Kortfoortstraat (Oss) Zie eerder:
25. Megensebaan (Macharen) = N329 zie eerder
26. Mugheuvelstraat (Oss), Dommelstraat

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang.
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27. Nieuwe Hescheweg (extra) (Oss), Mugheuvelstraat, Brierstraat

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang.
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28. Oostwal (Oss), Molenstraat, Raadhuislaan

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn niet gescheiden en de
voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang.
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29. Oostwal (Oss) 1 maal gevonden
30. Melkdam (Lith)

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn niet gescheiden en de
voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang. Nakijken naar echte situatie.
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31. Beatrixweg (Oijen) zie eerder
32. Raadhuislaan (Oss), Kruisstraat, Kromstraat, Kortfoortstraat

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn niet gescheiden en de
voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang.
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33. Ruwaardsingel (Oss), Vivaldistraat, Witte Hoeflaan

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang.
34. Ruwaardsingel (Oss) niet gevonden
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35. Titus Brandsmaplein (Oss), Oude Molenstraat, Titus Brandsmalaan, Industrielaan,
Populierstraat, Willibrordusweg

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn niet gescheiden en de
voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang.
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36. Vijversingel (Oss), Kapelsingel, Berghemseweg

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang. Voor fietsers is dit feitelijk geen
rotonde. Let op: fietsers kunnen van weerskanten komen.
37. Vijversingel (Oss) niet gevonden
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38. Zeepkanneke (Berghem)

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn niet gescheiden en de
voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft voorrang.
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39. Dorpenweg (Macharen), Kerkstraat, Ossestraat

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang. Let op: aan de Oostelijke zijde
kunnen fietsers van beide kanten komen? Ter plaatse nakijken.
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40. Dorpenweg (Macharen-Haren),N329

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang. Voor de fietsers is er alleen
een fietspad aan weerszijden van de Dorpenweg.

25 f ebruari 2022
FE

pagina 33 van 38

versie 0.6

41. Dorpenweg (Haren), Lietingstraat, Peperstraat

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang.
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42. Dorpenweg (Ravenstein), Schaafdries, Monseigneur Zwijsenstraat

Dit is een goed ingerichte rotonde: fietsers en auto’s zijn gescheiden door groenstroken en
de voorrangsregel is duidelijk; de fietser heeft geen voorrang.
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43. Stationssingel (Ravenstein) geen rotonde gevonden
44. N277 (Overlangel), Hertogstraat, Vingelenweg

Dit is een goed ingerichte rotonde: voor auto’s alleen; de fietser kan alleen op één
plaats de N277 oversteken en heeft hierbij geen voorrang.
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45. Dorpenweg (Ravenstein), Veersingel,

Dit is een goed ingerichte rotonde: voor auto’s alleen; de fietser kan alleen op één plaats de
Dorpenweg oversteken en heeft hierbij geen voorrang.
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Verder alle foto’s als een bijlage in verschillende klassen opnemen? Complete rotonde, en
feitelijk geen rotonde. Nadenken.
Is dit een goede indeling voor de bijlage?
1
rotondes met gescheiden fietspad, fietser wel voorrang
2
rotondes met gescheiden fietspad, fietser geen voorrang
3
rotondes zonder gescheiden fietspad, fietser wel voorrang
4
rotondes zonder gescheiden fietspad, fietser geen voorrang
5
overige

Waar zijn knelpunten bij rotondes
in de gemeenten Oss en Bernheze?
Wat kan er worden verbeterd aan de rotondes in de gemeenten Oss en Bernheze?
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