
Rotondes zijn in opkomst. Steeds vaker komen ze 
in de plaats van kruisingen. Logisch, want rotondes 
hebben veel voordelen. Zo zijn ze veiliger en stroomt 
het verkeer sneller door. Bovendien zijn er geen ver-
keerslichten nodig en dat scheelt weer in onderhoud. 
Tegelijk is er onduidelijkheid over de voorrangssitu-
atie op rotondes. En hoe zit het met de nieuwste 
generatie– de ‘turborotondes’?

Welke soorten rotondes zijn er?
De voorrangsrotonde komt in Nederland verreweg het mees-
te voor. Op deze rotonde verleent het aanrijdende verkeer 
voorrang aan het verkeer dat zich al op de rotonde bevindt. 
De basisgedachte op alle voorrangsrotondes is dezelfde, 
maar toch zijn er verschillen. Die hebben vooral met fietsers 
te maken. Kleine voorrangsrotondes worden gedeeld door 
automobilisten en fietsers. Op grotere worden deze verkeers-
stromen gescheiden. Bijvoorbeeld met een aparte fietsstrook 
van rood asfalt, een fietsstrook die door een verhoging is 
afgescheiden, of een vrijliggend fietspad. 

Waarom zijn rotondes beter dan kruispunten?
Rotondes zorgen voor een snellere doorstroming doordat het 
verkeer niet of korter stilstaat. Ze zijn daarnaast veiliger. Dat 
komt doordat de constructie goed opvalt en de snelheid flink 
wordt verlaagd, ook bij weinig verkeer. Fietsers zijn bovendien 
goed zichtbaar voor automobilisten en worden op rotondes 
met vrijliggende fietspaden niet klemgereden. 

Leidt dat tot minder ongevallen?
Op voorrangsrotondes, zoals die nu overal in Nederland te 
vinden zijn, vallen 75 procent minder doden en gewonden 
dan op een kruispunt. Het aantal ongevallen neemt met 50 
procent af.

Kleven er ook nadelen aan rotondes?
Vooral grotere voertuigen (bussen, vrachtwagens, vrachtau-
tocombinaties) kunnen problemen ondervinden van kleine 
rotondes. Op grotere rotondes met aparte fietspaden hebben 
fietsers bovendien de neiging om de kortste weg te nemen 
en dus tegen de richting in te rijden.

Leveren de verschillen in fietspaden problemen op?
De basisregel is dat fietsers op de rotonde net als auto’s voor-
rang hebben op het aanrijdende en afslaande verkeer. Dat 
geldt zeker voor kleinere rotondes binnen de bebouwde kom. 
Op de meeste  (grote) rotondes buiten de bebouwde kom 
hebben fietsers géén voorrang. Het fietspad moet dan wel 
minimaal 10 meter van de rotonde liggen. De afstand tot de 
rotonde zelf is dan zo groot geworden dat het fietspad als 
een aparte zijweg kan worden gezien.

Wat is de gedachte achter de voorrang voor fietsers?
De gedachte hierachter – waar de ANWB van harte ach-
terstaat – is dat de rotonde een doorgaande weg is. Wie 
de rotonde verlaat, slaat af en moet richting aangeven. 
Doorgaand fietsverkeer heeft dan voorrang. Helaas houden 
gemeenten zich nog niet allemaal aan deze basisregels. Soms 
moeten fietsers ook op een kleinere rotonde voorrang verle-
nen aan het aanrijdende en afslaande verkeer.
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Wat is de beste oplossing voor fietsverkeer?
De ANWB wil dat wegbeheerders strikt vasthouden aan de 
regel dat fietsers binnen de bebouwde kom op de rotonde 
voorrang hebben op afslaand verkeer. De vormgeving van de 
rotonde moet daarop zijn afgestemd. Als de rotonde twee 
rijstroken kent, is het beter om fietsers niet over de rotonde 
te leiden. Aparte fietspaden moeten ongeveer 5 meter van 
de rotonde verwijderd zijn. De voorrang voor fietsers moet 
met borden en wegmarkering worden benadrukt. Buiten 
de bebouwde kom is het gebruikelijk dat het aanrijdende 
en afslaande verkeer voorrang krijgen op fietsers, maar dan 
moet het fietspad wel ten minste 10 meter van de rotonde 
verwijderd zijn.

Wat zijn turborotondes?
Het nieuwste type rotonde is de turborotonde, die we vooral 
buiten de bebouwde kom aantreffen. De turborotonde ziet 
eruit als een slakkenhuis. Dat komt doordat er met markering 
of verhoogde randen scheidingen zijn aangebracht tussen 
de verschillende routes over de rotonde. Op de turborotonde 
is de keuze vooraf voor de juiste route dus essentieel. Nog 
een extra rondje rijden is niet mogelijk. De bewegwijzering 
moet daarom extra duidelijk zijn. Turborotondes hebben wel 
een grotere capaciteit dan gewone rotondes en zijn veiliger 
dan kruispunten met verkeerslichten. Binnen de bebouwde 
kom liggen turborotondes minder voor de hand, omdat ze 
meer ruimte nodig hebben. Daarnaast nemen er binnen de 
bebouwde kom meer fietsers aan het verkeer deel. 

Zijn turborotondes geschikt voor fietsers?
 Voor fietsers werken turborotondes niet. Het kan zijn dat een 
turborotonde voor de doorstroming toch noodzakelijk is, ter-
wijl er wel veel fietsverkeer is te verwerken. In dat geval doen 
wegbeheerders er goed aan om afzonderlijke fietspaden aan 
te leggen die helemaal buitenom lopen. Als het moet zelfs 
via andere straten of een ongelijkvloerse kruising.

Welke rotonde is het beste in welke situatie?
1.  Op kruisingen met minder dan 8000 voertuigen per etmaal 

is een rotonde met één rijstrook voor zowel fietsers als 
auto’s (al dan niet met fietsstrook) de beste oplossing. 

2.  Op kruisingen met minstens 5000 voertuigen per etmaal is 
een rotonde met vrijliggend fietspad in de directe nabijheid 
de beste keus. Dat geldt ook voor kruisingen waar de toelei-
dende wegen al vrijliggende fietspaden hebben. 

3.  Op wegen met een middelgrote of belangrijke verkeers-
functie (meestal buiten de bebouwde kom) is een rotonde 
met vrijliggend fietspad opnieuw de beste keuze. Dat fiets-
pad moet wel op voldoende afstand liggen zodat fietsers 
geen voorrang krijgen. Dit geldt zeker voor wegen met veel 
vrachtverkeer. 

4.  Turborotondes zijn nuttig op kruispunten waar geen voet-
gangers en fietsers komen.

Zijn er situaties waarin een rotonde niet verstandig is?
 Volgens de ANWB is een rotonde in een paar situaties niet de 
beste keuze. Namelijk in woongebieden met een maximum-
snelheid van 30 km/u en als er niet genoeg ruimte voor is. 
Bovendien moeten wegbeheerders niet te veel rotondes ach-
ter elkaar aanleggen. Zo voorkomen ze ’rotondemoeheid’.
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