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Woonerven

Een (woon)erf is een bijzonder gebied. Alle weggebruikers hebben in gelijke mate recht op het
gebruik ervan.
Voetgangers mogen zich binnen een erf overal bewegen er spelen ook vaak kinderen.
Wees bewust van de beperkingen van kinderen en ouderen!
In een erf mag je om die reden niet harder dan 15 KM/h en je past een defensieve rijstijl toe.!

Als je dit bord (G5) passeert rij je een erf in

Als je dit bord (G6) passeert rij je een erf uit

Binnen een erf mag je alleen parkeren op eigen terrein, bijvoorbeeld een oprit. Of in de
daarvoor bestemde vakken “met een P”
Als een erf aangemerkt is als parkeerschijfzone, mag ook langs de blauwe streep geparkeerd
worden als gebruik wordt gemaakt van een parkeerschijf.

De Praktijk:
Positie
Je moet zo veel en veilig mogelijk rechts rijden. Binnen een erf is dit afhankelijk van de
inrichting en andere weggebruikers. Neem een positie in die gezien de omstandigheden, zo
verantwoord mogelijk is
Scan
Je rijdt maar stapvoets, maar dat is altijd nog harder dan voetgangers lopen!
Met spelende kinderen wordt de situatie nog gevaarlijker!
Houdt je zicht breed, scan onder een zo groot mogelijke hoek de omgeving systematisch af
Herkennen
Herken gevaarlijke situaties en zorg dat je tijdig kunt stoppen. Kinderen die aan het spelen
zijn letten meestal niet op het verkeer
Ruimtekussen
In een erf rijden fietsers en bromfietsers vaak harder dan de auto’s, je wordt vaak links en
rechts ingehaald.
Zorg voor voldoende ruimte voor deze bestuurders!
Voor laten gaan
Kruispunten binnen een erf behandel je als gelijkwaardige kruispunten.
Is een in of uitgang van een erf met een uitritconstructie aangesloten op de
kruisende weg, dan moet je bij het inrijden of verlaten al het verkeer voor laten gaan
Als de ingang/uitgang van een erf niet als uitrit is aangesloten, dan behandel je deze
als een normaal kruispunt
Als je een erf inrijdt of verlaat, moet je niet onnodig stil gaan staan
Als je in een erf rijdt, dien je de juiste positie te bepalen. Je moet gevaar herkennen en dit
veilig oplossen
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Checklist
Positie
Scan
Herkennen
Ruimtekussen

Voor Laten Gaan

Kies een veilige positie, afhankelijk
van inrichting en ander weggebruikers
Scan zo breed mogelijk, let speciaal op
spelende kinderen
Herken gevaarlijke situaties
Maak voldoende ruimte voor
anderen, denk aan links en rechts
ingehaald worden
Uitritconstructie is alles
weggebruikers voor laten gaan
Geen uitritconstructie is behandelen
als normaal kruispunt
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