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Samenvatting 
 
Dit rapport gaat in op mogelijkheden om de verkeersveiligheid 
te laten profiteren van ontwikkelingen en maatregelen in het 
werkveld van stedelijke distributie. Deze ontwikkelingen zijn 
gericht op een efficiënte bevoorrading van winkels en horeca-
gelegenheden, met de inzet van zo weinig mogelijk (zware) 
voertuigen. Hoewel er duidelijk raakvlakken zijn met verkeers-
veiligheid, zijn deze ontwikkelingen en maatregelen vooral 
ingegeven door overlast en milieu. Tot dusver worden deze 
facetten nog niet integraal opgepakt. Wel is er aandacht voor 
verkeersveiligheid in het Actieprogramma Stedelijke Distribu-
tie.  
 
Vier typen maatregelen, vooral maatregelen die gemeenten, 
transportbranche en winkeliers in samenspraak kunnen ne-
men, kunnen invloed hebben op de verkeersveiligheid. Ten 
eerste zijn dit maatregelen die de vrachtautomobiliteit in het 
algemeen verminderen; deze worden ook aangemoedigd 
vanuit milieudoelstellingen (verminderen van CO2-uitstoot). 
Een tweede type maatregel is het verschuiven van de vracht-
automobiliteit in de tijd. Deze maatregel gaat ervan uit dat 
vrachtauto’s op dit moment vaak bevoorraden op tijdstippen 
dat er ook veel fietsers op de weg zijn; bevoorrading op een 
ander tijdstip kan het aantal verkeersongevallen reduceren. 
Ten derde gaat het om maatregelen die invloed hebben op het 
risico van de voertuigen zelf. Daarbij valt te denken aan 
vrachtauto’s met een lagere cabine en beter zicht rondom. En 
ten vierde kunnen veiliger routes het risico verlagen. Door 

vrachtauto's te laten rijden op routes die daar nadrukkelijk 
voor zijn ingericht, kan worden voorkomen dat het vrachtver-
keer de verkeersruimte deelt met kwetsbare verkeersdeelne-
mers.  
 
Van elk van deze typen maatregelen is de verkeersveilig-
heidswinst te berekenen, als men tenminste beschikt over be-
trouwbare mobiliteitscijfers naar uur van de dag. Hoewel het 
aan deze informatie vaak ontbreekt, wordt in dit rapport ge-
demonstreerd op welke wijze de berekeningen kunnen wor-
den uitgevoerd en welk model eraan ten grondslag ligt. Dit 
model is gebaseerd op de relatie tussen mobiliteit en het on-
gevalsrisico (de kans per kilometer op een ongeval). Deze 
relatie houdt in dat mobiliteit leidt tot ongevallen en dat onge-
vallen leiden tot slachtoffers. 
 
In dit rapport wordt geconcludeerd dat het integraal bezien 
van stedelijke distributie en verkeersveiligheid verschillende 
kansen biedt. Aan de ene kant kan de verkeersveiligheid profi-
teren van maatregelen op het gebied van stedelijke distributie. 
Aan de andere kant kan verkeersveiligheid als extra argument 
worden gebruikt om bijvoorbeeld gemeenten te stimuleren aan 
de slag te gaan met stedelijke distributie. In het SWOV-
onderzoeksprogramma 2011 wordt aan dit onderwerp verder 
aandacht besteed, onder andere door het uitvoeren van een 
pilot. 
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1 Inleiding 
 
Verkeersveiligheid is een onderwerp dat relaties heeft met 
andere beleidsterreinen, zoals milieu, bereikbaarheid en door-
stroming. Toch wordt het onderwerp vaak geïsoleerd behan-
deld. De SWOV is recentelijk gestart met onderzoek naar een 
integrale aanpak van verkeersveiligheid, waarbij deze in sa-
menhang met andere onderwerpen wordt beschouwd (Dou-
men, Schoon & Aarts, 2010). Dit heeft voordelen, omdat ver-
keersveiligheid zo kan 'meeliften' met ontwikkelingen op ande-
re beleidsterreinen. Omgekeerd kunnen ook deze beleidster-
reinen profiteren van verkeersveiligheidswinst, bijvoorbeeld 
als extra argument voor maatregelen. Een integrale aanpak is 
bij uitstek nuttig voor een onderwerp als stedelijke distributie.  
 
Stedelijke distributie betreft het bevoorraden van winkels en 
horecagelegenheden met goederen. Bij deze bevoorrading 
heeft men te maken met venstertijden en restricties voor 
vrachtauto's die sommige gemeenten hebben ingesteld. Er is 
op dit moment aandacht voor verruiming resp. opheffing hier-
van en voor de efficiëntie van stedelijke distributie – dat wil 
zeggen voor de inzet van zo weinig mogelijk (zware) voertui-
gen – met het oog op overlast (congestie, geluid) en milieu. 
Verkeersveiligheid wordt op dit moment nog niet systematisch 
bij stedelijke distributie betrokken. Dit terwijl er volgens de 
SWOV op vier manieren verkeersveiligheidswinst te boeken 
is:  
 door minder de vrachtautomobiliteit; 
 door zwaar vrachtverkeer op gevaarlijke tijden (zoals de 

ochtendspits) te weren;  
 door inzet van veiliger voertuigen; en  

 door gebruik van veiliger routes (en bijvoorbeeld betere 
laad- en losplaatsen). 

Daarnaast kunnen maatregelen die gericht zijn op de 'tegen-
partij' van vrachtauto's de verkeersveiligheid verbeteren. Er 
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het gedrag van fietsers 
in de dode hoek, of aan infrastructurele maatregelen zoals 
oversteekvoorzieningen of opstelplaatsen voor fietsers. Dit 
rapport gaat alleen over maatregelen gericht op het vrachtver-
keer.  
 
Vanwege de mogelijkheden die een integrale aanpak biedt is 
de SWOV het project Stedelijke distributie en verkeersveilig-
heid gestart. Het voorliggende rapport doet verslag van de 
eerste, verkennende fase van dit project.  

1.1 Commissie Stedelijke Distributie 

Stedelijke distributie vormt de laatste fase van de transportke-
ten. In deze fase komen de goederen terecht bij de eindge-
bruiker (bron: Logistiek.nl). Het betreft bijvoorbeeld het be-
voorraden van winkels en horecagelegenheden. De aanpak 
van stedelijke distributie is al jaren een aandachtspunt van 
bedrijfsleven, winkeliers en gemeenten (Commissie Stedelijke 
Distributie, 2007). Tussen 1995 en 2003 werkten deze partijen 
samen in het Platform Stedelijke Distributie. Omdat deze sa-
menwerking nog niet tot een efficiënte bevoorrading leidde en 
gemeenten er niet voldoende bij betrokken waren, heeft de 
minister van Verkeer en Waterstaat op advies van Lemstra 
(2004) de Commissie Stedelijke Distributie ingesteld. Deze 
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commissie had tot doel om samenwerking tussen decentrale 
overheden en het bedrijfsleven op het terrein van stedelijke 
distributie te bevorderen.  
 
In het verleden zijn voor de bevoorrading in stedelijke gebie-
den venstertijden en voertuigrestricties ingesteld. De commis-
sie stelt dat dit heeft geleid tot meer voertuigen (+54%), die 
door inefficiënte routes een grotere afstand afleggen (+29%) 
en waarvoor er meer chauffeurs nodig zijn. Dit heeft ook ge-
leid tot meer onnodige kilometers en daarmee tot een grotere 
verkeersonveiligheid. Hieruit blijkt dat venstertijden en voer-
tuigrestricties moeilijk te combineren zijn met een efficiënte 
bevoorrading. Daarom heeft de Commissie Stedelijke Distribu-
tie (2006) voor gemeenten het Referentiemodel ontwikkeld, 
om te bekijken of deze venstertijden verruimd en de voer-
tuigrestricties geharmoniseerd konden worden (zie ook 
Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 5). 
 
De commissie ziet stedelijke distributie verder als een boven-
lokaal probleem waardoor een koppeling met regionale net-
werkanalyses en kwaliteitsnetten goederenvervoer (KG) ‘lo-
gisch’ zou zijn (zie ook Hoofdstuk 5). 

1.2 Ambassadeur Stedelijke Distributie 

De commissie stelt in haar publicatie uit 2007 voor een Autori-
teit Stedelijke Distributie in te stellen met als taken kennisont-
wikkeling, procesadvisering en bemiddeling. Een 'autoriteit' 
werd niet ingesteld. Wel stelde minister Eurlings in 2008 een 
Ambassadeur Stedelijke Distributie aan in de persoon van Eric 
Janse de Jonge. Zijn opdracht is het bevorderen van samen-
werking en het bij elkaar brengen van de gebruikers van ste-

delijke centra: bewoners, het winkelend publiek, de winkeliers, 
de vervoerders en de gemeente.  
 
Verschillende gemeenten pakten dit vervolgens op, zoals bij-
voorbeeld de gemeente Amsterdam met het Actieplan Slimme 
en Schone Stedelijke Distributie. Binnen dit actieplan staan 
drie lijnen centraal: het verminderen van het aantal vervoers-
bewegingen, het spreiden van vervoersbewegingen in de tijd, 
en een verschuiving in de modal split (gebruik van andere ty-
pen vervoerswijzen). Alle drie deze lijnen kunnen de verkeers-
veiligheid verbeteren; de manier waarop staat centraal in 
Hoofdstukken 2 tot en met 5 van dit rapport. 

1.3 Actieprogramma Stedelijke Distributie 

Landelijk hebben de activiteiten van de ambassadeur geleid 
tot een actieprogramma: het Actieprogramma Stedelijke Dis-
tributie: Landelijke aanpak voor Lokaal maatwerk (Ambassa-
deur Stedelijke Distributie, 2010). Door het inzichtelijk maken 
van bestaande instrumenten en het ontwikkelen van nieuw 
instrumentarium wil de ambassadeur gemeenten en bedrijfs-
leven stimuleren om zich via samenwerking in te zetten voor 
schone, stille en veilige bevoorrading. Over verkeersveiligheid 
wordt in het actieprogramma geschreven dat “de resultaten 
van verkeersveiligheidsscans, die door de SWOV worden ge-
maakt, […]  belangrijke bouwstenen zijn voor een goede ste-
delijke distributie. Niet onbelangrijk in regionaal verband is dat 
de voorstellen ook moeten passen in het Kwaliteitsnet Goede-
renvervoer." 
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1.4 Verkeersveiligheid 

Een verkeersveiligheidsscan kan duidelijk maken in hoeverre 
maatregelen voor een efficiënte goederendistributie ook de 
verkeersveiligheid verbeteren.  
 
In 2009 vielen binnen de bebouwde kom 95 doden en ernstig 
gewonden onder de tegenpartij van een vrachtauto. Afbeel-
ding 1 geeft de verdeling van deze ongevallen over de uren 
van de dag. Zie Bijlage 1 voor een gedetailleerdere beschrij-
ving van de verkeersonveiligheid door vrachtauto's. 
 
De vier typen maatregelen voor de verbetering van de veilig-
heid van stedelijke distributie die aan het begin van dit hoofd-
stuk zijn genoemd, sluiten goed aan bij de SWOV-visie op het 
gebied van licht en zwaar vrachtverkeer in Door met Duur-
zaam Veilig (Wegman & Aarts, 2005). De kerngedachte is dat 
gestreefd moet worden naar een scheiding van deze catego-
rieën voertuigen. Op termijn wordt dan een situatie bereikt dat 
het zware vrachtverkeer zich alleen op het hoofdwegennet 
bevindt en licht vrachtverkeer op het onderliggende wegennet. 
Dit onderliggende net is dan geschikt (gemaakt) voor menging 
van licht vrachtverkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers 
(fietsers en voetgangers). Overigens, als er minder kilometers 
door zware vrachtauto's worden afgelegd en meer door lichte 
vrachtauto's, heeft dit ook gevolgen voor de verkeersveilig-
heid. Hierop gaan we in Hoofdstuk 4 nader in.   
 

Verdeling van slachtoffers over de dag, 2009 
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Afbeelding 1: Doden en ernstig gewonden onder de tegen-
partij van ongevallen met vrachtauto’s binnen de bebouwde 
kom in 2009, naar uur van de dag. 

1.5 Leeswijzer 

Het voorliggende rapport is bedoeld om een conceptuele aan-
pak ter verbetering van de verkeersveiligheid bij stedelijke dis-
tributie onder de aandacht te brengen. Integratie van deze 
aanpak met maatregelen uit milieu- en overlastoverwegingen, 
biedt niet alleen extra argumenten om met stedelijke distribu-
tie aan de slag te gaan, maar ook een verbetering van de ver-
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keersveiligheid van vrachtverkeer in binnensteden. Het rap-
port is gecentreerd rondom vier mogelijkheden om verkeers-
veiligheid van stedelijke distributie te verbeteren. In Hoofdstuk 
2 gaan we in op het verminderen van de vrachtautomobili-
teit. In Hoofdstuk 3 worden mogelijkheden besproken voor het 
verschuiven van de vrachtautomobiliteit. Hoofdstuk 4 gaat 

in op het verlagen van het risico, bijvoorbeeld door voer-
tuigmaatregelen. In Hoofdstuk 5 worden veiligheidseffecten 
van veilige routes geadresseerd. Hoofdstuk 6 geeft met re-
kenvoorbeelden aan welke verkeersveiligheidswinst is te boe-
ken. In Hoofdstuk 7 worden ten slotte de conclusies gegeven.  
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2 Verminderen vrachtautomobiliteit 
 
Er zijn diverse redenen om de hoeveelheid vrachtverkeer in 
steden te willen terugdringen. Kostenoverwegingen kunnen 
een rol spelen voor het bedrijfsleven, aangezien een belang-
rijk deel van de kosten van vervoer brandstof- en chauffeurs-
kosten betreft. Voor gemeenten gaat het vooral om het ver-
minderen van overlast voor het winkelend publiek, het vermin-
deren van geluidsoverlast voor omwonenden, het verbeteren 
van de luchtkwaliteit en het verbeteren van de verkeersveilig-
heid. Bij diverse groepen actoren is er dus voldoende motiva-
tie tot het nemen van maatregelen die het aantal voertuigbe-
wegingen verminderen. Dat kan op verschillende manieren. 
 
Verbeteren efficiëntie 
 
De efficiëntie van het goederenvervoer is weergegeven in Af-
beelding 2. In de periode 2003-2005 is er een relatief snelle 
stijging van het aantal vrachtautokilometers bij een minder 
sterke toename van het vervoerde gewicht. Vanaf 2005 zijn 
minder vrachtautokilometers nodig, waarna een stabilisatie 
lijkt op te treden. 
 
Er zijn verschillende manieren waarop bevoorrading georgani-
seerd kan worden. Het type winkel dat bevoorraad wordt is 
daarin bepalend. Zo zijn er bijvoorbeeld de grote supermarkt-
ketens die diverse filialen in een stad of regio hebben. Zij wor-
den op dit moment bevoorraad vanuit regionale of landelijke 
distributiecentra. Een vrachtauto bezoekt in één rit meerdere 
filialen en keert dan terug naar het distributiecentrum om een 
nieuwe levering op te halen. Ook zijn er winkelketens die één 

 

Afgelegde afstand ten opzichte van vervoerd gewicht
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Afbeelding 2: Binnenlands vervoer in aantal vrachtautokilo-
meters over de weg en vervoerd gewicht (bron: CBS Statline). 
 
filiaal per gemeente hebben en met één vrachtauto van stad 
naar stad rijden. Dit maakt het ingewikkeld om de bevoorra-
ding te organiseren binnen de venstertijden. Een oplossing 
voor deze ketens is om de goederen af te leveren bij een dis-
tributiecentrum aan de rand van de stad. Van hieruit kan ver-
dere distributie plaatsvinden met kleinere voertuigen die niet 
gehouden zijn aan venstertijden.  
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Daarnaast zijn er de kleinere winkels die incidenteel bevoor-
raad worden door een (kleiner) voertuig. Voor deze laatste 
vorm van distributie kunnen nieuwe vervoersvormen als Bin-
nenstadservice en Green City Distribution een uitkomst zijn. 
Dit zijn bedrijven die aanbieden om een aantal winkels ge-
combineerd te beleveren met een kleiner voertuig vanuit een 
distributiecentrum aan de rand van de stad. Vaak zijn dit extra 
schone voertuigen die bijvoorbeeld op aardgas rijden of elek-
trisch worden aangedreven. Er zijn ook innovatieve concepten 
voor stedelijke distributie, zoals bijvoorbeeld vervoer over wa-
ter of per (elektrische) vrachtfiets, die een vermindering van 
de vrachtautomobiliteit tot gevolg hebben. 
 
De wijze van distributie heeft gevolgen voor de verkeersveilig-
heid. In het geval van supermarktketens is geen efficiëntere 
bevoorrading realiseerbaar dan de huidige, vanuit regionale of 
landelijke distributiecentra. In beide andere gevallen (winkel-
ketens met één filiaal per gemeente en kleinere winkels) kun-
nen goederen worden gebundeld zodat een belevering vanuit 
een distributiecentrum mogelijk is met kleinere voertuigen. Dit 
reduceert het aantal ritten met grotere vrachtauto’s die maar 
voor een deel beladen zijn. Dit is gunstig voor de verkeersvei-
ligheid. Of de kleinere voertuigen bij elkaar meer kilometers 
afleggen dan de grotere vrachtauto’s bij elkaar, hangt sterk af 
van de plaatselijke situatie. Als dit zo zou zijn, dan is dat niet 
direct ongunstig voor de verkeersveiligheid, omdat deze klei-
nere voertuigen een kleiner risico per kilometer hebben dan 
de grotere vrachtauto’s. In Hoofdstuk 4 gaan we hier nader op 
in. 

 
Samenvoegen winkelketens 
 
Door de levering aan verschillende winkelketens te combine-
ren, kan de bezettingsgraad van vrachtauto’s worden verbe-
terd. Dit levert minder vrachtautokilometers in de stad op en 
vermindert daarmee de kans op ongevallen. Een voorbeeld is 
V&D, die de directe leveringen van 'shop-in-shops' probeert 
samen te voegen. Voorheen werden winkelketens die een 
eigen ruimte binnen een V&D-filiaal hebben (bijvoorbeeld 
Dixons of Sephora) apart beleverd; nu wordt dat zo veel mo-
gelijk gezamenlijk gedaan binnen één levering.  
 
Stimuleringsprogramma’s 
 
Diverse programma’s kunnen verladers, vervoerders en ge-
meenten stimuleren om de hoeveelheid vrachtverkeer in bin-
nensteden te verminderen. Een voorbeeld van zo’n program-
ma is 'Lean and Green' dat door kennisplatform Connekt is 
opgezet. Binnen Lean and Green kunnen bedrijven in aan-
merking komen voor een Lean and Green Award als zij zich 
inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Dat 
kan door het verminderen van de afgelegde afstand.  
 
In Hoofdstuk 6 staat met een rekenvoorbeeld weergegeven 
hoe maatregelen rondom stedelijke distributie met invloed op 
de hoeveelheid vrachtverkeer, invloed kunnen hebben op de 
verkeersveiligheid. 



 

SWOV-rapport H-2011-2 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, Leidschendam  13 

3 Verschuiven vrachtautomobiliteit in de tijd 
 
Behalve door het verminderen van het vrachtverkeer kan de 
verkeersveiligheid ook worden verbeterd door het verschuiven 
van de mobiliteit in de tijd.  
 
Momenteel is het zo dat bevoorrading alleen op bepaalde tijd-
stippen mogelijk is: de zogenoemde venstertijden. Deze zijn 
primair ingesteld om de overlast voor winkelend publiek zo 
veel mogelijk te beperken. Er bestaat bij de sector een sterke 
wil om de venstertijden te verruimen naar de vroege ochtend 
en de avond. In diverse gemeenten wordt hiermee geëxperi-
menteerd. Het eerder genoemde Referentiemodel dat is op-
gesteld door de Commissie Stedelijke Distributie (2006) bevat 
richtinggevende uitspraken over hoe om te gaan met de ven-
stertijden. In dat document wordt als venstertijd voor de be-
voorrading in een kernwinkelgebied de referentieperiode van 
18 uur 's avonds tot 12 uur de volgende ochtend aangehou-
den. Dit is een duidelijke verruiming ten opzichte van de peri-
ode van 9 tot 11 à 12 uur die nu nog in veel gemeenten geldt.  
 
Verruiming van venstertijden kan dus door het venster eerder 
te laten beginnen en/of langer door te laten lopen. Bij eerder 
beginnen spelen geluidsoverwegingen een belangrijke rol. 
Agentschap NL (voorheen Senter Novem) heeft sinds 2008 
onder de naam PIEK verschillende pilots lopen met dagrand-
distributie. Dit betekent dat filialen ook in de vroege ochtend of 
’s avonds beleverd kunnen worden, als de voertuigen aan be-
paalde geluidseisen voldoen. Wanneer dit het geval is kan 
een voertuig een PIEK-certificaat verkrijgen.  
 

Het op andere tijdstippen dan tijdens de spits beleveren, kan 
invloed hebben op de verkeersveiligheid. Tussen zeven en 
negen uur zijn er relatief veel fietsers op pad (zie Afbeelding 
3). Ook tussen drie en vier uur is een duidelijke fietserspits 
waar te nemen, waarschijnlijk veroorzaakt door fietsende 
scholieren.  
 

Verdeling van fietsverkeer over de dag, 2000-2009
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Afbeelding 3: (bron: CBS/OVG) 
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Wanneer een deel van het vrachtverkeer verplaatst kan wor-
den naar tijdstippen met minder fietsers op straat, zou dit posi-
tief kunnen zijn voor de verkeersveiligheid.  
 

In Hoofdstuk 6 wordt met een rekenvoorbeeld geïllustreerd 
hoe een andere verdeling van het vrachtverkeer over de dag 
invloed kan hebben op het aantal slachtoffers. 
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4 Risicoverlaging door inzet veiliger voertuigen 
 
Vanaf het moment dat gemeenten en winkeliers bewuster stil 
zijn gaan staan bij de manier waarop winkels in voetgangers-
gebieden bevoorraad worden, is ook aandacht ontstaan voor 
andere voertuigtypen. Het gaat dan om kleinere, milieuvrien-
delijke voertuigen die goed passen in een voetgangersgebied. 
Voorbeelden zijn de (elektrische) vrachtfiets en vrachtscooter. 
Deze zijn prima voor de vlotte levering van kleine pakketten 
en prima als eyecatchers om de problematiek rond stedelijk 
vervoer op de politieke agenda te krijgen. Maar niet geschikt 
voor het transport van grote goederenvolumes. Weliswaar zijn 
vervoermiddelen als de Utrechtse Cargohopper (Afbeelding 
4), bestelauto's en lichte vrachtauto’s daartoe beter uitgerust, 
maar voor volumes zoals bijvoorbeeld supermarkten ze nodig 
hebben, zijn ze niet geschikt. 
 
De huidige beperkingen die diverse gemeenten aan vracht-
auto's stellen, ervaren regionale vervoerders vaak als proble-
matisch voor de efficiëntie. Voorbeelden zijn de maximale 
voertuiglengte van 9 m in Haarlem, de 7,5-tonszone van Am-
sterdam en de maximumbreedte van 2,2 m in Leidschendam-
Voorburg. Het Referentiemodel van de Commissie Stedelijke 
Distributie (2006) streeft naar uniformiteit in voertuigeisen. 
Restricties zouden alleen moeten gelden als daar een goede 
reden voor is, bijvoorbeeld een historische brug in de binnen-
stad.  
 
Specifieke veiligheidseisen zijn niet in het Referentiemodel 
opgenomen. Wel hebben veel gemeenten inmiddels milieu-
zones ingesteld die alleen toegankelijk zijn voor schone 

vrachtauto's, maar dit leidt niet tot het inzetten van veiliger 
vrachtauto’s. 
 
Het gebruik van het type vervoermiddel heeft veel effect op 
het risico om bij een ernstig ongeval betrokken te raken. On-
derstaande cijfers over dodelijke slachtoffers illustreren dit, 
waarbij wordt opgemerkt dat deze cijfers betrekking hebben 
op ongevallen zowel binnen als buiten de bebouwde kom, en 
op slachtoffers onder zowel inzittenden als tegenpartij. 
 

Voertuig Doden per miljard voertuigkilometer 

Vrachtauto's 16,7 

Bestelauto's 4,0 

Personenauto's  2,2 
(Bron: Ministerie van VenW/CBS, 2004) 
 
Een voorbeeld van zwaar vrachtverkeer is de trekker-
opleggercombinatie. Deze wordt gebruikt voor de bevoorra-
ding van bijvoorbeeld supermarkten, warenhuizen en bouwlo-
caties. De overslag van volle ladingen van dergelijke combina-
ties op kleinere eenheden is noch uit logistiek oogmerk noch 
uit die van de verkeersveiligheid raadzaam (zie kader). Willen 
grotere voertuigen die voor stedelijke distributie worden inge-
zet toch ook nog verkeersveilig zijn, dan dienen ze aan een 
aantal eisen te voldoen. De belangrijkste zijn goed zicht (een 
lage cabine en veel glas rondom; zie bijvoorbeeld Afbeeldin-
gen 5 en 6) en een gesloten carrosserie, zodat kwetsbare ver-
keersdeelnemers niet onder de wielen kunnen komen (zie bij-
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voorbeeld Afbeeldingen 5 en 7). Menging van voertuigen met 
fietsers en voetgangers is dan een minder groot verkeersvei-
ligheidsprobleem. Daarnaast leiden door snelheidsbeperking 
aanrijdingen met personenauto’s niet tot ernstig letsel. De 
voertuigmassa speelt dan in verkeersveiligheidsopzicht een 
ondergeschikte rol. 
 
Buiten de stedencentra moet zwaar vrachtverkeer zo veel 
mogelijk van veilige logistieke routes gebruikmaken (zie 
Hoofdstuk 5). Ook hier is  goed zicht op fietsers en voetgan-
gers belangrijk. 
 
Een illustratie van de wijze waarop het risico van een zware 
vrachtautocombinatie verlaagd kan worden is de pilot van Al-
bert Heijn in de regio Den Haag–Rotterdam. Het betreft hier 
een trekker-opleggercombinatie op aardgas (Afbeelding 7). De 
trekker heeft een lage instap en een naar achteren geplaatste 
motor waardoor de voorruit ver naar beneden doorloopt. Ver-
der bestaat het rechterportier uit glas. Dit verschaft de chauf-
feur een zicht op fietsers en voetgangers vergelijkbaar met dat 
vanuit een stadsbus. Om een indruk te krijgen van de ver-
keersveiligheidseffecten van deze combinatie heeft de SWOV 
een observatie verricht. Twee zaken stonden hierbij centraal: 
de voertuigkenmerken en eventuele verkeersconflicten tijdens 
de rit. Voor het verslag verwijzen we naar Bijlage 2. 
 
In Hoofdstuk 6 wordt met een rekenvoorbeeld geïllustreerd 
hoe een verlaging van het risico door de inzet van veiliger 
voertuigen invloed kan hebben op het aantal slachtoffers.  
 

 
 

Afbeelding 4: Cargohopper, Utrecht 
 

Afbeelding 5: Stadsdistributie Doetinchem 
 

De SWOV deed reeds in 1997 onderzoek naar het effect op de ver-
keersveiligheid van vervanging van vrachtauto's door bestelauto's bij 
ritten binnen de bebouwde kom. Dit leidt tot een lichte daling in dodelij-
ke ongevallen maar een sterke toename van ongevallen met andere 
letselernst (Van Kampen & Vis, 1997). 
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Afbeelding 6: Stadsdistributie 020, bestelauto met goed zicht 
 

Afbeelding 7: De Econic aardgastrekker met lage zitpositie 
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5 Risicoverlaging door veiliger routes 
 
Bij een ver doorgevoerd, efficiënt systeem van stedelijke dis-
tributie vindt het goederenvervoer in stedelijke gebieden over 
de weg plaats met licht uitgevoerde transportmiddelen die de 
verkeersruimte in het stadscentrum veilig delen met kwetsbare 
verkeersdeelnemers. Het zware vrachtverkeer komt niet ver-
der dan het distributiecentrum aan de rand van de stad, dan 
wel tot laad- en losplaatsen van winkelcentra gelegen aan 
verkeersroutes (zie kader). De huidige praktijk kenmerkt zich 
echter nog door zwaar vrachtverkeer in de stad voor de leve-
ring van goederen. Ook al is een start gemaakt met de aanpak 
van stedelijke distributie, toch blijven nog transporten met 
zwaar vrachtverkeer bestaan voor de belevering van super-
markten en bouwlocaties. 
 
Indien we het risico van dit zware vrachtverkeer willen beper-
ken, moet dit verkeer gebruikmaken van een 'Voorkeursnet 
voor goederenvervoer in stedelijk gebied' (VG). Een VG be-
staat uit routes naar de belangrijkste vrachtverkeerbestem-
mingen in een stad (zie kader). Het zijn routes die op vracht-
auto's zijn afgestemd qua bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
veiligheid, bijvoorbeeld gebiedsontsluitingswegen met vrijlig-
gende fietspaden. Overlast voor de omgeving wordt zo veel 
mogelijk vermeden. Routes die in het VG zijn opgenomen 
vormen de basis, dan wel zijn richtinggevend voor de keuzes 
voor een passende weginrichting, routering en informatievoor-
ziening aan vervoerders. De inrichting moet bij voorkeur zo-
danig zijn dat vrachtwagenchauffeurs worden uitgenodigd de-
ze routes te gebruiken. 
 

Vanzelfsprekend sluit het VG aan op wegen die deel uitmaken 
van het regionale Kwaliteitsnet Goederenvervoer (KG). Dit net 
bestaat uit een samenhangend netwerk van verbindingen tus-
sen de economische centra, waarover de belangrijkste goede-
renstromen worden afgewikkeld op een maatschappelijk ver-
antwoorde wijze (CROW, 2006). 
 
De verkeersveiligheidswinst van een VG laat zich becijferen. 
Op basis van kennis verkregen uit het onderzoeksproject Rou-
tekeuze in een wegennet kan de SWOV berekenen wat de 
verkeersveiligheidseffecten van routes binnen een VG zijn 
(Dijkstra & Drolenga, 2006). Een VG bestaat uit routes die 
voldoen aan de functionele eis van Duurzaam Veilig dat de 
snelste en veiligste routes moeten samenvallen. Bij de bere-
kening worden twee verkeersveiligheidsindicatoren gebruikt 
om de veiligheid van deze routes te bepalen: een algemene 
indicator van de weg en een verkeersafhankelijke indicator.  
De algemene indicator betreft die route-eigenschappen die 
een sterke relatie met de verkeersveiligheid hebben zoals het 
wegtype en de inrichting van de weg volgens de vereisten van 
Duurzaam Veilig. 
De verkeersafhankelijke indicator houdt rekening met de actu-
ele verkeerssituatie op de routes in het netwerk. De indicator 
maakt gebruik van kwantitatieve gegevens omtrent de hoe-
veelheid vrachtauto's, de mate waarin voertuigen op een route 
andere voertuigen ontmoeten en het risico hiervan. De aard 
van de voertuigen (massa), hun richting, snelheid en ontmoe-
tingen met kwetsbare verkeersdeelnemers bepalen in belang-
rijke mate de ernst van dit risico.  
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In Hoofdstuk 6 wordt met een rekenvoorbeeld geïllustreerd 
hoe het aantal slachtoffers kan worden gereduceerd door 
vrachtauto’s veiliger routes te laten rijden.  
 

 
 

De manier waarop een vrachtauto op een bestemming aanrijdt kan 
gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid. Het is van belang dat er 
bij winkelcentra veilige laad- en losplaatsen aanwezig zijn. Een vracht-
auto moet soms namelijk achteruit insteken of fietspaden oversteken 
om te kunnen laden en lossen. Laad- en losplaatsen liggen bij voorkeur 
direct aan verkeersaders (gebiedsontsluitingswegen). Deze locaties 
zijn te bereiken via stedelijke logistieke voorkeursroutes.  
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6 Naar een verkeersveiligheidsscan 
 
In de vorige vier hoofdstukken zijn typen maatregelen ge-
schetst die de verkeersveiligheid van stedelijke distributie 
kunnen verbeteren. In welke mate dit gebeurt is op dit moment 
echter niet bekend. Verschillende belanghebbenden (verla-
ders, vervoerders, gemeenten) hebben er wel belang bij om in 
kaart te brengen wat het effect van maatregelen is op geluid, 
de uitstoot van CO2 en fijnstof, en ook op de verkeersveilig-
heid. Daarom wordt in dit hoofdstuk een voorstel gedaan voor 
een verkeersveiligheidsscan voor maatregelen op het gebied 
van stedelijke distributie. Het gaat om maatregelen die leiden 
tot een vermindering van de mobiliteit, tot een verschuiving 
van de mobiliteit en tot een verlaging van het risico, hetzij door 
het gebruik van veilige voertuigen, hetzij door het gebruik van 
veilige routes. Omdat op dit moment betrouwbare mobiliteits-
gegevens ontbreken, betreft het hier een illustratie van een 
mogelijke toepassing. Wanneer een gemeente zelf beschikt 
over de benodigde mobiliteitsparameters kan het verkeersvei-
ligheidseffect relatief eenvoudig worden berekend. Wanneer 
van verschillende gemeenten gegevens beschikbaar komen, 
kunnen deze worden opgenomen in landelijke rekenmodellen. 
Zo zijn er modellen die bijvoorbeeld de invloed van maatrege-
len rondom stedelijke distributie doorrekenen op hun effect op 
de beperking van CO2-uitstoot. Op een dergelijke manier kan 
ook de invloed op de verkeersveiligheid worden doorgere-
kend. De scan (een indicatie van mogelijke effecten van maat-
regelen op het gebied van stedelijke distributie) wordt dan een 
monitor (voor het bijhouden van daadwerkelijk opgetreden 
effecten). 
 

We richten ons in deze conceptscan op ongevallen waarbij 
een vrachtauto en fiets betrokken zijn. Dit omdat vrachtauto-
ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers de ernstigste 
afloop hebben. Bovendien zijn er wat betreft fietsmobiliteit ta-
melijk betrouwbare gegevens beschikbaar uit het OVG; dit is 
voor voetgangers niet het geval. Zoals gezegd zijn de bereke-
ningen in dit hoofdstuk vooral een illustratie wegens het ont-
breken van betrouwbare mobiliteitsgegevens voor met name 
vrachtverkeer.  

6.1 Methode 

Het gebruikte model is gebaseerd op de relatie tussen mobili-
teit en het ongevalsrisico (de kans per kilometer op een onge-
val). Deze relatie houdt in dat mobiliteit leidt tot ongevallen en 
dat ongevallen leiden tot slachtoffers. De hier besproken 
maatregelen kunnen effect hebben op deze relatie: ze kunnen 
erop gericht zijn de mobiliteit te verminderen, of bij een gege-
ven mobiliteit het ongevalsrisico te verkleinen en, in het geval 
van een ongeval, de ernst van de afloop ervan beperken.  
 
Zoals opgemerkt beperken we ons in dit hoofdstuk tot onge-
vallen tussen vrachtauto's en fietsers. Het aantal van dit type 
ongevallen wordt onder andere beïnvloed door de vrachtauto- 
en fietsmobiliteit. De hiervoor besproken maatregelen op het 
gebied van stedelijke distributie, hebben alleen invloed op de 
vrachtautomobiliteit. Deze maatregelen beïnvloeden de fiets-
mobiliteit niet. Net als de vrachtautomobiliteit, varieert de 
fietsmobiliteit wel over de uren van de dag.  
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In de vier voorbeelden die in de volgende paragraaf worden 
doorgerekend, vergelijken we steeds de situatie voordat de 
maatregelen zijn genomen met de situatie nadat de maatrege-
len zijn genomen. Wanneer een bepaalde maatregel invloed 
heeft op de totale vrachtautomobiliteit (deze wordt bijvoor-
beeld minder) dan heeft dit direct invloed op het aantal onge-
vallen. Maar ook als een maatregel leidt tot een andere verde-
ling van de mobiliteit over de dag, heeft dit invloed op het aan-
tal ongevallen. Dit omdat vrachtauto's dan rijden op tijdstippen 
met een lager risico.  
In Bijlage 3 staat de berekeningsmethode uitgewerkt, en met 
name hoe de verschuiving van de vrachtautomobiliteit over de 
dag en het effect ervan precies zijn berekend. Deze bereke-
ning komt erop neer dat het aantal ongevallen ná genomen 
maatregelen in een bepaald tijdsinterval (bijvoorbeeld tussen 
acht en negen uur ’s ochtends), kan worden geschreven als 
het aantal ongevallen vóór uitvoering van de maatregelen, 
vermenigvuldigd met de verandering in vrachtautomobiliteit.  

6.2 Rekenvoorbeelden 

Basissituatie 
 
Het risico per tijdvenster wordt berekend uit het aantal vracht-
auto-fietsongevallen in dat venster gedeeld door het product 
van de vrachtautomobiliteit (afgelegde afstand in miljard 
vrachtautokilometers) en de fietsmobiliteit (afgelegde afstand 
in miljard fietskilometers) in dat venster. Als uitgangspunt is 
het totaal aantal vrachtauto-fietsongevallen in Nederland in 
tien jaar, de periode 2000-2009, genomen. Het gaat hier om 
alle letselernst, dat wil zeggen zowel doden als gewonden 
(van licht tot ernstig). De vrachtautomobiliteit naar tijdstip van 

de dag (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) is een 
schatting op basis van de totale afgelegde afstand in de peri-
ode 2000-2009 (uit de Nationale Autopas) en verkeerstellin-
gen op verschillende tijdstippen van de dag (Golbach, 1996). 
De fietsmobiliteit betreft ook de mobiliteit zowel binnen als bui-
ten de bebouwde kom in de periode 2000-2009 en is afkom-
stig van het CBS en DVS (OVG,  MON en OViN). 
 
De basisgegevens voor de vier rekenvoorbeelden zijn: 
 

Aantal vrachtauto-fietsongevallen 1.945  

Vrachtautomobiliteit (miljard km)  68,6  

Fietsmobiliteit (miljard km) 134,1  

Ongevalsrisico = 1.945 / (68,6*134,1) = 0,21  

 
Om het aantal ongevallen (in een gegeven tijdsinterval) te be-
invloeden, zijn er vier 'knoppen' waaraan gedraaid kan wor-
den:  
1. de omvang van de vrachtautomobiliteit;  
2. de verschuiving van de vrachtautomobiliteit in de tijd;  
3. het risico van vrachtauto's;  
4. het risico van de infrastructuur. 
 
1. Vermindering  vrachtautomobiliteit met 20% 
 
In dit voorbeeld wordt de vrachtautomobiliteit verminderd met 
20%. De fietsmobiliteit en het ongevalsrisico veranderen daar 
niet door. Het aantal ongevallen is dan het product van 
vrachtautomobiliteit, fietsmobiliteit en risico. Het resultaat is 
dat het aantal ongevallen met 20% vermindert. De cijfers op 
een rij: 



 

SWOV-rapport H-2011-2 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, Leidschendam  22 

Vrachtautomobiliteit (miljard km) 54,9 (-20%) 

Fietsmobiliteit (miljard km) 134,1  

Ongevalsrisico 0,21  

Totaal aantal vrachtauto-fietsongevallen 1.556  

 
2. Verschuiving van vrachtautomobiliteit in de tijd 
 
In onderstaand voorbeeld is bekeken wat er gebeurt als de 
vrachtautomobiliteit anders over de dag wordt verdeeld. Hier-
toe zijn de mobiliteitsgegevens van tussen 06.00 en 09.00 uur 
’s ochtends omgewisseld met die van 18.00 en 21.00 uur ’s 
avonds. Omdat het risico ’s avonds lager is dan overdag valt 
het totale aantal ongevallen hiermee lager uit, terwijl de mobili-
teit in haar totaliteit gelijk blijft (zie Bijlage 3 voor de bereke-
ning).  
 

Vrachtautomobiliteit (miljard km) 68,6  

Fietsmobiliteit (miljard km) 134,1  

Ongevalsrisico varieert  

Totaal aantal vrachtauto-fietsongevallen 1.828  

 
3. Verlaging van het risico door inzet veiliger voertuigen 
 
In Hoofdstuk 4 is uiteengezet dat de huidige typen vrachtau-
to’s veiliger gemaakt kunnen worden door met name het direc-
te zicht op voetgangers en fietsers te verbeteren door middel 
van een verlaagd front. Het ongevalsrisico van deze vrachtau-
to’s daalt hierdoor. Stel dat we hiermee het risico kunnen te-
rugbrengen met een factor 4. Hoofdstuk 4 noemt deze factor 4 
als verschil tussen vrachtauto's en bestelauto's. Hoewel de 

cijfers in Hoofdstuk 4 betrekking hebben op dodelijke slachtof-
fers (waaronder fietsers), hanteren we deze factor hier ook 
voor vrachtauto-fietsongevallen vanwege het ontbreken van 
betere cijfers. Voor een goede berekening is het noodzakelijk 
is om tot goede risicocijfers te komen. Stel dat we 20% van de 
vrachtauto’s die nu in gebruik zijn kunnen vervangen door vei-
liger vrachtauto's, dan heeft deze risicoverlaging betrekking op 
20% van de vrachtautomobiliteit. Dit betekent dat 80% van de 
vrachtautomobiliteit onveranderd blijft.  
We knippen de berekening vervolgens in twee delen: 20% van 
de vrachtautomobiliteit vindt plaats met een laag risico en 80% 
van de vrachtautomobiliteit vindt plaats met het onveranderde 
hoog risico. Dit levert dan de volgende berekening: 
 

Mobiliteit vrachtauto’s met laag front (miljard km) 13,7 (20%) 

Fietsmobiliteit (miljard km) 134,1  

Ongevalsrisico 0,05  

Subtotaal aantal vrachtauto-fietsongevallen 97  

Mobiliteit vrachtauto’s met hoog front (miljard km) 54,9 (80%) 

Fietsmobiliteit (miljard km) 134,1  

Ongevalsrisico 0,21  

Subtotaal aantal vrachtauto-fietsongevallen 1.556  

Totaal aantal vrachtauto-fietsongevallen 1.653  

 
4. Verlaging van het risico door veiliger routes 
 
In dit voorbeeld nemen we aan dat 60% van het vrachtverkeer 
over veiligere categorieën wegen gaat rijden. Het ongevalsri-
sico van deze typen wegen veronderstellen we een factor 2 
lager dan de bestaande wegen. Het risico daalt daarmee 50%. 
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We moeten weer de mobiliteit in twee delen splitsen met 
daarbij de twee verschillende waarden voor het risico. 
Dit levert het volgende overzicht: 
 

Mobiliteit vrachtauto’s via veiliger routes (miljard km) 41,2 (60%) 

Fietsmobiliteit (miljard km) 134,1  

Ongevalsrisico 0,11  

Subtotaal aantal vrachtauto-fietsongevallen 583  

Mobiliteit vrachtauto’s via bestaande routes (miljard km) 27,4 (40%) 

Fietsmobiliteit (miljard km) 134,1  

Ongevalsrisico 0,21  

Subtotaal aantal vrachtauto-fietsongevallen 778  

Totaal aantal vrachtauto-fietsongevallen 1.361  

6.3 Besparingen 

Resumerend komen we met deze voorbeeldberekeningen uit 
op de volgende besparingen van het aantal vrachtauto-
fietsongevallen over een periode van tien jaar: 
1. Vermindering  vrachtautomobiliteit met 20% 389
2. Verschuiving van vrachtautomobiliteit in de tijd 117
3. Verlaging van het risico door inzet veiliger voertuigen 292
4. Verlaging van het risico door veiliger routes 584
 
Als we alle vier maatregelen zouden toepassen, mogen we 
deze totalen niet zonder meer bij elkaar optellen, omdat er 
een overlap tussen de maatregelen is. Indien we hier rekening 
mee houden (door toepassing van de productregel1) bedraagt 
                                            
1 De productregel betreft de vermenigvuldiging van de reductiefactoren per maatregel. Bij-
voorbeeld maatregel 1 heeft een effect van 10% (0,1), dan is de reductiefactor 0,9 (1-0,1). 

de besparing van alle vier voorbeeldmaatregelen in totaal ruim 
1.000 vrachtauto-fietsongevallen over een periode van tien 
jaar. Dit is ten opzichte van de oorspronkelijke 1.945 vrachtau-
to-fietsongevallen: een besparing van zo'n 50%. 

6.4 Discussie 

Getoond zijn vier voorbeelden van maatregelen die genomen 
worden of genomen kunnen worden bij stedelijke distributie. 
Er moesten diverse aannamen worden gedaan om inzichtelijk 
te kunnen maken dat reductie of verschuiving in mobiliteit ook 
een reductie in het aantal ongevallen oplevert. Dit geldt ook 
voor de keuze  van veiliger routes en andere voertuigtypen 
voor stedelijke distributie. 
Bij feitelijke maatregelen kunnen de berekeningen worden 
gebaseerd op daadwerkelijke mobiliteitscijfers van het goede-
renvervoer. Deze cijfers zijn ook nodig voor de berekening van 
de milieuwinst van een efficiëntere stedelijke distributie. In 
feite gaat het om een uitsplitsing van de mobiliteit van goede-
renvervoer naar tijdstip van de dag en wegtype. 
Voor berekening van de veiligheidswinst door inzet van kleine-
re voertuigtypen en vrachtauto's met een beter zicht, zijn risi-
cocijfers van deze vervoermiddelen nodig. Deze zullen nog 
bepaald moeten worden. Veiligheidswinst door veiliger routes 
is alleen te berekenen met risicocijfers van de verschillende 
wegtypen. Over het algemeen zijn die voorhanden. 

                                                                                                    
Maatregel 2 heeft een effect van 20%, dan is de reductiefactor 0,8. Vermenigvuldiging van 
deze reductiefactoren geeft 0,72. Stel dat beide maatregelen betrekking hebben op eenzelfde 
groep van 100 slachtoffers. Maatregel 1 en 2 leveren afzonderlijk een besparing op van resp. 
10 en 20 slachtoffers, is in totaal 30 slachtoffers. Met toepassing van de productregel is de 
besparing 100 – 0,72*100 = 28 slachtoffers. De overlap heeft dus betrekking op 2 slachtof-
fers. 
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7 Conclusies  
 
Deze verkennende studie heeft een aantal inzichten opgele-
verd ten aanzien van de relatie tussen stedelijke distributie en 
verkeersveiligheid. Met voorbeeldberekeningen is inzichtelijk 
gemaakt dat maatregelen op het gebied van stedelijke distri-
butie verkeersveiligheidswinst opleveren. 
 
Ontwikkelingen en maatregelen die van invloed zijn op de ver-
keersveiligheid kunnen in vier groepen worden verdeeld.  
1. Maatregelen die betrekking hebben op het verminderen van 

de mobiliteit van vrachtverkeer op de weg. Dat kan bijvoor-
beeld door het bundelen van goederen via distributiecentra 
of door goederentransport over het water. Minder vracht-
verkeer betekent minder ongevallen.  

2. Maatregelen die betrekking hebben op het verschuiven van 
de vrachtautomobiliteit in de tijd. Dagranddistributie is hier 
een belangrijk concept: de mogelijkheid om door het inzet-
ten van stillere voertuigen ook in de vroege ochtenduren en 
na de avondspits te beleveren. Dit zijn tijdstippen met min-
der fietsers op de weg.  

3. Maatregelen die betrekking hebben op het risico van het 
type vervoermiddel. Zware vrachtauto's kunnen veiliger 
worden gemaakt door een lage zitpositie van de chauffeur, 
die daarmee een beter zicht heeft op fietsers en voetgan-
gers. Ook kunnen lichte voertuigen worden ingezet die een 
laag risico hebben op ernstige ongevallen met kwetsbare 
verkeersdeelnemers.  

4. Maatregelen die betrekking hebben op veiliger routes. Als 
gemeenten een voorkeursnet voor goederenvervoer heb-
ben ingericht, kan het vrachtverkeer over routes worden ge-

leid die beter bereikbaar, toegankelijker en veiliger zijn. Het 
risico op een ongeval wordt hiermee verlaagd. Het slim be-
palen van plaatsen om te laden en te lossen kan er daar-
naast voor zorgen dat fietsers en voetgangers niet in de 
verdrukking komen.  

 
In dit rapport zijn van elk van de vier maatregelen voorbeeld-
berekeningen gemaakt. De berekeningen staan of vallen met 
goede mobiliteitscijfers voor het betreffende stedelijke gebied. 
In de vier voorbeelden zijn deze geschat, waardoor de bere-
kende reductie van vrachtauto-fietsongevallen illustratief is. 
Maar ingeval voor een gemeente een mobiliteitsscan voor mi-
lieudoeleinden wordt gemaakt, zijn deze mobiliteitsgegevens 
voorhanden. Dit betekent dat als de programma's voor het 
berekenen van mobiliteitsveranderingen worden uitgebreid 
met een module voor de verkeersveiligheid, ook de slachtof-
ferreductie kan worden berekend.  
 
Bij een efficiëntere stedelijke distributie ligt de focus nu op de 
wijze van bevoorrading van winkels in de binnenstad, door 
bundeling van goederenstromen en vervoer naar stadscentra 
met kleinere voertuigen. Dit is een prima opstart om het aantal 
vrachtauto's met een lage bezettingsgraad in de stadscentra 
te verminderen. Het bundelen van goederen zou zich echter 
niet moeten beperken tot winkels, maar ook moeten worden 
toegepast voor levering aan bedrijven en particulieren. De be-
drijven die regionaal werken vanuit regionale depots zoals 
pakketdiensten en palletdistributie, blijven tot nu toe buiten 
spel. Het slimmer en 'groener' combineren van goederenbun-
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dels naar de binnenstad en daarbuiten bespaart vele vracht-
autokilometers in de gehele stad.  
Bundeling van goederen is evenwel niet mogelijk voor directe 
belevering van bijvoorbeeld supermarkten. Wel kunnen hier-
voor veiliger  voertuigen worden ingezet. Aan voertuigen die 
de (binnen)stad in mogen, en zich mengen met kwetsbare 
verkeersdeelnemers, zouden naast milieueisen ook verkeers-
veiligheidseisen kunnen worden gesteld. 
Laad- en losplaatsen van winkelcentra liggen bij voorkeur di-
rect aan verkeersaders (gebiedsontsluitingswegen). Deze lo-
caties zijn te bereiken via stedelijke logistieke voorkeursrou-
tes.  
 
Kortom, het integraal bezien van stedelijke distributie en ver-
keersveiligheid biedt verschillende kansen. Aan de ene kant 
kan de verkeersveiligheid meeliften met ontwikkelingen op het 
gebied van stedelijke distributie. Aan de andere kant kan ver-
keersveiligheid voor gemeenten een extra argument zijn om 
stedelijke distributie efficiënter te maken en daarbij aandacht 
te schenken aan veiliger routes en veiliger voertuigen. Op de-
ze manier snijdt het mes aan twee kanten. 

Vervolgonderzoek 
 
Deze afgeronde verkenning biedt mogelijkheden om ver-
keersveiligheid meer te betrekken bij stedelijke distributie en 
het Kwaliteitsnet Goederenvervoer. In het onderzoekspro-
gramma 2011 besteedt de SWOV hier verder aandacht aan. 
De SWOV voert hierin een pilot stedelijke distributie uit om 
diverse maatregelen op dit gebied te monitoren op verkeers-
veiligheidseffecten. De intentie is om hierbij aan te sluiten op 
scans die worden gemaakt voor de doorberekening van maat-
regelen op het gebied van milieu en doorstroming. In het rap-
port is aandacht gevraagd voor de inrichting van voorkeurs-
netten voor goederenvervoer in stedelijk gebied. Vanzelfspre-
kend moeten die goed aansluiten op het Kwaliteitsnet Goede-
renvervoer buiten de bebouwde kom. In het onderzoekspro-
gramma 2011 besteedt de SWOV ook aandacht aan dit kwali-
teitsnet. Een van de onderzoeksvragen is in welke mate ver-
keersveiligheid hiervan profiteert. 
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Bijlage 1: Verkeersonveiligheid vrachtverkeer  
 
Het aantal slachtoffers bij ongevallen met vrachtauto’s is de 
laatste jaren gedaald. In de jaren 2000-2009 daalde het aantal 
verkeersdoden als gevolg van een ongeval met een vrachtau-
to als tegenpartij van 155 naar 82. Niettemin is de onge-
valsernst van vrachtauto-ongevallen onverminderd hoog. Ver-
keersongevallen met vrachtauto’s waarbij de tegenpartij is 
overleden vinden voor 30 tot 40% plaats binnen de bebouwde 
kom; de slachtoffers zijn in hoofdzaak kwetsbare verkeers-
deelnemers (voetgangers, fietsers en gemotoriseerde twee-
wielers). 40% van de dodelijke slachtoffers is fietser (Schoon, 
Doumen & De Bruin, 2008). Dit is reden om te bezien hoe het 
goederenvervoer veiliger kan worden. Een visie op dit onder-
werp is beschreven in Door met Duurzaam Veilig (Wegman & 
Aarts, 2005). Deze visie is gebaseerd op de notie dat grote en 
zware voertuigen niet goed samen kunnen gaan met andere 
(kwetsbare) weggebruikers, ook niet bij lage rijsnelheden. Dit 
laatste is aangetoond met het SWOV-onderzoek naar dode-
hoekongevallen (Schoon, Doumen & De Bruin, 2008). Dit ge-
geven heeft gevolgen voor de manier waarop we dienen na te 

denken over de plaats van vrachtverkeer binnen de openbare 
ruimte. 
 
Ook voor bedrijven en vrachtautochauffeurs ligt er een rol om 
bewust om te gaan met verkeersveiligheid in stedelijke gebie-
den. Uit een onderzoek in het kader van safety culture bij en-
kele bedrijven in de transportsector, blijkt dat de onderzochte 
bedrijven zich niet altijd voldoende bewust zijn van de omvang 
van de verkeersonveiligheid waar vrachtwagens bij betrokken 
zijn (Gort et al., 2001). Juist bij stedelijke distributie zijn ver-
voerders nauw betrokken. 
 
In deze bijlage wordt een analyse gegeven van de verkeers-
onveiligheid van vracht- en bestelauto’s. Eerst wordt stilge-
staan bij ontwikkeling in slachtoffers en vervolgens bij de ont-
wikkeling in risico over de laatste tien jaar. In de daarop vol-
gende paragrafen wordt ter illustratie ingezoomd op de verde-
ling naar tijdstip van de dag. Ook hier wordt eerst ingegaan op 
de slachtoffers en vervolgens op het risico naar tijdstip van de 
dag. 
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Slachtoffers in vrachtauto-ongevallen binnen en buiten de 
bebouwde kom: ontwikkeling 2000-2009 
 
Bij ongevallen met vrachtauto’s vallen beduidend meer slacht-
offers onder de tegenpartij dan onder inzittenden (Tabel B.1). 
In de periode 2000-2009 is het aantal doden onder de tegen-
partij van vrachtauto’s gedaald van 155 naar 82. 
 

Jaar Doden onder  
inzittenden  
vrachtauto 

Doden onder 
tegenpartij 
vrachtauto 

2000 8 155 

2001 16 154 

2002 11 111 

2003 8 139 

2004 10 125 

2005 11 92 

2006 9 123 

2007 7 110 

2008 10 89 

2009 4 82 

Tabel B1: Doden onder inzittenden en tegenpartij  
van ongevallen met vrachtauto’s (2000-2009).  
 
Het risico van vrachtverkeer: ontwikkeling 2000-2009 
 
In Afbeelding B.1 wordt het aantal verkeersdoden als gevolg 
van vrachtauto-ongevallen onder inzittenden en tegenpartij 
weergegeven per miljard voertuigkilometer (bron: Nationale 
Autopas; CBS Statline). Dit geeft een goed beeld van de ont-

wikkeling van het risico. Hoewel de verkeersprestatie van 
vrachtauto’s in Nederland is toegenomen in de afgelopen ja-
ren, is het aantal doden bij vrachtauto-ongevallen afgenomen. 
Het risico, gedefinieerd als doden per miljoen voertuigkilome-
ters, vertoont daarmee een dalende trend. Uitzondering vor-
men de jaren 2003 en 2006.  
 

Overlijdensrisico in vrachtauto-ongevallen 
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Afbeelding B1: Verkeersdoden onder inzittenden en tegen-
partij van vrachtauto's per miljard voertuigkilometer over de 
jaren 2000-2009. * = geschat op basis van mobiliteitsgege-
vens 2008. 
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Slachtoffers in vrachtauto-ongevallen binnen de bebouw-
de kom: verdeling naar tijdstip van de dag 
 
In Afbeelding B.2 is weergegeven hoeveel slachtoffers met 
letsel (inclusief doden en lichtgewonden) er op de verschillen-
de uren van de dag zijn gevallen onder de tegenpartij van een 
vrachtauto in de periode 2000-2009 binnen de bebouwde 
kom.  
 
De meeste ongevallen vinden plaats tussen zeven uur ’s och-
tends en zes uur ’s avonds. Dit zijn ook de uren met de hoog-
ste verkeersintensiteiten (bron: OVG). Binnen deze periode is 
een aantal pieken te zien. De eerste piek ligt tussen acht en 
negen uur 's ochtends. De tweede piek tussen elf en twaalf 
uur. Een derde piek start om één uur 's middags en daalt weer 
vanaf vier uur. 
 

Verdeling slachtoffers over de dag, 2000-2009
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Afbeelding B2: Verdeling over de dag van slachtoffers (alle 
letselernst) binnen de bebouwde kom met een vrachtauto als 
tegenpartij, totaal in de periode 2000-2009. 
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Het risico van vrachtverkeer: verdeling naar tijdstip van 
de dag 
 
Voor maatregelen op het gebied van stedelijke distributie is 
het risico van vracht- en bestelverkeer naar tijdstip van de dag 
van belang. Hiervoor hebben we gezien dat we slachtofferge-
gevens kunnen uitsplitsen naar het tijdstip van de dag. Nu 
kunnen we ook een aanname doen over het risico. Het is een 
aanname omdat we voor vrachtverkeer geen verdeling van 
voertuigkilometers over de dag hebben, alleen een schatting 
in percentages voertuigen op basis van verkeerstellingen 
(hoeveel procent van het vrachtverkeer is op welk uur van de 
dag op de weg). Hieruit schatten we de verreden kilometers 
als volgt.  
 
In de jaren 2000-2009 zijn in totaal 68 miljard vrachtautokilo-
meters afgelegd in Nederland (bron: Nationale Autopas). Op 
basis van de verdeling uit het 'VeVoWeg-onderzoek' (Gol-
bach, 1996) nemen we aan dat hiervan ongeveer 10% binnen 
de bebouwde kom is afgelegd. Op basis van de verdeling over 
de dag kunnen we het aantal afgelegde kilometers per tijdstip 
berekenen. Wanneer we die naast de verdeling van het aantal 
slachtoffers plaatsen kunnen we ook het risico berekenen. Let 
op: dit gaat om alle letselslachtoffers onder de tegenpartij, dus 
niet alleen de doden.  
 
In Afbeelding B.3 is het risico (slachtoffers binnen de bebouw-
de kom met een vrachtauto als tegenpartij) per miljard voer-
tuigkilometers) naar tijdstip van de dag weergegeven voor de 
jaren 2000-2009. Het risico in de vroege uren fluctueert sterk. 

Dit komt waarschijnlijk doordat er op die tijdstippen maar en-
kele vrachtauto’s geteld zijn terwijl er wel een substantieel 
aantal ongevallen geregistreerd is.  
 

Verdeling slachtofferrisico over de dag, 2000-2009
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Afbeelding B3: Schatting van het slachtofferrisico naar tijdstip 
van de dag voor de periode 2000-2009. Aantal slachtoffers 
(alle letselernst) per miljard voertuigkilometer binnen de be-
bouwde kom met een vrachtauto als tegenpartij. 
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Bijlage 2: Proef Econic Aardgastrekker 
 
Bij een proef met een nieuw type voertuig heeft de SWOV tij-
dens één rit gekeken naar drie aspecten: voertuigkenmerken, 
conflicten op de route en ervaringen van de chauffeur. 
 
Voertuigkenmerken 
De Econic Aardgastrekker is een zware vrachtautocombinatie 
op aardgas. De Econic heeft een lagere cabine waardoor de 
chauffeur beter zicht heeft op fietsers en voetgangers (bron: 
website Simon Loos). Het voertuig is uitgerust met alle ver-
plichte spiegels: behalve de standaardspiegels zijn er links en 
rechts dodehoekspiegels en is er een voorzichtspiegel. Ook is 
er een trottoirspiegel en een camera.  
 
Met ingang van 2007 is een Europese richtlijn van kracht ge-
worden die eisen stelt aan het zichtveld voor en opzij van de 
cabine (Schoon, Doumen & De Bruin, 2008). In de richtlijn 
staat ook beschreven wanneer een voorzichtspiegel en trot-
toirspiegel niet vereist zijn. Dit is het geval als de bestuurder 
door direct zicht vanuit de cabine een object kan zien dat zich 
op 0,3 meter voor de cabine bevindt op een hoogte van mini-
maal 1,2 meter.  
 
Met behulp van een meetlat is gemeten in hoeverre de Econic 
Aardgastrekker aan bovenstaande vereiste voldoet. Gecon-
cludeerd kan worden dat een object dat zich op bovenge-
noemde positie bevindt, zonder problemen direct vanuit de 
cabine kan worden waargenomen.  
 

De deur aan de rechterzijde van de cabine is een schuifdeur 
zoals in een bus, met glas tot onderin de deur. Hoewel het van 
de buitenkant lijkt alsof er niet doorheen gekeken kan worden 
vanwege het logo, blijkt dat wel het geval. Ook de extra ramen 
aan de zijkant van de cabine zijn aan beide zijden groter (zie 
Afbeelding B.4). 
 

Afbeelding B4  
 
Conflicten op de route 
 
Tijdens de rit is er één conflict geweest tussen de vrachtauto 
en een fietser. Op een rotonde nam de vrachtauto de eerste 
afslag. Een fietser kwam uit dezelfde richting en wilde op de 
rotonde rechtdoor. De chauffeur merkte de fietser laat op. Hij 
zag hem uiteindelijk door de rechterdeur en remde krachtig op 
het laatste moment. In de fotoserie in Afbeelding B.5 is te zien 
op welke locatie zich dit incident voordeed.  
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Afbeelding B5: Conflict tijdens de rit 

Ervaringen van de chauffeur 
 
De chauffeur is erg enthousiast over het voertuig in vergelij-
king met de vrachtauto waar hij hiervoor op reed. De Econic is 
stabieler, het zicht is beter en hij trekt sneller op in de stad. Op 
hogere snelheden is het vermogen overigens juist minder. 
Door de lagere cabine ervaren sommige andere chauffeurs 
een verlies aan status. Dat ervaart deze chauffeur echter niet 
zo. Het zicht door de zijdeur is goed, ook ’s avonds. De spie-
gels en camera die aanwezig zijn worden allemaal gebruikt 
volgens de chauffeur; het is niet zo dat bepaalde spiegels 
minder nodig zijn vanwege het betere zicht.  
Omdat de gebruikte Econic een testvoertuig is, zijn standaard-
voorzieningen als navigatie en boordcomputer niet aanwezig. 
Omdat de chauffeur vaste routes rijdt is dit geen probleem. 
 
 



 

SWOV-rapport H-2011-2 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, Leidschendam  33 

Bijlage 3: Rekenvoorbeeld mobiliteitsverschuiving 
 
In deze bijlage specificeren we de methode zoals deze is ge-
bruikt in Hoofdstuk 6, met name voor berekening van de effec-
ten van een verschuiving van de mobiliteit over de dag. De 
methode is gebaseerd op de relatie tussen mobiliteit en onge-
vallen.  
 
We nemen aan dat het aantal vrachtauto-fietsongevallen in 
een tijdsinterval (bijvoorbeeld een uur van de dag) een functie 
is van de vrachtautomobiliteit en van de fietsmobiliteit in dat-
zelfde tijdsinterval: 
 

).,( ti
f

ti
vvxf

ti
vxf MMOO        (1) 

 
Hierin zijn: 

ti
vxfO  het gemiddelde aantal vrachtauto-fietsongevallen in 

 tijdsinterval ti 
ti
vM  de gemiddelde vrachtautomobiliteit in tijdsinterval ti 
ti
fM  de gemiddelde fietsmobilliteit in tijdsinterval ti 

ti tijdsinterval van uur i tot uur i+1 
 
De precieze relatie tussen de mobiliteit en het aantal ongeval-
len is niet bekend. Over het algemeen wordt aangenomen dat 
het ongevalsrisico afneemt met toenemende mobiliteit. Dit 
betekent dat het verband tussen de mobiliteit en het aantal 
ongevallen niet lineair is. Er zijn verschillende studies die dit 
laten zien, maar in deze studies wordt vaak niet gekeken naar 
verandering van de mobiliteit alleen. Daarom nemen we in dit 

rapport aan dat het verband wel lineair is. Zeker voor kleine 
veranderingen in de mobiliteit is deze aanname legitiem.  
 
Als we aannemen dat het aantal ongevallen lineair afhangt 
van beide mobiliteiten, dan krijgt de relatie de volgende vorm: 
 

,tif
ti
v

titi
vxf MMO         (2) 

 
waarin ρti, die we 'het risico' noemen, gedefinieerd is als 
 

.ti
f

ti
v

ti
vxfti

MM

Oρ


        (3) 

 
Hierin zijn de overstreepte grootheden het aantal ongevallen 
en de vrachtauto- en fietsmobiliteit uit observaties voor een of 
meerdere jaren, voor het aangegeven tijdsinterval. We nemen 
aan dat ρti onafhankelijk is van de vrachtauto- en fietsmobili-
teit. ρti wordt wel verondersteld afhankelijk te zijn van tijdsvari-
erende zaken zoals lichtgesteldheid. 
 
Om het aantal ongevallen in een gegeven tijdsinterval te beïn-
vloeden, zijn er drie 'knoppen' waaraan gedraaid kan worden: 
het risico, de mobiliteit van de vrachtauto's en de mobiliteit 
van de fietsers in dat tijdsinterval. Als de indices 'voor' en 'na' 
respectievelijk de waarden van de variabelen voor en na 
maatregelen aangeven, dan kan de verhouding van het aantal 
ongevallen in een gegeven tijdsinterval voor en na maatrege-
len geschreven worden als: 
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.voor
f

na
f

voor
v

na
v

voor

na

voor
vxf

na
vxf

M
M

M
M

O
O



      (4) 

 
Hierin is voor de leesbaarheid de indicatie van het tijdsinterval 
weggelaten. De waarden van de vrachtauto- en fietsmobiliteit 
vóór een maatregel is gelijk aan de waarden die in formule (3) 
worden gebruikt om het risico per tijdsinterval uit te rekenen. 
ρvoor is daarmee per tijdsinterval ook gelijk aan de waarde van 
ρti zoals berekend in formule (3). 
Het aantal ongevallen in het tijdsinterval na maatregelen kan 
nu uitgerekend worden uit het aantal ongevallen voor maatre-
gelen en de waarden van de variabelen voor en na de maat-
regelen: 
 

.voor
f

na
f

voor
v

na
v

voor

na
voor
vxf

na
vxf M

M
M
M

ρ
ρOO       (6) 

 
Indien een of meer variabelen niet wijzigen ten gevolge van de 
maatregelen, vallen deze tegen elkaar weg in de formule. Bij-
voorbeeld, als alleen de vrachtautomobiliteit wijzigt en niet het 
risico of de fietsmobiliteit, reduceert de formule (per tijdsinter-
val) tot: 
 

.voor
v

na
vvoor

vxf
na
vxf M

MOO        (7) 

 
Het totale aantal ongevallen kan vervolgens weer berekend 
worden door het aantal ongevallen per tijdsinterval te somme-
ren over alle tijdsintervallen over de dag. 
 

Mobiliteitsmaat 
De gebruikelijke mobiliteitsmaat is de afgelegde afstand. 
Wanneer echter aangenomen kan worden dat bij een ver-
schuiving van de mobiliteit de gemiddelde lengte van de afge-
legde route per voertuig niet wijzigt, kan ook de intensiteit (het 
aantal voertuigen) als mobiliteitsmaat worden gebruikt. De 
afgelegde afstand is immers de intensiteit maal de lengte van 
de afgelegde route. 
 
Ter illustratie wordt de verdeling van de vrachtautomobiliteit 
over de dag aangepast. Tabel B2 geeft de verdeling van de 
totale aantallen vrachtauto-fietsongevallen in 2000-2009, de 
vrachtautomobiliteit en de fietsmobiliteit in 2000-2009. Dit zijn 
dus de geobserveerde waarden vóór maatregelen.  
 
Aanpassing van de vrachtautomobiliteit 
Tabel B3 geeft een aangepaste verdeling van de vrachtauto-
mobiliteit over de dag weer ten gevolge van een verschuiving 
van de vrachtautomobiliteit (het verkeer tussen 6 en 9 uur 's 
ochtends is omgewisseld met dat tussen 18 en 21 uur 's 
avonds). Ook geeft de tabel het met het model berekende, 
voorspelde aantal ongevallen weer per tijdvenster. 
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Tijdvenster 
Ovxf 

(Aantal vrachtauto-
fietsongevallen) 

Mv 
(% Mv vóór 

maatregelen ) 

Mf 
(Miljard gereden 
fietskilometers) 

0.00-00.59 3 0,7% 0,54 

1.00-01.59 1 0,1% 0,32 

2.00-02.59 2 0,2% 0,26 

3.00-03.59 1 0,1% 0,20 

4.00-04.59 0 0,2% 0,19 

5.00-05.59 6 0,7% 0,62 

6.00-06.59 25 2,2% 2,72 

7.00-07.59 119 5,8% 10,43 

8.00-08.59 197 7,2% 12,79 

9.00-09.59 132 5,3% 5,94 

10.00-10.59 153 5,2% 7,22 

11.00-11.59 156 6,9% 7,99 

12.00-12.59 167 8,8% 9,30 

13.00-13.59 211 8,2% 10,10 

14.00-14.59 230 7,2% 11,85 

15.00-15.59 198 8,4% 13,41 

16.00-16.59 166 7,9% 11,78 

17.00-17.59 88 7,0% 10,13 

18.00-18.59 43 5,9% 5,53 

19.00-19.59 25 3,9% 4,54 

20.00-20.59 11 2,7% 3,09 

21.00-21.59 4 2,5% 2,13 

22.00-22.59 6 1,9% 1,79 

23.00-23.59 1 0,9% 1,22 

Totaal 1.945 100,0% 134,08 

Tabel B2: Verdeling van vrachtauto-fietsongevallen, vrachtau-
tomobiliteit en fietsmobiliteit vóór maatregelen (2000-2009). 

 
Tijdvenster 

Mv 
(% Mv na 

maatregelen) 
Mv na maatregelen / 

Mv voor maatregelen 
Ovxf na  

maatregelen 
0.00-00.59 0,7% 1,00 3,00 

1.00-01.59 0,1% 1,00 1,00 

2.00-02.59 0,2% 1,00 2,00 

3.00-03.59 0,1% 1,00 1,00 

4.00-04.59 0,2% 1,00 0,00 

5.00-05.59 0,7% 1,00 6,00 

6.00-06.59 5,9% 2,63 65,77 

7.00-07.59 3,9% 0,67 80,27 

8.00-08.59 2,7% 0,38 74,69 

9.00-09.59 5,3% 1,00 132,00 

10.00-10.59 5,2% 1,00 153,00 

11.00-11.59 6,9% 1,00 156,00 

12.00-12.59 8,8% 1,00 167,00 

13.00-13.59 8,2% 1,00 211,00 

14.00-14.59 7,2% 1,00 230,00 

15.00-15.59 8,4% 1,00 198,00 

16.00-16.59 7,9% 1,00 166,00 

17.00-17.59 7,0% 1,00 88,00 

18.00-18.59 2,2% 0,38 16,35 

19.00-19.59 5,8% 1,48 37,06 

20.00-20.59 7,2% 2,64 29,01 

21.00-21.59 2,5% 1,00 4,00 

22.00-22.59 1,9% 1,00 6,00 

23.00-23.59 0,9% 1,00 1,00 

Totaal 100,0%  1.828,15 

Tabel B3: Verdeling van vrachtautomobiliteit na verschuiving 
en van vrachtauto-fietsongevallen hierdoor (2000-2009). 
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Door de 'verwisseling' van de vrachtautomobiliteit is het aantal 
mogelijke ontmoetingen tussen vrachtauto's en fietsers tussen 
6 en 9 uur 's ochtends sterk afgenomen. Op deze uren wordt 
doorgaans een relatief fors aantal vrachtauto-fietsongevallen 
met letselslachtoffers waargenomen ten opzichte van de uren 

tussen 18 en 21 uur 's avonds (zie Afbeelding B2). Met de 
verschuiving blijft de totale vrachtautomobiliteit gelijk.  
Door de verschuiving in de vrachtautomobiliteit is het totaal 
aantal ongevallen afgenomen van 1.945 naar 1.828. 
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