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Eind jaren ’90 ontstond bij de ontwikkeling van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan de 
behoefte om verkeers- en vervoersaspecten in een vroeg stadium mee te nemen in ruimtelijke 
plannen. Om daaraan invulling te geven heeft Rijkswaterstaat de ‘Mobiliteitsscan’ ontwikkeld, 
maar verkeersveiligheid maakt daar nog geen deel van uit, mede omdat daarvoor de kennis 
ontbrak. Rekening houden met verkeersveiligheid blijft van belang bij stedelijke uitbreiding, die 
zeker aan de orde is omdat Nederland volgens de Nationale woonagenda 2018-2021 een 
bouwopgave heeft van ca. 75.000 nieuwe woningen per jaar tot 2025. Daarnaast kan bij de 
ruimtelijke inrichting met verkeersveiligheid rekening worden gehouden bij grotere aanpassingen 
in bestaand stedelijk gebied, bijvoorbeeld transformatie van bedrijventerreinen naar 
woningbouw.  

Doel en aanpak op hoofdlijnen  
Onder ruimtelijke inrichting verstaan we in dit onderzoek de combinatie van grondgebruik en het 
wegennetwerk op het niveau van grotere gebieden en niet de inrichting op wegvak- of kruispunt-
niveau waarvoor ander onderzoek beschikbaar is. Dit onderzoek heeft tot doel om kennis over de 
ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid in de Nederlandse context te vergroten. Daarbij is het 
de vraag of deze kennis inmiddels – in tegenstelling tot eind jaren ’90 – geschikt is om op het 
schaalniveau van gebieden adviezen te geven voor ruimtelijke plannen. Om die vraag te 
beantwoorden is literatuur samengevat over de relatie tussen ruimtelijke inrichting en verkeers-
veiligheid. Daarmee is een aantal hypothesen geformuleerd die zijn getoetst met een vergelijking 
van de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom van Nederlandse plaatsen met minstens 
40.000 inwoners.  
 
Dit rapport beschrijft uitgebreid de achtergrond, de aanpak en de resultaten van dit onderzoek. 
Het dient als achtergrondrapport onderzoeksverantwoording bij de korte versie: Ruimtelijke 
inrichting en verkeersveiligheid in stedelijk gebied (R-2021-2).  

Achtergronden 
In de afgelopen eeuw zijn Nederlandse steden voortdurend gegroeid en is er dankzij het (vroegere) 
ruimtelijkeordeningsbeleid nog steeds een duidelijke scheiding tussen stad en platteland. Na de 
Tweede Wereldoorlog wordt geanticipeerd op de opkomst van de auto met rechte stratenpatronen 
en royale profielen in wederopbouwwijken. In die tijd werd scheiding van verkeerssoorten gezien 
als belangrijkste oplossing voor verkeersonveiligheid. Het aantal verkeersdoden bereikte in 
Nederland een maximum in de jaren ’70. In die periode kwam er meer aandacht voor verkeers-
veiligheid in de stedenbouw en verkeersplanning. Dat kwam onder meer tot uiting in de opkomst 
van het ‘woonerf’ om woonstraten leefbaar te maken, en ook als reactie op de toenemende 
dominantie van de auto. Daarbij is de oplossing voor verkeersveiligheid meer gezocht in het 
alleen mengen van verkeersoorten bij een verlaagde rijsnelheid. Vanaf de jaren ’90 wordt binnen, 
aan of nabij grote steden gebouwd in ‘VINEX-wijken’. In die periode wordt meer gevarieerd 
gebouwd en is er geen dominante stedenbouwkundige trend zoals het woonerf in de periode 
ervoor. Binnen het verkeersveiligheidsbeleid had de Duurzaam Veilig-visie in die periode haar 
intrede gedaan en werden onder meer grote 30km/uur-zones geïntroduceerd. 

Samenvatting 

https://www.swov.nl/node/17950
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Literatuur over ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid 
Ondanks de diverse trends in de stedenbouw en verkeersplanning door de jaren heen, lijkt 
onderzoek naar ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid nog steeds in de kinderschoenen te 
staan. Volgens een internationale reviewstudie gaan onderzoeken op dit terrein zelden uit van 
een helder theoretisch kader en maken ze onvoldoende onderscheid tussen blootstelling en 
risico. Dit verklaart volgens hen dat veel uitkomsten uit onderzoeken tegenstrijdig zijn. Bovendien 
zijn sommige factoren zowel aan blootstelling als aan risico gerelateerd. Bijvoorbeeld, meer 
verkeer en meer langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers zorgen voor meer blootstelling 
aan risico, maar dragen tegelijkertijd bij aan lagere snelheden waardoor de kans op ernstig letsel 
bij ongevallen wordt verkleind.  
 
Uit de grotendeels buitenlandse literatuur kan een aantal conclusies worden getrokken. De 
verkeersonveiligheid binnen de bebouwde kom is vooral een probleem van het langzaam verkeer 
dat in conflict komt met snelverkeer. In gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid gebeuren 
meer ongevallen maar minder dodelijke ongevallen omdat de afloop daar minder ernstig is. Rond 
scholen en winkels gebeuren meer ongevallen. SWOV-onderzoekers hebben in het verleden voor 
de Nederlandse situatie wel aangegeven dat ze verwachten dat verblijfsgebieden met winkels en 
scholen als geheel veiliger zijn omdat kwetsbare verkeersdeelnemers deze dan te voet of per 
fiets kunnen bereiken zonder gebiedsontsluitingswegen over te steken. Tot slot gaat een grotere 
lengte aan verkeersaders met hogere snelheidslimieten binnen steden samen met meer ongevallen 
en ook met meer ernstige ongevallen. Deze bevinding geldt ook als wordt gecontroleerd voor het 
aantal voertuigkilometers.  
 
Op basis van deze en andere literatuur zijn de volgende hypothesen geformuleerd: 
1. het conflict tussen kwetsbare verkeersdeelnemers en snel gemotoriseerd verkeer is dominant 

in de verkeersonveiligheid uitgedrukt in verkeersdoden; 
2. oudere bebouwing gaat samen met meer dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners; 
3. een hogere bevolkingsdichtheid gaat samen met minder dodelijke ongevallen per 100.000 

inwoners; 
4. een groter aandeel gebiedsontsluitingswegen in de weglengte gaat samen met meer 

dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners; 
5. een groter aandeel van de gefietste afstand dat is afgelegd langs of bij het oversteken van 

gebiedsontsluitingswegen gaat samen met meer dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners; 
6. op het schaalniveau van verblijfsgebieden en plaatsen (gevormd uit alle stadsdelen binnen de 

bebouwde kom van een plaats) gaat nabijheid van voorzieningen zoals scholen en winkels 
samen met minder dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners. 

Onderzoeksaanpak 
Bovenstaande hypothesen zijn getoetst in een empirisch onderzoek. Vanwege een hoge 
registratiegraad van dodelijke ongevallen en lage registratiegraad van niet-dodelijke ongevallen 
in de verkeersongevallenregistratie, richt het empirisch onderzoek zich primair op dodelijke 
ongevallen die zijn geregistreerd in de periode 2005 t/m 2019. Ter verbreding van het beeld is 
ook de relatie onderzocht met het aantal geregistreerde letselongevallen per 100.000 inwoners, 
maar daaruit worden geen harde conclusies getrokken vanwege de grote onderregistratie van 
deze ongevallen. Om de verkeersveiligheid in de bebouwde kom van stedelijke gebieden te 
beschrijven is het onderzoek gestart met een analyse van de vervoerswijze van verkeersdoden bij 
ongevallen binnen de bebouwde kom, de snelheidslimiet bij die ongevallen en de tegenpartij.  
 
Om de hierboven genoemde hypothesen te toetsen zijn analyses uitgevoerd op het aantal 
geregistreerde verkeersdoden (hypothese 1) en het aantal geregistreerde dodelijke ongevallen 
per 100.000 inwoners (hypothese 2 t/m 6) in de bebouwde kom van de 71 Nederlandse plaatsen 
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met minstens 40.000 inwoners. Eerst zijn analyses uitgevoerd op 4-positiepostcodegebieden,1 
exclusief industrieterreinen vanwege hun verkeersaantrekkende werking. Daarna zijn deze 
gebieden samengenomen tot ‘plaatsen’ om ter toetsing van de hypothesen negatieve binomiale 
regressieanalyses uit te voeren op het aantal doden per 100.000 inwoners.  
 
De ruimtelijke kenmerken zijn met een Geografisch Informatie Systeem (GIS) afgeleid uit de wijk- 
en buurtkaart van 2019, de 100m x 100m vierkantenstatistiek van het CBS, gegevens van 
OpenStreetMap in 2019, het Nationaal Wegenbestand (NWB) van Rijkswaterstaat, de weg-
kenmerkendatabase (WKD) van Rijkswaterstaat en gegevens uit de Fietstelweek in 2015 t/m 
2017.2 

Beschrijving van de verkeersveiligheid in stedelijk gebied 
Onderzoekers stelden begin jaren ’80 dat de verkeersonveiligheid binnen de bebouwde kom 
vooral een probleem is van het langzaam verkeer dat in conflict komt met snelverkeer. In de 
periode 2005 t/m 2019 is dat nog steeds het geval en vormen voetgangers, fietsers, brom- en 
snorfietsers en scootmobielberijders binnen de bebouwde kom 70% van alle verkeersdoden. Ze 
komen het vaakst om het leven bij ongevallen met zwaardere vervoerswijzen op wegen met een 
snelheidslimiet van 50 of 70 km/uur. Deze conclusie geldt nog sterker naarmate een gemeente 
meer verstedelijkt is en in en rond centra van grotere plaatsen. Bijvoorbeeld, in en rond centra 
van plaatsen met meer dan 40.000 inwoners valt 80% tot 90% van de slachtoffers onder kwetsbare 
verkeerdeelnemers, terwijl het aandeel binnen de bebouwde kom van minder verstedelijkte 
plaatsen en binnen grotere plaatsen op meer dan 1,5 km van het centrum ca. 60% is. Conflicten 
tussen kwetsbare verkeersdeelnemers en snel gemotoriseerd verkeer vormen dus nog steeds 
een belangrijk onderwerp voor de verkeersveiligheid in stedelijke gebieden. 

Conclusies  
Rekening houdend met literatuur en de bevindingen van onderzoek naar geregistreerde dodelijke 
ongevallen per 100.000 inwoners in de periode 2005 t/m 2019 binnen de bebouwde kom van 
Nederlandse steden, kunnen we de volgende conclusies trekken: 
1. Ongeveer 70% van de verkeersdoden is te betreuren onder kwetsbare verkeersdeelnemers 

(voetgangers, fietsers, brom- en snorfietsers en scootmobielberijders) en ze komen het vaakst 
om het leven bij ongevallen met zwaardere vervoerswijzen op wegen met een snelheidslimiet 
van 50 of 70 km/uur. Nabij en rond stadscentra ligt het aandeel kwetsbare verkeersnemers 
onder verkeersdoden op 80% tot 90%. 

2. Plaatsen met een oudere bebouwing hebben meer geregistreerde dodelijke ongevallen per 
100.000 inwoners. Gebieden met veel bebouwing uit de periode van voor de Tweede 
Wereldoorlog en de decennia daarna hebben een hoog aantal dodelijke ongevallen per 
100.000 inwoners. In gebieden met een bebouwing vanaf de jaren ’70 ligt het aantal dodelijke 
ongevallen per 100.000 inwoners lager. De verschillen tussen de woonerfwijken (gebouwd 
vanaf de jaren ’70) en VINEX-wijken (gebouwd vanaf medio jaren ’90) zijn klein. Het is echter 
niet de leeftijd van bebouwing die de verkeersveiligheid beïnvloedt. Verklarend zijn eerder 
andere ruimtelijke kenmerken die door trends in de stedenbouw en verkeerskunde in de loop 
der jaren zijn veranderd. 

3. Er zijn nog te veel onzekerheden om harde conclusies te trekken over de relatie met de 
bevolkingsdichtheid. Weliswaar lijkt het aantal dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners 
iets af te nemen bij toenemende bevolkingsdichtheid – de richting die we verwachten – maar 
de uitkomsten waren niet statistisch significant. 

4. Een groter aandeel gebiedsontsluitingswegen in de weglengte gaat samen met meer 
dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners.  

 
1. Dit zijn de gebieden die bepaald worden door de vier cijfers van de postcode.  

2. http://opendata.cyclingintelligence.eu/ 

http://opendata.cyclingintelligence.eu/
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5. Plaatsen waar een groter aandeel van de op de fiets afgelegde afstand langs en bij het 
oversteken van gebiedsontsluitingswegen wordt afgelegd, zijn minder verkeersveilig. 

6. Nabijheid van scholen en winkels gaat niet samen met een lager aantal doden per 100.000 
inwoners. 

Discussie 
De vooraf geformuleerde hypothesen worden door de uitkomsten ondersteund, met uitzondering 
van de hypothesen over de nabijheid van scholen en winkels en de bevolkingsdichtheid. Voor 
bevolkingsdichtheid was het verband wel in de verwachte richting. Voor de nabijheid van 
voorzieningen was vooraf de hypothese geformuleerd dat de aanwezigheid van winkels en 
scholen op loop- of fietsafstand binnen 30km/uur-zones gunstig is voor de verkeersveiligheid, 
aangezien kwetsbare verkeersdeelnemers dan minder vaak gebiedsontsluitingswegen over 
hoeven te steken. Een deel van de verklaring voor de onverwachte uitkomst van de analyse kan 
zijn dat nabijheid het verplaatsingspatroon anders beïnvloedt dan in de hypothese wordt 
verondersteld. Bijvoorbeeld, als nabijgelegen verblijfgebieden dezelfde soort voorzieningen 
hebben, kunnen bewoners besluiten daar naartoe te gaan, waardoor alsnog gebiedsontsluitings-
wegen worden overgestoken. In veel oudere wijken kunnen bewoners op korte afstand van hun 
woning scholen en winkels bereiken. Mogelijk is dat deels te danken aan ‘grijze wegen’, waar 
binnen een krap wegprofiel een stroomfunctie wordt gecombineerd met een erftoegangsfunctie 
voor kleinere winkels. Ook factoren van de grijzewegenproblematiek zouden dus kunnen 
verklaren waarom de uitkomsten de hypothese voor nabijheid niet ondersteunden. 

Aanbevelingen 
Uit dit onderzoek en de literatuur blijkt dat een lagere dichtheid van gebiedsontsluitingswegen 
binnen de bebouwde kom samengaat met een betere verkeersveiligheid. De dichtheid van 
gebiedsontsluitingswegen is lager naarmate verblijfsgebieden groter zijn, wat inhoudt dat grote 
verblijfsgebieden samenhangen met een betere verkeersveiligheid. Verblijfsgebieden zo groot 
mogelijk en aaneengesloten maken is een van de functionele eisen voor de wegcategorisering 
volgens de Duurzaam Veilig-visie.  
 
Voor uitbreidingswijken bevelen we aan om te streven naar zo groot mogelijke verblijfsgebieden 
en om gebiedsontsluitingswegen duurzaam veilig in te richten, met onder andere veilige 
oversteekmogelijkheden zoals fietstunnels, fietsbruggen en rotondes.  
 
In bestaand gebied zou een deel van de gebiedsontsluitingswegen afgewaardeerd moeten 
worden en conform de huidige richtlijnen ingericht kunnen worden als een erftoegangsweg met 
een snelheidslimiet van 30 km/uur, terwijl de overblijvende gebiedsontsluitingswegen duurzaam 
veilig worden ingericht met onder meer vrijliggende fietspaden of andere parallelvoorzieningen. 
Helaas zullen er grijze wegen overblijven waar de functies van erftoegang en doorstroming met 
elkaar concurreren, en het vanwege die laatste functie niet lukt om de weg af te waarderen. In de 
toekomst zou voor deze grijze wegen de nieuw te ontwikkelen categorie 30km/uur-
gebiedsontsluitingsweg (GOW30) toegepast kunnen worden.  
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When, in the late ‘90s, the National Traffic and Transport Plan was developed, the need arose to 
incorporate traffic and transport elements at an early stage. To substantiate this, the Dutch 
national road authority developed the ‘Mobility Scan’, which did not, however, comprise road 
safety, partly because of a lack of knowledge. In urban development, it remains important to take 
road safety into account since, according to the National Building Agenda 2018-2021, the 
Netherlands aim to build an annual number of 75,000 new houses up to 2025. In spatial planning, 
road safety may also be taken into account when major alterations are made in the existing urban 
area, for example when industrial estates are transformed to residential construction areas.  

Objective and approach outlines  
In this study, Spatial planning implies the combination of land use and the road network for wider 
areas, and does not include road section or intersection layout, for which different studies are 
available. This study aims to increase knowledge about the road safety aspects of spatial planning 
within the Dutch context. The question is whether this knowledge is now – unlike in the ‘90s - 
sufficient for advice on spatial plans for wider areas. To answer this question, the literature about 
the relationship between spatial planning and road safety has been summarised. This resulted in 
a number of hypotheses tested by comparing road safety in the urban area of Dutch towns and 
cities with at least 40,000 inhabitants.  
 
This report elaborates on background, approach and results of the study. It serves as research 
justification background for the shorter version: Spatial planning and road safety in the urban 
area (R-2021-2).  

Background 
In the previous century, Dutch cities continued to grow and display a clear separation between 
urban and rural areas due to the (former) spatial planning policy. After the Second World War, 
the upsurge of car ownership was anticipated by straight street patterns and ample profiles in 
reconstructed neighbourhoods. At that time, the separation of transport modes was considered 
to be the main solution for a lack of road safety. In the Netherlands, the number of road deaths 
peaked in the ‘70s, which led to more attention for road safety in urban planning and traffic 
planning. This was demonstrated by the emergence of the woonerf (home zone) to make 
residential streets liveable, and to respond to the increasing dominance of cars. The road safety 
problem was dealt with by only mingling transport modes at reduced speeds. From the ’90s 
onwards, new housing estates (called VINEX estates) have been built near or on the outskirts of 
major cities. Since that time, residential development has been more varied without dominant 
urban trends such as the woonerfs (home zones) of the previous period. In road safety policy, 
Sustainable Safety and large 30km/h zones were introduced.  

The literature about the road safety aspects of spatial planning 
In spite of the various trends in urban and traffic planning throughout the years, research into the 
road safety aspects of spatial planning still appears to be in its infancy. According to an international 
review, research into this field seldom adheres to a clear theoretical framework, nor does it 
sufficiently differentiate between exposure and risk. This explains why research outcomes are 

Summary 

https://www.swov.nl/node/17950
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often contradictory. Moreover, some factors are related to both exposure and risk. For example, 
more traffic and more slow traffic, such as pedestrians and cyclists, result in higher risk exposure, 
but simultaneously contribute to lower speeds, which in their turn reduce the risk of serious road 
injuries.  
 
The mostly foreign literature allows us to draw some conclusions. Lack of road safety in the urban 
area is in particular a concern when slow traffic conflicts with fast traffic. In areas with a higher 
population density, more road crashes occur but they are less often fatal as the crash outcomes 
are less severe. Around schools and shops more accidents occur. SWOV researchers have indicated 
that, in the Netherlands, residential areas with shops and schools are expected to be safer since 
vulnerable road users may access those on foot or by bike without crossing distributor roads. 
Finally, a greater length of through-roads with higher speed limits in cities correlates with more 
road crashes and also with more serious road crashes. This finding also applies when taking 
account of the number of vehicle kilometres.  
 
On the basis of this and other literature the following hypotheses were formulated: 
1. the conflict between vulnerable road users and fast motorised traffic is predominant when 

lack of road safety is expressed in road deaths; 
2. older urban development correlates with more fatal crashes per 100,000 inhabitants; 
3. a higher population density goes together with fewer fatal crashes per 100,000 inhabitants; 
4. in road length, a larger share of distributor roads correlates with more fatal crashes per 

100,000 inhabitants; 
5. a larger share of distances cycled along or crossing distributor roads correlates with more 

fatal crashes per 100,000 inhabitants; 
6. on the level of residential areas and locations (consisting of all boroughs in the urban area of 

a city), the vicinity of facilities such as schools and shops correlates with fewer fatal crashes 
per 100,000 inhabitants. 

Research approach 
The abovementioned hypotheses were tested in an empirical study. Because of a high registration 
rate of fatal crashes and a low registration rate of non-fatal crashes in the road crash register, the 
empirical study primarily focused on fatal crashes registered in 2005-2019. To broaden the picture, 
the relationship with the number of registered road injuries per 100,000 inhabitants was also 
studied, but conclusions were solely based on fatal crashes. To describe road safety in the urban 
area, the study started with an analysis of the transport modes of road deaths in urban crashes, 
the speed limits pertaining to these crashes and the crash opponents. 
 
To test the hypotheses mentioned above, the registered number of road deaths was analysed 
(hypothesis 1) as well as the registered number of fatal crashes per 100,000 inhabitants 
(hypothesis 2 to 6) in the urban area of 71 Dutch towns and cities with at least 40,000 inhabitants. 
First, 4-digit postcode areas3 were analysed, excluding industrial estates because they attract 
traffic. Later, in order to test the hypotheses, these areas were clustered to carry out a negative 
binomial regression analysis of the number of road deaths per 100,000 inhabitants.  
 
With a Geographic Information System (GIS), the spatial characteristics were derived from the 
2019 neighbourhood map, the 100m x 100m square statistics of Statistics Netherlands, 2019 
OpenStreetMap data, the national road database and the road characteristics database of the 
Dutch national road authority, and data collected during the bicycle counting weeks in 2015-
2017.4 

 
3. These areas are determined by the four digits of their postcodes.  

4. http://opendata.cyclingintelligence.eu/ 

http://opendata.cyclingintelligence.eu/
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Description of road safety in rural areas 
In the early ‘80s, researchers argued that the lack of road safety in the urban area is mainly 
problematic for slow traffic conflicting with fast traffic. In 2005-2019 this was still the case and 
pedestrians, cyclists, (light) moped and mobility scooter users comprised 70% of all road deaths 
in urban areas. They are most often killed in crashes with heavier modes of transport, on roads 
with 50 or 70km/h speed limits. This even more so, as municipalities are more urbanised, and 
around the centres of larger cities. For example, in and around the centres of towns and cities 
with more than 40,000 inhabitants, 80% to 90% of the road casualties are vulnerable road users, 
while their share is about 60% in less urbanised towns and in larger cities at a distance to the 
centre of more than 1.5 km. Thus, conflicts between vulnerable road users and fast motorised 
traffic are still relevant to road safety in urban areas. 

Conclusions  
Considering the literature and the findings of research into registered fatal crashes per 100,000 
inhabitants in the urban area of Dutch towns in 2005-2019, we may draw the following 
conclusions: 
1. About 70% of fatal crashes occur among vulnerable road users (pedestrians, cyclists, (light) 

moped and mobility scooter users), and they are most often killed in crashes with heavier 
modes of transport on roads with speed limits of 50 or 70 km/h. Near and around city 
centres, the share of vulnerable road users among road deaths amounts to 80% to 90%. 

2. In towns with older buildings, more fatal crashes per 100,000 inhabitants are registered. In 
areas with a great many buildings constructed before the Second World War and in the 
following three decades, fatal crashes per 100,000 inhabitants are numerous. In areas with 
buildings constructed from the ‘70s onwards, the number of fatal crashes per 100,000 
inhabitants is lower. The differences between woonerf neighbourhoods (the home zones 
constructed since the ‘70s) and VINEX estates (constructed since the mid-nineties) are minor. 
It is, however, not the construction date of the houses that affects road safety, but rather 
other spatial characteristics altered by trends in urban planning and traffic engineering. 

3. There are still too many uncertainties to draw solid conclusions about the relationship with 
population density. As expected, the number of fatal crashes per 100,000 inhabitants does 
appear to decrease as population density increases – but the outcomes are not statistically 
significant. 

4. A larger share of distributor roads in road length correlates with more fatal crashes per 
100,000 inhabitants.  

5. Towns in which a larger share of bicycle kilometres is cycled along and crossing distributor 
roads are less safe. 

6. Vicinity of schools and shops does not correlate with a lower number of road deaths per 
100,000 inhabitants. 

Discussion 
The predefined hypotheses are supported by the outcomes, except for the hypotheses concerning 
the vicinity of schools and shops, and concerning population density. For population density, the 
outcome did, however, move towards expected results. The predetermined vicinity hypothesis 
was that the presence of shops and schools within walking or cycling distance in 30 km/h zones 
could contribute to road safety, since vulnerable road users would less often be obliged to cross 
distributor roads. A partial explanation of the unexpected analysis outcome could be that the 
vicinity of facilities affects traffic patterns differently than was assumed. For example, if residential 
areas nearby have the same facilities, inhabitants may decide to go there instead, even if distributor 
roads need to be crossed. In many older neighbourhoods, inhabitants have access to schools and 
shops near their homes. This may partly be due to ‘grey roads’, that have both a flow function 
and an access function for smaller shops within a tight road profile. Thus, factors inherent to the 
‘grey road problem’ could explain why the outcomes do not support the vicinity hypothesis. 
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Recommendations 
Both the present study and the literature show that a lower density of distributor roads within 
the urban area correlates with improved road safety. The larger residential areas are, the lower 
the density of distributor roads, which implies that large residential areas correlate with improved 
road safety. Enlarging and connecting residential areas to a maximum extent is one of the 
functional requirements for a sustainably safe road categorisation.  
 
For new development districts, we recommend to aspire to the largest feasible residential areas 
and to the sustainably safe layout of distributor roads, including a.o. safe crossings such as bicycle 
tunnels, bicycle bridges, and roundabouts.  
 
In existing areas, part of the distributor roads should be downgraded and could be redesigned as 
access roads with a speed limit of 30km/h in accordance with the present guidelines, while the 
remaining distributor roads should get a sustainably safe layout with bicycle tracks or other 
parallel provisions. Unfortunately, there will still be grey roads left with competing access and 
flow functions which cannot be downgraded on account of the latter function. For these grey 
roads, a new road category of 30km/h distributor roads could be developed. 
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In de jaren ’80 en ’90 was er al behoefte om het belang van verkeer en verkeersveiligheid meer 
een plaats te geven in de ruimtelijke ordening, onder meer omdat beslissingen op dit gebied over 
een lange termijn gevolgen hebben en naderhand moeilijk aangepast kunnen worden (DHV, 
1993; Poppe et al., 1994). De mogelijkheden om de effecten van ruimtelijke inrichting op verkeers-
veiligheid te kwantificeren waren beperkt (Poppe et al., 1994). Om provincies en gemeenten te 
helpen om verkeers- en vervoersaspecten zo goed mogelijk en in een vroeg stadium mee te 
nemen in ruimtelijke plannen werd in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan de ontwikkeling 
van een ‘mobiliteitstoets’ voorgesteld. Om daaraan invulling te kunnen geven, hebben Van Beek 
en Schreuders (2002) de relatie tussen ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid verkend. 
Uiteindelijk is de ‘Mobiliteitsscan’ ontwikkeld als een online instrument voor analyses gericht op 
ruimtelijke planvorming en het effect daarvan op mobiliteit en duurzaamheid (Rijkswaterstaat, 
2020b). Verkeersveiligheid maakt nog geen onderdeel uit van de Mobiliteitsscan, mede omdat 
daarvoor kennis ontbreekt. Rekening houden met verkeersveiligheid bij uitbreidingsplannen blijft 
echter belangrijk, zeker ook omdat Nederland volgens de Nationale woonagenda 2018-2021 een 
bouwopgave heeft van ca. 75.000 nieuwe woningen per jaar tot 2025 (BZK, 2021). 

Doel en aanpak 
Dit onderzoek heeft tot doel om kennis over de ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid in de 
Nederlandse context te vergroten. Daarvoor wordt in Deel 1 het Nederlandse beleid voor 
ruimtelijke ordening samengevat met een accent op verkeer en wordt literatuur beschreven over 
de relatie met verkeersveiligheid. Dit leidt tot een aantal hypothesen. De hypothesen worden in 
Deel 2 van het rapport getoetst met een vergelijking van de verkeersveiligheid binnen de 
bebouwde kom van Nederlandse plaatsen met minstens 40.000 inwoners. 
 
 

1 Inleiding 
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Ruimtelijke ordening is een facet van het overheidsbeleid gericht op de ruimtelijke aspecten en 
ruimtelijke effecten van beleidsbeslissingen in verschillende beleidssectoren. Beleidssectoren zijn 
bijvoorbeeld volkshuisvesting en verkeer en vervoer. Ruimtelijke inrichting is de verandering van 
de fysieke omgeving door de uitvoering van werken en herindeling van grondgebruik. Daarnaast 
kan onder inrichting de feitelijke gesteldheid van de fysieke omgeving worden verstaan (Klaassen, 
2000). Gezien het doel van dit onderzoek verstaan we in deze studie onder ruimtelijke inrichting 
de combinatie van grondgebruik en weginfrastructuur. De gebouwde omgeving op het schaal-
niveau van een wegvak of kruispunt rekenen we in deze studie niet tot ruimtelijke inrichting 
omdat daarvoor al ander onderzoek wordt verricht.  
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting in Nederland met een accent 
op verkeer. Dit vormt de context voor Hoofdstuk 3 waarin literatuur over de samenhang tussen 
verkeersveiligheid en ruimtelijke inrichting wordt samengevat. Het hoofdstuk sluit af met een 
discussie over de vraag waarop onderzoek naar ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid zich 
zou kunnen richten. In Paragraaf 3.5 worden hypothesen geformuleerd die worden getoetst in 
Deel 2 van dit rapport. 
 

Deel 1: Literatuuronderzoek 
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Als context voor het onderzoek naar verkeersveiligheid en ruimtelijk inrichting beschrijft dit 
hoofdstuk de ontwikkeling van de ruimtelijke inrichting in Nederland met een accent op verkeer. 
Die basis is nodig om de relatie tussen ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid te kunnen 
beschrijven. Paragraaf 2.1 beschrijft de geschiedenis van de ruimtelijke ordening. In Paragraaf 
2.2 gaat in op ontwikkelingen in de stedenbouw. Paragraaf 2.3 gaat over de samenhang tussen 
ruimtelijke inrichting en verkeer. De rol die verkeersveiligheid speelde in de ontwikkeling van de 
ruimtelijke inrichting komt aan bod in Paragraaf 2.4. Paragraaf 2.5 vat de belangrijkste 
bevindingen samen.  

2.1 Geschiedenis Ruimtelijke ordening 
Deze paragraaf geeft een overzicht van de geschiedenis van ruimtelijkeordeningsbeleid in 
Nederland, en is grotendeels gebaseerd op Bruinsma en Koomen (1998) en Barzilay, Ferwerda en 
Blom (2018). De Woningwet uit 1901 kan als startpunt van het ruimtelijkeordeningsbeleid op 
nationaal niveau worden bestempeld. Deze wet verplichtte gemeenten om bestemmingsplannen 
voor stadsuitbreidingen op te stellen. Later werden bestemmingsplannen voor het gehele 
grondgebied verplicht. Na de Tweede Wereldoorlog groeide de behoefte aan een nationaal 
ruimtelijkeordeningsbeleid. Door schaalvergroting in de landbouw trokken landarbeiders naar 
het westen van het land op zoek naar een nieuwe baan en woning. Er was een groot tekort aan 
woonruimte doordat er in de oorlog woningen verloren waren gegaan en door de trek naar de 
stad. Afbeelding 2.1 illustreert dat het aantal woningen vanaf 1948 weer toenam en het snelste 
groeide tussen 1965 en 1975. 
 

Afbeelding 2.1.  

Aantal woningen op 31 

december  

(CBS, 2020f). 
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Eerste Nota inzake de Ruimtelijke Ordening in Nederland (1960) 
Het ruimtelijkeordeningsbeleid richtte zich in eerste instantie op de Randstad met de verkennende 
Nota Westen des Lands in 1958. Dat eind jaren ’50 ook buiten de Randstad behoefte ontstond 
aan ruimtelijkeordeningsbeleid was mede aanleiding voor de Eerste Nota. De werkgelegenheid in 
de landbouw nam af waardoor bevolking naar de Randstad trok. Dit was aanleiding voor een 
spreidingsbeleid, bijvoorbeeld door overheidsdiensten naar het noorden, oosten en zuiden van 
het land te verplaatsen. Volgens de nota moest het Groene Hart een agrarisch gebied blijven en 
mochten steden niet aan elkaar vastgroeien om te voorkomen dat er één grote Randstad zou 
ontstaan. Den Haag ligt aan de kust en mocht daarom binnen het Groene Hart groeien in de 
nieuw te bouwen stad Zoetermeer. Vanwege de woningnood werd voorzien in grootschalige 
uniforme woonwijken. Er werden veel ‘prefab-woningen’ gebouwd met standaardonderdelen die 
op de bouwplaats snel gemonteerd kunnen worden. 

Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland (1966) 
In de Tweede Nota werd een grotere bevolkingsgroei voorzien dan in de Eerste Nota, alsook een 
sterke groei van de mobiliteit door de opkomst van de auto. Er werd voorzien in een dicht 
netwerk van autosnelwegen. Afbeelding 2.2 illustreert dat het autosnelwegennet in de naoorlogse 
periode het snelste groeide in de periode dat de tweede nota van kracht was. Om de druk op de 
Randstad te beperken werd het ‘spreidingsbeleid’ aangescherpt. Dit beleid had onvoldoende 
effect. Ondanks investeringssubsidies van het Ministerie van Economische Zaken bleef de 
economische ontwikkeling van perifere landsdelen achter. Een nieuw concept was ‘gebundelde 
deconcentratie’: suburbanisatie geconcentreerd in enkele ‘groeikernen’ nabij de grootstedelijke 
gebieden. De vier grote steden vormden stadsgewesten met een centrale stad en enkele 
groeikernen voor de toenemende vraag naar eengezinswoningen. Het beleid werd niet 
afgedwongen waardoor suburbanisatie plaatsvond in kleine kernen binnen en buiten het Groene 
Hart. Om te voldoen aan de grote vraag naar woningen werden in grote steden tussen 1965 en 
1975 veel hoogbouw flats in uniforme wijken gebouwd. Tegelijkertijd vertrokken veel mensen 
met hogere- en middeninkomens door de suburbanisatie uit de grote steden waardoor de 
inkomsten van grote steden terugliepen. De grote steden kampten daarnaast met gebrek aan 
parkeerruimte en congestie omdat historische binnensteden niet op het toenemend autogebruik 
toegerust waren. 
 

Afbeelding 2.2.  

Autosnelweglengte  

(Rijkswaterstaat, 1990; 

2011; 2018; SWOV, 2020b). 
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Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland (1973-1977) 
De Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening verscheen in een aantal delen. De Oriënteringsnota 
(1973) en de Verstedelijkingsnota (1977) voorzagen het groeikernconcept van een wettelijk en 
financieel kader. Begin jaren ’80 werd de uitbreiding van de groeikernen teruggebracht vanwege 
de economische teruggang en de problemen in grote steden door uitstroom van de midden- en 
hogere inkomensgroepen. Afbeelding 2.3 illustreert dat de bevolking in de groeikernen in de loop 
van de jaren ‘70 sneller begon toe te nemen om vanaf halverwege de jaren ’80 in een rustiger 
tempo te groeien. De bevolking in de vier grootste steden nam vanaf eind jaren ’60 steeds sneller 
af. Als reactie op deze problemen werd het concept ‘compacte stad’ ontwikkeld. Volgens dit 
concept wordt in grotere dichtheden gebouwd, maar ook met grotere diversiteit en hogere 
kwaliteit dan voorheen op binnenstedelijke locaties. Inbreiding kon plaatsvinden op lege plekken 
en door herstructurering van oude bedrijventerreinen. Vanaf 1977 bood de Interim Saldo 
Regeling aan veertien gemeenten financiële steun voor behoud, herstel en verbetering van een 
verloederde historische binnenstad en vooroorlogse woonwijken (Van Es & Voerman, 2018). Dit 
was het begin van de stadsvernieuwing. In de loop van de jaren ’80 begon de bevolking in de vier 
grootste steden weer te groeien. In de Derde Nota werden voor het eerst openbaar vervoer, 
parkeerbeleid en bereikbaarheid per fiets onderdeel van de ruimtelijke ordeningsstrategie 
vanwege de problemen door de sterk toenemende automobiliteit en bijkomende 
milieuproblemen (Bruinsma & Koomen, 1998). 
 

Afbeelding 2.3.  

Bevolkingsontwikkeling in de 

vier grote steden en 

groeikernen  

(groeikernen volgens 

Bruinsma & Koomen, 1998; 

CBS, 2020c). 

  

 

Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland (1988-1990) 
Het beleid van de Vierde Nota werd van kracht in 1990 met de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
Extra, ‘VINEX’. De bevolkingsgroei nam af, maar er bleef behoefte aan nieuwe en kwalitatief 
betere woningen. Er werd vastgehouden aan stadsgewesten als functionele stedelijke regio’s die 
moesten voorzien in de eigen behoefte aan wonen, werken en voorzieningen. Ruimtelijke 
inrichting werd gezien als middel om milieuproblemen te beheersen door de mobiliteitsgroei af 
te remmen. In overeenstemming met het concept van de compacte stad werd ruimte voor 
woningen en bedrijven in de eerste plaats gezocht binnen bestaande steden. Voor zover dat niet 
lukte werd gezocht naar locaties aan de rand van steden en pas in laatste instantie op afstand 
buiten de steden. Uitleglocaties buiten de steden worden veelal ‘VINEX-wijken’ genoemd, 
bijvoorbeeld Leidsche Rijn in Utrecht. Het Rijk gaf subsidies voor onder meer infrastructuuraanleg 
en openbaar vervoer in de VINEX-wijken. Er kwam ook meer aandacht voor versterking van de 
concurrentiepositie van Nederland, met name voor de Randstad. Er werd bijvoorbeeld geïnvesteerd 
in verbindingen met de mainports Schiphol en de Rotterdamse haven en (de omgeving van) 
grootstedelijke stations. Het ‘ABC-locatiebeleid’ moest de automobiliteit beheersen door arbeids- 
en bezoekersintensieve bedrijven te vestigen op locaties die goed per openbaar vervoer 
bereikbaar zijn. 
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Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening in Nederland en zijn opvolgers (2002-heden) 
De Vijfde Nota van 2002 is niet goedgekeurd door de Eerste Kamer waardoor het geen wettelijk 
bindende status heeft gekregen. Deze nota, en ook de Nota Ruimte van 2004 en de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van 2012 gaan vooral over strategische hoofdlijnen. Het 
aanwijzen van locaties voor uitbreiding wordt voortaan overgelaten aan provincies, regio’s en 
gemeenten. Volgens de SVIR nemen de ruimtelijke verschillen toe. Terwijl de bevolking in de 
grote steden nog blijft groeien krijgt ruim de helft van de gemeenten te maken met een krimpende 
bevolking. Vertrouwen in burgers en bedrijven vormen het uitgangspunt en regels moeten 
worden vereenvoudigd om meer vrijheid te geven. Daarvoor is gestart met het voorbereiden van 
de Omgevingswet waarin wetgeving voor ruimtelijke ontwikkeling wordt samengevoegd en 
vereenvoudigd. Het Rijk richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland 
en het behartigen van de belangen voor Nederland als geheel, zoals de hoofdnetwerken voor 
personen- en goederenvervoer. Daarmee wordt bijvoorbeeld de internationale bereikbaarheid 
van de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren verbeterd. De SVIR introduceert 
de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’: eerst kijken of er vraag is naar een nieuwe ontwikkeling, 
vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden 
hergebruikt en, mocht nieuwbouw echt nodig zijn, zorgen voor een optimale (multimodale) 
bereikbaarheid. 

2.2 Ontwikkelingen in de stedenbouw en verkeer 
De stedenbouwkunde houdt zich bezig met het vormgeven van de gebouwde omgeving. Deze 
paragraaf schetst ontwikkelingen in de stedenbouw met een accent op de opbouw van het 
wegennetwerk, grotendeels gebaseerd op (Bijlsma et al., 2008) en Bach et al. (2006). In het 
algemeen wordt het stratenpatronen na de Tweede Wereldoorlog steeds wijder door de 
schaalvergroting en de opkomst van het autoverkeer. Pas begin jaren ’60 begon het aantal 
autokilometers het aantal fietskilometers in Nederland te overtreffen (Schepers et al., 2017b), 
maar al na de Tweede Wereldoorlog werd in het ontwerp op de opkomst van de auto 
geanticipeerd. Het wegennet wordt grofmaziger en hiërarchischer van karakter om het 
autoverkeer te faciliteren (Bijlsma et al., 2008).  
 
Trends in de stedenbouw en het ontwerp van wegenstructuren kunnen slechts algemeen worden 
beschreven. Publicaties geven verschillende indicaties voor wanneer welke trend dominant was 
en er zijn lokale verschillen, bijvoorbeeld omdat netwerken historisch groeien en bij uitbreiding in 
bestaande netwerken worden ingepast (Schoenmaker, 2002). Tabel 2.1 beschrijft trends volgens 
de CROW-publicatie Stedenbouw en verkeer van Bach et al. (2006). Met de term ‘radiaal straten-
patroon’ bij de periode van bebouwingsgordels wordt bedoeld dat stedelijke assen een rechte 
verbinding vormen met een (stads)centrum. Bij ‘tangentiële netwerken’ lopen verzamelwegen 
juist zoveel mogelijk om de bebouwing heen in plaats van die te doorsnijden. Een vertakte 
ontsluiting duidt op een hiërarchie, bijvoorbeeld met een vertakking van wijkontsluitingswegen 
naar buurtstraat en vervolgens een woonstraat of erf. Bij een lusontsluiting is een bestemming in 
twee richtingen toegankelijk.  
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Tabel 2.1.Trends in 

stedenbouw en 

wegennetwerken volgens 

Bach et al. (2006). 

  
Trend en periode Karakter wegennetwerk 

Centrumbebouwing Vaak een historische binnenstad.  
Stedelijke, kleinschalige ruimtes, gesloten gevels.  
Combinatie van werken, voorzieningen en wonen. 

Bebouwingsgordels tot 
1930 

Radiaal stratenpatroon, stedelijke assen.  
Strakke gevelwanden.  
Functiemix van woon- en centrumactiviteiten. 

Open bebouwing, periode 
1930-1960 

Traditionele rechte straten.  
Hoge dichtheid.  
Woon- en schoolomgeving. 

Open bebouwing, periode 
1950-1980 

Vertakte ontsluitingen en lusontsluitingen. 
Eigen wegenstructuur, overmaat aan open ruimte, voet/fietsroutes.  
Monofunctioneel wonen. 

Open bebouwing, periode 
1960-1970 

Verkeersscheiding.  
Monofunctionele ruimten en dure kunstwerken. 

Erfbebouwing en 30km/uur-
gebieden, na 1970 

Verkeersleefbare ruimten. 
Veel verharding. 

Lange lijnen en 
woongebieden, na 1980 

Nadrukkelijk vormgegeven openbare ruimten. 
Accenten en façades sluiten niet altijd aan op gebruikspatronen en 
ontsluiting. 

 

De decennia voor de Tweede Wereldoorlog (tot ca. 1940) 
Het typische patroon van uitleg in de negentiende eeuw is een verkaveling met langwerpige 
bouwblokken. In een nauwe structuur zijn vaak buurtpleinen, parkjes en wandelroutes 
geïntegreerd. Ook begin twintigste eeuw wordt veel in homogene blokken gebouwd, bijvoorbeeld 
tuindorpen met laagbouw en groen dat later deels plaatsmaakte voor parkeerplaatsen. Er is 
weinig scheiding van verkeerssoorten en een beperkte hiërarchie in de wegenstructuur. 

De Wederopbouwperiode (ca. 1945 tot 1970) 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ligt de woningbouw nagenoeg stil, zie Afbeelding 2.1. Daarna 
krijgt de auto een grotere rol in het stadsontwerp met rechte stratenpatronen, royale profielen 
en parkeermaten. Een netwerkhiërarchie moet het doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer 
meer scheiden. In (binnen)steden werden rechtere routes naar en door centra aangelegd, 
bijvoorbeeld door grachten te dempen en huizen te slopen: de zogeheten ‘verkeersdoorbraken’. 
In de wederopbouwwijken is veel ‘strokenbouw’ en ‘stempelbouw’ toegepast. Bij strokenbouw 
wordt de bebouwing in parallelle rijen geordend. Bij stempelbouw herhaalt een vast patroon van 
enkele typen bouwblokken met tussenliggende verkeers- en recreatieruimtes zich als een 
stempel. Het scheiden van verkeerssoorten bereikte in Nederland een hoogtepunt bij de bouw 
van Lelystad in Oostelijk Flevoland en de Bijlmer in Amsterdam vanaf eind jaren ’60. Fietsers en 
voetgangers kregen een eigen infrastructuur en kruisten wegen voor autoverkeer ongelijkvloers 
met dure kunstwerken. 

De Woonerven (ca. 1970 tot 1990) 
Volgens Barzilay, Ferwerda en Blom (2018) is het ‘woonerf’ ontwikkeld als reactie op de 
toenemende dominantie van de auto in het straatbeeld en de verslechterende verkeersveiligheid. 
De inrichting moet de snelheid van het autoverkeer afremmen waardoor voetgangers en 
kinderen de straat over de volle breedte veilig kunnen gebruiken. In 1976 kreeg het woonerf een 
wettelijke status met een verkeersbord en verkeersregels en werd de aanleg door het Rijk 
gestimuleerd. Woonerven werden toegepast bij nieuwbouw en oude straten werden omgebouwd 
tot woonerf. De woonerven werden ontsloten door een hiërarchisch geordend netwerk van 
kronkelende wegen in een boom- of ‘bloemkoolstructuur’. Er wordt ook wel van ‘bloemkoolwijken’ 
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of ‘woonerfwijken’ gesproken. De wegenstructuur maakt routes door de wijk onaantrekkelijk of 
onmogelijk voor doorgaand verkeer (Bach et al., 2006; Barzilay, Ferwerda & Blom, 2018).  

De bouw sinds de woonerven en de VINEX (ca. 1990 tot heden) 
Begin jaren ’90 werd de Duurzaam Veilig-visie ontwikkeld die de ontwikkeling van grote 
30km/uur-zones voorstelde (Koornstra et al., 1992). Woonerven bleken een duur instrument in 
vergelijking met 30km/uur-zones met snelheidsremmende maatregelen zoals drempels en 
kruispuntplateaus. Er werden daarom nauwelijks nog woonerven aangelegd (Bach et al., 2006). 
Sindsdien wordt er meer gevarieerd gebouwd. Het stratenpatroon kan binnen een wijk variëren 
van een orthogonaal patroon tot een patroon van slingerende straten (Lörzing et al., 2006). 

2.3 De relatie tussen ruimtelijke inrichting en verkeer 

2.3.1 De wisselwerking tussen ruimtelijke inrichting en mobiliteit 
Mobiliteit heeft een grote invloed op ruimtelijke inrichting. Steden waren dichtbebouwd en 
hadden voorzieningen op loopafstand, voordat moderne vervoermiddelen beschikbaar kwamen. 
Treinen en trams maakten snellere verplaatsingen mogelijk waardoor werknemers bij een bedrijf 
in de stad toch buiten de stad konden wonen en ‘rail suburbs’ ontstonden rond stations. De 
opkomst van de auto en de bouw van autosnelwegen maakte nog snellere kris-krasverplaatsingen 
mogelijk waardoor de suburbanisatie doorzette en steden uitdijden (Muller, 2004). 
 
Omgekeerd heeft ruimtelijke ordening invloed op mobiliteit. Cervero en Kockelman (1997) 
introduceerden de zogeheten ‘drie D’s’ om de invloed van ruimtelijke ordening op mobiliteit te 
beschrijven: ‘Density’ (dichtheid), ‘Diversity’ (diversiteit aan ruimtelijke functies, ook wel 
‘functiemenging’) en ‘Design’ (netwerkontwerp). Met Dichtheid wordt veelal geduid op het 
aantal inwoners en/of banen per oppervlakte-eenheid. De Diversiteit is groter naarmate er 
binnen een gebied meer gebruiksfuncties worden gemengd, bijvoorbeeld naast wonen ook 
winkels, sportterreinen, scholen, huisartsen en speelterreinen. Het ontwerp van het netwerk 
(Design) betreft bijvoorbeeld de lengte van bouwblokken en dichtheid van kruispunten die mede 
bepalen in hoeverre directe routes beschikbaar zijn. Later zijn nog meer kenmerken toegevoegd. 
Zo is ‘Distance to transit’ de kortste route vanaf een woon- of werkadres naar een ov-opstappunt. 
‘Destination accessibility’ is de bereikbaarheid van voorzieningen, bijvoorbeeld de afstand vanuit 
een woning tot het stadscentrum, de dichtstbijzijnde winkel, of het aantal banen dat binnen een 
bepaalde reistijd bereikbaar is. De kenmerken overlappen, met name het laatste kenmerk. De 
bereikbaarheid van voorzieningen is groter naarmate de dichtheid groter is, er meer soorten 
ruimtelijke functies zijn en het wegennetwerk voorziet in directe routes. Uit een literatuur-
onderzoek van Ewing en Cervero (2010) blijkt dat autogebruik samenhangt met bereikbaarheids-
maten. Lopen hangt samen met functiemenging, kruispuntdichtheid en het aantal bestemmingen 
op loopafstand. De bereikbaarheid van ov-opstappunten hangt samen met gebruik van het 
openbaar vervoer. 

2.3.2 De impact van ruimtelijk inrichting op mobiliteit in Nederland 
Deze paragraaf beschrijft de uitkomsten van studies naar de mobiliteitseffecten van het 
Nederlandse ruimtelijkeordeningsbeleid. Snellen, Hilbers en Hendriks (2005) deden onderzoek 
naar de effecten van het compacte stadsbeleid en de bouw van VINEX-wijken rond grote steden. 
Schwanen, Dijst en Dieleman (2004) onderzochten de uitkomsten van gebundelde deconcentratie 
in groeikernen, het beleid gericht op compacte steden, het ABC-beleid voor locatie en ruimtelijk 
beleid voor winkelvoorzieningen. Met dat laatste doelen de onderzoekers op het beleid om de 
winkelfunctie van de binnensteden en andere bestaande winkelconcentraties te beschermen 
door grootschalige detailhandelsvestiging in de periferie van steden te weren (Evers, 2002). Deze 
regels zijn afgelopen decennia versoepeld maar Nederland heeft nooit de grote ‘hypermarchés’ 
gekregen die gebruikelijk zijn rond bijvoorbeeld grote Franse steden.  
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In de studies (Schwanen, Dijst & Dieleman, 2004; Snellen, Hilbers & Hendriks, 2005) is gekeken 
naar de effecten op het gebruik van de auto, het openbaar vervoer (OV) en de actieve 
vervoerswijzen fietsen en lopen. De effecten zijn samengevat in Tabel 2.2 waarin de effecten zijn 
geformuleerd als conform het beleidsdoel om de automobiliteit te beheersen en het OV, fietsen 
en lopen te stimuleren (‘+’), neutraal (‘=’) of tegenovergesteld aan het beleidsdoel (‘-‘): 
 De meeste groeikernen hebben stations en hebben een goede verbinding met grote steden 

voor woon-werkverkeer. Ze hebben daardoor een hoog aandeel OV in de modal split. De 
werkgelegenheid in de groeikernen is beperkt waardoor de reisafstanden relatief lang zijn om 
per fiets of te voet af te leggen. In vergelijking met het Nederlandse gemiddelde ligt het 
aandeel in de modal split van fietsen en lopen daardoor lager maar dankzij het hoge OV is het 
aandeel van de auto vergelijkbaar.  

 Voor het compacte stad beleid is gebouwd op inbreidingslocaties in steden. Het autogebruik 
van bewoners op deze locaties is opvallend laag, vooral bij inbreiding in oudere stadsdelen. 
Het voorzieningenniveau is daar hoog, het stadscentrum is dichtbij en de kwaliteit van het 
openbaar vervoer is goed. Volgens Schwanen, Dijst en Dieleman (2004) draagt het compacte 
stad beleid daarmee bij aan fietsgebruik en lopen, maar volgens Snellen, Hilbers en Hendriks 
(2005) is er door concurrentie van het goede openbaar vervoer geen relatie met de per fiets 
of te voet afgelegde afstand. 

 Het ABC-locatiebeleid is in de praktijk maar in beperkte mate uitgevoerd. Daardoor zijn maar 
weinig arbeids- en bezoekersintensieve bedrijven in de buurt van stations gevestigd maar 
voor zover dat wel is gebeurd kan dat een gunstig effect hebben gehad op het OV gebruik. 

 Het beschermen van de winkelfunctie van de binnensteden en andere bestaande winkel-
concentraties zorgt ervoor dat deze voorzieningen per fiets of te voet bereikbaar zijn. 
Daardoor hebben fietsen en lopen in Nederland een hoog aandeel in de modal split voor 
winkelverplaatsingen. 

 De VINEX-nieuwbouwlocaties zijn over het algemeen redelijk ontsloten voor openbaar 
vervoer. De ontsluiting voor fietsers heeft bij de meeste VINEX-wijken veel aandacht 
gekregen, maar de basisvoorzieningen zijn per fiets of lopend niet beter bereikbaar dan 
elders. Ruimtelijke kenmerken hebben slechts een beperkt effect op de mobiliteit van 
bewoners van VINEX-wijken. Het gunstige effect van de nabijheid van stedelijke centra wordt 
tenietgedaan door een matig voorzieningenaanbod, en de nabijheid van aansluitingen op 
autosnelwegen (Snellen, Hilbers & Hendriks, 2005). 

 
Tabel 2.2. Samenvatting 

mobiliteitseffecten 

ruimtelijkeordeningsbeleid 

(‘+’ effect conform 

beleidsdoel; ‘=’ weinig effect, 

‘- ‘ effect tegenovergesteld 

aan beleidsdoel). 

  
Beleid Afname 

autogebruik 
Stimulering 
OV-gebruik 

Stimulering fietsen 
en lopen 

Gebundelde deconcentratie = + - 

Compacte stad beleid + + +/= 

ABC-beleid = + = 

Ruimtelijk beleid voor 
winkelvoorzieningen 

+ = + 

VINEX-wijken 
(uitbreidingslocatie) 

= = = 

 

 
In steden zijn voor fietsers en voetgangers vaak directe verbindingen ontworpen met voetpaden, 
solitaire fietspaden en doorsteekjes. Dit wordt ook wel ‘selectieve doorlaatbaarheid’ (‘filtered 
permeability’) genoemd (Aldred & Croft, 2019). Naarmate dit meer wordt toegepast is een route 
te voet of per fiets korter, en mogelijk ook sneller, dan met de auto. Directere routes voor 
fietsverkeer in vergelijking met het autoverkeer blijkt in Nederland bij te dragen aan de hoeveel-
heid fietsgebruik in een stad (Rietveld & Daniel, 2004; Schepers et al., 2013). Rietveld en Daniel 
(2004) keken naar reistijd die afhankelijk is van ritafstanden maar ook van congestie en wachttijd 
bij kruispunten. Een analyse van routes in Nederlandse steden laat zien dat een fietsverplaatsing 
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korter is in verhouding tot dezelfde verplaatsing per auto, naarmate een stad dichter bevolkt is 
(Schepers & Heinen, 2013). Blijkbaar zijn er in dichtbevolkte steden vaker doorsteekjes en 
solitaire paden voor fietsers en voetgangers. Omrijden met de auto kan ook het gevolg zijn van 
een beperkt aantal aansluitingen van een verblijfsgebied op het netwerk van gebiedsontsluitings-
wegen. Schepers en Heinen (2013) keken naar ritafstanden maar niet naar reistijd. 

2.3.3 Ruimtelijke verschillen in mobiliteit 
In aanvulling op Paragraaf 2.3.2, beschrijven we in deze paragraaf enkele ruimtelijke verschillen 
in mobiliteit binnen Nederland die relevant zijn voor deze studie. In de Randstad, vooral in de 
grote steden, wordt meer gebruik gemaakt van het OV en meer gelopen dan in andere delen van 
Nederland (De Haas & Hamersma, 2019; Schwanen, Dijst & Dieleman, 2004). De groei van steden 
heeft er afgelopen decennia aan bijdragen dat het fietsgebruik daar is gestegen terwijl het fiets-
gebruik juist is gedaald in rurale gebieden (Harms, Bertolini & Te Brömmelstroet, 2014). Zowel de 
vier grootste steden als middelgrote steden hebben een hoger fietsgebruik in de modal split dan 
de rurale gebieden (De Haas & Hamersma, 2019; Harms, Bertolini & Te Brömmelstroet, 2014; 
Rietveld & Daniel, 2004). Ook binnen steden zijn er ruimtelijke verschillen. Bijvoorbeeld, het 
aandeel van de fiets in verplaatsingen op werkdagen varieerde in 2015 van 32% tot 62% tussen 
Amsterdamse stadsdelen en was het hoogste in het centrum (Gemeente Amsterdam, 2017). 

2.4 Rol verkeersveiligheid in ontwikkeling ruimtelijke inrichting 
In de CROW-publicatie Stedenbouw en verkeer van Bach et al. (2006) wordt beschreven hoe 
verkeersveiligheid een rol speelde in de ontwikkeling van de stedenbouw en verkeerkunde na de 
Tweede Wereldoorlog. Voor de verwachte opkomst van het autoverkeer werd gestreefd naar 
mobiliteitsvrijheid van voordeur tot voordeur. Het ontwerp faciliteerde snelheid en doorstroming 
voor de auto, ongeacht de ruimtelijke en functionele context. Dit verklaart de rechte straten-
patronen en royale profielen in wederopbouwwijken. 

Verkeersscheiding als oplossing 
Met de opkomst van de auto nam ook het aantal verkeersongevallen toe. De oplossing voor 
verbetering van de verkeersveiligheid en doorstroming werd gezocht in scheiding van snel en 
langzaam verkeer en van doorgaand en bestemmingsverkeer (Bach et al., 2006). Het credo was, 
hoe meer problemen, hoe meer scheiding. Op straatniveau werd gescheiden met fiets- en 
voetpaden. Op netwerkniveau werd met een hiërarchisch wegennet het bestemmingsverkeer 
van het doorgaand verkeer gescheiden, bijvoorbeeld met doodlopende straten op buurtniveau 
voor bestemmingsverkeer. Een ander voorbeeld waren de zogeheten ‘Radburn-verkavelingen’ uit 
de Verenigde Staten waarbij autotoegankelijke hoven worden gedrapeerd rond een groengebied 
met verkeersvrije voetpaden. Een extreem voorbeeld van scheiding was de aanleg van de Bijlmer 
in de jaren ‘70 met voet- en fietspaden op maaiveldniveau en verhoogd aangelegde wegen voor 
autoverkeer waardoor fietsers- en voetgangers deze ongelijkvloers kruisten. Ook in Lelystad werd 
in het ontwerp van het wegennetwerk gestreefd naar een vergaande scheiding. Invloedrijke 
publicaties voor de ontwikkeling van een hiërarchisch wegennetwerk waren Traffic in Towns van 
Buchanan (1963) en in Nederland Verkeer en Stad van Goudappel en Perlot (1965) met een 
hiërarchie van autosnelweg, stadsautoweg, wijkverzamelweg, wijkweg, buurtverzamelweg, 
buurtweg en woonstraat. 

Menging van verkeerssoorten bij lage snelheden als oplossing 
In de jaren ’70 wordt de effectiviteit van scheiding in woongebieden steeds meer in twijfel 
getrokken. Nadelen waren bijvoorbeeld hoge kosten, veel ruimtegebruik, en sociale onveiligheid. 
Een nadeel voor de verkeersveiligheid zou zijn dat automobilisten minder alert zijn (Bach et al., 
2006; Schoenmaker, 2002). De oplossing wordt steeds meer gezocht in het mengen van verkeers-
soorten onder verlaging van de rijsnelheid en verhoging van het attentieniveau. Hiervoor wordt 
het woonerf geïntroduceerd, zie Paragraaf 2.2. In woonerven worden gestrekte rijlijnen 
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doorbroken met stedenbouwkundige elementen zoals speelrekken, bloembakken en 
verspringingen van de wegas. Daarna worden meer gestandaardiseerde snelheidsremmers 
ontwikkeld zoals drempels en kruispuntplateaus. Daarmee konden 30km/uur-zones ingericht 
worden. Deze aanpak is vanaf de jaren ’90 dominant geworden als onderdeel van de Duurzaam 
Veilig-visie (Koornstra et al., 1992). In 2008 had naar schatting 85% van de lengte aan erftoegangs-
wegen binnen de bebouwde kom een snelheidslimiet van 30 km/uur (Weijermars & Wegman, 
2011). 

2.5 Samenvatting en discussie 
Paragraaf 2.1 en 2.2 beschreven de geschiedenis van de ruimtelijke ordening en trends in 
stedenbouw en verkeer. In de wederopbouwperiode stond het oplossen van het woningtekort 
centraal en werd in de stedenbouw geanticipeerd op de komst van de auto, bijvoorbeeld met 
rechte straten met royale profielen. De auto maakte suburbanisatie mogelijk. In Nederland werd 
die zoveel mogelijk geconcentreerd in middelgrote steden in plaats van aan de randen van de 
grote steden en in dorpen. Er werd in de jaren ’70 en ‘80 veel gebouwd in steden die als 
‘groeikern’ waren aangewezen. In die periode was in de stedenbouw het woonerf opgekomen 
om woonstraten leefbaar te maken en als reactie op de toenemende dominantie van de auto. In 
groeikernen zijn dan ook veel woonerfwijken gebouwd. De grote steden hadden vanaf de jaren 
’70 te kampen met uitstroom van de midden- en hogere inkomensgroepen. Vanaf de jaren ’80 
wordt daarom ingezet op stadsvernieuwing en het compacte stadbeleid met inbreiding op lege 
plekken en door herstructurering van oude bedrijventerreinen. Vanaf de jaren ’90 wordt binnen, 
bij of nabij grote steden gebouwd in ‘VINEX-wijken’. In die periode wordt meer gevarieerd 
gebouwd en is er geen dominante stedenbouwkundige trend zoals het woonerf in de periode 
ervoor. Concluderend kunnen we stellen dat er trends in de ruimtelijke ordening en stedenbouw 
onderscheiden kunnen worden, maar dat die niet precies in de tijd en ruimte af te grenzen zijn. 
 
Paragraaf 2.3 beschreef de relatie tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit. Door het 
Nederlandse ruimtelijkeordeningsbeleid is de groei van steden geconcentreerd en is er nog 
steeds een duidelijke scheiding tussen stad en platteland. Het beleid heeft eraan bijgedragen dat 
er winkelvoorzieningen zijn op loop- en fietsafstand wat eraan bijgedragen heeft dat er in 
Nederland veel te voet en per fiets gewinkeld wordt. Veel middelgrote steden, met name in de 
Randstad, zijn aangesloten op goed openbaar vervoer. Dat is bevorderlijk voor het gebruik van 
openbaar vervoer. Nederland heeft ook een dicht autosnelwegennet gebouwd dat intensief 
wordt gebruikt. De evaluatie van VINEX-wijken leert dat deze gebieden onder invloed van 
ruimtelijke kenmerken qua mobiliteit niet erg veel verschillen van andere wijken rond steden. 
Het verschil tussen wijken aan de rand en inbreidingslocaties binnen steden is groter. Binnen 
inbreidingswijken wordt minder autogereden en meer gebruik gemaakt van openbaar vervoer, 
lopen en fietsen. Samenvattend zien we dat verschillen in (vormen van) mobiliteit meer 
samenhangen met lokale kenmerken dan met trends in ruimtelijke inrichting. 
 
Paragraaf 2.4 beschreef de rol van verkeersveiligheid in stedenbouwkundige trends. Aanvankelijk 
werd scheiding van verkeersstromen gezien als belangrijkste oplossing voor verkeersonveiligheid. 
Vanaf de opkomst van het woonerf in de jaren ’70 wordt de oplossing meer gezocht in het 
mengen van verkeerssoorten en verlaging van de rijsnelheid. Dat krijgt in de jaren ’90 als onderdeel 
van de Duurzaam Veilig-visie vorm met onder meer de ontwikkeling van grote 30km/uur-zones. 
Het volgende hoofdstuk gaat verder in op de relatie tussen ruimtelijke inrichting en 
verkeersveiligheid. 
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Dit hoofdstuk beschrijft literatuur over de samenhang tussen ruimtelijke inrichting en 
verkeersveiligheid. Paragraaf 3.1 schetst een theoretisch kader voor deze relatie. Paragraaf 3.2 
beschrijft ruimtelijk inrichting en mogelijke conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en 
kwetsbare verkeersdeelnemers, een onderwerp dat aandacht gekregen heeft in Nederlandse 
literatuur over ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid. Paragraaf 3.3 beschrijft wat er uit 
empirisch (internationaal) onderzoek bekend is over deze relatie. Paragraaf 3.4 beschrijft een 
discussie voor de vraag waarop onderzoek naar ruimtelijke inrichting zich zou kunnen richten en 
hoe dat onderzoek opgezet zou kunnen worden. In Paragraaf 3.5 zijn hypothesen geformuleerd 
die worden getoetst in het tweede deel van dit hoofdstuk. 

3.1 Theoretisch kader 
Afbeelding 3.1 is een conceptueel model voor verkeersveiligheid en de relatie met ruimtelijke 
inrichting waarin twee bestaande conceptuele modellen zijn samengevoegd (Ewing & Dumbaugh, 
2009; Schepers et al., 2014). De bovenzijde van het model heeft betrekking op reisgedrag. 
Reisgedrag gaat over de beslissingen die mensen nemen voordat ze aan het verkeer deelnemen. 
Daardoor ontstaat verkeer en bijgevolg blootstelling aan verkeersveiligheidsrisico’s. De 
onderzijde van het model gaat over het risico op een ongeval en bijkomend letsel tijdens 
verkeersdeelname. 
 

Afbeelding 3.1.  

Conceptueel model voor 

verkeersveiligheid en 

ruimtelijke inrichting naar 

Ewing en Dumbaugh (2009) 

en Schepers et al. (2014). 
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Factoren voor verplaatsingskeuzen, reisgedrag en blootstelling (bovenzijde model) 
Verplaatsingskeuzen bepalen de verkeersvolumes, de verkeerssamenstelling (modal split) en 
verdeling van het verkeer over de ruimte en de tijd. Naast persoonlijke behoeften en mogelijk-
heden worden verplaatsingsbeslissingen bepaald door twee aspecten van de ruimtelijke 
inrichting, namelijk de locaties van activiteiten en weerstanden in het netwerk. Onder weerstand 
worden alle vormen van moeite bij het reizen verstaan, bijvoorbeeld reistijd en reiskosten. 
Paragraaf 2.3 beschrijft hoe reisgedrag wordt beïnvloed door locaties van activiteiten en 
weerstand in netwerken. Dichtheden en functiemenging zijn afhankelijk van locaties van 
activiteiten. Het netwerkontwerp kan worden beschreven met het Duurzaam Veilig-ontwerp-
principe Functionaliteit van wegen (SWOV, 2019). Volgens dit principe is het netwerk hiërarchisch 
opgebouwd uit stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Ieder wegtype 
heeft volgens dit principe maar één functie, ofwel stromen of uitwisselen. Stroomwegen zijn 
ontworpen op stromen en hebben een lage weerstand. Erftoegangswegen zijn juist op uitwisseling 
ontworpen en hebben een hoge weerstand om de snelheid te remmen en doorgaand verkeer te 
weren. Gebiedsontsluitingswegen hebben een stroomfunctie op wegvakken en een uitwissel-
functie op kruispunten. De verschillen in weerstand binnen het netwerk voor verschillende 
modaliteiten beïnvloeden de verkeerssamenstelling en de verdeling van het verkeer over het 
netwerk. Dat is sterk bepalend voor de blootstelling aan risico’s. 

Condities tijdens verkeersdeelname, ongevalsrisico en letselernst (onderzijde model) 
Het ontwerp van infrastructuur en voertuigen vormen samen met het gedrag van verkeers-
deelnemers de condities tijdens verkeersdeelname. Deze condities bepalen het risico op 
ongevallen en de kans op letsel als er een ongeval plaatsvindt. Volgens de Duurzaam Veilig-visie 
kan het risico worden beperkt door toepassing van de ontwerpprincipes Psychologica en 
(Bio)mechanica. Psychologica houdt in dat de inrichting van het verkeerssysteem is afgestemd op 
de gangbare competenties en verwachtingen van verkeersdeelnemers. De kans op ernstige 
ongevallen kan worden beperkt door het ontwerpprincipe (Bio)mechanica toe te passen. Dit 
houdt in dat verkeersstromen en vervoerswijzen op elkaar zijn afgestemd qua snelheid, richting 
en massa. Bijvoorbeeld, voetgangers en fietsers kunnen worden gemengd met zwaar 
gemotoriseerd verkeer bij snelheden tot maximaal 30 km/uur (SWOV, 2019).  

Dwarsverbanden in het model 
Het model bevat dwarsverbanden tussen de bovenzijde en onderzijde van het model: 
 Er is een effect van reisgedrag op de condities tijdens verkeersdeelname (mens-voertuig-

weg). Daarvoor zijn de volgende mechanismen beschreven: 
 Meer verkeer en meer langzaam verkeer zoals voetgangers en fietsers draagt bij aan 

lagere snelheden (Ewing & Dumbaugh, 2009; Marshall & Garrick, 2011) waardoor de kans 
op ongevallen en op ernstig letsel bij ongevallen wordt verkleind. 

 Volgens het zogeheten ‘Safety-in-numbers’-effect passen automobilisten hun gedrag aan 
op fietsers en voetgangers als die in grotere getale op straat aanwezig zijn (Elvik & 
Bjørnskau, 2017; Jacobsen, 2003). 

 Er is een effect van risico op de condities die verplaatsingskeuzen bepalen, bijvoorbeeld 
doordat de ervaren verkeersonveiligheid een vorm van weerstand is die op zijn beurt bepaalt 
wanneer iemand met welk vervoermiddel op reis gaat. 
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3.2 Nederlandse literatuur: conflicten tussen gemotoriseerd 
verkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers 
Kraay, Mathijssen en Wegman (1982) stelden begin jaren ’80 dat de verkeersonveiligheid binnen 
de bebouwde kom vooral een probleem is van het langzaam verkeer dat in conflict komt met 
snelverkeer. Conflicten met kwetsbare verkeersdeelnemers hebben dan ook relatief veel 
aandacht gekregen in de literatuur over verkeersveiligheid in relatie tot ruimtelijke ordening en 
wegenstructuren. Helaas is er op netwerkniveau voor dit aspect weinig empirisch onderzoek 
beschikbaar. 
 
Poppe (1994) beschrijft voorbeelden van problemen die kunnen ontstaan als de plek van functies 
die veel voetgangers en fietsers aantrekken ongunstig zijn gesitueerd ten opzichte van 
gebiedsontsluitingswegen: 
 een school aan de andere kant van een hoofdweg dan de woonwijk waar de scholieren 

vandaan komen; 
 een bejaardenhuis waarvan de bewoners alleen met een riskante oversteek winkels en 

andere voorzieningen kunnen bereiken. 
 een klein bedrijventerrein in een woonwijk dat voor vrachtauto’s alleen bereikbaar is over 

woonstraten. 
In aansluiting op deze voorbeelden vonden Schepers et al. (2013) dat het risico van ernstige en 
dodelijke fietsongevallen met motorvoertuigen lager was in gemeenten waar fietsers een groter 
aandeel van hun ritten afleggen door verblijfsgebieden. 
 
Volgens Slop en Van Minnen (1994) zouden dagelijkse voorzieningen, zoals een basisschool, 
peuterspeelzaal, gezondheidscentrum en supermarkt bereikbaar moeten zijn zonder het 
verblijfsgebied te verlaten. Deze verplaatsingen zijn kort waardoor ze vaak te voet of per fiets 
worden afgelegd (zie Paragraaf 2.3). Voetgangers en fietsers hoeven dan geen gebieds-
ontsluitingsweg over te steken waar ze snel gemotoriseerd verkeer moeten kruisen.  
 
Bach et al. (2006) introduceerden een ontwerpaanpak om het uitgangspunt van dagelijkse 
voorzieningen binnen verblijfsgebieden in praktijk te brengen. Ze spreken van bottom-up of 
omgekeerd ontwerpen waarbij wordt gestart met het plannen van dagelijkse voorzieningen die 
veel voetgangers en fietsers aantrekken. Vanuit die plekken zouden voetgangersgebieden en 
directe loop- en fietsroutes gepland kunnen worden. Daarna kunnen andere plekken worden 
aangewezen die veel voetgangers aantrekken zoals OV-haltes en toegangen tot publieke 
gebouwen. Daarna worden OV-netwerken gepland en kan worden nagegaan in hoeverre de 
doelen voor een gebied worden bereikt of aanvullende stappen nodig zijn. Als laatste worden 
netwerken voor snel gemotoriseerd verkeer ontworpen. 
 
In de jaren ’90 werden ook methoden ontwikkeld om na te gaan waar, gegeven de locaties van 
activiteiten, conflicten tussen kwetsbare verkeersdeelnemers en doorgaand gemotoriseerd 
verkeer te verwachten zijn, bijvoorbeeld het ‘conflictogram’ van ROV Drenthe en de elastische 
dradenmethode van Bach (Bach et al., 2006; DHV, 1993). Het lijkt erop dat deze methoden niet 
veel navolging hebben gekregen (DHV, 1993). 
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3.3 Empirisch onderzoek naar verkeersveiligheid en ruimtelijke 
inrichting 
Merlin, Guerra en Dumbaugh (2020) publiceerden recent een literatuurstudie over de relatie 
tussen ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid. Ze constateren dat onderzoeken zelden 
uitgaan van een helder theoretisch kader en onvoldoende onderscheid maken tussen bloot-
stelling en risico. Dit verklaart volgens hen dat veel uitkomsten uit onderzoeken tegenstrijdig zijn. 
Het is niet altijd duidelijk of meer ongevallen in een gebied het gevolg zijn van meer verkeer of 
een hoger risico. Ze adviseren dan ook om dit onderscheid in toekomstig onderzoek meer te 
maken. Tegelijkertijd constateren ze dat niet alle factoren duidelijk in blootstelling en risico te 
onderscheiden zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om het dwarsverband tussen verkeer en condities 
tijdens verkeersdeelname dat is besproken in de Paragraaf 3.1. Het vervolg van deze paragraaf is 
grotendeels gebaseerd op de literatuurstudie van Merlin, Guerra en Dumbaugh (2020). Met 
name voor de Nederlandse situatie zijn extra referenties toegevoegd, onder meer met Paragraaf 
3.3.5 over verkeersveiligheid en bebouwingsperiode (Hilbers, 1996). 

3.3.1 Dichtheid 
Dichtheid kan worden uitgedrukt in aantal inwoners of aantal banen per oppervlakte. Doordat 
dichtheidsgegevens breed beschikbaar zijn, is dit kenmerk in veel studies onderzocht. Houwing et 
al. (2012) vonden voor de Nederlandse situatie dat in dichtbevolkte gemeenten van 2000 t/m 
2009 minder ernstige ongevallen per inwoner werden geregistreerd (andere ongevallen met licht 
of zonder letsel zijn niet onderzocht). Afbeelding 3.2 illustreert dit voor mortaliteit in provincies 
met recentere cijfers. Merlin, Guerra en Dumbaugh (2020) komen tot dezelfde conclusie dat het 
aantal verkeersdoden per inwoner lager ligt in gebieden met een hogere bevolkings- of banen-
dichtheid. In een aantal studies wordt daar wel een hoger aantal ongevallen met voetgangers en 
fietsers gevonden, maar die lijken in dichtbevolkte gebieden wel minder ernstig af te lopen. 
Volgens Ewing en Dumbaugh (2009) is dit verklaren doordat dichtbevolkte gebieden een hoger 
aandeel langzaam verkeer in de modal split hebben. Dat resulteert in meer conflicten met 
gemotoriseerd verkeer maar ook in lagere snelheden waardoor de afloop van ongevallen minder 
ernstig is. 
 

Afbeelding 3.2.  

Mortaliteit per provincie 

afgezet tegen 

bevolkingsdichtheid in 2019 

(CBS, 2020d; 2020e). 

  

  
  
Schepers en Heinen (2013) voerden een studie uit op geregistreerde dodelijke en ernstige 
ongevallen van 2004 t/m 2009 in Nederlandse gemeenten. Er werd gecontroleerd voor het aantal 
motorvoertuig- en fietskilometers en de modellen bevatten een variabele met drie bevolkings-
dichtheidscategorieën. Daaruit bleek dat zowel fietsers als auto-inzittenden minder risico lopen 
op een dodelijk ongeval in dichtbevolkte gemeenten. Auto-inzittenden hadden ook een 
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significant lager risico om betrokken te raken bij een ernstig ongeval in dichtbevolkte gebieden. 
Echter, fietsers lopen wel een significant hoger risico om ernstig gewond te raken in een botsing 
met een motorvoertuig in dichtbevolkte gemeenten. 

3.3.2 Functiemenging en verstedelijking 
In onderzoek is gevonden dat er meer ongevallen gebeuren op locaties bij commerciële functies 
en rond scholen en ov-haltes, met name met voetgangers en fietsers. In gebieden die worden 
gedomineerd door eengezinswoningen gebeuren juist minder ongevallen. Uit de beschikbare 
onderzoeken kan volgens Merlin, Guerra en Dumbaugh (2020) niet worden geconcludeerd of 
deze verschillen het gevolg zijn van variatie in blootstelling of risico. Voor de Nederlandse situatie 
is er voor zover bekend geen onderzoek verricht. Gegevens over de mate van functiemenging zijn 
minder goed beschikbaar dan gegevens over dichtheden.  
 
Een relatief eenvoudige maat voor functiemenging is de nabijheid van voorzieningen. Afbeelding 
3.3 illustreert per provincie het verband tussen mortaliteit en de nabijheid van winkels. Hiervoor 
is het gemiddelde genomen van de kortste afstand over de weg tot grote supermarkten en tot 
andere winkels voor dagelijkse levensmiddelen (CBS, 2020e). De grafiek toont dat nabijheid van 
een voorziening zoals een grote supermarkt in Nederland op het niveau van provincies samengaat 
met een lagere mortaliteit. Dit verband lijkt omgekeerd aan bovenbeschreven conclusie dat er 
meer ongevallen gebeuren bij commerciële functies en rond scholen en ov-haltes. Echter, zoals 
beschreven in Paragraaf 3.3.2 kan dit op een hoger schaalniveau voordelen hebben omdat 
kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers nabijgelegen voorzieningen vaker 
kunnen bereiken zonder drukke wegen over te hoeven steken. Om hier conclusies over te 
trekken is verder onderzoek nodig op het niveau van de bebouwde kom van plaatsen in plaats 
van gehele provincies inclusief het platteland. Dergelijk onderzoek wordt beschreven in 
Hoofdstuk 7. 
 

Afbeelding 3.3.  
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3.3.3 Verstedelijking 
Ewing en Dumbaugh (2009) hebben de relatie onderzocht tussen mortaliteit en een combinatie 
van dichtheid, functiemenging en aanwezigheid van centra in steden en stadsdelen. Samen 
kunnen die als maat voor verstedelijking aangemerkt worden. Volgens dit onderzoek gaat meer 
verstedelijking samen met meer letselongevallen maar een lagere mortaliteit. Mohamed, Vom 
Hofe en Mazumder (2014) vonden een lagere kans op zowel letselongevallen als dodelijke 
ongevallen in meer verstedelijkte gebieden. Als we voor Nederland de vier grote steden 
aanmerken als het meest verstedelijkt, zien we hetzelfde beeld. Het aantal geregistreerde doden 
per 100.000 inwoners varieerde in 2008 t/m 2017 tussen de 1,6 en 2,2 per jaar, bij een landelijk 
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gemiddelde van 3,2 (Verkeersveiligheidsvergelijker, 2020). In het Periodiek Regionaal Onderzoek 
Verkeersveiligheid werden tot 2011 tweejaarlijks ruim 10.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder 
bevraagd. Daarin werd gevraagd naar gedrag, mobiliteit en ongevalsbetrokkenheid. De zelf-
gerapporteerde ongevallen betreffen grotendeels ongevallen met uitsluitend materiele schade. 
Naarmate de urbanisatiegraad hoger is, is het aantal auto- en fietsongevallen per reizigerskilometer 
hoger (Duijm et al., 2012). Daarbij werd urbanisatiegraad gedefinieerd op basis van het woonadres 
van de respondent en de adressendichtheid van zijn woonomgeving. Fietsongevallen betroffen 
ongevallen met en zonder motorvoertuigen. Dit suggereert dat verstedelijking samengaat met 
een hogere ongevalskans en een verminderde letselernst als er ongevallen plaatsvinden. 

3.3.4 Kenmerken van het wegennetwerk 
Volgens Merlin, Guerra en Dumbaugh (2020) is de kruispuntdichtheid de meest bestudeerde 
variabele van wegennetwerken maar zijn de uitkomsten over de relatie met verkeersveiligheid 
niet eenduidig. Wel kan worden geconcludeerd dat een wegenstructuur met drietakskruispunten 
veiliger is dan een structuur met viertakskruispunten zoals bij een ‘gridstructuur’ (Dijkstra, 2013; 
Ewing & Dumbaugh, 2009). Van Minnen (1999) refereert aan een Nederlandse studie door 
Zandvoort (1986) die niet tot eenduidige conclusies komt voor de relatie tussen verkeersveiligheid 
en de wegenstructuur in twee Nederlandse steden. Hij wijst op de moeilijkheid van het onderzoek 
omdat een typische wegenstructuur samen kan gaan met andere maatvoeringen en lengtes van 
rechtstanden. Volgens Merlin, Guerra en Dumbaugh (2020) is de meest consistente uitkomst uit 
bestaand onderzoek dat een grotere lengte aan verkeersaders met hogere snelheidslimieten 
binnen steden samengaat met meer ongevallen en meer ernstige ongevallen. Deze bevinding 
geldt ook als wordt gecontroleerd voor het aantal voertuigkilometers en variabelen die worden 
gebruikt als schatter voor het aantal overstekende voetgangers.  
 
De reviewstudie van Merlin, Guerra en Dumbaugh (2020) was afgebakend tot studies met kleine 
geografische studiegebieden als analyse-eenheid, bijvoorbeeld ‘Traffic Analysis Zones’ in de 
Verenigde Staten omdat daarvoor veel informatie beschikbaar is. Het gaat vrijwel altijd om 
correlationele studies. Er zijn ook internationaal ook onderzoeken met een voor- en nameting 
uitgevoerd om het verkeersveiligheidseffect van het snelheidsreductie in gebieden te bepalen, 
bijvoorbeeld de Zone 30 in Nederland. Elvik (2001) voerde een meta-analyse uit op 33 studies 
waarin de snelheid werd verlaagd in verblijfsgebieden en doorgaand verkeer door die gebieden 
werd geweerd. Daarnaast werden maatregelen op de omliggende hogere orde wegen genomen 
om daar meer verkeer te kunnen afwikkelen. De gemiddelde reductie van het aantal letselongevallen 
was 15% (25% in het verblijfsgebied en 10% op de omliggende wegen). Evaluatiestudies in Nederland 
suggereren eveneens dat de verkeersveiligheid verbetert door deze maatregelen (Janssen & 
Verhoef, 1989).  
 
Onderzoek naar de verkeersveiligheidseffecten van voetgangersgebieden dateert van enkele 
decennia geleden. Deze onderzoeken suggereren dat de verkeersveiligheid in en rond voetgangers-
gebieden verbetert door een afname van het aantal conflicten tussen voetgangers en motor-
voertuigen (Elvik et al., 2009). Winkelstraten hebben vaak veel zijstraten terwijl vracht- en 
bestelauto’s tijdens laden en lossen het zicht op voetgangers kunnen beperken. Het instellen van 
voetgangersgebieden voorkomt die problemen. 
 
De invoering van grote verblijfsgebieden met een lage snelheidslimiet in een gebied vermindert 
de lengte aan gebiedsontsluitingswegen met een hogere snelheidslimiet. Dit sluit aan op de 
conclusie van Merlin, Guerra en Dumbaugh (2020) dat er minder ongevallen gebeuren in gebieden 
met een kleinere lengte aan wegen met een hoge snelheidslimiet. In Nederland is bij de invoering 
van de Duurzaam Veilig-visie dan ook gestreefd naar het inrichten van grote verblijfsgebieden als 
Zone 30. De vraag is in hoeverre deze gebieden te groot zouden kunnen worden, bijvoorbeeld 
omdat de omliggende gebiedsontsluitingswegen drukker worden en een barrière kunnen vormen 
voor de aan weerzijden gelegen verblijfsgebieden (Kraay, Mathijssen & Wegman, 1982). Van 
Minnen (1999) onderzocht wat een gepaste grootte zou kunnen zijn en kon ten tijde van zijn 
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onderzoek geen empirische studies vinden. Daarom zijn mogelijke criteria theoretisch bepaald en 
zijn modelstudies verricht. De grootte van een verblijfsgebied bepaalt samen met het aantal 
aansluitingen van het gebied op gebiedsontsluitingswegen, in hoeverre de intensiteit op 
sommige wegen in het verblijfsgebied hoog wordt. Als 3.000 of 5.000 motorvoertuigen per 
etmaal als grens gehanteerd wordt zou een woongebied met veel toegangen maximaal 200 ha 
groot kunnen zijn maar bij minder toegangen zou dat lager liggen. Als functies zoals winkels en 
kantoren verkeer van buiten een gebied aantrekken zal de maximale omvang kleiner zijn. Het is 
dan de vraag hoe die functies bereikt kunnen worden en hoeveel en wat voor extra verkeer zich 
door het gebied verplaatst. Van Minnen (1999) concludeert dat weinig scherpe grenzen zijn aan 
te geven voor de acceptabele grootte van gebieden en dat met name locatiespecifieke kenmerken 
de gebiedsgrootte bepalen. Vier gemeenten leverden voor de studie praktijkervaringen aan. 
Gebieden van circa 65 ha (centrumfunctie) tot circa 80 ha (woonwijk) bleken goed te voldoen. 
Andere gemeenten hadden ten tijde van de studie plannen voor de inrichting van grotere 
gebieden maar daarvoor was nog geen praktijkervaring beschikbaar. 

3.3.5 Bebouwingsperiode 
Hilbers (1996) heeft de ongevalskansen van 1992 t/m 1994 in Nederlandse steden vergeleken om 
een relatie te onderzoeken met de verdeling van de bebouwing over verschillende bouwperioden. 
Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen bebouwing van voor 1945, bebouwing uit de periode 
1945-1970 en de periode na 1970. Met het CBS Onderzoek VerplaatsingsGedrag werd bepaald 
hoeveel afstand met verschillende vervoerswijzen in steden werd afgelegd. Nieuw stedelijk 
gebied blijkt veiliger terwijl vooroorlogse wijken het minst veilig zijn. De verschillen zijn te vinden 
bij alle vervoerswijzen. Het rapport lijkt vooral gebaseerd op letselongevallen maar uit de 
gepresenteerde gegevens kan worden afgeleid dat ook het aantal doden per inwoner lager ligt in 
nieuwere steden (Hilbers, 1996, blz. 8). Het rapport geeft geen verklaring voor de gevonden 
verschillen. 
 
Op basis van een internationaal literatuuroverzicht constateerden Kraay, Mathijssen en Wegman 
(1982) dat oudere woonwijken onveiliger zijn dan nieuwere. De meeste studies gingen uit van 
aantallen geregistreerde ongevallen per inwoner. Ze noemen een aantal mogelijke verklaringen. 
Oudere wijken zouden minder speelruimte voor kinderen hebben waardoor die vaker bij 
ongevallen betrokken zijn. Een andere verklaring is dat oudere wijken meer wegen hebben die 
tegenwoordig als ‘grijze weg’ bestempeld zouden worden, namelijk wegen die zowel een 
verblijfsfunctie als verkeersfunctie hebben. Daarbij valt te denken aan straten met winkels en/of 
een busroute. Verder zijn oudere wijken vaak rond stadscentra gesitueerd waardoor ze vaker 
doorsneden worden door drukke wegen om het centrum te bereiken. Daarnaast zou het 
ontsluitings- en stratenpatroon een rol kunnen spelen. Een precieze verklaring is aan de hand van 
deze factoren niet mogelijk volgens Kraay, Mathijssen en Wegman (1982). 

3.3.6 Sociaal-demografische kenmerken 
Merlin, Guerra en Dumbaugh (2020) beschrijven studies waaruit blijkt dat er in gebieden met een 
grote bevolking met een lage sociaaleconomische status meer ongevallen gebeuren. Ze geven 
aan dat het uit de studies niet duidelijk wordt of dit een gevolg is van mobiliteitseffecten zoals 
voorkeuren voor vervoerswijzen of risicofactoren zoals het gebruik van oudere of minder goed 
onderhouden voertuigen. Een voorbeeld van een verschil in mobiliteit binnen Nederland is dat 
allochtonen in vergelijking met autochtonen minder vaak gebruikmaken van de auto en de fiets, 
en juist vaker van het openbaar vervoer (Harms, 2006). Volgens Wijnen en Houwing (2008) zou 
de groei van het aandeel allochtonen in de mobiliteit in Nederland gunstig zijn voor de 
verkeersveiligheid, omdat zij relatief veel gebruik lijken te maken van veiligere vervoerswijzen. 
Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse studies op gebiedsniveau uitgevoerd. Leeftijd van de 
bevolking komt in het literatuuronderzoek van Merlin, Guerra en Dumbaugh (2020) niet aan bod. 
Het zou kunnen dat een oudere bevolking samengaat met een hoger aantal verkeersdoden per 
inwoner omdat ouderen een verhoogd risico lopen om bij verkeersongevallen te overlijden (Aarts 
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et al., 2020). Het is echter onzeker wat de effecten op gebiedsniveau zijn als een toename van 
oudere verkeersdeelnemers samengaat met een afname van jongere verkeersdeelnemers 
waaronder jonge beginnende bestuurders. In vergelijking met jongere automobilisten 
veroorzaken oudere automobilisten minder ongevallen tijdens nachtelijke uren, bij hogere 
rijsnelheden en onder invloed van alcohol, ongevalstypen die vaak ernstig aflopen (McGwin & 
Brown, 1999; SWOV, 2016). 

3.4 Discussie en verkenning van onderzoeksmogelijkheden 

Het conflict tussen kwetsbare verkeersdeelnemers en snel gemotoriseerd verkeer 
Volgens verschillende onderzoekers speelt binnen steden met name de blootstelling van kwetsbare 
verkeersdeelnemers aan snel gemotoriseerd verkeer een grote rol in de verkeersonveiligheid. 
Een grotere lengte aan verkeersaders met hogere snelheidslimieten binnen steden gaat samen 
met meer ongevallen en meer ernstige ongevallen. Het inrichten van verblijfsgebieden met 
snelheidslimieten tot maximaal 30 km/uur blijkt de verkeersveiligheid te vergroten. Voor de 
vraag hoe groot deze gebieden maximaal mogen zijn is echter geen ongevalsonderzoek 
beschikbaar. Het is ook niet bekend hoe groot 30km/uur-zones in de huidige Nederlandse 
praktijk zijn. 

Complexiteit van onderzoek naar de relatie met verkeersveiligheid 
Empirisch onderzoek naar de relatie tussen ruimtelijk inrichting en verkeersveiligheid richt zich 
vaak op ruimtelijke kenmerken die ook bestudeerd worden in relatie tot mobiliteit, bijvoorbeeld 
de bevolkingsdichtheid, de mate van menging van ruimtelijke functies en de nabijheid van 
voorzieningen. In het algemeen kan daaruit worden geconcludeerd dat verstedelijking (hoge 
dichtheden en veel functiemening) samengaat met meer ongevallen maar met minder ernstige 
letsels als er ongevallen gebeuren. Dat er verder nog weinig harde conclusies getrokken kunnen 
worden, komt volgens Merlin, Guerra en Dumbaugh (2020) doordat er in onderzoek zelden 
wordt gestart vanuit een theoretische kader en meestal geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
blootstelling aan risico door verkeer en mechanismen die het risico verklaren. Een extra 
moeilijkheid is dat sommige factoren zowel aan verkeerskenmerken als aan het risico zijn 
gerelateerd. Bijvoorbeeld, een toename van het aantal fietsers en voetgangers in een gebied kan 
leiden tot meer blootstelling van deze kwetsbare groepen aan verkeersveiligheidsrisico’s maar 
het zou tegelijkertijd de rijsnelheden kunnen beperken en daarmee het risico verlagen. Dit zou 
kunnen verklaren waarom verstedelijkte gebieden meer ongevallen per inwoner hebben maar 
minder verkeersdoden per inwoner. 

Maat voor blootstelling aan risico (expositie) 
Idealiter zou in onderzoek naar de relatie tussen ruimtelijk inrichting en verkeersveiligheid 
gebruik gemaakt worden van gedetailleerde gegevens over de hoeveelheid en samenstelling van 
het verkeer. In een studie op straatniveau kunnen hiervoor bijvoorbeeld tellingen worden 
verricht. Op gebiedsniveau zijn deze gegevens zelden beschikbaar. Verkeersmodellen gaan over 
het algemeen uit van grote zones waardoor er geen schattingen voor erftoegangswegen 
beschikbaar zijn. Verder zijn er weinig modellen die de hoeveelheid fietsers en voetgangers 
betrouwbaar beschrijven (Cooper, 2017). Als deze gegevens wel beschikbaar zouden zijn, kan 
daarmee worden bestudeerd hoe ruimtelijk inrichting van invloed is op zowel het risico als het 
verkeer (en daarmee de bloostelling aan risico). 
 
Een alternatief is om het aantal inwoners in een gebied te gebruiken als maat om het aantal 
ongevallen of slachtoffers tegen af te zetten. Op een voldoende groot schaalniveau zou van die 
maat uitgegaan kunnen worden omdat mensen een vrijwel constante hoeveelheid tijd aan reizen 
besteden, circa 1,1 tot 1,3 uur per dag. Dit staat bekend als de BREVER-wet: Behoud van REistijd 
en VERplaatsing (Hupkes, 1977; Mokhtarian & Chen, 2004). Ruimtelijke kenmerken kunnen 
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beïnvloeden hoe mensen die tijd besteden, wat voor verkeer wordt gegeneerd en aan welke 
risico’s verkeersdeelnemers worden blootgesteld. Met alleen inwoners als maat kan er geen 
onderscheid worden gemaakt tussen het effect van ruimtelijke inrichting op de blootstelling aan 
risico en het effect op risico. De aanpak lijkt alleen geschikt voor analyse van relatief grote 
gebieden zoals plaatsen of grote wijken waar alle belangrijke voorzieningen zoals scholen en 
winkels aanwezig zijn. Anders wordt een vergelijking tussen gebieden verstoord omdat het ene 
gebied meer verkeer van buitenaf aantrekt dan het andere gebied. Functies zoals een 
bedrijventerrein zouden daarbij uitgesloten kunnen worden omdat die veel verkeer van buiten 
het gebied aantrekken en daarmee, onafhankelijk van het aantal inwoners, de blootstelling aan 
risico verhogen.  

Kenmerken van ruimtelijke inrichting 
Belangrijk onderzoek dat in het verleden binnen het veld van verkeersveiligheid voor de relatie 
met ruimtelijke inrichting is verricht betreft onderzoek naar het effect van het inrichten van 
30km/uur-zones en woonerven. De verkeersveiligheidswinst van deze gebieden is te verklaren 
met de Duurzaam Veilig=ontwerpprincipes. De ruimtelijke kenmerken die door geografen zijn 
gebruikt in onderzoek naar verkeersveiligheid komen voort uit onderzoek naar de relatie van 
ruimtelijke inrichting met mobiliteit, bijvoorbeeld bevolkingsdichtheid, functiemenging en 
nabijheid van voorzieningen. Als conflicten tussen kwetsbare verkeersdeelnemers en snel 
gemotoriseerd verkeer bepalend zijn voor de verkeersveiligheid in steden, is het de vraag of 
bovengenoemde kenmerken ook het meest geschikt zijn om de relatie met verkeersveiligheid te 
beschrijven. Als 30km/uur-zones zo zijn ingericht dat er ook daadwerkelijk niet sneller dan 
30km/uur wordt gereden (geloofwaardig), zullen conflicten zich vooral voordoen op gebieds-
ontsluitingswegen met een snelheidslimiet van 50 km/uur en 70 km/uur. Het aantal conflicten op 
die wegen kan afhangen van onder meer: 
 de grootte van 30km/uur-zones qua oppervlakte en omvang van de bevolking; 
 de nabijheid van functies: hoe dichterbij hoe minder kans dat een drukke 

gebiedsontsluitingsweg overstoken hoeft te worden om ze te bereiken; 
 de ligging van het netwerk van gebiedsontsluitingswegen ten opzichte van grote stromen van 

fietsers, voetgangers, brom- en snorfietsers die een 30km/uur-zone verlaten voor 
bestemmingen buiten de verblijfsgebieden, bijvoorbeeld in en rond het stadscentrum; 

 de inrichting van deze weg, bijvoorbeeld de aanwezigheid van fietspaden en (ongelijkvloerse) 
kruispunten, snelheidsremmers op kruispunten, etc. 

Bebouwingsperiode 
Een afgeleid kenmerk waarmee in eerder onderzoek in Nederland verschillen in verkeersveiligheid 
zijn gevonden betreft de bebouwingsperiode. Een interessante vraag is hoe de meest recente 
bouwperiodes zich verhouden tot oudere bebouwing, bijvoorbeeld VINEX-wijken. In onderzoek 
voorafgaand aan de bouw van de eerste VINEX-wijken, werd geconstateerd dat nieuwere wijken 
veiliger zijn. De vraag is of deze verbetering ook is bereikt in de VINEX-wijken die vanaf half jaren 
’90 zijn gebouwd. Daarnaast is behoefte aan betere verklaringen voor verschillen, bijvoorbeeld 
gerelateerd aan factoren in relatie tot conflicten tussen kwetsbare verkeersdeelnemers en snel 
gemotoriseerd verkeer. 

3.5 Hypothesen 
De beschreven literatuur komt voor het grootste deel uit buitenlandse studies terwijl de 
Nederlandse studies in de meeste gevallen enkele tientallen jaren geleden zijn uitgevoerd. Het is 
daarom de vraag in hoeverre die onderzoeken van toepassing zijn op de huidige Nederlandse 
situatie. In dit onderzoek formuleren op basis van de literatuur hypothesen die in een cross-
sectioneel onderzoek gericht op Nederlandse plaatsen getoetst zullen worden, zie Deel 2 van dit 
rapport. Een extra reden om niet zomaar relaties te onderzoeken maar om hypothesen te 
toetsen is dat daarmee expliciet de verbinding wordt gelegd tussen de uitkomsten van het 
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empirisch onderzoek en de literatuur en theorieën over verkeersveiligheid. Dat voorkomt dat te 
makkelijk conclusies worden getrokken uit eventuele significante verbanden. Dat risico bestaat 
omdat op gebiedsniveau variabelen door trends in de stedenbouw en verkeersplanning sterk aan 
elkaar gerelateerd kunnen zijn. Het is daardoor mogelijk dat een significant verband wordt 
veroorzaakt door verstorende variabelen die geen onderdeel uitmaken van het onderzoek. Door 
hypothesen op eerder onderzoek en verkeersveiligheidstheorieën te baseren zorgen we ervoor 
dat alleen conclusies worden getrokken over relaties met een richting die onderbouwd kan 
worden. 
 
Op basis van deze literatuur formuleren we de volgende hypothesen voor de bebouwde kom van 
stedelijke gebieden: 
1. Het conflict tussen kwetsbare verkeersdeelnemers en snel gemotoriseerd verkeer is dominant 

in de verkeersonveiligheid uitgedrukt in verkeersdoden. 
2. Oudere bebouwing gaat samen met meer verkeersonveiligheid. 
3. Een hogere bevolkingsdichtheid gaat samen met minder dodelijke ongevallen per 100.000 

inwoners maar met meer letselongevallen per 100.000 inwoners. 
4. Een groter aandeel gebiedsontsluitingswegen in de weglengte gaat samen met meer 

verkeersonveiligheid. 
5. Een groter aandeel van de gefietste afstand dat is afgelegd langs of bij het oversteken van 

gebiedsontsluitingswegen gaat samen met meer verkeersonveiligheid. 
6. Op het schaalniveau van verblijfsgebieden en van plaatsen (gevormd uit alle stadsdelen 

binnen de bebouwde kom van een plaats) draagt nabijheid van voorzieningen zoals scholen 
en winkels bij aan de verkeersveiligheid. 
Enerzijds suggereert buitenlandse literatuur dat er veel ongevallen gebeuren rond deze 
voorzieningen. Anderzijds is in Nederlandse literatuur gesuggereerd dat nabijheid van 
voorzieningen eraan kan bijdragen dat deze op loop- of fietsafstand binnen 30km/uur-zones 
beschikbaar zijn waardoor kwetsbare verkeersdeelnemers minder vaak gebiedsontsluitings-
wegen over hoeven te steken. Aangezien dit onderzoek zich primair richt op het niveau van 
verblijfsgebieden en plaatsen is de hypothese geformuleerd op dat schaalniveau. 

 
Zoals zal worden toegelicht in Hoofdstuk 4 hebben we voor dit onderzoek wel betrouwbare 
cijfers over dodelijke ongevallen maar niet over letselongevallen. Om de effecten op letsel-
ongevallen te verkennen worden wel analyses op geregistreerde letselongevallen beschreven 
maar uiteindelijk worden hierover in het slothoofdstuk geen conclusies getrokken. 
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In Paragraaf 3.5 is op basis van literatuur een aantal hypothesen geformuleerd over de relatie 
tussen ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid. In dit tweede deel van het rapport worden 
deze verder onderzocht en getoetst in een empirisch onderzoek naar ruimtelijke kenmerken en 
verkeersveiligheid in de bebouwde kom van Nederlandse plaatsen met minimaal 40.000 
inwoners. Hoofdstuk 4 beschrijft welke gegevensbronnen en onderzoeksaanpak daarvoor zijn 
gebruikt. In Hoofdstuk 5 wordt hypothese 1 getoetst dat het conflict tussen kwetsbare 
verkeersdeelnemers en snel gemotoriseerd verkeer dominant is in de verkeersonveiligheid 
uitgedrukt in verkeersdoden. De andere hypothesen worden eerst met beschrijvende analyses 
beschouwd in Hoofdstuk 6 en vervolgens getoetst in Hoofdstuk 7. In Hoofdstuk 8 worden de 
uitkomsten van Deel 1 en 2 van dit rapport geïntegreerd.  
 

Deel 2: Vergelijking verkeersveiligheid 
en ruimtelijke inrichting in Nederland 
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Dit hoofdstuk beschrijft de gegevensbronnen en onderzoeksaanpak die in het tweede deel van 
het onderzoek zijn gebruikt. Paragraaf 4.1 beschrijft de gegevensbronnen die zijn gebruikt voor 
het empirisch onderzoek dat in Hoofdstuk 5, 6 en 7 wordt beschreven. Voor ruimtelijke gegevens 
wordt waar mogelijk 2019 aangehouden als basisjaar. Waar dat niet mogelijk is, is dat in 
Paragraaf 4.1 aangegeven. De afbakening van studiegebieden wordt verder beschreven in 
Paragraaf 4.2, de bewerkingen voor het bepalen van variabelen voor het onderzoek in Paragraaf 
4.3. Tot slot beschrijft Paragraaf 4.4 de statistische methoden die zijn gebruikt. 

4.1 Gegevensbronnen 
Deze paragraaf beschrijft ruimtelijke gegevens die voor het onderzoek zijn gebruikt. 

4.1.1 Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) 
De belangrijkste afhankelijke variabelen in deze studie zijn het aantal verkeersdoden (Hoofdstuk 
5) en het aantal dodelijke ongevallen (Hoofdstuk 6 en 7) geregistreerd van 2005 t/m 2019. Van 
alle bronnen waarin voor dodelijke ongevallen ongevalslocaties beschikbaar zijn, is BRON het 
meest volledig en betrouwbaar is (Houwing, 2017). De registratie van dodelijke fietsongevallen is 
met een registratiegraad van circa 70% minder volledig omdat dodelijke fietsongevallen zonder 
motorvoertuigen onvolledig zijn geregistreerd (Schepers et al., 2017a). Bij andere vervoerswijzen 
ligt de registratiegraad hoger. Bij een kortere periode dan de bovengenoemde 15 jaar zouden de 
aantallen ongevallen te klein worden voor statistische analyses. Ongevalsgegevens binnen de 
bebouwde kom worden afgeleid uit BRON. Ongevallen die de politie registreert, verwerkt 
Rijkswaterstaat in BRON. Voor het bepalen van de ongevalslocatie is gebruik gemaakt van een 
GIS-format dat SWOV met BRON gegevens in de zomer van 2020 heeft samengesteld en dat op 
dezelfde manier is verwerkt als de gegevens die SWOV beschikbaar stelt via QLIK (SWOV, 2020a).  
 
Om een vollediger beeld van de verkeersonveiligheid te geven worden in Hoofdstuk 6 ook analyses 
op geregistreerde letselongevallen in de periode 2015 t/m 2019 uitgevoerd. De registratiegraad 
van letselongevallen is onbekend maar het is wel duidelijk dat ongevallen waarbij motorvoertuigen 
betrokken zijn, vaker worden geregistreerd dan ongevallen zonder betrokkenheid van motor-
voertuigen (Wijlhuizen & Bos, 2020). Als we aannemen dat de registratiegraad van letselongevallen 
vergelijkbaar is tussen de plaatsen in het onderzoek, kunnen vergelijkingen tussen plaatsen 
worden gemaakt. Conclusies op basis van die vergelijking hebben dan grotendeels betrekking op 
ongevallen met motorvoertuigen en er kunnen vanwege de onbekende onderregistratie in 
absolute zin geen uitspraken worden gedaan worden gedaan over de omvang van deze 
verkeersonveiligheid. 

4 Gegevensverzameling en 
onderzoeksaanpak 
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4.1.2 Ruimtelijke gegevens van CBS 
Er is gebruik gemaakt van de volgende ruimtelijke gegevens van CBS: 
 De viercijferige postcodegebieden van CBS in 2018 (CBS, 2020b; Van Leeuwen, 2020). 
 Dit bestand wordt gebruikt om studiegebieden (zie ook Hoofdstuk 6) te identificeren. 

Redenen voor deze keuze zijn dat deze gebieden voor heel Nederland op dezelfde wijze zijn 
gedefinieerd en dat deze voor verder onderzoek (buiten de scope van dit rapport) gerelateerd 
zouden kunnen worden aan herkomsten en bestemmingen in mobiliteitsonderzoeken van 
CBS: Onderzoek Verplaatsingsgedrag in Nederland (OViN) in 2010-2017 en Onderweg in 
Nederland (ODiN) vanaf 2018. De geometrie van postcodevlakken wordt beschikbaar gesteld 
door CBS zoals ESRI™ Nederland die afleidt van adressen uit de Basisregistratie Adressen en 
Gebouwen (BAG). Er is gebruik gemaakt van het bestand met de indeling van 2018 omdat 
2019 ten tijde van het onderzoek nog niet beschikbaar was. In een aantal gevallen zijn 
viercijferige postcodegebieden te ruim omdat ze naast woongebieden voor een deel gebieden 
buiten de bebouwde kom of industrieterreinen omvatten. 

 De gemeente, wijk en buurtkaart van 2019 (CBS en Kadaster, 2020).  
 De gemeentegrenzen baseert CBS op de Basis Registratie Kadaster (BRK); de buurtgrenzen 

hebben de opgave van gemeenten als basis. De gemeentekaart bevat een aantal kenmerken 
zoals de CBS-verstedelijkingsklasse van de gemeente die in Hoofdstuk 5 wordt gebruikt om 
gemeenten in te delen. Buurten zijn kleiner dan viercijferige postcodegebieden en worden in 
Hoofdstuk 6 gebruikt om de postcodegebieden in te perken tot de bebouwde kom 
(bevolkingsdichtheid boven de 500 inwoners/km2) en om industrieterreinen uit te sluiten 
(maximaal 25% van de oppervlakte van de buurt bestaat uit industrie of commercieel terrein, 
zie Paragraaf 4.1.3). Daarnaast worden aan de hand van de namen van wijken en buurten de 
centra geïdentificeerd van plaatsen met minimaal 40.000 inwoners waarbij namen als 
‘Centrum’ en ‘Binnenstad’. Als deze termen in de wijknaam zijn verwerkt worden alle daartoe 
behorende buurten tot het centrum gerekend. Buurten tussen een centrum en een intercity-
station zijn tot het centrum gerekend. Bij twijfel is ter aanvulling op Google Maps naar de 
aanwezigheid van winkels gekeken om visueel de plaats omvang van het centrum te bepalen 
(Google, 2020). Er is een kenmerk aan de Buurtkaart toegevoegd om centra te identificeren. 

 Vierkanten 100m x 100m (CBS, 2020a; Van Leeuwen, 2020). 
 CBS stelt jaarlijks gegevens per 100m x 100m vierkant beschikbaar over de omvang en 

samenstelling van de bevolking en een aantal nabijheidsstatistieken, bijvoorbeeld de 
gemiddelde afstand over de weg van de inwoners tot de dichtstbijzijnde winkel of school en 
het aantal winkels en scholen dat inwoners binnen een bepaalde straal kunnen bereiken. 
Vanwege de kleine omvang van de vierkanten zijn deze statistieken geaggregeerd naar 
grotere gebieden. De 100m x 100m gegevens zijn gebruikt om de omvang, ontwikkeling en 
samenstelling van de bevolking en nabijheidsstatistieken in de studiegebieden te bepalen. De 
jaarbestanden worden in meerdere versies door CBS gepubliceerd, eerst een versie met 
onder meer bevolkingsaantallen en later een versie met nabijheidsstatistieken. Voor 
nabijheidsstatistieken is uitgegaan van het bestand van 2018. Voor de ontwikkeling van de 
bevolkingsaantallen zijn gegevens uit de bestanden van 2005 t/m 2019 gebruikt. De leeftijd 
van de bevolking en bebouwing is gebaseerd op gegevens over 2019. 
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4.1.3 OpenStreetMap 
Gegevens van OpenStreetMap (OSM, 2020) voor Nederland in 2019 zijn gedownload van 
Geofabrik (2019). Een aantal deelbestanden is voor dit onderzoek gebruikt: 
 gis_osm_roads 

Dit topologische bestand beschrijft naast straatnamen de functie van een weg, fclass, 
bijvoorbeeld een fietspad of voetpad. Van andere wegen duidt fclass hun plaats in de hiërarchie 
aangeduid, variërend van motorway, trunk, primary, secondary, tertiary, residential, 
living_street en unclassified. Maxspeed geeft de snelheidslimiet aan. Deze is gelijk aan 0 als 
het kenmerk niet is gevuld. Of een wegvak ongelijkvloers een ander wegvak kruist kan 
worden afgeleid van de kenmerken layer, bridge en tunnel. Bijvoorbeeld, bij een brug is layer 
gelijk aan 1 en bridge aan T; bij een tunnel is layer gelijk aan -1 en tunnel aan T. 

 gis_osm_places  
In dit bestand zijn plaatsen gemarkeerd met punten ter hoogte van hun centra. Met het 
kenmerk population zijn voor dit onderzoek plaatsen met meer dan 40.000 inwoners 
geselecteerd, in Nederland betreft dit 71 plaatsen. De meeste gemeenten bestaan uit 
meerdere plaatsen, bijvoorbeeld een grote plaats en een aantal dorpen. 

 gis_osm_area 
In dit vlakkenbestand is met fclass het soort grondgebruik aangeduid. Met het kenmerk fclass 
industrieterreinen en grootschalige retaillocaties zoals woonboulevards en grote bouwmarkten 
worden onderscheiden. Fclass is daar gelijk aan industrial of commercial kunnen.  

4.1.4 Het identificeren van gebiedsontsluitingswegen 
Er is geen landelijke gegevensbron waarin is vastgelegd hoe wegbeheerders hun wegen hebben 
gecategoriseerd (Van Minnen, 2000). De snelheidslimiet is niet voldoende om categorieën te 
onderscheiden. De meeste gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom hebben een 
snelheidslimiet van 50 km/uur of 70 km/uur maar onder meer op industrieterreinen zijn er veel 
wegen met een erftoegangsfunctie die ook een limiet van 50 km/uur hebben. Om de dichtheid 
van gebiedsontsluitingswegen te definiëren is daarom gebruik gemaakt van de ‘functional road 
class’ en de snelheidslimiet volgens OSM (zie ook de aanvullende informatie over snelheids-
limieten in Paragraaf 4.1.5 en 4.1.6). In deze studie worden gebiedsontsluitingswegen gedefinieerd 
als wegen binnen de bebouwde kom met als functional road class trunk, primary, secondary en 
tertiary en een snelheidslimiet van 50 km/uur of 70 km/uur. Ter illustratie toont de bovenzijde 
van Afbeelding 4.1 voor de plaats Apeldoorn de indeling volgens OSM. De wegen die met zwarte 
lijnen zijn aangeduid worden in deze studie als gebiedsontsluitingsweg beschouwd. Ter vergelijking 
toont de onderzijde van Afbeelding 4.1 de wegindeling volgens de TOP100NL van het Kadaster 
(2020). Vanwege de kleine schaal toont het Kadaster op de TOP100NL vrijwel geen wegen 
onderin de hiërarchie die we in deze studie als erftoegangsweg zouden definiëren. Het netwerk 
van hogere orde wegen (hoofdwegen, regionale wegen en lokale wegen in TOP100NL) komt sterk 
overeen met het OSM-netwerk met functional road class trunk, primary, secondary en tertiary.  
 
De reden dat voor deze studie OSM en niet de TOP100NL wordt gebruikt, is dat in OSM ook 
snelheidslimieten zijn vastgelegd zodat de functie volgens de topografische kaart kan worden 
gecombineerd met gegevens over snelheidslimieten. Om een beeld te geven van wegen die op 
basis van de snelheidslimiet worden uitgesloten, toont Afbeelding 4.2 twee wegen in Apeldoorn 
met een snelheidslimiet van 30 km/uur die volgens OSM een tertiary road zijn en volgens 
TOP100NL een lokale weg. Beide wegen lijken een stroomfunctie te hebben. Mogelijk is de 
aanwezigheid van winkels en ligging nabij het centrum een reden geweest om een snelheidslimiet 
van 30 km/uur in te stellen. 
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Afbeelding 4.1. Functionele 

indelingen in topografische 

kaarten: boven functional 

road class en 

snelheidslimiet OSM 

(Geofabrik, 2019; OSM, 

2020); onder de TOP100NL 

met wegcategorieën 

binnen de bebouwde kom 

(Kadaster, 2020). 

  

  
 
 

Afbeelding 4.2.  

Wegen met een 

snelheidslimiet van 30 

km/uur die in OSM als 

tertiary road en in de 

TOP100NL als lokale weg 

zijn gecategoriseerd 

(CycloMedia, 2020). 
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4.1.5 Nationaal Wegenbestand en Wegkenmerkendatabase 
Gegevens van het Nationaal Wegenbestand (NWB) en de wegkenmerkendatabase (WKD) zijn 
gedownload van Rijkswaterstaat (2020c; 2020d). Het NWB is een topologisch bestand met 
kenmerken van het wegennet in Nederland, bijvoorbeeld wegbeheerder en baansoort 
(hoofdrijbaan, ventweg, parallelweg, fietspad), rijrichtingscheiding, enzovoorts (Rijkswaterstaat, 
2019). Baansoort is gebruikt om parallel- en ventwegen langs gebiedsontsluitingswegen te 
onderscheiden. Fietspaden zijn slechts in beperkte mate vastgelegd in het NWB (Kennisnetwerk 
SPV, 2020a). In tegenstelling tot OSM bevat het NWB geen aanduiding van de plaats in de 
hiërarchie van wegen. De WKD bevat snelheidslimieten voor wegen in het NWB (Rijkswaterstaat, 
2020d). Met het wegvak_ID kunnen de snelheidslimieten aan de geografie van het NWB worden 
gekoppeld. Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van een versie van de WKD van 2016 omdat 
deze versie is gevuld met door gemeenten aangeleverde gegevens. Sindsdien wordt de kaart 
bijgehouden met verkeersbesluiten die in KOOP (voorheen de Staatscourant) zijn gepubliceerd of 
meldingen van gemeenten. Aangezien slechts een deel van de wijzigingen daarmee kan worden 
geïdentificeerd vermindert de actualiteit geleidelijk. 

4.1.6 Vergelijking en koppeling snelheden OSM en WKD 
Voor dit onderzoek zijn in OSM-wegvakken geselecteerd met fclass gelijk aan trunk, primary, 
secondary, tertiary om wegen te identificeren die mogelijk een gebiedsontsluitingsweg zijn. 
Daarna zijn de wegvakken uit het NWB geselecteerd die kruisten met een buffer van 20m langs 
deze OSM-wegvakken. Op 50 m vanaf hun beginpunt zijn op NWB-wegvakken punten berekend 
die op OSM-wegvakken worden geprojecteerd als ze binnen 5 m vanaf een OSM-wegvak liggen. 
Daarmee is de snelheidslimiet uit WKD aan 24.754 OSM-wegvakken gekoppeld. Bij 97% van de 
wegvakken die volgens OSM een snelheidslimiet van 50 of 70 km/uur hebben, is de snelheids-
limiet volgens WKD ook 50 of 70 km/uur. Een nadere inspectie op kaart leert dat de overeen-
komsten nog groter zijn dan dit hoge percentage suggereert omdat het voorkomt dat bij een 
tunnel of een brug een kruisend NWB-wegvak aan een OSM-wegvak is gekoppeld. Bij de 
vergelijking is van een steekproef van wegvakken met een verschillende snelheidslimiet 
nagegaan wat de snelheidslimiet is volgens de bebording op straat in foto’s in Google Street View 
(Google, 2020). Daarbij bleek de snelheidslimiet in OSM vaker overeen te komen met de actuele 
snelheidslimiet dan de snelheidslimiet in WKD. Dat is verklaarbaar omdat gebruikgemaakt is van 
OSM 2019 en WDK 2016. Vanwege de grotere actualiteit is ervoor gekozen om voor dit 
onderzoek gebruik te maken van de snelheidslimieten in OSM 2019. 
 
Bij de vergelijking bleek dat bij ca. 6% van de wegvakken die mogelijk een gebiedsontsluitingsweg 
zijn, in OSM 2019 geen snelheidslimiet was geregistreerd. Met de bovenbeschreven procedure, 
zijn potentiële gebiedsontsluitingswegen in OSM 2019 aangevuld met de snelheidslimieten 
volgens WKD 2016 zodat voor alle wegvakken die mogelijk een gebiedsontsluitingsweg zijn een 
snelheidslimiet beschikbaar is. Woonerven kunnen in OSM worden geïdentificeerd door wegen 
te selecteren waar fclass gelijk is aan living_street. Met deze classificatie is de selectie niet 
compleet. Daarom is de snelheidslimiet in OSM gelijkgesteld aan 15 km/uur als het OSM-wegvak 
als fclass residential of unclassified heeft, het wegvak oorspronkelijk een snelheidslimiet van 30 
km/uur had, en er binnen een buffer van 5m een NWB-wegvak ligt dat volgens WKD 2016 een 
snelheidslimiet van 15 km/uur heeft.  

4.1.7 Fietstelweek 
Het gecombineerde bestand met de uitkomsten van de Fietstelweek in 2015 t/m 2017 is 
gedownload van Consortium Nationale Fietstelweek (2020). In 2015, 2016 en 2017 heeft een 
consortium van bedrijven en overheden de nationale fietstelweek georganiseerd. Met campagnes 
werden fietsers opgeroepen om een app te installeren op hun smartphone waarmee hun route- 
en snelheidsgedrag werd geregistreerd. Doordat het aantal deelnemers per aantal inwoners 
verschilt tussen gemeenten kan met de uitkomsten geen schatting worden gemaakt van de in 
totaal in een gebied afgelegde afstand. Maar binnen gebieden geven de uitkomsten wel een goed 
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beeld van de verdeling van het fietsverkeer over het netwerk. Daarvoor zijn de uitkomsten 
gebruikt in dit onderzoek. Het bestand bevat een variabele voor de daadwerkelijk op een link 
gemeten intensiteit. Daarnaast is er een variabele voor het fictief aantal fietsers dat op de link 
zou fietsen als voor de daadwerkelijk waargenomen verplaatsingen iedereen de kortste route zou 
nemen. Vergelijking van de werkelijke en de fictieve intensiteit zegt iets over de routevoorkeuren 
van fietsers.  

4.2 Afbakening van studiegebieden 
Deze paragraaf beschrijft de afbakening van studiegebieden voor het onderzoek dat in Hoofdstuk 
5, 6 en 7 is beschreven. Geografische bewerkingen zijn uitgevoerd in het Geografisch Informatie 
Systeem (GIS) QGIS (QGIS, 2020). 

4.2.1 Studiegebieden Hoofdstuk 5 
Om de verkeersveiligheid in stedelijk gebied te beschrijven zijn in Hoofdstuk 5 twee ruimtelijke 
selecties gebruikt. De eerste selectie betreft de bebouwde kom binnen alle Nederlandse 
gemeenten. In de tweede selectie wordt de afbakening beperkt tot gemeenten met een plaats 
van minimaal 40.000 inwoners en een afstand tot maximaal 2,5 km tot het centrum van deze 
plaats (zie Paragraaf 4.1.2). 

4.2.2 Studiegebieden Hoofdstuk 6 
In Hoofdstuk 6 zijn viercijferige postcodegebieden in plaatsen met minstens 40.000 inwoners als 
studiegebied gekozen. Hiervoor is geselecteerd op gemeenten waarin volgens OSM een plaats 
met minstens 40.000 inwoners ligt (zie Paragraaf 4.1.3). Binnen deze gemeenten is een aantal 
bewerkingen uitgevoerd op de CBS buurtkaart (zie Paragraaf 4.1.2). De buurtkaart is gekruist met 
de OSM grondgebruikskaart (zie Paragraaf 4.1.3) om te bepalen welk aandeel van het buurt-
oppervlak bestaat uit industrieterrein of grootschalige retailfuncties zoals woonboulevards. 
Buurten waar de bevolkingsdichtheid onder de 500 inwoners per km2 ligt of waar meer dan 25% 
van de oppervlakte bestaat uit industrieterrein of grootschalige retailfuncties zijn uitgesloten. De 
buurten zijn nog verder ingeperkt met een visuele inspectie waarbij de buurten die onderdeel 
uitmaken van de grootste centrale plaats met minstens 40.000 inwoners een kenmerk krijgen. 
Alleen buurten die onderdeel uitmaken van of direct grenzen aan deze plaats maken deel uit van 
de uiteindelijke selectie. Door deze afbakeningen vallen dorpen die niet tot de centrale grotere 
plaats behoren buiten de selectie. Samengevat richt de analyse zich op gebieden binnen de 
bebouwde kom van de 71 Nederlandse plaatsen met meer dan 40.000 inwoners waar de 
woonfunctie en voorzieningen voor bewoners het dominante grondgebruik zijn. 
 
De buurten die binnen de selectie vallen worden met GIS-bewerkingen samengevoegd waarna de 
viercijferige postcodegebieden worden gekruist met de samengevoegde buurten. In veel gevallen 
blijven de oorspronkelijke grenzen van de postcodegebieden ongewijzigd maar een aantal 
postcodegebieden wordt ingeperkt. Variabelen voor het aantal inwoners en de oppervlakte van 
het oorspronkelijke postcodegebied blijven onderdeel uitmaken van de selectie. Deze kunnen 
worden vergeleken met het aantal inwoners en de oppervlakte van het afbakende studiegebied 
zodat de selectie in een later stadium of toekomstig onderzoek desgewenst ingeperkt kan 
worden tot postcodegebieden die grotendeels ongewijzigd gebleven zijn. Dat zou bijvoorbeeld 
wenselijk kunnen zijn als mobiliteitsgegevens per viercijferig postcodegebied aan studiegebieden 
gekoppeld zouden moeten worden. 
 
De postcodegebieden worden met een GIS-bewerking gekruist met de buurten die samen de 
centra vormen. Daarmee wordt bepaald welk deel van de oppervlakte overlapt met het centrum. 
Postcodegebieden met het hoogste aandeel centrum in een plaats en/of met meer dan 25% aan 
centrumoppervlakte worden aangemerkt aan centrumgebieden. Deze beperking is uitgevoerd 
om centrumgebieden als afzonderlijke categorie studiegebieden te kunnen onderscheiden. 
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Centra trekken meer verkeer van buiten het gebied aan dan andere gebieden. Het niveau van 
verkeersveiligheid van centra kan daardoor niet op basis van het aantal dodelijke ongevallen per 
inwoner worden vergeleken met andere gebieden. 

4.2.3 Studiegebieden Hoofdstuk 7 
De studiegebieden die voor Hoofdstuk 6 zijn gebruikt, zijn samengenomen voor de analyses in 
Hoofdstuk 7 om de studiegebieden te aggregeren tot de bebouwde kom van plaatsen. Delen van 
plaatsen die in Hoofdstuk 6 zijn uitgesloten zoals grote industriegebieden, zijn ook in Hoofdstuk 7 
uitgesloten. 

4.3 Gegevensbewerkingen voor variabelen 
Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste variabelen die in dit onderzoek worden gebruikt en de 
bewerkingen die daarvoor zijn uitgevoerd. Geografische bewerkingen zijn uitgevoerd in het 
Geografisch Informatie Systeem (GIS) QGIS (QGIS, 2020). Een deel van de bewerkingen op 
administratieve gegevens is uitgevoerd met IBM SPSS 26. In Afbeelding 4.4 zijn de gegevens-
koppelingen schematisch weergegeven. 

4.3.1 Afhankelijke variabele en expositie 
Hoofstuk 5 beschrijft de verdeling van verkeersdoden naar vervoerswijze en locatiekenmerken. In 
die analyse worden geen expositiegegevens gebruikt. Om in Hoofdstuk 6 de verkeersveiligheid 
van postcodegebieden te kunnen vergelijken zijn naast gegevens over dodelijke en letselongevallen 
expositiegegevens nodig. Op lokaal niveau ontbreken betrouwbare gegevens over reizigers-
kilometers met verschillende vervoerswijzen, zie ook Paragraaf 3.4. Voor analyses op het niveau 
van plaatsen kunnen de toekomst mogelijk gegevens uit OViN en ODiN worden gebruikt. Daarom 
wordt in Hoofdstuk 6 en 7 het aantal inwoners in het betreffende studiegebied als expositiemaat 
gebruikt en wordt de verkeersveiligheid uitgedrukt in het aantal geregistreerde dodelijke 
ongevallen per 100.000 inwoners gemiddeld per jaar in de periode 2005-2019. Om het beeld van 
verkeersveiligheid te verbreden wordt ook het gemiddeld aantal geregistreerde letselongevallen 
per 100.000 inwoners in 2015-2019 gepresenteerd (rekening houdend met onderregistratie van 
fietsongevallen zonder motorvoertuigen, zie bijvoorbeeld Weijermars et al., 2019). In de 
toekomst zou dit onderzoek uitgebreid kunnen worden met door ambulances geregistreerde 
ongevallen omdat ambulances vaker fietsongevallen zonder motorvoertuig vastleggen 
(Wijlhuizen & Bos, 2020). 
 
Met een GIS-analyse is bepaald welk deel van de in BRON geregistreerde dodelijke ongevallen in 
2005-2019 en letselongevallen in 2015-2019 een locatie binnen het studiegebied heeft. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt naar betrokkenheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. De selectie 
in BRON is beperkt tot ongevallen binnen de bebouwde kom. Ongevallen waarvan alleen bekend 
is in welke gemeente ze zijn geregistreerd zijn uitgesloten van dit onderzoek. 

4.3.2 Kenmerken over bevolking, het wegennetwerk en nabijheidsstatistieken 

Omvang en samenstelling van de bevolking en bouwperiode 
De omvang van de bevolking in de studiegebieden in periode 2005-2019 is bepaald door te 
bepalen welke middelpunten van CBS 100 meter bij 100 meter statistieken binnen de grenzen 
van een studiegebied vallen en de bevolkingsomvang van deze vierkanten te sommeren. 
Hetzelfde is gedaan met de aantallen het aantal inwoners per leeftijdsklasse in 2019 en het 
aantal woningen per bouwperiode in 2019. 
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Nabijheidsstatistieken 
Het CBS heeft voor de inwoners in de 100 meter bij 100 meter vierkanten bepaald hoe ver de 
dichtstbijzijnde voorzieningen met de kortste route over de weg van hun woningen verwijderd 
zijn: de dichtstbijzijnde grote supermarkt, de dichtstbijzijnde winkel voor dagelijkse levensmiddelen 
anders dan supermarkt, de dichtstbijzijnde buitenschoolse opvangvoorziening, de dichtstbijzijnde 
VMBO-school en de dichtstbijzijnde HAVO en/of VWO-school. Ter illustratie is in Afbeelding 4.3 
voor het noordwestelijke deel van Tilburg voor de middelpunten van 100 meter bij 100 meter 
vierkanten met de dikte van bolletjes gevisualiseerd hoe groot de afstand is die de bewoners 
over de weg moeten afleggen om de dichtstbijzijnde supermarkt te bereiken. Hoe dikker het 
bolletje, hoe groter de af te leggen afstand. Omgekeerd zijn dus supermarkten te vinden op de 
plekken waar de bolletjes het kleinst zijn. Binnen deze kaartuitsnede is Tilburg in de loop van de 
jaren in westelijke richting uitgebreid. De nieuwste bebouwing betreft het gebied linksonder in 
de kaart onder de spoorlijn. De bewoners in deze laatste uitbreidingswijken moeten de langste 
afstand afleggen om een supermarkt te bereiken omdat in deze wijken nog geen supermarkt is 
gevestigd en door de barrière van het spoor om supermarkten in andere wijken te bereiken. De 
bewoners in de wijken rechtsonder in de kaart wonen gemiddeld dichter bij een supermarkt. Hier 
stamt de meeste bebouwing uit de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog.  
 

Afbeelding 4.3.  

Afstand over de weg tot de 

dichtstbijzijnde supermarkt; 

hoe dikker het bolletje, hoe 

groter de afstand (CBS, 

2020a; Kadaster, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 
Voor ieder 100 meter bij 100 meter vierkant is bepaald welk aandeel van de bevolking het 
vierkant in 2018 had in de totale bevolking van het studiegebied in dat jaar. Daarmee zijn voor 
bovengenoemde nabijheidsmaten gewogen gemiddelden voor het studiegebied bepaald. Daarna 
is voor de nabijheid van winkels het gemiddelde genomen van de afstand tot de dichtstbijzijnde 
grote supermarkt en de dichtstbijzijnde andere winkel voor dagelijkse levensmiddelen. Voor de 
nabijheid van opvangvoorzieningen en scholen is het gemiddelde genomen van de dichtstbijzijnde 
buitenschoolse opvangvoorziening, de dichtstbijzijnde VMBO-school en de dichtstbijzijnde HAVO 
en/of VWO-school. Daarnaast is de variabele gebruikt voor het dichtstbijzijnde treinstation. 

Aandeel gebiedsontsluitingswegen en woonerven in de weglengte 
Gebiedsontsluitingswegen worden geselecteerd met in OSM het kenmerk fclass dat bij een 
gebiedsontsluitingsweg gelijk moet zijn aan trunk, primary, secondary of tertiary en een snelheids-
limiet van 50 km/uur of 70 km/uur, zie ook Paragraaf 4.1.4. Woonerven worden geselecteerd als 
fclass gelijk is aan living_street. Voor deze selecties zijn ook de aanvullingen van de snelheids-
limieten uit WKD 2016 gebruikt, zie Paragraaf 4.1.6. Door met een GIS-bewerking de grenzen van 
de studiegebieden te kruisen met OSM konden de weglengte per studiegebied en de aandelen 
per fclass worden bepaald, bijvoorbeeld het aantal gebiedsontsluitingsweg en het aandeel 

Middelpunt CBS 100x100m vierkant: dikte 
van bollen drukt de afstand uit tot de 
dichtstbijzijnde supermarkt 
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woonerven. Bij wegen met gescheiden rijrichtingen wordt de lengte van één rijrichting 
meegeteld in de lengte. 

Aandeel gebiedsontsluitingswegen met een parallelvoorziening 
Met een GIS-analyse is bepaald of er langs een gebiedsontsluitingsweg een parallelvoorziening 
ligt, namelijk een fietspad volgens OSM of een weg die volgens het NWB 2019 een ventweg of 
parallelweg is (volgens het kenmerk BST_code). Deze analyse is uitgevoerd op de gebieds-
ontsluitingswegen met tertiary als fclass in OSM, ongeveer de helft van de lengte aan 
gebiedsontsluitingswegen in deze studie. De reden dat deze analyse niet is uitgevoerd op 
gebiedsontsluitingswegen die hoger zijn geclassificeerd in OSM is dat deze vaker gesloten zijn 
voor langzaam verkeer waardoor daar voor de verkeersveiligheid geen parallelvoorziening nodig 
is. Gebiedsontsluitingswegen zonder parallelvoorziening met tertiary als fclass zijn schaars. 

Aanwezigheid van solitaire fietspaden 
Fietspaden in OSM die over het grootste deel van hun lengte niet langs een weg liggen, zijn 
geclassificeerd als solitair fietspad. Fietspaden in OSM zijn met bufferanalyses in GIS ingedeeld in 
drie groepen: fietspaden langs een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidslimiet van 50 
km/uur of 70 km/uur, fietspaden langs andere wegen en solitaire fietspaden. Als maat voor de 
aanwezigheid van solitaire fietspaden is de verhouding bepaald tussen de lengte van solitaire 
fietspaden en de lengte aan wegen van een lagere orde dan een gebiedsontsluitingsweg. Dit zijn 
wegen met een snelheidslimiet onder de 50 km/uur, meestal met fclass residential, living_street 
of unclassified en in een beperkt aantal gevallen met tertiary, secondary of primary als fclass. 
Wegen met fclass tertiary, secondary of primary zijn in de laatstgenoemde gevallen in deze studie 
niet als gebiedsontsluitingsweg geclassificeerd omdat hun snelheidslimiet lager was dan 
50 km/uur. 

Aandeel per fiets afgelegde afstand langs gebiedsontsluitingswegen 
Met gegevens volgens de Fietstelweek van 2015 t/m 2017 is de verdeling van het fietsverkeer 
over het netwerk bepaald. De per fiets afgelegde afstand wordt geschat door vermenigvuldiging 
van de lengte van de links in het bestand van de Fietstelweek met de intensiteit die op de links is 
gemeten. Er is geschat welk deel van de per fiets afgelegde afstand binnen een postcodegebied 
langs gebiedsontsluitingswegen is afgelegd. Daarvoor is met een GIS-analyse bepaald welke links 
voor minimaal 75% van de lengte binnen een buffer van 30 m langs gebiedsontsluitingswegen 
liggen. Met OSM is ook bepaald waar fietsers met fietstunnels of fietsbruggen ongelijkvloers een 
gebiedsontsluitingsweg kruisen. Deze bewegingen tellen niet mee als afstand langs 
gebiedsontsluitingswegen. 
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Afbeelding 4.4.  

Koppeling van 

gegevensbronnen aan 

studiegebieden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Methoden 
Deze paragraaf beschrijft de onderzoeksaanpak. De Hoofdstukken 5 en 6 zijn beschrijvend van 
aard. In Hoofdstuk 5 wordt met grafieken de verdeling van geregistreerde dodelijke ongevallen 
beschreven naar vervoerswijze van het slachtoffer en de tegenpartij en de snelheidslimiet op de 
ongevalslocatie. Hoofdstuk 6 beschrijft met tabellen het aantal geregistreerde dodelijke 
ongevallen en letselongevallen per 100.000 inwoners in studiegebieden die zijn onderverdeeld 
naar een aantal ruimtelijke kenmerken, bijvoorbeeld klassen voor afstand van studiegebieden tot 
het centrum en de bouwperiode waarin de meeste woningen in het studiegebied zijn gebouwd. 
In dit hoofdstuk worden geen statistische toetsen uitgevoerd. Voor het toetsen van hypothesen 
worden in Hoofdstuk 7 Negatieve Binomiale (NB) regressieanalyses uitgevoerd op aantal 
geregistreerde dodelijke en het aantal letselongevallen per 100.000 inwoners. Deze vorm van 
regressieanalyse is geschikt voor ‘telgegevens’ zoals aantallen ongevallen. Voor NB regressie is 
uitgegaan van een gangbare modelformulering van Crash Prediction Models (CPM) met een 
offset voor het aantal inwoners omdat de relatie tussen het aantal inwoners en ongevallen lineair 
(recht evenredig) wordt verondersteld (AASHTO, 2010; Eenink et al., 2008). Er is uitgegaan van de 
volgende vergelijking:  

E(y)   =    c B e∑βiXi 
waarbij: 

E(Y) ongevallenfrequentie in een bepaalde periode 
c  constante 
B Bevolkingsomvang gedeeld door 100.000  
x risicofactoren 
β parameters verklarende variabelen 

De bevolkingsomvang B wordt in de analyse als ‘offset’ meegenomen. Door beide zijden van de 
vergelijking door B te delen krijgen we links het aantal ongevallen per 100.000 inwoners (E(y)/B). 
Met die presentatie kan de analyse worden geïnterpreteerd als regressie op het aantal ongevallen 
per 100.000 inwoners. In tabellen met uitkomsten in Hoofdstuk 6 wordt voor de overzichtelijk-
heid de constante niet getoond. Voor de NB regressie wordt gebruik gemaakt van Generalized 
Linear Modeling (GLM) in SPSS 26, waarbij de kansverdeling is gespecificeerd door de NB-
verdeling en de link-functie door de log-link. Voor het schatten van de parameters maakt de 
procedure gebruik van de Maximum Likelihood Estimation procedure (MLE). 

4-positie 
postcodegebieden binnen 
de kom van plaatsen met 
meer dan 40.000 inwoners, 
exclusief industrieterreinen  
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Hoofstuk 3 beschreef literatuur over de relatie tussen verkeersveiligheid en ruimtelijke inrichting. 
Op basis daarvan is de hypothese geformuleerd dat het conflict tussen kwetsbare verkeers-
deelnemers en snel gemotoriseerd verkeer dominant is in de verkeersonveiligheid in steden als 
deze wordt uitgedrukt in verkeersdoden. Deze hypothese kunnen we operationaliseren als de 
stelling dat de meerderheid van de verkeersdoden in stedelijk gebied valt onder kwetsbare 
verkeersdeelnemers bij botsingen met zwaar gemotoriseerd verkeer op wegen met snelheids-
limieten van 50 of 70 km/uur. Kwetsbare verkeersdeelnemers zijn hier gedefinieerd als optelsom 
van de volgende vervoerswijzen: voetganger, scootmobiel, fiets, bromfiets en snorfiets. In dit 
hoofdstuk wordt deze hypothese verder getoetst door analyse van de vervoerswijze van 
verkeersdoden bij ongevallen binnen de bebouwde kom, de snelheidslimiet bij die ongevallen en 
de tegenpartij. Er wordt een periode van 15 jaar in beschouwing genomen zodat de aantallen 
voldoende groot zijn voor uitsplitsingen naar kenmerken. De analyse gaat uit van geregistreerde 
doden binnen de bebouwde kom van 2005 t/m 2019. In deze periode werden er 3.316 
verkeersdoden binnen de bebouwde kom geregistreerd. Deze selectie van verkeersdoden is in 
Afbeelding 5.1 aangeduid als Selectie 1. De overige 5.575 geregistreerde verkeersoden blijven 
buiten beschouwing.  
 
Om de mate van stedelijkheid te beschrijven worden de ongevalslocaties van de slachtoffers 
onderscheiden naar de CBS-verstedelijkingsklasse van de gemeente waar het ongeval plaatsvond 
op 1 januari 2020. CBS baseert dit kenmerk op de omgevingsadressendichtheid. De stedelijkheids-
klasse geeft een beter beeld van de mate van verstedelijking dan het aantal inwoners. Een aantal 
gemeenten heeft door gemeentelijke herindelingen ondanks een weinig stedelijk karakter toch 
veel inwoners, bijvoorbeeld het ‘niet-stedelijke’ Westerkwartier in Groningen met meer dan 
50.000 inwoners en het ‘weinig stedelijke’ Emmen in Drenthe met meer dan 100.000 inwoners. 
 

Afbeelding 5.1.  

Geregistreerde 

verkeersdoden in 2005-

2019 voor selecties in dit 

hoofdstuk. 

Bron: IenW, CBS, OSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

5 Conflicten tussen gemotoriseerd 
verkeer en tweewielers 

Buiten de kom, of onbekend 
N = 5.574 

Selectie 2: Plaatsen met 40.000 inwoners 
t/m 2,5 km rond het centrum 

N = 1.458 

Overige ongevallen 
binnen de kom 

N = 1.858 

Selectie 1: Binnen de kom 
N = 3.316 

Geregistreerde verkeersdoden 2005-2019 
N = 8.890 
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Om de locaties waar de slachtoffers om het leven kwamen verder te beschrijven wordt binnen 
plaatsen met meer dan 40.000 inwoners onderscheid gemaakt naar de afstand van de ongevals-
locatie ten opzichte van het dichtstbijzijnde centrum. Nabijheid van een centrum kan ook als 
maat van stedelijkheid worden gezien. Plaatsen die volgens Open Street Map (OSM) 2019 meer 
dan 40.000 inwoners hadden, zijn met een GIS-analyse verder ingedeeld. Centra zijn geïdentificeerd 
met de Wijk- en buurtkaart van 2018 van CBS. Met een GIS-analyse is de afstand in vogelvlucht 
tot het centrum bepaald. In 2005-2019 vielen 1.458 van de geregistreerde verkeersdoden binnen 
de bebouwde kom in plaatsen met 40.000 of meer inwoners en binnen een afstand tot maximaal 
2,5 km vanaf het centrum. Deze groep is in Afbeelding 5.1 aangeduid als Selectie 2. Van de 
verkeersdoden binnen deze selectie wordt een onderscheid naar afstand tot het centrum 
gepresenteerd. Het maximum van 2,5 km tot het centrum is gekozen omdat de volledige 
bebouwde kom van plaatsen van ca. 50.000 inwoners binnen dit gebied past, zie bijvoorbeeld in 
Afbeelding 5.2 de plaats Roosendaal met ruim 60.000 inwoners. Slechts kleine delen van de 
bebouwde kom van deze plaats vallen buiten de buffer van 2,5 km vanaf het stadscentrum.  
 

Afbeelding 5.2.  

Buffers rond stadscentrum 

(CBS en Kadaster, 2020; 

Kadaster, 2020)  

  

  
 
Voor de verkeersdoden binnen Selectie 1 en 2 in Afbeelding 5.1 wordt in de volgende paragrafen 
het onderscheid gepresenteerd naar vervoerswijze van het slachtoffer, snelheidslimiet op de 
ongevalslocatie en vervoerswijze van de tegenpartij. Ongevallen waarbij deze kenmerken 
onbekend zijn, worden buiten beschouwing gelaten. 

5.1 Vervoerswijze 
Afbeelding 5.3 geeft de verdeling van vervoerswijzen van geregistreerde verkeersdoden naar de 
mate van verstedelijking. Als we alle vervoerswijzen in Afbeelding 5.3 exclusief motorvoertuigen 
tot kwetsbare verkeersdeelnemers rekenen, viel gemiddeld 70% van de geregistreerde 
verkeersdoden binnen de bebouwde kom onder kwetsbare verkeersdeelnemers. Buiten de 
bebouwde kom was 26% van de geregistreerde verkeerdoden een kwetsbare verkeersdeelnemer. 
Gemiddeld voor binnen en buiten de bebouwde kom samen was het aandeel 43%. In de 
bebouwde kom van matig tot sterk verstedelijkte gemeenten ligt dat aandeel iets boven het 
gemiddelde. In weinig en niet verstedelijkte gemeenten ligt het aandeel lager maar zelfs in niet 
verstedelijkte gemeenten is het aandeel nog bijna 60%. 
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Afbeelding 5.3.  

Verdeling geregistreerde 

verkeersdoden binnen de 

bebouwde kom in 2005-

2019 naar CBS-

verstedelijkingsklasse. 

Bron: IenW, CBS 

  

 
 
Voor plaatsen met meer dan 40.000 inwoners geeft Afbeelding 5.4 de verdeling van 
geregistreerde verkeersdoden binnen de bebouwde kom naar afstand van de ongevalslocatie tot 
de rand van het dichtstbijzijnde centrum. Verkeersdoden bij ongevallen binnen centra zijn voor 
het overgrote deel kwetsbare verkeersdeelnemers. Met name het aandeel fietsers en 
voetgangers is daar hoog. Naarmate ongevallen verder van het centrum vandaan plaatsvinden, is 
het aandeel kwetsbare verkeersdeelnemers lager.  
 

Afbeelding 5.4.  

Verdeling geregistreerde 

verkeersdoden binnen de 

bebouwde kom in 2005-

2019 naar afstand tot het 

centrum binnen plaatsen 

met meer dan 40.000 

inwoners. 

Bron: IenW, CBS, OSM 

  

 

5.2 Snelheidslimiet 
Deze paragraaf beschrijft de snelheidslimiet die is geregistreerde op ongevalslocaties met 
verkeersdoden. Afbeelding 5.5 beschrijft de verdeling naar snelheidslimiet van dodelijke 
ongevallen in 2005-2019 naar de CBS-verstedelijkingsklasse. Alleen de snelheidslimieten die het 
meest voorkomen binnen de bebouwde kom zijn in de afbeelding opgenomen. Naarmate 
gemeenten meer verstedelijkt zijn, valt een groter aandeel van de verkeersdoden op wegen met 
een snelheidslimiet van 50 km/uur of 70 km/uur. Het aandeel op 15- of 30km/uur- wegen 
varieert van 10% in de bebouwde kom van zeer stedelijke gemeenten tot ruim 30% in niet 
stedelijke gemeenten. 
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Afbeelding 5.5.  

Verdeling geregistreerde 

verkeersdoden in 2005-2019 

binnen de bebouwde kom 

naar snelheidslimiet en 

verstedelijkingsklasse. 

Bron: IenW, CBS. 

  

  
 
Voor plaatsen met meer dan 40.000 inwoners geeft Afbeelding 5.6 de verdeling van geregistreerde 
verkeersdoden over snelheidslimieten binnen de bebouwde kom naar afstand van de ongevals-
locatie tot het dichtstbijzijnde centrum. De verschillen tussen het centrum en het gebied tot ca. 
1,5 km vanaf het centrum zijn klein. Op meer dan 1,5 km vanaf het centrum ligt het aandeel 15- 
of 30km/uur-wegen wat lager maar ongeacht de afstand tot het centrum is het aandeel op 50- en 
70km/uur-wegen met ruim 80% het grootste. 
 

Afbeelding 5.6.  

Verdeling geregistreerde 

verkeersdoden binnen de 

bebouwde kom in 2005-

2019 naar afstand tot het 

centrum binnen plaatsen 

met meer dan 40.000 

inwoners. 

Bron: IenW, CBS, OSM 

  

 

5.3 Vervoerswijze tegenpartij 
Afbeelding 5.7 geeft de verdeling van vervoerswijzen van de tegenpartij van verkeersdoden naar 
de mate van verstedelijking. In de bebouwde kom van gemeenten in alle verstedelijkingsklassen 
is een motorvoertuig de tegenpartij bij ongeveer 60% van alle verkeersdoden. De verdeling over 
vervoerswijze van de tegenpartij bij de overige 40% van de verkeersdoden verschilt in enige 
mate. Naarmate gemeenten meer verstedelijkt zijn, is een bus, tram of trein vaker de tegenpartij. 
Naarmate gemeenten minder verstedelijkt zijn is het aandeel enkelvoudige ongevallen wat 
hoger. Een kanttekening bij deze cijfers is dat enkelvoudige fietsongevallen, ook de dodelijke 
enkelvoudige fietsongevallen, onvolledig geregistreerd worden. 
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Afbeelding 5.7.  

Vervoerswijze tegenpartij 

van geregistreerde 

verkeersdoden binnen de 

bebouwde kom in 2005-

2019 naar CBS-

verstedelijkingsklasse. 

Bron: IenW, CBS 

   

 
 
Voor plaatsen met meer dan 40.000 inwoners geeft Afbeelding 5.8 de verdeling van de tegenpartij 
van geregistreerde verkeersdoden naar afstand van de ongevalslocatie tot het dichtstbijzijnde 
centrum. De verschillen tussen deze afstandsklassen zijn klein. Verder uit het centrum lijkt het 
aandeel enkelvoudige ongevallen iets hoger. 
 

Afbeelding 5.8.  

Vervoerswijze tegenpartij 

van geregistreerde 

verkeersdoden binnen de 

bebouwde kom in 2005-

2019 naar afstand tot het 

centrum. 

Bron: IenW, CBS 

  

  

5.4 Discussie en conclusie 
In dit hoofdstuk is de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom geanalyseerd aan de hand van 
geregistreerde doden, hun vervoerswijzen, de snelheidslimiet waar hun ongeval plaatsvond en de 
vervoerswijze van de tegenpartij. De uitkomsten sluiten aan op de hypothese dat de verkeers-
onveiligheid in steden wordt gedomineerd door conflicten bij hogere snelheden tussen kwetsbare 
verkeersdeelnemers en zwaardere vervoerswijzen. Voetgangers, fietsers, brom- en snorfietsers 
en scootmobielberijders vormen samen binnen de bebouwde kom 70% van alle verkeersdoden 
en ze komen het vaakst om het leven bij ongevallen met zwaardere vervoerswijzen op wegen 
met een snelheidslimiet van 50 of 70 km/uur. Deze conclusie geldt nog sterker naarmate een 
gemeente meer verstedelijkt is en in en rond centra van grotere plaatsen. 
 
Andere verschillen in de verdeling van ongevallen met verkeersdoden binnen de bebouwde kom 
tussen plaatsen met een verschillende mate van stedelijkheid en tussen stadsdelen met een 
variërende afstand tot het stadscentrum, zijn kleiner. Voorbeelden van kleinere verschillen zijn 
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dat, naarmate een gemeente meer verstedelijkt is, een bus, tram of trein vaker de tegenpartij is 
van iemand die in een verkeersongeval om het leven is gekomen. Naarmate gemeenten minder 
verstedelijkt zijn, is het aandeel enkelvoudige ongevallen wat hoger. Dat geldt ook voor meer 
perifere delen van grotere plaatsen. 
 
Net als de verkeersveiligheid in het algemeen, is ook de verkeersveiligheid binnen de bebouwde 
kom in de loop der jaren verbeterd. De aard van de verkeersonveiligheid binnen de bebouwde 
kom lijkt betrekkelijk stabiel. Ook Kraay, Mathijssen en Wegman (1982) constateerden dat ruim 
70% van de verkeersdoden binnen de bebouwde kom viel onder kwetsbare verkeersdeelnemers 
bij ongevallen met zwaar gemotoriseerd verkeer. Ten tijde van hun studie was er nog geen 
herkenbaar onderscheid in erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen. Wel constateerden 
ze dat in Eindhoven en Rijswijk ruim 80% van de letselongevallen plaatsvond in ‘verkeersruimten’ 
die we tegenwoordig waarschijnlijk als gebiedsontsluitingswegen zouden categoriseren. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de relatie tussen verschillende kenmerken van ruimtelijke inrichting en 
het aantal dodelijke ongevallen en letselongevallen per inwoner. Daarbij wordt uitgegaan van 
kenmerken per studiegebied (4-cijferige postcodegebieden waarvan industrieterreinen en 
grootschalige retaillocaties zoals woonboulevards grotendeels uitgesloten zijn). De relatie wordt 
inzichtelijk gemaakt met tabellen en voorbeelden op kaart maar zonder statistische toetsen. Het 
hoofdstuk is beschrijvend van aard. Er worden geen statistische toetsen uitgevoerd.  

6.1 Afstand tot het centrum 
Tabel 6.1 beschrijft het aantal geregistreerde dodelijke en letselongevallen per 100.000 inwoners 
onderscheiden naar afstand tot het centrum. Deze is berekend als de kleinste afstand in vogelvlucht 
vanaf het zwaartepunt van het studiegebied tot de rand van het centrum van een plaats. Centra 
zijn als separate categorie opgenomen omdat een centrum niet goed vergelijkbaar is met de 
andere categorieën. Centra trekken extra verkeer van buiten het gebied aan en zijn qua woonfunctie 
niet vergelijkbaar met andere gebieden. In het centrum gebeuren de meeste dodelijke ongevallen 
en letselongevallen per inwoner. Naarmate een gebied verder van het centrum vandaan ligt, lijkt 
het aantal dodelijke ongevallen en letselongevallen per inwoner lager. 
 

Tabel 6.1. Gemiddeld aantal 

geregistreerde ongevallen 

per 100.000 inwoners per 

jaar, in studiegebieden 

exclusief centra naar 

nabijheid dichtstbijzijnde 

stadscentrum (afstand in 

vogelvlucht). 

  
Afstand tot dichtstbij-
zijnde centrum (km) 

Inwoners 
per jaar  

Ongevallen 
totaal 

Ongevallen per 100.000 
inwoners per jaar 

Geregistreerde dodelijke ongevallen 2005-2019 

Centrum 811.314 262 2,2 

0    -  0,4 1.069.609 209 1,3 

0,4 -  0,6 1.866.928 321 1,1 

0,6 -  0,8 1.848.026 327 1,2 

0,8 of meer 2.030.940 252 0,8 

Totaal 7.626.817 1.371 1,2 

Geregistreerde letselongevallen 2015-2019 

Centrum 846.213 7.145 169 

0    -  0,4 1.094.394 5.890 108 

0,4 -  0,6 1.901.881 8.157 86 

0,6 -  0,8 1.889.495 7.487 79 

0,8 of meer 2.111.095 6.524 62 

Totaal 7.843.078 35.203 90 
 

 

6 Beschrijving van ruimtelijke kenmerken 
verkeersveiligheid 
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De afname van het aantal geregistreerde verkeersdoden per 100.000 inwoners naarmate een 
gebied verder van het centrum vandaan ligt, is geïllustreerd met de kaart van Breda in Afbeelding 
6.1. Het studiegebied in het midden van de kaart betreft het centrum. Afgezien van de wijk direct 
ten zuiden van het centrum, ligt het aantal dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners het 
hoogste in het centrum. Naarmate gebieden verder van het centrum vandaan liggen is het aantal 
verkeersdoden kleiner. Als context zijn met zwarte lijnen de gebiedsontsluitingswegen binnen de 
studiegebieden getoond en met een blauwe markering de industrieterreinen en grootschalige 
retaillocaties zoals woonboulevards. In de meeste gevallen zijn deze gebieden dermate groot dat 
het betreffende gebied is uitgesloten van deze studie. 
 

Afbeelding 6.1.  

Gemiddeld aantal 

geregistreerde dodelijke 

ongevallen per 100.000 

inwoners per jaar, in 2005-

2019 in studiegebieden met 

minstens 3.000 inwoners in 

(CBS en Kadaster, 2020; 

OSM, 2020; 

Rijkswaterstaat, 2020a). 

   

 

6.2 Bouwperiode 
Tabel 6.2 beschrijft het aantal geregistreerde dodelijke en letselongevallen per 100.000 inwoners 
onderscheiden naar de meest voorkomende bouwperiode van woningen in het gebied. Uit de 
tabel blijkt dat woongebieden buiten de centra zowel een lager aantal geregistreerde dodelijke 
als letselongevallen per 100.000 inwoners hebben naarmate de bebouwing nieuwer is. 
Centrumgebieden van plaatsen zijn in deze en in de volgende paragrafen uitgesloten omdat het 
hogere aantal dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners het gevolg kan zijn van de extra 
verkeersaantrekkende werking van het centrum. Ook de verhouding tussen wonen en andere 
functies kan verschillen tussen het centrum en andere stadsdelen. 
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Tabel 6.2. Gemiddeld aantal 

geregistreerde ongevallen 

per 100.000 inwoners per 

jaar, in studiegebieden 

exclusief centra naar 

bouwperiode. 

  
Dominante 
bouwperiode 

Inwoners 
per jaar  

Ongevallen 
totaal 

Ongevallen per 100.000 
inwoners per jaar 

Geregistreerde dodelijke ongevallen 2005-2019 

Voor 1945 1.818.038 357 1,3 

1945 t/m 1964 1.201.467 261 1,4 

1965 t/m 1974 1.164.449 182 1,0 

1975 t/m 1984 1.049.697 137 0,9 

1985 t/m 1994 701.787 80 0,8 

Vanaf 1995 880.074 92 0,7 

Totaal 6.815.512 1.110 1,1 

Geregistreerde letselongevallen 2015-2019 

Voor 1945 1.875.541 10.898 116 

1945 t/m 1964 1.231.913 5.505 89 

1965 t/m 1974 1.176.582 4.042 69 

1975 t/m 1984 1.040.870 2.889 56 

1985 t/m 1994 694.034 2.066 60 

Vanaf 1995 977.925 2.658 54 

Totaal 6.996.865 28.058 80 
 

 
Afbeelding 6.2 illustreert per studiegebied de bouwperiode waarin de meeste woningen zijn 
gebouwd. Net als in Afbeelding 6.1 is Breda als voorbeeld genomen. Op de kaart is te zien dat 
Breda een historisch centrum heeft en dat ook de wijken rond het centrum veel oudere bebouwing 
hebben. Rond deze gebieden is de gemeente in de loop der jaren uitgebreid waardoor nieuwere 
wijken aan de randen zijn te vinden. 
 

Afbeelding 6.2.  

Dominante bouwperiode in 

studiegebieden met 

minstens 3.000 inwoners in 

Breda (CBS, 2020a; OSM, 

2020). 

   

 
 

Dominante bouwperiode 
t/m 1944 
1945 t/m 1964 
1965 t/m 1974 
1975 t/m 1984 
1985 t/m 1994 
vanaf 1995 
 

Gebiedsontsluitingswegen 
in studiegebieden 

Industrieterreinen en 
grootschalige retaillocaties 

0            1            2 km 
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De meeste woonerfwijken zijn gebouwd in de periode 1975 t/m 1984. Dit is interessant omdat 
verkeersveiligheid een belangrijke rol speelde bij de uitwerking van het woonerfconcept. De 
gebieden uit deze bouwperiode hebben een lager aantal dodelijke en letselongevallen per 
100.000 inwoners dan het gemiddeld in alle studiegebieden, maar nieuwere gebieden lijken nog 
veiliger. Er lijkt echter ook veel variantie in de mate van toepassing van het woonerfconcept 
binnen deze bouwperiode. Er is een extra analyse uitgevoerd op gebieden waar minimaal 40% 
van de weglengte uit woonerven bestaat. In alle studiegebieden die in deze deelverzameling 
vallen, wonen ruim 260.000 inwoners en ruim twee-derde van de gebieden is gebouwd in de 
periode 1975 t/m 1984. In deze gebieden zijn van 2005 t/m 2019 jaarlijks gemiddeld 0,7 dodelijke 
ongevallen per 100.000 inwoners geregistreerd. Er werden per 100.000 inwoners jaarlijks 18 
letselongevallen geregistreerd.  

6.3 Bevolkingsdichtheid 
Tabel 6.3 beschrijft het aantal geregistreerde dodelijke en letselongevallen per 100.000 inwoners 
onderscheiden naar vier bevolkingsdichtheidsklassen. Er lijken meer dodelijke ongevallen per 
inwoner geregistreerd te worden in gebieden met een lage bevolkingsdichtheid en meer letsel-
ongevallen per inwoner in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. 
 

Tabel 6.3. Gemiddeld aantal 

geregistreerde ongevallen 

per 100.000 inwoners per 

jaar, in studiegebieden 

exclusief centra naar 

bevolkingsdichtheid 

(inwoners per km2). 

  
Bevolkings-
dichtheid 

Inwoners 
per jaar  

Ongevallen 
totaal 

Ongevallen per 100.000 
inwoners per jaar 

Geregistreerde dodelijke ongevallen 2005-2019 

0-3.500 918.275 197 1,4 

3.500-5.000 1.546.172 238 1,0 

5.000-7.500 2.433.950 346 0,9 

7.500 of meer 1.917.115 328 1,1 

Totaal 6.815.512 1.109 1,1 

Geregistreerde letselongevallen 2015-2019 

0-3.500 944.208 3.152 67 

3.500-5.000 1.563.846 4.850 62 

5.000-7.500 2.492.178 8.540 69 

7.500 of meer 1.996.633 11.516 115 

Totaal 6.996.865 28.058 80 
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6.4 Aandeel gebiedsontsluitingswegen in weglengte 
Gebieden verschillen qua aandeel van gebiedsontsluitingswegen in de totale weglengte in een 
gebied. Afbeelding 6.3 illustreert deze verschillen met Lelystad met een grofmazig netwerk van 
gebiedsontsluitingswegen en Maastricht met een dichter netwerk. Tabel 6.4 beschrijft het aantal 
geregistreerde dodelijke en letselongevallen per 100.000 inwoners in de 4-cijferige postcode-
gebieden exclusief de centra met een onderscheid naar het aandeel gebiedsontsluitingswegen 
met een snelheidslimiet van 50 of 70 km/uur in de weglengte binnen een studiegebied. Het 
aantal dodelijke ongevallen per inwoner is hoger naarmate het aandeel gebiedsontsluitingsweg 
hoger is. Dit geldt in gelijke mate voor geregistreerde letselongevallen. 
 

Afbeelding 6.3.  

Gebiedsontsluitingswegen in 

Lelystad en Maastricht 

(Kadaster, 2020; OSM, 

2020). 

  

  
 
 

Tabel 6.4. Gemiddeld aantal 

geregistreerde ongevallen 

per 100.000 inwoners per 

jaar, in studiegebieden 

exclusief centra naar 

aandeel 

gebiedsontsluitingswegen 

(50 of 70 km/uur) in de 

weglengte. 

  
Aandeel gow 
in weglengte 

Inwoners 
per jaar  

Ongevallen 
totaal 

Ongevallen per 100.000 
inwoners per jaar 

Geregistreerde dodelijke ongevallen 2005-2019 

0-10% 1.436.305 143 0,7 

10-15% 1.975.204 266 0,9 

15-20% 1.823.244 311 1,1 

20% of meer 1.580.717 389 1,6 

Totaal 6.815.470 1.109 1,1 

Geregistreerde letselongevallen 2015-2019 

0-10% 1.489.450 3.381 45 

10-15% 2.000.059 6.587 66 

15-20% 1.870.540 7.923 85 

20% of meer 1.636.777 10.167 124 

Totaal 6.996.826 28.058 80 
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6.4.1 Onderverdeling binnen gebiedsontsluitingswegen 
Gebiedsontsluitingswegen zijn geïdentificeerd met de ‘functional road class’ (fclass) in OSM, 
namelijk trunk, primary, secondary of tertiary. Als deze wegen een snelheidslimiet van 50 of 70 
km/uur hebben, zijn ze aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg. Tabel 6.5 toont het aandeel van 
gebiedsontsluitingswegen met een verschillende ‘functional road class’ (fclass) in OSM in de 
studiegebieden. Samen vormen deze wegen ongeveer 15% van de totale lengte in de 
studiegebieden. Daarvan betreft ongeveer de helft de fclass tertiary. De andere helft wordt 
gevormd door een fclass hoger in de wegenhiërarchie van OSM. 
 

Tabel 6.5. Aandeel 

gebiedsontsluitingswegen in 

de weglengte in 

studiegebieden naar fclass in 

OSM. 

  
Fclass OSM Gemiddeld aandeel 

in weglengte 

Tertiary 8% 

Secondary 5% 

Primary of trunk 2% 

Aandeel gow totaal 15% 
 

6.4.2 Grootte van verblijfsgebieden 
Binnen deze studie is niet systematisch gemeten hoe groot de verblijfsgebieden in de onderzochte 
plaatsen zijn. Inspectie van kaartmateriaal geeft de indruk dat er een sterk verband is tussen de 
grootte van verblijfsgebieden en de dichtheid van gebiedsontsluitingswegen. Als we een 
verblijfsgebied definiëren als het gebied ingesloten door gebiedsontsluitingswegen dan is het 
grootste verblijfsgebied in het deel van Lelystad dat links in Afbeelding 6.3 is getoond ca. 225 ha. 
Afbeelding 6.4 gaat over fietsintensiteiten maar omdat de gebiedsontsluitingswegen zijn afgebeeld, 
kan deze ook ter illustratie van de grootte van verblijfsgebieden binnen de gebiedsontsluitings-
wegen worden gebruikt. Het grootste verblijfsgebied in het deel van Almere dat is getoond in 
Afbeelding 6.4, is ca. 275 ha. Het verblijfsgebied in Houten in Afbeelding 7.3 is bijna 400 ha groot. 
De studiegebieden in Lelystad, Almere en Houten hebben een aandeel gebiedsontsluitingswegen 
in de totale weglengte van minder dan 10%. In een plaats zoals Maastricht met een hoger 
aandeel gebiedsontsluitingswegen in de weglengte (rechts in Afbeelding 6.3) zijn de verblijfs-
gebieden kleiner. Ter vergelijking, op basis van theoretische criteria en modelstudies stelt Van 
Minnen (1999) dat verblijfsgebieden vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet groter 
zouden moeten zijn dan 200 ha omdat anders de etmaalintensiteiten op een deel van de 
erftoegangswegen te hoog worden. 
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6.5 Fietsverkeer en gebiedsontsluitingswegen 
Paragraaf 6.5.1 gaat in de op de vraag hoeveel er langs gebiedsontsluitingswegen wordt gefietst 
en of dat meer of minder is dan te verwachten als fietsers altijd de kortste route zouden kiezen. 
Paragraaf 6.5.3 gaat in de op samenhang tussen ongevallen en de mate waarin fietsers langs 
gebiedsontsluitingswegen fietsen in plaats van door verblijfsgebieden. Ter illustratie toont 
Afbeelding 6.4 delen van de plaatsen Eindhoven (links) en Almere (rechts). De gele lijnen 
illustreren met hun lijndikte de intensiteit van het fietsverkeer volgens de Fietstelweek. De 
zwarte lijnen markeren de gebiedsontsluitingswegen. In dit deel van Eindhoven is er een dichter 
netwerk van gebiedsontsluitingswegen dan in Almere en wordt er door fietsers ook meer langs 
gebiedsontsluitingswegen gefietst. Veel gebiedsontsluitingswegen in Almere zijn gesloten voor 
langzaam verkeer, hebben geen fietspaden en zijn geheel gescheiden van fietspaden en andere 
wegen die zijn opengesteld voor fietsverkeer. Daardoor is er vrijwel geen fietsverkeer langs 
gebiedsontsluitingswegen in Almere. 
 

Afbeelding 6.4.  

Intensiteit fietsverkeer 

volgens de Fietstelweek in 

relatie tot 

gebiedsontsluitingswegen 

(Consortium Nationale Fiets-

telweek, 2020; OSM, 2020). 

   

 

Gebiedsontsluitingswegen 
 
Intensiteit fietsverkeer (de breedte van de lijn drukt 
de hoogte van de intensiteit uit) 
 
Industrieterreinen en grootschalige retaillocaties 
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6.5.1 Aandeel gebiedsontsluitingswegen in de per fiets afgelegde afstand  
De deelnemers aan de Fietstelweek in 2015 t/m 2017 hebben samen binnen de studiegebieden 
ruim een miljoen kilometer gefietst. De linker staaf in Afbeelding 6.5 laat zien dat de helft 
daarvan werd afgelegd langs of bij het oversteken van gebiedsontsluitingswegen. Dit hoge 
aandeel suggereert dat gebiedsontsluitingswegen niet alleen het autoverkeer maar ook het 
fietsverkeer bundelen. De rechter staaf in Afbeelding 6.5 beschrijft hoeveel afstand in totaal en 
langs gebiedsontsluitingswegen zou zijn afgelegd, als voor alle fietsritten van de Fietstelweek de 
kortste route zou zijn gekozen. Vergelijking van de beide staven in Afbeelding 6.5 suggereert dat 
dan in totaal 5% minder afstand zou zijn afgelegd. Het aandeel in de kortste ritten dat zou 
worden afgelegd langs of bij het oversteken van gebiedsontsluitingswegen zou 52% zijn. Dit 
verschilt weinig van het aandeel in de daadwerkelijk geregistreerde ritten. Dit suggereert dat 
gebiedsontsluitingswegen nauwelijks meer of minder fietsverkeer aantrekken dan verwacht mag 
worden op basis van hun ligging in mogelijke routes voor fietsers. 
 

Afbeelding 6.5.  

Per fiets afgelegde afstand in 

de Fietstelweek van 2015 t/m 

2017 binnen de 

studiegebieden (Consortium 

Nationale Fietstelweek, 

2020). 

  

 
 
Het aandeel van de gefietste afstand die binnen studiegebieden wordt afgelegd langs of bij het 
oversteken van gebiedsontsluitingswegen hangt samen met het aandeel gebiedsontsluitingswegen 
in de totale weglengte in de studiegebieden: een correlatiecoëfficiënt van 0,48 (zie ook Paragraaf 
7.1 voor een correlatieanalyse op het niveau van plaatsen). Het aandeel van de gefietste afstand 
langs gebiedsontsluitingswegen is groter dan het aandeel van gebiedsontsluitingswegen in de 
weglengte. Gebiedsontsluitingswegen hebben een bundelende werking en verwerken meer 
fietsverkeer dan andere verbindingen door verblijfsgebieden. Uit de vergelijking van geregistreerde 
en kortste routes blijkt dat dit niet komt doordat fietsers extra moeite doen om routes langs 
gebiedsontsluitingswegen te kiezen maar doordat gebiedsontsluitingswegen vaak al onderdeel 
zijn van de kortste routes. 

6.5.2 Fietssnelheid volgens de Fietstelweek 
Met de gegevens van de fietstelweek is ook de geregistreerde reissnelheid geanalyseerd door de 
reistijd op wegsegmenten langs en bij het oversteken van gebiedsontsluitingswegen te delen door 
de lengte van deze segmenten. Uit deze analyse blijkt dat de snelheden langs gebiedsontsluitings-
wegen gemiddeld ca. 3 km/uur hoger liggen dan op andere delen van de routes binnen de 
studiegebieden, zie Afbeelding 6.6. Dit kan te maken hebben met kenmerken van de route en de 
fietsers waarvan ritten zijn geregistreerd. 
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Afbeelding 6.6.  

Fietssnelheid volgens de 

Fietstelweek van 2015 t/m 

2017 binnen de 

studiegebieden (Consortium 

Nationale Fietstelweek, 

2020). 

  

  

6.5.3 Relatie tussen ongevallen en fietsen langs of oversteken van 
gebiedsontsluitingswegen  
In gebieden waar fietsers veel gebruik maken van gebiedsontsluitingswegen is het aannemelijk 
dat ook brom- en snorfietsers en voetgangers daar vaker gebruik van maken. Om die reden 
wordt in Tabel 6.6 onderscheid gemaakt tussen geregistreerde ongevallen met en zonder de 
verzamelgroep kwetsbare verkeersdeelnemers: fietsers, brom- en snorfietsers, voetgangers en 
scootmobielberijders. De tabel onderscheidt vier categorieën naar de mate van gebruik van 
gebiedsontsluitingswegen door fietsers. Gecorrigeerd voor het aantal inwoners komen zowel de 
dodelijke ongevallen met kwetsbaren als de overige dodelijke ongevallen vaker voor in gebieden 
waar een groter aandeel van de per fiets afgelegde afstand langs of bij het oversteken van 
gebiedsontsluitingswegen wordt afgelegd. De verschillen tussen de categorieën met een hoog 
versus een laag aandeel gebiedsontsluitingswegen in de gefietste afstand, zijn iets groter voor 
dodelijke ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers (bijvoorbeeld 1,15 versus 0,38 bij 
vergelijking van de categorie 65% of meer met 0-25%) dan voor de overige ongevallen (0,40 
versus 0,23). Bij letselongevallen zien we hetzelfde patroon maar hier zijn er nauwelijks 
verschillen tussen ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers en andere ongevallen. 
 

Tabel 6.6. Gemiddeld aantal 

geregistreerde ongevallen 

per 100.000 inwoners per 

jaar, naar het aandeel van 

de fietskilometers langs 

gebiedsontsluitingswegen. 

  
Aandeel 
gow in 
fietskm 

Inwoners 
per jaar 

Ongevallen 
kwetsbaren 

Overige 
ongevallen 

Ongevallen 
kwetsbaren per 

100.000 inwoners 
per jaar 

Overige 
ongevallen per 

100.000 inwoners 
per jaar 

Geregistreerde dodelijke ongevallen 2005-2019 

0-25% 997.126 57 35 0,38 0,23 

25-50% 2.249.922 220 90 0,65 0,27 

50-65% 1.905.814 248 74 0,87 0,26 

65% of meer 1.662.625 286 99 1,15 0,40 

Totaal 6.815.487 811 298 0,79 0,29 

Geregistreerde letselongevallen 2015-2019 

0-25% 1.026.725 1.680 731 33 14 

25-50% 2.309.397 5.634 2.133 49 18 

50-65% 1.957.655 6.180 2.405 63 25 

65% of meer 1.703.063 6.701 2.594 79 30 

Totaal 6.996.840 20.195 7.863 58 22 
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6.6 Nabijheid van voorzieningen 
Nabijheid van voorzieningen zou de kans op ongevallen kunnen verkleinen als er daardoor meer 
voorzieningen binnen verblijfsgebieden bereikbaar zijn en (kwetsbare) verkeersdeelnemers 
minder vaak gebiedsontsluitingswegen over hoeven te steken. Vooral voor frequente korte 
verplaatsingen zoals naar school gaan, dagelijkse boodschappen en voor- en natransport naar de 
trein zou dat gunstig kunnen zijn. In deze studie is naar een aantal nabijheidsmaten gekeken. 
Tabel 6.7 beschrijft de nabijheidsmaten die gebruikt zijn om een eerste indicatie te krijgen van de 
relatie met verkeersveiligheid en de samenhang tussen deze maten. Er is een samenhang tussen 
de nabijheidsmaten. Vooral de correlatie tussen de nabijheid van scholen en winkels voor dagelijkse 
levensmiddelen is sterk. Ook de gemiddelde waarden van deze maten in de studiegebieden zijn 
weergegeven. 
 

Tabel 6.7. Correlaties 

(Pearson) tussen 

nabijheidsvariabelen. 

*/**statistisch significant bij 

5%/1%. 

  
Nabijheidsmaat Gemiddelde 

afstand (km) 
Tot school 
of opvang 

Tot super-
markt 

Tot trein-
station 

Afstand over de weg tot 
dichtstbijzijnde school op 
kinderopvangvoorziening 

0,89 1 0,63** 0,25** 

Afstand over de weg tot 
dichtstbijzijnde supermarkt of 
andere winkel voor dagelijkse 
levensmiddelen 

0,57  1 0,38** 

Afstand over de weg van 
dichtstbijzijnde station 

2,81   1 

 

 
Tabel 6.8 beschrijft het aantal geregistreerde dodelijke en letselongevallen per 100.000 inwoners 
onderscheiden naar vier klassen voor de nabijheid van scholen en kinderopvangvoorzieningen. 
Hiervoor is het gemiddelde genomen van de afstand over de weg tot de dichtstbijzijnde school en 
de dichtstbijzijnde kinderopvangvoorziening. Naarmate de afstand tot deze voorzieningen in een 
studiegebied groter is, ligt het aantal dodelijke en letselongevallen per 100.000 inwoners lager. 
Tabel 6.9 en Tabel 6.10 laten zien dat hetzelfde geldt voor de afstand tot winkels en een 
treinstation: er zijn per 100.000 inwoners minder dodelijke en letselongevallen naarmate de 
afstand tot deze voorzieningen groter is. 
 

Tabel 6.8. Gemiddeld aantal 

geregistreerde ongevallen 

per 100.000 inwoners per 

jaar, in studiegebieden 

exclusief centra naar 

nabijheid dichtstbijzijnde 

school of kinderopvang-

voorziening (afstand over de 

weg). 

  
Afstand tot dichtstbij-
zijnde school (km) 

Inwoners 
per jaar  

Ongevallen 
totaal 

Ongevallen per 100.000 
inwoners per jaar 

Geregistreerde dodelijke ongevallen 2005-2019 

0    -  0,7 2.132.292 397 1,2 

0,7 -  0,9 1.682.725 299 1,2 

0,9 -  1,2 1.709.132 257 1,0 

1,2 of meer 1.291.352 156 0,8 

Totaal 6.815.501 1.109 1,1 

Geregistreerde letselongevallen 2015-2019 

0    -  0,7 2.192.452 11.742 107 

0,7 -  0,9 1.735.561 7.436 86 

0,9 -  1,2 1.738.216 5.881 68 

1,2 of meer 1.330.629 2.999 45 

Totaal 6.996.858 28.058 80 
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Tabel 6.9. Gemiddeld aantal 

geregistreerde ongevallen 

per 100.000 inwoners per 

jaar, in studiegebieden 

exclusief centra naar 

nabijheid dichtstbijzijnde 

supermarkt of andere winkel 

voor dagelijkse levensmidde-

len (afstand over de weg). 

  
Afstand tot dichtstbij-
zijnde winkel (km) 

Inwoners 
per jaar  

Ongevallen 
totaal 

Ongevallen per 100.000 
inwoners per jaar 

Geregistreerde dodelijke ongevallen 2005-2019 

0    -  0,4 1.369.356 283 1,4 

0,4 -  0,6 2.441.951 441 1,2 

0,6 -  0,8 1.621.689 246 1,0 

0,8 of meer 1.382.505 139 0,7 

Totaal 6.815.501 1.109 1,1 

Geregistreerde letselongevallen 2015-2019 

0    -  0,4 1.415.236 8.952 127 

0,4 -  0,6 2.494.187 10.641 85 

0,6 -  0,8 1.645.265 5.060 62 

0,8 of meer 1.442.170 3.405 47 

Totaal 6.996.858 28.058 80 
 

 
Tabel 6.10. Gemiddeld 

aantal geregistreerde 

ongevallen per jaar, per 

100.000 inwoners in 

studiegebieden exclusief 

centra naar nabijheid 

dichtstbijzijnde treinstation 

(afstand over de weg). 

  
Afstand tot dichtstbij-
zijnde treinstation (km) 

Inwoners 
per jaar  

Ongevallen 
totaal 

Ongevallen per 100.000 
inwoners per jaar 

Geregistreerde dodelijke ongevallen 2005-2019 

0    -  1,4 1.445.849 256 1,2 

1,4 – 2,2 1.721.300 319 1,2 

2,2 -  3,5 1.965.308 319 1,1 

3,5 of meer 1.683.044 215 0,9 

Totaal 6.815.501 1.109 1,1 

Geregistreerde letselongevallen 2015-2019 

0    -  1,4 1.483.413 6.707 90 

1,4 – 2,2 1.777.571 7.584 85 

2,2 -  3,5 2.014.772 8.076 80 

3,5 of meer 1.721.102 5.691 66 

totaal 6.996.858 28.058 80 
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6.7 Aanwezigheid van voorzieningen voor fietsers 
In het onderzoek is slechts in beperkte mate gekeken naar ontwerpkenmerken van wegen. Wel is 
er gekeken naar de aanwezigheid van twee voorzieningen die van belang kunnen zijn voor de 
verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers. Er is gekeken naar de aanwezigheid van 
parallelvoorzieningen (gescheiden fietspad of parallelweg) langs gebiedsontsluitingswegen 
waarmee fietsers van snel gemotoriseerd verkeer gescheiden kunnen worden. Daarbij is gekeken 
het aandeel van de weglengte OSM fclass tertiary of secondary met een fietspad of parallelweg. 
Fclass primary road of trunk zijn buiten beschouwing gelaten omdat hierbij de kans groter is dat 
een weg zonder parallelvoorziening een geslotenverklaring heeft waardoor ook zonder parallel-
voorziening langs wegvakken geen conflicten met fietsers kunnen optreden. Binnen verblijfs-
gebieden is gekeken naar de verhouding van de lengte aan solitaire fietspaden ten opzichte van 
de lengte aan lagere orde wegen (fclass residential, living street of unclassified). 
 
Tabel 6.11 beschrijft het aantal geregistreerde dodelijke en letselongevallen per 100.000 
inwoners onderscheiden naar drie klassen voor de aanwezigheid van een parallelvoorziening 
langs gebiedsontsluitingswegen met als fclass tertiary in OSM. Er is nauwelijks een verband 
tussen deze variabele binnen de studiegebieden en het aantal dodelijke en letselongevallen met 
fietsers. Dit resultaat suggereert dat deze variabele minder geschikt is om de verkeersveiligheid 
op gebiedsniveau te beschrijven. Andere variabelen zoals het aandeel gebiedsontsluitingswegen 
in de weglengte kunnen mogelijk zodanig dominant zijn dat een eventueel positief effect van de 
aanwezigheid van parallelvoorzieningen op gebiedsniveau niet meer zichtbaar is in de cijfers. We 
hebben eerder in dit rapport al gesteld dat er voor het bestuderen van het verkeersveiligheidseffect 
van wegvakvariabelen beter uitgegaan kan worden van onderzoeken op wegvakniveau. Daarin 
kan bijvoorbeeld betrouwbaarder worden gecontroleerd voor verkeersintensiteiten op een 
wegvak. 
 

Tabel 6.11. Gemiddeld 

aantal geregistreerde 

ongevallen per 100.000 

inwoners per jaar, naar 

aandeel parallelvoorziening 

langs gebiedsontsluitings-

wegen (fclass tertiary). 

  
Aandeel lengte 
gow met 
parallel-
voorziening 

Inwoners 
per jaar 

Fiets-
ongevallen  

Overige 
ongevallen 

Fiets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ongevallen  

per 100.000 
inwoners  

per jaar 

Overige 
ongevallen  

per 100.000 
inwoners  

per jaar 

Geregistreerde dodelijke ongevallen 2005-2019 

0-50% 2.187.800 145 201 0,4 0,6 

50-90% 2.205.635 147 245 0,4 0,7 

90% of meer 2.027.019 119 193 0,4 0,6 

Geen gow-tertiary 395.049 31 28 0,5 0,5 

Totaal 6.815.503 442 667 0,4 0,7 

Geregistreerde letselongevallen 2015-2019 

0-50% 2.222.851 3074 4651 28 42 

50-90% 2.263.007 3766 6546 33 58 

90% of meer 2.107.117 3126 5726 30 54 

Geen gow-tertiary 403.890 414 755 21 37 

Totaal 6.996.865 10380 17678 30 51 
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Tabel 6.12 beschrijft het aantal geregistreerde dodelijke en letselongevallen per 100.000 
inwoners onderscheiden naar drie klassen voor de aanwezigheid van een solitaire fietspaden 
binnen verblijfsgebieden. De aanwezigheid van solitaire fietspaden lijkt samen te gaan met een 
lager aantal dodelijke en letselongevallen met fietsers per 100.000 inwoners. Dit geldt ook voor 
de overige ongevallen binnen de studiegebieden. 
 

Tabel 6.12. Gemiddeld 

aantal geregistreerde 

ongevallen per 100.000 

inwoners per jaar, naar de 

verhouding tussen de lengte 

van solitaire fietspaden en 

de lengte van wegen in 

verblijfsgebieden. 

  
Lengte solitaire 
fietspaden / 
weglengte 
verblijfsgebied 

Inwoners 
per jaar 

Fiets-
ongevallen  

Overige 
ongevallen 

Fiets-
ongevallen 

per 100.000 
inwoners 

per jaar 

Overige 
ongevallen 

per 100.000 
inwoners 

per jaar 

Geregistreerde dodelijke ongevallen 2005-2019 

0-0,05 2.215.594 167 250  0,5   0,8  

0,05-0,15 2.408.383 178 241  0,5   0,7  

0,15 of meer 2.183.713 97 176  0,3   0,5  

totaal 6.807.690 442 667  0,4   0,7  

Geregistreerde letselongevallen 2015-2019 

0-0,05 2.266.956 3.850 6.652 34 59 

0,05-0,15 2.492.238 3.701 6.472 30 52 

0,15 of meer 2.230.260 2.817 4.546 25 41 

Totaal 6.989.454 10.368 17.670 30 51 
 

 
Een nadere analyse van bovenbeschreven twee variabelen voor de aanwezigheid van voorzieningen 
voor fietsers leert dat met name de aanwezigheid van solitaire fietspaden sterk samenhangt met 
de bouwperiode. Een verhouding tussen de lengte van solitaire fietspaden en de lengte van 
wegen in verblijfsgebieden boven de 0,15 komt voor in de meerderheid van de studiegebieden 
waar de periode 1975 t/m 1995 de dominante bouwperiode van woningen is. Ruim 40% van de 
studiegebieden waarin de periode na 1995 dominant is als bouwperiode valt in deze categorie. 
Van de studiegebieden uit de vooroorlogse en wederopbouwperiode vallen slechts enkele in 
deze categorie. Het is dus de vraag of de samenhang met ongevallen wordt veroorzaakt door het 
kenmerk zelf of door andere kenmerken van studiegebieden waar veel solitaire fietspaden 
aanwezig zijn. 
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6.8 Samenvatting en voorlopige conclusies en discussie 
Dit hoofdstuk beschrijft de relatie tussen kenmerken van ruimtelijke inrichting en het aantal 
dodelijke ongevallen en letselongevallen per inwoner per studiegebied (4-cijferige postcode-
gebieden). Aangezien er nog geen statistische toetsen zijn uitgevoerd kunnen slechts voorzichtige 
conclusies worden getrokken. Samengevat is het volgende gevonden: 
 Dichter bij de stedelijke centra ligt het aantal dodelijke en letselongevallen per 100.000 

inwoners hoger dan in de periferie van stedelijke gebieden. 
 Gebieden met een oudere bebouwing hebben meer geregistreerde dodelijke en letsel-

ongevallen per 100.000 inwoners dan gebieden met een nieuwere bebouwing. Dat geldt 
vooral voor gebieden met veel bebouwing uit de periode van voor de Tweede Wereldoorlog 
en de wederopbouwperiode. Voor gebieden met een bebouwing vanaf de jaren ’70 zijn de 
verschillen klein. 

 Er lijken meer dodelijke ongevallen geregistreerd te worden in gebieden met een lage 
bevolkingsdichtheid en meer letselongevallen in gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid. 

 Een groter aandeel gebiedsontsluitingswegen in de weglengte gaat samen met meer 
dodelijke ongevallen en letselongevallen per 100.000 inwoners.  

 Een met de vorige bevinding samenhangende uitkomst is dat gebieden waar een groter aandeel 
van de op de fiets afgelegde afstand langs en bij het oversteken van gebiedsontsluitingswegen 
wordt afgelegd minder verkeersveilig zijn. Uitgaande van fietsverkeer dat is geregistreerd in 
de Fietstelweek in 2015 t/m 2017 wordt ongeveer de helft van de fietskilometers afgelegd 
langs of bij het oversteken van gebiedsontsluitingswegen. De aanwezigheid van gebieds-
ontsluitingswegen lijkt geen grote rol te spelen in de routekeuze van fietsers. Verder blijkt dat 
gemiddeld ca. 3 km/uur sneller wordt gefietst tijdens ritten langs gebiedsontsluitingswegen 
dan tijdens ritten door verblijfsgebieden. 

 De uitkomsten van de analyses bieden geen ondersteuning voor de hypothese dat nabijheid 
van voorzieningen samengaat met een hoger niveau van verkeersveiligheid. 

 
Een bevinding uit dit hoofdstuk die voor het vervolg van dit onderzoek van belang is, is dat 
sommige ruimtelijke kenmerken onderling samenhangen, zie bijvoorbeeld Paragraaf 6.7. 
Stadsdelen in en rond het centrum hebben een hoger aantal dodelijke ongevallen per 100.000 
inwoners en ze zullen gemiddeld ook ouder zijn omdat steden in de loop der jaren vaak langs de 
randen zijn uitgebouwd. Dat roept de vraag op in hoeverre de bevinding dat oudere wijken meer 
dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners hebben wordt veroorzaakt door hun centralere 
ligging of door andere kenmerken. Vanwege deze samenhang zullen de hypothesen in het 
volgende hoofdstuk worden getoetst op het niveau van plaatsen. Daarnaast zal de onderlinge 
samenhang tussen de ruimtelijke kenmerken verder worden beschreven.  
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Dit hoofdstuk beschrijft de relatie tussen ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid door 
vergelijking van de bebouwde kom van de 71 Nederlandse plaatsen (ook wel ‘kernen’) met 
minstens 40.000 inwoners. Paragraaf 7.1 beschrijft de correlaties tussen de ruimtelijke 
kenmerken (onafhankelijke variabelen) die ook in Hoofdstuk 6 aan bod kwamen. In tegenstelling 
tot het vorige beschrijvende hoofdstuk, wordt in dit hoofdstuk gewerkt met continue variabelen 
omdat deze beter in kwantitatieve analyses gebruikt kunnen worden. Oftewel, de variabelen zijn 
niet onderverdeeld in klassen. Paragraaf 0 beschrijft de uitkomsten van univariate negatieve 
binomiale regressieanalyse om de relatie tussen de ruimtelijke kenmerken en het aantal dodelijke 
ongevallen en letselongevallen per 100.000 inwoners te onderzoeken. De uitkomsten zijn een 
eerste toets voor de vraag of de bevindingen de hypothesen ondersteunen. Het gaat dan om 
hypothese 2 t/m 6 uit Paragraaf 3.5. Deze univariate regressieanalyses houden geen rekening 
met mogelijk verstorende variabelen. Op basis van de uitkomsten van Paragraaf 7.1 en 0 wordt 
in Paragraaf 7.4 bepaald welke variabelen opgenomen worden in multivariate negatieve 
binomiale regressieanalyses. Paragraaf 7.4 en 7.5 beschrijven de uitkomsten van negatieve 
binomiale regressieanalyses. De conclusies worden samengevat in Paragraaf 7.6. 
 

Afbeelding 7.1.  

Voorbeeld van 4-

positiepostcodegebieden 

als onderzoekseenheid in 

Hoofdstuk 6 (links) en 

plaatsen in Hoofdstuk 7 

(rechts) (CBS en Kadaster, 

2020; Kadaster, 2020; 

OSM, 2020). 

           Onderzoekseenheid Hoofdstuk 6             Onderzoekseenheid Hoofdstuk 7 
                     

 
De studiegebieden en variabelen van Hoofdstuk 6 zijn geaggregeerd tot het niveau van plaatsen 
voor de analyses in dit hoofdstuk, zie Afbeelding 7.1. Bij het aggregeren zijn de studiegebieden 
binnen de bebouwde kom van de plaats op dezelfde manier afgebakend als in Hoofdstuk 6. Dat 
betekent dat buurten die voor meer dan 25% van de oppervlakte bestaan uit industrie of 
commercieel terrein zijn uitgesloten. Na aggregatie tot het gebied van een plaats blijft het 
grootste deel van de industrieterreinen van deze plaats uitgesloten (zie bijvoorbeeld Afbeelding 
6.1). Voor de meeste variabelen zoals bevolkingsomvang, aantal woningen per bouwperiode en 
aantallen ongevallen is voor het aggregeren de som bepaald van alle studiegebieden die bij de 
gemeente horen inclusief het stadscentrum. Een aantal variabelen is uit deze somvariabelen 
berekend, bijvoorbeeld het aandeel van de lengte aan gebiedsontsluitingswegen in totale 
weglengte in een gemeente. De nabijheidsmaten op gemeenteniveau zijn gewogen gemiddelden 
waarbij de scores per studiegebied gewogen zijn naar het aandeel van de bevolking in het 

7 Relaties met verkeersveiligheid op het 
niveau van plaatsen 
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studiegebied in de totale bevolking van de plaats. Een extra variabele die als controlevariabele in 
dit hoofdstuk wordt toegevoegd betreft het aandeel inwoners van 65 jaar of ouder in de totale 
bevolking omdat ouderen een verhoogd risico lopen om bij verkeersongevallen te overlijden of 
ernstig gewond te raken (Aarts et al., 2020). 

7.1 Relatie tussen variabelen 
In Tabel 7.1 zijn Pearson correlaties tussen onafhankelijke variabelen op het niveau van plaatsen 
weergegeven. Hoewel voor de interpretatie geen eenduidige regel bestaat wordt er in 
sociaalwetenschappelijk onderzoek vaak van uitgegaan dat correlaties tot 0,1 duiden op een 
kleine samenhang; rond de 0,3 op een matige samenhang en rond 0,5 op een sterke samenhang 
(Cohen, 1988).  
 

Tabel 7.1. Correlaties tussen variabelen op het niveau van plaatsen met op de diagonaal gemiddelden met tussen haakjes standaard deviaties; 

kolomnummers duiden op de variabelen in de rijen (plaatsen met minstens 40.000 inwoners; N=71). 

Variabele 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Gemiddelde ouderdom 
bebouwing (jaar) 

45 (9) 0,38** 0,60** 0,54** -0,58** -0,76** -0,19 -0,25* -0,38** 0,11 

2. Bevolkingsdichtheid 
(inwoners/km2) 

 4916 
(1502) 

0,24* 0,05 -0,55** -0,34** -0,02 0,24* 0,14 -0,35** 

3. Aandeel gow in 
weglengte (%) 

  15 (4) 0,64** -0,25* -0,51** -0,21 -0,28* -0,17 0,13 

4. Aandeel fietskm langs 
gow fietstelweek (%) 

   48 (12) -0,17 -0,52** -0,03 -0,12 -0,62** 0,30* 

5. Gemiddelde afstand 
tot school of 
kinderopvang (km) 

    1,0 (0,2) 0,60** 0,13 -0,04 0,13 0,18 

6. Gemiddelde afstand 
tot winkel dagelijkse 
levensmiddelen (km) 

     0,7 (0,2) 0,14 0,24* 0,31** -0,07 

7. Gemiddelde afstand 
tot treinstation (km) 

      3,3 (2,9) 0,08 0,1 0,17 

8. Aandeel lengte gow 
(tertiair) met 
parallelvoorziening (%) 

       60 (17) 0,20 -0,23 

9. Lengte solitaire 
fietspaden / weglengte 
verblijfsgebied (x100) 

         12 (6) -0,41** 

10. Aandeel bevolking 
van 65 jaar of ouder 

         18 (3) 

* / ** significant bij 5% / 1% overschrijdingskans 

Ouderdom bebouwing 
Een variabele die sterk samenhangt met veel andere variabelen is de gemiddelde ouderdom van 
de bebouwing in een plaats. Plaatsen met een oudere bebouwing hebben een hogere bevolkings-
dichtheid, een hoger aandeel gebiedsontsluitingswegen in de weglengte, een hoger aandeel 
fietskilometers langs gebiedsontsluitingswegen en minder solitaire fietspaden. Voorzieningen 
zoals winkels en scholen liggen gemiddeld dichterbij. Deze variabele illustreert vooral hoe de 
stedenbouw en verkeersplanning in de loop van de tijd zijn veranderd en is geen op zichzelf 
staande verklarende variabele om te onderzoeken welke ruimtelijke kenmerken relevant zijn. 
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Bevolkingsdichtheid 
De bevolkingsdichtheid heeft een sterke samenhang met nabijheidsmaten, vooral de nabijheid 
van supermarkten en winkels voor dagelijkse levensmiddelen. Er is ook een matige correlatie met 
het aandeel ouderen in de bevolking. Dichtbevolkte plaatsen hebben een kleiner aandeel 
inwoners van 65 jaar en ouder. 

Aandeel gebiedsontsluitingswegen in weglengte en fietsgebruik langs deze wegen 
Het aandeel van gebiedsontsluitingswegen in weglengte is sterk gecorreleerd met aan aandeel 
van de op de fiets afgelegde afstand langs en bij het oversteken van gebiedsontsluitingswegen. 
Deze variabelen zullen elkaar voor een groot deel overlappen. Een dichter netwerk van gebieds-
ontsluitingswegen leidt ertoe dat gebiedsontsluitingswegen een groter deel van de kortste routes 
van fietsers zullen vormen. Een reden waardoor de begrippen deels verschillen, zijn wegen zoals 
in Afbeelding 7.2 met een geslotenverklaring voor langzaam verkeer en zonder parallelvoorziening. 
Deze tellen wel mee in de lengte aan gebiedsontsluitingswegen maar generen geen fietsverkeer 
langs gebiedsontsluitingswegen.  
 

Afbeelding 7.2.  

Gebiedsontsluitingswegen 

in Houten (boven) en 

Almere (onder) met een 

geslotenverklaring voor 

langzaam verkeer en 

zonder parallelvoorziening 

(CycloMedia, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Een dichter netwerk van gebiedsontsluitingswegen gaat samen met een kortere afstand tot de 
dichtstbijzijnde supermarkt en andere winkels voor dagelijkse levensmiddelen. Het aandeel 
fietskilometers langs gebiedsontsluitingswegen heeft daarnaast een sterk negatieve correlatie 
met de verhouding tussen de lengte aan solitaire fietspaden en de lengte aan wegen in 
verblijfsgebieden. Waarschijnlijk is het grootste deel van deze sterke correlatie te verklaren 
doordat in steden zoals Almere en Houten met een laag aandeel fietskilometers langs gebieds-
ontsluitingswegen veel solitaire fietspaden zijn aangelegd, zie bijvoorbeeld Afbeelding 7.3. 
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Afbeelding 7.3.  

Solitaire fietspaden in het 

stadsdeel Almere Haven 

(links) en het noordelijke 

deel van Houten (rechts) 

(Kadaster, 2020; OSM, 

2020). 

  

  

Overige variabelen 
De overige variabelen zijn grotendeels al in eerdere alinea’s beschreven, bijvoorbeeld de 
indicatoren voor nabijheid van voorzieningen. Vooral de nabijheid van winkels is sterk 
gecorreleerd met diverse andere variabelen. Het aandeel lengte aan gebiedsontsluitingswegen 
met een parallelvoorziening voor langzaam verkeer en het aandeel ouderen in de bevolking zijn 
wat minder sterk aan de meeste andere variabelen gecorreleerd. 

7.2 Univariate regressie op het aantal ongevallen per inwoner 
Met univariate negatieve binomiale regressieanalyse beschrijft deze paragraaf de relatie tussen 
de verschillende onderzochte ruimtelijke kenmerken en het aantal dodelijke ongevallen en 
letselongevallen per 100.000 inwoners. Deze univariate regressieanalyses geven aan of er een 
samenhang is maar er wordt geen rekening gehouden met mogelijk verstorende variabelen. Om 
na te gaan of er specifieke factoren in het spel zijn bij ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers 
worden ook regressieanalyses uitgevoerd op dodelijke ongevallen en letselongevallen met 
voetgangers, scootmobielberijders, fietsers en brom- en snorfietsers. Met deze analyses wordt een 
eerste stap gezet met de toetsing van de volgende hypothesen voor de bebouwde kom van 
stedelijke gebieden (zie ook Paragraaf 3.5; de eerste hypothese is al in Hoofdstuk 5 getoetst):  
2. Oudere bebouwing gaat samen met meer verkeersonveiligheid; 
3. Een hogere bevolkingsdichtheid gaat samen met minder dodelijke ongevallen per 100.000 

inwoners maar met meer letselongevallen per 100.000 inwoners; 
4. Een groter aandeel gebiedsontsluitingswegen in de weglengte gaat samen met meer 

verkeersonveiligheid; 
5. Een groter aandeel van de door fietsers afgelegde afstand langs of bij het oversteken van 

gebiedsontsluitingswegen gaat samen met meer verkeersonveiligheid; 
6. Op het schaalniveau van verblijfsgebieden en van plaatsen (gevormd uit alle stadsdelen 

binnen de bebouwde kom van een plaats) draagt nabijheid van voorzieningen zoals scholen 
en winkels bij aan de verkeersveiligheid. 

 
Hoewel er geen hypothesen voor ontwerpkenmerken van wegen zijn geformuleerd, zal net als in 
het vorige hoofdstuk wel de relatie beschreven worden tussen het aantal ongevallen per 100.000 
inwoners, de aanwezigheid van parallelvoorzieningen langs gebiedsontsluitingswegen (wegen 
met OSM fclass tertiary of secondary met een fietspad of parallelweg) en de verhouding van de 
lengte aan solitaire fietspaden ten opzichte van de lengte aan lagere orde wegen (fclass 
residential, living street of unclassified). Daarnaast wordt het verband onderzocht met het 
aandeel inwoners van 65 jaar of ouder. 
 

0    0,25    0,5 km 
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De uitkomsten van de univariate negatieve binomiale regressieanalyses zijn beschreven op Tabel 
7.2. In overeenstemming met de hypothese 2 tonen de uitkomsten dat een oudere bebouwing 
samengaat met een hoger aantal dodelijke en letselongevallen per 100.000 inwoners. In lijn met 
hypothese 3 blijken dichter bevolkte gebieden een lager aantal dodelijke ongevallen per 100.000 
inwoners te hebben en een hoger aantal letselongevallen per 100.000 inwoners. De uitkomsten 
komen overeen met hypothese 4 en 5 ten aanzien van gebiedsontsluitingswegen. Plaatsen met 
een hogere dichtheid aan gebiedsontsluitingswegen en een hoger aandeel fietskilometers langs 
gebiedsontsluitingswegen hebben een hoger aantal dodelijke en letselongevallen per 100.000 
inwoners. Hoewel het theoretische voorstelbaar is dat met name de verkeersveiligheid van 
kwetsbare verkeersdeelnemers aan deze kenmerken is gerelateerd, is het verband voor het 
totaal aantal dodelijke en letselongevallen ongeveer even sterk als voor dodelijke en letsel-
ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers.  
 
Hypothese 6 ten aanzien van nabijheid van voorzieningen zoals scholen en winkels wordt niet 
ondersteund. In tegendeel, plaatsen waar inwoners verder van deze voorzieningen vandaan 
wonen, kennen een lager aantal dodelijke en letselongevallen per 100.000 inwoners. De 
nabijheid van treinstations is niet gerelateerd aan het aantal dodelijke en letselongevallen per 
100.000 inwoners. Nabijheid van scholen en winkels hangt volgens Tabel 7.1 sterk samen met de 
ouderdom van de bebouwing. In de loop van de jaren lijken deze voorzieningen sterker ruimtelijk 
gespreid te worden, mogelijk vanwege schaalvergroting. De negatieve relatie tussen nabijheid 
van voorzieningen en het aantal dodelijke en letselongevallen per 100.000 inwoners lijkt verklaard 
te worden door andere variabelen die eveneens in de loop van de jaren zijn veranderd. Nabijheid 
van voorzieningen in oudere wijken kan bijvoorbeeld samengaan met het fenomeen ‘grijze 
wegen’, bijvoorbeeld straten met kleinere winkels langs smalle straten die een erftoegangs- en 
stroomfunctie combineren. In nieuwere wijken zijn deze voorzieningen vaker gecombineerd in 
grotere winkelcentra binnen de wijk. Tabel 7.1 laat zien dat nabijheid van scholen en kinderopvang-
voorzieningen sterk samenhangt met de bevolkingsdichtheid en matig gecorreleerd is met het 
aandeel gebiedsontsluitingswegen in de weglengte. De nabijheid van winkels is matig 
gecorreleerd met de bevolkingsdichtheid en hangt sterk samen met de aanwezigheid van 
gebiedsontsluitingswegen en fietsgebruik langs deze wegen. 
 
Er zijn drie variabelen onderzocht waarvoor vooraf geen hypothesen waren geformuleerd. De 
aanwezigheid van parallelvoorzieningen langs gebiedsontsluitingswegen gaat samen met een 
significant lager aantal dodelijke ongevallen per aantal inwoners en we zien geen duidelijke 
relatie met letselongevallen. Een hogere verhouding tussen solitaire fietspaden en de weglengte 
in verblijfsgebieden gaat samen met een lager aantal dodelijke ongevallen en opnieuw is er geen 
relatie met letselongevallen. Het aandeel inwoners van 65 jaar of ouder hangt niet significant 
samen met de verkeersveiligheid. 
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Tabel 7.2. Univariate negatieve binomiale regressieanalyses op geregistreerde dodelijke ongevallen en letselongevallen per 100.000 inwoners in plaatsen met 

minstens 40.000 inwoners (N=71) 

Variabele 

Dodelijke ongevallen Letselongevallen 

Totaal Kwetsbaren Totaal Kwetsbaren 

Gemiddelde ouderdom 
bebouwing (jaar) 

0,02 
(0,01 tot 0,03)** 

0,03 
(0,01 tot 0,04)** 

0,02 
(0,01 tot 0,03)** 

0,02 
(0,01 tot 0,03)** 

Bevolkingsdichtheid 
(inwoners/km2/1000) 

-0,04 
(-0,10 tot 0,02) 

-0,04 
(-0,10 tot 0,03) 

0,17 
(0,12 tot 0,23)** 

0,19 
(0,13 tot 0,25)** 

Aandeel gow in weglengte (%) 0,04 
(0,01 tot 0,06)* 

0,03 
(0,00 tot 0,07)* 

0,05 
(0,03 tot 0,07)** 

0,05 
(0,02 tot 0,08)** 

Aandeel fietskm langs gow 
fietstelweek (%) 

0,02 
(0,01 tot 0,03)** 

0,02 
(0,01 tot 0,03)** 

0,01 
(0,00 tot 0,02)* 

0,01 
(0,00 tot 0,02)* 

Gemiddelde afstand tot school of 
kinderopvang (km) 

-0,46 
(-1,01 tot 0,10) 

-0,62 
(-1,26 tot 0,01) 

-1,05 
(-1,49 tot -0,6)** 

-1,14 
(-1,62 tot -0,65)** 

Gemiddelde afstand tot winkel 
dagelijkse levensmiddelen (km) 

-1,22 
(-1,92 tot -0,56)** 

-1,34 
(-2,15 tot -0,58)** 

-1,06 
(-1,54 tot -0,55)** 

-1,08 
(-1,60 tot -0,53)** 

Gemiddelde afstand tot 
treinstation (km) 

0,00 
(-0,03 tot 0,04) 

0,01 
(-0,03 tot 0,05) 

-0,01 
(-0,04 tot 0,03) 

-0,01 
(-0,05 tot 0,03) 

Aandeel lengte gow (tertiary) met 
parallel-voorziening (%) 

-0,01 
(-0,01 tot 0,00)* 

-0,01 
(-0,01 tot 0,00) 

0,00 
(0,00 tot 0,01) 

0,00 
(0,00 tot 0,01) 

Lengte solitaire fietspaden / 
weglengte verblijfsgebied 

-0,03 
(-0,05 tot -0,01)** 

-0,03 
(-0,05 tot -0,02)** 

0,01 
(-0,01 tot 0,03) 

0,01 
(-0,01 tot 0,03) 

Aandeel bevolking van 65 jaar of 
ouder (%) 

0,03 
(-0,01 tot 0,06) 

0,03 
(0,00 tot 0,07) 

-0,02 
(-0,05 tot 0,01) 

-0,03 
(-0,07 tot 0,00) 

* / ** significant bij 5% / 1% overschrijdingskans 

7.3 Selectie van variabelen voor multipele regressieanalyses 
Op basis van de uitkomsten van Paragraaf 7.1 en 0 beschrijft deze paragraaf welke variabelen 
verder worden onderzocht met multivariate regressieanalyses in Paragraaf 7.4. Er wordt gekeken 
naar correlaties tussen onafhankelijke variabelen in Paragraaf 7.1 omdat hoge correlaties erop 
kunnen duiden dat variabelen voor een deel hetzelfde meten en dat ze in multivariate regressie-
analyses tot multicollineariteit kunnen leiden waardoor de coëfficiënten niet betrouwbaar 
kunnen worden geschat. Daarnaast wordt gekeken of de variabelen in de univariate analyses van 
Paragraaf 0 een samenhang hebben met het aantal dodelijke ongevallen en letselongevallen per 
100.000 inwoners conform de hypothesen die zijn geformuleerd in Paragraaf 3.5. Bij enkele 
variabelen is ook rekening gehouden met de verdeling van dodelijke ongevallen naar snelheids-
limiet in Paragraaf 5.2. De variabelen die niet worden geselecteerd, worden als eerste besproken 
omdat er door deze keuze geen rekening met multicollineariteit door deze variabelen gehouden 
hoeft te worden. 

Ouderdom bebouwing 
De gemiddelde ouderdom van de bebouwing is matig tot sterk gecorreleerd aan bevolkings-
dichtheid, het aandeel gebiedsontsluitingswegen in de weglengte en de nabijheid van 
voorzieningen. Deze variabele lijkt vooral te beschrijven hoe ruimtelijke kenmerken in de loop 
van de jaren zijn veranderd in de stedenbouw en verkeersplanning. Aangezien het geen op 
zichzelf staande verklarende variabele is en tot multicollineariteit in analyses kan leiden, maakt 
hij geen onderdeel uit van de multivariate regressieanalyses in Paragraaf 7.4.  
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Nabijheid van voorzieningen 
In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat studiegebieden (grotendeels overeenkomend met 4-
positiepostcodebieden) waar bewoners scholen en winkels op kleinere afstand kunnen bereiken, 
een hoger aantal dodelijke ongevallen en letselongevallen per 100.000 inwoners hebben. Een 
mogelijke verklaring is dat gebieden met nabije scholen en winkels meer voorzieningen hebben 
die extra verkeer vanuit andere gebieden aantrekken. De uitkomsten in Tabel 7.2 laten echter op 
het niveau van plaatsen hetzelfde verband zien. Aangezien scholen en winkels voor dagelijkse 
levensmiddelen hoofdzakelijk de bevolking van de plaats bedienen, is het niet aannemelijk dat 
het verband op het niveau van plaatsen wordt verklaard door aantrekking van verkeer van buiten 
de plaats. De hypothese voor nabijheid wordt niet ondersteund door de uitkomsten. Daarom 
worden nabijheidsvariabelen niet verder getoetst in Paragraaf 7.4. 

Lengte solitaire fietspaden in verhouding tot de weglengte in verblijfsgebieden 
In Paragraaf 7.1 werd geconstateerd dat het aandeel fietskilometers langs gebiedsontsluitings-
wegen een sterk negatieve correlatie heeft met de verhouding tussen de lengte van solitaire 
fietspaden en de weglengte in verblijfsgebieden. En dat het grootste deel van deze sterke 
correlatie te verklaren is doordat in steden met lage dichtheid van gebiedsontsluitingswegen en 
een laag aandeel fietskilometers langs gebiedsontsluitingswegen veel solitaire fietspaden zijn 
aangelegd. Volgens Tabel 7.2 gaat de aanwezigheid van solitaire fietspaden in verblijfsgebieden 
samen met een lager aantal dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners. Het is aannemelijker dat 
deze correlatie wordt verklaard door een andere variabele zoals het aandeel fietskilometers langs 
gebiedsontsluitingswegen dan door de variabele zelf (deze variabelen zijn sterk gecorreleerd). De 
analyses in Paragraaf 5.2 laten zien dat minder dan 20% van de dodelijke ongevallen in plaatsen 
met meer dan 40.000 inwoners in verblijfsgebieden gebeurt terwijl de aanwezigheid van solitaire 
fietspaden maar een van de kenmerken van een verblijfsgebied is. De verhouding van de lengte 
aan solitaire fietspaden tot de weglengte in verblijfsgebieden maakt dan ook geen onderdeel uit 
van de multivariate regressieanalyses in Paragraaf 7.4. Overigens kunnen solitaire fietspaden wel 
van belang om op netwerkniveau fietsverkeer van gebiedsontsluitingswegen te scheiden, 
bijvoorbeeld door een goede aansluiting te geven op een fietstunnel om een gebiedsontsluitings-
weg ongelijkvloers te kruisen (zie ook de discussie in Paragraaf 8.2.5). 

Aandeel inwoners van 65 jaar of ouder 
Het verband tussen het aantal dodelijke en letselongevallen per 100.000 inwoners en het 
aandeel inwoners van 65 jaar of ouder is volgens Tabel 7.2 niet significant. Aangezien de 
variabele op het niveau van plaatsen geen grote verklarende waarde lijkt te hebben, wordt hij 
niet meegenomen in de multivariate regressieanalyses in Paragraaf 7.4. 

Aanwezigheid van parallelvoorzieningen langs gebiedsontsluitingswegen 
Er is in Hoofdstuk 3 geen hypothese geformuleerd ten aanzien van variabelen voor het ontwerp 
van wegvakken, maar volgens het Kennisnetwerk SPV (2020b) is het afwikkelen van langzaam 
verkeer op een fietspad of parallelweg een belangrijk kenmerk voor de veiligheid van gebieds-
ontsluitingswegen. De analyses in Hoofdstuk 5 laten zien dat een groot aandeel van de dodelijke 
ongevallen gebeurt langs gebiedsontsluitingswegen en met kwetsbare verkeersdeelnemers. De 
uitkomsten in Tabel 7.2 stemmen overeen met deze verwachting, namelijk een significant lager 
aantal dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners in plaatsen met een groter aandeel gebieds-
ontsluitingswegen met parallelvoorzieningen. Deze variabele wordt dan ook geselecteerd voor de 
multivariate analyses in de volgende paragraaf. 

Bevolkingsdichtheid 
De bevolkingsdichtheid is een geschikte variabele voor verdere toetsing in multivariate regressie-
analyses. De correlatie met de meeste andere variabelen is zwak tot matig en de samenhang met 
dodelijke en letselongevallen in de univariate regressieanalyses is in overeenstemming met de 
hypothesen. Deze variabele wordt meegenomen in de multivariate regressieanalyses in 
Paragraaf 7.4. 
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Aandeel gebiedsontsluitingswegen in weglengte en fietsgebruik langs deze wegen 
De variabele voor het aandeel van gebiedsontsluitingswegen in weglengte is sterk gecorreleerd 
met en overlapt inhoudelijk gezien met de variabele voor aan aandeel van de op de fiets 
afgelegde afstand langs gebiedsontsluitingswegen. Om multicollineariteit te vermijden worden 
beide variabelen in de volgende paragraaf in separate multivariate regressieanalyses 
opgenomen. 

7.4 Multivariate regressie op het aantal ongevallen per 
inwoner 
Zoals toegelicht in Paragraaf 7.3 zijn twee separate multivariate negatieve binomiale regressie-
analyses uitgevoerd op geregistreerde dodelijke ongevallen en letselongevallen per 100.000 
inwoners. Tabel 7.3 beschrijft een regressieanalyse met de bevolkingsdichtheid, het aandeel 
gebiedsontsluitingswegen in de totale weglengte en aanwezigheid van parallelvoorzieningen 
langs gebiedsontsluitingswegen. Een hogere bevolkingsdichtheid gaat samen met meer 
letselongevallen per 100.000 inwoners. Voor dodelijke ongevallen is de richting van het verband 
in overeenstemming met de hypothese maar is het verband niet statistisch significant. Een groter 
aandeel gebiedsontsluitingswegen in de weglengte gaat samen met significant meer dodelijke en 
letselongevallen per 100.000 inwoners. We vinden geen significante verbanden met het aandeel 
parallelvoorzieningen in de lengte van gebiedsontsluitingswegen. 
 

Tabel 7.3. Multivariate negatieve binomiale regressieanalyses op geregistreerde dodelijke ongevallen en letselongevallen per 100.000 inwoners in plaatsen 

met minstens 40.000 inwoners (N=71) 

Variabele 

Dodelijke ongevallen Letselongevallen 

Totaal Kwetsbaren Totaal Kwetsbaren 

Bevolkingsdichtheid 
(inwoners/km2/1000) 

-0,06 
(-0,13 tot -0,00) 

-0,06 
(-0,13 tot 0,02) 

0,14 
(0,09 tot 0,20)** 

0,16 
(0,10 tot 0,22)** 

Aandeel gow in weglengte (%) 0,04 
(0,01 tot 0,07)** 

0,04 
(0,01 tot 0,08)* 

0,03 
(0,01 tot 0,06)** 

0,03 
(0,01 tot 0,06)* 

Aandeel lengte gow (tertiary) 
met parallel-voorziening (%) 

-0,003 
(-0,009 tot 0,003) 

-0,004 
(-0,011 tot 0,004) 

0,002 
(-0,003 tot 0,007) 

0,001 
(-0,004 tot 0,007) 

* / ** significant bij 5% / 1% overschrijdingskans 

 
Tabel 7.4 beschrijft een regressieanalyse met als onafhankelijke variabelen de bevolkingsdichtheid, 
het aandeel fietskilometers langs gebiedsontsluitingswegen en aanwezigheid van parallel-
voorzieningen langs gebiedsontsluitingswegen. De richting van de verbanden is in 
overeenstemming met de verwachting volgens de hypothesen maar niet alle verbanden zijn 
statistisch significant. Het aandeel fietskilometers langs gebiedsontsluitingswegen heeft wel een 
significant positieve relatie met het aantal dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners. Een 
hogere bevolkingsdichtheid gaat samen met een significant hoger aantal letselongevallen per 
100.000 inwoners. 
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Tabel 7.4. Multivariate negatieve binomiale regressieanalyses op geregistreerde dodelijke ongevallen en letselongevallen in plaatsen met minstens 40.000 

inwoners (N=71) 

Variabele 

Dodelijke ongevallen Letselongevallen 

Totaal Kwetsbaren Totaal Kwetsbaren 

Bevolkingsdichtheid 
(inwoners/km2/1000) 

-0,04 
(-0,09 tot 0,02) 

-0,03 
(-0,09 tot 0,03) 

0,17 
(0,11 tot 0,22)** 

0,19 
(0,13 tot 0,25)** 

Aandeel fietskm langs gow 
fietstelweek (%) 

0,02 
(0,01 tot 0,03)** 

0,02 
(0,01 tot 0,03)** 

0,01 
(0,00 tot 0,01) 

0,01 
(0,00 tot 0,01) 

Aandeel lengte gow (tertiary) 
met parallel-voorziening (%) 

-0,004 
(-0,010 tot 0,001) 

-0,004 
(-0,011 tot 0,002) 

0,000 
(-0,005 tot 0,005) 

0,000 
(-0,006 tot 0,005) 

* / ** significant bij 5% / 1% overschrijdingskans 

 
Dat relaties niet significant zijn betekent niet dat het verband niet bestaat. Het aantal studie-
eenheden is met 71 plaatsen redelijk klein. Het is mogelijk dat verbanden wel significant zouden 
zijn bij een groter aantal studie-eenheden.  

7.5 Onderscheid naar type gebiedsontsluitingsweg 
De groep gebiedsontsluitingswegen kan worden opgesplitst in twee groepen met een ongeveer 
even grote lengte, namelijk enerzijds met als fclass in OSM tertiary en anderzijds met als fclass in 
OSM secondary, primary of trunk. Aangezien het aandeel gebiedsontsluitingswegen in de 
weglengte ook in Paragraaf 7.4 een belangrijke variabele bleek, beschrijft deze paragraaf een 
aanvullende multivariate regressieanalyses op het totaal aantal dodelijke ongevallen en 
letselongevallen. Tabel 7.5 laat zien dat voor dodelijke ongevallen voor de aanwezigheid van 
gebiedsontsluitingswegen met fclass secondary, primary of trunk van belang is. De relatie met 
het aandeel gebiedsontsluitingswegen met fclass tertiary roads is net niet statistisch significant. 
Bij letselongevallen liggende verhoudingen omgekeerd. De relatie met de aanwezigheid van 
gebiedsontsluitingswegen met fclass tertiary roads is het sterkst. De relatie met de aanwezigheid 
van gebiedsontsluitingswegen met fclass secondary, primary of trunk is niet statistisch significant.  
 

Tabel 7.5. Multivariate 

negatieve binomiale 

regressieanalyses op 

geregistreerde dodelijke 

ongevallen en 

letselongevallen per 100.000 

inwoners met onderscheid 

naar type 

gebiedsontsluitingswegen op 

basis van fclass in OSM. 

  
Variabele Dodelijke 

ongevallen 
Letsel-

ongevallen 

Bevolkingsdichtheid (inwoners/km2/1000) -0,07 
(-0,14 tot -0,01)* 

0,15 
(0,09 tot 0,20)** 

Aandeel gow in de weglengte met OSM 
fclass tertiary (%) 

0,03 
(0,00 tot 0,07) 

0,04 
(0,01 tot 0,07)** 

Aandeel gow in de weglengte met OSM 
fclass secondary, primary of trunk (%) 

0,06 
(0,02 tot 0,10)** 

0,02 
(-0,01 tot 0,05) 

Aandeel lengte gow (tertiary) met parallel-
voorziening (%) 

-0,003 
(-0,009 tot 0,003) 

0,002 
(-0,003 tot 0,007) 

* / ** significant bij 5% / 1% overschrijdingskans 
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7.6 Samenvatting, conclusies en discussie 
In aansluiting op de hypothesen 2 t/m 6 uit Hoofdstuk 3 (zie Hoofdstuk 5 voor hypothese 1), 
kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
2. Plaatsen met een oudere bebouwing hebben meer geregistreerde dodelijke en letsel-

ongevallen per 100.000 inwoners 
De ouderdom van de bebouwing hangt zeer sterk samen met diverse ruimtelijke 
kenmerken. Die andere variabelen, bijvoorbeeld het aandeel gebiedsontsluitingswegen in 
de totale weglengte, zijn waarschijnlijk de verklaring voor de samenhang. 

3. Een hogere bevolkingsdichtheid gaat samen met meer letselongevallen per 100.000 
inwoners.  

In overeenstemming met de hypothese zien we meer dodelijke ongevallen per 100.000 
inwoners in dichter bevolkte plaatsen. Dit verband is statistisch significant in univariate 
analyses maar in de meeste multivariate analyses is het verband niet significant. 

4. Een groter aandeel gebiedsontsluitingswegen in de weglengte gaat samen met meer 
dodelijke ongevallen en letselongevallen per 100.000 inwoners.  

Dit is overeenkomstig de hypothese. Als we met de klassen uit OSM de 
gebiedsontsluitingswegen verder verdelen in de groep tertiary versus secondary, primary 
of trunk dan blijkt de laatste groep het sterkst samen te hangen met dodelijke ongevallen 
en de eerste groep met letselongevallen.  

5. Plaatsen waar een groter aandeel van de op de fiets afgelegde afstand langs en bij het 
oversteken van gebiedsontsluitingswegen wordt afgelegd, zijn minder verkeersveilig.  

6. De uitkomsten van de analyses bieden geen ondersteuning voor de hypothese dat nabijheid 
van voorzieningen samengaat met een hoger niveau van verkeersveiligheid 

Bij de analyse van nabijheidsvariabelen moet er rekening mee worden gehouden dat de 
nabijheid van voorzieningen zoals scholen en winkels voor dagelijkse levensmiddelen sterk 
is gecorreleerd met diverse andere ruimtelijke variabelen, bijvoorbeeld de ouderdom van 
de bebouwing, de bevolkingsdichtheid en het aandeel gebiedsontsluitingswegen in de 
totale weglengte. Vanwege deze sterke onderlinge relaties tussen variabelen is het de 
vraag of de hypothese voor nabijheid van voorzieningen goed getoetst kan worden in een 
cross-sectioneel onderzoek zoals de voorliggende studie. 
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Na een samenvatting van achtergronden en literatuur in Paragraaf 8.1 worden in Paragraaf 8.2 
de uitkomsten van de empirische analyses bediscussieerd. De beperkingen van dit onderzoek en 
mogelijkheden om die in toekomstig onderzoek te ondervangen worden besproken in Paragraaf 
8.3. In Paragraaf 8.4 en 8.5 zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd. In de hoofdstukken 
van Deel 2 zijn zowel analyses op geregistreerde dodelijke ongevallen als letselongevallen 
gepresenteerd. De letselongevallen zijn toegevoegd om een het beeld te verbreden maar de 
uitkomsten zijn minder betrouwbaar vanwege de grote onderregistratie van niet-dodelijke 
ongevallen (Houwing, 2017). Om die reden beperken we de hoofdconclusies in dit hoofdstuk tot 
de relaties met dodelijke ongevallen. 

8.1 Achtergronden 

8.1.1 Ontwikkeling van stedenbouw, verkeersplanning en verkeersveiligheid 
In de afgelopen eeuw zijn Nederlandse steden voortdurend gegroeid en is er dankzij het 
ruimtelijkeordeningsbeleid nog steeds een duidelijke scheiding tussen stad en platteland. Na de 
Tweede Wereldoorlog wordt geanticipeerd op de opkomst van de auto met rechte stratenpatronen 
en royale profielen in wederopbouwwijken. In die tijd werd scheiding van verkeerssoorten gezien 
als belangrijkste oplossing voor verkeersonveiligheid. Het aantal verkeersdoden bereikte in 
Nederland een hoogtepunt in de jaren ’70. In die periode groeide de aandacht voor verkeers-
veiligheid in de stedenbouw en verkeersplanning. Dat kwam onder meer tot uiting in de opkomst 
van het woonerf om woonstraten leefbaar te maken en als reactie op de toenemende dominantie 
van de auto. Daarbij wordt de oplossing voor verkeersveiligheid meer gezocht in het mengen van 
verkeersoorten bij een verlaagde rijsnelheid. In een studie van Hilbers (1996) in de jaren ’90 
bleek inderdaad dat vooroorlogse wijken het minst veilig zijn en wijken gebouwd na 1970 het 
veiligste. Vanaf de jaren ’90 wordt binnen, bij of nabij grote steden gebouwd in ‘VINEX-wijken’. In 
die periode wordt meer gevarieerd gebouwd en is er geen dominante stedenbouwkundige trend 
zoals het woonerf in de periode ervoor. Binnen het verkeersveiligheidsbeleid heeft de Duurzaam 
Veilig-visie in die periode haar intrede gedaan en werden bijvoorbeeld grote 30km/uur-zones 
geïntroduceerd.  

8.1.2 Literatuur over ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid 
Onder ruimtelijke inrichting verstaan we in dit onderzoek de combinatie van grondgebruik en het 
wegennetwerk op het niveau van gebieden en niet de inrichting op wegvak- of kruispuntniveau 
waarvoor ander onderzoek beschikbaar is. Onderzoek naar ruimtelijke inrichting en verkeers-
veiligheid lijkt nog in de kinderschoenen te staan. Volgens een internationale reviewstudie van 
Merlin, Guerra en Dumbaugh (2020) gaan onderzoeken zelden uit van een helder theoretisch 
kader en maken ze onvoldoende onderscheid tussen blootstelling en risico. Dit verklaart volgens 
hen dat veel uitkomsten uit onderzoeken tegenstrijdig zijn. Bovendien zijn sommige factoren 
zowel aan blootstelling als risico gerelateerd. Bijvoorbeeld, meer verkeer en meer langzaam 
verkeer zoals voetgangers en fietsers zorgen voor meer blootstelling aan risico, maar dragen 
tegelijkertijd bij aan lagere snelheden (Ewing & Dumbaugh, 2009; Marshall & Garrick, 2011) 

8 Discussie, conclusies en aanbevelingen 
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waardoor de kans op ongevallen ernstig letsel bij ongevallen wordt verkleind. Uit de grotendeels 
buitenlandse literatuur kunnen de volgende conclusies worden getrokken (Dumbaugh & Rae, 
2009; Merlin, Guerra & Dumbaugh, 2020; Slop & Van Minnen, 1994): 
 De verkeersonveiligheid binnen de bebouwde kom is vooral een probleem van het langzaam 

verkeer dat in conflict komt met snelverkeer. 
 In gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid gebeuren meer ongevallen maar minder 

dodelijke ongevallen omdat de afloop daar minder ernstig is. 
 Rond scholen en winkels gebeuren meer ongevallen maar Nederlandse onderzoekers 

verwachten dat verblijfsgebieden met winkels en scholen als geheel veiliger zijn omdat 
kwetsbare verkeersdeelnemers deze dan te voet of per fiets kunnen bereiken zonder 
gebiedsontsluitingswegen over te steken. 

 Een grotere lengte aan verkeersaders met hogere snelheidslimieten binnen steden gaat 
samen met meer ongevallen en meer ernstige ongevallen.  

 
Op basis van de literatuur zijn hypothesen geformuleerd die in een empirisch onderzoek zijn 
getoetst en die in de volgende paragrafen worden besproken. 

8.2 Discussie empirische analyses 
Om de hypothesen ten aanzien van ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid te toetsen is een 
empirisch onderzoek uitgevoerd, gericht op ongevallen binnen de bebouwde kom. Om uitspraken 
te doen over stedelijk gebied zijn de meeste analyses ingeperkt tot de 71 Nederlandse plaatsen 
(ook wel ‘kernen’) die anno 2019 minstens 40.000 inwoners hadden. In Hoofdstuk 5 is gekeken 
naar de verdeling van ongevallen over de ruimte. In Hoofdstuk 6 en 7 is de samenhang 
onderzocht tussen een aantal ruimtelijke kenmerken en het aantal geregistreerde dodelijke 
ongevallen per 100.000 inwoners. Vanwege onderregistratie is het aantal geregistreerde 
letselongevallen minder betrouwbaar. Er kan wel een beeld van de relatie met ongevallen met 
motorvoertuigen mee worden gevormd. Daarom is ook de relatie onderzocht met het aantal 
geregistreerde letselongevallen per 100.000 inwoners. De veronderstelling bij dit gebruik van het 
aantal inwoners als expositiemaat is dat bewoners in een voldoende groot gebied uitgaande van 
de BREVER wet (Behoud van REistijd en VERplaatsing) een vergelijkbare tijd besteden aan 
verplaatsingen binnen het gebied (Hupkes, 1977; Mokhtarian & Chen, 2004). Om deze aanname 
recht te doen zijn industriegebieden en gebieden met grootschalige retailfuncties zoals 
woonboulevards geen onderdeel van de studiegebieden. Voor de beschrijvende analyses in 
Hoofdstuk 6 vormen 4-positie postcodegebieden exclusief industrieterreinen de studiegebieden. 
Op dit niveau is het nog steeds mogelijk dat het ene gebied meer verkeer aantrekt dan het 
andere gebied. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat vooroorlogse woonwijken vaker dicht rond 
stadscentra liggen en meer doorgaand verkeer naar de centra te verwerken krijgen dan nieuwere 
uitbreidingswijken die vaker perifeer gelegen zijn. Daarom zijn de hypothesen in Hoofdstuk 7 
kwantitatief getoetst op het niveau van plaatsen (ook wel ‘kernen’) die zijn gevormd door de 
studiegebieden van Hoofdstuk 6 samen te voegen. 

8.2.1 Conflict kwetsbare verkeersdeelnemers en snel gemotoriseerd verkeer 
In Hoofdstuk 5 is de hypothese onderzocht dat het conflict tussen kwetsbare verkeersdeelnemers 
en snel gemotoriseerd verkeer dominant is in de verkeersonveiligheid in steden. Kraay, 
Mathijssen en Wegman (1982) stelden begin jaren ’80 dat de verkeersonveiligheid binnen de 
bebouwde kom vooral een probleem is van het langzaam verkeer dat in conflict komt met 
snelverkeer. Om te toetsen in hoeverre dat nog steeds het geval is, beschrijft Hoofdstuk 5 de 
vervoerswijze van verkeersdoden bij ongevallen binnen de bebouwde kom, de snelheidslimiet bij 
die ongevallen en de tegenpartij. In de periode 2005 t/m 2019 vormen voetgangers, fietsers, 
brom- en snorfietsers en scootmobielberijders binnen de bebouwde kom 70% van alle verkeers-
doden en ze komen het vaakst om het leven bij ongevallen met zwaardere vervoerswijzen op 
wegen met een snelheidslimiet van 50 of 70 km/uur. Deze conclusie geldt nog sterker naarmate 
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een gemeente meer verstedelijkt is en in en rond centra van grotere plaatsen. Bijvoorbeeld, in en 
rond centra van plaatsen met meer dan 40.000 inwoners valt 80% tot 90% van de slachtoffers 
onder kwetsbare verkeerdeelnemers, terwijl het aandeel binnen de bebouwde kom van minder 
verstedelijkte plaatsen en binnen grotere plaatsen op meer dan 1,5 km van het centrum ca. 60% 
is. Conflicten tussen kwetsbare verkeersdeelnemers en snel gemotoriseerd verkeer vormen nog 
steeds een belangrijk onderwerp voor de verkeersveiligheid in stedelijke gebieden. 

8.2.2 Ouderdom van bebouwing en verkeersveiligheid 
In Hoofdstuk 6 en 7 is de hypothese getoetst dat oudere bebouwing samengaat met meer verkeers-
onveiligheid, oftewel dat gebieden met een oudere bebouwing een hoger aantal dodelijke 
ongevallen en letselongevallen per 100.000 inwoners hebben dan nieuwere gebieden. De 
uitkomsten van de analyses ondersteunen deze hypothese. Dat geldt vooral voor gebieden met 
veel bebouwing uit de periode van voor de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouwperiode. 
Voor gebieden met een bebouwing vanaf de jaren ’70 zijn de verschillen klein. Ook stadsdelen die 
vanaf half jaren ’90 in het kader van de VINEX zijn gebouwd, hebben lage aantallen dodelijke en 
letselongevallen per 100.000 inwoners. Dat de uitbreidingswijken die half jaren ’90 in het kader 
van de VINEX zijn gebouwd, net als de woonerfwijken uit de jaren ’70, een laag aantal 
geregistreerde dodelijke ongevallen en letselongevallen per 100.000 inwoners hebben, is vanuit 
beleidsmatig oogpunt gunstig. Het is de vraag of dit ons ook iets leert over hoe ruimtelijke 
inrichting ingezet kan worden voor de verdere ontwikkeling van verkeersveiligheidsbeleid. De 
bouwperiode van wijken zegt op zichzelf weinig over de inrichting.  
 
Op het niveau van 4-positiepostcode gebieden zou het verband met de ouderdom van de 
bebouwing mede veroorzaakt kunnen worden doordat oudere wijken dichter bij stedelijke centra 
liggen en meer doorgaand verkeer naar de centra verwerken. In en rond stedelijke centra ligt het 
aantal dodelijke en letselongevallen ongevallen per 100.000 inwoners hoger dan in de periferie 
van plaatsen. Echter, aangezien we de relatie tussen de ouderdom van bebouwing en verkeers-
onveiligheid ook duidelijk zien op het niveau van plaatsen, is dit niet alleen het gevolg van een 
meer centrale ligging van oudere wijken binnen steden. De relatie met de bouwperiode is 
waarschijnlijk het gevolg van een samenspel van diverse andere kenmerken van de ruimtelijke 
inrichting die door trends in de stedenbouw en verkeersplanning in de loop der jaren zijn 
veranderd. Oudere wijken zijn gemiddeld wat dichter bevolkt dan nieuwere wijken, voorzieningen 
zoals scholen en supermarkten zijn binnen een kleinere afstand bereikbaar en gebiedsontsluitings-
wegen hebben een groter aandeel in de totale weglengte. Deze drie kenmerken, bevolkings-
dichtheid, nabijheid van voorzieningen en dichtheid van gebiedsontsluitingswegen komen hierna 
aan bod. 

8.2.3 Bevolkingsdichtheid 
Volgens Ewing en Dumbaugh (2009) hebben dichtbevolkte gebieden een hoger aandeel langzaam 
verkeer in de modal split. Dat zou resulteren in meer conflicten met gemotoriseerd verkeer maar 
ook in lagere snelheden waardoor de afloop van ongevallen minder ernstig is. Volgens hen is dit 
de verklaring waarom een hoge bevolkingsdichtheid samengaat met minder dodelijke ongevallen 
maar met meer letselongevallen. In eerder Nederlands onderzoek is ook gevonden dat in 
dichtbevolkte gemeenten van 2000 t/m 2009 minder ernstige ongevallen per inwoner werden 
geregistreerd (Houwing et al., 2012). In Hoofdstuk 6 en 7 is de hypothese getoetst dat een hogere 
bevolkingsdichtheid samengaat met minder verkeersdoden per 100.000 inwoners. De verbanden 
die in dit onderzoek zijn gevonden laten inderdaad deze trend zien, maar in de meeste multivariate 
analyses die voor de toetsing van de hypothesen zijn uitgevoerd (zie Hoofdstuk 7), was het 
verband niet statistisch significant. Verder zien we bij de analyse op 4-positiepostcodegebieden 
in Hoofdstuk 6 alleen voor de groep gebieden met de laagste bevolkingsdichtheid een duidelijk 
verschil met andere categorieën. 
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8.2.4 Aanwezigheid van gebiedsontsluitingswegen 
Volgens Merlin, Guerra en Dumbaugh (2020) blijkt uit internationaal onderzoek dat een grotere 
lengte aan verkeersaders met hogere snelheidslimieten binnen steden samengaat met meer 
ongevallen en meer ernstige ongevallen, ook als wordt gecontroleerd voor het aantal voertuig-
kilometers. Dit sluit aan op de bevinding dat snelheidsreductie in gebieden zoals de Zone 30 in 
Nederland de verkeersveiligheid verbetert (Elvik, 2001; Janssen & Verhoef, 1989). Vooral grote 
Zones 30 verminderen de lengte aan gebiedsontsluitingswegen met een hogere snelheidslimiet. 
Voor de vraag hoe groot deze gebieden maximaal mogen zijn is echter geen ongevalsonderzoek 
beschikbaar (Van Minnen, 1999). 
 
In Hoofdstuk 6 en 7 is de hypothese getoetst dat een groter aandeel gebiedsontsluitingswegen in 
de weglengte samengaat met meer verkeersonveiligheid. Een daarmee samenhangende hypothese 
is dat een groter aandeel van de door fietsers afgelegde afstand langs of bij het oversteken van 
gebiedsontsluitingswegen samengaat met meer verkeersonveiligheid. Dat de twee hypothesen 
samenhangen blijkt onder meer uit een hoge correlatie tussen het aandeel gebiedsontsluitings-
wegen in de weglengte en het aandeel van de door fietsers afgelegde afstand binnen plaatsen. 
De uitkomsten van het onderzoek ondersteunen de hypothesen. Er blijkt geen groot verschil in 
uitkomsten gebaseerd op het totaal aantal geregistreerde dodelijke en letselongevallen en 
uitkomsten gebaseerd op dodelijke en letselongevallen waarbij kwetsbare verkeersdeelnemers 
betrokken zijn. 
 
Er is ook onderzocht of er een onderscheid binnen de gebiedsontsluitingswegen te maken is. 
Voor dit onderzoek zijn gebiedsontsluitingswegen gedefinieerd als wegen met een snelheidslimiet 
van 50 of 70 km/uur die als functional class in OSM tertiary, secondary, primary of trunk hebben. 
In een aanvullende analyse zijn deze wegen gesplitst in twee groepen die ongeveer een gelijke 
lengte vertegenwoordigen: enerzijds lager in de wegenhiërarchie tertiary en anderzijds hoger in 
de wegenhiërarchie secondary, primary of trunk. De laatste groep hangt het sterkst samen met 
dodelijke ongevallen en de eerste groep met letselongevallen. Mogelijke verklaringen zijn dat op 
de groep secondary, primary of trunk hogere rijsnelheden voorkomen waardoor de kans op 
dodelijk letsel groter wordt (Aarts & Van Schagen, 2006). Binnen de groep tertiary komen 
waarschijnlijk het vaakst grijze wegen voor zoals in Afbeelding 8.1. Deze straten hebben een 
limiet van 50 km/uur, fietsstroken en langsparkeervakken voor toegang tot de langs gelegen 
winkels. De rijsnelheden zullen hier lager liggen dan op vaak ruimer ontworpen wegen zoals in de 
eerstgenoemde categorie, zie bijvoorbeeld in Afbeelding 8.2 twee wegen met een snelheidslimiet 
van 50 km/uur die in OSM als primary road zijn gecategoriseerd. 
 

Afbeelding 8.1.  

Wegen met een 

snelheidslimiet van 50 

km/uur die in OSM als 

tertiary road zijn 

gecategoriseerd in OSM; 

uitsneden van foto’s op 

straatniveau (CycloMedia, 

2020). 
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Afbeelding 8.2.  

Wegen met een 

snelheidslimiet van 50 

km/uur die in OSM als 

primary road zijn 

gecategoriseerd in OSM; 

uitsneden van foto’s op 

straatniveau (CycloMedia, 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Een voordeel van een minder dicht netwerkwerk van gebiedsontsluitingswegen is dat fietsers 
minder afstand afleggen langs gebiedsontsluitingswegen waar ze in conflict kunnen komen met 
snel gemotoriseerd verkeer. Een vraag die in dit kader ook interessant is, is of gebiedsontsluitings-
wegen een rol spelen in de routekeuze van fietsers. Met Fietstelweekgegevens van 2015 t/m 
2017 is een vergelijking gemaakt tussen de daadwerkelijk gereden routes en de verdeling van het 
fietsverkeer over het netwerk als alle fietsers de kortste route zouden hebben gekozen. De 
aanwezigheid van gebiedsontsluitingswegen lijkt geen grote rol te spelen in de routekeuze van 
fietsers. Dat in stedelijk gebied grofweg de helft van de per fiets afgelegde afstand langs gebieds-
ontsluitingswegen wordt gereden komt blijkbaar vooral doordat ze onderdeel uitmaken van 
rechtstreekse routes van herkomst naar bestemming. Verder blijkt dat gemiddeld ca. 3 km/uur 
sneller wordt gefietst tijdens ritten langs gebiedsontsluitingswegen dan tijdens ritten door 
verblijfsgebieden. Dit kan te maken hebben met kenmerken van de gebiedsontsluitingswegen 
zoals geasfalteerde fietspaden en voorrang op zijwegen. Het is ook mogelijk dat deze ritten zijn 
geregistreerd binnen een andere groep fietsers met een ander snelheidsgedrag dan fietsers 
waarbij ritten zijn geregistreerd die meer door verblijfsgebieden voeren. 

8.2.5 Solitaire fietspaden 
In dit onderzoek is ook gekeken naar de verhouding van de lengte aan solitaire fietspaden ten 
opzichte van de weglengte in verblijfsgebieden. Aangezien slechts een klein deel van de dodelijke 
ongevallen in verblijfsgebieden is geregistreerd, is het niet aannemelijk dat deze variabele een 
sterke directe relatie heeft met het aantal dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners. Solitaire 
fietspaden kunnen samen met fietstunnels en fietsbruggen echter wel een belangrijke rol spelen 
om fietsers zoveel mogelijk door verblijfsgebieden te laten fietsen in plaats van langs gebieds-
ontsluitingswegen. Ze worden bijvoorbeeld toegepast zoals in Afbeelding 8.3. Door de aansluiting 
die dit solitaire fietspad geeft op een fietstunnel is dit een belangrijke verbinding voor fietsers om 
routes te kunnen kiezen door verblijfsgebieden. De verhouding van de lengte aan solitaire 
fietspaden ten opzichte van de weglengte in verblijfsgebieden bleek sterk gecorreleerd met het 
aandeel fietskilometers langs of bij het oversteken van gebiedsontsluitingswegen.  
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Afbeelding 8.3.  

Solitair fietspad 

aansluitend op een 

fietstunnel om een 

gebiedsontsluitingsweg 

ongelijkvloers te kruisen 

(CycloMedia, 2020). 

 

 

 

 

  

 

8.2.6 Nabijheid van voorzieningen 
Buitenlandse literatuur suggereert dat er veel ongevallen gebeuren rond voorzieningen zoals 
scholen en winkels (Merlin, Guerra & Dumbaugh, 2020). Anderzijds is in Nederlandse literatuur 
gesuggereerd dat nabijheid van voorzieningen eraan kan bijdragen dat deze op loop- of 
fietsafstand binnen 30km/uur-zones beschikbaar zijn waardoor kwetsbare verkeersdeelnemers 
minder vaak gebiedsontsluitingswegen over hoeven te steken (Slop & Van Minnen, 1994). 
Aangezien dit onderzoek zich primair richt op het niveau van verblijfsgebieden en plaatsen, is de 
hypothese geformuleerd dat op het schaalniveau van verblijfsgebieden en plaatsen nabijheid van 
voorzieningen zoals scholen en winkels gunstig is voor de verkeersveiligheid. In dit onderzoek 
hebben we een omgekeerd verband gevonden voor de nabijheid van zowel scholen en 
kinderopvangvoorzieningen als supermarkten en andere winkels voor dagelijkse levensmiddelen. 
Gebieden (4-positie postcodegebieden) waar bewoners op een kortere afstand scholen en 
winkels kunnen bereiken, hebben een groter aantal dodelijke ongevallen en letselongevallen per 
100.000 inwoners. Een mogelijke verklaring is dat gebieden met nabije scholen en winkels meer 
voorzieningen hebben die extra verkeer vanuit andere gebieden aantrekken. Echter, we vinden 
hetzelfde verband op het niveau van plaatsen. Voor de nabijheid van een treinstation vinden we 
geen verband met het aantal geregistreerde dodelijke en letselongevallen.  
 
Er zijn verschillende mogelijke verklaringen waarom we geen steun voor de hypothese hebben 
gevonden. Ten eerste moet er rekening mee worden gehouden dat de nabijheid van voorzieningen 
zoals scholen en winkels voor dagelijkse levensmiddelen sterk is gecorreleerd met diverse andere 
ruimtelijke variabelen, bijvoorbeeld de ouderdom van de bebouwing, de bevolkingsdichtheid en 
het aandeel gebiedsontsluitingswegen in de totale weglengte. Vanwege deze sterke onderlinge 
relaties tussen variabelen is het de vraag of de hypothese voor nabijheid van voorzieningen goed 
getoetst kan worden in een cross-sectioneel onderzoek zoals de voorliggende studie. De samen-
hang is niet alleen een statistisch probleem. De nabijheid van voorzieningen in oudere wijken is 
mogelijk voor een deel bereikt met een dichter netwerk van gebiedsontsluitingswegen dat voor 
een deel bestaat uit grijze wegen waar binnen een krap profiel een stroomfunctie wordt 
gecombineerd met een erftoegangsfunctie voor kleinere winkels zoals in Afbeelding 8.1. In 
nieuwere wijken zijn vaker grotere winkelcentra die zijn gescheiden van gebiedsontsluitingswegen, 
zie bijvoorbeeld Afbeelding 8.4. Daarnaast weten we nog niet precies hoe nabijheid samenhangt 
met het verplaatsingsgedrag. Slop en Van Minnen (1994) suggereerden dat de aanwezigheid van 
scholen en supermarkten eraan zou kunnen bijdragen dat mensen die voorzieningen zouden 
kunnen bereiken zonder gebiedsontsluitingswegen over te steken. In een gebied met nabije 
voorzieningen zullen voor bewoners gemiddeld genomen niet alleen de voorzieningen binnen 
hun eigen verblijfsgebied dichterbij zijn maar ook de voorzieningen in aangrenzende verblijfs-
gebieden. Mogelijk maken veel mensen gebruik van de extra keuzevrijheid die dat biedt en 
maken ze ook meer gebruik van scholen en winkels waarvoor ze alsnog een gebiedsontsluitings-
weg moeten oversteken. 
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Afbeelding 8.4.  

Foto van winkelcentrum de 

Heyhoef dat eind jaren ’90 

is geopend in de wijk 

Tilburg Reeshof 

(CycloMedia, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8.3 Beperkingen van dit onderzoek 
In deze paragraaf worden beperkingen van dit onderzoek besproken. De eerste drie paragrafen 
gaan over beperkingen door de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens, namelijk van de 
gebruikte ongevalsgegevens (afhankelijke variabele) in Paragraaf 8.3.1, de expositiegegevens in 
Paragraaf 8.3.5 en de onafhankelijke variabelen in Paragraaf 8.3.3. Paragraaf 8.3.5, 8.3.4 en 
8.3.6 gaan in op methodologische aspecten. 

8.3.1 Ongevalsgegevens 
Deze studie is gebaseerd op geregistreerde doden (Hoofdstuk 5) en dodelijke ongevallen en 
geregistreerde letselongevallen (Hoofdstuk 6 en 7). Hoewel rond de 30% van de dodelijke 
fietsongevallen (meestal fietsongevallen waar geen motorvoertuig bij betrokken is) niet wordt 
geregistreerd (Schepers et al., 2020), ligt voor andere vervoerswijzen de registratiegraad boven 
de 90% (SWOV, 2020c). Bij niet-dodelijke ongevallen ligt de registratiegraad voor alle vervoers-
wijzen veel lager. Letselongevallen zonder motorvoertuigen worden nauwelijks geregistreerd 
(Wijlhuizen & Bos, 2020). Met de analyses op geregistreerde letselongevallen kunnen voorzichtig 
uitspraken worden gedaan over de relatie tussen ruimtelijke kenmerken en letselongevallen met 
motorvoertuigen. Om de toekomst ook uitspraken te kunnen doen over de relatie met 
letselongevallen en ernstige ongevallen zonder motorvoertuigen, bijvoorbeeld enkelvoudige 
fietsongevallen en aanrijdingen tussen fietsers, zouden ambulancegegevens gebruikt kunnen 
worden (Wijlhuizen & Bos, 2020). 

8.3.2 Expositiegegevens 
In deze studie is het aantal inwoners als expositiemaat gebruikt. De aanname is dat bewoners 
zich gemiddeld even vaak en lang verplaatsen (de BREVER wet, zie Hupkes, 1977; Mokhtarian & 
Chen, 2004). De veronderstelling is dat bewoners in plaatsen, exclusief de industrieterreinen, 
vergelijkbare hoeveelheden verkeer genereren. Er zijn mede door ruimtelijke kenmerken wel 
verschillen in voorkeuren voor vervoermiddelen waardoor gemeenten bijvoorbeeld verschillen in 
het aandeel fietsgebruik (Rietveld & Daniel, 2004). Hoewel ca. 40% van de verkeersdoden in 
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stedelijke gebieden fietsers zijn, lijkt het aandeel fietsverkeer geen grote invloed te hebben op 
het aantal verkeersdoden (Schepers & Heinen, 2013; Stipdonk & Reurings, 2012). Een belangrijke 
conclusie van dit onderzoek is dat een groter aandeel gebiedsontsluitingswegen in de weglengte 
samengaat met meer dodelijke ongevallen per aantal inwoners. Waarschijnlijk zou deze conclusie 
niet anders zijn als andere expositiegegevens beschikbaar waren. Merlin, Guerra en Dumbaugh 
(2020) trokken deze conclusie ook uit buitenlandse studies waarin werd gecontroleerd voor het 
aantal voertuigkilometers. Met meer gegevens over de afstand die met de auto en per fiets 
wordt afgelegd zou wel meer zekerheid verkregen kunnen worden voor de Nederlandse situatie 
en zou een beter onderscheid gemaakt kunnen worden tussen de invloed van ruimtelijke 
kenmerken op risico en expositie.  

8.3.3 Onafhankelijke variabelen 
Voor het effect van wegvak- en kruispuntkenmerken op verkeersveiligheid is al veel ander 
onderzoek beschikbaar waaronder voor- en nastudies waarmee met grotere zekerheid causale 
verbanden vastgesteld kunnen worden. In deze studie is een cross-sectioneel onderzoek waarin 
vooral is gezocht naar variabelen die de ruimtelijke kenmerken van plaatsen en wijken beschrijven. 
Hiermee kunnen geen causale verbanden worden vastgesteld, bijvoorbeeld omdat hierdoor 
moeilijk statistisch gecontroleerd kan worden voor wegvak- en kruispuntkenmerken. Het 
toevoegen van gegevens op wegvak- en kruispuntniveau zou het onderzoek sterker maken, maar 
mogelijk ook een andere onderzoeksaanpak vergen (zie ook de volgende paragraaf). 

8.3.4 Schaalniveau 
Een nadeel van gebieden als studie-eenheid is dat ook hierdoor moeilijker gecontroleerd kan 
worden voor wegvak- en kruispuntkenmerken. Een mogelijkheid om deze beperking te 
overwinnen is de toepassing van een case-control aanpak. Vandenbulcke, Thomas en Panis 
(2014) voerden bijvoorbeeld een case-control studie uit door de locaties van fietsongevallen in 
Brussel te vergelijken met controlelocaties zonder ongeval. Controlelocaties waren geselecteerd 
op basis van een model voor de verdeling van het fietsverkeer over het wegennetwerk waardoor 
deze een vergelijkbare hoeveelheid fietsverkeer zouden moeten hebben als de ongevalslocaties. 
Met deze aanpak konden zowel locatiekenmerken zoals de aanwezigheid van een fietsvoorziening 
als gebiedskenmerken zoals de afstand tot de dichtstbijzijnde school in de studie worden 
betrokken. Gebiedsvariabelen zouden in deze aanpak ook bepaald kunnen worden door gebieds-
kenmerken binnen een bepaalde straal rond de ongevals- en controlelocaties te bepalen. Een 
voorwaarde voor de toepassing van deze aanpak is dat er goede expositiegegevens beschikbaar 
zijn voor de selectie van controlelocaties. 

8.3.5 Ruimtelijke correlatie 
De meeste hypothesen in Hoofdstuk 7 zijn kwantitatief getoetst op het niveau van plaatsen. Een 
belangrijke reden daarvoor is dat de veronderstelling dat gelijke aantallen inwoners een 
vergelijkbare hoeveelheid verkeer genereren beter te onderbouwen is op het niveau van plaatsen 
dan op het niveau van de 4-cijferige postcodegebieden die in Hoofdstuk 6 als studiegebieden 
werden gebruikt. Bij 4-cijferige postcodegebieden is de kans groter dat het ene gebied meer 
verkeersaantrekkende functies heeft dan het andere gebied. Toetsing van de hypothesen op het 
niveau van de 4-cijferige postcodegebieden van in Hoofdstuk 6 heeft wel als voordeel dat de 
analyse dan op een groter aantal gebieden is gebaseerd en de statistische power (kans om een 
eventueel effect te kunnen vinden) groter is. In dat geval zouden wel andere statistische analyses 
moeten worden gebruikt. De bebouwde kommen van de meeste Nederlandse plaatsen grenzen 
niet aan elkaar waardoor we kunnen aannemen dat de verkeersveiligheid in die plaatsen niet 
ruimtelijke gecorreleerd is. Dat geldt echter niet voor de gebieden waaruit een plaats bestaat. Er 
kan sprake zijn van ruimtelijke correlatie, bijvoorbeeld doordat een drukke weg waar veel 
ongevallen gebeuren de grens vormt tussen twee gebieden. Het is dan min of meer arbitrair aan 
welk gebied de ongevallen worden toegedeeld waardoor aantallen ongevallen per gebied niet 
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onafhankelijk van elkaar zijn en andere methoden gebruikt moeten worden dan de negatieve 
binomiale regressie die in Hoofdstuk 7 is gebruikt (zie bijvoorbeeldBlangiardo & Cameletti, 2015). 

8.3.6 Causaliteit versus correlatie 
De grootste beperking voor onderzoek naar de relatie tussen verkeersveiligheid en ruimtelijke 
inrichting is waarschijnlijk dat er door het schaalniveau moeilijk voor- en nastudies verricht 
kunnen worden om causale relaties aan te kunnen tonen. Volgens Elvik (2011) kunnen 
onderzoekers uitkomsten van multivariate analyses tot op zekere hoogte wel interpreteren als 
causaal als aan een aantal criteria wordt voldaan. Het kan helpen om te beginnen met het 
formuleren van hypothesen op basis van theorieën en het onderzoek in richten op het toetsen 
van die hypothesen (Bryman, 2012). Het belangrijkste criterium bij het toetsen is volgens Elvik 
(2011) om te controleren voor mogelijk verstorende variabelen. Mogelijk kan een aangepaste 
onderzoeksopzet zoals de case-control aanpak (zie Paragraaf 8.3.4) helpen om voor extra 
variabelen te controleren. Het is echter de vraag of het lukt om dat volledig te doen. Door 
historische trends in de stedenbouw en verkeerskunde gaan sommige variabelen op veel plaatsen 
samen. De grijze wegen zoals in Afbeelding 8.1 komen het meeste voor in wijken met veel 
vooroorlogse bebouwing, terwijl dit soort smalle wegprofielen met fietsstroken en winkels weinig 
zullen voorkomen in wijken die vanaf de jaren ’70 zijn gebouwd. Als de ruimtelijke kenmerken tot 
op straatniveau sterk gecorreleerd zijn, zal het mogelijk zelfs met een case-control aanpak 
moeilijk zijn om verschillende oorzakelijke factoren te onderscheiden. Dit maakt het des te 
belangrijker om hypothesen goed theoretisch te onderbouwen en niet te snel harde conclusies 
uit correlaties te trekken. 

8.4 Conclusies 
Op basis van de literatuur en de bevindingen van onderzoek naar geregistreerde dodelijke 
ongevallen in de periode 2005 t/m 2019 binnen de bebouwde kom van Nederlandse steden, en 
rekening houdend met de genoemde beperkingen van het onderzoek, kunnen we de volgende 
conclusies trekken: 
1. Ongeveer 70% van de verkeersdoden is te betreuren onder kwetsbare verkeersdeelnemers 

(voetgangers, fietsers, brom- en snorfietsers en scootmobielberijders) en ze komen het vaakst 
om het leven bij ongevallen met zwaardere vervoerswijzen op wegen met een snelheidslimiet 
van 50 of 70 km/uur. Nabij en rond stadscentra ligt het aandeel kwetsbare verkeersnemers 
onder verkeersdoden op 80% tot 90%. 

2. Plaatsen met een oudere bebouwing hebben meer geregistreerde dodelijke ongevallen per 
100.000 inwoners. Binnen plaatsen hebben gebieden met veel bebouwing uit de periode van 
voor de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouwperiode een hoog aantal doden per 
100.000 inwoners. Voor gebieden met een bebouwing vanaf de jaren ’70 (woonerfwijken 
vanaf de jaren ’70 en VINEX-wijken vanaf half jaren ’90) zijn de onderlinge verschillen klein.  

3. Er zijn nog te veel onzekerheden om harde conclusies te trekken over de relatie met de 
bevolkingsdichtheid. De richting van het verband met deze factor stemde overeen met de 
hypothese maar de uitkomsten waren niet statistisch significant. 

4. Een groter aandeel gebiedsontsluitingswegen in de weglengte gaat samen met meer 
dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners.  

5. Plaatsen waar een groter aandeel van de op de fiets afgelegde afstand langs en bij het 
oversteken van gebiedsontsluitingswegen wordt afgelegd, zijn minder verkeersveilig. De 
aanwezigheid van gebiedsontsluitingswegen lijkt in steden geen grote rol te spelen in de 
routekeuze van fietsers. Verder lijkt de gemiddelde reissnelheid van fietsers langs 
gebiedsontsluitingswegen ca. 3 km/uur hoger te liggen dan elders. 

6. Nabijheid van scholen en winkels gaat niet samen met een lager aantal doden per 100.000 
inwoners. 
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De hypothesen die vooraf waren geformuleerd worden ondersteund door de uitkomsten, met 
uitzondering van de hypothese die was geformuleerd voor bevolkingsdichtheid en nabijheid. 
Voor bevolkingsdichtheid is het verband wel in de verwachte richting maar is de relatie niet 
statistisch significant. Voor nabijheid van voorzieningen is de richting van het verband ook niet in 
overeenstemming met de hypothese die vooraf was geformuleerd. Het bleek in dit onderzoek 
nauwelijks uit te maken of de analyses werden uitgevoerd op alle geregistreerde dodelijke 
ongevallen of alleen dodelijke ongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers. Gezien de eerste 
conclusie is dat niet verassend want binnen stedelijk gebied is bij de grote meerderheid van de 
dodelijke ongevallen een kwetsbare verkeersdeelnemers betrokken.  
 
Om het beeld van verkeersveiligheid te verbreden is voor de aspecten in conclusie 2 t/m 4 ook 
het aantal geregistreerde letselongevallen per 100.000 inwoners in de periode 2015 t/m 2019 
geanalyseerd. Vanwege de onderregistratie in de verkeersongevallenregistratie zijn de uitkomsten 
uit die analyses alleen toepasbaar op ongevallen waar motorvoertuigen bij betrokken zijn als 
vervoerswijze van een slachtoffer of van de tegenpartij. De laatste drie conclusies gelden ook 
voor geregistreerde letselongevallen in stedelijk gebied. Voor bevolkingsdichtheid geldt dat een 
hogere bevolkingsdichtheid statistisch significant samengaat met meer letselongevallen per 
100.000 inwoners. 

8.5 Aanbevelingen 
Dit rapport is ingeleid met de constatering dat er al in de jaren ’80 en ’90 behoefte was om het 
belang van verkeer en verkeersveiligheid meer een plaats te geven in de ruimtelijke ordening 
(DHV, 1993; Poppe et al., 1994). Als uitwerking van deze wens in het Nationaal Verkeers- en 
Vervoersplan is de ‘Mobiliteitsscan’ ontwikkeld als instrument voor analyses gericht op 
ruimtelijke planvorming en het effect daarvan op mobiliteit en duurzaamheid (Rijkswaterstaat, 
2020b). Verkeersveiligheid maakt nog geen onderdeel uit van de Mobiliteitsscan, mede omdat 
daarvoor kennis ontbreekt. Uit deze studie kunnen we concluderen dat ook in de huidige situatie 
kennis ontbreekt om nieuwe ruimtelijke plannen kwantitatief te toetsen op het aspect 
verkeersveiligheid. Wel kunnen kwalitatieve aanbevelingen worden geformuleerd. 
 
Uit dit onderzoek en de literatuur blijkt dat een lagere dichtheid van gebiedsontsluitingswegen 
binnen de bebouwde kom samengaat met een betere verkeersveiligheid. De dichtheid van 
gebiedsontsluitingswegen is lager naarmate verblijfsgebieden groter zijn, wat inhoudt dat grote 
verblijfsgebieden samenhangen met een betere verkeersveiligheid. Verblijfsgebieden zo groot 
mogelijk en aaneengesloten maken is een van de functionele eisen voor de wegcategorisering 
volgens de Duurzaam Veilig-visie (CROW, 1997).  
 
Voor uitbreidingswijken bevelen we aan om te streven naar zo groot mogelijke verblijfsgebieden 
en om gebiedsontsluitingswegen duurzaam veilig in te richten, met onder andere veilige 
oversteekmogelijkheden zoals fietstunnels, fietsbruggen en rotondes. We hebben geen brede 
evaluatie van de toepassing van een Duurzaam Veilige-weginrichting uitgevoerd in het kader van 
deze studie. De evaluatie van Duurzaam Veilig laat zien dat de implementatie van de visie 
dodelijke en ernstige ongevallen heeft voorkomen (zie bijvoorbeeld de evaluatie door 
Weijermars & Wegman, 2011) en dat zou bijgedragen kunnen hebben aan het hoge niveau van 
verkeersveiligheid in wijken die afgelopen decennia zijn gebouwd. Fietstunnels en fietsbruggen, 
zeker als ze aansluiten op fietsroutes door verblijfsgebieden, dragen eraan bij dat fietsers minder 
afstand afleggen langs en bij het oversteken van gebiedsontsluitingswegen. Als ze die toch moeten 
oversteken vergroot een rotonde met vrijliggende fietspaden hun veiligheid (Van Minnen, 1995). 
In de aanbeveling is nadruk gelegd op de toepassing van de eerste functionele eis uit het 
Handboek Categorisering van wegen op duurzaam veilige basis (CROW, 1997): “Maak verblijfs-
gebieden zo groot mogelijk en aaneengesloten”. Zowel de uitkomsten van het literatuur-
onderzoek (Merlin, Guerra & Dumbaugh, 2020) als de uitkomsten van de studie in Deel 2 van dit 
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rapport bieden steun voor het belang van deze functionele eis omdat grote verblijfsgebieden 
leiden tot een lagere dichtheid van gebiedsontsluitingswegen. 
 
In bestaand gebied een deel van de gebiedsontsluitingswegen afgewaardeerd moeten worden en 
conform de huidige richtlijnen ingericht kunnen worden als een erftoegangsweg met een 
snelheidslimiet van 30 km/uur, terwijl de overblijvende gebiedsontsluitingswegen duurzaam 
veilig worden ingericht met onder meer vrijliggende fietspaden of andere parallelvoorzieningen. 
Helaas zullen er grijze wegen overblijven waar de functies van erftoegang en doorstroming met 
elkaar concurreren, en het vanwege die laatste functie niet lukt om de weg af te waarderen. Voor 
toegang tot winkels en woningen kan bijvoorbeeld sprake zijn van langsparkeren en de ruimte 
voor vrijliggende fietspaden zal vaak ontbreken. In de toekomst zou voor deze grijze wegen de 
nieuw te ontwikkelen categorie 30km/uur-gebiedsontsluitingsweg (GOW30) toegepast kunnen 
worden (Dijkstra & Van Petegem, 2019).  
 
In dit onderzoek hebben we gevonden dat een hogere dichtheid aan gebiedsontsluitingswegen 
met een snelheidslimiet van 50 km/uur of 70 km/uur in een gebied samengaat met een hoger 
aantal dodelijke ongevallen per 100.000 inwoners. Snelheid speelt een belangrijke rol bij 
dodelijke ongevallen (Aarts & Van Schagen, 2006). Als het lukt om op deze wegen met de GOW30 
lagere rijsnelheden af te dwingen en wellicht ook een deel van het doorgaand verkeer te weren, 
dan mag verwacht worden dat het aantal dodelijke ongevallen op deze wegen afneemt. Dijkstra 
en Van Petegem (2019) bevelen aan om straten waar geen fietspad kan worden aangelegd aan te 
wijzen als GOW30. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het aantal dodelijke ongevallen 
per 100.000 inwoners in en rond stadscentra hoog ligt en dat bij deze ongevallen vaak kwetsbare 
verkeersdeelnemers om het leven komen. Om die reden zou in meer centraal gelegen stadsdelen 
ook het instellen van een limiet van 30 km/uur overwogen kunnen worden. Een recent 
onderzoek in opdracht van vijftien gemeenten en de Vervoersregio Amsterdam (VRA) laat zien 
dat het belangrijk is om lagere snelheden met maatregelen zoals drempels af te dwingen op 
drukke 30km/uur-wegen. Op grijze’ wegen – drukke straten zonder fietspad waar tot voor kort 
meestal 50 werd gereden – liggen de rijsnelheden nog te hoog en gebeuren er veel ongevallen 
(Andriesse, 2021). 
 
In aansluiting op de bovenbeschreven twee aanbevelingen voor de praktijk bevelen we twee 
onderzoeken aan: 
 verder onderzoek naar de maximale grootte van verblijfsgebieden; 
 verdere uitwerking van de inrichtingseisen en evaluatie van de verkeersveiligheidseffecten 

van de GOW30. 
 
Van Minnen (1999) concludeerde eind jaren ’90 op basis van een theoretische analyse en 
modelstudies dat het lastig was om scherpe grenzen aan te geven voor de acceptabele grootte 
van verblijfsgebieden. De maximale grootte zou afhangen van lokale omstandigheden en 
praktijkervaring was er destijds alleen met gebieden kleiner dan 100 ha. Algemeen zou gelden 
dat bij een Zone 30 groter dan 200 ha het niet meer mogelijk is om de etmaalintensiteiten op 
erftoegangswegen op aanvaardbare hoogte te houden. Inmiddels komen in de praktijk Zones 30 
voor die groter zijn dan 200 ha, zie Paragraaf 6.4.2. Gezien het hoge niveau van verkeersveilig-
heid dat steden met deze grote verblijfsgebieden en lage dichtheden van gebiedsontsluitingswegen 
hebben weten te bereiken, is het aan te bevelen om het functioneren van deze gebieden te 
bestuderen en na te gaan wat gezien de praktijkervaringen een acceptabele grootte is. Het zou 
passen in de huidige discussie over 30 km/uur als standaard snelheidslimiet binnen de bebouwde 
kom om de functionaliteitseis ‘zo groot mogelijke verblijfsgebieden’ met praktijkervaringen te 
actualiseren. Eventuele risico’s die een grote Zone 30 heeft binnen het verblijfsgebied, zou goed 
afgewogen moeten worden tegen de risico’s op gebiedsontsluitingswegen. Aan de tweede 
aanbeveling wordt al invulling gegeven met een uitwerking van inrichtingseisen voor de GOW30. 
Een benadering van de wegcategorisering zoals in deze studie met bestanden zoals OSM (zie 
Paragraaf 4.1.4) en Cyclomedia-beelden uit verschillende perioden (CycloMedia, 2020) zou in 
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toekomstig onderzoek gebruikt kunnen worden om gebiedsontsluitingswegen te identificeren 
waar de snelheidslimiet naar 30 km/uur is verlaagd en om vast stellen in hoeverre daar wordt 
voldaan aan de inrichtingseisen die voor de GOW30 worden ontwikkeld. 
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