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Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van kennis over veiligheidsaspecten van fiets- en 
parkeervoorzieningen langs gebiedsontsluitingswegen (GOW, limiet 50 km/uur) nabij kruispunten 
met erftoegangswegen (ETW, 30 km/uur of lager) binnen de bebouwde kom. 
 
Het onderzoek bouwt voort op een SWOV-onderzoek naar verschillen in veiligheid tussen 
verschillende typen fietsvoorzieningen op gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom.1 
Naast de bevinding dat fietspaden veiliger zijn dan fietsstroken, bleek uit die studie dat de 
aanwezigheid van parkeervoorzieningen langs de GOW samengaat met een twee maal zo hoog 
fietsongevallenrisico, óók op wegen met fietspaden. Het is niet bekend welk deel van die 
fietsongevallen op kruispunten plaatsvond, maar naar verwachting geldt voor wegen met een 
vrijliggend fietspad het verhoogde risico door parkeren vooral nabij kruispunten; op de 
wegvakken zijn de fietsers immers gescheiden van het autoverkeer.  
Een mogelijke oorzaak van het verhoogde risico bij kruispunten is de belemmering van het zicht 
van automobilisten op het fietspad door geparkeerde voertuigen. In dat geval zal het voornamelijk 
gaan om conflicten tussen rechts afslaande motorvoertuigen waarbij het pad van rechtdoor 
gaande fietsers op het fietspad wordt gekruist.  
In dit onderzoek is daarom gekeken naar risico’s van fiets-motorvoertuigongevallen op GOW-ETW-
kruispunten en het effect van parkeervakken langs de GOW’s. De onderzoeksvragen luidden als 
volgt:  
 
 Verhogen parkeervoorzieningen langs GOW’s met fietspaden nabij GOW-ETW-kruispunten de 

kans op fiets-motorvoertuigongevallen?  
 Wat is een acceptabele of veilige afstand van parkeervoorzieningen langs GOW’s tot GOW-

ETW-kruispunten?  
 
Voor de antwoorden op de onderzoeksvragen – en voor meer inzicht in de rol van parkeervoor-
zieningen bij fietsongevallen in het algemeen – zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 
 Een literatuuronderzoek naar de risico’s van parkeren langs gebiedsontsluitingswegen voor 

fietsers in het algemeen en rond kruispunten in het bijzonder.  
 De ontwikkeling van een onderzoeksdatabase van kruispuntlocaties met bijbehorende 

ongevallengegevens, verkeersgegevens en infrastructurele kenmerken. Deze database is 
gebaseerd op (open) geodatabronnen en GIS-analyses voor het identificeren van kruispunten, 
het vastleggen van kruispuntkenmerken en koppelen van de verschillende benodigde 
gegevens. 

 Analyse van BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland) op parkeerongevallen 
met fietsers: ongevallen waarbij geparkeerde voertuigen of parkeermanoeuvres een rol spelen.  

 De ontwikkeling van Crash Prediction Models (CPM’s) van 3-taks GOW-ETW-kruispunten met 
de afstand van parkeervoorzieningen tot het kruispunt als risicofactor.   

 
1. Petegem, J.W.H. van, Schepers, P. & Wijlhuizen, G.J. (2021). The safety of physically separated cycle tracks 

compared to marked cycle lanes and mixed traffic conditions in Amsterdam. In: European Journal of Transport and 

Infrastructure Research, vol. 21, nr. 3, p. 19-37. 

Samenvatting 
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Conclusies parkeerafstand  

Effect parkeerafstand 
De kern van dit onderzoek bestaat uit verkennende analyses van fiets-motorvoertuigongevallen 
op kruispunten met behulp van verkeersongevallenmodellen, ook wel Crash Prediction Models 
(CPM’s) genoemd. Daarmee is onderzocht hoe verkeersgegevens en kruispuntkenmerken 
samenhangen met fiets-motorvoertuigongevallen op kruispunten. De uitkomsten van deze 
analyses geven inzicht in het effect van parkeren nabij kruispunten en van verschillende andere 
risicofactoren op kruispuntongevallen tussen fietsers en motorvoertuigen. Uit een van de 
analyses komt de indicatie dat op kruispunten met parkeervakken op een afstand van 5-10 m 
84% minder fiets-motorvoertuigongevallen plaatsvinden dan op kruispunten met parkeervakken 
op 0-5 m afstand (significantie van een p-waarde 0,04). Deze analyse is uitgevoerd op een 
selectie van 3-taks GOW-ETW-kruispunten binnen de bebouwde kom in de provincie Utrecht op 
ongevallen in de periode 2007-2020. Het gevonden effect sluit aan op bevindingen uit een conflict-
observatiestudie uit de Verenigde Staten,2 waarbij werd gevonden dat parkeervoorzieningen op 
wegvakken tot meer fietsconflicten leiden op kruispunten.  

Richtlijn veilige afstand 
Een duidelijke aanbeveling voor een veilige parkeervakafstand langs GOW’s als richtlijn binnen de 
ASVV3 is op basis van dit onderzoek niet direct te geven. De analyse geeft weliswaar een indicatie 
dat parkeervoorzieningen langs GOW’s nabij kruispunten een rol spelen in een verhoogd ongevals-
risico, maar welke afstand veilig is, is niet aan te geven. In de wet is een bepaling opgenomen dat 
parkeren (op de rijbaan) niet is toegestaan binnen 5 meter van het kruispunt. Dit zou ten minste 
ook voor de aanwezigheid van parkeervakken langs GOW’s moeten gelden. Voor een goed zicht 
op het fietspad in de aanloop naar het kruispunt, bij het opdraaien van het kruispunt en het 
kruisen van het fietspad is dit echter waarschijnlijk onvoldoende. De onderzoeksresultaten geven 
weliswaar aan dat het risico op fiets-motorvoertuigongevallen op kruispunten met parkeervakken 
op 5-10 m lager is dan op kruispunten met parkeervakken op 0-5 m, maar dit wil niet zeggen dat 
een afstand groter dan 5 m per definitie een veilige afstand zou zijn. Een afstand van iets meer 
dan 5 m ligt immers ook op de grens van de onveiligere afstandsklasse 0-5 m. De veilige afstand 
zou ook boven de 10 m kunnen liggen. Voor het vaststellen van een ontwerprichtlijn binnen de 
ASVV is het daarom raadzaam om behalve naar deze resultaten ook te kijken naar zichtlijnen 
en -afstanden.  

Maatregel veilige afstand 
Hoe een nieuwe richtlijn ook gaat luiden: het zal vaak relatief goedkoop en eenvoudig zijn om 
bestaande situaties daaraan te laten voldoen. Vaak kunnen parkeervakken zonder al te 
ingrijpende maatregelen worden opgeheven en tot berm worden getransformeerd, zolang er 
geen afwateringsputten op of langs de betreffende parkeervakken liggen. Draagvlak van 
omwonenden of aanliggende bedrijven zal mogelijk moeilijker zijn te verwerven dan de nodige 
middelen voor de maatregel. 

 
2. Carter, D.L., Hunter, W.W., Zegeer, C.V., Stewart, J.R. & Huang, H.F. (2006). Pedestrian and Bicyclist Intersection 

Safety Indices: Final Report. Publication No. FHWA-HRT-06-125. Pedestrian Bicycle Information Center, Highway 

Safety Research Center, University of North Carolina & Federal Highway Administration FHWA, McLean VA. 

3. CROW (2021). ASVV 2021; Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen Binnen de Bebouwde Kom. Publicatie 740. 

CROW, Ede. 
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Aanvullende conclusies  

Drempels bij kruispunten 
Een bijkomend onderzoeksresultaat is dat uit de analyse naar voren komt dat drempels een sterk 
reducerend effect hebben op het risico op fiets-motorvoertuigongevallen. Zowel voor ongevallen 
met letsel als voor het totaal aantal fiets-motorvoertuigongevallen is gevonden dat op kruispunten 
waar drempels aanwezig waren respectievelijk 54% een 44% minder (letsel)ongevallen worden 
verwacht. Aangezien ruim 70% van de fiets-motorvoertuigongevallen op GOW’s op kruispunten 
plaatsvindt en op een groot deel van de onderzochte kruispunten geen drempel aanwezig is, 
heeft de aanleg van drempels ook voor GOW-ETW-kruispunten nog veel potentie.  

Wegvakongevallen 
Andere bevindingen uit het onderzoek hebben betrekking op de risico’s van parkeervoorzieningen 
langs GOW’s op wegvakken in plaats van kruispunten. Hoewel de onderzoeksliteratuur over de 
risico’s van parkeervoorzieningen voor fietsongevallen beperkt is, komt daaruit wel naar voren 
dat parkeervoorzieningen langs de weg tot een verhoogd risico op fietsongevallen leidt. Dit zijn 
primaire parkeerongevallen die bestaan uit botsingen tussen fietsers en motorvoertuigen die een 
parkeermanoeuvre uitvoeren en botsingen met openslaande deuren, en secundaire parkeer-
ongevallen zoals een val of botsing met een ander motorvoertuig na een uitwijkmanoeuvre van 
een fietser voor een openslaande deur of parkeermanoeuvre. Van de fiets-motorvoertuig-
ongevallen met letsel die zijn geregistreerd in BRON en plaatsvonden op wegvakken met een 
limiet van 50 km/uur, blijkt dat ongeveer 17% is aan te duiden als parkeerongeval. Dit aandeel is 
hoog te noemen wanneer we in aanmerking nemen dat, volgens een schatting van adviesbureau 
Sweco,4 op slechts een beperkt deel van de wegen met een limiet van 50 km/uur parkeervoor-
zieningen aanwezig zijn. Dit betreft 30% van de wegen met limiet 50 zonder vrijliggende 
fietsvoorziening en 10% van de wegen met vrijliggende fietsvoorzieningen. De onderzoeks-
literatuur en de BRON-analyse ondersteunen daarmee het gevonden verhoogde risico van 
parkeervoorzieningen langs GOW’s in de eerdere SWOV-studie.5  

Bevindingen uit de ontwikkeling van de onderzoeksdatabase 
Tot slot was een van de gestelde doelen binnen het onderzoek om de onderzoeksdatabase 
waarop de CPM’s zijn bepaald te ontwikkelen op basis van GIS-analyses op bestaande geo-
databronnen, zonder terug te vallen op visuele inventarisaties van kruispunten en kenmerken 
daarvan. Dit is deels geslaagd.  
 
Er zijn procedures ontwikkeld voor herkennen van kruispunten in het NWB en de selectie van 
3-taks GOW-ETW-kruispunten daarbinnen. Ook zijn procedures ontwikkeld voor het bepalen van 
verschillende kruispuntkenmerken met behulp van GIS-analyses en de koppeling van bestaande 
databronnen. Wat betreft het bepalen van de afstand van parkeervakken tot het kruispunt bleek 
echter dat in ongeveer 40% van de metingen een fout werd gemaakt van meer dan 5 m. Dit was 
te veel voor de analyse van het effect van deze parkeerafstand op fiets-motorvoertuigongevallen. 
Besloten is daarom om enkele honderden GOW-ETW-kruispunten de parkeerafstand visueel te 
controleren en na te meten en alleen die kruispunten mee te nemen in de analyse.  
 

 
4. Drolenga, H. (2021). In een lagere versnelling? Van 50 naar 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. Wat vinden 

Nederlandse gemeenten hiervan? Is het haalbaar, betaalbaar en beheersbaar? Sweco: 

https://sweco.foleon.com/white-paper/in-een-lagere-versnelling/cover/ 

5. Petegem, J.W.H. van, Schepers, P. & Wijlhuizen, G.J. (2021). The safety of physically separated cycle tracks 

compared to marked cycle lanes and mixed traffic conditions in Amsterdam. In: European Journal of Transport and 

Infrastructure Research, vol. 21, nr. 3, p. 19-37. 

https://sweco.foleon.com/white-paper/in-een-lagere-versnelling/cover/
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De ‘handmatige’ controle van de kruispunten kostte aanzienlijk minder tijd dan de ontwikkeling 
van de procedure om de afstand van parkeervakken tot het kruispunt met GIS-analyses te 
bepalen. Een leerpunt hieruit is dat het niet altijd voordelig zal zijn om weg- en kruispunt-
kenmerken via GIS-analyses te verzamelen ten opzichte van een (gedeeltelijk) handmatige 
inventarisatie. Dit zal onder meer afhangen van het aantal locaties waarvoor de kenmerken 
bepaald moeten worden en de (geometrische) complexiteit van het kenmerk zelf en de objecten 
waarvan deze wordt afgeleid. Daarnaast laat het resultaat zien dat het belangrijk is om de 
resultaten van automatische selecties steekproefsgewijs handmatig te controleren.  
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Bicycle crashes due to parking spaces along distributor roads; Analysis of the 
risk of crashes with motor vehicles near intersections with access roads 
 
This study focuses on knowledge development concerning safety aspects of cycling and parking 
facilities along distributor roads (limit 50 km/h) near intersections with access roads (30 km/h or 
lower) within the urban area. 
 
The present study builds on SWOV research into safety differences between different types of 
bicycle facilities along distributor roads within the urban area.6 Apart from the finding that 
bicycle tracks are safer than bicycle lanes, this previous research showed the presence of parking 
facilities along distributor roads to coincide with double the bicycle crash risk, even on roads with 
bicycle tracks. It is unknown which part of these bicycle crashes occurred on intersections, but on 
roads with bicycle tracks the higher risk on account of parking facilities is expected to particularly 
apply near intersections; on road sections, after all, cyclists and cars are physically separated. A 
possible cause of the increased risk at intersections is that parked vehicles may obstruct a driver’s 
view of the bicycle track. In such cases, the most likely conflicts are between right turning motor 
vehicles crossing with cyclists going straight ahead. Therefore, this study investigated the risk of 
crashes between bicycles and motor vehicles on distributor road/access road intersections, and the 
effect of parking spaces along the distributor roads. The research questions are: 
 
 Do parking facilities along distributor roads with bicycle tracks near distributor/access road 

intersections increase the risk of crashes between bicycles and motor vehicles? 
 What distance to distributor/access road intersections can be considered acceptable or safe 

for parking facilities along distributor roads?  
 
To answer the research question – and to gain more insight into what role parking facilities play 
in bicycle crashes in general – the following was undertaken: 
 A literature study of the risks cyclists run due to parking along distributor roads in general and 

parking near intersections in particular.  
 The development of a research database of intersection locations with the associated crash 

data, traffic data and infrastructural characteristics. This database is based on (open) geodata 
sources and GIS analyses to identify intersections, record intersection characteristics, and link 
the different data needed. 

 Analysis of BRON-registered (Database of Registered Crashes in the Netherlands) bicycle crashes 
involving parked vehicles or parking manoeuvres.  

 Development of Crash Prediction Models (CPMs) for three-legged distributor/access road 
intersections, with the risk factor being the distance of the parking facilities to the 
intersection. 

 
6. Petegem, J.W.H. van, Schepers, P. & Wijlhuizen, G.J. (2021). The safety of physically separated cycle tracks 

compared to marked cycle lanes and mixed traffic conditions in Amsterdam. In: European Journal of Transport and 

Infrastructure Research, vol. 21, nr. 3, p. 19-37. 

Summary 
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Conclusions parking distance  

Parking distance effect 
With the help of road crash models, also called Crash Prediction Models (CPMs), exploratory 
analyses of intersection crashes between bicycles and motor vehicles were made. The models 
were used to study how traffic data and intersection characteristics are linked to crashes 
between bicycles and motor vehicles. The results of the analyses provide insight into the effect of 
parking near intersections and of other risk factors concerning intersection crashes between 
cyclists and motor vehicles. One of the analyses indicates that 84% fewer crashes between 
bicycles and motor vehicles occur at intersections with parking spaces at a distance of 5-10 
metres than when they are at a distance of 0-5 metres (significance of p value of 0.04). This 
analysis was carried out for a selection of three-legged distributor-access road intersections 
within the urban area in the province of Utrecht for crashes in 2007-2020. The effect found is in 
line with the findings of an observational conflict study from the United States,7 which found that 
parking facilities on road sections increase the number of cycling conflicts at intersections.  

Safe distance guideline 
On the basis of the present study, a clear recommendation for a safe distance of parking spaces 
along distributor roads as an ASVV8 guideline cannot directly be given. The analysis does indicate 
that, in the vicinity of intersections, parking facilities along distributor roads contribute to a 
higher crash risk, but what distance is safe cannot be ascertained. There is a legal provision that 
parking (on the carriageway) is prohibited within 5 metres of an intersection. The same should at 
least apply for parking spaces along distributor roads. However, for unimpeded visibility of the 
bicycle track while approaching the intersection, turning onto the intersection, and crossing the 
bicycle track, this will probably not suffice. Although the research results indicate that the risk of 
crashes between bicycles and motor vehicles is lower at intersections with parking spaces at 5-10 
metres than at 0-5 metres, this does not imply that a distance of more than 5 metres is 
necessarily safe. After all, a distance of slightly more than 5 metres is still close to the unsafe 
distance category of 0-5 metres. The safe distance could also start at more than 10 metres. To 
determine an ASVV design guideline it is therefore advisable to broaden the outlook from these 
results to lines of sight and visibility. 

Safe distance measure 
Whatever the new guideline will look like: it will often be relatively cheap and simple to have 
present situations meet the requirements. As long as the parking spaces have no drainage 
provisions, they can often be cancelled and transformed to road shoulders while avoiding too 
intrusive measures. It may be harder to gain support from neighbouring residents or companies 
than to acquire the necessary resources to implement the measure. 

 
7. Carter, D.L., Hunter, W.W., Zegeer, C.V., Stewart, J.R. & Huang, H.F. (2006). Pedestrian and Bicyclist Intersection 

Safety Indices: Final Report. Publication No. FHWA-HRT-06-125. Pedestrian Bicycle Information Center, Highway 

Safety Research Center, University of North Carolina & Federal Highway Administration FHWA, McLean VA. 

8. ASVV is the Dutch national design manual for roads within built-up (urban) areas: CROW (2021). ASVV 2021; 

Aanbevelingen voor Verkeersvoorzieningen Binnen de Bebouwde Kom. Publicatie 740. CROW, Ede. 
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Supplementary conclusions  

Speed humps at intersections 
The study has also shown that speed humps strongly reduce the risk of crashes between bicycles 
and motor vehicles. Both for injury crashes and for the total number of crashes between bicycles 
and motor vehicles, speed humps at intersections are expected to reduce the number of (injury) 
crashes by 54% and 44% respectively. Since over 70% of the distributor road crashes between 
bicycles and motor vehicles occur at intersections and also a large part of the studied 
intersections do not have speed humps, incorporating speed humps into distributor/access road 
intersections has great potential.   

Road section crashes 
Other study findings concern the risk of parking provisions on road sections of distributor roads 
rather than at intersections. Although the research literature about the risk of parking provisions for 
bicycle crashes is limited, it does show that parking facilities along roads increase the risk of bicycle 
crashes. This relates to primary parking crashes, when cyclists crash with motor vehicles performing 
a parking manoeuvre or when they crash into opening doors, and to secondary parking crashes 
such as a fall or crash with another motor vehicle after a cyclist swerves to avoid a primary crash. Of 
the injury crashes between bicycles and motor vehicles registered in BRON and occurring on 50 
km/h road sections, about 17% can be designated as parking crashes. This is quite a significant 
share, bearing in mind that Sweco consultants9 estimate that only a limited part of the 50 km/h 
roads have parking facilities; it concerns 30% of the 50 km/h roads without bicycle tracks and 
10% of the 50 km/h roads with bicycle tracks. The research literature and BRON analysis thus 
support the increased risk of parking facilities along distributor roads that was found in the 
previous SWOV study.10  

Findings from research database development  
Finally, one of the set study objectives was to use GIS analyses on existing geodata sources to 
develop a research database on which the CPMs are based, without having to resort to visual 
inventories of intersections and their characteristics. This objective was partly met. 
 
Procedures were developed to recognise intersections in the Dutch National Roads Database and 
to subsequently select the three-legged distributor/access road intersections. Other procedures 
were developed to determine the different intersection characteristics with the help of GIS 
analyses and by linking existing data sources. Concerning the distance of parking spaces to the 
intersection, it appeared that in about 40% of the measurements a mistake of more than 5 
metres had been made. This was a too serious mistake to allow for an analysis of the effect of 
parking distance on crashes between bicycles and motor vehicles. It was therefore decided to 
visually check and remeasure the parking distance to the distributor/access road intersection in a 
few hundred cases and to restrict the analysis to the remeasured intersections.  
 

 
9. Drolenga, H. (2021). In een lagere versnelling? Van 50 naar 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. Wat vinden 

Nederlandse gemeenten hiervan? Is het haalbaar, betaalbaar en beheersbaar? Sweco: 

https://sweco.foleon.com/white-paper/in-een-lagere-versnelling/cover/ 

10. Petegem, J.W.H. van, Schepers, P. & Wijlhuizen, G.J. (2021). The safety of physically separated cycle tracks 

compared to marked cycle lanes and mixed traffic conditions in Amsterdam. In: European Journal of Transport and 

Infrastructure Research, vol. 21, nr. 3, p. 19-37. 

https://sweco.foleon.com/white-paper/in-een-lagere-versnelling/cover/
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The ‘manual’ check of intersections took considerably less time than developing a procedure to 
determine the parking distance to the intersection by means of GIS analyses. A lesson learned is 
that it will not always be more advantageous to collect road and intersection characteristics by 
means of GIS analyses, rather than by (partly) manual inventories. The chosen method will 
depend on the number of locations that need characterisation and on the (geometric) complexity 
of the characteristic itself and the objects from which it is to be derived. In addition, it has thus 
been shown that it is important to manually and randomly check the results of automatic 
selections.  
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Dit onderzoek is gericht op de ontwikkeling van kennis over veiligheidsaspecten van fiets- en 
parkeervoorzieningen langs gebiedsontsluitingswegen (GOW, limiet 50 km/uur) nabij 
kruispunten met erftoegangswegen (ETW, 30 km/uur of lager) binnen de bebouwde kom.  
 
Recent SWOV-onderzoek in de gemeente Amsterdam laat zien dat GOW binnen de bebouwde 
kom (limiet 50 km/uur) met fietspaden erlangs veiliger zijn dan die met fietsstroken. Ook komt 
uit dat onderzoek naar voren dat GOW met parkeervakken erlangs samengaan met een grotere 
kans op fietsongevallen, ook als er fietspaden langs die GOW liggen (van Petegem, Schepers & 
Wijlhuizen, 2021). Uit het onderzoek kan echter niet worden afgeleid op welke wijze parkeer-
voorzieningen langs GOW’s leiden tot meer fietsonveiligheid en ook niet welk deel van die 
fietsongevallen op wegvakken en kruispunten plaatsvond. Aannemelijk is wel dat de wijze 
waarop parkeervoorzieningen leiden tot meer onveiligheid verschilt bij kruispunten en op 
wegvakken. Dit onderzoek richt zich op kruispunten tussen een GOW en ETW binnen de 
bebouwde kom.  
 
De volgende paragrafen gaan iets nader in op het eerdere SWOV-onderzoek (Paragraaf 1.1) en 
op de (eventuele) richtlijnen voor parkeervoorzieningen nabij kruispunten (Paragraaf 1.2). De 
onderzoeksvragen worden geformuleerd in Pararaaf 1.3. Hoe het onderzoek – en dit rapport – is 
opgezet wordt vervolgens beschreven in Paragraaf 1.4, en hoe het is afgebakend in Paragraaf 1.5.  

1.1 Achtergrond 
Het genoemde onderzoek van SWOV (van Petegem, Schepers & Wijlhuizen, 2021) in de 
gemeente Amsterdam laat zien dat er, gecorrigeerd voor de afgelegde hoeveelheid fiets- en 
motorvoertuigkilometers, 50-60% minder fietsongevallen plaatsvinden op GOW’s met fietspaden 
dan op GOW’s met fietsstroken. Eenzelfde verband werd gevonden in de vergelijking tussen 
fietspaden en fietsers op de rijbaan; dit verband was statistisch alleen als ‘indicatief’ getest (p = 
0,085). Omdat de analyse was uitgevoerd op straatniveau, waarbij zowel fietsongevallen op 
kruispunten als wegvakken zijn meegenomen, kan worden gesproken van een netto positief 
effect op straatniveau.  
 
De aanwezigheid van parkeervoorzieningen bleek juist samen te gaan met een twee keer zo hoog 
fietsongevallenrisico. Voor dit verband leek het type fietsvoorziening opvallend genoeg niet uit te 
maken. Zo bleek een ‘interactie’ tussen type fietsvoorziening en de aanwezigheid van parkeer-
voorzieningen niet significant. Ook uit een modelanalyse met alleen straten met fietspaden (dus 
geen straten met andere typen fietsvoorzieningen) bleek de aanwezigheid parkeervoorziening 
samen te hangen met een verhoogd fietsongevallenrisico.11  

 
11. Verhoogde kans op fietsongevallen bij aanwezigheid van parkeervoorzieningen: factor 2.1 met p < 0,01. Dit betreft 

een niet eerder gepubliceerd resultaat. Zie Bijlage A voor de analyseresultaten. 

1 Inleiding 



 
  

 
  

Titel  Fietsongevallen door parkeervakken langs gebiedsontsluitingswegen 
Rapport  R-2021-32 

Pagina  15 

Het is bekend dat een correlatie nog niet meteen een oorzakelijk verband aangeeft. In theorie 
kan een samenhang met andere factoren (omgeving en wegkenmerken) hebben geleid tot de 
gevonden correlatie tussen parkeervoorzieningen en de kans op fietsongevallen. Er zijn echter 
wel oorzaken denkbaar. Zo zouden op wegvakken mogelijk conflicten kunnen ontstaan bij 
parkeermanoeuvres, bij het in- en uitstappen en door openslaande autodeuren. Bij kruispunten is 
een mogelijk probleem dat geparkeerde voertuigen het zicht van automobilisten op het fietspad 
nabij het kruispunt belemmeren. Afbeelding 1.1 geeft hiervan een voorbeeld. Ook kunnen 
geparkeerde auto’s het zicht van de fietsers beperken bij het oversteken van de GOW. Wanneer 
het gaat om het detecteren van verkeer op de zijtak of bij oversteken wordt ook wel gesproken 
over uitzicht of de zichtdriehoek. Dit onderzoek gaat niet alleen na of parkeervoorzieningen bij 
kruispunten leiden tot een hoger risico op fietsongevallen, maar ook of zichtbeperkingen daarbij 
een rol kunnen spelen door te kijken naar de afstand van de parkeervakken tot het kruispunt.  

1.2 Richtlijnen en maatregelen 
Op dit moment zijn er geen richtlijnen of wettelijke bepalingen die een minimale afstand van 
parkeervakken/-havens tot aan kruispunten voorschrijven. Wel is het volgens het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens12 niet toegestaan om langs de weg of in de berm te parkeren 
binnen een afstand van vijf meter van een kruispunt (RVV-artikel 24 lid 1.a). Ook mag een 
voertuig niet stilstaan (dus ook niet parkeren) binnen vijf meter van een oversteekplaats (RVV-
artikel 23 lid 1.c). Een dergelijke bepaling specifiek voor parkeervakken ontbreekt echter in het 
RVV. Ook in de ontwerprichtlijnen voor wegen binnen de bebouwde kom, de ASVV (CROW, 
2021), is geen richtlijn opgenomen over de afstand van parkeervakken tot het kruispunt.  
 
Kennis over de risico’s van parkeervakken nabij kruispunten zou aanleiding kunnen zijn om een 
aanbeveling voor een minimale afstand op te nemen in de ASVV. Een dergelijke richtlijn zou 
wegbeheerders en ontwerpers helpen bij het vormgeven van nieuwe wegen.  
 
Om bestaande risicovolle situaties aan een nieuwe richtlijn te laten voldoen, hoeven maatregelen 
niet heel ingrijpend te zijn: naar verwachting is het relatief goedkoop en eenvoudig om een 
beperkt aantal parkeervakken nabij het kruispunt op te heffen. Zeker in het geval van een open 
verharding zoals klinkers of tegels, en zonder afwateringsputten op of naast de betreffende 
parkeervakken is dit een fysiek niet al te ingrijpende maatregel. Ook in vergelijking met 
maatregelen op wegvakniveau (zoals bijvoorbeeld het verbreden van fietspaden) is een 
maatregel als deze, die zich concentreert op kruispunten, relatief eenvoudig.  
 

 
12. RVV gepubliceerd op https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2021-07-01 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2021-07-01
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Afbeelding 1.1. Voorbeeld van zichtbeperking vanaf de GOW op fietsers op het fietspad als gevolg van geparkeerde voertuigen. Situatieschetsen vanuit 

verschillende perspectieven bij het naderen van een kruispunt met ETW-zijstraat (rechts).  

  
Zicht vooruit richting het kruispunt Zicht naar achteren 

  
Zicht voor het kruispunt Zicht opzij voor het kruispunt 

  
Zicht naar achteren bij opdraaien op het kruispunt Zicht opzij bij kruisen van het fietspad 
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1.3 Onderzoeksvragen 
Naar aanleiding van het eerdere SWOV-onderzoek (Paragraaf 1.1) en het ontbreken van een 
richtlijn (Paragraaf 1.2) zijn voor dit onderzoek de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:  
 
 Verhogen parkeervoorzieningen langs GOW’s met fietspaden nabij GOW-ETW-kruispunten de 

kans op fiets-motorvoertuigongevallen?  
 Wat is een acceptabele of veilige afstand van parkeervoorzieningen langs GOW’s tot GOW-

ETW-kruispunten? 

1.4 Opzet onderzoek en dit rapport 
In een literatuurstudie is om te beginnen onderzocht wat er – naast het beschreven SWOV-
onderzoek – al bekend is over de risico’s van parkeren langs gebiedsontsluitingswegen voor 
fietsers in het algemeen en rond kruispunten in het bijzonder. De resultaten hiervan zijn 
beschreven in Hoofdstuk 2.  
 
De kern van dit onderzoek is een analyse van fiets-motorvoertuigongevallen op kruispunten. 
Voor deze analyse zijn verkeersongevallenmodellen ontwikkeld, ook wel Crash Prediction Models 
(CPM’s) genoemd. Daarmee is onderzocht hoe verkeersgegevens en kruispuntkenmerken 
samenhangen met fiets-motorvoertuigongevallen op kruispunten. De uitkomsten van deze 
analyses geven inzicht in het effect van parkeren nabij kruispunten en een aantal andere 
risicofactoren op kruispuntongevallen tussen fietsers en motorvoertuigen. De methode en de 
resultaten van de analyses zijn beschreven in Hoofdstuk 5.  
 
Voor de ongevallenanalyses beschreven in Hoofdstuk 5 is een nieuwe onderzoeksdatabase 
opgezet en gebruikt. Deze database bevat locaties van kruispunten met daaraan gekoppeld 
gegevens van ongevallen, verkeersintensiteiten en kruispuntkenmerken. In eerdere onderzoeken 
van SWOV zijn wegkenmerken steeds handmatig ingewonnen aan de hand van Cyclomedia-
wegbeelden op computerschermen (Wijlhuizen, Dijkstra & Van Petegem, 2014; Wijlhuizen et al., 
2017). Nadelen van handmatige inventarisaties zijn dat deze vaak voor een (relatief) beperkt 
gebied en slechts eenmalig worden uitgevoerd. Met de in dit onderzoek gehanteerde methode is 
getracht de verzameling van wegkenmerken ‘schaalbaar’ te maken en herhaalde inwinning van 
gegevens te vereenvoudigen. Dit is gedaan door zo veel mogelijk gebruik te maken van openbare 
databronnen (geodatabases) en daarbij ruimtelijke analyses (GIS-analyses) in te zetten om 
kruispunten in beeld te brengen en de benodigde kruispuntkenmerken vast te leggen in de 
nieuwe onderzoeksdatabase. De databronnen die daarvoor zijn gebruikt staan beschreven in 
Hoofdstuk 3. De ruimtelijke analyses die zijn uitgevoerd om de kruispunten en de benodigde 
kruispuntkenmerken vast te leggen in de database zijn beschreven in Hoofdstuk 4. 

1.5 Afbakening onderzoek 
Dit onderzoek naar het effect van parkeervoorzieningen – en ook de onderzoeksdatabase – 
beperkt zich tot 3-taks kruispunten tussen een GOW en een ETW binnen de bebouwde kom, 
waarbij in ieder geval een fietspad aanwezig is aan de ‘onderzijde’ van het kruispunt, dat wil 
zeggen aan de kant van de ETW-zijstraat (zie Afbeelding 1.2).  
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Afbeelding 1.2. Situatieschets 

van een 3-taks GOW-ETW-

kruispunt met fietspaden  

  

 
 
Deze deelverzameling van kruispunten is gekozen om:  
 de variatie in omstandigheden te beperken; 
 de complexiteit van kruispunten te beperken;  
 het aantal conflicttypen die niet gerelateerd zijn aan de onderzoeksvraag te beperken. 

 
Zoals gezegd zijn ook alleen fiets-motorvoertuigongevallen geanalyseerd. Conflicten met brom- 
en snorfietsen zijn buiten beschouwing gelaten, ook al lijkt de parkeerafstand juist ook voor deze 
vervoerswijzen een relevante risicofactor, gezien hun relatief hoge snelheid. Er is echter geen 
goed onderscheid mogelijk tussen bromfiets- en snorfiets-motorvoertuigongevallen. Omdat 
bromfietsers (en in sommige gemeenten ook snorfietsers) afwisselend op de rijbaan en het 
fietspad rijden, werkt het mogelijk verstorend om deze ongevalstypen mee te nemen in de 
analyse.  
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Dit hoofdstuk geeft een literatuuroverzicht van de relatie tussen parkeren en fietsveiligheid in 
het algemeen en specifiek rond kruispunten. Het onderwerp blijkt slechts beperkt te zijn 
beschreven in de onderzoeksliteratuur. Dit laat zien dat het onderhavige onderzoek zinvol kan 
bijdragen aan kennis over risicoaspecten van parkeren in relatie tot fietsveiligheid. 
 
In een breed onderzoek naar veiligheidsaspecten van verschillende verkeersvoorzieningen werd 
parkeren eerder als relevant veiligheidsprobleem aangeduid (Dijkstra, 2003). Volgens de 
internationale bronnen die in dat onderzoek zijn aangehaald, zouden parkeerongevallen tussen 
de 20 en 45% van het totaal aantal ongevallen uitmaken. Ook uit andere studies komt naar voren 
dat parkeervoorzieningen voor motorvoertuigen in het algemeen risicoverhogend zijn, in het 
bijzonder voor fietsers (Greibe, 2003). De ruimtelijke inrichting speelt hierin een rol. Gebieden 
met veel voorzieningen (zoals gezondheidscentra of winkelgebieden) hebben vaak ook meer 
parkeervoorzieningen. In zulke gebieden is er een hogere omloopsnelheid bij het parkeren dan in 
woongebieden. Een hogere omloopsnelheid, wat betekent dat er veel in- en uitgeparkeerd 
wordt, kan volgens Ewing en Dumbaugh (2009) voor meer ongevallen zorgen. Dat ongevallen 
met geparkeerde voertuigen vaker binnen de bebouwde kom plaatsvinden dan buiten de 
bebouwde kom is voornamelijk omdat binnen de kom meer parkeervoorzieningen aanwezig zijn 
en vaker langs de weg wordt geparkeerd (Pai, 2011). 

2.1 Openslaande deuren  
Er worden verschillende soorten conflicten beschreven in de literatuur. Een van de conflicttypen 
bestaat uit ongevallen met openslaande autodeuren door bestuurders of passagiers van 
geparkeerde motorvoertuigen (Johnson et al., 2013; Hagemeister & Kropp, 2019; Pai, 2011). Het 
gaat hier zowel om openslaande deuren aan de kant van de weg als om openslaande deuren over 
vrijliggende fietspaden. De meeste studies naar dit soort ‘open-deurongevallen’ komen echter uit 
het buitenland en beschouwen vooral fietsstroken, omdat daar in vergelijking met Nederland nog 
maar weinig vrijliggende fietspaden zijn. Op vrijliggende fietspaden lijkt de kans kleiner om een 
open-deurongeval te hebben omdat de fietser niet meer aan de bestuurderskant fietst (Johnson 
et al., 2013). Wanneer er geen passagiers in de auto zitten gaat alleen het portier aan de 
bestuurderskant open. Wel leidt parkeren ook dan tot de kans op een ongeval tussen een fietser 
en een voetganger, omdat inzittenden (dus ook de bestuurder) het fietspad moeten oversteken 
om op het voetpad te komen (Johnson et al., 2013). 
 
Schimek (2018) bespreekt de ongevalsmechanismen bij open-deurongevallen en letsels die 
daarbij kunnen optreden en concludeert dat fietsers bijvoorbeeld snijwonden oplopen door de 
botsing tegen de deur en dat de botsing bijna altijd leidt tot een val van de fietser, met 
verschillende letsels als gevolg. Ook kan de val leiden tot een botsing met een ander voertuig, 
zoals een passerende auto, zoals ook wordt genoemd in de studie van Jänsch et al. (2015).  

2 Parkeren en fietsveiligheid 
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2.2 Fietsen ‘op afstand’ – deurzone 
Volgens Schimek (2018) kunnen open-deurongevallen op verschillende manieren voorkomen 
worden. Automobilisten zouden eerst moeten kijken of er een fietser aankomt voor ze hun deur 
openen. Daarnaast kan het fietsen buiten de zogenoemde ‘deurzone’ helpen om open-
deurongevallen te voorkomen (Pai, 2011; Schimek, 2018; Kassim, Ismail & McGuire, 2018). Het 
CROW in Nederland adviseert om op gebiedsontsluitingswegen met fietsstroken en 
langsparkeren een zogenoemde schrikstrook van minimaal 0,50 meter toe te passen tussen de 
fietsstrook en de parkeervakken (CROW, 2019). In Noord-Amerika wordt geadviseerd om een 
bufferzone van ongeveer 1,20 meter te creëren tussen parkeerplekken en een fietsstrook, om 
fietsers aan te moedigen buiten de deurzone te fietsen (Kassim, Ismail & McGuire, 2018; 
Schimek, 2018). Dit verhoogt tevens de zichtdriehoek van de fietser en zorgt ervoor dat fietsers 
meer opvallen vanuit het perspectief van een parkerend motorvoertuig (Pai, 2011). Minder 
effectief dan een bufferzone is het verbreden van parkeerstroken, omdat voertuigen dan alsnog 
dicht langs de fietsstrook kunnen parkeren (Schimek, 2018). De deurzone betreft ongeveer 0,90 
tot 1,20 meter van de geparkeerde auto (Schimek, 2018), al hangt deze af van de afmetingen van 
de deur en het voertuig. Daarnaast hangt de maximum reikwijdte van een deur af van de breedte 
van de parkeerstrook en de afstand tussen het voertuig en de stoeprand.  
 
Om de ideale afstand te berekenen tussen de stoeprand en de fietser worden in de Verenigde 
Staten de volgende afmetingen en berekeningen gebruikt (Schimek, 2018). Een gemiddelde auto 
is ongeveer 1,80 meter breed en een pick-uptruck ongeveer 2,00 meter. De toegestane afstand 
tussen de stoeprand en het geparkeerde voertuig betreft ongeveer 30 centimeter. Hierdoor 
wordt de afstand tussen de stoeprand en het geparkeerde voertuig met gesloten deuren 
ongeveer 2,10 meter. Een gemiddelde deurzone van 1,15 meter moet daaraan toegevoegd 
worden, wat maakt dat de gehele fiets en de fietser zelf op een minimale afstand van 3,25 meter 
van de stoeprand moeten fietsen. Om de positie van een fietser te berekenen, uitgedrukt als de 
positie van de fietsband ten opzichte van de stoeprand, moet er nog een extra afstand bij die 
3,25 meter worden opgeteld, inclusief een veiligheidsmarge. Een bewegende fietser gaat immers 
niet in een rechte lijn maar wijkt daarvan af (de vetergang). Voor het profiel van vrije ruimte van 
een fietser wordt in Nederland 0,75 m gerekend (CROW, 2016). Voor de afstand van een fietswiel 
tot een obstakel wordt inclusief vetergang 0,70 m gerekend in de Nederlandse richtlijnen 
Ontwerpwijzer fietsverkeer (CROW, 2016). In combinatie met de bevindingen van Schimek (2018) 
maakt dit dat een fietser met zijn fietsband op zijn minst 3,95 meter van de stoeprand moet 
fietsen om geheel buiten de deurzone te blijven.  
 
De bovengenoemde afstanden hebben betrekking op open-deurongevallen op fietsstroken en 
niet op vrijliggende fietspaden. Zoals gezegd liggen er in het buitenland in vergelijking met 
Nederland nog maar weinig vrijliggende fietspaden en is er in de internationale literatuur meer 
over fietsstroken te vinden. Er is één artikel gevonden dat open-deurongevallen op vrijliggende 
fietspaden kort behandelt. Schimek (2018) benoemt dat in Noord-Amerika steeds vaker 
vrijliggende fietspaden worden toegepast. De fietsstrook wordt dan tussen de stoeprand en de 
parkeerstrook geplaatst, vaak op dezelfde hoogte/verharding als de rijbaan. Dit is dus anders dan 
Nederlandse vrijliggende fietspaden, die vaak op dezelfde hoogte als de stoeprand of de 
tussenberm liggen. Voor vrijliggende fietspaden in Noord-Amerika wordt wederom geadviseerd 
om een bufferzone op te nemen tussen de geparkeerde voertuigen en het vrijliggende fietspad, 
zoals eerder ook werd geadviseerd voor fietsstroken. Hiervoor wordt minimaal 90 centimeter 
geadviseerd, wat de kans op een open-deurongeval aanzienlijk moet verkleinen in vergelijking 
met een standaard fietsstrook.  
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2.3 Parkeerbewegingen 
Naast open-deurongevallen vinden ook ongevallen plaats tussen in- en uitparkerende 
motorvoertuigen en fietsers (Vandenbulcke, Thomas & Int Panis, 2014). In een Amerikaanse 
studie is met video-observaties op twee locaties gekeken naar fietsstroken langs parkeerstroken 
(Hunter & Stewart, 1999). Ondanks het kleine aantal conflicten dat werd waargenomen, was het 
merendeel daarvan (75%) een conflict tussen een fietser en een motorvoertuig dat een 
parkeermanoeuvre maakt. Zoals hierboven opgemerkt, zou fietsen buiten de deurzone ervoor 
kunnen zorgen dat fietsers meer opvallen bij bestuurders die aan het parkeren zijn (Pai, 2011). 
Dit kan het risico op een conflict tussen een in- of uitparkerend motorvoertuig en een fietser 
verlagen. Dit conflicttype doet zich niet voor met vrijliggende fietspaden.  

2.4 Parkeren langs fietsvoorzieningen bij kruispunten 
Het type parkeerongevallen uit de vorige paragraaf komt vooral voor op wegvakken. Naar het 
risico op fietsongevallen door parkeervoorzieningen nabij kruispunten is nog niet zoveel 
onderzoek gedaan. In een artikel van Carter et al. (2007), een studie uit de Verenigde Staten, 
komen de auteurs met een ‘Bicyclist Intersection Safety Index (BISI)’. Dit betreft een veiligheids-
score gebaseerd op voorspellingsmodellen voor ontwijkingsmanoeuvres en verkeersveiligheids-
beoordelingen. In beide modellen komen parkeervoorzieningen op straat terug als belangrijke 
risicofactor voor de verkeersveiligheid van fietsers op kruispunten. Parkeervoorzieningen op 
straat zijn daarom onderdeel van de BISI. In het achterliggende onderzoeksrapport bij 
bovengenoemd paper concluderen de auteurs dat de combinatie van de aanwezigheid van 
parkeervoorzieningen en fietsers leidt tot verschillende interacties tussen fietsers en 
motorvoertuigen (Carter et al., 2006). Er wordt onderscheid gemaakt tussen conflicten en 
ontwijkingsmanoeuvres. Conflicten zijn interacties waarbij een fietsers plotseling hard moeten 
remmen of snel van richting moet veranderen om een openslaande deur of een in- of 
uitparkerend voertuig te ontwijken. Hierbij wordt aangenomen dat dit geleid zou hebben tot een 
botsing als de fietser geen actie had ondernomen. Onder ontwijkingsmanoeuvres vallen alle 
afremmende acties of richtingsveranderingen. Hier gaat het om het verminderen van snelheid 
door te stoppen met trappen of te remmen, een kleine of grote veranderingen in richting om een 
openslaande deur of een in- of uitparkerend voertuig te ontwijken of een harde stop. Anders dan 
bij conflicten, is het bij ontwijkingsmanoeuvres niet zeker of er zonder manoeuvre een botsing 
zou hebben plaatsgevonden. 
 
Verder spreekt een Australische studie over ‘Shared bicycle and parking lanes (SPL)’ (Morrison et 
al., 2019). Dit zijn stroken op het wegdek die zowel de functie van fietsstrook hebben als de 
functie van parkeerstrook. Een opvallende bevinding uit deze studie is dat op kruispunten met 
maximumsnelheden van 60 km/uur of hoger de SPL veiliger is dan andere typen fietsstroken die 
in Australië voorkomen. De hoeveelheid fietsers is buiten beschouwing gelaten omdat gegevens 
daarover ontbreken. Het is mogelijk dat een gedeelde strook – om op te fietsen en te parkeren – 
samengaat met een lagere hoeveelheid fietsverkeer, wat evengoed een lagere hoeveelheid 
ongevallen kan verklaren ten opzichte van andere typen fietsstroken. Dit is ook de voornaamste 
reden dat uit het onderzoek niet kan worden afgeleid of de aanwezigheid van fietsstroken – 
ongeacht het type – risicoverhogend of juist risicoverlagend is. Verder biedt het onderzoek geen 
verklaring voor waarom de SPL-fietsstrook het beter zou doen dan reguliere fietsstroken met en 
zonder langsparkeren. In vergelijking met vrijliggende fietspaden zouden fietsstroken (waaronder 
de SPL’s) volgens de auteurs minder veilig zijn. Tot slot moet benadrukt worden dat dergelijke 
gedeelde fiets- en parkeerstroken in Nederland niet voorkomen en dat de verhouding tussen het 
aantal fietsers en motorvoertuigen in Australië niet vergelijkbaar is met de Nederlandse situatie. 
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In een andere studie is naar kruispuntveiligheid van fietsers gekeken op kruispunten met een 
verkeersregelinstallatie (VRI) en een toegang naar een parkeergarage binnen 15 meter (Miranda-
Moreno, Strauss & Morency, 2011). Er werd echter geen statistisch significant verband gevonden 
tussen de aanwezigheid van een toegang naar een parkeergarage nabij een kruispunt en 
kruispuntveiligheid van fietsers. 

2.5 Zicht van fietsers en bestuurders van motorvoertuigen 
Een mogelijk hoger risico op fietsongevallen door parkeervoorzieningen nabij kruispunten zou 
onder andere veroorzaakt kunnen worden door belemmering van het zicht. Zicht op kruispunten, 
ongeacht of het belemmerd wordt door geparkeerde voertuigen, is iets wat vaker terugkomt in 
de literatuur. Hierin wordt dan gesproken over de zichtdriehoek, uitzicht en/of de (stop-) 
zichtafstand. Voor een veilige interactie tussen weggebruikers op kruispunten is het belangrijk 
dat ze elkaar tijdig kunnen zien. De zichtdriehoek is het gebied dat door de weggebruiker 
overzien moet kunnen worden om een kruispunt op een goede en veilige manier te passeren 
(Sanca, 2002). De zichtafstand is de weglengte die zichtbaar is voor een weggebruiker vanuit een 
willekeurig punt op de afgelegde route (Jung et al., 2018). De stop-zichtafstand is de ruimte die 
nodig is om te reageren en veilig te stoppen (Sanca, 2002). Voor motorvoertuigen is deze in 
belangrijke mate afhankelijk van de snelheid. De vorm en de grootte van de zichtdriehoek is 
afhankelijk van het kruispunttype, de snelheid op het kruispunt en het vervoermiddel (Harwood 
et al., 1996; Sanca, 2002). Verder is het belangrijk dat zichtdriehoeken vrij zijn van obstakels, 
zoals geparkeerde voertuigen, zodat er geen zichtbelemmering optreedt (Harwood et al., 1996). 
Deze zichtdriehoek geldt evengoed voor een weggebruiker op de rijbaan als voor een fietser op 
een vrijliggend fietspad (Sanca, 2002). Fietsers moeten genoeg zicht op het kruispunt hebben om 
dit veilig te kunnen passeren. Voldoende zicht is nodig om de afstand tot en de snelheid van het 
overig verkeer in te schatten.  
 
Uit twee andere studies blijkt ook dat zicht belangrijk is, al zijn de resultaten uit deze studies 
opvallend en tegenintuïtief. Zo vindt een Singaporese studie dat een langere zichtafstand op 
kruispunten het ongevalsrisico verhoogt, terwijl men mag verwachten dat een langere 
zichtafstand juist veiliger is (Huang & Chin, 2010). Als mogelijke oorzaak voor dit resultaat wordt 
genoemd dat er meer bewegingsruimte is op kruispunten met een langere zichtafstand en dat er 
daardoor potentieel harder gereden kan worden. Er moet wel gezegd worden dat in deze studie 
niet gekeken is naar fietsers. Een studie die wel naar zichtafstand en fietsveiligheid gekeken 
heeft, is de Canadese studie van Jestico et al. (2017). Kijkend naar de verkeersveiligheid van 
vrijliggende fietspaden op kruispunten, vonden de Canadese auteurs een soortgelijk onverwacht 
resultaat als in de studie van Huang en Chin (2010): voor fietsers met grotere zichtafstanden op 
kruispunten was het ongevalsrisico licht verhoogd. De auteurs geven als mogelijke verklaring dat 
op plekken met een grotere zichtafstand fietsers een kruispunt kunnen benaderen met minder 
alertheid dan op plekken met minder zichtafstand. In deze studie is rekening gehouden met de 
fietsintensiteit, al is deze handmatig geteld en maar op een enkel uur per dag (in oktober-
november tussen 16:15 en 17:15). 
 
De zichtafstand op kruispunten wordt korter wanneer er geparkeerde voertuigen langs de weg 
staan. Dit geldt zowel vanuit het perspectief van de fietser als vanuit het perspectief van de 
bestuurder van een motorvoertuig (Vandenbulcke-Plasschaert, 2011; Kaplan & Prato, 2013). Om 
de zichtdriehoek van fietsers te vergroten kan het helpen om meer ruimte te creëren tussen 
fietsers en geparkeerde voertuigen (Pai, 2011). Dit zorgt er tevens voor dat fietsers meer 
opvallen vanuit het perspectief van de bestuurders van motorvoertuigen. Daarnaast verminderen 
langsgeparkeerde voertuigen nabij een kruispunt het zicht voor het gemotoriseerd verkeer dat 
rechts af wil slaan. Dit leidt tot dodehoekongevallen tussen fietsers en motorvoertuigen. Eén van 
de maatregelen die in Denemarken opgenomen zijn in het beleid om dodehoekongevallen te 
verminderen houdt in dat er parkeerverboden ingesteld worden nabij kruispunten, om de 
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zichtbaarheid van fietsers te verhogen (Kaplan & Prato, 2013). Er is echter vrij weinig literatuur te 
vinden wanneer het gaat over verminderd zicht op kruispunten door geparkeerde 
motorvoertuigen en de gevolgen daarvan voor fietsveiligheid. Daarom wordt nu verder gekeken 
naar zicht op kruispunten in het algemeen en de verkeersveiligheid van fietsers.  
 
Een veelvoorkomend type ongeval op kruispunten is een ongeval waarbij een motorvoertuig 
rechts afslaat en een rechtdoor gaande fietser over het hoofd ziet. Motorvoertuigen op 
kruispunten moeten op zijn minst twee belangrijke taken volbrengen om veilig rechtsaf te 
kunnen slaan: 1) de fietser zien en opmerken en 2) op basis daarvan en de situatie op het 
kruispunt de juiste beslissing nemen (Jannat et al., 2018). Uit een studie met een rijsimulator 
naar het situationele bewustzijn van bestuurders van motorvoertuigen tijdens het rechts afslaan 
is gebleken dat deze bestuurders de meeste aandacht besteden aan motorvoertuigen die dichtbij 
zijn en motorvoertuigen die voor hen rijden. Ze letten minder op motorvoertuigen in hun blinde 
vlek of in hun perifere gezichtsveld. Voor fietsers geldt dat zij het meest kwetsbaar zijn wanneer 
ze het afslaande motorvoertuig van achter benaderen en de bestuurder van het motorvoertuig te 
maken heeft met tegemoetkomend verkeer (Jannat et al., 2018). In dat onderzoek is geen 
rekening gehouden met geparkeerde voertuigen tussen het afslaande voertuig en de fietser. Het 
is echter denkbaar dat geparkeerde voertuigen het zicht belemmeren, waardoor de fietser nog 
makkelijker over het hoofd gezien wordt. Zoals eerdergenoemd leidt dit tot dodehoekongevallen 
(Kaplan & Prato, 2013). 
 
Een term die ook vaak terugkomt in de literatuur wanneer het over zicht op kruispunten gaat is 
‘looked-but-failed-to-see’-fouten. Hierbij kijkt een bestuurder wel, maar merkt hij (in dit geval) de 
fietser niet op. Uit een studie van Herslund & Jorgensen (2003) blijkt dat dit fenomeen optreedt 
bij ongevallen waarbij een bestuurder uit de zijweg geen voorrang verleent aan een fietser op de 
voorrangsweg. Bestuurders die betrokken waren bij deze ongevallen geven aan dat zij de fietser 
niet gezien hebben tot vlak voor de botsing, zelfs bij situaties waarbij de fietsers duidelijk 
zichtbaar zou moeten zijn. Volgens Herslund & Jorgensen zijn deze ‘looked-but-failed-to-see’-
fouten geen gevolg van de fysieke omgeving, maar van de kijk- en zoekstrategie en/of de mentale 
verwerking ervan door de bestuurder van het betrokken motorvoertuig. Vanuit dit oogpunt is het 
daarom ook lastig vast te stellen of geparkeerde voertuigen op of nabij een kruispunt bijdragen 
aan ‘looked-but-failed-to-see’-fouten. 

2.6 Conclusies literatuurstudie 
De belangrijkste bevindingen uit de literatuur hebben betrekking op risico’s op fietsongevallen op 
wegvakken als gevolg van parkeervoorzieningen langs die wegvakken. Parkeervoorzieningen 
kunnen leiden tot botsingen tussen fietsers en openslaande deuren of in- en uitparkerende 
voertuigen. Deze ongevallen vinden vooral plaats waar fietsers mengen met gemotoriseerd 
verkeer (zoals op wegvakken met fietsstroken).  
 
Daarnaast wijst de literatuur op verschillende ‘secundaire’ parkeerongevallen als gevolg van 
parkeervoorzieningen langs GOW’s. Daarbij kan het gaan om een val of botsing tussen een fietser 
en motorvoertuig op de rijbaan als gevolg van een uitwijkmanoeuvre van de fietser voor een 
openslaande deur of een in- of uitparkerend voertuig. Maar ook kunnen zich conflicten voordoen 
wanneer inzittenden van het voertuig na uitstappen de rijbaan of het fietspad oversteken.  
 
Wat slechts beperkt in de literatuur aan bod komt, zijn effecten van parkeervoorzieningen op 
fietsongevallen op kruispunten. Slechts in één onderzoek is een indirect verband gevonden 
tussen parkeervoorzieningen en fietsongevallen op kruispunten. In dat onderzoek werd gekeken 
naar ingrepen van fietsers om conflicten, die anders waarschijnlijk tot een ongeval hadden geleid, 
te voorkomen. Deze ingrepen betroffen hard remmen of een snelle richtingsverandering. Uit dit 
onderzoek bleek dat parkeervoorzieningen langs wegen een negatieve impact hadden op het 
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conflicten op kruispunten. Daarnaast wordt in Denemarken gewerkt aan restricties van parkeren 
nabij kruispunten om zicht op fietsers te verbeteren, mede vanwege een hoog aandeel 
ongevallen waarbij een rechts afslaand motorvoertuig een rechtdoor gaande fietser aanrijdt. Het 
is echter niet bekend of geparkeerde voertuigen ook daadwerkelijk een rol hebben gespeeld in 
deze ongevallen of dat de maatregel proactief wordt genomen. Ten slotte werd in een andere 
studie geconstateerd dat parkeervoorzieningen langs de hoofdrijbaan het zicht op fietsers 
inderdaad beperkt. Dit werd echter niet gekoppeld aan een ongevallenanalyse. 
 
Zo schetst de literatuur wel het beeld dat parkeervoorzieningen langs gebiedsontsluitingswegen 
nabij kruispunten een risico vormen als het gaat om fietsongevallen. Het inzicht in dit risico blijft 
echter beperkt tot één conflictstudie en de constatering dat parkeervoorzieningen inderdaad het 
zicht op fietsers kunnen ontnemen. 
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Om de relatie tussen fiets-motorvoertuigongevallen en de afstand van parkeervoorzieningen 
tot kruispunten in beeld te brengen, zijn zoals gezegd Crash Prediction Models ontwikkeld (zie 
Hoofdstuk 5). Voor de ontwikkeling van deze CPM’s zijn van de onderzochte kruispunten ten 
minste drie soorten gegevens nodig, namelijk ongevallen, verkeersgegevens van fietsers en 
motorvoertuigen, en infrastructuurkenmerken. Voor dit onderzoek is een onderzoeksdatabase 
ontwikkeld van 3-taks GOW-ETW-kruispunten waarin deze verschillende kenmerken zijn 
vastgelegd. Dit hoofdstuk beschrijft in het kort de databronnen die daarvoor gebruikt zijn. De 
analyses die zijn verricht om de onderzoeksdatabase samen te stellen uit deze 
gegevensbronnen zijn beschreven in Hoofdstuk 4. 

3.1 Ongevallengegevens 
De twee belangrijkste bronnen van ongevallengegevens zijn het Bestand geRegistreerde 
Ongevallen in Nederland (BRON) en ambulancedata. Van fietsongevallen is bekend dat deze 
slecht worden geregistreerd, vooral als er geen motorvoertuigen bij het ongeval zijn betrokken. 
Dit betreft onder meer de grote groep enkelvoudige fietsongevallen (Schepers et al., 2017). Een 
sterk verschillende registratiegraad tussen verschillende typen ongevallen heeft een impact op 
de uitkomsten van effectanalyses van risicofactoren of maatregelen die invloed hebben op 
verschillende typen ongevallen. De onderregistratie speelt in dit onderzoek geen belangrijke rol, 
omdat we ons specifiek richten op één type fietsongeval, namelijk die met motorvoertuigen.  
 
Een alternatieve bron betreft ambulanceongevallen. In eerder onderzoek is ervaring opgedaan 
met deze databron (Wijlhuizen, Dijkstra & Van Petegem, 2014; Wijlhuizen et al., 2017). In 
vergelijking met BRON, wordt onder de ambulanceongevallen een veel hoger percentage 
fietsongevallen geregistreerd (Wijlhuizen & Bos, 2020). In het voorgaande onderzoek naar 
veiligheidsverschillen tussen fietspaden en fietsstroken is ook succesvol van deze bron gebruik 
gemaakt (Van Petegem, Schepers & Wijlhuizen, 2021).  
 
De ongevallengegevens volgens de ambulanceregistratie hebben echter een belangrijke 
beperking die deze bron ongeschikt maakt voor dit onderzoek. Er is daarbinnen namelijk geen 
goed onderscheid te maken tussen ongevallen op een kruispunt en ongevallen op een wegvak. In 
BRON is dit kenmerk wel beschikbaar. Omdat zoals gezegd ook de onderregistratie in BRON geen 
belangrijke rol speelt bij deze ongevallenanalyse, is gebruikgemaakt van BRON.  

3.2 Verkeersgegevens 
Voor dit onderzoek is gekeken naar de beschikbaarheid van verkeersgegevens uit verkeersmodellen. 
Onderzoek van het RIVM biedt een overzicht van stedelijke verkeersmodellen van gemotoriseerd 
verkeer die gebruikt zijn voor luchtkwaliteitsberekeningen (Smet et al., 2019). In een eerder 
stadium is een aantal wegbeheerders benaderd met de vraag of deze verkeersmodellen voor 

3 Databronnen voor onderzoeksdatabase 
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onderzoek beschikbaar gesteld konden worden. Dit was bij al deze wegbeheerders het geval. Een 
voor onderzoek gunstige ontwikkeling is bovendien dat er gebieden zijn waar verkeersmodellen in 
gezamenlijkheid worden ontwikkeld of bij elkaar worden gebracht. Voorbeelden hiervan zijn de 
BrabantBrede ModelAanpak (BBMA) van de provincie Noord-Brabant, Stravem van de provincie 
Utrecht en de V-MRDH van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Het gaat om grote regio’s 
waarin verkeersmodellen met een relatief groot detailniveau zijn samengebracht.  
 
Verkeersmodellen die grote gebieden dekken zijn voor onderzoek interessant, omdat vaak ook 
grote gebieden nodig zijn om CPM’s te kunnen ontwikkelen en verder te valideren. Met het 
gebruik van één of een beperkt aantal modellen voor een relatief groot gebied kan de onzekerheid 
in de schatting van de relatie tussen de hoeveelheid verkeer en hoeveelheid ongevallen worden 
beperkt.  
 
In dit onderzoek is ervoor gekozen om te werken met verkeersgegevens van de provincie 
Utrecht, aangeboden door adviesbureau Sweco. De gebruikte bestanden bevatten geschatte 
etmaalintensiteiten van fietsverkeer op basis van het verkeersmodel BRUTUS (Provincie Utrecht, 
2020; Nout et al., 2018) en etmaalintensiteiten van gemotoriseerd verkeer op basis van het 
verkeersmodel Stravem (Mijjer & Tamminga, 2018). Sweco heeft deze verkeersgegevens voor dit 
onderzoek gekoppeld aan het netwerkmodel met infrastructuurgegevens dat zij hebben 
ontwikkeld.  
 
Een alternatieve bron voor fietsintensiteiten die in de beginfase van het onderzoek is bekeken is 
de fietstelweekdata die in het voorgaande onderzoek in Amsterdam is gebruikt. De fietstelweek-
data betreft data van verplaatsingen van fietsers die gedurende een week in september in de 
jaren 2015-2017 hun verplaatsingen met de fiets hebben vast laten leggen in een daarvoor 
ontwikkelde smartphone app (The Urban Future, 2020). In Amsterdam heeft dit in eerdere 
onderzoeken een bruikbaar beeld opgeleverd voor het onderscheiden van relatief drukkere en 
rustige fietspaden (Wijlhuizen et al., 2017; Van Petegem, Schepers & Wijlhuizen, 2021). In 
kleinere gemeenten zijn de deelnemersaantallen echter kleiner waardoor er verschillen kunnen 
ontstaan tussen wat de tellingen in relatief grotere en kleinere gemeenten precies betekenen. 
Omdat het doel was zo veel mogelijk gemeenten uit de provincie Utrecht te betrekken in de 
analyse, is ervoor gekozen voor dit onderzoek geen gebruik te maken van deze bron.  

3.3 Infrastructuurgegevens 

3.3.1 Open geodata 
Een van de ambities binnen het onderzoek was een onderzoeksdatabase van kruispuntkenmerken 
te ontwikkelen op basis van bestaande gis-georiënteerde databronnen met een voorkeur voor 
open bronnen. Er is gewerkt met de volgende databronnen: 
 NWB: het Nationaal Wegenbestand (NWB) betreft een lijnenbestand van alle wegen in heel 

Nederland in beheer van het Rijk, provincies gemeenten en waterschappen. Het NWB bevat 
een beperkte set van attributen (kenmerken)13 van deze wegen. Het NWB is tevens de 
ruimtelijke drager van BRON, dat wil zeggen dat de ongevallen in BRON zijn gekoppeld aan de 
locatiegegevens volgens het NWB. Een nieuwe versie van het NWB zal ook fietspaden 
bevatten. 

 
13. De kenmerken van een ruimtelijk object in een GIS-bestand worden attributen genoemd. Deze zijn vastgelegd in 

een attributentabel die is gekoppeld aan het object. In het geval van het NWB betreft het object een wegvak of 

junctie, vastgelegd als lijn of punt. Attributen van wegvakken van het NWB zijn bijvoorbeeld de wegbeheerder en 

het wegnummer. 
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 WKD: De WKD staat voor Wegkenmerkendatabase en betreft een uitbreiding van het NWB 
met wegkenmerken. Vooralsnog bevat deze snelheidslimieten. Daarnaast wordt gewerkt aan 
een uitbreiding met onder meer gegevens over parkeervoorzieningen en wegbreedtes. 

 OSM: Open Street Map betreft een open source wereldkaart. Een belangrijk onderdeel is het 
wegenbestand. Het wegennet is opgebouwd uit lijnen en punten. Dit bevat zowel wegen 
(inclusief informatie over de toegang voor fietsers) als fietspaden. Het bestand is voor 
iedereen vrij te gebruiken en bevat onder meer verschillende wegkenmerken.  

 BGT of BGT|IMGeo: De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een grootschalige 
digitale kaart van heel Nederland op 20 cm nauwkeurig (schaal 1:500 t/m 1:5.000). Van heel 
Nederland worden daarin op een eenduidige manier ruimtelijke objecten van gebouwen, 
wegen, water, spoorlijnen en groen vastgelegd in een plat vlak. Deze bestaat uit een verplicht 
deel en een vrijwillig deel (plustopografie). Samen zijn deze vastgelegd in het 
informatiemodel geografie (IMGeo). 

 BRT: De Basisregistratie topografie staat ook bekend als ‘TOPNL’ en werkt op een kleiner 
(minder gedetailleerd) schaalniveau dan de BGT: van 1:5.000 t/m 1:25.000 (de zogeheten 
TOP10NL) tot 1:750.000 t/m 1:1.500.000. De BRT bestaat uit verschillende lagen, waaronder 
lagen die objecten in de buitenruimte beschrijven en lagen die een functionele 
gebiedsindeling aanduiden, zoals bedrijventerreinen.  

 
Een referentielijst naar deze databronnen is opgenomen in Bijlage B. Afbeelding 3.1 geeft weer 
hoe objecten in de buitenruimte zijn vertaald naar de BGT door een luchtfoto in de BGT over te 
laten lopen. In deze weergave zijn onder meer fietspaden, rijbanen, drempels, parkeervakken en 
huizenblokken afgebeeld.  
 

Afbeelding 3.1. Een weergave 

van de BGT geprojecteerd op 

een luchtfoto (bron luchtfoto: 

Cyclomedia luchtfotoNL) 
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Afbeelding 3.2 toont het NWB en OSM naast elkaar, met daarin wegvakken binnen de bebouwde 
kom onderscheiden naar hun snelheidslimiet. Daarbij is te zien dat OSM meer wegen bevat. Dit 
komt onder meer doordat deze ook fietspaden en (solitaire) voetpaden bevat. Ook is te zien dat 
de limieten in beide bestanden verschillen. Zo is er een verschil in wegen waarbij de limiet is 
geregistreerd als 50 km/uur (blauwe lijnen). Daarnaast valt op dat binnen OSM een groter deel 
van de wegen een onbekende limiet heeft. Dit lijken lagere-ordewegen te zijn. 
 

Afbeelding 3.2. Wegvakken en 

snelheidslimieten van het NWB 

(boven) en OSM (onder) 
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Het potentiële voordeel van de ontwikkeling van een onderzoeksdatabase op basis van deze 
open bronnen is de ‘schaalbaarheid’ van de methode. De laatste jaren heeft SWOV met succes 
inventarisaties van wegkenmerken uitgevoerd aan de hand van wegbeelden van Cyclomedia. Het 
nadeel van deze methode is dat het incidentele inventarisaties betreffen. Dat wil zeggen een 
eenmalige inventarisatie op een bepaald moment in de tijd op een bepaalde plaats. Uitbreiding 
van een inventarisatie naar een ander gebied vergt opnieuw veel werk. Wanneer wegkenmerken 
uit bestaande bronnen softwarematig kunnen worden ontsloten of afgeleid, kunnen ze worden 
opgehaald voor alle gebieden waarvan in de betreffende bronnen de daarvoor benodigde 
informatie aanwezig is. Dit vergt echter wel ontwikkelwerk en een duidelijke initiële inspanning.  

3.3.2 Sweco-wegkenmerkenbestand 
Adviesbureau Sweco heeft reeds verschillende inspanningen verricht om diverse open 
geodatabronnen te ontsluiten. Op het meest gedetailleerde niveau lezen zij elke twee meter een 
dwarsprofiel uit vanaf de weg of het fietspad. Het detailniveau van dit dwarsprofiel is mede 
afhankelijk van de gebruikte bronnen en de daarin beschikbare kenmerken.  
 
Een belangrijk onderdeel van de methode voor het uitlezen van kenmerken in het dwarsprofiel is 
het plaatsen van ‘loodlijnen’ in het horizontale vlak, haaks op rijbanen en fietspaden, om deze 
daarna te kruisen met objecten in verschillende GIS-datalagen. Bij het kruisen van de loodlijnen 
met andere objecten, zoals Wegdelen uit de BGT, kunnen daarin vastgelegde attributen worden 
opgehaald, zoals de functie van het wegdeel (bijvoorbeeld rijbaan lokale weg of fietspad), en 
kunnen met behulp van geometrische bewerkingen ook geometrische kenmerken zoals 
objectbreedtes en afstanden tussen objecten worden bepaald.  
 
In verschillende analyses heeft Sweco de grootschalige praktische toepasbaarheid van deze 
informatie laten zien. Zo is deze gebruikt in onderzoek naar de haalbaarheid van het verlagen van 
de limiet van 50 naar 30 km/uur op wegen binnen de bebouwde kom. Daarbij is onder meer in 
beeld gebracht dat langs 40% van de wegen met een limiet van 50 km/uur fietspaden ontbreken 
(Drolenga, 2021a) en dat op ongeveer twee derde van de wegen waar nu fietsstroken aanwezig 
zijn, voldoende ruimte is voor vrijliggende fietspaden wanneer de aanleg van fietspaden prioriteit 
krijgt boven de aanwezigheid van parkeervakken (Drolenga, 2021b).  
 
Voor dit onderzoek heeft Sweco een deel van de data beschikbaar gesteld. Deze betreffen de 
verschillende weg- en fietspadkenmerken gecombineerd met de etmaalintensiteiten van fietsers 
en motorvoertuigen (zoals genoemd in Paragraaf 3.2) van de provincie Utrecht, geprojecteerd op 
het OSM-wegennet. 
 
De voor dit onderzoek meest relevante kenmerken zijn: 
 Rijbaan: 

 wegbreedte 
 aantal rijrichtingen 
 gemengd verkeer / gesloten voor fietsers 
 aanwezigheid fietsstrook 
 etmaalintensiteiten fietsers en motorvoertuigen 

 Fietspad: 
 fietspadbreedte  
 aantal rijrichtingen 
 afstand tot de rijbaan links en rechts 
 afstand tot parkeervakken links en rechts 
 aanwezigheid en type berm links en rechts 
 etmaalintensiteit fietsers 
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Dit hoofdstuk bespreekt de ontwikkeling van de onderzoeksdatabase op basis van de 
databronnen besproken in Hoofdstuk 3, en de databewerkingen die daarvoor nodig waren. Een 
belangrijk onderdeel daarin is de herkenning van kruispunten in het NWB (zie Paragraaf 4.1). 
Een tweede belangrijk onderdeel is de herkenning van specifieke kruispuntkenmerken (zie 
Paragraaf 4.2) waaronder de afstand van parkeervakken langs de hoofdrijbaan tot aan het 
kruispunt (Paragraaf 4.3).  
 
De databases met infrastructuurgegevens uit het vorige hoofdstuk bevatten niet de precieze 
kenmerken die nodig zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Met behulp van GIS-
analyses zijn de benodigde kenmerken daarom uit deze bronnen afgeleid. Hiervoor zijn in dit 
onderzoek procedures ontwikkeld in ‘R’. Met behulp van de ontwikkelde R-procedures is een 
kruispuntendatabase samengesteld. Dit hoofdstuk bespreekt hoe dat is gedaan en hoe de 
kruispuntkenmerken zijn bepaald. 

4.1 Kruispuntherkenning in het NWB 
De basis van de onderzoeksdatabase betreft een kruispuntenbestand. In Nederland is geen 
openbaar bestand van kruispunten beschikbaar. Ook het NWB kent geen kruispuntenbestand. 
Hoewel het NWB is opgebouwd uit ‘wegvakken’ en ‘juncties’ is van deze juncties niet vastgelegd 
of ze een kruispunt betreffen. Daarnaast kan een kruispunt uit een of meerdere juncties bestaan. 
Voor het herkennen van kruispunten in het NWB is het dus noodzakelijk om juncties die geen 
deel uitmaken van een kruispunt te onderscheiden van kruispuntjuncties en tevens om de 
samenstelling van kruispunten bestaande uit meerdere juncties te bepalen.14  
 
Daarnaast is het wenselijk om ook kruispuntklassen te kunnen herkennen, zoals: 
 op basis van Duurzaam Veilig-wegcategorieën: SW-SW-, SW-GOW-, GOW-GOW-, GOW-ETW-, 

ETW-ETW-kruispunten; 
 type kruispunt of voorrangsregeling: rotonde, met VRI geregeld, voorrang geregeld, voorrang 

ongeregeld; 
 aantal takken: 3-taks, 4-taks, bajonet, n-taks; 
 binnen en buiten de bebouwde kom. 

 
Deze paragraaf schetst de voor dit onderzoek ontwikkelde procedure om kruispunten in het NWB 
te herkennen zonder daarbij de programmacode in te duiken. De procedure is toegepast op het 
NWB van heel Nederland, maar geoptimaliseerd voor GOW-kruispunten binnen de bebouwde 
kom.  

 
14. Rijkswaterstaat levert bij BRON een versie van het NWB mee met een samengestelde locatie-indicator die ook 

kruispunten aanduidt. De nauwkeurigheid van dit bestand leek op basis van een eerste inspectie onvoldoende voor 

een goede selectie van kruispunten.  

4 Opzet van onderzoeksdatabase 
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4.1.1 Uitsluiting van juncties die geen kruispunt betreffen 
Een eerste stap in herkenning van kruispunten is om juncties die geen (onderdeel van een) 
kruispunt zijn uit te filteren. Deze filtering is gedaan op basis van zogeheten attributen uit het 
NWB en geometrische en topografische kenmerken die hier op basis van GIS-analyses aan zijn 
toegevoegd. Gebruikte attributen uit het NWB zijn de ‘baansubsoortcodering’ (BST-code)15 en de 
‘relatieve positionering van wegvakken’ (RPE-code). Verder is daaraan het aantal takken 
toegevoegd. Ten slotte is de oriëntatie van elk wegvak bepaald in graden ten opzichte van het 
noorden, vanaf de junctie tot op 5 meter afstand van de junctie. Van alle met de junctie 
verbonden wegvakken is de oriëntatie aan de junctie toegevoegd. De juncties die geen kruispunt 
betreffen zijn als volgt uitgefilterd: 
 
 Eindpunten van straten of wegvakken: junctie met 1 tak; 
 Juncties die enkel een fiets- of voetgangersoversteek aanduiden: 

 junctie met 3 takken waarvan 1 tak een fietspad betreft; 
 junctie met 4 takken waarvan 2 takken een fietspad betreffen. 

 Tussenpunten op een wegvak die geen kruispunt zijn: 
 junctie bestaande uit 2 takken; 
 bushalte of aftakking van een busbaan op basis van de volgende kenmerken: 

 junctie bestaande uit 3 takken; 
 met dezelfde straatnaam; 
 waarvan 1 met het kenmerk busbaan. 

 Rijbaansplitsing van een enkele naar dubbele rijbaan op basis van de volgende 
kenmerken: 
 junctie bestaande uit 3 takken; 
 met dezelfde straatnaam; 
 waarvan 2 takken met een RPE-code (dit duidt vaak op een richtingonderscheid van 

een straat met dubbele rijbaan), en 
 waarvan geen van de takken als parallelweg of ventweg is aangeduid (dit betreft 

meestal wél een kruispunt: nl. dat met de betreffende parallelweg of ventweg). 
 Een convergentie- en divergentiepunt van een dubbele rijbaan op basis van de volgende 

kenmerken: 
 junctie bestaande uit 4 takken; 
 met dezelfde straatnaam; 
 waarvan alle takken een RPE-code hebben; en 
 waarvan geen van de takken als parallelweg of ventweg is aangeduid. 

 Rijbaansplitsing van een enkele naar dubbele rijbaan op basis van hoekverschillen tussen 
wegvakken: 
 junctie bestaande uit 3 takken; 
 waarbij één van de hoeken tussen de takken minder dan 30 graden verschilt 

 Een convergentie en divergentiepunt van een dubbele rijbaan op basis van 
hoekverschillen tussen wegvakken: 
 junctie bestaande uit 4 takken; 
 waarbij 2 van de hoeken tussen de takken minder dan 30 graden verschillen. 

 
Tabel 4.1 toont de resultaten van deze filters. Hieruit volgt dat 30% van de juncties geen deel 
uitmaken van een kruispunt.  
 

 
15.  Met deze code wordt de functie aangegeven die een wegvak in het wegennetwerk heeft, bijvoorbeeld 

hoofdrijbaan, normale rotondebaan, afrit. 
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Tabel 4.1. Aantallen juncties 

die geen deel uitmaken van 

een kruispunt  

  
Filter Aantal Percentage totaal 

Eindpunten 129.887 16% 

Tussenpunten o.b.v. attribuutkenmerken 67.236 8,3% 

Tussenpunten o.b.v. hoekverschillen 14.418 1,8% 

Oversteken 35.130 4,3% 

Totaal uitgefilterde juncties 246.671 30,4% 

Totaal juncties (incl. kruispunten) 810.842 100% 
 

4.1.2 Verbetering van snelheidslimieten in het NWB 
Het NWB biedt met de Wegkenmerkendatabase (WKD), een bestand met snelheidslimieten van 
alle wegvakken (zie Paragraaf 3.3.1). Van de WKD-snelheidslimieten zijn twee versies 
gepubliceerd. Dit betreffen de ‘WKDJ’ en de ‘WKDN’. Het verschil tussen deze twee is dat de 
WKDN één limiet toekent aan het hele wegvak en dat de WKDJ een dynamisch gesegmenteerd 
bestand is waarin meerdere limieten zijn vastgelegd over de afstand van het begin tot het einde 
van het wegvak wanneer er meerdere limieten gelden. In de WKDJ zijn onbekende limieten niet 
ingevuld met de standaardlimiet voor wegen binnen of buiten de bebouwde kom.  
 
De snelheidslimieten gepubliceerd binnen de gebruikte versie van de WKD bevatten nog wel een 
aanmerkelijke hoeveelheid fouten.16 Een belangrijk aandeel in deze fouten lijkt de registratie van 
de standaardlimiet te zijn, wanneer de limiet bij de initiële inventarisatie voor de WKD onbekend 
was. Dit probleem is groter in de WKDN dan in de WKDJ. Omdat binnen de WKDJ onbekende 
limieten niet zijn ingevuld met de standaard limiet is het probleem in dat bestand kleiner.17 
 
Open Street Map vormt een goede alternatieve bron voor snelheidslimieten. Van wegen waar de 
limiet is geregistreerd, lijkt de kwaliteit hoger te zijn dan de registratie van het NWB, zeker voor 
wegen met een limiet van 50 en 80 km/uur volgens het NWB. Dit is echter niet het geval voor 
woonstraten en woonerven. Van dit type wegen is in OSM vaak minder informatie beschikbaar 
en ontbreekt ook vaker de snelheidslimiet, zie ook Afbeelding 3.2. De limieten uit het NWB 
kunnen dus niet zomaar allemaal worden vervangen door de limieten in OSM. Om tot verbeterde 
limietinformatie te komen is daarom gekozen om in de volgende gevallen de limieten in het NWB 
te vervangen voor limieten in OSM: 
 De limiet in het NWB betreft de standaardlimiet 50 of 80 en het gekoppelde OSM-wegvak 

bevat ook een limiet 
 Het NWB bevat geen limietinformatie en het gekoppelde OSM-wegvak wel.  

 
De koppeling tussen OSM en het NWB is tot stand gebracht door het middelpunt van een NWB-
wegvak te koppelen aan het dichtstbijzijnde OSM-wegvak. Hoewel deze koppeling niet volledig 
zuiver zal zijn, zullen de meeste fouten voorkomen op wegvakken die juncties binnen één 
kruispunt met elkaar verbinden. Dit is voor dit onderzoek geen probleem. Deze bewerking wordt 
gebruikt om kruispunten in te delen op basis van Duurzaam Veilig-wegcategorieën. Fouten in de 
registratie van limieten van dit type wegvakken door een verkeerde koppeling tussen OSM en 
NWB leiden zelden tot een verkeerde categorisering van het kruispunt die met een betere 
koppeling zou zijn voorkomen.  
 

 
16. Er wordt doorlopend gewerkt aan de verbetering van de limieten in de WKD. Inmiddels is een portaal beschikbaar 

waarin wegbeheerders geconstateerde fouten in de WKD kunnen doorvoeren.  

17. Het WKDJ-bestand bevat een apart object per wegvak_ID-snelheidslimietcombinatie. Voor dit onderzoek zijn 

objecten met eenzelfde wegvak_ID ontdubbeld, waarbij de attribuutinformatie van verschillende limieten is 

ondergebracht in samengestelde tekstvariabelen.  
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De verbeterde snelheidslimieten zijn binnen dit onderzoek gebruikt om GOW-ETW-kruispunten 
binnen de bebouwde kom te selecteren. Hiertoe zijn kruispunten geselecteerd met een 
configuratie van snelheidslimieten van twee wegvakken met limiet 50 km/uur en één wegvak 
met limiet van 30 km/uur of lager. 

4.1.3 Herkenning en uitsluiting van rotondes 
Een volgende stap in de selectie van 3-taks GOW-ETW-kruispunten is om rotondes en de juncties 
waaruit deze zijn opgebouwd te herkennen en uit te filteren.  
 
Rotondes zijn via een eenvoudiger procedure te herkennen dan kruispunten. NWB-wegvakken 
die onderdeel zijn van een rotonde zijn binnen de baansubsoort-code gecodeerd als ‘Normale-
rotondebaan’ (NRB) en ‘Minirotondebaan’ (MRB). Een selectie van alle wegvakken met deze BST-
codes lijkt een redelijk complete selectie van rotondes in Nederland op te leveren. Er bevinden 
zich echter wel verschillende foutief als rotonde gecodeerde wegvakken in het NWB. Deze 
betreffen bijvoorbeeld voorrangspleinen, maar ook meer random fouten.  
 

Afbeelding 4.1. Voorbeelden van ten onrechte als rotonde gecodeerde wegvakken in het NWB 

  
Luchtfoto voorbeeld 1 Schuin bovenaanzicht voorbeeld 1 

  
Luchtfoto voorbeeld 2 Straatbeeld voorbeeld 2 
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OSM lijkt wat dat betreft minder fout geregistreerde ‘rotondes’ te bevatten. Wel mist deze bron 
een aantal rotondes. Door de rotonde-informatie uit het NWB met die uit OSM te combineren 
kan een goede selectie van rotondes worden verkregen.  
 
Om rotondes te herkennen moet worden vastgesteld welke juncties gezamenlijk één rotonde 
vormen. Dit is gedaan door te kijken welke juncties binnen eenzelfde rotonde-buffer liggen. De 
daarvoor gebruikte buffer is als volgt bepaald op basis van het NWB en OSM: 
 bepaling van een samengestelde buffer van 10 cm rond NWB-rotondebanen; 
 bepaling van een samengestelde buffer van 5 m rond OSM-rotondebanen; 
 Spatial join op basis van een overlap tussen NWB-rotondebuffers en OSM-rotondebuffers 
 Selectie van NWB-rotondebuffers die overlappen met OSM-rotondebuffers (op basis van de 

spatial join) 
 Spatial join tussen geselecteerde NWB-rotondebuffers en juncties 

 
Een voorbeeld van twee rotondes waarbij OSM (groene buffer) en het NWB (rode buffer) met 
elkaar overeenstemmen is getoond in Afbeelding 4.2. In dit geval worden alle juncties binnen de 
rode buffer toegekend aan dezelfde rotonde.  
 

Afbeelding 4.2. Rotonde-

selectie op basis van het NWB 

(rood) en OSM (groen) 

  

 
 
Een verdere verbetering van de selectie – en uitsluiting – van rotondes is mogelijk door de 
rotondebuffers van het NWB die niet overlappen met OSM handmatig te controleren. Omdat dit 
onderzoek is gericht op 3-taks kruispunten is dit niet gedaan. Een selectie van rotondes is er hier 
op gericht om geen rotondejuncties als 3-taks kruispunt op te nemen in de onderzoeksdatabase. 
Daarom zijn alle juncties die op basis van enkel het NWB geïdentificeerd zijn als onderdeel van 
een rotonde gefilterd uit het junctiebestand.  
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4.1.4 Herkenning en uitsluiting van samengestelde kruispunten 
Voor het identificeren – en uitsluiten – van kruispunten die zijn opgebouwd uit één of meer 
juncties is een ‘loop’ geprogrammeerd (zie Bijlage C). De loop koppelt juncties waarvan ten 
minste twee straatnamen overeenkomen in een eerste-, tweede- of hogere-ordekoppeling. 
Daarmee wordt het volgende bedoeld: 
 Eerste-ordekoppeling: binnen twee juncties i en j komen straatnamen A en B overeen. 
 Tweede-ordekoppeling: junctie i wordt gekoppeld aan junctie k, door een eerste-

ordekoppeling tussen i en j en tussen j en k, zonder dat sprake is van een eerste-
ordekoppeling tussen i en k. 

 Hogere-ordekoppeling: junctie i wordt gekoppeld aan een junctie x door een keten van 
koppelingen met andere juncties waarbij geen van de eerste-ordekoppelingen direct met 
junctie x is. 

 
Een voorbeeld van een eerste-ordesamenstelling van een kruispunt is getoond in Afbeelding 4.3 
op basis van junctieparen tussen junctie 1 en alle andere juncties. 
 

Afbeelding 4.3. Voorbeeld van 

een eerste-ordesamenstelling 

van een kruispunt 

  

 

Straatnaamcombinaties: 
 Junctie 1: Straatnaam combinatie A-B 
 Junctie 2: Straatnaam combinatie A-B-C 
 Junctie 3: Straatnaam combinatie A-B-D 
 Junctie 4: Straatnaam combinatie A-B-C-D 
 

Junctieparen: 
 Junctie 1 en 2 
 Junctie 1 en 3 
 Junctie 1 en 4 
 

 
Een voorbeeld van een tweede-ordesamenstelling van een kruispunt is getoond in Afbeelding 4.4. 
Geen van de juncties vormt een paar met alle andere juncties. Een tweede-ordesamenstelling 
kan echter wel gemaakt worden na het combineren van de straatnamen van junctiepaar 1 en 2. 
Deze kan combinatie kan een paar vormen met junctie 4.  
 

Afbeelding 4.4. Voorbeeld van 

een tweede-ordesamenstelling 

van een kruispunt 

  

 

Straatnaamcombinaties: 
 Junctie 1: Straatnaam combinatie A-B-D 
 Junctie 2: Straatnaam combinatie A-C-D 
 Junctie 3: Straatnaam combinatie B-D 
 Junctie 4: Straatnaam combinatie C-D 
 

Junctieparen eerste orde: 
 Junctie 1 en 2 
 Junctie 1 en 3 

 
Junctieparen tweede orde: 
 Junctie 1 en 2 met junctie 4 
 

 
Voordat de combinaties op basis van bovenstaande principes zijn bepaald, zijn de juncties 
opgedeeld in groepen op basis van hun locatie: juncties die dicht bij elkaar liggen vormen een 
groep. Dit heeft twee redenen. Allereerst komen veel straatnamen in meerdere woonplaatsen en 
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gemeenten voor. Juncties moeten daarom gesplitst worden in groepen waarin geen straten van 
verschillende gemeenten met dezelfde straatnaam voorkomen. Daarnaast is het rekenkundig 
noodzakelijk om de juncties in kleinere groepen op te delen, omdat het te veel geheugen- en 
processortijd zou kosten om elke junctie meerdere keren met alle andere juncties in Nederland 
te vergelijken op zoek naar overeenkomsten. Een verder voordeel is dat door de opdeling van 
juncties in groepen gebruik kan worden gemaakt van ‘parallel processing’, waarbij met behulp 
van een extra module (future package) meerdere rekenkernen van de processor kunnen worden 
gebruikt, in plaats van serial processing waarbij slechts één rekenkern wordt gebruikt, wat de 
standaard is in R.  
 
Om bovengenoemde redenen zij juncties ruimtelijk gegroepeerd op basis van een overlap in 
buffers van 25 m rondom de juncties. Daarmee is tevens vastgesteld dat de maximale afstand 
tussen juncties die als één kruispunt beschouwd kunnen worden 50 m bedraagt, namelijk twee 
buffers van 25 m die elkaar net raken. De buffers van 25 m vormen vooral binnen stedelijke 
gebieden clusters van groepen juncties. Buiten de bebouwde kom zijn deze groepen kleiner. 
Op deze gegroepeerde juncties is de herkenning van samengestelde kruispunten uitgevoerd.  
 
De gebruikte methode herkent geen bajonetkruispunten. Deze zouden geïdentificeerd kunnen 
worden door 3-taks kruispunten binnen een beperkte afstand van elkaar te koppelen – op basis 
van de lengte van de NWB-wegvakken tussen de juncties.  

4.1.5 Beperkingen aan de herkenning van GOW-kruispunten 
Niet alle kruispunten worden met de methode correct herkend en samengesteld. Een eerste 
groep kruispunten waarbij dat aan de hand is, zijn kruispunten waarvan niet alle juncties worden 
gekoppeld. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat niet bij alle kruispunten dezelfde conventie 
wordt gebruikt voor de naamgeving van de wegvakken tussen juncties die tot één en hetzelfde 
kruispunt behoren. Het probleem kan zich voordoen wanneer van een doorlopende weg, het 
tussenliggende wegvak de straatnaam van de weg haaks op de doorlopende weg is meegegeven. 
Een voorbeeld is getoond in Afbeelding 4.5, waar de verbinding tussen de doorlopende weg B-C 
op het kruispunt straatnaam A heeft gekregen. 
 

Afbeelding 4.5. Voorbeeld van 

een niet volledig samengesteld 

kruispunt  

  

 

Straatnaamcombinaties: 
 Junctie 1: Straatnaam combinatie A-B 
 Junctie 2: Straatnaam combinatie A-C 
 Junctie 3: Straatnaam combinatie A-B 
 Junctie 4: Straatnaam combinatie A-C 
 

Junctieparen: 
 Junctie 1 en 3 
 Junctie 2 en 4 
 

 
In het voorbeeld is geen koppeling mogelijk tussen de twee geïdentificeerde junctieparen op 
basis van de gehanteerde methode. Voor GOW-ETW-kruispunten (geselecteerd op basis van 
kruispunten met limieten 50-50-30 en lager), is dit opgelost door kruispunten uit de eerste 
selectieronden die worden verbonden door een wegvak van 10 m of korter samen te voegen. 
Door een dergelijk korte wegvaklengte te kiezen, konden geen verkeerde koppelingen worden 
gevonden bij een visuele controle van de nieuwe samenvoegingen. Voor grotere kruispunten en 
kruispunten die hogere-ordewegvakken verbinden (GOW-GOW/GOW-SW/SW-SW) werkt deze 
oplossing minder goed, omdat de 10 meter voor het verbindende wegvak daarvoor vaak 
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onvoldoende is. De keuze voor een grotere wegvaklengte zou echter tot foutieve kruispunt-
samenstellingen kunnen leiden. 
 
Een tweede groep kruispunten waarbij de methode problemen oplevert, wordt gevormd door 
grote complexe kruispunten die uit een grote groep juncties kunnen bestaan. Afbeelding 4.6 
toont een voorbeeld van een aantal onvolledig samengestelde complexe kruispunten. Per 
kruispunt hoort een correct samengesteld kruispunt te zijn opgebouwd uit juncties van één kleur. 
Dit is voor de afgebeelde kruispunten op de getoonde hoofdweg niet het geval. In dit onderzoek 
levert dit weinig problemen op, omdat er alleen eenvoudige 3-taks kruispunten worden 
meegenomen en geen grote complexe kruispunten.  
 

Afbeelding 4.6. Voorbeeld van 

onvolledig samengestelde 

complexe kruispunten. Te zien 

aan de verschillen in kleur van 

de juncties per kruispunt. 

  

 
 
Een derde groep betreft situaties waarbij zijstraten van verschillende kruispunten dezelfde 
straatnaam hebben of straten in een netwerk dezelfde straatnaam hebben. Deze situatie kan zich 
voordoen op bedrijventerreinen, in woonwijken en bij parallelwegen. Een oplossing voor dit 
probleem is kruispunten te splitsen wanneer de afstand tussen juncties groter wordt dan een 
waarde x, waarbij ‘x’ kan afhangen van het wegtype en/of functioneel gebied. Omdat binnen dit 
onderzoek enkel enkelvoudige kruispunten zijn geanalyseerd, heeft deze beperking geen 
gevolgen voor de kwaliteit van de kruispuntselectie voor deze analyse. De voorgestelde oplossing 
is daarom voor dit onderzoek niet verder uitgewerkt.  

4.2 Bepaling van kenmerken van 3-taks kruispunten 
Voor het vervolg van de kruispuntenselectie en bepaling van de kenmerken hiervan, hebben we ons 
beperkt tot de kruispunten uit de provincie Utrecht. Hiervoor zijn data over verkeersgegevens en 
fietsinfrastructuur beschikbaar gesteld door Sweco (Paragraaf 3.2 en 3.3.2).  
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4.2.1 Bepaling en selectie van de kruispuntconfiguratie 
Om de complexiteit van het vervolg van de wegkenmerkenverzameling te beperken, zijn 3-taks 
kruispunten geselecteerd waarvan alle takken in het NWB zijn geschematiseerd met een enkele 
rijbaan. Dit heeft een aantal voordelen: 
 De variatie in de geometrie van kruispunten is beperkt. 
 De (variatie in) complexiteit van kruispunten is beperkt. 
 De variatie in conflicttypen en ongevalssituaties is (hierdoor) beperkt. Dit is een voordeel in 

de ongevallenanalyse omdat van ongevallen in BRON het conflicttype niet betrouwbaar is te 
selecteren.  

 De complexiteit van de GIS-analyses bij het vastleggen van de kenmerken is relatief beperkt 
bij één wegvak (enkele rijbaan) per tak. 

 
Met de bepaling – en uitsluiting – van samengestelde kruispunten (zie Paragraaf 4.1) zijn tevens 
de enkelvoudige kruispunten geïdentificeerd. Door het aantal takken te tellen die op de junctie 
aansluiten, kunnen de 3-taks kruispunten eenvoudig worden geselecteerd. GOW-ETW-
kruispunten zijn geselecteerd op basis van de snelheidslimiet. Daarbij zijn kruispunten met twee 
takken met limiet 50 km/uur en één tak met 30 km/uur of lager of limiet onbekend in het NWB 
en OSM, gecategoriseerd als GOW-ETW-kruispunt. Aangenomen is dat een onbekende limiet 
binnen zowel WKDJ als OSM vaker een lagere-ordeweg zal betreffen met een limiet van 30 
km/uur of lager. Het resultaat van deze selectie is een bestand met 1840 kruispunten tussen 
GOW50 (twee takken, enkele rijbaan) en een ETW-tak met limiet 30 km/uur of lager in de 
provincie Utrecht. 
 
In een volgende stap is van de GOW-takken vastgesteld welke ‘stroomopwaarts’ en 
‘stroomafwaarts’ van het kruispunt liggen. Deze ligging is gedefinieerd ten opzichte van de ligging 
van de ETW, zie Afbeelding 4.7.  
 

Afbeelding 4.7. Schematische 

weergave van GOW 

stroomopwaarts en GOW 

stroomafwaarts en ETW 

(gezien vanaf het kruispunt) 

  

 
 
Daarnaast is de wegzijde van de GOW die aansluit op de ETW gedefinieerd als de onderzijde van 
de GOW en is de andere zijde gedefinieerd als de bovenzijde. Een schematische weergave 
hiervan wordt getoond in Afbeelding 4.8. 
 

Afbeelding 4.8. Schematische 

weergave GOW onderzijde en 

GOW bovenzijde.  
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Voor het bepalen van de ligging van de GOW-takken en de bepaling van de boven- en onderzijde 
zijn de volgende stappen doorlopen, in lijn met de schetsen in Afbeelding 4.7 en Afbeelding 4.8: 
 Omdat wegvakken met meerdere kruispunten kunnen zijn verbonden is voor elk kruispunt 

een set van drie wegvakken gemaakt. 
 Wegvakken met het eindpunt op het kruispunt zijn omgedraaid, zodat van alle wegvakken het 

beginpunt op het kruispunt ligt en het eindpunt van het kruispunt af. 
 Op alle takken is een transect (loodlijn haaks op de tak) links en rechts van het NWB wegvak 

getrokken.  
 Met het snijpunt van de linker ETW-transect en rechter GOW-transect is de tak 

stroomafwaarts van het kruispunt bepaald 
 Met het snijpunt van de rechter ETW-transect en linker GOW-transect is de tak 

stroomopwaarts van het kruispunt bepaald 
 Transects links van de GOW stroomopwaarts en rechts van de GOW stroomafwaarts bepalen 

de onderzijde van de GOW 
 Transects rechts van de GOW stroomopwaarts en links van de GOW stroomafwaarts bepalen 

de bovenzijde van de GOW 

4.2.2 Bepaling kenmerken van fietsvoorzieningen en intensiteitsgegevens 
Aangezien we in het onderzoek GOW’s met fietspaden willen onderscheiden, moet de 
onderzoeksdatabase ook een aantal kenmerken over fietsvoorzieningen bij de kruispunten 
bevatten. Zoals gezegd heeft Sweco voor de gebruikte kruispunten uit de provincie Utrecht data 
beschikbaar gesteld. Deze data zijn – in combinatie met ons kruispuntenbestand – gebruikt om 
van kruispunten de volgende kenmerken van fietsvoorzieningen te bepalen: 
 
 Fietspadconfiguratie kruispunt: 

a. Fietsers op de rijbaan 
b. Fietspad aan de onderzijde (stroomopwaarts en -afwaarts) 
c. Fietspad aan de bovenzijde (stroomopwaarts en -afwaarts) 
d. Fietspad aan de onder- en bovenzijde (stroomopwaarts en -afwaarts) 
e. Fietsstroken (stroomopwaarts en -afwaarts) 
f. Volledige geslotenverklaring 
g. Overig (combinaties fietspad/fietsstrook en wisselingen onder/boven en verschillen in 

stroomopwaarts/stroomafwaarts) 
 Afstand tussen fietspad en parkeervak langs de GOW stroomopwaarts en -afwaarts van de 

GOW en de kleinste afstand van deze twee  
 Afstand tussen fietspad en de GOW, apart voor de combinaties stroomopwaarts en -afwaarts 

en onder- en bovenzijde van de GOW en de kleinste afstand aan de onder- en bovenzijde 
 Fietspadbreedte, apart voor de combinaties stroomopwaarts en -afwaarts en onder- en 

bovenzijde van de GOW en een minimum voor de onder- en bovenzijde 
 
De door Sweco geleverde data bevatten onder meer een netwerk van fietspaden en een 
loodlijnenbestand opgezet vanuit het fietspadennetwerk waaraan fietsintensiteiten en 
dwarsprofielkenmerken zijn gekoppeld, zoals beschreven in Paragraaf 3.3.2. Om de gegevens van 
fietspaden te koppelen zijn de volgende stappen doorlopen: 
 
 bepaling van een buffer op 10-20 m van de junctie (kruispunt); 
 selectie van transects binnen de buffer rond het kruispunt; 
 aggregatie van fietsintensiteiten en dwarsprofielkenmerken tussen de fietspaden en 

hoofdrijbaan per GOW-tak (stroomop- en -afwaarts) en zijde (boven- en onderzijde) van het 
kruispunt;  

 koppeling van de geaggregeerde informatie uit de loodlijnen aan het fietsnetwerk; 
 koppeling van het fietsnetwerk aan de GOW-kruispunttakken per kruispunt op basis van een 

‘join’ met transects op de GOW-takken zoals getoond in Afbeelding 4.8. 
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Om een geslotenverklaring, aanwezigheid van fietsstroken en intensiteiten van fietsers en 
motorvoertuigen aan de kruispunten in de onderzoeksdatabase te kunnen koppelen, zijn ook de 
rijbanen uit het Sweco-bestand gekoppeld aan de kruispunten. Ook deze zijn gekoppeld aan de 
GOW-kruispunttakken per kruispunt op basis van een koppeling met transects op de GOW-
takken zoals getoond in Afbeelding 4.8. Daarbij zijn enkel wegvakken gekoppeld met dezelfde 
straatnaam waarbij verschillen in schrijfwijzen van straatnamen tussen de bestanden handmatig 
zijn nagekeken.  

4.2.3 Bepaling aanwezigheid van drempels 
Een relevant kenmerk van kruispunten is de aanwezigheid van drempels. Op GOW-ETW-
kruispunten worden vaak uitritconstructies toegepast voor het regelen van de voorrangssituatie 
en het remmen van de snelheid. Andere vormen van drempels op en rond het kruispunt zijn het 
kruispuntplateau en drempels op de takken. Op de ETW worden drempels op de takken ook wel 
gecombineerd met een verhoogd fietspad daar waar het fietspad de ETW op enige afstand van 
het kruispunt kruist.  
 
Drempels maken geen deel uit van de verplichte registratie van de Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT). Wel zijn ze onderdeel van het vrijwillige deel (plustopografie) van IMGeo en 
zijn gedefinieerd als vlakobject, net als rijbanen en fietspaden. Deze data worden indien 
ingewonnen samen met de BGT beschikbaar gesteld. De registratiegraad van drempels kan per 
wegbeheerder verschillen. Van deze registratiegraad is helaas niets bekend. Uit een visuele 
inspectie van de data bleken drempels rond kruispunten veelal wel te worden geregistreerd. 
Omdat niet bekend is welke wegbeheerders drempels consistent registreren, is de dichtheid van 
drempels per wegvakkilometer per gemeente in de provincie Utrecht bepaald (Afbeelding 4.9). 
Gemeenten met een relatief lage drempeldichtheid kunnen zo worden geïdentificeerd en indien 
gewenst worden uitgesloten van de analyse met behulp van een filter op de drempeldichtheid.  
 

Afbeelding 4.9.  

Box-en-whiskers-plot  

van de drempeldichtheid  

(aantal drempels per 

wegvakkilometer) per 

gemeente in de provincie 

Utrecht 

  

 
 
Door gemeenten met een relatief lage drempeldichtheid uit te filteren (de drie onderste punten 
in Afbeelding 4.9), is getracht gemeenten met een lage registratiegraad van drempels uit de 
selectie te verwijderen. Wanneer gemeenten de aanwezigheid van drempels slecht registreren, 
kan dit leiden tot een onderschatting van het effect van de aanwezigheid van drempels. Het filter 
biedt echter geen informatie over de daadwerkelijke registratiegraad van drempels. Om die 
registratiegraad te bepalen zou een uitgebreide random steekproef moeten worden uitgevoerd. 
Dit is niet gedaan voor dit kenmerk. 
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In de BGT kan niet direct onderscheid worden gemaakt naar het type drempel. Voornamelijk het 
onderscheid tussen een uitritconstructie en rijbaandrempel is lastig te maken. Daarom is gekozen 
voor een koppeling van drempels in verschillende afstandsklassen; drempel aanwezig binnen 
10/20/30/40/50 meter van het kruispunt. In de analyse is enkel gebruik gemaakt van drempels 
binnen 20 meter van de junctie. Tevens is gebleken dat drempels in geval van uitritconstructies 
ook wel foutief als inrit worden geregistreerd. Daarom zijn de BGT-objecten ‘drempels’ en 
‘inritten’ allebei als drempel beoordeeld bij de koppeling van drempels aan kruispunten.  
 
De koppeling met drempels is gemaakt op basis van een GIS-analyse waarbij is beoordeeld of ten 
minste een van de kruispunttakken een drempel snijdt die binnen de genoemde afstandsklassen 
ligt. Op deze wijze zijn inritten van erfaansluitingen en drempels op straten die niet direct op het 
kruispunt aansluiten niet meegeteld. Wel is het mogelijk dat drempels worden gemist wanneer de 
wegvakken buiten de rijbaan zijn ingetekend of wanneer wegvakken aansluitend op het kruispunt 
zeer kort zijn (korter dan de zoekafstand) en drempels daardoor buiten de zoekafstand liggen.  

4.2.4 Bepaling van kruispuntligging binnen bedrijventerreinen 
Wegen op bedrijventerreinen zijn vaak afwijkend van andere wegen. Hoewel ze vaak wel een 
limiet van 50 km/uur hebben, hebben veel (maar niet alle) van deze wegen vaak geen echte 
gebiedsontsluitende functie. Dit vanwege de ligging van deze wegen in het netwerk van de 
gemeenten en de relatief lage hoeveelheden verkeer op bedrijventerreinen. Andere typische 
afwijkingen zijn bijvoorbeeld het veelvuldig ontbreken van fietsvoorzieningen, grotere 
hoeveelheden erfaansluitingen en relatief grotere aandelen zwaardere voertuigen (busjes en 
vrachtwagens) in vergelijking met ‘normale’ GOW’s. Twee voorbeelden zijn getoond in 
Afbeelding 4.10. Dit afwijkende karakter kan verstorend werken in de analyse van kruispunten. 
Daarom is van alle kruispunten nagegaan of zij op een bedrijventerrein liggen en zijn kruispunten 
met dit kenmerk niet meegenomen in de analyse. Dit kenmerk is als filter opgenomen in de 
onderzoeksdatabase.  
 

Afbeelding 4.10. Twee 

straatbeelden van kruispunten 

met limieten per tak 50-50-30 

(Bron: Cyclomedia Street 

Smart) 
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De functionele gebiedsaanduiding van TOP10NL,18 onderdeel van de BRT, is gebruikt om alle 
kruispunten die binnen een bedrijventerrein liggen te identificeren. Slechts een beperkt deel van 
de GOW-ETW-kruispunten blijkt op een bedrijventerrein te liggen. Afbeelding 4.11 toont als 
voorbeeld de ligging van een aantal bedrijventerreinen in een deel van de provincie Utrecht 
(delen van Utrecht, Nieuwegein en Houten) op basis van de BRT. De meeste kruispunten liggen 
buiten de bedrijventerreinen. Dit is onder meer omdat op bedrijventerreinen de wegen 
overwegend een limiet 50 hebben. Kruispunten met 30-wegen komen daar daarom relatief 
weinig voor. 
 

Afbeelding 4.11. 

Bedrijventerreinen volgens de 

BRT (beige vlakken) en GOW-

ETW-kruispunten (blauwe ruit) 

in delen van Utrecht, 

Nieuwegein en Houten. 

  

 

4.3 Bepaling van parkeervakafstanden 
Het belangrijkste kenmerk voor dit onderzoek is de afstand van parkeervakken tot het kruispunt. 
Daarbij gaat het om de afstand van parkeervakken langs de GOW tot de ETW. De afstand wordt 
daarbij bepaald van de rand van het parkeervak tot de rand van de verharding van de ETW 
rijbaan. Deze afstand is bepaald voor de richting stroomopwaarts en stroomafwaarts van het 
kruispunt aan de onderzijde van de GOW, zoals getoond in Afbeelding 4.12.  
 

Afbeelding 4.12. Afstand 

parkeervakken tot het 

kruispunt 

  

 

 
18. BRT TOP10NL attribuutkenmerk TYPEFUNCTIONEELGEBIED = bedrijventerrein 
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4.3.1 Afstandsbepaling op basis van GIS-analyses 
Voor de onderzoeksdatabase is met een serie van GIS-analyses de afstand tussen parkeervakken 
en het kruispunt bepaald. In hoofdzaak is de analyse erop gericht om rond het kruispunt op basis 
van loodlijnen op de ETW-tak in het NWB de afstand tussen de rijbaan en het parkeervak te 
bepalen zoals getoond in Afbeelding 4.13 op basis van de volgende vijf stappen: 
1. Tot 16 m van het kruispunt (de junctie) worden loodlijnen geplaatst op het ETW-NWB-lijnstuk 

met een lengte van 50 m in beide richtingen. 
2. Loodlijnen die een parkeervak langs een GOW snijden worden geselecteerd (dik gearceerde 

lijnen in Afbeelding 4.13). 
3. Geselecteerde loodlijnen worden uitgesneden tussen het parkeervak en de rijbaan (niet 

afgebeeld in Afbeelding 4.13). 
4. De lengtes van de nieuwe lijnstukken worden bepaald. 
5. De afstand van het parkeervak tot de rijbaan wordt bepaald als de mediaan van de lijnstukken 

uit de vorige stap. 
 
In de afbeelding betreffen de dikke paarse lijnen de geselecteerde loodlijnen (transects) op basis 
waarvan de afstand wordt bepaald (nadat deze zijn uitgesneden tussen het parkeervak en de 
rand van de rijbaan). Stroomafwaarts ligt geen parkeervak en zijn dan ook geen loodlijnen 
geselecteerd.  
 

Afbeelding 4.13. Stap 2 in de 

afstandsbepaling tussen 

parkeervakken en de rijbaan 

op basis van de BGT en het 

NWB. De paarse loodlijnen die 

hierna, in stap 3, worden 

uitgesneden tussen het 

parkeervak en de rand van de 

uitritconstructie, bepalen de 

gemeten afstand.   

  

 
 
Bovenstaande afbeelding betreft een eenvoudig voorbeeld waarbij de ETW haaks is aangesloten 
op de GOW, waarbij de NWB-wegvakken van GOW en ETW netjes in het midden liggen van de 
rijbaan, en waarbij zowel de GOW als de ETW in een rechte lijn liggen van het kruispunt af. Dit is 
de meest gunstige situatie om de parkeerafstand met de beschreven methode te bepalen.  
 
Er doen zich echter ook situaties voor waarin de ligging van de takken en het wegverloop minder 
gunstig zijn voor het bepalen van de parkeerafstand. In Afbeelding 4.14 wordt een aantal 
voorbeelden getoond.  
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Afbeelding 4.14. Voorbeelden van oorzaken van meetfouten 

  
1. Meetfout door ongunstige hoek tussen GOW en ETW 2. Meetfout door ongunstige hoek tussen GOW en ETW 

  
3. Meetfout door ongunstig verloop ETW 4. Meetfout door ongunstig verloop ETW 

  
5. Meetfout door afwijkend verloop NWB-wegvakken bij het kruispunt 6. Meetfout door afwijkend verloop NWB-wegvakken bij het kruispunt 
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7. Meetfout door wegverloop GOW 8. Meetfout door wegverloop GOW 

  
9. Meetfout doordat parkeervak aan de drempel grenst (zie uitleg) 10. Meetfout doordat het parkeervak niet aan de rijbaan vast zit.  

 
De voorbeelden laten het volgende zien.  
 Voorbeeld 1 en 2: Een ongunstige hoek tussen de ETW en GOW kan ertoe leiden dat 

loodlijnen niet parallel aan de GOW lopen en dat ze de parkeervakken niet of verkeerd 
snijden. 

 Voorbeeld 3 t/m 6: Een ongunstig wegverloop van de ETW- en/of GOW-lijnstukken in het 
NWB kan ertoe leiden dat delen van verschillende transects onder verschillende hoeken 
komen te liggen en dat ze parkeervakken niet of verkeerd snijden. 

 Voorbeeld 7 en 8: Een voor de methode ongunstig wegverloop van de GOW (bijvoorbeeld 
door een bocht) kan ertoe leiden dat te veel loodlijnen parkeervakken op grote afstand 
snijden, in plaats van het eerste parkeervak vanaf het kruispunt.  

 Voorbeeld 9: De situatie dat een parkeervak direct aan de ETW-rijbaan grenst en de 
parkeervakafstand dus 0 is, leidde ertoe dat bij uitsnijden van de loodlijnen tussen het 
parkeervak en de rijbaan alleen foutieve loodlijnen overblijven, namelijk met een lengte van 
(veel) meer dan 0. De juiste mediaan van 0 kan niet worden gevonden op deze wijze.  

 Voorbeeld 10: Parkeervakken die niet aan de rijbaan grenzen, maar waar een ander 
vlakobject tussen ligt zijn niet meegenomen in de selectie van parkeervakken langs de GOW.  
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Doordat gewerkt wordt met de mediaan van de lengtes van geselecteerde loodlijnen is er een 
zekere mate van tolerantie voor dit type fouten. Wanneer een te groot deel van de loodlijnen 
verkeerd is bepaald, wordt deze tolerantie echter overschreden en worden daarmee fouten 
gemaakt in de schatting van de afstand tussen het parkeervak en het kruispunt. Een uitgebreide 
controle op de bepaalde parkeerafstanden is beschreven in de Paragraaf 4.3.2.  

Om fouten te beperken in de GIS-analyse van parkeerafstanden zijn de volgende filters 
ontwikkeld en op de kruispunten gebruikt:  
 Takken met een limiet van 50 km/uur liggen ongeveer in elkaars verlengde (tolerantie 10 

graden). 
 Takken met en limiet van 30 km/uur of lager liggen in een hoek van 90 graden (tolerantie 10 

graden) ten opzichte van de 50km/uur-takken. 
 Rond het kruispunt liggen de NWB-wegvakken binnen de BGT-rijbaandelen.19 

 
Met de filters is een selectie van kruispunten gemaakt waarbinnen de hierboven beschreven 
meetfouten in de parkeerafstand minder vaak voorkomen. De filters bieden echter niet voor alle 
situaties een oplossing en kunnen niet alle meetfouten uitsluiten.  

4.3.2 Handmatige controle en correctie van parkeerafstanden 
Vanwege de onregelmatigheden in de geometrie van rijbanen, drempels en het NWB werden 
afwijkingen verwacht tussen de werkelijke afstand en de geschatte afstand tussen parkeervakken 
en het kruispunt. De mate van onzekerheid over de bepaalde parkeerafstand was op voorhand 
lastig in te schatten. Evenals het effect daarvan op de analyse. Mede omdat in een eerste 
analyseronde geen verband gevonden kon worden tussen de parkeerafstand en fiets-
motorvoertuigongevallen, en er ook grote verschillen waren tussen analyses op verschillende 
deelverzamelingen kruispunten, is besloten om een uitgebreide controle op de geschatte 
parkeerafstanden uit te voeren met behulp van lucht- en straatbeelden.  
 
Een eerste visuele controle is uitgevoerd op een random steekproef van 100 kruispunten, met en 
zonder waargenomen parkeervakken uit de GIS-analyse. In deze eerste steekproef werden bij 
ongeveer 30% van de gecontroleerde kruispunten grote afwijkingen gevonden. Voor deze 
kruispunten zijn de fout geschatte afstanden handmatig gecorrigeerd en op het gecontroleerde 
en gecorrigeerde bestand zijn de analyses herhaald. Deze nieuwe analyses leidden tot andere 
resultaten.20 Daarop is besloten om van alle GOW-ETW-kruispunten met een fietspad aan de 
onderzijde en waarvan geschatte verkeersintensiteiten van zowel fietsers als motorvoertuigen 
bekend waren, de afstand tussen parkeervakken en het kruispunt te controleren en handmatig 
opnieuw in te meten. Dit is gedaan voor ongeveer 500 van de 1840 kruispunten, die vervolgens in 
aanmerking kwamen voor de ontwikkeling van CPM’s in Hoofdstuk 5. De absolute verschillen 
tussen de GIS-analyses en de handmatige metingen van parkeervakafstanden aan de onderzijde 
van de GOW zijn getoond in een cumulatieve verdeling in Afbeelding 4.15.  
 

 
19. Het komt voor dat NWB-wegvakken niet binnen de BGT-rijbaandelen vallen. Binnen de ontwikkelde procedure kan 

in die gevallen niet worden bepaald waar de lijnstukken moeten worden afgesneden aan de hand waarvan de 

afstand tot een parkeervak wordt bepaald.  

20. Verbeteringen waren zichtbaar in betrouwbaarheidsintervallen van parameterschattingen van modelvariabelen. Zie 

Hoofdstuk 5 voor het type analyses waar dit betrekking op heeft.  
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Afbeelding 4.15. 

Cumulatieve verdeling van 

verschillen in 

parkeerafstanden tussen 

GIS-analyseresultaten en 

handmatige nameting 

(n = 505 kruispunten) 

  

 
 
De cumulatieve verdeling laat zien dat er bij 36% van de metingen stroomopwaarts van het 
kruispunt een verschil is van meer dan 5 meter tussen de geautomatiseerde meting en de 
handmatige meting.21 Daarboven lopen de meetfouten hard op. Dit leidt tot aanmerkelijke 
verschillen die ook in een analyse verstorend zouden doorwerken. Een scatterplot (Afbeelding 
4.16) toont dat de GIS-analyse bij meetfouten overwegend een overschatting van de 
parkeerafstand geeft.  
 

Afbeelding 4.16. 

Afstandsbepaling van 

parkeervakken 

stroomopwaarts en 

stroomafwaarts volgens 

handmatige meting en GIS-

analyse in meters 

(n = 505 kruispunten) 

  

 
 

 
21. Stroomafwaarts wordt in 42% van de metingen een verschil van meer dan 5 m gevonden. Alleen de 

parkeerafstanden stroomopwaarts worden echter als variabele in de analyse in Hoofdstuk 5 meegenomen. 
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De typen meetfouten die tot deze verschillen leiden zijn getoond in de vorige paragraaf in 
Afbeelding 4.14. Binnen het onderzoek was het niet haalbaar om een verbeterde methode te 
ontwikkelen om de parkeerafstand vast te kunnen stellen. De handmatig ingemeten afstanden 
zijn verwerkt in de onderzoeksdatabase en gebruikt in de modelanalyse zoals die is 
gepresenteerd in Hoofdstuk 5 en Bijlage F.  
 
Behalve naar de parkeerafstanden is in de handmatige controle ook gekeken naar de correcte 
selectie van 3-taks GOW-ETW-kruispunten. Verkeerd geselecteerde kruispunten kwamen maar 
weinig voor: het betrof een beperkt aantal oversteekvoorzieningen en juncties die onderdeel 
waren van een 3-takskruispunt opgebouwd uit meerdere juncties maar niet als dusdanig waren 
herkend. Dit is vastgelegd in een filter.  

4.4 Filtervariabelen 
Om de betrouwbaarheid van de database verder te vergroten, zijn verschillende filters 
ontwikkeld waarmee deelverzamelingen van kruispunten uit de database kunnen worden 
gehaald waarvan de kwaliteit van de bepaalde kruispuntkenmerken naar verwachting hoger zal 
zijn en de variatie in (niet-bepaalde) kenmerken/omstandigheden kleiner. Dit kan helpen in de 
ontwikkeling van CPM’s.  
 
Twee van deze filters betreffen drempeldichtheid en kruispuntligging binnen bedrijventerreinen, 
zoals beschreven in Paragrafen 4.2.3 en 4.2.4. Een lijst van de ontwikkelde filters is weergegeven 
in Bijlage D. In het volgende hoofdstuk (Paragraaf 5.4.1) is beschreven hoe de filters zijn gebruikt 
voor de selectie van kruispunten voor analyses met behulp van CPM’s.  
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Voor het analyseren van fiets-motorvoertuigongevallen op kruispunten en effecten van 
parkeren in de nabijheid van kruispunten is gebruikgemaakt van regressieanalyses op een 
selectie van ongevallen uit BRON en de voor dit onderzoek ontwikkelde onderzoeksdatabase 
(Paragraaf 5.2 en 5.3). Deze onderzoeksdatabase bestaat uit 3-taks kruispunten tussen 
gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen binnen de bebouwde kom. Om te beginnen is 
echter BRON geraadpleegd om voor Nederland de ‘primaire parkeerongevallen’ tussen fietsers 
en motorvoertuigen – waarbij een geparkeerd voertuig direct betrokken is – in beeld te 
brengen. Die analyse wordt in Paragraaf 5.1 besproken. Paragraaf 5.4 bespreekt vervolgens de 
analyse op basis van de kruispuntenselectie in onze onderzoeksdatabase.  

5.1 Parkeerongevallen op basis van BRON 
Uit eerder onderzoek blijkt dat parkeervoorzieningen langs GOW’s een belangrijke risicofactor 
vormen (Van Petegem, Schepers & Wijlhuizen, 2021). De risico’s die in de literatuur (zie ook 
Hoofdstuk 2) worden beschreven hebben voornamelijk betrekking op wegvakongevallen waarbij 
fietsers zich op de rijbaan (of fietsstrook) bevinden. In deze paragraaf kijken we naar fiets-
motorvoertuigongevallen (fiets-mvt-ongevallen) binnen de bebouwde kom waarbij volgens de 
registratie in BRON parkeervoorzieningen langs GOW’s een rol hebben gespeeld.  
 
De analyse is gedaan op ongevallen in BRON uit de periode 1999-2009. Dit omdat de registratie 
van ongevallen en ongevalskenmerken na 2009 sterk is verslechterd (SWOV, 2021). Uit de cijfers 
van 1999-2009 valt op te maken dat 80% van de geregistreerde fiets-mvt-ongevallen met letsel 
op een 50km/uur-weg plaatsvindt. Bij welke ongevallen geparkeerde auto’s indirect een rol 
hebben gespeeld (bijvoorbeeld door zichtbeperking nabij kruispunten) valt niet uit BRON af te 
leiden. Wel bevat het kenmerk ‘aardongeval’ een categorie ‘geparkeerd’, die iets zegt over 
ongevallen waarbij parkeervoorzieningen een rol hebben gespeeld. In BRON vallen ongevallen in 
deze categorie als: 
 in het ongevalsformulier de betrokkenheid van een geparkeerd voertuig is aangegeven; 
 in het ongevalsformulier een parkeermanoeuvre is aangegeven; 
 bekend is dat een ongeval op een parkeerterrein heeft plaatsgevonden. 

 
Deze ongevallen noemen we in het vervolg ‘parkeerongevallen’. De meeste parkeerongevallen 
met fietsers worden op wegvakken geregistreerd. Deze aandelen zijn getoond in Afbeelding 5.1, 
waarbij ter illustratie ook de cijfers na 2009 zijn opgenomen. Hoewel de kenmerkenregistratie de 
laatste jaren zou verbeteren (Rijkswaterstaat, 2018), toont de afbeelding dat de trendbreuk na 
2009 nog niet hersteld is.  
 

5 Analyse van ongevallen 
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Afbeelding 5.1. Aandelen 

geregistreerde fietsongevallen 

met een geparkeerd voertuig 

op alle wegen en wegen met 

een 50km/uur-limiet (BRON) 

  

 
 
Over de jaren is het aandeel geregistreerde parkeerongevallen van fietsers op wegvakken met een 
limiet van 50 km/uur redelijk constant tot 2009. In de periode 1999-2009 bedraagt dit aandeel voor 
ziekenhuisongevallen en letselongevallen respectievelijk 13 en 17%. Dit is ongeveer gelijk aan het 
aandeel geregistreerde frontale fiets-mvt-ongevallen. Alleen het aandeel flankongevallen op 
wegvakken is hoger: dit betreft ongeveer 45% van de fiets-mvt-wegvakongevallen.  
 
In welke mate een parkeerongeval als zodanig wordt geregistreerd, of bijvoorbeeld als 
flankongeval, is niet bekend. Ook is niet bekend welk deel van de fiets-mvt-ongevallen in de 
aanloop naar het ongeval veroorzaakt kan zijn door een parkeermanoeuvre of een openslaande 
autodeur waarvoor moest worden uitgeweken. Dergelijke ‘secundaire' ongevallen zijn 
waarschijnlijk als flankongeval of frontaal ongeval geregistreerd, waardoor het aandeel fiets-mvt-
ongevallen met parkeren op wegvakken dus in werkelijkheid hoger is dan uit de BRON-registratie 
volgt. Maar ook nu al is het gevonden aandeel van 17% parkeerongevallen met fietsers hoog te 
noemen, omdat geschat wordt dat parkeervakken aanwezig zijn op slechts 30% van de wegen 
met limiet 50 km/uur zonder vrijliggende fietsvoorziening en op slechts 10% van de 50km/uur-
wegen mét vrijliggende fietsvoorzieningen (Drolenga, 2021a). Het aanzienlijke aandeel parkeer-
ongevallen strookt met de bevindingen uit het voorgaande onderzoek, waarin de aanwezigheid 
van parkeervakken langs 50-wegen als belangrijke risicofactor uit de analyse naar voren kwam 
(zie Paragraaf 1.1).  
 
Op kruispunten bedraagt het aandeel parkeerongevallen op 50km/uur-wegen met fietsers 
volgens BRON nog geen 1%. Dit is op zich niet vreemd. Een primair parkeerongeval zal eerder als 
wegvakongeval worden geregistreerd. Kruispuntongevallen die aan te duiden zijn als ‘secundair’ 
parkeerongeval zijn niet uit BRON te achterhalen. Gedacht kan worden aan ongevallen die 
ontstaan als gevolg van zichtobstructie door een geparkeerd voertuig, zoals beschreven in 
Hoofdstuk 2. Wel valt uit BRON (1999-2009) op te maken dat van de fiets-mvt-letselongevallen 
op 50km/uur-wegen (dit betreft 80% van het totaal aantal fiets-mvt-letselongevallen), 73% een 
kruispuntongeval betreft. Dit geeft het belang aan van meer kennis over de aspecten die van 
invloed zijn op fiets-mvt-ongevallen op kruispunten langs 50km/uur-wegen.  
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5.2 Koppeling ongevallen en kruispuntenbestand 
Voor onze analyse van effecten van parkeren en afstand van parkeervakken tot kruispunten 
hebben we de onderzoeksdatabase met 3-taks GOW-ETW-kruispunten – met bijbehorende 
verkeersgegevens en andere kenmerken – gekoppeld aan fiets-motorvoertuigongevallen uit 
BRON. Het onderzoeksbestand en BRON zijn gekoppeld op basis van de variabele ‘JTE_ID’. Dit 
betreft een uniek nummer van elke ‘junctie’ in het Nationaal Wegenbestand NWB. Binnen BRON 
zijn alle kruispuntongevallen gekoppeld aan zo’n uniek junctienummer. Van alle 1840 
kruispunten in ons onderzoeksbestand hebben we de aantallen kruispuntongevallen bepaald, 
met daarbij het volgende onderscheid op basis van de kenmerken in BRON.  
 Letselklassen:  

 Dodelijk: dodelijk 
 Ernstig: dodelijk, ziekenhuisopname, spoedeisende hulp 
 Letsel: dodelijk, ziekenhuisopname, spoedeisende hulp, lichtgewond 
 Totaal: alle letselklassen inclusief UMS (uitsluitend materiële schade) 

 Modaliteiten: 
 Fiets: fiets_aantal > 0 
 Fiets-MVT: fiets_aantal > 0 & motorvoertuig_aantal > 0, 

waarbij motorvoertuig_aantal is bepaald als de som van Bestelauto_aantal, Bus_aantal, 
Landbouwvoertuig_aantal, Motor_aantal, Personenauto_aantal en Vrachtauto_aantal 

 Periode: 
 2014-2020 
 2007-2020 

 
Dat heeft bijvoorbeeld het aantal ongevallen opgeleverd in de klasse ‘letselongevallen’ op 
kruispunten tussen ‘fiets en motorvoertuigen’ in de periode 2014-2020. Voor de analyse in dit 
onderzoek (Paragraaf 5.4) is gekeken naar de letselklassen ‘letsel’ en ‘totaal’ van fiets-
motorvoertuigongevallen in beide genoemde perioden. 

5.3 Methode en opzet regressieanalyse 

5.3.1 Methode en modelvorm 
Voor het beoordelen van het verband tussen fiets-motorvoertuigongevallen en de afstand van 
parkeervakken tot kruispunten zijn modellen ontwikkeld op basis van regressieanalyses, vaak ook 
wel Crash Prediction Models (CPM’s) genoemd. De modellen zijn ontwikkeld op basis van een 
negatief binomiale verdeling met een log-linkfunctie (Hilbe, 2011; Lord, Washington & Ivan, 
2005). Daarbij is gebruikgemaakt van SAS en de GENMOD-procedure. Het model volgt een 
standaardvorm van CPM’s (Reurings et al., 2006; Wood et al., 2013) en is als volgt te specificeren.  
 
𝐸𝐸(𝑂𝑂) = 𝑐𝑐𝐼𝐼𝑓𝑓

𝛽𝛽1𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝛽𝛽2 𝑒𝑒∑𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗   Vergelijking 1 

 
𝐸𝐸(𝑂𝑂) Verwachtte aantal ongevallen 
𝑐𝑐 Een constante (exponent van de intercept) 
𝐼𝐼𝑓𝑓  Intensiteit fiets 
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  Intensiteit motorvoertuigen 

𝑥𝑥𝑗𝑗(1,2,…n) Risicofactoren j 
𝛽𝛽𝑗𝑗(1,2,…n) Modelparameters j van risicofactoren j 

 
In de CPM vormen de expositiematen de basis: in deze studie de hoeveelheden gemotoriseerd 
verkeer en fietsverkeer. Beschouwde risicofactoren zijn de afstand van parkeervakken tot het 
kruispunt, de aanwezigheid van drempels op of rond het kruispunt, de breedte van het fietspad 
en de afstand tussen het fietspad en parkeervakken. 
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Van het model (getoond in Vergelijking 1) wordt echter de logaritmische vorm opgelost (zie 
Vergelijking 2): 
 

ln𝑂𝑂 = int + 𝛽𝛽1 ln 𝐼𝐼𝑓𝑓 + 𝛽𝛽2 ln 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +  �  𝛽𝛽𝑗𝑗𝑥𝑥𝑗𝑗  Vergelijking 2 

 
Uit Vergelijking 2 volgt dat gewerkt moet worden met een log-transformatie van de fiets- en 
motorvoertuigintensiteiten om het model te ontwikkelen.  
 
De beschreven methode betreft een vorm van ‘generalized linear modelling’ (GLM) (Hilbe, 2011; 
Lord, Washington & Ivan, 2005). Daarnaast is ook getest of de inzet van ‘generalized linear mixed 
modelling’ (GLMM) (Stroup, 2013) tot aanmerkelijke verbeteringen van de modellering zou 
leiden, zoals bijvoorbeeld ook is gedaan voor de analyse van ProMeV Light (Bax et al., 2017). Voor 
deze GLMM-analyses is een zogeheten ‘multi-levelmodel’ opgezet waarbij kruispunten genest 
zijn binnen de gemeente waarin zij liggen. Reden hiervoor is dat er verschillen kunnen zijn tussen 
gemeenten als het gaat om de kwaliteit van de (registratie van de) gebruikte data (wegkenmerken, 
intensiteiten en ongevallenregistratie). Dit type model kan helpen om voor deze verschillen te 
corrigeren. Voor de GLMM-test is gebruikgemaakt van de GLIMMIX-procedure binnen SAS. 
Omdat dit niet tot een aanmerkelijke verbetering van het model leidde, is ervoor gekozen om de 
op GLM gebaseerde modellen te gebruiken. Deze zijn eenvoudiger en hebben de voorkeur 
wanneer een ‘mixed’ model geen aanmerkelijke verbeteringen oplevert.  

5.3.2 Opzet van de gepresenteerde analyse 
De modelanalyse in dit onderzoek moet worden beschouwd als verkennend. In een beschrijvend 
of experimenteel onderzoek staat het onderzoeksdesign van te voren vast. Binnen dit onderzoek 
is gevarieerd met verschillende afhankelijke variabelen, risicofactoren en deelverzamelingen van 
data om een eerste beeld te krijgen van de relatie tussen parkeervakken langs 
gebiedsontsluitingswegen en kruispuntongevallen.  
 
De regressieanalyses zijn zoals gezegd uitgevoerd op verschillende deelverzamelingen van de data. 
De eerste analyses boden geen stabiele resultaten voor de relatie tussen fiets-motorvoertuig-
ongevallen en de (via een R-script) geschatte afstand van parkeervoorzieningen tot kruispunten. 
Vervolgens is voor een steekproef van 100 kruispunten de afstand van parkeervakken tot het 
kruispunt handmatig gecontroleerd. Uit die analyse bleek dat de geschatte afstand voor een 
aanmerkelijk deel (ongeveer een derde, zie ook Paragraaf 4.3.2) toch behoorlijk afweek van de 
handmatig gemeten afstand. Gelet op het foutaandeel is besloten om van alle kruispunten waar 
een fietspad aan de ‘onderzijde’ lag (aan de kant van de ETW-tak; met of zonder fietspad aan de 
‘bovenzijde’) en waar een verkeersintensiteit van zowel fietsers als motorvoertuigen was 
geregistreerd, te controleren en waar nodig aan te passen. Daarbij zijn alle afstanden tussen de 
ETW en parkeervakken aan de onderzijde van de GOW stroomopwaarts en stroomafwaarts tot 
het kruispunt opnieuw ingemeten. Ook is een aantal kruispunten uit de selectie gehaald die 
onterecht waren geïdentificeerd als 3-taks GOW-ETW-kruispunt. De analyses in het vervolg van 
dit hoofdstuk hebben betrekking op deze gecorrigeerde dataset. 
 
In de analyse is gekeken naar vier verschillende afhankelijke variabelen (ongevalsgroepen): 
 fiets-mvt-letselongevallen op kruispunten in de periode 2014-2020; 
 fiets-mvt-letselongevallen op kruispunten in de periode 2007-2020; 
 fiets-mvt-ongevallen (incl. UMS) op kruispunten in de periode 2014-2020; 
 fiets-mvt-ongevallen (incl. UMS) op kruispunten in de periode 2007-2020. 

De analyse is stapsgewijs opgebouwd vanaf een model met enkel de expositievariabelen 
(intensiteiten fietsers en gemotoriseerd verkeer; model 1 in Tabel 5.1) tot het volledige model 
met alle risicofactoren (model 6). Bij elke stap (iteratie) wordt een variabele toegevoegd om 
inzicht te krijgen in onderlinge samenhang tussen de variabelen. Wanneer parameterschattingen 
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van variabelen sterk wijzigen zodra er een nieuwe variabele aan het model wordt toegevoegd, 
duidt dit op een onderlinge samenhang tussen de variabelen. Naast het stapsgewijs opgebouwde 
model, is ook het model ook getest met de afstand van parkeervakken tot het kruispunt als enige 
variabele (model 2) en is model 7 achteraf opgesteld door het verwijderen van niet-significante 
variabelen uit het volledige model (model 6).22 De modellering is als volgt opgebouwd.  
 

Tabel 5.1. Overzicht van 

model-iteraties van de 

stapsgewijze modelopbouw  

  
Modeliteraties 1 2 3 4 5 6 7 

intercept x x x x x x x 

ln_fiets x x x x x x x 

ln_mvt x x x x x x x 

drempel 
  

x x x x x 

fietspadbreedte so 
   

x x x x 

afstand fietspad-hoofdrijbaan  
    

x x  

parkeerafstand so 
 

x 
   

x x 
 

 
Deze iteraties zijn doorlopen voor verschillende deelverzamelingen van kruispunten en afhankelijke 
variabelen (ongevalsgroepen). We bespreken slechts de resultaten van de modellering op een 
geoptimaliseerde deelverzameling van de verbeterde data.  

5.4 Analyseresultaten 

5.4.1 Beschrijving steekproef 
De analyse is uitgevoerd op twee deelverzamelingen van de complete gecorrigeerde dataset van 
GOW-ETW-kruispunten in de provincie Utrecht. Dit is gedaan door twee verschillende sets van 
filters op de kruispunten toe te passen. Omdat de uitkomsten van de analyses sterk vergelijkbaar 
zijn voor beide subsets, bespreken we hier de optimale variant, dat wil zeggen de kleinere en iets 
uniformere deelverzameling van kruispunten die is verkregen door een iets uitgebreider filter (zie 
punten 1 t/m 5 hieronder). Bijlage F toont de andere, grotere subset (alleen gefilterd op punten 1 
t/m 3) en de belangrijkste analyseresultaten daarvan. Voor het maken van de geoptimaliseerde 
subset zijn de volgende filters gehanteerd: 
1. Van het kruispunt zijn zowel fiets- als motorvoertuigintensiteiten beschikbaar. Om de 

verschillen tussen kruispunten wat betreft intensiteiten te reduceren zijn straten geselecteerd 
met ten minste 3.000 motorvoertuigen per etmaal.  

2. Langs de GOW ligt een fietspad enkel aan de onderzijde of zowel aan de onder- als bovenzijde 
van het kruispunt. De configuratie stroomafwaarts en stroomopwaarts is daarbij gelijk. Zie 
Afbeelding 4.8.  

3. Het kruispunt is correct geïdentificeerd als 3-taks kruispunt. 
4. Het kruispunt ligt niet op een bedrijventerrein. 
5. Gemeenten met een sterk naar beneden afwijkende drempeldichtheid (zie Paragraaf 4.2.3) 

en/of met een laag aandeel straten met gemeten fietsintensiteiten (zie Bijlage D) zijn buiten 
beschouwing gelaten. 

 

 
22. Het geoptimaliseerde model is bepaald voor de subset van de data gepresenteerd in Paragraaf 5.4. Voor de 

minimaal gefilterde datasubset zijn enkel model 1-6 bepaald, waarvan model 3 en 6 zijn gepresenteerd in Bijlage F.    
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Op basis van deze filters wordt de steekproef gevormd door 261 kruispunten van de 1840 in 
Utrecht geïdentificeerde 3-taks kruispunten met limiet 50-50-30 (of lager). Beschrijvende 
statistieken van deze steekproef zijn opgenomen in Tabel 5.2 en Afbeelding 5.2 t/m Afbeelding 
5.4.  
 

Tabel 5.2. 

Steekproefstatistieken 

geoptimaliseerde subset 

kruispunten 

  
  N Minimum Maximum Mean Std. 

Dev. 
Variance 

Letselongevallen 2014-2020 261 0 4 0,1 0,4 0,2 

Totaal ongevallen 2014-2020 261 0 4 0,2 0,6 0,3 

Letselongevallen 2007-2020 261 0 7 0,2 0,7 0,5 

Totaal ongevallen 2007-2020 261 0 10 0,4 0,9 0,8 

ln_fiets 261 5 10 7,4 0,9 0,8 

ln_mvt 261 8 10 8,8 0,4 0,2 

mvt-etmaalintensiteit 261 3005 25662 7207,8 3352,7 11240768,0 

fiets-etmaalintensiteit 261 130 14600 2500,4 2604,6 6783783,2 

Meting parkeervakafstand 
stroomafwaarts (m) 

261 0 50 39,0 18,6 345,3 

Meting parkeervakafstand 
stroomopwaarts (m) 

261 0 50 39,4 17,5 305,4 

Parkeervakafstand stroom-
afwaarts voor correctie (m) 

261 2 50 40,3 17,4 302,6 

Parkeervakafstand stroom-
opwaarts voor correctie (m) 

261 1 50 40,9 16,0 256,8 

Afstand fietspad-hoofdrijbaan 
stroomopwaarts (m) 

261 0 11 2,6 1,9 3,6 

Fietspadbreedte 
stroomopwaarts (m) 

261 1 4 2,4 0,5 0,3 

Kruispunten zonder 
ontbrekende waarden 

261      

 

 
Een verdeling van het aantal ongevallen per kruispunt is afgebeeld in Afbeelding 5.2. 
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Afbeelding 5.2. Fiets-mvt-

ongevallen op 261 GOW-ETW-

kruispunten onderverdeeld 

naar letselklasse en periode 

  

 

Voor een verdeling van de kruispunten naar de afstand die hun parkeervakken tot het kruispunt 
hebben, zijn deze afstanden in klassen ingedeeld. Afbeelding 5.3 laat die verdeling zien. Dezelfde 
klassenindeling is ook in de analyses gebruikt. Daarbij is de klasse 0 t/m 5 m als contrast- of 
referentieklasse gekozen. Dat wil zeggen dat groepen kruispunten in de andere klassen worden 
vergeleken met de groep kruispunten in de klasse 0 t/m 5 m. Van de groep kruispunten in de 
klasse ‘meer dan 15 m’ is in 89% en 95% geen parkeervak waargenomen binnen 30m 
stroomopwaarts resp. stroomafwaarts van het kruispunt.23 
 

Afbeelding 5.3. Afstand van 

parkeervakken tot 

kruispunten (n = 261 

GOW-ETW-kruispunten) 

  

 
 
Het aantal kruispunten met en zonder de aanwezigheid van een drempel is weergegeven in 
Afbeelding 5.4.24 De verdeling van dit kenmerk is meer in balans dan de verdeling van afstanden 
van parkeervakken. In de analyse is de afwezigheid van drempels als referentieklasse gekozen.  
 

 
23. Gemeten langs de onderzijde van de GOW kruispunttakken, zie Afbeelding 4.9.  

24. Een onderscheid tussen het type drempel is niet gemaakt in de BGT en ook niet eenvoudig af te leiden.  
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Afbeelding 5.4. Aantallen 

kruispunten met en zonder 

drempel op of nabij het 

kruispunt (n = 261 

GOW-ETW-kruispunten) 

  

 
 
De beschreven steekproef betreft dus een kleinere (‘optimale’) deelverzameling van kruispunten 
door toepassing van het uitgebreide filter. De door filtering verwijderde kruispunten betreffen 
voornamelijk kruispunten zonder ongevallen (zie Afbeelding F.1 en Afbeelding 5.2). De resultaten 
getoond in Paragrafen 5.4.3 en 5.4.4 zullen laten zien dat door deze beperking in variatie aan 
kruispunten en in expositie de analyse wordt verscherpt (in vergelijking met de resultaten 
getoond in Bijlage F). Dit valt af te leiden uit de verbetering van de significantieniveaus van 
verschillende variabelen.  
 
Ten slotte is met behulp van een correlatietoets en met behulp van de toets op ‘variance inflation 
factors’ onderzocht of variabelen een sterke samenhang vertoonden. Het is immers van belang 
dat de verschillende variabelen in een model onafhankelijk zijn van elkaar. Uit beide toetsen 
bleek er geen sprake van een sterke samenhang tussen de variabelen te zijn. De resultaten van 
de toetsen zijn opgenomen in Bijlage E.2.  

5.4.2 Aannames en beperkingen 
In deze paragraaf noemen we de belangrijkste aannames bij en beperkingen van de analyse.  
 
Het is bekend dat fietsongevallen over het algemeen ondergeregistreerd zijn. De onder- 
registratie is echter veel groter voor fietsongevallen zonder motorvoertuigen dan voor 
fietsongevallen met motorvoertuigen. Binnen dit onderzoek wordt aangenomen dat de registratie 
van fiets-mvt-ongevallen vergelijkbaar is met de registratie van alle ongevallen met gemotoriseerde 
voertuigen. Tevens wordt aangenomen dat de verschillen in de ongevallenregistratie binnen de 
provincie Utrecht slechts beperkt zijn.  
 
Voor de expositiegegevens is uitgegaan van gegevens uit verkeersmodellen. Dit type gegevens 
biedt een benadering van de werkelijke hoeveelheid verkeer op de weg. Er is echter weinig 
bekend over de mate waarin deze voor alle straten in het netwerk afwijkt van de werkelijke 
aantallen en in welke mate deze afwijking verschilt tussen straten. Dit geldt het sterkst voor de 
fietsintensiteiten, daarvan zijn immers minder telpunten beschikbaar om een verkeersmodel op 
te kunnen kalibreren. We hebben echter aangenomen dat de gebruikte expositiegegevens, 
ondanks deze onzekerheden, wel geschikt zijn voor dit type analyse om de mate van expositie (of 
verkeersdrukte) tussen wegen te kunnen onderscheiden.  
 
De registratie van snelheidslimieten in zowel het NWB als OSM is niet volledig correct. Ook kan de 
relatie tussen limiet en wegcategorie niet één op één worden getrokken. Toch zijn we ervan 
uitgegaan dat de selectie van kruispunten met de limieten 50-50-30 per tak representatief is voor 
3-taks GOW-ETW-kruispunten.  
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Voor de analyse van kruispunten zijn gegevens van zowel de hoofdstroom als de zijstroom 
relevant en gewenst. Omdat is gekeken naar GOW-ETW-kruispunten en van ETW’s geen 
betrouwbare verkeersgegevens beschikbaar zijn, konden gegevens van de zijstroom niet worden 
meegenomen in de analyse.  
 
Parkeervakken zijn niet continu bezet. De mate van bezetting en het type geparkeerde voertuig 
hebben invloed op de mate waarin het zicht op een kruispunt hierdoor belemmerd wordt. 
Informatie hierover is niet beschikbaar.  
 
De afstand van parkeervakken tot de rijbaan is geen eenduidige maat. Cirkelbogen tussen de 
GOW en ETW kunnen per kruispunt sterk verschillen, evenals de breedte van uitritconstructies. 
Er is gemeten vanaf de rand van de rijbaan van de ETW, waar de uitritconstructie ook onder valt. 
 
Er is aangenomen dat een mogelijk effect van parkeren op ongevallen sterker is bij relatief kleine 
afstanden van parkeervakken tot het kruispunt. Naarmate de parkeervakken verder van het 
kruispunt af liggen zullen ze minder het zicht op het fietspad nabij het kruispunt belemmeren en 
– volgens aanname – minder van invloed zijn op fiets-mvt-ongevallen. Om het aantal variabelen 
te beperken zijn de parkeerafstanden in klassen ingedeeld, waarbij parkeervakken op meer dan 
15 meter in één klasse zijn gegroepeerd. 
 
De kruispunten met parkeervakken op korte afstand van het kruispunt (tot 15 m) die geschikt zijn 
voor analyse, vormen vrij kleine groepen. Dit maakt de analyse gevoelig voor verstoringen en de 
kans op het vinden van effecten klein.  

5.4.3 Resultaat voor fiets-mvt-letselongevallen 
In deze paragraaf worden de resultaten getoond van de analyses met letselongevallen voor 
model 3 en 7 (Tabel 5.1). Model 3 kijkt enkel naar het aspect van de aanwezigheid of afwezigheid 
van drempels op of in de directe nabijheid van kruispunten. De uitkomsten van model 3 zijn 
getoond in Tabel 5.3.  
 

Tabel 5.3. Parameterschattingen model 3 van geregistreerde fiets-mvt-letselongevallen op kruispunten voor de periodes 2014-2020 en 2007-2020 (optimaal 

gefilterde dataset; n = 261 GOW-ETW-kruispunten)  

Predictor   Fiets-mvt-letselongevallen 2014-2020 Fiets-mvt-letselongevallen 2007-2020 

   β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 
 

β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 

Links Rechts Links Rechts 
 

Intercept   -8,60 4,77 -18,44 0,80 0,07  -11,51 3,35 -18,36 -5,03 <0,01 

Ln_fiets   0,33 0,27 -0,20 0,86 0,22  0,48 0,20 0,10 0,88 0,01 

Ln_mvt   0,48 0,54 -0,58 1,58 0,37  0,77 0,38 0,02 1,54 0,04 

Drempels_20m Aanwezig -0,72 
(0,49) 

0,44 -1,60 0,15 0,10 
 

-0,78 
(0,46) 

0,32 -1,41 -0,16 0,01 

Drempels_20m 
(referentieklasse) 

Afwezig 0,00 (1)     
 

0,00 (1)     

Dispersie   2,21 1,56 0,23 6,98    1,25 0,58 0,39 2,78   

 
Uit model 3 komt een sterk verband naar voren tussen de aanwezigheid van drempels en het 
aantal fiets-mvt-ongevallen met letsel. Voor beide beschouwde periodes geldt dat een sterke 
reductie van het aantal fiets-mvt-letselongevallen wordt geschat van respectievelijk 51% en 54% 
wanneer een drempel aanwezig is (eβ van 0,49 resp. 0,46). Dit is vergelijkbaar met de resultaten 
op de minimaal gefilterde dataset, zie Bijlage F.2. Omdat de registratiegraad van drempels niet 
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bekend is, kan sprake zijn van een onderschatting van het effect van drempels. Immers, relatief 
veilige kruispunten waarbij wel een drempel aanwezig is, maar deze niet is geregistreerd, vallen 
in de categorie ’Drempels_20m: Afwezig’. Aangezien we voor een effect van drempels de groep 
‘aanwezig’ vergelijken met ‘afwezig’, dempen niet-geregistreerde drempels in de groep ‘afwezig’ 
het effect. Verder valt op dat zowel het effect van fiets- als motorvoertuigintensiteiten niet 
significant zijn (p > 0,1) voor de periode 2014-2020, mogelijk door de relatief kleine aantallen 
ongevallen in deze periode. In de analyse op de minimaal gefilterde dataset (Bijlage F.2) is de 
fietsintensiteit wel statistisch significant voor deze periode. Voor de periode 2007-2020 zijn beide 
expositiematen statistisch significant, zowel in deze optimale als in de minimaal gefilterde 
dataset.  
 
De uitkomsten van het geoptimaliseerde model, model 7, zijn getoond in Tabel 5.4. Hierin zijn 
naast de aanwezigheid van drempels ook de fietspadbreedte en parkeervakafstand 
stroomopwaarts van het kruispunt meegenomen als risicofactoren.  
 

Tabel 5.4. Parameterschattingen model 7 van geregistreerde fiets-mvt-letselongevallen op kruispunten voor de periodes 2014-2020 en 2007-2020 (optimaal 

gefilterde dataset; n = 261 GOW-ETW-kruispunten) 

Predictor    Fiets-mvt-letselongevallen 2014-2020 Fiets-mvt-letselongevallen 2007-2020 

    β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 
 

β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 

 Links Rechts Links Rechts 
 

Intercept    -6,12 5,03 -16,42 3,84 0,22  -10,35 3,45 -17,29 -3,59 < 0,01 

Ln_fiets    0,31 0,27 -0,22 0,87 0,25  0,56 0,21 0,16 0,98 0,01 

Ln_mvt    0,47 0,55 -0,61 1,60 0,39  0,69 0,38 -0,06 1,47 0,07 

Drempels_20m  Aanwezig -0,82 (0,44) 0,46 -1,76 0,08 0,07  -0,82 (0,44) 0,33 -1,47 -0,18 0,01 

Drempels_20m 
(referentieklasse) 

 Afwezig 0 (1)     
 

0 (1)     

Fietspadbreedte    -0,70 0,49 -1,76 0,20 0,15  -0,42 0,31 -1,06 0,17 0,18 

Parkeervakafstand  > 15 m -0,7 (0,5) 0,77 -2,22 0,95 0,36  -0,08 (0,92) 0,58 -1,19 1,15 0,88 

Parkeervakafstand  10 t/m 15 m 0,22 (1,25) 1,02 -1,89 2,33 0,83  -0,19 (0,83) 0,87 -2,01 1,53 0,83 

Parkeervakafstand  5 t/m 10 m -0,81 (0,44) 1,07 -3,12 1,30 0,45  -1,25 (0,29) 0,94 -3,36 0,52 0,19 

Parkeervakafstand 
(referentieklasse) 

 0 t/m 5 m 0 (1)     
 

0 (1)     

Dispersie   1,99 1,43 0,17 6,36    1,14 0,54 0,34 2,58   

 
Het geschatte effect van drempels wijzigt niet noemenswaardig door de toevoeging van de 
parkeervakafstand als variabele. Dit geldt ook in zekere mate voor de fiets- en motorvoertuig-
intensiteiten, hoewel de significantie van de motorvoertuigintensiteit voor de periode 2007-2020 
afneemt tot een indicatief verband (p = 0,07). Daarnaast vertoont in deze analyse de 
parkeerafstand geen statistisch significante relatie met het aantal fiets-mvt-letselongevallen. 
 
De resultaten laten wel zien dat parameterschattingen van de modellen verscherpen door naar 
een langere ongevallenperiode te kijken. De fiets- en motorvoertuigintensiteiten worden 
significant en de betrouwbaarheidsinterval van Parkeerafstand 5 t/m 10 m en Fietspadbreedte 
versmallen. Dit komt vermoedelijk doordat het eenvoudiger is om een verband te vinden tussen 
ongevallen en wegkenmerken wanneer het ongevallengemiddelde hoger is, zoals het geval is bij 
het gebruik van een langere ongevallenperiode (zie ook Tabel 5.2 en Afbeelding 5.2). Een andere 
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manier om meer ongevallen te betrekken in de analyse is door naar het totaal aantal 
geregistreerde ongevallen te kijken, inclusief UMS (zie volgende paragraaf). 

5.4.4 Resultaat voor alle fiets-mvt-ongevallen 
Een analyse op het totaal aantal fiets-mvt-ongevallen heeft als voordeel dat het gemiddeld aantal 
ongevallen per kruispunt hoger is (zie Tabel 5.2). Dat maakt het eenvoudiger om een statistisch 
significante relatie te vinden tussen kenmerken en ongevallen. Een nadeel is dat de relatie tussen 
de beschouwde kenmerken en het ongevallentotaal kan afwijken van de relatie met 
letselongevallen.  
 
De resultaten van model 3, met enkel de aanwezigheid van drempels als risicofactor, zijn getoond 
in Tabel 5.5.  
 

Tabel 5.5. Parameterschattingen model 3 van alle geregistreerde fiets-mvt-ongevallen op kruispunten voor de periodes 2014-2020 en 2007-2020 (optimaal 

gefilterde dataset; n = 261 GOW-ETW-kruispunten) 

Predictor   Fiets-mvt-ongevallen incl. UMS 2014-2020 Fiets-mvt-ongevallen incl. UMS 2007-2020 

   β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 
 

β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 

Links Rechts Links Rechts 
 

Intercept   -11,11 -19,02 -3,87 8,65 <0,01  -12,47 3,13 -18,95 -6,48 <0,01 

Ln_fiets   0,44 0,02 0,86 4,25 0,04  0,51 0,18 0,17 0,88 <0,01 

Ln_mvt   0,72 -0,10 1,60 2,94 0,09  0,88 0,35 0,20 1,61 0,01 

Drempels_20m Aanwezig -0,45  
(0,64) 

-1,13 0,23 1,72 0,19 
 

-0,59 
(0,56) 

0,28 -1,14 -0,04 0,04 

Drempels_20m 
(referentieklasse) 

Afwezig 0,00 (1)     
 

0,00 (1)     

Dispersie   1,69 0,46 3,94      1,51 0,51 0,72 2,76   

 
Als we de resultaten vergelijken met die van de modellering op letselongevallen (Tabel 5.3) valt 
een aantal zaken op. De fiets- en motorvoertuigintensiteit komen nu ook voor periode 2014-2020 
als statistisch relevante factoren naar voren. Daarbij liggen de parameterschattingen voor beide 
periodes in de buurt van de schatting voor letselongevallen in de periode 2007-2020. In 
tegenstelling tot in het model voor letselongevallen, is echter het geschatte effect van de 
aanwezigheid van drempels op het totaal aantal ongevallen niet statistisch significant voor de 
periode 2014-2020. Dit is wel het geval voor de periode 2007-2020. Op basis van de periode 
2007-2020 wordt geschat dat de aanwezigheid van een drempel op of nabij het kruispunt 
gepaard gaat met een ongevallenreductie van 44%. Ook voor het totaal aantal fiets-mvt-
ongevallen is daarmee te spreken van een sterk effect van de aanwezigheid van drempels en ook 
hier geldt dat mogelijk sprake is van een onderschatting van het effect (zie ook Paragraaf 5.4.3). 
 
De resultaten van het geoptimaliseerde model (het model met alleen de variabelen die een 
significant verband vertonen met ongevallen, model 7; zie ook Tabel 5.1) zijn getoond in Tabel 
5.6. Dit betreft het model met de aanwezigheid van drempels, fietspadbreedte en afstand tot 
parkeervoorzieningen stroomopwaarts van het kruispunt als risicofactoren.  
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Tabel 5.6. Parameterschattingen model 7 van alle geregistreerde fiets-mvt-ongevallen op kruispunten voor de periodes 2014-2020 en 2007-2020 (optimaal 

gefilterde dataset; n = 261 GOW-ETW-kruispunten) 

Predictor 
 

Fiets-mvt-ongevallen incl. UMS 2014-2020  Fiets-mvt-ongevallen incl. UMS 2007-2020 

   β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI P 
 

β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 

Links Rechts Links Rechts 
 

Intercept   -8,83 3,93 -16,96 -1,24 0,02  -10,92 3,16 -17,37 -4,80 < 0,01 

Ln_fiets   0,48 0,22 0,06 0,94 0,03  0,61 0,19 0,25 1,00 < 0,01 

Ln_mvt   0,68 0,43 -0,16 1,58 0,12  0,80 0,35 0,11 1,52 0,02 

Drempels_20m Aanwezig -0,51 (0,6) 0,36 -1,22 0,19 0,15  -0,65 (0,52) 0,29 -1,22 -0,09 0,02 

Drempels_20m 
(referentieklasse) 

Afwezig 0 (1)     
 

0 (1)     

Fietspadbreedte   -0,76 (0,47) 0,38 -1,57 -0,04 0,05  -0,57 (0,57) 0,29 -1,17 -0,02 0,05 

Parkeervakafstand > 15 m -0,54 (0,59) 0,58 -1,69 0,66 0,36  -0,17 (0,84) 0,50 -1,15 0,84 0,73 

Parkeervakafstand 10 t/m 15 m 0,17 (1,18) 0,81 -1,48 1,82 0,84  -0,19 (0,83) 0,76 -1,73 1,32 0,80 

Parkeervakafstand 5 t/m 10 m -1,45 (0,23) 0,95 -3,57 0,32 0,13  -1,83 (0,16) 0,91 -3,89 -0,17 0,04 

Parkeervakafstand 
(referentieklasse) 

0 t/m 5 m 0 (1)     
 

0 (1)     

Dispersie  1,49 0,76 0,38 3,53    1,32 0,46 0,61 2,45   

 
Aan de hand van de 2014-2020-ongevallendata is te zien dat alleen fietsintensiteit en de 
fietspadbreedte een significant verband vertonen met ongevallen. Met de grotere set 
ongevallendata over de periode 2007-2020 is te zien dat drempels, de breedte van fietspaden en 
de afstand tussen parkeervakken en het kruispunt, het aantal ongevallen kan doen afnemen. Een 
belangrijk resultaat is het sterke effect van parkeervakken op een afstand in de categorie 5 t/m 
10 m (n = 19) ten opzichte van parkeervakken in de categorie 0 t/m 5 m (n = 19). Dit effect is 
statistisch significant getest met een p-waarde van 0,04. Volgens dit geschatte effect worden 84% 
minder fiets-mvt-ongevallen verwacht op kruispunten waarbij parkeervakken in de categorie 5 
t/m 10 m liggen dan wanneer ze dichter op het kruispunt liggen (categorie 0 t/m 5 m). 
Opmerkelijk is dat er geen effect wordt gevonden voor de andere twee categorieën parkeervak-
afstand. Voor de categorie 10 t/m 15 m komt dat mogelijk door de kleine omvang van deze 
groep. Slechts 11 van de 261 kruispunten maken deel uit van deze groep. Ook van de groep 
kruispunten met parkeervakken op meer dan 15 m werd echter geen verschil gevonden ten 
opzichte van de groep met parkeervakken binnen de 5 m. Deze groep bestaat uit 212 kruispunten 
waarvan 89% geen parkeervakken had binnen de 30 m. Een verklaring kan zijn dat de variatie in 
deze grote groep zonder parkeervakken binnen 15 m (of 30 m) dermate veel groter is dan in de 
groep met parkeervakken binnen 5 m, dat daardoor geen verschil tussen die twee groepen 
gevonden kan worden. De onderlinge kruispuntverschillen waar in het model geen rekening mee 
wordt gehouden kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld de omvang van het kruispunt, de 
omgeving en de positie van de ETW in het netwerk (en de invloed daarvan op de hoeveelheid 
afslaand verkeer).25  
 
De resultaten voor de fiets- en motorvoertuigintensiteit en de aanwezigheid van drempels zijn 
vergelijkbaar met model 3. Dat bevestigt de onderlinge onafhankelijkheid van de predictors.  
 

 
25. Hoewel er bij het handmatig bekijken van de kruispunten grote onderlinge verschillen zijn waargenomen, zijn deze 

niet vastgelegd.   
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Ten slotte valt op dat de fietspadbreedte als significante variabele – met tevens een zeer sterk effect 
– naar voren komt uit dit model met alle fiets-mvt-ongevallen. Een meter extra fietspadbreedte 
correleert namelijk met een verwachte reductie in ongevallen van respectievelijk 53% en 43% voor 
de periodes 2014-2020 en 2007-2020. Dit sterke effect is onverwacht, omdat er geen effect werd 
gevonden voor de afstand tussen de hoofdrijbaan en het fietspad. Beide variabelen zijn in het model 
meegenomen om daarmee te testen of een relatie gevonden kon worden tussen fiets-mvt-kruispunt-
ongevallen en de afstand van fietsers tot aan hoofdrijbaan. Beide variabelen spelen een rol in deze 
afstandsmaat. Dat enkel de fietspadbreedte naar voren komt als relevante predictor voor fiets-mvt-
kruispuntongevallen kan niet direct worden verklaard. Mogelijk is hier toch sprake van toeval, gelet 
op het verkennende karakter van de analyse en ook op het feit dat een analyse op de minimaal 
gefilterde dataset geen enkele indicatie van een dergelijk verband laat zien (zie Tabel F.5).  

5.5 Samenvatting  
Uit BRON is niet op te maken bij welke fiets-mvt-ongevallen op kruispunten slecht zicht als gevolg 
van geparkeerde voertuigen een rol heeft gespeeld. Wel is uit BRON af te leiden dat fiets-mvt-
ongevallen met letsel het vaakst voorkomen op kruispunten van 50-wegen (59% van alle fiets-mvt-
letselongevallen). Ook geeft BRON een beeld van het aandeel fiets-mvt-ongevallen waarbij parkeren 
langs de rijbaan een rol heeft gespeeld. Van fiets-mvt-letselongevallen op wegvakken met limiet 
50 km/uur, wordt circa 17% aangeduid als parkeerongeval. Dit aandeel is hoog te noemen 
wanneer in aanmerking genomen wordt dat, volgens een schatting van Sweco (Drolenga, 2021a), 
parkeervakken aanwezig zijn op slechts 30% van de wegen met limiet 50 km/uur zonder vrijliggende 
fietsvoorziening en op slechts 10% van de 50km/uur-wegen mét vrijliggende fietsvoorzieningen.  
 
Ook is niet bekend welk deel van de fiets-mvt-ongevallen op wegvakken een secundair parkeer-
ongeval is. Dit zijn bijvoorbeeld ongevallen waarbij een fietser uitwijkt voor openslaande deur en 
als gevolg daarvan met een ander motorvoertuig botst. Deze ongevallen zijn waarschijnlijk als 
flankongeval of frontaal ongeval geregistreerd, waardoor het aandeel parkeerongevallen op 
wegvakken dus in werkelijkheid hoger kan zijn.  
 
De rol van de afstand van parkeervoorzieningen stroomopwaarts van 3-taks GOW-ETW-
kruispunten op fiets-mvt-ongevallen is onderzocht met behulp van regressieanalyses. Uit de 
analyses is af te leiden dat de kleine groepen kruispunten met parkeervoorzieningen dicht op het 
kruispunt en het lage aantal ongevallen per kruispunt het lastig maken om het effect van de 
parkeerafstand op fiets-mvt-ongevallen aan te tonen. Er is echter wel een indicatie naar voren 
gekomen dat parkeervakken op korte afstand van het kruispunt gepaard gaan met een hoger 
risico op fiets-motorvoertuigongevallen.  
 
Kruispunten met parkeervakken in de afstandsklasse 5-10 m hebben 84% minder fiets-mvt-
ongevallen dan kruispunten met parkeervakken in de afstandsklasse 0-5 m (de referentieklasse). 
Gebruikmakend van alle fiets-mvt-ongevallen data (inclusief UMS) over 2007-2020 is dit effect 
statistisch significant getoetst met een p-waarde van 0,04. Over een kortere ongevallen periode 
(2014-2020 was het verband niet statistisch significant.  
 
Er werden geen verschillen gevonden tussen de referentiesituatie en grotere parkeerafstanden. 
Dit kan te maken hebben met het hierboven genoemde probleem van ‘de kleine aantallen’. De 
groep kruispunten met parkeervakken op 10-15 meter afstand van het kruispunt was ongeveer 
de helft kleiner dan de groepen 5-10 meter en 0-5 meter. Dit probleem geldt niet voor de groep 
kruispunten met parkeervakken op meer dan 15 m afstand (bij 89% van die groep zelfs op meer 
dan 30 m). Deze groep was ongeveer tien keer zo groot als de groep kruispunten met een 
parkeervak op 0-5 m. Er kon echter geen verschil worden gevonden tussen deze twee groepen 
kruispunten. Dit kan ermee te maken hebben dat in deze laatste grote groep de variatie in 
kruispunten (omgeving en vormgeving) erg groot is. 
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6.1 Conclusies en aanbevelingen effect parkeervakken  
Met dit onderzoek is getracht in beeld te brengen welk effect parkeervakken langs GOW’s binnen 
de bebouwde kom hebben op het risico van fiets-motorvoertuigongevallen op kruispunten van 
die GOW’s met een ETW. Het literatuuronderzoek gaf weinig directe informatie over de relatie 
tussen parkeervoorzieningen nabij kruispunten en ongevallen tussen fietsers en motorvoertuigen. 
Er is slechts één conflictobservatie-onderzoek uit de Verenigde Staten gevonden waarin 
parkeervoorzieningen zijn gerelateerd aan conflicten tussen fietsers en motorvoertuigen op 
kruispunten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er meer conflicten optreden tussen fietsers 
en motorvoertuigen op kruispunten wanneer parkeervoorzieningen aanwezig zijn op de takken 
(Carter et al., 2006). Het merendeel van de bevindingen uit de onderzoeksliteratuur had 
betrekking op risico’s op fietsongevallen op wegvakken als gevolg van parkeervoorzieningen 
langs die wegvakken. Deze parkeervoorzieningen kunnen leiden tot botsingen tussen fietsers en 
openslaande deuren of in- en uitparkerende voertuigen. Deze conflicten vinden vooral plaats 
waar fietsers mengen met gemotoriseerd verkeer (waaronder wegvakken met fietsstroken). 
Daarnaast kunnen conflicten met openslaande deuren en in- en uitparkerende voertuigen leiden 
tot een val of botsing met ander gemotoriseerd verkeer op de rijbaan na een uitwijkmanoeuvre 
van de fietser.  
 
Een analyse op ongevallen in BRON geeft ook geen direct zicht op de rol van parkeervoorzieningen 
in fiets-mvt-ongevallen op kruispunten. Wel is uit BRON af te leiden dat fiets-mvt-ongevallen met 
letsel het vaakst voorkomen op kruispunten op 50-wegen (59% van alle fiets-mvt-letselongevallen 
op wegvakken en kruispunten van alle wegen). Ook geeft BRON een beeld van het deel van de 
fiets-mvt-ongevallen waarbij parkeren langs de rijbaan een rol heeft gespeeld. Van fiets-mvt-
letselongevallen op wegvakken met limiet 50 km/uur, wordt 17% aangeduid als parkeerongeval. 
Dit aandeel is hoog te noemen wanneer in aanmerking genomen wordt dat, volgens een schatting 
van Sweco (Drolenga, 2021a), op slechts een beperkt deel van de wegen met een limiet van 50 
km/uur parkeervoorzieningen aanwezig zijn. Dit betreft 30% van de wegen met limiet 50 zonder 
vrijliggende fietsvoorziening en 10% van de wegen met vrijliggende fietsvoorzieningen. De 
bevindingen uit de literatuur en de analyse van BRON-data ondersteunen daarmee het gevonden 
effect van parkeervoorzieningen in de eerdere SWOV-studie (Van Petegem, Schepers & 
Wijlhuizen, 2021).  
 
De relatie tussen fiets-mvt-ongevallen op kruispunten en parkeervoorzieningen langs GOW’s is 
onderzocht met de ontwikkeling van Crash Prediction Models (CPM’s) van kruispunten. Daarbij is 
de afstand van parkeervoorzieningen stroomopwaarts van het kruispunt (langs de onderzijde van 
de GOW, zie Afbeelding 4.8) opgenomen als risicofactor (variabele) in het model. De ontwikkeling 
van CPM’s is uitgevoerd op een voor dit onderzoek ontwikkelde onderzoeksdatabase. Daarvoor 
zijn 3-taks kruispunten tussen wegen met een limiet van 50 en 30 km/uur binnen de bebouwde 
kom in de provincie Utrecht geïdentificeerd. Hieruit is een selectie gemaakt van kruispunten met 
een fietspad langs de onderzijde van de GOW (het fietspad kruist de ETW), zie Afbeelding 4.7 en 
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Afbeelding 4.8. De analyses op deze kruispunten geven aanwijzingen dat parkeervakken op korte 
afstand van het kruispunt gepaard gaan met een hoger risico op fiets-motorvoertuigongevallen. 
Dit blijkt uit een analyse van alle geregistreerde ongevallen, inclusief die met uitsluitend 
materiële schade, op de geselecteerde kruispunten tussen fietsers en motorvoertuigen over de 
periode 2007-2020. Daarbij is gevonden (met een p-waarde 0,04) dat op kruispunten in de 
afstandsklasse 5-10 m 84% minder fiets-mvt-ongevallen plaatsvinden dan op kruispunten in de 
afstandsklasse 0-5 m. Dit effect sluit aan op bevindingen uit de genoemde conflictstudie (Carter 
et al., 2006), waarin werd gevonden dat parkeervoorzieningen op wegvakken tot meer 
fietsconflicten leiden op kruispunten.  
 
In analyses met een kortere ongevallenperiode (2014-2020) en analyses op alleen ongevallen 
met letsel was de relatie niet statistisch significant. Wel lagen de effectschatting en het 
betrouwbaarheidsinterval daarvan in lijn met het gevonden effect voor de ongevallenperiode 
2007-2020. Dit doet vermoeden dat de beperkte omvang van het aantal kruispuntlocaties en de 
beperkte hoeveelheid ongevallen een rol spelen in het (niet) kunnen vinden van een statistisch 
significant effect. Er zijn – misschien daarom – ook geen verschillen gevonden met grotere 
parkeerafstanden. De groep kruispunten met parkeervakken op 10-15 meter afstand van het 
kruispunt was de helft kleiner dan de groepen met parkeerafstand 5-10 meter en 0-5 meter. Dit 
probleem van ‘de kleine aantallen’ geldt niet voor de groep kruispunten met parkeervakken op 
meer dan 15 m afstand. Deze groep was ongeveer tien keer zo groot als de groep kruispunten 
met een parkeervak op 0-5 m. Van deze groep is op het merendeel van de wegvakken zelfs geen 
parkeervak aanwezig binnen 30 m. Er kon echter geen verschil worden gevonden tussen de 
groepen kruispunten met een parkeervak op 0-5 m en die op 15 m of meer. Dit kan ermee te 
maken hebben dat in deze laatste grote groep de variatie in kruispunten (omgeving en 
vormgeving) erg groot is. 
 
Een duidelijke aanbeveling voor een veilige parkeervakafstand langs GOW’s voor de richtlijnen 
binnen de ASVV is op basis van het resultaat en de gegeven data niet direct te geven. De analyse 
geeft wel een indicatie dat parkeervoorzieningen langs GOW’s nabij kruispunten een rol spelen in 
een verhoogd ongevalsrisico. Er is echter niet direct aan te geven welke afstand veilig is. In de 
wet is een bepaling opgenomen dat parkeren (op de rijbaan) niet is toegestaan binnen 5 meter 
van het kruispunt. Dit zou ten minste ook voor de aanwezigheid van parkeervakken langs GOW’s 
moeten gelden. Echter, voor een goed zicht op het fietspad in de aanloop naar het kruispunt, bij 
het opdraaien van het kruispunt en het kruisen van het fietspad is dit waarschijnlijk onvoldoende. 
De onderzoeksresultaten geven weliswaar aan dat het risico op fiets-mvt-ongevallen op 
kruispunten met parkeervakken op 5-10 m lager is dan op kruispunten met parkeervakken op 0-
5 m, maar dit wil niet zeggen dat een afstand groter dan 5 m per definitie een veilige afstand 
genoemd kan worden. Een afstand van iets meer dan 5 m ligt immers ook op de grens van de 
onveiligere afstandsklasse 0-5 m. Het resultaat is dus niet specifiek genoeg om een duidelijke 
veilige grens vast te kunnen stellen. Deze kan ook boven de 10 m liggen.  
 
Voor het vaststellen van een richtlijn is het raadzaam om behalve naar deze onderzoeksresultaten 
ook te kijken naar zichtlijnen en -afstanden. Hoe een nieuwe richtlijn ook gaat luiden; het zal vaak 
relatief goedkoop en eenvoudig zijn om bestaande situaties daaraan te laten voldoen. Vaak 
kunnen parkeervakken zonder al te ingrijpende maatregelen worden opgeheven en tot berm 
worden getransformeerd, zolang er geen afwateringsputten op of langs de betreffende 
parkeervakken liggen. Draagvlak van omwonenden of aanliggende bedrijven zal mogelijk 
moeilijker zijn te verwerven dan de nodige middelen voor de maatregel. 
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Een extra resultaat is dat uit deze analyse naar voren komt dat drempels een sterk reducerend 
effect hebben op het risico op fiets-motorvoertuigongevallen.26 Zowel voor letselongevallen als 
voor het totaal aantal ongevallen is gevonden dat op kruispunten met drempels respectievelijk 
54% een 44% minder (letsel)ongevallen worden verwacht. Aangezien ruim 70% van de fiets-mvt-
letselongevallen op GOW’s op kruispunten plaatsvindt, en op een aanzienlijk deel van de 
onderzochte kruispunten geen drempel aanwezig is, heeft de aanleg van drempels ook voor 
GOW-ETW-kruispunten nog veel potentie.  
 
Volgens de Basiskenmerken kruispunten en rotondes (BKKR) (CROW, 2015) zijn snelheids-
beheersende maatregelen bij voorkeur op de ETW aanwezig. Op GOW-GOW-kruispunten worden 
volgens de BKKR drempels of plateaus bij voorkeur niet toegepast, maar ook daar zouden ze een 
gunstig effect kunnen hebben op de reductie van ongevallen tussen motorvoertuigen en fietsers. 
De gevonden effecten van drempels op GOW-ETW-kruispunten uit dit onderzoek zijn echter niet 
zonder meer door te trekken naar GOW-GOW-kruispunten. Wel is het aannemelijk dat, gelet op 
de uitkomsten voor GOW-ETW-kruispunten, snelheidsremmers ook op GOW-GOW-kruispunten 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van letselongevallen. 
 
Gelet op het verkennende karakter van deze analyse, en de toch relatief kleine groepen 
kruispunten per afstandsklasse van parkeervak tot het kruispunt, zijn deze onderzoeks-
bevindingen over het effect van parkeerafstanden nog onzeker. Er zijn wel mogelijkheden om het 
onderzoeksgebied uit te breiden en zo mogelijk tot betere effectschattingen te kunnen komen. 
De provincie Noord-Brabant en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag zijn hier mogelijk voor 
geschikt. Een uitdaging daarbij is wel dat in dat geval expositiegegevens van andere bronnen 
betrokken zullen moeten worden dan in dit onderzoek (met gegevens uit de provincie Utrecht). 
Dit zal verschillen en onzekerheden in de verkeersgegevens en (mede daardoor) ook in de 
geschatte relatie tussen de intensiteit en ongevallen kunnen opleveren. Of een dergelijke 
uitbreiding van het onderzoeksgebied leidt tot beter effectschattingen van parkeerafstanden in 
verschillende afstandsklassen is daardoor eveneens onzeker.  
 
Een andere mogelijkheid voor het onderzoeken van verkeersveiligheidsrisico’s als gevolg van 
parkeren nabij kruispunten is om conflictobservaties uit te voeren met behulp van video-
analyses. De effecten van het opheffen van parkeervakken op conflicten tussen fietsers en 
motorvoertuigen kan worden onderzocht zonder de infrastructuur daadwerkelijk aan te passen, 
namelijk door enkel een aantal parkeervakken tijdelijk af te sluiten. Daarbij vervalt tevens een 
van de onzekere factoren in de ongevallenanalyse, namelijk dat de bezettingsgraad van de 
parkeervakken niet bekend is. Een nadeel van de methode van conflictobservatie is wel dat het 
een impliciete maat voor het ongevallenrisico betreft, namelijk een conflictmaat zoals ‘time-to-
collision’. Om vervolgens iets te kunnen zeggen over het ongevallenrisico is er kennis nodig over 
de relatie tussen een dergelijke maat en daadwerkelijke fiets-mvt-ongevallen op dit type 
kruispunt. 

 
26. De hier bedoelde aanwezigheid van drempels betreft de aanwezigheid van een kruispuntplateau, uitritconstructie 

op de ETW of een drempel binnen 20 m op een of meer takken van het kruispunt.  
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6.2 Leerpunten gegevensverzameling op basis van GIS-analyses 
Binnen dit onderzoek is getracht een onderzoeksdatabase op te bouwen op basis van GIS-
analyses op (open) geodatabronnen. De eerste stap daarin, de bepaling van kruispunten binnen 
het NWB om daaruit 3-taks GOW-ETW kruispunten te selecteren is geslaagd. Slechts een 
beperkte hoeveelheid verkeerd geïdentificeerde kruispunt werd gevonden in een controle van 
het kruispuntbestand. Ook voor andere kruispunttypen lijkt de methode een goede basis te 
vormen. Wel zullen enkele optimalisaties nodig zijn om van andere type kruispunten een goede 
selectie te kunnen maken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het onderscheiden van verschillende 
kruispunten met parallelwegen langs de hoofdrijbaan op wegen met een limiet 80, maar 
bijvoorbeeld ook om kruispunten binnen woonwijken en bedrijventerreinen waar verschillende 
straten binnen een blok één en dezelfde straatnaam hebben. 
 
Wat lastig is gebleken in dit onderzoek, was de bepaling van de afstand van parkeervakken langs 
GOW’s tot het kruispunt. Variaties in de geometrie van het wegverloop van de wegvakken, 
variatie in de geometrie van het kruispunt zelf en verschillen in de wijze waarop objecten in de 
BGT zijn vastgelegd, maken het lastig om op basis van een GIS-analyse een robuuste schatting te 
maken van de afstand van het parkeervak tot het kruispunt. Uit een controle van 100 kruispunten 
bleek dat op ongeveer 40% van de kruispunten een fout werd gemaakt van meer dan vijf meter. 
Op basis van deze bevinding is besloten om van ruim 500 kruispunten de parkeervakafstanden 
visueel na te meten. Deze activiteit kostte aanzienlijk minder tijd dan de ontwikkeling van de 
gebruikte procedure om de afstand tot parkeervakken middels een GIS-analyse te schatten.  
 
Een andere leerpunt heeft betrekking op de ontwikkeltijd die nodig is voor de 
kenmerkenverzameling via GIS-analyses. Deze bleek voor diverse kenmerken aanzienlijk te zijn. 
Of de ontwikkeling van GIS-analyses voor de afleiding van specifieke kenmerken in (open) 
databronnen voordelig is, zal onder meer afhangen van:  
 het aantal locaties waarvoor de kenmerken bepaald moeten worden; 
 de (geometrische) complexiteit van het kenmerk zelf en de objecten waarvan deze wordt 

afgeleid;  
 de kwaliteit van beschikbare onderliggende data;  
 de kennis, vaardigheid en toolbox van de ontwikkelaar; 
 het areaal waarvoor de procedure wordt ontwikkeld; 
 of herhaalde gegevensinwinning is gewenst; 
 of ontwikkelde procedures ook elders voor gebruikt kunnen worden. 

 
Voor de inventarisatie van rijbaankenmerken is het waarschijnlijk vaker voordelig om GIS-
analyses te gebruiken. Dit komt allereerst doordat er minder variatie is in de geometrie, doordat 
wegvakken een duidelijkere en eenduidigere vorm hebben dan kruispunten, en doordat 
lijnbestanden zoals het NWB en OSM beter de geometrie van de rijbaan volgen dan die van 
kruispunten. Dit maakt het eenvoudiger om voor rijbanen kenmerken te herkennen met GIS-
analyses dan voor kruispunten. Een andere reden waarom de kenmerkenverzameling via GIS-
analyses voor wegvakken relatief voordelig kan zijn is omdat er relatief veel kilometers wegvak 
zijn ten opzichte van kruispunten en dus ook relatief veel metingen moeten worden verricht van 
een gegeven kenmerk om wegvakken goed in beeld te brengen. Dit maakt het aantrekkelijk om 
daarvoor geautomatiseerde procedures te ontwikkelen en in te zetten.  
 
Natuurlijk zullen er ook van kruispunten kenmerken zijn waarvan het aantrekkelijk is om deze 
middels GIS-procedures vast te leggen in een kenmerkendatabase. Zeker wanneer het gaat om 
de aanwezigheid van elementen op een kruispunt of een tak. Wanneer een kenmerk echter 
complexer is en er een grote variatie is in voorkomen en geometrie, kan het voordeliger zijn om 
deze handmatig in te winnen.  
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Een laatste leerpunt heeft betrekking op de kwaliteitscontrole op de gegevensverzameling uit 
GIS-analyses. Zoals eerder genoemd, zijn door een ruime steekproef op de in beeld gebrachte 
kruispunten bij ongeveer een derde van de kruispunten te grote meetfouten gevonden. 
Ongunstige situaties die deze fouten veroorzaakten waren wel voorzien, maar deden zich vaker 
voor dan verwacht. Zonder het uitvoeren van de steekproef was dit gebrek verborgen gebleven, 
terwijl het wel duidelijk van invloed bleek te zijn op de analyse. De verschijningsvorm van wegen 
en kruispunten waarop deze analyses worden toegepast is zeer divers, ook wanneer zij van 
eenzelfde type zijn en uit dezelfde elementen zijn opgebouwd. Daarnaast varieert ook de wijze 
waarop de werkelijkheid wordt vastgelegd binnen bijvoorbeeld de BGT. Zo kan een drempel als 
één object zijn ingetekend of uit drie delen (hellingen en top) zijn opgebouwd, kan een rijbaan uit 
meerdere vlakken bestaan (vanwege opdeling in rijstroken bijvoorbeeld) en kan een rijbaan op 
een kruispunt worden onderbroken door een fiets- en/of voetpad of andersom. En ook in het 
NWB zijn er verschillen in de manier waarop de wegen zijn ingetekend. Gelet op deze grote 
diversiteit is het belangrijk, zeker voor complexere kenmerken, om uitgebreide steekproeven uit 
te voeren op de output van nieuwe GIS-analyses, waarmee kan worden nagegaan of deze 
variaties goed worden afgevangen en wat de betrouwbaarheidsmarges zijn van de output.  
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Bijlage A Aanvullende analyseresultaten eerder 
onderzoek 
 
 
De aanleiding van dit onderzoek ligt in de uitkomsten van eerder onderzoek (Van Petegem, 
Schepers & Wijlhuizen, 2021), zoals beschreven in Paragraaf 1.1. Binnen het onderzoek is een 
extra analyse op een subset met enkele straten met fietspaden uitgevoerd die niet in het artikel 
is gepubliceerd. De analysemethode en dataset zijn in het artikel beschreven. De resultaten van 
de analyse zijn in deze bijlage opgenomen omdat de analyse deel uitmaakt van de aanleiding van 
dit onderzoek.  
 
De analyse betreft een analyse van ongevallen geregistreerd in de ambulanceregistratie in de 
periode 2009-2016 van GOW straten met fietspaden in Amsterdam. De dataset bevat een 
selectie van 97 straten. De verdeling van straten met parkeervakken en tram- of busbanen is 
weergegeven in de Tabel A.1. De analyseresultaten van de regressieanalyse zijn weergegeven in 
Tabel A.2. 
 

Tabel A.1 Beschrijvende 

statistieken van parkeervakken 

en tram- of busbanen op de 

dataset voor analyse 

      Aantal Percentage 

Tram- of busbaan Aanwezig 29 29,9% 

  Afwezig 68 70,1% 

  Totaal 97 100,0% 

ParkeerVakken Aanwezig 69 71,1% 

  Afwezig 28 28,9% 

  Totaal 97 100,0% 

Fietsvoorziening_rec2 Fietspad 97 100,0% 

  Totaal 97 100,0% 
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Tabel A.2 Analyse resultaten 

op GOW straten met 

fietspaden in Amsterdam 

      Ambulanceongevallen Fiets 2009-2016 

Predictor   β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 

Links Rechts 

Intercept   -10,45 1,28 -13,05 -7,96 < ,01 

LNMVT   0,27 0,15 -0,01 0,58 0,06 

LNFiets   0,61 0,12 0,36 0,84 < ,01 

Kleine kruispunten 
dichtheid 

  24,05 24,98 -25,63 73,62 0,34 

Grote kruispunten 
dichtheid 

  113,23 58,75 -2,85 230,73 0,05 

Parkeervakken Aanwezig 0,73 (2,07) 0,26 0,21 1,25 0,01 

Parkeervakken Afwezig 0,00 (1)         

Tram- of busbaan Aanwezig 0,55 (1,73) 0,20 0,16 0,95 0,01 

Tram- of busbaan Afwezig 0,00 (1)         

(Negative binomial)   0,57 0,11 0,38 0,85   
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Bijlage B Referenties naar open geodatabronnen 
 
 
Van de genoemde geodatabronnen geven we hier een basisreferentielijst naar algemene 
informatie, object specificaties en downloads. 

B.1 BGT – Basisregistratie Grootschalige Topografie 
Algemene informatie 
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo 
 
Gegevenscatalogus BGT: 
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/catalogus/bgt/ 
 
Gegevenscatalogus IMGeo overkoepelend en vrijwillig deel (plustopografie): 
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/catalogus/imgeo/ 
 
Objectenhandboek:  
Een specificatie van de objecten in de BGT en plustopografie uit het IMGeo 
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo/objectenhandboek-bgtimgeo 
https://geonovum.github.io/IMGeo-objectenhandboek/ 
 
Download en webserver 
https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-grootschalige-topografie-bgt- 

B.2 BRT-TOP10NL 
TOP10NL is onderdeel van de BRT (Basis Registratie Topografie) en wordt beheerd door het 
kadaster.  
 
Algemene informatie 
https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/geo-informatie/topnl 
 
Productbeschrijving en gegevenscatalogus 
https://kadaster.github.io/imbrt/ 
 
Download en webserver 
https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnl 

https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/catalogus/bgt/
https://docs.geostandaarden.nl/imgeo/catalogus/imgeo/
https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/bgt-imgeo/objectenhandboek-bgtimgeo
https://geonovum.github.io/IMGeo-objectenhandboek/
https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-grootschalige-topografie-bgt-
https://www.kadaster.nl/zakelijk/producten/geo-informatie/topnl
https://kadaster.github.io/imbrt/
https://www.pdok.nl/introductie/-/article/basisregistratie-topografie-brt-topnl
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B.3 NWB en WKD 
Homepage: 
https://nationaalwegenbestand.nl/ 
 
Handleiding en informatie 
https://nationaalwegenbestand.nl/documenten 
https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/ow1fdpbx-0ycq-8z3y-a5g8-
i7y2g5mkqb2k 
 
Download NWB 
https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/nwb-
wegen/geogegevens/shapefile/ 
 
Download WKD 
https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/wkd/ 
 
Webserver 
https://www.pdok.nl/introductie/-/article/nationaal-wegen-bestand-nwb- 

B.4 OSM 
Homepage 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page 
https://www.openstreetmap.org/ 
 
Objectenregistratie 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features 
 
Volledige download NL 
http://download.geofabrik.de/europe/netherlands.html 
De .osm.pbf bevat een uitgebreidere set aan attribuutkenmerken dan de .shp maar is minder 
toegankelijk in gebruik.  
 
R packages voor downloaden van OSM data 
osmextract 
https://cran.r-project.org/web/packages/osmextract/vignettes/osmextract.html 
https://docs.ropensci.org/osmextract/ 
https://github.com/ropensci/osmextract 
 
osmdata (bruikbaar voor kleinere datasets) 
https://github.com/ropensci/osmdata 
https://cran.r-project.org/web/packages/osmdata/vignettes/osmdata.html 
 

https://nationaalwegenbestand.nl/
https://nationaalwegenbestand.nl/documenten
https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/ow1fdpbx-0ycq-8z3y-a5g8-i7y2g5mkqb2k
https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/api/records/ow1fdpbx-0ycq-8z3y-a5g8-i7y2g5mkqb2k
https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/nwb-wegen/geogegevens/shapefile/
https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/nwb-wegen/geogegevens/shapefile/
https://www.rijkswaterstaat.nl/apps/geoservices/geodata/dmc/wkd/
https://www.pdok.nl/introductie/-/article/nationaal-wegen-bestand-nwb-
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Main_Page
https://www.openstreetmap.org/
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_features
http://download.geofabrik.de/europe/netherlands.html
https://cran.r-project.org/web/packages/osmextract/vignettes/osmextract.html
https://docs.ropensci.org/osmextract/
https://github.com/ropensci/osmextract
https://github.com/ropensci/osmdata
https://cran.r-project.org/web/packages/osmdata/vignettes/osmdata.html
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Bijlage C Programmacode samengestelde 
kruispunten 
 
 
In deze bijlage wordt de programmacode getoond van de ‘loop’ die is geprogrammeerd om 
samengestelde kruispunten te herkennen. Deze is geschreven in R. De toelichting is deels in het 
Engels geschreven. De volledige programmacode die voor dit onderzoek is geschreven, is in 
overleg op te vragen.  
 
Voor de loop wordt een aantal variabelen geïnitieerd die in de loop worden gebruikt. We leggen 
hier niet uit wat alle variabelen precies inhouden, maar om de loop te begrijpen is het handig te 
weten dat deze variabelen eerst met een bepaalde waarde worden geïnitieerd. 
 
plan(“multisession”) # set a multisession plan with future 
 
juncties_list2 <- future_lapply(juncties_list2, function(x){ 
    # helper variable for initialising a break, FALSE at default 
    mutate(x, breakatrecord = FALSE, 
    # all jte_ids that are part of the composed intersection 
    Composed_JTE_ID = as.character(JTE_ID), 
    # all streets that connect to the composed intersection 
    Composed_WPS_STT = as.character(J_WPS_STT), 
    # all connecting speed limits 
    Composed_HDE_SHT = as.character(J_HDE_SHT), 
    # 0 if not composed intersection 1 if composed 
    Composed = 0, 
    # help variable at the far right of the table to see the row number 
in rstudio per list object 
    pl_rnr = 1:nrow(x) 
    ) 
  }) 
  
plan(“default”) # revert to the default plan  
n <-1 
jte_id_list <- 1 
break_check <- 1 
iteraties2 <- 0 
 
De loop is ondergebracht in een functie zoals hieronder is beschreven. De methode is hier 
toegepast op het NWB. De methode zou echter ook met OSM gebruikt kunnen worden.  
 
To find all matches, we will use a loop based on the following (rough) schematic. 
 
- loop over all sf objects o in the list, and compose intersections of junctions from each list (in an 
apply) 
-- build a loop for each record i in the list object x 
--- look for record i in a df for matching records j, by looping over all records j based on a 
comparison of streetnames within the junctions i and j 
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--- when finding a pair, add additional streetnames to junction i 
--- after adding needed information, restart and repeat looping over j as new combinations are 
possible after adding new street names 
--- if the loop reaches the dimensions j, break the repeat and go to the next ith record 
-- after the last ith record, move on the the next sf object in the list 
 
Function_composeJunctionsLoop <- function(x){ 
  # loop over all records i in list object l 
  for(i in 1:dim(x)[1]){ 
    if ((x$aantal_straten[i]==1)  
        #| (x$JTE_ID[i] %in% jte_id_list) 
        ){ 
      (iteraties2 <<- iteraties2+1);  
      Next 
    } # next ith iteration if one of the above statements is met 
     
    else{  
      # repeat loop through object l comparing record i to all other 
records j to check for matching 
      # pairs. This is done in a repeat loop as each change to 
Composed_WPS_STT can lead to new matches 
      # with records that previously in the loop did not match 
      repeat{ 
        for(j in 1:dim(x)[1]){ 
          if(  
            # ignore j if it has only 1 streetname 
            (x$aantal_straten[j]==1) |  
            # ignore j if JTE_ID is allready added to Composed_JTE_ID 
            (x$JTE_ID[j] %in%  
             as.numeric(unlist(str_split(x$Composed_JTE_ID[i],”,”))))   
          ){ (break_check <- j);  
            Next 
          } 
          else if( 
            # check if composed list of streets of junction i has 2 or 
more overlaps with junction j  
            # connecting streets. If so , write jth iteration values to 
composed variables of junction i 
            sum(unlist(str_split(x$Composed_WPS_STT[i],”,”)) %in%  
                      unlist(str_split(x$J_WPS_STT[j],”,”)))>=2  
          ){ 
            # update composed streetnames for the ith record 
            (x$Composed_WPS_STT[i] <-  
               paste(unique(sort(c(unlist(str_split(x$Composed_WPS_STT[i
],”,”)), 
                                   unlist(str_split(x$J_WPS_STT[j],”,”))
))),  
                     collapse=”,” 
               ) 
            ); 
            # update composed JTE_IDs for the ith record 
            (x$Composed_JTE_ID[i] <-  
               paste(unique(sort(c(unlist(str_split(x$Composed_JTE_ID[i]
,”,”)), 
                                   as.character(x$JTE_ID[j]) 
               ))), 
               collapse = “,” 
               ) 
            ); 
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            # update composed speed limits for the ith record 
            (x$Composed_HDE_SHT[i] <-  
               paste(unique(sort(c(unlist(str_split(x$Composed_HDE_SHT[i
],”,”)), 
                                   unlist(str_split(x$J_HDE_SHT[j],”,”)) 
               ))), 
               collapse = “,”)             
            ); 
            # change composed 0/1 variable for junctie j to 1  
            (x$Composed[j] <- 1);  
            (x$breakatrecord[j]<-FALSE); 
            # update the number of iterations of the loop 
            (iteraties2 <<- iteraties2 + 1); 
            # Set break_check to j-1 
            # By writing j-1 , the loop will also restart after a match 
on j=dim(x)[1] 
            # which is not the case when writing j to break_check 
            (break_check <- (j-1)); 
            break  
            #’ by initiating a break, the loop over j will end and 
continue in the repeat loop. 
            #’ the loop will start over again as long as 
break_check==dim(x)[1]  
            #’ the restart of the loop is to check if there are other 
airs  
            #’ possible with nodes from previous steps, based on the new 
list of streetnames in 
            #’ Composed_WPS_STT  
          } #’ end else if  
          # Else continue loop after updating break_check 
          else{(break_check <- j);  
            #print(paste(c(“next jth iteration “,as.character(j),”for i 
“, as.character(i)),collapse=” “)); 
            (iteraties2 <<- iteraties2 +1) 
          } 
        } # end for loop over j within repeat 
         
        # the repeat breaks when the jth iteration gets to the last 
record, otherwise the loop is  
        # restarted 
        if(break_check==dim(x)[1]) break  
      } # end repeat 
    } # end else 
  } # end for loop over i   
  return(x) # we need the return x statement at the end of the function 
to get the output of the  
            # loop as the output of the function. Otherwise, the output 
of the function will be 0. 
} # end for functions(x) : Function_composeJunctionsLoop 
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Bijlage D Kwaliteitsfilters 
 
 
De volgende kwaliteitsfilters voor kruispunten zijn ontwikkeld met als oogmerk om de 
betrouwbaarheid van kruispuntkenmerken van geselecteerde kruispunten te verhogen en de 
variatie te verkleinen. Niet alle filters zijn gebruikt binnen de in Hoofdstuk 5 gepresenteerde 
ongevallenanalyse. Een aantal zijn enkel gebruikt in de aanloop van deze analyse, voor de 
handmatige controle op parkeerafstanden.  
 
filter_etw_binnen_rijbaan Kruispunten waarbij het nwb binnen de bgt rijbaan ligt 

(inclusief fietspaden, voetpaden, en drempels) 
filter_t_zuiver De hoek tussen NWB wegakken betreft bij benadering 

een haakse aansluiting 
filter_GOWtransects Een of meerdere transects voor het bepalen van de 

parkeerafstand snijden het NWB GOW. Dit is een 
indicatie dat de transects te schuin liggen om de 
afstand naar het parkeervak te meten.  

filter_bedrijventerrein Kruispunt ligt op een bedrijventerrein 
filter_kruispuntfout Een lijst van kruispunten die na handmatige 

beoordeling geen echt kruispunt of van een ander type 
blijken te zijn.  

filter_kp_per_gemeente_totaal Filter optie om gemeenten te selecteren met een 
bepaald minimum aantal kruisunten 

filter_kp_per_gemeente_gefilterd Filter optie om gemeenten te selecteren met een 
bepaald minimum aantal kruisunten, waarbij voor 
tellen kruispunten zijn gefilterd met fiets en mvt 
intensiteit > 0 en fiets_configuratie ongelijk “overig” en 
“rijbaan met gesloten verklaring” 

filter_drempeldichtheid Selectie van gemeenten met een relatief lage 
drempeldichtheid 

filter_fietsaandeel_0 Selectie van gemeenten met een hoog aandeel 
fiespaden zonder fietsexpositiegegevens 

filter_gemeenteselectie Selectie gemeenten met of een lage drempeldichtheid 
of een hoog aandeel fietsvoorzieningen zonder 
fietsexpositiegegevens 
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Bijlage E Onafhankelijkheidstoetsen 

E.1 Onafhankelijkheidstoets van de predictors op datasubset 1 
Voor de onafhankelijkheidstoets van de predictors uit de modelanalyse in Bijlage F zijn een 
correlatietest en toets op de variance inflation factors uitgevoerd. De uitkomsten zijn getoond in 
Tabel E.1 en Tabel E.2. 
 

Tabel E.1 Correlatietest op variabelen van datasubset 1 
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ln_fiets_etmaalintensiteit_totaal Pearson Correlation 1 ,272** -,285** -,243** -0,066 -0,055 ,208** 

  Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,000 0,191 0,274 0,000 

  N 424 424 424 424 392 400 424 

ln_mvt_etmaalintensiteit Pearson Correlation ,272** 1 -0,041 -0,001 -,171** -,204** -0,023 

  Sig. (2-tailed) 0,000   0,400 0,987 0,001 0,000 0,642 

  N 424 424 424 424 392 400 424 

afstand_pv_sa_median Pearson Correlation -,285** -0,041 1 ,655** -0,035 ,253** -,266** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,400   0,000 0,490 0,000 0,000 

  N 424 424 424 424 392 400 424 

afstand_pv_so_median Pearson Correlation -,243** -0,001 ,655** 1 -0,064 ,262** -,264** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,987 0,000   0,207 0,000 0,000 

  N 424 424 424 424 392 400 424 

afstand_fp_hrb_so Pearson Correlation -0,066 -,171** -0,035 -0,064 1 ,280** 0,066 

  Sig. (2-tailed) 0,191 0,001 0,490 0,207   0,000 0,193 

  N 392 392 392 392 392 384 392 

fp_breedte_so Pearson Correlation -0,055 -,204** ,253** ,262** ,280** 1 -0,021 

  Sig. (2-tailed) 0,274 0,000 0,000 0,000 0,000   0,676 

  N 400 400 400 400 384 400 400 

drempels_20m_dummy Pearson Correlation ,208** -0,023 -,266** -,264** 0,066 -0,021 1 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,642 0,000 0,000 0,193 0,676   

  N 424 424 424 424 392 400 424 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed). 
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Tabel E.2 VIF analyse 

predictoren datasubset 1 

  
 

Tolerance VIF 

ln_fiets_etmaalintensiteit_totaal 0,80 1,25 

ln_mvt_etmaalintensiteit 0,83 1,20 

afstand_fp_hrb_so 0,88 1,14 

fp_breedte_so 0,83 1,21 

afstand_pv_so_median 0,81 1,24 

drempels_20m_dummy 0,91 1,10 

a Dependent Variable: totaal_fietsmvt_7_20 
  

 

 
De uitkomsten laten enkel een sterke correlatie zien tussen de parkeerafstand stroomopwaarts 
en stroomafwaarts. De uitkomsten wijzen verder niet op een verstorende onderlinge 
afhankelijkheid van de variabelen.  

E.2 Onafhankelijkheidstoets van de predictors op datasubset 2 
Voor de onafhankelijkheidstoets van de predictors in Hoofdstuk 5 zijn een correlatietest en toets 
op de variance inflation factors uitgevoerd. De uitkomsten zijn getoond in Tabel E.3 en Tabel E.4. 
 

Tabel E.3 VIF analyse  

predictoren datasubset 2 

  
 

Tolerance VIF 

ln_fiets_etmaalintensiteit_totaal 0,804 1,24 

ln_mvt_etmaalintensiteit 0,896 1,12 

afstand_fp_hrb_so 0,870 1,15 

fp_breedte_so 0,849 1,18 

afstand_pv_so_median 0,841 1,19 

drempels_20m_dummy 0,911 1,10 

a Dependent Variable: totaal_fietsmvt_7_20 
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Tabel E.4 Correlatietest op variabelen van datasubset 2 
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ln_fiets_etmaalintensiteit_totaal Pearson Correlation 1 ,274** -,341** -,263** -0,036 -0,012 ,240** 

  Sig. (2-tailed)   0,000 0,000 0,000 0,565 0,851 0,000 

  N 281 281 281 281 265 265 281 

ln_mvt_etmaalintensiteit Pearson Correlation ,274** 1 -,130* -0,041 -0,080 -,133* 0,011 

  Sig. (2-tailed) 0,000   0,029 0,494 0,195 0,030 0,859 

  N 281 281 281 281 265 265 281 

afstand_pv_sa_median Pearson Correlation -,341** -,130* 1 ,602** -0,013 ,192** -,234** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,029   0,000 0,839 0,002 0,000 

  N 281 281 281 281 265 265 281 

afstand_pv_so_median Pearson Correlation -,263** -0,041 ,602** 1 -0,057 ,179** -,249** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,494 0,000   0,354 0,003 0,000 

  N 281 281 281 281 265 265 281 

afstand_fp_hrb_so Pearson Correlation -0,036 -0,080 -0,013 -0,057 1 ,325** 0,063 

  Sig. (2-tailed) 0,565 0,195 0,839 0,354   0,000 0,306 

  N 265 265 265 265 265 261 265 

fp_breedte_so Pearson Correlation -0,012 -,133* ,192** ,179** ,325** 1 0,008 

  Sig. (2-tailed) 0,851 0,030 0,002 0,003 0,000   0,899 

  N 265 265 265 265 261 265 265 

drempels_20m_dummy Pearson Correlation ,240** 0,011 -,234** -,249** 0,063 0,008 1 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,859 0,000 0,000 0,306 0,899   

  N 281 281 281 281 265 265 281 

** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 
*   Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

       

 

De uitkomsten laten enkel een sterke correlatie zien tussen de parkeerafstand stroomopwaarts 
en stroomafwaarts. De uitkomsten wijzen verder niet op een verstorende onderlinge 
afhankelijkheid van de variabelen. 
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Bijlage F Analyse op minimaal gefilterde dataset 

F.1 Beschrijving steekproef 
De analyse is uitgevoerd op twee subsets van de complete dataset van GOW-ETW kruispunten in 
de provincie Utrecht. Voor het maken van de grootste subset (subset 1) zijn de volgende filters 
gehanteerd: 
1. Van het kruispunt zijn zowel fiets als motorvoertuig intensiteiten beschikbaar 
2. Langs de GOW ligt een fietspad enkel aan de onderzijde of zowel aan de onder- als bovenzijde 

van het kruispunt. De configuratie stroomafwaarts en stroomopwaarts is daarbij gelijk.   
3. Het kruispunt is correct geïdentificeerd als 3-taks kruispunt 
 
Op basis van deze filters wordt de steekproef gevormd door 424 kruispunten van de 1840 in 
Utrecht geïdentificeerde 3-taks 50-50-30-kruispunten. Beschrijvende statistieken van deze 
variabelen zijn opgenomen in Tabel F.1 en Afbeelding F.1 – Afbeelding F.3.  
 

Tabel F.1 

Steekproefstatistieken subset 1 

    
N Minimum Maximum Mean Std. 

Dev. 
Variance 

Letselongevallen 14-20 424 0 6 0,12 0,48 0,23 

Totaal ongevallen 14-20 424 0 12 0,23 0,80 0,64 

Letselongevallen 14-20 424 0 13 0,23 0,87 0,75 

Totaal ongevallen 14-20 424 0 22 0,38 1,35 1,81 

ln_fiets 424 4,6 9,6 7,2 0,93 0,86 

ln_mvt 424 2,7 10,2 8,4 0,9 0,8 

mvt etmaalintensiteit 424 14 25662 5894 3663 13418237 

fiets etmaalintensiteit 424 95 14600 2142 2330 5430587 

Meting parkeervak stroomafwaarts 424 0,1 50,0 39,2 18,5 341,7 

Meting parkeervak 
stroomopwaarts 

424 0,2 50,0 39,9 17,5 305,8 

Mediaanafstand parkeervak 
stroomafwaarts voor correctie 

424 1,1 50,0 40,8 17,0 288,7 

Mediaanafstand parkeervak 
stroomopwaarts voor correctie 

424 1,2 50,0 41,5 15,8 250,5 

Afstand fietspad-hrb 
stroomopwaarts 

392 0,0 11,7 2,7 2,0 4,0 

Fietspadbreedte stroomopwaarts 400 1,4 5,5 2,4 0,6 0,3 

Valid N (listwise) 384           
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Een verdeling van het aantal ongevallen per kruispunt is afgebeeld in Afbeelding F.1. 
 

Afbeelding F.1 Fiets-mvt-

ongevallen op 424 

GOW-ETW-kruispunten 

onderverdeeld naar 

letselklasse en periode 

  

 
 
Een verdeling van de afstanden van parkeervakken tot kruispunten is duidelijker weer te geven 
door deze in klassen in te delen, zoals getoond in Afbeelding F.2. Deze indeling is ook in de 
analyses gebruikt.  
 

Afbeelding F.2 Afstand van 

parkeervakken tot kruispunten 

(n = 424 GOW-ETW-

kruispunten) 

  

 
 
Het aantal kruispunten met en zonder de aanwezigheid van een drempel is weergegeven in 
Afbeelding F.3. De verdeling van dit kenmerk is meer in balans dan de verdeling van afstanden 
van parkeervakken.  
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Afbeelding F.3 Aantallen 

kruispunten met en zonder 

drempel op of nabij het 

kruispunt (n = 424 

GOW-ETW-kruispunten). 

  

 
 
Ten slotte is met behulp van een correlatietoets en met behulp van de toets op variance inflation 
factors onderzocht of variabelen een sterke samenhang vertoonden. Dit bleek niet het geval. De 
resultaten van de toetsen zijn opgenomen in Bijlage E.1.  

F.2 Uitkomsten fiets-mvt-letselongevallen 
In de analyse is gekeken naar letselongevallen in de periodes 2007-2020 en 2014-2020. We tonen 
hier de resultaten zien van de modeluitkomsten in beide periodes van het model met enkel de 
expositie en drempel variabele (model 3) en van het volledige model (model 6) op subset 1 (de 
minimaal gefilterde dataset).  
 

Tabel F.2 Parameterschattingen model 3 van geregistreerde fiets-mvt-letselongevallen op kruispunten voor de periodes 2014-2020 en 2007-2020 (minimaal 

gefilterde dataset; n = 424 GOW-ETW-kruispunten)  

Predictor   Fiets-mvt-letselongevallen 2014-2020 Fiets-mvt-letselongevallen 2007-2020 

   β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 
 

β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 

Links Rechts Links Rechts 
 

Intercept   -8,23 2,61 -13,73 -3,42 0,00  -8,53 1,88 -12,41 -5,00 <0,01 

Ln_fiets   0,44 0,21 0,03 0,87 0,04  0,61 0,16 0,30 0,93 <0,01 

Ln_mvt   0,37 0,28 -0,15 0,96 0,19  0,33 0,21 -0,05 0,76 0,11 

Drempels_20m Aanwezig -0,80 
(0,45) 

0,38 -1,55 -0,05 0,03 
 

-0,73 
(0,48) 

0,28 -1,28 -0,18 0,01 

Drempels_20m 
(referentieklasse) 

Afwezig 0,00 
(1) 

    
 

0,00 
 (1) 

    

Dispersie   4,03 1,72 1,56 8,70    2,36 0,72 1,24 4,15   
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Tabel F.3 Parameterschattingen model 6 van geregistreerde fiets-mvt-letselongevallen op kruispunten voor de periodes 2014-2020 en 2007-2020 (minimaal 

gefilterde dataset; n = 424 GOW-ETW-kruispunten)  

Predictor    
Fiets-mvt-letselongevallen 2014-2020 Fiets-mvt-letselongevallen 2007-2020 

    β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 
 

β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 

 Links Rechts Links Rechts 
 

Intercept    -5,81 3,11 -12,20 0,12 0,06  -6,98 2,18 -11,40 -2,79 <0,01 

Ln_fiets    0,25 0,24 -0,22 0,74 0,29  0,51 0,18 0,17 0,88 <0,01 

Ln_mvt    0,35 0,31 -0,24 1,00 0,26  0,26 0,22 -0,17 0,70 0,24 

Drempels_20m  Aanwezig -0,61 
(0,54) 

0,39 -1,40 0,17 0,12 
 

-0,54 
(0,58) 

0,28 -1,10 0,01 0,06 

Drempels_20m 
(referentieklasse) 

 Afwezig 0,00 
(1) 

0,00 0,00 0,00   
 

0,00 
(1) 

0,00 0,00 0,00   

Fietspadbreedte    -0,43 0,41 -1,29 0,33 0,29  -0,32 0,27 -0,88 0,19 0,23 

Afstand Fietspad-GOW   0,02 0,10 -0,19 0,23 0,83  0,04 0,07 -0,11 0,18 0,59 

Parkeervakafstand  > 15 m -0,04 
(0,96) 

0,74 -1,42 1,58 0,96 
 

0,48 
(1,62) 

0,56 -0,56 1,69 0,39 

Parkeervakafstand  10 t/m 15 m 0,53 
(1,7) 

1,04 -1,57 2,69 0,61 
 

0,20 
(1,23) 

0,87 -1,61 1,92 0,82 

Parkeervakafstand  5 t/m 10 m -0,70 
(0,5) 

1,05 -2,94 1,36 0,51 
 

-1,14 
(0,32) 

0,92 -3,20 0,57 0,22 

Parkeervakafstand 
(referentieklasse) 

 0 t/m 5 m 0,00 
(1) 

     
 

0,00 
(1) 

     

Dispersie   3,08 1,59 0,84 7,51    1,54 0,60 0,62 3,04   

F.3 Uitkomsten alle fiets-mvt-ongevallen 
In de analyse is gekeken naar alle ongevallen inclusief UMS in de periodes 2007-2020 en 2014-
2020. We tonen hier de resultaten zien van de modeluitkomsten in beide periodes van het model 
met enkel de expositie en drempel variabele (model 3) en van het volledige model (model 6) op 
subset 1 (de minimaal gefilterde dataset). 
 

Tabel F.4 Parameterschattingen model 3 van alle geregistreerde fiets-mvt-ongevallen op kruispunten voor de periodes 2014-2020 en 2007-2020 (minimaal 

gefilterde dataset; n = 424 GOW-ETW-kruispunten)  

Predictor   Fiets-mvt-ongevallen incl. UMS 2014-2020 Fiets-mvt-ongevallen incl. UMS 2007-2020 

   β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 
 

β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 

Links Rechts Links Rechts 
 

Intercept   -8,31 2 -12,46 -4,60 <0,01  -8,29 1,6 -11,66 -5,17 <0,01 

Ln_fiets   0,54 0,2 0,23 0,87 <0,01  0,66 0,1 0,38 0,95 <0,01 

Ln_mvt   0,35 0,2 -0,05 0,79 0,10  0,30 0,2 -0,03 0,66 0,08 

Drempels_20m Aanwezig -0,44 
(0,65) 

0,3 -1,00 0,13 0,12 
 

-0,54 
(0,59) 

0,2 -1,01 -0,06 0,03 

Drempels_20m 
(referentieklasse) 

Afwezig 0,00 
 (1) 

    
 

0,00 
(1)  

    

Dispersie   2,97 0,9 1,61 5,07    2,54 0,6 1,60 3,87   
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Tabel F.5 Parameterschattingen model 6 van alle geregistreerde fiets-mvt-ongevallen op kruispunten voor de periodes 2014-2020 en 2007-2020 (minimaal 

gefilterde dataset; n = 424 GOW-ETW-kruispunten)  

Predictor    Fiets-mvt-ongevallen incl. UMS 2014-2020 Fiets-mvt-ongevallen incl. UMS 2007-2020 

    β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 
 

β 
(𝒆𝒆𝜷𝜷) 

SE BI p 

 Links Rechts Links Rechts 
 

Intercept    -7,36 2,39 -12,29 -2,82 <,01  -7,37 1,97 -11,39 -3,59 <,01 

Ln_fiets    0,49 0,19 0,12 0,88 0,01  0,64 0,17 0,33 0,98 <,01 

Ln_mvt    0,26 0,24 -0,20 0,75 0,27  0,18 0,19 -0,19 0,57 0,34 

Drempels_20m  Aanwezig -0,21 
(0,81) 

0,30 -0,80 0,40 0,50 
 

-0,36 
(0,7) 

0,25 -0,85 0,14 0,16 

Drempels_20m 
(referentieklasse) 

 Afwezig 0,00 
(1) 

     
 

0,00 
(1) 

     

Fietspadbreedte    -0,05 0,27 -0,61 0,47 0,84  -0,14 0,23 -0,60 0,31 0,54 

Afstand Fietspad-GOW   -0,02 0,08 -0,18 0,14 0,81  0,01 0,07 -0,12 0,14 0,88 

Parkeervakafstand  > 15 m 0,20 
(1,23) 

0,56 -0,85 1,37 0,71 
 

0,50 
(1,65) 

0,48 -0,43 1,49 0,30 

Parkeervakafstand  10 t/m 15 m 0,70 
(2,01) 

0,83 -0,93 2,40 0,40 
 

0,35 
(1,43) 

0,77 -1,17 1,90 0,64 

Parkeervakafstand  5 t/m 10 m -1,18 
(0,31) 

0,93 -3,26 0,53 0,20 
 

-1,61 
(0,2) 

0,89 -3,63 0,00 0,07 

Parkeervakafstand 
(referentieklasse) 

 0 t/m 5 m 0,00 
(1) 

     
 

0,00 
(1) 

    

Dispersie   2,15 0,81 0,90 4,18    1,82 0,50 1,00 3,02   
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Levens redden 

SWOV 
Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

Postbus 93113 

2509 AC Den Haag 

Bezuidenhoutseweg 62 

070 – 317 33 33 

info@swov.nl 

www.swov.nl 
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