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WOORD VOORAF

door Fred Wegman (Directeur SWOV)

Inhoud
Ieder jaar vallen er bijna duizend doden in het verkeer en raken vele tienduizenden verkeersdeelnemers gewond. Gelukkig dalen die aantallen, geleidelijk maar zeker. In vergelijking met andere
landen doen we het bijzonder goed en het Nederlandse verkeer behoort tot de veiligste ter wereld.
Dat neemt niet weg dat er nog steeds, jaar in jaar uit, veel verkeersslachtoffers te betreuren zijn.
Want ieder jaar is er weer sprake van een ramp die niet als een ramp wordt ervaren en waarop in
onze samenleving ook niet gereageerd wordt als ware het een ramp. Over al deze anonieme
doden lijkt de gemiddelde Nederlander min of meer zijn schouders op te halen: verkeersongevallen horen er nu eenmaal bij. Het risico om dood te gaan door een verkeersongeval lijkt wel een
te abstract begrip om je zorgen over te maken. Maar het wordt een ander verhaal als een van die
doden je buurman is, je naaste collega, een goede vriend, of je bloedeigen kind. Dan overheerst
de verbijstering hoe dit toch kon gebeuren en komen de vragen of en hoe dit voorkomen had
kunnen worden. Maar hoe dan?
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Een ongeval kan iedereen overkomen. Iedereen maakt namelijk op een onbewaakt moment wel
eens een fout. Er zijn voorbeelden te over. Omdat de mens nu eenmaal fouten maakt, en er een
nog grotere kans bestaat om fatale fouten te maken als doelbewust de verkeersregels worden
overtreden, is het van groot belang dat veiligheidswaarborgen deze fouten op kunnen vangen.
Zie hier de Duurzaam Veilig-aanpak in een notendop.
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Door met Duurzaam Veilig; Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020
is het vervolg op Naar een duurzaam veilig wegverkeer,, ook wel bekend als 'het paarse boek'.
Door met Duurzaam Veilig houdt de Duurzaam Veilig-visie kritisch tegen het licht. Daar waar
nodig zijn in dit vervolg aanpassingen aangebracht omdat we inmiddels wijzer zijn geworden na
onze eerste stappen op weg naar een duurzaam veilig wegverkeer. De visie is ook geactualiseerd
vanwege voortschrijdende inzichten en nieuwe ontwikkelingen. Het boek is geen beleidsnota. Wel
wil de geactualiseerde visie inspiratie bieden voor beleidsnota's van het Rijk, van andere overheden,
van maatschappelijke organisaties, enzovoort. Door met Duurzaam Veilig bevat veel aanbevelingen die aanknopingspunten hiertoe bieden.

Regelgeving en handhaving

In deze sterk verkorte uitgave van het 250 pagina's tellende boek bieden we u een dwarsdoorsnede van alle hoofdstukken. Het spreekt daarbij voor zich dat de beperking heeft geleid tot
keuzes op hoofdlijnen, waardoor sommige aspecten slechts worden aangestipt en andere
misschien niet eens worden behandeld. Deze samenvatting nodigt u hopelijk voldoende uit om de
volledige uitgave ter hand te nemen, die te vinden is op www.doormetduurzaamveilig.nl.

Fietsers en voetgangers

In deze korte weergave gaan we achtereenvolgens in op de achtergronden en analyses van de
Duurzaam Veilig-visie. Daarna komt de uitwerking aan bod in de vorm van verschillende typen
maatregelen, zoals op het gebied van infrastructuur, voertuigen, Intelligente Transportsystemen,
regelgeving en handhaving, en educatie. Vervolgens behandelen we specifieke probleemgebieden
of doelgroepen: snelheid, alcohol en drugs, jongeren, fietsers en voetgangers, gemotoriseerde
tweewielers, en goederenvervoer. Het boek en dus ook deze uitgave besluit met de randvoor waarden voor een geslaagde implementatie van Duurzaam Veilig. We besteden daarbij aandacht
aan de organisatie van de beleidsuitvoering, aan kwaliteitszorg, aan financiering van maatregelen
en aan diverse onderwerpen die we samenvattend 'flankerend beleid' noemen.

UITVOERING

Met Door met Duurzaam Veilig wil de SWOV de verdere realisering van Duurzaam Veilig een
nieuwe impuls geven. Ik hoop dat de geactualiseerde visie u inspireert om de komende jaren de
verkeersveiligheid in ons land verder te bevorderen.

De bal ligt bij ons allemaal!
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• DOOR MET DUURZAAM VEILIG IN HET KORT

De principes van
Duurzaam Veilig
Er zijn vijf principes die naar een duurzaam veilig wegverkeer leiden: functionaliteit, homogeniteit,
herkenbaarheid, vergevingsgezindheid (van wegomgeving en weggebruikers onderling) en
statusonderkenning (door de verkeersdeelnemer). De laatste twee principes zijn nieuw in deze
geactualiseerde Duurzaam Veilig-visie. Alle vijf principes vloeien voort uit wetenschappelijk
onderbouwde theorieën.
Het doel van een inherent of duurzaam veilig
wegverkeer is om ongevallen te voorkomen en
daar waar dat niet kan, de kans op ernstig letsel
(nagenoeg) uit te sluiten. Dit kunnen we bereiken
met een aanpak die 'de mens als maat' neemt en
die uitgaat van de fysieke kwetsbaarheid van
mensen, van wat ze kunnen (mensen maken
immers fouten) en van wat ze willen (mensen
houden zich niet altijd aan de regels). Allereerst
dienen we de omgeving, bijvoorbeeld de weg en
het voertuig, aan deze menselijke eigenschappen
aan te passen. Bovendien moeten we de mens
zelf door educatie optimaal voorbereiden op de
verkeerstaak.

Organisatie van het verkeer
Ook volgens de geactualiseerde versie van
Duurzaam Veilig dient het wegennet functioneel
te zijn ingedeeld op basis van drie hoofdcategorieën wegen. De twee 'uiterste' wegcategorieën
zijn stroomwegen (voor het afwikkelen van
verkeer) en erftoegangswegen (voor het toegang
verschaffen tot bestemmingen). Voor een goede
verbinding tussen deze beide wegcategorieën,
zowel letterlijk als figuurlijk, is er de derde
categorie: de gebiedsontsluitingswegen.

Een duurzaam veilig verkeerssysteem waarborgt
de verkeersveiligheid zo vroeg mogelijk in de
keten 'systeemontwerp–verkeersgedrag' en laat
deze zo min mogelijk afhangen van de individuele
keuzen van weggebruikers. Als fouten of overtredingen van weggebruikers toch tot een (ernstig)
ongeval leiden zou dit dus niet mogen komen
door hiaten in het verkeerssysteem (latente
fouten). Het zijn dus niet alleen de weggebruikers
die verantwoordelijk zijn voor een veilig verkeer,
maar ook degenen die de elementen van het
verkeerssysteem ontwerpen en beheren, zoals
infrastructuur, voertuigen en educatie.

Omgaan met fysieke kwetsbaarheid
Wanneer weggebruikers een ongeval hebben
komt hun fysieke kwetsbaarheid in het geding.
Duurzaam Veilig probeert de ernst van de afloop
zo veel mogelijk te beperken met de principes
van vergevingsgezindheid (van de omgeving)
en homogeniteit. Bij grote massaverschillen
tussen verschillende verkeersdeelnemers moeten
de snelheden zo laag zijn dat een ongeval zonder
ernstige gevolgen kan aflopen. Daar waar het
verkeer wel hoge snelheden heeft, moeten
weggebruikers van elkaar gescheiden worden.
Voor verschillende verkeerssituaties stelt deze
Duurzaam Veilig-visie een stelsel 'veilige'
maximumsnelheden voor personenauto's voor
(zie Tabel 2).

Vijf principes zijn cruciaal voor een duurzaam
veilig verkeerssysteem (zie Tabel 1). Dit zijn de drie
bekende principes uit de oorspronkelijke
Duurzaam Veilig-visie, daar waar nodig wat aangescherpt, en twee nieuwe principes: vergevingsgezindheid en statusonderkenning. De vijf
principes worden in het volgende in de context
geplaatst van 'de mens in het verkeer', uitgaande
van de theorieën uit de verkeerskunde, biomechanica en psychologie waaruit ze zijn voortgevloeid.

Voorkómen van onveilige handelingen
Mensen kunnen handelingen op verschillende
niveaus uitvoeren: beredeneerd, regelgestuurd
en automatisch. Hoe langer mensen geoefend
zijn in een taak, hoe automatischer de handelingen gaan en hoe minder (ernstige) fouten ze
maken. Om gevaarlijke fouten zo veel mogelijk te
voorkomen, streeft Duurzaam Veilig ernaar om
taakuitvoering op basis van beredeneerd gedrag
te vermijden. Dit betekent enerzijds dat mensen

voldoende vaardig moeten zijn om aan het
verkeer deel te nemen; anderzijds moeten ze aan
de omgeving kunnen zien wat er van hen
verwacht wordt en wat zij kunnen verwachten.
In deze geactualiseerde Duurzaam Veilig-visie
willen we dit herkenbaarheidsprincipe vertalen
als continuïteit en consistentie in wegontwerp: de
vormgeving moet de verwachtingen van weggebruikers over het gehele wegverloop ondersteunen en alle elementen van het wegontwerp
moeten in overeenstemming met deze verwachtingen zijn.
Mensen kunnen niet alleen het verkeer onveilig
maken door onbedoelde fouten, maar ook door
bewuste overtredingen. De oorspronkelijke
Duurzaam Veilig-visie besteedde geen nadrukkelijke aandacht aan deze 'niet-willende' mens;
deze geactualiseerde versie doet dat wel. Het
blijkt namelijk dat bewuste overtredingen als oorzaak van ongevallen niet te veronachtzamen zijn.
Voor zover de omgeving niet min of meer vanzelf
het juiste gedrag oproept, dienen verkeersdeelnemers zich vanuit een innerlijke overtuiging aan
de regels te houden. In dat geval is het gedrag
het meest consistent en dus duurzaam.
Daarvoor moet de regelgeving logisch aansluiten
bij de omgeving en moeten mensen door educatie overtuigd worden van het nut van regels. Voor
mensen die zich niet spontaan aan regels houden
voorziet de Duurzaam Veilig-visie handhaving
met een behoorlijke pakkans.

Duurzaam Veilig-principe

Beschrijving

Functionaliteit van wegen

Monofunctionaliteit van wegen, stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen,
erftoegangswegen, in een hiërarchisch opgebouwd wegennet

Homogeniteit van massa's en/of snelheid en richting

Gelijkwaardigheid in snelheid, richting en massa bij matige en hoge
snelheden

Herkenbaarheid van de vormgeving van de weg en voorspelbaarheid
van wegverloop en van gedrag van weggebruikers

Omgeving en gedrag van andere weggebruikers die de
verwachtingen van weggebruikers ondersteunen via consistentie
en continuïteit van wegontwerp

Vergevingsgezindheid van de omgeving en van weggebruikers
onderling

Letselbeperking door een vergevingsgezinde omgeving en anticipatie
van weggebruikers op gedrag van anderen

Statusonderkenning door de verkeersdeelnemer

Vermogen om taakbekwaamheid te kunnen inschatten

Tabel 1. De vijf principes van Duurzaam Veilig in het kort uitgelegd.
SWOV
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Wegtypen in combinatie met toegestane
verkeersdeelnemers

Veilige snelheid (km/uur)

Wegen met mogelijke conflicten tussen auto's en onbeschermde
verkeersdeelnemers

30

Kruisingen met mogelijke dwarsconflicten tussen auto's

50

Wegen met mogelijke frontale conflicten tussen auto's

70

aangepast door de weggebruiker zelf, bijvoorbeeld door harder of langzamer te gaan rijden.

Daarnaast kunnen onveilige handelingen ook
opgevangen worden door vergevingsgezindheid in de sociale betekenis. Vergevingsgezind
(zeg maar anticiperend) weggedrag van de meer
bekwame verkeersdeelnemers zou ruimte moeten
bieden aan minder bekwame weggebruikers om
ongestraft fouten te maken. Deze laatste moeten
hun fouten nog wel als 'fout' ervaren om een
corrigerende werking te hebben, maar de fouten
moeten minder snel tot ongevallen leiden.

De taakbekwaamheid verschilt tussen mensen.
Onervaren weggebruikers en ouderen hebben bijvoorbeeld nog onvoldoende ontwikkelde of juist
afkalvende competenties, maar ook de gemiddelde weggebruiker heeft een lagere taakbekwaamheid als hij bijvoorbeeld vermoeid is, of
onder invloed van alcohol of drugs. Daarom
moeten generieke verkeersveiligheidsmaatregelen
aangevuld worden met specifieke maatregelen
die gericht zijn op de groepen met een lagere

Het nieuwe Duurzaam Veilig-principe van
statusonderkenning tot slot, kan ook onveilige
handelingen voorkomen. Als weggebruikers hun
eigen taakbekwaamheid goed kunnen inschatten,
kunnen ze beslissen om niet aan het verkeer deel
te nemen of zichzelf lagere taakeisen op te leggen,
wanneer ze zich op dat moment onvoldoende
bekwaam achten (bijvoorbeeld te weinig
rijervaring, te moe, te veel gedronken en
dergelijke).

>100

Wegen waarbij frontale of zijdelingse conflicten met andere
verkeersdeelnemers onmogelijk zijn

Tabel 2. Voorstel voor maximaal toelaatbare snelheden, gegeven de conflicten die mogelijk zijn
tussen verkeersdeelnemers.
Door met Duurzaam Veilig benadrukt ook dat het
verkeer duurzaam veilig voor iedereen moet zijn en
niet alleen voor 'de gemiddelde weggebruiker'. Het
taakbekwaamheidsmodel van Fuller verschaft hiervoor een theoretisch kader. Dit model zegt dat de
taakbekwaamheid van weggebruikers het resultaat is van hun capaciteiten en hun situationele
toestand (bijvoorbeeld 'vermoeid' of 'onder
invloed van alcohol'). Voor een veilige deelname
aan het verkeer moet de taakbekwaamheid
voldoende groot zijn om de taakeisen aan te kunnen. Deze taakeisen worden door de omgeving
gevormd, maar kunnen voor een deel ook worden

Ontwikkelingen in
verkeersveiligheid
Nederland is in de laatste dertig jaar steeds verkeersveiliger geworden. Toch vallen er nog veel
verkeersdoden bij ongevallen die in een volledig duurzaam veilig wegverkeer niet zouden zijn
gebeurd, of die beter zouden zijn afgelopen. Ook door toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen zoals mobiliteitsgroei, vergrijzing en meer eigen verantwoordelijkheid van de burgers, blijft
de voortdurende aandacht voor een duurzame verkeersveiligheid nodig.
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Afbeelding 1. Jaarlijks aantal verkeersdoden naar vervoerswijze in de periode 1950-2004. Bron: AVV.
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taakbekwaamheid. Deze liggen vooral in de hoek
van regelgeving, educatie, handhaving en
Intelligente Transportsystemen (ITS).
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In de vorige eeuw nam de verkeersonveiligheid
door de groeiende mobiliteit sterk toe tot begin
jaren zeventig. Vanaf dat moment zette een
dalende trend in. Ondanks de immer groeiende
mobiliteit duurt deze nog steeds voort. Ook
vergeleken met het buitenland doet Nederland
het goed: we behoren samen met Zweden en het
Verenigd Koninkrijk tot de meest verkeersveilige
landen van de Europese Unie en de wereld. Maar
desondanks wordt de huidige omvang van de
verkeersonveiligheid in alle drie landen nog als
onaanvaardbaar hoog beoordeeld. Voor
Nederland valt in de onveiligheidscijfers een
aantal zaken op.
Van de vervoerswijzen springen twee typen voertuigen in het oog: gemotoriseerde tweewielers
vanwege hun relatief hoge risico's en personenauto's vanwege hun dominante rol in de verkeersonveiligheid (zie Afbeelding 1). Een groot
deel van de slachtoffers was auto-inzittende,
maar het risico per autokilometer is relatief laag
en daalt voortdurend. De personenauto heeft in
botsingen een dubbelrol: in conflict met voetgangers en fietsers zijn zij onevenredig sterk; in conflict met zwaar verkeer en bij botsingen tegen
obstakels zijn zij de zwakste partij.
Op wegen buiten de bebouwde kom waar alle
verkeer is toegelaten bestaan de hoogste risico's.
Dit hangt samen met de relatief hoge snelheden
in combinatie met de menging van verschillende
typen verkeersdeelnemers.
Van zowel jongeren (en dan vooral van jongens)
als van ouderen (boven de 75 jaar) valt op dat zij
een verhoogd risico hebben om bij een ongeval
betrokken te raken. Redenen hiervoor liggen met

name in leeftijdsspecifieke kenmerken, zoals de
'wilde haren' bij jongeren en de fysieke kwetsbaarheid bij ouderen. Bij jongeren komt daarbij
ook nog een gebrek aan ervaring.
Oorzaken van verkeersonveiligheid
Het gevaar van het verkeer ligt in eerste instantie
in 'basisrisicofactoren' zoals hoge snelheid, grote
snelheids- en massaverschillen tussen verkeersdeelnemers, en fysieke kwetsbaarheid van mensen. In een duurzaam veilig verkeerssysteem zijn
deze basisrisico's geminimaliseerd. Daarnaast
neemt het risico van een ongeval verder toe door
'weggebruikergebonden' factoren zoals gebrek
aan rijervaring (vooral bij jongeren), gebruik van
psychoactieve stoffen (waaronder alcohol en
drugs), vermoeidheid, emoties en afleiding (bijvoorbeeld door mobiel bellen).
Maar de directe oorzaak van ongevallen zijn
onveilige handelingen van de weggebruiker:
onbedoelde fouten en bewuste overtredingen.
Een duurzaam veilig verkeerssysteem probeert
onveilige handelingen zo veel mogelijk te voorkomen, of in ieder geval ernstige gevolgen
daarvan uit te sluiten.
Ontwikkelingen in de toekomst
Diverse maatschappelijke ontwikkelingen kunnen
gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid in de
toekomst. Het is zaak om met beleid op duurzaam veilige basis op deze ontwikkelingen in te
spelen.
Ten eerste zal bij een groeiende economie de
mobiliteit verder toenemen, zowel van de personenauto als van het vrachtverkeer. Eventuele wijzigingen in het prijsbeleid zullen hierop in de
komende jaren invloed hebben, maar welke precies is nog ongewis. Ook is door de groei van de
economie een verdere kwaliteitsverbetering van
het wagenpark te verwachten. Daarnaast zal een
toenemende 24-uurseconomie gepaard gaan
met grotere vermoeidheid van weggebruikers.
Op demografisch gebied zal de vergrijzing in
combinatie met de groeiende individualisering
waarschijnlijk een 'woonverdunning' en dus grotere verplaatsingsafstanden opleveren. Daarnaast
zorgt het leefpatroon van tweeverdieners voor
meer automobiliteit rond scholen omdat woonwerkverkeer gecombineerd wordt met het naar
school brengen van kinderen.
In sociaal-cultureel opzicht zal Nederland ook in
de toekomst een land van zeer veel verschillende
(sub)culturen en gezindten blijven. Tegen deze
achtergrond spelen, ook in het verkeer, zaken als
agressie en intolerantie ("We hebben soms een
iets te kort lontje in ons landje"). De roep om
normen en waarden neemt toe en gaat samen
met een grotere behoefte aan een gezonde en
schone leefomgeving. Dit laatste zal naar
verwachting vooral gevolgen hebben voor de
ruimtelijke ordening en de stedenbouw; overwe-

gingen van verkeersveiligheid verdienen daarbij
een duidelijke plaats.
De bestuurlijke organisatie ten slotte, laat duidelijk
een tendens zien naar meer decentralisatie
enerzijds en meer invloed van Europa anderzijds.
Ook is er een verschuiving van verantwoordelijk-

heid voor de overheid naar steeds meer
individuele verantwoordelijkheid. In het steeds
drukker wordende wegverkeer is een eigen
verantwoordelijkheid van de weggebruiker alleen
maar veilig als de overheid voldoende ordenende
maatregelen heeft getroffen, op duurzaam veilige
basis.

Duurzaam Veilig tot nu toe:
effecten en lessen
In de periode 1990-2005 is er veel goeds gebeurd bij de implementatie van Duurzaam Veilig.
Voor het vervolg is echter een accentverschuiving nodig. Tot nu toe is de niet-infrastructurele
kant van de visie wat onderbelicht gebleven, terwijl die wezenlijk is voor de samenhang tussen
'mens', 'voertuig' en 'weg'. Daarnaast moeten we constateren dat er bij de vertaling van de
visie naar de praktijk wellicht wat te veel water bij de wijn is gedaan, door een 'te sobere' uitvoering van de infrastructuur.
In de afgelopen jaren is Duurzaam Veilig de leidende visie geworden om de verkeersveiligheid
in ons land verder te verbeteren. Ook internationaal wordt de visie als toonaangevend
beschouwd. Wellicht de belangrijkste stap sinds
de lancering van Duurzaam Veilig in 1992 is het
Startprogramma Duurzaam Veilig geweest. Dit
convenant uit 1997 bevatte 24 afspraken tussen
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.
Zowel bij voorbereiding van het Startprogramma
als bij de uitvoering ervan werkten verschillende
overheidsgeledingen vruchtbaar samen.
Gemeenten, provincies en waterschappen staken
zelfs meer geld in de uitvoering dan volgens de
betreffende subsidieregeling was afgesproken.

terecht is, betreft de visie het gehele samenspel
tussen 'mens', 'voertuig' en 'weg'.
Er waren in de afgelopen vijftien jaar zeker wel
ontwikkelingen op de gebieden 'voertuig' en
'mens', maar deze vonden betrekkelijk los van

De uitvoering tot nu toe
Maar is het Startprogramma zelf een goede
neerslag geweest van de Duurzaam Veilig-visie?
Wat is er van de oorspronkelijke visie allemaal al
in de praktijk gebracht en welke effecten heeft
dat gehad?
Duurzaam Veilig is tot nu toe vooral vertaald naar
maatregelen voor een veiliger weginfrastructuur.
Hoewel ruime aandacht voor infrastructuur zeer
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de Duurzaam Veilig-visie plaats. Ontwikkelingen
van ITS om de taak van mensen te vereenvoudigen worden pas de laatste jaren zichtbaar en zijn
veelbelovend voor een rol in en duurzame verbetering van de verkeersveiligheid. Ook voor de terreinen rijopleiding, verkeerseducatie en verkeerstoezicht hebben we nog geen vertaling vanuit
Duurzaam Veilig. Door met Duurzaam Veilig wil
deze niet-infrastructurele kant van de visie dan
ook met name belichten.
De vertaling van de visie naar 'infrastructuur'
heeft plaatsgevonden zowel in handboeken en
richtlijnen voor wegontwerp als in de praktijk. In
de afgelopen jaren is nagenoeg het gehele
wegennet gecategoriseerd. Verder is er binnen
het Startprogramma voor gekozen om de erftoegangswegen centraal te stellen vanwege het
grote draagvlak onder de bevolking om iets aan
dit soort wegen te doen. Dit accent heeft de aandacht afgeleid van de gebiedsontsluitingswegen,
die een relatief hoog ongevalsrisico kennen en
waar het bovendien lastig is om de Duurzaam
Veilig-principes in de praktijk te brengen. De
gebiedsontsluitingswegen zijn daarom nog niet
echt aangepakt, afgezien van de aanleg van
rotondes.
We moeten ook vaststellen dat de erftoegangswegen maar ten dele zijn aangepakt. Weliswaar
zijn er veel meer kilometers als Zones 30 en 60
ingericht dan beoogd, maar dit is veelal op een
'sobere' wijze gedaan. Deze versobering was

begrijpelijk met het oog op de beperkte financiële
middelen en de wens om een behoorlijk tempo in
de uitvoering te krijgen.
Effecten en lessen voor de toekomst
Er is niet veel kennis over de effecten van
Duurzaam Veilig-maatregelen; deze blijken niet
structureel te zijn geëvalueerd. Incidentele evaluaties wijzen op matig tot zeer positieve effecten
van diverse (infrastructurele) maatregelen. Op
basis hiervan is geschat dat alle infrastructurele
Duurzaam Veilig-maatregelen die ten tijde van het
Startprogramma zijn genomen, tezamen voor
Nederland 6% ernstige slachtoffers (doden en
ziekenhuisgewonden) hebben bespaard. De aanleg van 30- en 60-km/uur-gebieden bespaarde in
die periode naar schatting 60% respectievelijk
40% ernstige slachtoffers per kilometer weglengte in die gebieden. Maar als we bedenken
dat in dergelijke gebieden eigenlijk geen ernstige
slachtoffers meer zouden mogen vallen, moeten
we concluderen dat er met de sobere uitvoering

Infrastructuur
In de Duurzaam Veilig-visie zijn de planning en vormgeving van weginfrastructuur belangrijke
onderwerpen. De ontwerpprincipes functionaliteit, homogeniteit en herkenbaarheid hebben hierbij
altijd centraal gestaan. In de toekomst willen we ook het principe vergevingsgezindheid van de
wegomgeving extra aandacht geven.
De oorspronkelijke drie Duurzaam Veilig-principes zijn in de laatste jaren op grote schaal vertaald naar richtlijnen voor wegontwerp en naar

toepassing in de praktijk. De aanpassing van de
infrastructuur heeft dan ook een duidelijk positief
effect gehad. Infrastructurele maatregelen die in

te veel water bij de verkeersveiligheidswijn is
gedaan. Er zijn aanwijzingen dat het gemotoriseerde verkeer in deze zones de snelheid nog
niet voldoende terugneemt.
Op de goede weg
Ons verkeerssysteem is dus nog niet duurzaam
veilig, maar we zijn wel op de goede weg. Door
een gebrek aan structurele evaluatie van maatregelen is er niet veel kennis over de effecten van
Duurzaam Veilig-maatregelen. Maar ook inhoudelijk valt er over maatregelen nog veel kennis te
vergaren, zowel op het gebied van infrastructuur
als van 'de mens' en 'het voertuig'. Al deze kennis is nodig om kosteneffectief te kunnen inzetten
in de strijd tegen de verkeersonveiligheid. Bij de
verdere uitwerking van Duurzaam Veilig is het
verstandig om nieuwe samenwerkingsverbanden
aan te gaan met politie en justitie, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit proces kan
worden gefaciliteerd door het onlangs opgerichte
Landelijk Initiatief Verkeersveiligheid (LIV).

de periode 1997-2002 zijn genomen hebben op
nationaal niveau ongeveer 6% ernstige slachtoffers bespaard. Er liggen echter ook nog enkele
vraagstukken voor de (nabije) toekomst.
Functionaliteit
Tot nu toe kan van categoriseringsplannen niet
worden getoetst of ze voldoen aan de Duurzaam
Veilig-visie. Dit komt doordat inhoudelijke eisen
aan netwerken van wegen ontbreken. Het principe van de functionaliteit moet in dat opzicht

Wegcategorie

Knelpunten vormgeving

Stroomweg

Categorisering van de 'oude' autowegen als regionale stroomweg zonder noodzakelijke aanpassingen zoals rijrichtingscheiding en ongelijkvloerse kruispunten.
Ongelijkvloerse kruisingen zijn nog weinig aangelegd door gebrek aan fysieke ruimte en financiële middelen.
Rijrichtingscheiding meestal alleen uitgevoerd met belijning, in plaats van met gedragsbepalende fysieke scheiding

Gebiedsontsluitingsweg buiten de
bebouwde kom

Parallelwegen vaak gecombineerd gebruikt door landbouwverkeer en (brom)fietsers, waardoor grote verschillen
in massa en vaak ook snelheid.
Vele kruisingen van gebiedsontsluitingswegen onderling (nog) met verkeerslichten; vraag is hoe daar een veilige
snelheid te bereiken van 30 km/uur (met langzaam verkeer) of 50 km/uur (alleen snelverkeer).

Gebiedsontsluitingsweg binnen de
bebouwde kom

Snelheid van gemotoriseerd verkeer bij oversteekplaatsen vaak hoger dan de veilige snelheid van 30 km/uur.

Erftoegangsweg buiten de
bebouwde kom

Limiet van 60 km/uur is meestal te hoog, in het bijzonder op kruisingen.

Erftoegangsweg binnen de
bebouwde kom

Uitvoering is vaak te sober waardoor harder wordt gereden dan 30 km/uur.

Tabel 3. Enkele belangrijke knelpunten bij de vormgeving van de verschillende wegcategorieën.
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nog verder worden uitgewerkt. Voorts liggen er
nog knelpunten bij de vormgeving van de verschillende wegcategorieën (zie Tabel 3). Er is
soms nog te weinig kennis om deze met concrete voorstellen aan te pakken.
Homogeniteit
Het principe van homogeniteit (van massa, snelheid, richting) is in de geactualiseerde visie verder
uitgewerkt. Zo zouden discontinuïteiten zo veel
mogelijk vermeden moeten worden, of zo goed
mogelijk moeten worden aangegeven indien ze
onvermijdelijk zijn. Bij stromend verkeer zijn dit
bijvoorbeeld kruisingen en scherpe bochten. De
rijsnelheid dient bij mogelijke botsingen zodanig
beperkt te worden dat er 'veilige botssnelheden'
overblijven (zie ook Tabel 2). Deze gedachte is nu
niet terug te vinden in de verschillende ontwerprichtlijnen en vooral op gebiedsontsluitingswegen
en erftoegangswegen buiten de bebouwde kom
laat de situatie op dit punt te wensen over. Veel
wegbeheerders worstelen met de vraag hoe ze
deze wegen echt duurzaam veilig kunnen inrichten.
Herkenbaarheid
Voor de herkenbaarheid is het geboden om
essentiële kenmerken van de drie Duurzaam
Veilig-wegcategorieën te definiëren. Deze moeten een minimumniveau van Duurzaam Veilig

opleveren, iets wat de huidige essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK) nog niet kunnen.
Ook bestaan er nog inhoudelijke vragen over de
onderbouwing van de huidige EHK. Voor de uiteindelijke essentiële kenmerken is er overigens
nog wel meer kennis nodig op het gebied van
herkenbaarheid en voorspelbaarheid, met name
waar het de verwachtingen van weggebruikers
bij kruisingen betreft.
Vergevingsgezindheid
Voor de infrastructuur heeft het nieuwe principe
vergevingsgezindheid vooral betrekking op wegbermen, in het bijzonder die van gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom. Een voertuig dat van de weg raakt zou geen obstakels,
ook geen wegmeubilair, mogen raken met ernstig letsel als gevolg. Er is inmiddels voldoende
kennis om dit principe voluit toe te passen in
onze infrastructuur. Wel is er nog nader onderzoek nodig om vragen te beantwoorden over
beveiligingsconstructies: wanneer ze op hun
plaats zijn en aan welke criteria ze dan moeten
voldoen.
Samenvattend
Als we het terrein van de infrastructuur van de
laatste jaren overzien, is het duidelijk dat er zeer
veel is gebeurd en dat de verkeersveiligheid

Voertuigen

daardoor is verbeterd. Toch moeten we constateren dat we bij sommige vraagstukken niet precies weten hoe we Duurzaam Veilig vorm moeten
geven. Het verdient aanbeveling om voor dit terrein een platform in het leven te roepen dat de
problemen op het gebied van infrastructuur
nader analyseert en mogelijke oplossingen laat
ontwikkelen.

Niet alle voertuigontwikkelingen betreffen echter
direct de verkeersveiligheid. Voorbeelden hiervan
zijn schonere en stillere voertuigen, steeds
zwaardere voertuigen, nieuwe technologische
mogelijkheden (ITS, hybridevoertuigen) en de
wensen van consumenten (bijvoorbeeld willen rijden in een SUV). We zouden structureler moeten
nagaan of deze ontwikkelingen mogelijkheden
bieden of juist bedreigend zijn voor de verkeersveiligheid.

Voertuigveiligheid is en blijft in de Duurzaam Veilig-visie vooral belangrijk vanuit het perspectief van
homogeniteit. De afloop van botsingen wordt immers sterk bepaald door verschillen in snelheid,
richting en massa. Maar ook dient het voertuig vergevingsgezind te zijn door bij een ongeval
bescherming te bieden aan zowel de eigen inzittenden als de botspartner.

Massa, bescherming en
compatibiliteit
Hoe zwaarder de auto's hoe veiliger ze zijn voor
de inzittenden, maar ook hoe onveiliger ze zijn
voor de lichtere tegenpartij. Dit is duidelijk een
probleem bij conflicten met kwetsbare verkeersdeelnemers. Het is daarom noodzakelijk om de
voertuigeisen aan te scherpen, niet alleen voor
de veiligheid van voetgangers, maar ook voor die
van fietsers en gemotoriseerde tweewielers.
Voorbeeld daarvan is het autofront, dat niet alleen
voetganger- maar ook fietsvriendelijk moet zijn.
Door verbeteringen aan voertuigveiligheid zijn in
het verleden heel wat verkeersslachtoffers
bespaard, met name doordat ernstig letsel voorkomen is. De vraag is nu hoe we de voertuigveiligheid nog verder duurzaam kunnen verbeteren.
Overigens kan eigenstandig Nederlands beleid
daaraan maar een bescheiden bijdrage leveren.

Dominant op dit gebied zijn de internationale
regelgeving, de activiteiten van voertuigfabrikanten zelf, en ontwikkelingen zoals het programma
EuroNCAP. Door een combinatie van overheden,
onderzoeksinstituten en consumentenorganisaties wordt in dat programma de veiligheidskwaliteit van personenauto's getest.

SWOV

Het probleem van incompatibiliteit speelt echter
ook tussen vrachtverkeer en personenauto's en
– steeds meer – ook tussen personenauto's
onderling. Met name de zware, hoge en stijve
SUV's vormen daarbij een bijzonder probleem.
Een ongelijkwaardige botsing heeft meestal ernstige gevolgen voor de inzittenden van de lichtere
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auto's, ook al voldoen deze aan de huidige botsveiligheidseisen. Botstesten houden immers
geen rekening met (het gewicht van) de tegenpartij. Aan de zwaardere voertuigen dienen
daarom scherpere eisen te worden gesteld.
Botseisen en weginrichting
In een duurzaam veilig verkeerssysteem moeten
de voertuigeigenschappen en de weginrichting

Locatie

zodanig overeenstemmen dat eventuele botsingen zonder ernstig letsel kunnen verlopen. In
hoeverre dat het geval is, is bekeken door de
huidige botstesten en testsnelheden te vergelijken met de verschillende conflicten en bijbehorende botssnelheden die in een duurzaam veilige
weginrichting nog mogelijk zijn. De knelpunten
blijken alle buiten de bebouwde kom liggen, in
situaties waarin de personenauto te weinig bots-

veiligheid kan bieden voor eigen inzittenden en
tegenpartij (zie Tabel 4). Om deze knelpunten
met veiliger voertuigen op te lossen is het nodig
om de botstesten aan te passen en uit te breiden. Zolang dit nog niet mogelijk is, en de
betreffende conflicten niet kunnen worden geëlimineerd, zal de rijsnelheid in die situaties zodanig
beperkt moeten worden dat er een 'veilige botssnelheid' overblijft (zie ook Tabel 2).

Knelpunt botstest versus praktijk

Wegvak stroomweg 100 en 120 km/uur

Te weinig botsveilig bij kop-staartbotsingen.

Wegvak , 80 km/uur

Botstesten tegen de flank gaan tot 50 km/uur terwijl 64 km/uur noodzakelijk is.

Wegvak erftoegangsweg 60 km/uur

Botsveilig front is niet toereikend voor fietsers en voetgangers.

Kruispunt 80-km/uur-wegen

Geen crashbestendigheid bij flankaanrijdingen tot 64 km/uur
(Botstesten matchen overigens wel bij kruispuntlimiet 50 km/uur)

Oversteekplaats

Auto’s hebben te hoge snelheid.

Obstakels 80-km/uur-wegen

Flank niet toereikend bij flankbotsingen.

Tabel 4. Verschillen tussen botseisen en huidige snelheidslimieten.

Intelligente
Transportsystemen
De toepassing van ITS verdient een prominente plaats in de geactualiseerde Duurzaam Veilig-visie.
ITS is een belangrijk middel om het gedrag van weggebruikers tijdens verkeersdeelname minder of
zelfs niet afhankelijk te laten zijn van individuele keuzen.
Intelligente Transportsystemen kunnen hun eigen
unieke bijdrage leveren aan het verbeteren van
de verkeersveiligheid. Vooral de systemen die
zich direct op veiligheid richten wekken hoge verwachtingen. Schattingen leren dat veiligheidsgerichte ITS tot wel 40% minder doden en gewonden zou kunnen leiden. Maar de realiteit gebiedt
te zeggen dat een groot deel van de mogelijkheden hiertoe nog niet uitontwikkeld is en dat
grootschalige implementatie tegen problemen
van allerlei aard kan oplopen. Daarnaast is het
netto-effect van veel van deze systemen vooralsnog wat onzeker: de interactie met menselijk
gedrag (zoals risicocompensatie) is vaak nog
onduidelijk en een grootschalige implementatie is
behoorlijk complex. Een andere reden waarom
ITS vooralsnog niet sterk bijdraagt aan een grotere verkeersveiligheid is omdat de introductie

ervan tot op heden niet direct op verkeersveiligheid is gericht, maar vooral op een betere verkeersafwikkeling (doorstroming, bereikbaarheid)
en op het rijcomfort. Hierbij worden verkeersveiligheidsaspecten lang niet altijd meegenomen,
waardoor de verkeersveiligheid zelfs ondermijnd
kan worden. Ondanks deze situatie en onzekerheden heeft ITS in potentie veel mogelijkheden
om de verkeersveiligheid verder te bevorderen
(zie Kader).
Veelbelovende ITS
Te verwachten is dat informerende en waarschuwende ITS-varianten op niet al te lange termijn
effectiever zullen zijn (en in de praktijk slachtoffers zullen besparen) dan varianten die ingrijpen. Dit omdat de eerstgenoemde systemen
veelal op meer draagvlak kunnen rekenen en

DE KRACHT VAN ITS: FLEXIBEL EN DYNAMISCH
Ons huidige verkeerssysteem is in hoge mate statisch georganiseerd, terwijl het verkeer juist veilig moet zijn voor verschillende weggebruikers en
in sterk wisselende omstandigheden: zowel bij drukte als bij rustig verkeer,
en zowel bij mooi weer als bij gladheid en mist.
Aan dit verkeerssysteem voegt ITS dynamiek en flexibiliteit (aangepast aan
veranderingen in tijd en omstandigheden) toe. Met de juiste informatie op
de juiste plaats kunnen we met ITS op specifieke omstandigheden reageren.
Dit draagt eraan bij dat ons wegverkeer verder inherent veilig wordt.
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mede hierdoor sneller geïmplementeerd kunnen
worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om systemen
gericht op snelheidsbeheersing en dynamische
snelheidslimieten zoals ISA (intelligente snelheidsassistent als ondersteuning bij de herkenbaarheid van de weg).
Ook is het van belang om aan te sluiten bij
sterke, veelbelovende ITS-ontwikkelingen, zoals
op het gebied van congestieopheffing en comfortverhoging. Hierin zou verkeersveiligheid meer
geïntegreerd moeten worden. Zo kunnen bijvoorbeeld, gebruikmakend van navigatiesystemen,
weggebruikers over de kortste en tevens veiligste
routes 'geleid' worden.
In een volgende fase is te denken aan de implementatie van verdergaande systemen, zoals ITStoepassingen die een veilige toegang tot het verkeer regelen (statusonderkenning). Een
voorbeeld hiervan is het alcoholslot, maar ook
valt te denken aan rijbewijs- en gordelsloten.
Op de langere termijn zal, op weg naar een echt
duurzaam veilig wegverkeer, meer en meer van
de verkeersafwikkeling geautomatiseerd moeten
worden om zodoende meer en meer menselijke
fouten te voorkomen. Hierbij kan het voertuig
zich automatisch voortbewegen en heeft de
mens slechts nog een controlerende functie.
Zover is het echter nog lang niet.
Het is meer dan ooit geboden dat alle voor ITSimplementatie relevante partijen (overheden,
industrie, kennisinstituten, belangengroepen, vertegenwoordigers van consumenten, en dergelijke) gezamenlijk optrekken om dit potentieel
effectieve instrumentarium op het gebied van ITS
tot slachtofferreducties te laten leiden.
Tegelijkertijd is het zaak om voort te gaan met de
meer traditionele maatregelen en niet te wachten
op de entree van ITS-applicaties; daarvoor is de
toekomst te onzeker.

Regelgeving
en handhaving

Educatie
Verkeerseducatie speelt in verschillende verschijningsvormen een belangrijke, maar tot nu toe wellicht
wat onderbelichte rol in Duurzaam Veilig. In Door met Duurzaam Veilig worden vijf gedragsthema's
benoemd waar educatie zich op moet richten. Deze vijf gebieden maken het speelveld voor educatie
veel groter dan we traditioneel gewend zijn.

In het verkeer hebben we ons aan vele regels te
houden. Het is het meest 'duurzaam' wanneer dit
geen moeite kost en geen negatieve gevoelens
oproept. Om dit te bereiken dienen de regels
onder andere l ogisch aan te sluiten bij de verkeersomgeving (herkenbaarheid). Duurzame
handhaving van regels grijpt zo vroeg mogelijk in
en voorkomt dat iemand onveilig aan het verkeer
deelneemt (statusonderkenning).
Regels zoals snelheidslimieten, gordel- en helmdraagplicht, alcohollimiet, voorrangsregels en
dergelijke, zijn op zichzelf niet duurzaam veilig.
Ze kunnen immers, bewust of onbewust, overtreden worden. Voor een duurzaam veilige
inbedding van regels in het verkeerssysteem is
méér nodig; belangrijk daarvoor zijn de redenen
waarom we regels naleven.

Leren in en leren over het verkeer is noodzakelijk.
We leren vrijwel continu van eigen ervaringen en
voorbeelden van anderen. Slechts voor een klein
deel is dit leren een resultaat van formele educatieve activiteiten. Het is dus zaak deze formele
verkeerseducatie zo effectief mogelijk in te zetten. Daarom wordt in de geactualiseerde versie
van Duurzaam Veilig ervoor gekozen om educatie vooral te richten op vijf gedragsthema's:
• onvoldoende probleembesef van de verkeersveiligheid en geringe acceptatie van
Duurzaam Veilig-maatregelen;
• geen of onvoldoende gebruik van strategische veiligheidsoverwegingen bij keuzes in
het verkeer (voertuigkeuze, routekeuze);
• moedwillige overtredingen;
• ongewenst of onjuist gewoontegedrag;
• onvoldoende toegeruste beginners.
Voor deze gedragsthema's geldt dat ze van groot
belang zijn voor de verkeersveiligheid, dat ze
spelen bij relatief grote groepen verkeersdeelnemers, dat educatie het geëigende instrument is
om er iets aan te doen, en dat dit uitvoerbaar is.
Educatie dient zich primair te richten op die
onderwerpen waarover we vanuit het verkeer zelf
weinig leren, omdat de relaties met de verkeersveiligheid niet duidelijk af te leiden zijn uit het verkeersbeeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de
relatie van de verkeersveiligheid met de rijsnelheid, met de organisatie van het transportsysteem, met de weginrichting en de toegestane
manoeuvres (bijvoorbeeld het begrijpen van de
'essentiële herkenbaarheidskenmerken'), met
zelfoverschatting en dergelijke. Hierbij kan
invulling gegeven worden aan de principes van

statusonderkenning en vergevingsgezind
weggedrag.
Daarnaast is het van belang om in educatie meer
aandacht te besteden aan het vermijden van
gevaarlijke omstandigheden. De huidige verkeerseducatie richt zich nog te veel op het operationeel trainen van vaardigheden (bijvoorbeeld voertuigbeheersing) en te weinig op het verwerven
van verkeersinzichten die bij veilige verkeersdeelname van belang zijn.
Brede leeromgeving
Verkeerseducatie is te veel een zaak van de overheid (inclusief de scholen) geworden en de educatie is daarmee minder effectief dan mogelijk is.
Daarom is een verbreding van de educatieve zorg
nodig, waarbij met name de meer operationele
training van beginners weer de zorg wordt voor
ouders en begeleiders: in een dergelijke informele
educatie kunnen gedragsroutines inslijpen die in de
formele educatie correct zijn aangeleerd. We zouden er meer dan in het verleden rekening mee
moeten houden dat verkeersdeelnemers voortdurend leren van hun ervaringen. Met een samenhangend pakket maatregelen kunnen we het leerproces tijdig in de gewenste richting laten ontwikkelen.
Voor het creëren van een dergelijke 'verbrede
leeromgeving' van formele en informele educatie,
is zowel afstemming tussen organisaties als
inhoudelijke begeleiding nodig, zodat deze organisaties voldoende kennis, maar ook middelen
hebben om hun taak te kunnen doen. Voor de
overheid ligt een belangrijke regierol in het hier
beschreven vernieuwingsproces voor verkeerseducatie.

SWOV

Bewuste en onbewuste regelnaleving
Een reden om bewust de regels na te leven is
bijvoorbeeld angst voor de dreiging van straf.
Meestal houden we ons echter aan de regels
omdat we denken dat we er uiteindelijk 'meer
aan hebben': de 'kosten' zijn te hoog (bijvoorbeeld een grotere kans op een ongeval of een
boete). Ook kunnen we regels naleven uit innerlijke overtuiging, 'omdat het zo hoort' (normatief).
Deze laatste motivatie is het meest 'verinnerlijkt'
en dus duurzaam.
We houden ons onbewust aan regels wanneer
dit wordt ingegeven door de omgeving: de wegomgeving lokt het juiste gedrag uit of we imiteren het juiste gedrag van anderen.
Voorwaarden voor spontane
regelnaleving
Een duurzaam veilig verkeerssysteem dient zich
te richten op een spontane naleving van regels,
dat wil zeggen onbewust of uit innerlijke overtuiging. Om dit te bereiken moet aan een aantal
voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moeten we
uiteraard van de regels op de hoogte zijn. Verder
is het belangrijk dat regels duidelijk, specifiek en
begrijpelijk zijn en dat overtredingen eenvoudig
te constateren zijn. We houden ons makkelijker
aan regels, misschien zelfs onbewust, als ze
logisch aansluiten bij de wegomgeving. Als
bovendien de link met onze veiligheid duidelijk is
en we het gevoel hebben dat de regels eerlijk en
neutraal worden toegepast, ervaren we ze als
'rechtvaardig' en zijn we het meest geneigd ons
eraan te conformeren.
Handhaving
We zijn echter niet allemaal of altijd gemotiveerd
om ons aan de regels te houden. Ook als aan
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bovengenoemde voorwaarden is voldaan,
hebben we daarvoor (enige) druk nodig.
Belangrijk daarvoor zijn verkeerstoezicht met een
voldoende hoge (subjectieve) pakkans, bijvoorbeeld gericht op specifieke doelgroepen, en
dreiging met voldoende zware sancties. In een
duurzaam veilig wegverkeer past vooral handhaving en controle vóórdat men de weg opgaat,
bijvoorbeeld met alcohol- of gordelsloten.
In de toekomst kunnen intelligente transportsystemen het aantal overtredingen verminderen.
Ze kunnen de autobestuurder waarschuwen
wanneer deze per ongeluk de regels overtreedt.
Maar ook kunnen ze als ingrijpende variant
ingezet worden bij bepaalde doelgroepen, zoals
bij recidivisten of zware overtreders.

Snelheidsbeheersing
Door de snelheden te beheersen kunnen we zowel de homogeniteit van het wegverkeer als
de herkenbaarheid van wegen beïnvloeden. Snelheidsbeheersing is dan ook een belangrijk
middel op weg naar een duurzaam veilig verkeer, en biedt op korte en lange termijn nog
voldoende mogelijkheden.

35
30
Snelheidsrisico
Alcoholrisico

Relatief risico

25
20
15
10
5
1
Snelheid (km/uur)
BAG (‰)

60
0

65
0,05

70
0,08

75
0,12

80
0,21

Afbeelding 2. De relatieve kans op een ongeval bij het rijden met alcohol op en met hogere snelheden
(op Australische wegen binnen de bebouwde kom met 60-km/uur-limiet). Hieruit kan geconcludeerd
worden dat te hard rijden minstens zo gevaarlijk is als rijden onder invloed van alcohol.
De precieze relatie tussen snelheid en ongevallen
is complex en afhankelijk van allerlei specifieke
factoren. Maar in zijn algemeenheid kan gesteld
worden: hoe hoger de snelheid, hoe groter de
kans op ongevallen en hoe groter de kans op
ernstig letsel bij zo'n ongeval (zie Afbeelding 2).
En die beide kansen probeert Duurzaam Veilig nu
juist te minimaliseren.
We rijden te snel
en we vinden het leuk
Gemiddeld genomen rijdt 40 tot 45% van de
bestuurders harder dan de ter plaatse geldende
limiet. Bovendien vindt een deel van de bestuurders 'hard rijden' leuk, spannend en uitdagend.
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We hebben berekend dat als 90% van de automobilisten zich aan de snelheidslimieten zou
houden, er in Nederland jaarlijks 25% minder
ernstige verkeersslachtoffers zouden vallen.
Nederland zou ernaar moeten streven dat binnen
een periode van tien jaar alle weggebruikers zich
aan de dan geldende snelheidslimieten houden.
Veilige, geloofwaardige limieten
en goede informatie
De sleutelbegrippen in een duurzaam veilig verkeerssysteem zijn veilige limieten, geloofwaardige
limieten en goede informatie over die limieten.
Om in Nederland tot duurzaam veilige snelheden
te komen, moet het volgende gebeuren.
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Vaststellen van veilige snelheden
en veilige limieten
Allereerst gaat het erom vast te stellen wat een
veilige rijsnelheid is, zodat daar de limieten op
afgesteld kunnen worden. Of een snelheid veilig
is, hangt in eerste instantie af van de hoeveelheid
en het type potentiële conflicten (homogeniteitsprincipe). Binnen Duurzaam Veilig heeft dit onder
andere geleid tot de eis dat daar waar gemotoriseerd verkeer zich mengt met het kwetsbare
langzame verkeer, de snelheden van het gemotoriseerde verkeer omlaag moeten. Daarnaast
bepaalt ook de complexiteit van de situatie welke
snelheid als veilig kan worden betiteld.
Geloofwaardige limieten
Vervolgens is het van belang dat de veilige limieten ook geloofwaardig zijn. Met een geloofwaardige limiet wordt bedoeld dat automobilisten de
limiet als logisch zien in de desbetreffende
omstandigheden; dat de limiet past bij het beeld
dat de weg oproept (herkenbaarheidsprincipe).
Wanneer een limiet niet geloofwaardig is, zijn er
twee mogelijkheden:
1. of het wegbeeld wordt aangepast;
2. of de limiet wordt aangepast.
Dit laatste, aanpassing van de limiet, betekent
dat de limiet soms omlaag kan en soms omhoog,
uiteraard binnen de grenzen van de veilige limieten.
Goede informatie
Daarna is het natuurlijk een voorwaarde dat de
weggebruiker te allen tijde weet wat de limiet is.
Informatie over de limiet kan bijvoorbeeld worden
gegeven op de hectometerpaaltjes, zoals nu het
geval is op de 100-km/uur-trajecten van het
autosnelwegnet, of door andere vormen van
bebakening (denk bijvoorbeeld aan het voormalige 'kaasplankje'). Deze informatie moet dan wel
uitermate consistent worden toegepast en
bovendien goed worden uitgelegd aan de weggebruiker.

Logische plek en goede vormgeving
fysieke snelheidsremmers
Wanneer er een goede afstemming is tussen de
(veilige) limiet en de kenmerken van de weg en
de omgeving, zou de rol van fysieke snelheidsremmers, zoals drempels, kunnen worden teruggebracht. De toepassing van drempels, plateaus
en rotondes zou zich moeten beperken tot 'logische' locaties, bijvoorbeeld bij een voetgangersoversteekplaats, een kruising of de uitgang van
een school.
Geloofwaardige handhaving
Met veilige limieten, met geloofwaardige limieten
en met voldoende informatie over de geldende
limiet zal naar verwachting het aantal snelheidsovertredingen aanzienlijk afnemen. Echter, zolang
automobilisten uiteindelijk nog zelf hun snelheid
kunnen bepalen, zal er altijd een groep zijn die
regelmatig de limieten overtreedt. Om deze groep
te bereiken, blijft handhaving voorlopig noodzakelijk. De huidige handhavingspraktijk leidt tot
enige discussie. Veelgehoorde klachten zijn dat
alleen de kleine overtredingen worden aangepakt,
bij voorkeur op tijden dat er niemand anders op
de weg is, en dat snelheidsbekeuringen alleen
bedoeld zijn om de staatskas te spekken. Met
andere woorden, de geloofwaardigheid van snelheidshandhaving kan nog verbeterd worden.

Dynamische limieten
Het streven is een stelsel van dynamische limieten, waarmee voor specifieke omstandigheden
de veiligste limiet wordt toegepast. Een dynamisch limietenstelsel draagt ook bij aan de
geloofwaardigheid, omdat niet alleen rekening
wordt gehouden met de gemiddelde omstandigheden, maar ook met de actuele omstandigheden. Een voorbeeld is een limiet die afhankelijk is
van de weersomstandigheden. Een lagere limiet

Alcohol en drugs
In een duurzaam veilig wegverkeer rijden geen mensen rond onder invloed van alcohol en/of
drugs. Maar rijden onder invloed van alcohol is nu nog een hardnekkig probleem. Daar is de
laatste jaren het gebruik van drugs in het verkeer bijgekomen. Door met Duurzaam Veilig vermeldt verschillende manieren waarop we rijden onder invloed kunnen verminderen en wellicht uitsluiten.
Alcomobilisme
Het aandeel 'alcomobilisten' is in de laatste drie
decennia met ruim driekwart verminderd. Omdat

alcohol zo'n belangrijke ongevalsfactor is, wijst
dat op het eerste gezicht op een zeer succesvol
beleid. Het effect op de alcoholonveiligheid valt
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Afbeelding 3. Ontwikkeling van het aandeel overtreders en het aandeel alcoholslachtoffers naast
elkaar gezet, geïndexeerd op de periode 1980-84 (=100).
SWOV

als het regent wordt al meer dan twintig jaar op
de Franse autosnelwegen toegepast.
Uiteindelijk zullen we toe willen naar een volledig
stelsel van dynamische limieten waarbij overal
en altijd in het voertuig wordt aangegeven wat
de wettelijke limiet ter plaatse is, rekening houdend met de actuele omstandigheden. Een dergelijk systeem zal gevoed moeten worden door
een vorm van Intelligente Snelheidsassistentie
(ISA).

echter een beetje tegen. Het aandeel ernstig
gewonde slachtoffers (overleden of in het ziekenhuis opgenomen) van alcoholongevallen is namelijk veel minder gedaald dan het aandeel overtreders (zie Afbeelding 3).
Precieze gegevens over het aantal alcoholslachtoffers zijn in Nederland niet voorhanden. Rijden
onder invloed bij verkeersongevallen wordt niet
goed geregistreerd en we weten dat de officiële
cijfers het alcoholprobleem schromelijk onderschatten. Een recent onderzoek van de SWOV in
het politiedistrict Tilburg wijst erop dat in de
periode 2000-2003 zo'n 25-30% van de verkeersslachtoffers het gevolg was van alcoholgebruik. Bij een op de drie van die gevallen was in
combinatie met alcohol ook drugs gebruikt. Het
gelijktijdig gebruik van verschillende drugs en het
gecombineerd gebruik van alcohol en drugs leidt
tot een forse verhoging van het ongevals- en letselrisico. Het probleem van alcohol in het verkeer
kan dan ook niet langer los worden gezien van
het probleem van drugs in het verkeer.
Verder blijkt uit SWOV-onderzoek dat zware drinkers slechts een fractie van alle overtreders vormen, maar verantwoordelijk zijn voor driekwart
van alle alcoholslachtoffers. De problemen concentreren zich als vanouds in de nachtelijke uren,
bij bezoekers van horecagelegenheden en bij
jonge mannen. Onder deze laatste groep komt
gecombineerd gebruik van verschillende drugs
en alcohol het meeste voor.
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Aanpak
Het rijden onder invloed wordt op verschillende
niveaus aangepakt: via wetgeving, politietoezicht,
voorlichting en training, straftoemeting, rehabilitatie en uitsluiting. Voor de bestrijding van het rijden
onder invloed van alcohol kunnen we op de ingeslagen weg voortgaan. Het aandeel overtreders
was in 2004 lager dan ooit. Het politietoezicht op
alcoholgebruik is sinds de millenniumwisseling
ruim verdubbeld; jaarlijks worden nu meer dan
twee miljoen bestuurders op alcoholgebruik
getest. Aanbevolen wordt om een deel van de
toezichtcapaciteit speciaal te richten op de zware
overtreders. Ook zijn er nog verbeteringen mogelijk wanneer zware overtreders eenmaal zijn
betrapt. Bij het opnieuw verlenen van hun rijbevoegdheid zouden hun auto's bijvoorbeeld kunnen worden uitgerust met een alcoholslot (statusonderkenning).

onderzoeksresultaten waaruit de meest bruikbare en betrouwbare methode moet blijken.
Alcoholslot voor iedereen?
Van alle genoemde nieuwe maatregelen tegen
rijden onder invloed past een alcoholslot het
beste in de Duurzaam Veilig-visie. Voor betrapte
rijders onder invloed heeft het alcoholslot zijn
effectiviteit voldoende bewezen en voor hen zou
het in Nederland zo snel mogelijk moeten worden
ingevoerd. En misschien kunnen op wat langere

termijn alle auto's wel worden uitgerust met een
alcoholslot. Daarvoor moet echter wel eerst
uitgezocht zijn of het verplicht gebruik van een
alcoholslot door alle bestuurders een veiligheidswinst oplevert die opweegt tegen de kosten en
andere mogelijke nadelen. Als dat het geval is, is
het waarschijnlijk niet moeilijk om bij de bevolking
en de politiek voldoende draagvlak voor de
maatregel te krijgen. De maatschappelijke
acceptatie van rijden onder invloed is in
Nederland immers zeer gering.

Nul-limiet voor drugs in combinatie
met alcohol
Voor alle drugs die in combinatie met andere
drugs of alcohol worden gebruikt zijn de laagst
mogelijke wettelijke limieten gewenst, zogeheten
nul-limieten. Efficiënt toezicht op drugsgebruik is
nog nauwelijks mogelijk omdat niet alleen de
wettelijke limieten, maar ook de bijbehorende
opsporingsinstrumenten ontbreken. In de loop
van 2006 verschijnen in Europees verband

Jongeren
Voor jongeren is het verkeer de belangrijkste doodsoorzaak. Door diverse oorzaken zijn jongeren minder taakbekwaam dan de gemiddelde verkeersdeelnemer. In een duurzaam veilig
verkeer is het dan ook zaak dat de jongeren hun eigen taakbekwaamheid goed kunnen
inschatten (statusonderkenning) en hun verkeersdeelname daarop afstemmen. De rijopleiding zal zich hierop moeten richten. Daarnaast zijn specifieke maatregelen nodig gericht op
jongeren die alsnog bewust de regels overtreden.
Jongeren vormen een bijzondere groep verkeersdeelnemers. Tussen hun 12e en 25e beginnen ze
hun verkeerscarrière achtereenvolgens op verschillende vervoermiddelen, te beginnen bij de
fiets, vervolgens op de bromfiets en uiteindelijk in
de auto, of misschien wel op een motor of in een
vrachtwagen. Tegelijk met deze ontwikkeling als
verkeersdeelnemer, ontwikkelen ze zich ook van
jongere naar volwassene. Een roerige periode.
Hoge risico's
De kans om als zelfstandig verkeersdeelnemer
slachtoffer te worden bij een verkeersongeval is
voor jongeren beduidend groter dan voor kinderen en volwassenen. Voor jongeren is het verkeer
zelfs de belangrijkste doodsoorzaak. Weliswaar
is het verkeersrisico van jongeren in de laatste
twintig jaar gestaag afgenomen, maar lang niet
zo sterk als dat van andere leeftijdsgroepen. Dit
is bijvoorbeeld te zien bij automobilisten: het verschil in ongevalsrisico tussen jongeren (18-24
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jaar) en ouderen (30-59 jaar) wordt onder automobilisten steeds groter. Hadden jongeren
twintig jaar geleden nog drie keer zoveel kans als
ouderen om bij een dodelijk ongeval betrokken te
raken, tegenwoordig is die kans zes keer zo groot.
Leeftijd, ervaring
en blootstelling aan gevaar
Het hoge ongevalsrisico van jongeren wordt veroorzaakt door een combinatie van leeftijdskenmerken, gebrek aan ervaring, en blootstelling aan
gevaarlijke omstandigheden.
Specifiek voor de leeftijd zijn de 'wilde haren',
waardoor veel jongeren bijvoorbeeld een hang
hebben naar avontuur, zich verzetten tegen de
bestaande norm, zich sterk laten beïnvloeden
door vrienden, en hun eigen kunnen overschatten.
Het gebrek aan ervaring speelt mee aan het
begin van elke nieuwe verkeersrol die de jongere
aanneemt. Het gaat dan vooral om een gebrek
aan hogereordevaardigheden zoals verkeersin-
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zicht, zelfinzicht en gevaarherkenning.
Jongeren staan relatief veel bloot aan gevaar
doordat de fiets en de bromfiets nauwelijks
bescherming bieden en de bromfiets ook nog
eens hoge snelheden heeft. Maar ook als automobilist rijden jongeren vaker onder voor hen
gevaarlijke omstandigheden, zoals 's nachts en
met passagiers die hen afleiden.

Wat kan Duurzaam Veilig voor jongeren betekenen?
In het algemeen zullen de hoge risico's voor jongeren verlaagd worden door een duurzaam veilige omgeving (generieke maatregelen). Maar in
een duurzaam veilig systeem zal hun risico ook
verder teruggebracht moeten worden door specifieke maatregelen, het liefst in een zo vroeg
mogelijk stadium van verkeersdeelname. Bij de
educatie en de rijopleiding (formele educatie) zal
het accent minder moeten liggen op de basisvaardigheden en meer op het verwerven van
verkeersinzicht en zelfinzicht. De beginnende
automobilist zal gestimuleerd moeten worden
om de eigen taakbekwaamheid in te schatten en
de verkeerstaak daarop af te stemmen (statusonderkenning). Daarnaast is het belangrijk om te
onderkennen dat verkeersdeelnemers continu
leren van eigen ervaringen en voorbeelden van
anderen (informeel) en dat dit leerproces vele
malen trager verloopt dan het aanleren van
basisvaardigheden.
Getrapt rijbewijs
De belangrijkste specifieke maatregel tegen het
hoge risico van jongeren is dan ook het getrapt
rijbewijs. Dit is een goede mogelijkheid om in
beschermende omstandigheden ervaring op te
doen, allereerst onder begeleiding in de eerste
fase, later zelfstandig onder omstandigheden
waarbij de kans op een ongeval klein is (bijvoorbeeld zonder passagiers en/of niet in de nachtelijke uren). In de laatste fase (het beginnersrijbewijs in Nederland) zouden de regels voor
beginnende rijbewijsbezitters strenger moeten
zijn dan voor ervaren automobilisten, bijvoorbeeld alcohollimieten of een verzwaard puntensysteem.
Overigens is een getrapt systeem ook mogelijk
voor bromfietsers.
Andere maatregelen
Naast een duurzaam veilige educatie zal handhaving door de politie de jongeren duidelijk moeten
maken dat ze in het verkeer niet kunnen toegeven aan hun 'wilde haren'. Als jongeren de pakkans als hoog ervaren zal het aantal bewuste
overtredingen afnemen. De invoering van de kentekenplaat voor bromfietsen zal daarom alleen
werken als daadwerkelijk op snelheid gecontroleerd wordt.
Een controlerende en daarmee disciplinerende
werking kunnen we op den duur ook bereiken
met Intelligente Transportsystemen die het rijgedrag van beginnende bestuurders registreren.
Ook deze maatregel werkt alleen als deze apparaten regelmatig worden uitgelezen.
Daarnaast zal behalve een passende straf ook
een beloning van gewenst gedrag de veiligheid
kunnen bevorderen. Een mogelijkheid hiervoor is
bijvoorbeeld een speciale 'belonende' no-claimkorting voor beginnende bestuurders.

Fietsers en
voetgangers
Fietsen en lopen zijn voor kinderen, schoolgaande jeugd en ouderen de belangrijkste
manieren om zich te verplaatsen. In een duurzaam veilig verkeer zijn deze kwetsbare
verkeersdeelnemers zo veel mogelijk gescheiden van het snelverkeer, en als dat niet kan is
de 'veilige snelheid' 30 km/uur of lager (homogeniteit). Om ernstig letsel te beperken blijven
ook voertuigaanpassingen belangrijk (vergevingsgezindheid).

Het aantal slachtoffers onder voetgangers en
fietsers is de laatste decennia enorm gedaald,
terwijl er meer gefietst wordt (30% sinds 1980),
het aantal te voet afgelegde kilometers ongeveer
constant blijft en het gemotoriseerde verkeer ('de
botspartner') enorm is toegenomen (zo'n 75%).
Het aantal dodelijke slachtoffers onder voetgangers is sinds 1980 met tweederde afgenomen,
het aantal dodelijk verongelukte fietsers met de
helft. Toch vallen er onder de voetgangers in het
verkeer nog ruim 60 doden en bijna 600 ernstig
gewonden per jaar. En onder fietsers zijn dat er
nog veel meer; daar vallen jaarlijks zo'n 150
doden en bijna 2000 ernstig gewonden.
Voetgangers en fietsers zijn beide kwetsbaar,
omdat ze onbeschermd zijn en regelmatig moeten mengen met (te) snel rijdend verkeer. Voor
voetgangers is oversteken de gevaarlijkste
manoeuvre. De meeste dodelijke slachtoffers
onder voetgangers vallen in de leeftijdsgroep van
75 jaar en ouder. De meeste ziekenhuisgewonden
vallen onder kinderen van 0 t/m 11 jaar. Fietsers
raken ernstig gewond of verongelukken vooral in
botsingen met personenauto's (55%). Deze
botsingen vinden vaak plaats op kruispunten
binnen de bebouwde kom (58%), en daarbinnen
vooral op kruispunten op 50-km/uur-wegen (95%).
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Positief effect
De eerste versie van Duurzaam Veilig heeft al
veel maatregelen voortgebracht met een positief
effect op de veiligheid van voetgangers en fietsers. Voorbeelden zijn:
• de scheiding van verkeersstromen die verschillen in snelheid, richting en massa;
• de maatregel 'bromfiets op de rijbaan';
• de aanleg van 30- en 60-km/uur-zones;
• de verplichting van zij-afscherming voor
nieuwe vrachtwagens;
• de ontwikkeling van een voetganger- en fietservriendelijk autofront.
De eerste drie maatregelen zijn er vooral op
gericht om ongevallen te voorkomen, de laatste
twee maatregelen hebben als doel om de ernst
van de resterende ongevallen te reduceren.
Duurzaam vervolg
In de toekomst kunnen ontwikkelingen op het
gebied van bevolkingsopbouw, ruimtelijke ordening, mobiliteitsbeleid, en nieuwe transportmiddelen, leiden tot meer slachtoffers onder fietsers
en voetgangers. Om dit te voorkomen is het in
de eerste plaats noodzakelijk om door te gaan
met de eerdergenoemde maatregelen; met name
met een volledige invoering van 30- en 60kilometerzones, van zijafscherming bij vracht-
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wagens en met de ontwikkeling van een autofront dat niet alleen 'vriendelijk' moet zijn voor
voetgangers maar ook voor fietsers.
Daarnaast kunnen voertuigen worden uitgerust
met een snelheidsbegrenzer of met nachtzichtverbeteringssystemen, die de automobilist helpen om overstekende voetgangers en fietsers
eerder te signaleren.
Ook is de infrastructuur aan te pakken. Voor alle
oversteekvoorzieningen geldt dat de naderingssnelheid van motorvoertuigen hooguit 30 km/uur
mag zijn. Voor een duurzaam veilige voetgangersoversteekplaats (DV-VOP) in een wegvak zijn er
inmiddels voorlopige uitvoeringseisen. Voor
voorzieningen waar fietsers oversteken wordt
nog gewerkt aan gedetailleerde eisen. En
misschien is het wel een goed idee om in
Nederland een gecombineerde oversteek voor
voetgangers en fietsers te introduceren, een
‘twee-over’ (zie Afbeelding 4). Een andere
creatieve voorziening is het 'twee-pad', een
gecombineerde verkeersruimte voor voetgangers

en fietsers. Deze is afgescheiden van het snelverkeer, en heeft een visuele scheiding tussen
fietsers en voetgangers. Ongetwijfeld zijn er nog
meer duurzaam veilige maatregelen te bedenken
die de veiligheid van fietsers en voetgangers
kunnen dienen, maar in de eerste plaats moeten
we vooral doorgaan op de ingeslagen weg.

Afbeelding 4. Een ‘twee-over’ in GrootBrittannië, die daar bekend is onder de naam
'Toucan' (two can cross). Foto: C. Ford.

Gemotoriseerde
tweewielers
Berijders van gemotoriseerde tweewielers, motoren, bromfietsen en snorfietsen lopen in het
verkeer hoge risico's. Ze bewegen zich met hoge snelheden voort en worden daarbij nogal
eens over het hoofd gezien door automobilisten. Tegelijkertijd biedt het voertuig hun bij een
ongeval nauwelijks bescherming. Vanuit het oogpunt van homogeniteit passen gemotoriseerde tweewielers daardoor eigenlijk niet in Duurzaam Veilig.

Het risico van gemotoriseerde tweewielers is
hoog vergeleken bij dat van andere weggebruikers. Momenteel is het risico 75 doden per miljard reizigerskilometers voor motorfietsers en 91
voor brom-/snorfietsers, terwijl dit risico voor
automobilisten en fietsers respectievelijk 3 en 12
doden per miljard reizigerskilometers is. Er zijn
weinig Duurzaam Veilig-maatregelen denkbaar
die het aantal slachtoffers onder gemotoriseerde
tweewielers kunnen verminderen.
Motivatie
Naast een aantal professionele overwegingen
van bijvoorbeeld politie, koeriersdiensten en dergelijke, spelen plezier en hobby een belangrijke
rol in de motivatie om een motor of brom-/snorfiets te berijden. Voor sommigen is motorrijden
zelfs een 'lifestyle'. Dit type voertuig geeft een
gevoel van vrijheid dat zich niet gemakkelijk laat
inperken. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat
motorrijders vaak geen juiste risicoperceptie en
-bewustzijn hebben, en wellicht geldt dit ook voor
bromfietsers. Deze combinatie van factoren leidt
tot onbedoelde fouten, die weer kunnen leiden
tot ernstige ongevallen.
Maatregelen
Voor gemotoriseerde tweewielers zijn geen
maatregelen denkbaar waardoor ze in een duurzaam veilig wegverkeer zullen passen. Wél zijn er
maatregelen die het risico omlaag kunnen brengen. Gemotoriseerde tweewielers kunnen bijvoorbeeld uitgerust worden met geavanceerde
remsystemen en ITS ter beïnvloeding van snelheid en waarneembaarheid op kruisingen.
Daarnaast zal kentekening van brom- en snorfietsen gecombineerd met extra handhaving een
positief effect hebben.
Bij een keuze van maatregelen is het verstandig
om een scherp onderscheid te maken tussen
jonge en beginnende motorrijders en meer ervaren motorrijders, omdat de problematiek voor
beide groepen zeer verschilt. Zo is het mogelijk
om elementen uit het getrapte rijbewijs te vertalen naar de groep jonge en beginnende motorrijders en vaardigheidstraining te combineren met
verkeersgedrags- en risicoperceptietraining.
Voor de meer ervaren motorrijders is het
belangrijk dat ze een voorzichtige, veilige, verantwoordelijke rijstijl leren hanteren.
De bovengenoemde maatregelen voor motorrijders gelden natuurlijk ook voor brom- en snorfietsers, maar bij deze groep zal het accent
gelegd moeten worden op de problematiek van
de beginners, omdat het hier meestal gaat om
onervaren jongeren.
Fundamentele discussie
De rijstijl en de problemen met risicoperceptie
van berijders van gemotoriseerde tweewielers
maakt een fundamentele discussie gewenst.
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Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn
bijvoorbeeld: Welke mate van risico accepteren
we nog in onze samenleving? Welke maatregelen zijn redelijk en verantwoord om die risico's te
verminderen? En is er een verdeling te maken
tussen een individuele en collectieve verantwoordelijkheid voor risicovol gedrag?
Zowel nationaal als internationaal is er een
behoorlijke betrokkenheid van belangenverenigingen bij de veiligheid van de motorrijder. Het
zou mooi zijn als deze instanties en de overheid
een begin zouden maken met de fundamentele
discussie en gezamenlijk tot keuzes kunnen
komen om het risico van de gemotoriseerde
tweewielers daadwerkelijk en liefst substantieel
omlaag te brengen.

Goederenvervoer
In een duurzaam veilig verkeer zouden grote en zware vrachtauto's niet mogen mengen
met het overige verkeer, uit het oogpunt van homogeniteit. In Door met Duurzaam Veilig is
uitgewerkt hoe we die situatie op de lange termijn zouden kunnen bereiken. Daarnaast zijn
ook op korte termijn al maatregelen mogelijk.
Door de kenmerken van de vrachtauto – zwaar
en rigide – zijn de gevolgen van een ongeval vaak
ernstig, vooral voor de vaak lichtere tegenpartij.
Ook bij heel lage snelheden kan een ongeval al
fataal zijn. Wanneer we kijken naar de ongevallen
met dodelijke afloop is de betrokkenheid van
vrachtwagens relatief hoog. Jaarlijks vallen er
130 doden onder de tegenpartij van de vrachtauto. De onverenigbaarheid van vrachtauto's en
overig verkeer is een fundamenteel probleem dat
vraagt om een fundamentele oplossing.
Mobiliteit
Gezien de grote economische betekenis van het
goederenvervoer is het geen optie om de mobiliteit ervan terug te dringen. Prognoses geven
zelfs aan dat het goederenvervoer in de toekomst
nog (sterk) zal toenemen. Wel dienen we onnodige mobiliteit te voorkomen, zowel uit economisch oogpunt als uit dat van verkeersveiligheid.
Mogelijkheden hiertoe zijn: slim ruimtelijk beleid,
vervoersmanagement (onder andere ICT-toepassingen) en transportbesparing (door aanpassingen aan het product en het productieproces).
Scheiding
Aan de ongelijkwaardigheid van zwaar en licht
verkeer is structureel weinig anders te doen dan
deze te scheiden. De duurzaam veilige oplossing

is dan ook ingrijpend en alleen te realiseren op
lange termijn: een eigen infrastructuur voor het
vrachtverkeer (zie Kader). Voor een eigen infrastructuur zijn twee wegennetten nodig: stroomwegen speciaal voor zware, gelede vrachtauto's
en regionale en lokale logistieke routes voor het
voor- en natransport met licht vrachtverkeer.
Deze lichte, ongelede vrachtauto's moeten zijn
afgestemd op een veilige menging met overig
verkeer. De twee wegennetten houden dus ook
twee typen vrachtwagens in.
Ook stelt een dergelijke tweedeling verschillende
eisen aan de vakbekwaamheid van de
chauffeurs. Te denken valt daarom aan
chauffeurs die zich gespecialiseerd hebben in óf
het zware vrachtverkeer óf het lichte.
Oplossingen op korte termijn
Op kortere termijn kan een scheiding worden
gerealiseerd door het vrachtverkeer uitsluitend
gebruik te laten maken van de autosnelwegen en
enkelbaansstroomwegen zonder gelijkvloerse
kruisingen. Dit betekent dat de ritten van het
zware vrachtverkeer in principe beginnen en eindigen bij bedrijfsterreinen en terminals en dat verder transport met licht vrachtverkeer plaatsvindt
via het onderliggend wegennet.
Bij een gedeeld gebruik van het hoofdwegennet
door vrachtverkeer en personenauto's, moeten
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Eigen infrastructuur voor
vrachtverkeer biedt vele voordelen
• Verkeer op hoofdwegen wordt veiliger voor
personenauto's en bestelverkeer, omdat de
incompatibele zware voertuigen grotendeels
verdwijnen.
• Er zijn geen problemen meer met in- en uitvoegen op hoofdwegen, doordat vrachtauto’s geen colonnes meer vormen.
• Hoofdwegennet wordt ontlast, zodat
minder nieuwe wegen en wegverbreding
nodig is.
• Slijtage aan de hoofdwegen wordt sterk
gereduceerd, aangezien er nauwelijks
spoorvorming meer optreedt; 'light-roads'
komen in zicht.
• Wegbouwkundig ontwerp van wegen kan
gerichter plaatsvinden.
• Kantelen behoort tot het verleden, indien de
eigen infrastructuur voor vrachtverkeer smal
is en aan weerszijden fysieke afscherming
heeft.
• 'Vrachtverkeersweg' kan op termijn worden
benut voor geautomatiseerd, wellicht onbemand vervoer van bijvoorbeeld containers,
tank- en bulkvervoer, en stadsboxen.

vrachtwagens uitgerust zijn met veiligheidsvoorzieningen die zijn afgestemd op menging met
personenauto's. Bij het lichtere vrachtverkeer
moeten de voorzieningen juist afgestemd zijn op
menging met langzaam verkeer.
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Veiligheidscultuur
Op het ogenblik is er nog nauwelijks sprake van
een veiligheidscultuur. Door de felle concurrentie
investeren bedrijven pas in veiligheid als het wettelijk vereist wordt, of als het bedrijfseconomisch
rendabel is en het de eigen concurrentiepositie in
de markt niet verslechtert maar verbetert.
Aan de logistieke druk die chauffeurs soms krijgen opgelegd is nog veel te verbeteren.
Verladers (de opdrachtgevers van de transportbedrijven) hebben hierbij ook een verantwoordelijkheid. Ook kunnen verladers veiligheidseisen
aan transportbedrijven opleggen. Certificering
van transportbedrijven zoals dat inmiddels bij het
busvervoer het geval is, is een ander mogelijkheid om de veiligheid te verbeteren. De overheid
als opdrachtgever kan hierbij het voortouw
nemen.

Organisatie beleidsuitvoering
De politiek-bestuurlijke omgeving waarbinnen verkeersveiligheidsmaatregelen worden
geïmplementeerd is ingrijpend gewijzigd sinds de start van Duurzaam Veilig begin jaren
negentig. De nieuwe bestuurlijke context bepaalt mede of de ambities van Duurzaam Veilig
in de toekomst kunnen worden gerealiseerd. Een herbezinning op de uitvoering is dan ook
gerechtvaardigd.
De trend is decentralisatie
Vanaf eind jaren tachtig is een decentralisatietrend zichtbaar binnen de Nederlandse overheid.
Op verschillende beleidsterreinen wordt het ontwerpen, bepalen en uitvoeren van beleid voortaan overgelaten aan lagere overheden. Dit geldt
ook voor het verkeersveiligheidsbeleid.
Lagere overheden kunnen de uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen zelfstandig invullen
en maatwerk leveren in hun gemeente, provincie
of waterschap. Daarnaast rijst steeds meer het
besef dat ook andere dan overheidspartijen
belangrijke spelers zijn in het verkeersveiligheidsbeleid. Maatschappelijke organisaties en belangenorganisaties zoals de ANWB, RAI, BOVAG,
Fietsersbond, rijscholen, en zakelijke rijders en
transporteurs bijvoorbeeld, bepalen mede wat er
in het wegverkeer gebeurt.

Integratie van Duurzaam
Veilig in andere beleidsterreinen: lastig maar
noodzakelijk.
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De uitvoering van Duurzaam Veilig is dus de laatste jaren een stuk complexer geworden en
steeds meer afhankelijk van de eigen verantwoordelijkheid van lagere overheden en van
maatschappelijke partijen. We kunnen spreken
van een netwerk dat dwars door de samenleving
en de besluitvorming loopt.
Is decentralisatie te rijmen
met uniformiteit?
Deze nieuwe context lijkt op gespannen voet te
staan met één van de uitgangspunten van
Duurzaam Veilig, namelijk die van uniformiteit
Maar decentrale uitvoering of verkeersveiligheid
als onderdeel van een integrale gebiedsgerichte
benadering sluit uniformiteit zeker niet uit. In tal
van sectoren gaan uniforme standaarden en
decentrale verantwoordelijkheid hand in hand,
denk bijvoorbeeld maar aan de bouw. Wel is het
daarbij belangrijk om bij de totstandkoming van
de uniforme beleidsmaatregelen gebruik te
maken van kennis van decentrale overheden en
andere sectoren. Die kennis is nodig om het uniforme maatregelenpakket optimaal op specifieke
omstandigheden af te stemmen. Dit vereist dus
dat maatregelen in samenspraak met lokale
overheden worden ontwikkeld. Voor Duurzaam
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Veilig kan dat bijvoorbeeld door lokale overheden
zelf binding aan te laten gaan, bijvoorbeeld door
aanvullende afspraken te maken met provincies
en/of andere gemeenten. Er dienen overigens
hoge eisen aan de regie van deze interactie
gesteld te worden zodat voortgang en kwaliteit
gewaarborgd zijn.
Uitwedstrijden voor Duurzaam Veilig
Duurzaam Veilig-maatregelen zullen steeds vaker
binnen een breder verkeers- en vervoersbeleid
gerealiseerd worden. Steeds minder kan
verkeersveiligheidsbeleid uitsluitend een eigen
beleidskolom zijn. Interactie met en kennis van
andere beleidsterreinen is daardoor onvermijdelijk
en deze verbreding biedt nieuwe kansen. We kunnen bijvoorbeeld winst boeken door Duurzaam
Veilig aan te laten sluiten bij stedelijke ontwikkeling
en ruimtelijke ordening. Duurzaam Veilig is met
andere woorden steeds minder een thuiswedstrijd: er moet vaak ‘uit’ gespeeld worden.
Uitwedstrijden maken de uitvoering van
Duurzaam Veilig er niet gemakkelijker op: we
moeten aanwezig zijn in de arena’s van het verkeers- en vervoersbeleid én in die van stedelijke
planvorming. We moeten er bovendien voor zorgen dat we op de nieuwe terreinen sterk staan,
zodat we kunnen onderhandelen om in die arena’s overeind te blijven. Kennis uit kosten-batenanalyses kan hierbij behulpzaam zijn.
Tegelijkertijd is de steun in de rug van fora zoals
de regionale overlegorganen, waarin aandacht
voor het verkeersveiligheidsbelang wordt
gevraagd, onmisbaar.

Opstelling van de spelers
Welke posities kunnen de verschillende overheden
in de uitwedstrijden innemen?
Het Rijk zou de rol van 'beleidsinnovator' op zich
moeten nemen. Verdere beleidsinnovatie moet
mogelijk zijn en moet worden aangemoedigd,
waarbij er in het bijzonder aandacht zou moeten
zijn voor specifieke thema’s en integratie met
andere beleidsterreinen. De regierol kan uitstekend gecombineerd worden met de functie in
onderzoek en kennisverspreiding. Vanuit de huidige rol van de rijksoverheid is deze taak haar op
het lijf geschreven. Kennisinstituten kunnen bij
deze beleidsontwikkeling een faciliterende rol
spelen.

De rol van de provincies en kaderwetgebieden is
te zien als die van een spin in het web. Zij vervullen de regierol bij de uitvoering van Duurzaam
Veilig, in het bijzonder bij de verdeling van de
door het Rijk beschikbaar gestelde financiële
middelen (Brede Doeluitkering). Daarbij moeten
concrete en transparante keuzen gemaakt worden tussen diverse belangen en uiteraard zal
'verkeersveiligheid' onderdeel zijn van deze integrale afwegingen.
De rol van gemeenten en waterschappen is er
een van integrale afstemming met burgers en
andere overheden. De lokale politiek kan een stimulerende en uitvoerende rol vervullen tussen de

(latente) vraag bij de bevolking naar meer veiligheid en de concrete uitvoering van Duurzaam
Veilig.
Maatschappelijke organisaties zijn een 'luis in de
pels', al dan niet ideologisch getint. Zij kunnen
actoren scherp houden. Ook kunnen maatschappelijk organisaties, zoals 3VO en ANWB,
Duurzaam Veilig verbinden met andere maatschappelijke ontwikkelingen (duurzame samenleving, milieu en leefbaarheid, en dergelijke). De
visie Duurzaam Veilig biedt de mogelijkheid om
aandacht te vragen voor een duurzame samenleving die staat voor de kwaliteit van leven.

Kwaliteitszorg
Bestuurlijk Nederland is volop in beweging. De veranderingen bieden zeker kansen voor de
implementatie van Duurzaam Veilig. Voor een goede afstemming van de verschillende
Duurzaam Veilig-onderdelen ontbreekt nu echter nog een belangrijke schakel: kwaliteitszorg.
We hebben in de uitvoering van het beleid
geconstateerd dat er na de decentralisatie meer
onafhankelijke actoren zijn die verantwoordelijk
zijn voor de inrichting van het wegverkeerssysteem. Vanuit de Duurzaam Veilig-visie geredeneerd, zouden deze actoren in samenhang met
elkaar beleid moeten ontwikkelen en uitvoeren.
Een goed voorbeeld hiervan is het aanbieden van
een herkenbaar wegbeeld aan de weggebruiker;
dit bevordert de voorspelbaarheid van het wegverloop. Op dit moment zijn er voor de uitvoering
eigenlijk geen waarborgen. Herkenbaarheid kan
alleen bereikt worden als alle Nederlandse wegbeheerders samen een zekere mate van unifor-

miteit afspreken, dan wel daartoe gedwongen
worden.
Ook als verkeersveiligheid steeds meer onderdeel wordt van andere beleidsterreinen is een
waarborg wenselijk. Het is niet gegarandeerd dat
in de complexe besluitvorming de juiste kennis of
belangen van verkeersveiligheid meegewogen
worden. De kans bestaat dat onder invloed van
de besluitvorming en het streven naar compromissen soms te veel water bij de 'verkeersveiligheidswijn' wordt gedaan.
Revolutionair?
Het voorstel voor een kwaliteitssysteem lijkt revolutionair omdat het voor het wegverkeer iets
nieuws is, behalve voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Op tal van andere beleidsterreinen
en organisaties bestaat iets dergelijks al.
Voorbeelden zijn de luchtvaart, het railverkeer en
de gezondheidszorg.
De SWOV beveelt aan zo'n systeem voor kwaliteitszorg in eerste instantie voor wegbeheerders
uit te werken. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan deskundigheidseisen aan het personeel,
zorgvuldige procedures voor planvoorbereiding
en uitvoering, richtlijnen voor het wegontwerp,
evaluatieprocedures, analyses van (bijna-)ongevallen. Wezenlijke veranderingen zal dit niet met
zich meebrengen. Wel maakt een kwaliteitssysteem alle betrokkenen in en buiten het wegverkeer duidelijk dat kwaliteit niet iets vrijblijvends is.
Het is zeker niet de bedoeling om autonome
bevoegdheden van instanties in te perken. Het
gaat erom dat de kwaliteitszorg niet alleen binnen
de eigen organisaties wordt verankerd, maar dat
deze zorg overkoepelend nog steviger wordt
gewaarborgd via bijvoorbeeld een toezichthouder.

SWOV

Aansluiten bij bestaande inspectie
Door met Duurzaam Veilig bepleit om te starten
met vier onderwerpen:
• de verplichting van de minister om jaarlijks
verantwoording af te leggen over zowel de
ongevallencijfers alsook over het verloop van
de processen bij de andere overheden;
• de uitvoering van verkeersveiligheidsaudits;
• het aangeven van de verkeersveiligheidseffecten van investeringen van enig formaat,
bijvoorbeeld in het kader van tracé-/MERstudies;
• zodanige herziening van bestaande richtlijnen en aanbevelingen voor wegontwerp in
ons land, dat ze benut kunnen worden in het
hier bepleite traject van kwaliteitszorg.
Als met een lichte regeling begonnen wordt, dan
kan de organisatie van dit alles aansluiten bij de
bestaande Inspectie Verkeer en Waterstaat.
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Financiering
Voor de invoering van Duurzaam Veilig zijn vele miljarden nodig. Ook wanneer dit geleidelijk
plaatsvindt, in 20 à 30 jaar, vergt dit per jaar veel geld. De SWOV heeft drie mogelijkheden
onderzocht voor de financiering. Op korte termijn mag het meeste verwacht worden van de
bewuste en politieke keuze om meer geld vrij te maken binnen bestaande budgetten.
Financiering van verkeersveiligheidsmaatregelen,
ook van Duurzaam Veilig, is een vraagstuk dat
telkens weer aandacht vraagt omdat er op dit
moment onvoldoende financiële middelen zijn
om alle behoeften te dekken. Sinds de invoering
van de Brede Doeluitkering (BDU) wordt overheidsgeld voor verkeersveiligheidsmaatregelen
niet meer als zodanig geoormerkt en ontbreekt
er feitelijk een structurele financiering.
Duurzaam Veilig-investeringen:
robuust!
Maar is de claim voor Duurzaam Veilig-investeringen wel reëel? Of is het een stokpaardje van de
verkeersveiligheidslobby? Het Centraal
Planbureau heeft samen met de andere planbureaus in 2002 alle ICES-claims (ingediend om
een bestemming te geven aan de aardgasbaten)
beoordeeld. Het voorstel voor investeringen in
Duurzaam Veilig werd toen als een van de weinige 'robuust' bevonden. De investeringen zijn
maatschappelijk rendabel en behoren tot de taak
van de overheid.
Met deze mooie beoordeling is het geld nog niet
gevonden. In een verkenning naar financieringsmogelijkheden heeft de SWOV zich beperkt tot
investeringen in de infrastructuur, in het bijzonder
in de regionale infrastructuur. Deze investeringen
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zijn zeer relevant voor een duurzaam veilig verkeerssysteem. Ook is bekend dat de financieringsbehoefte hiervoor groot is en dat de beschikbare
middelen op dit moment tekortschieten.
Andere financieringsbronnen
mogelijk?
Er zijn drie mogelijkheden onderzocht voor de
financiering van regionale infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen:
• verruiming van de aansprakelijkheid voor
ongevalsschade;
• beprijzing van het weggebruik;
• vergroting van de bestaande budgetten.
De eerste mogelijkheid, verruiming van de aansprakelijkheid voor ongevalsschade, heeft als
doel om de kosten die door verkeersongevallen
worden veroorzaakt vollediger in rekening te
brengen bij de aansprakelijke partijen. Het gaat
hierbij vooral om de immateriële kosten. Dit zou
kunnen leiden tot een verhoging van de WA-premie. Een behoorlijk deel van de opbrengsten uit
deze schadevergoedingen zou gestort moeten
worden in een 'Fonds ter Voorkoming van
Verkeersdoden'.
De realisatie van zo'n voorstel is nog erg onzeker
– er is nieuwe wetgeving voor nodig. Deze optie
zal daarom op korte termijn niet leiden tot extra
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middelen om de aanleg van duurzaam veilige
(regionale) infrastructuur te financieren.
De tweede mogelijkheid, beprijzing van het weggebruik, berekent de kosten van aanleg en
onderhoud (inclusief die van veiligheidsvoorzieningen) aan de individuele verkeersdeelnemers
door. Deze variant van de kilometerheffing wil
degene, die van een voorziening profiteert daarvoor in beginsel ook laten betalen, zij het naar
rato van gebruik.
Naar verwachting is een vorm van kilometerheffing een efficiëntere wijze van financiering van
de infrastructuur dan de bestaande financiering.
Kilometerheffing is ook geschikt om een duurzaam veilige inrichting van het (regionale) wegennet te financieren. Echter, als de politiek meent
dat dit systeem budgettair neutraal ingevoerd
moet worden, dan zullen er op korte termijn geen
extra middelen voor duurzaam veilige maatregelen beschikbaar komen.
Tot slot de derde mogelijkheid: vergroting van
bestaande budgetten. In dit voorstel is gekeken
of financiering mogelijk is door bestaande heffingen op het verkeer te verhogen of door de
opbrengsten anders te besteden. Zo zou een à
twee eurocent van de accijns per liter brandstof
hiervoor gebruikt kunnen worden. Ook zou de
rijksbijdrage aan de Brede Doeluitkering verhoogd kunnen worden ten koste van het
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
(MIT). Een andere manier is de opbrengsten van
geldboetes voor verkeersovertredingen gebruiken

voor infrastructurele investeringen. Deze mogelijkheden vergen een politieke heroverweging
waarvoor het Cultureel Planbureau en de
Sociaal-Economische Raad diverse argumenten
hebben aangedragen.
Nieuwe commissie aan de slag
De SWOV concludeert dat er nu te weinig middelen zijn om een duurzaam veilig regionaal
wegennet te financieren, en dit geldt ook voor
wegen onder ander beheer. Een aparte commissie 'Betalen voor Duurzaam Veilige Infrastructuur'
zou belast moeten worden met de verdere

uitwerking van de voorstellen.
Op korte termijn is het meeste resultaat te verwachten van herprioritering van bestaande budgetten en/of een bescheiden accijnsverhoging.
Door een gedifferentieerde kilometerheffing kunnen op langere termijn meer inkomsten gegeneerd worden. Eveneens op langere termijn kunnen extra inkomsten verworven worden door de
aansprakelijkheid voor materiële en immateriële
schade uit te breiden. De besluitvorming heeft
echter nog een lange weg te gaan voordat deze
voorstellen praktijk zijn.

Flankerend beleid
De implementatie van Duurzaam Veilig zal naar verwachting beter en ook gemakkelijker
verlopen indien aan vier andere onderwerpen aandacht wordt besteed. Deze zijn samengebracht in het begrip 'flankerend beleid': integratie, innovatie, kennisontwikkeling en
kennisoverdracht.
Integratie
Verkeersveiligheid wordt meer en meer integraal
afgewogen. In de Nota Mobiliteit staan drie doelen centraal – beter bereikbaar, schoner en veiliger – en veel instrumenten, maatregelen en interventies zullen steeds op die drie doelen bekeken
moeten worden. Op basis van deze overwegingen wordt in de toekomst een meer integrale
beleidsvorming en -voering van groter gewicht
voor de bevordering van de verkeersveiligheid.
Maar integratie met andere beleidsdoelen en
beleidsterreinen is een weerbarstig onderwerp.
Het gaat niet vanzelf en dit onderwerp verdient dan
ook meer specifieke aandacht dan het nu heeft.
Innovatie
De Nota Mobiliteit kondigt aan dat er centrale
kaders komen om nationale belangen te laten

doorwerken in decentraal verkeers- en vervoersbeleid, en hier wordt ook verkeersveiligheid als
onderwerp genoemd. Ook op dit vlak is daarom
beleidsinnovatie (monitoring, benchmarking, en
indien nodig bijsturing) vereist.
Beleidsinnovatie zou een continu proces moeten
zijn omdat we niet simpel de dingen kunnen
doen die we in het verleden gedaan hebben. Er
zijn nieuwe, en hoogstwaarschijnlijk onorthodoxe
maatregelen nodig om het verkeer substantieel
veiliger te maken. Dit vergt enkele grote stappen
of wellicht vele kleine. Hoe kunnen we die zetten?
Beleidsinnovatie komt niet vanzelf tot stand maar
dient te worden gestimuleerd. Voorgesteld wordt
om het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
deze innoverende rol toe te bedelen en daar een
'faciliteit' te creëren die dit als hoofdtaak heeft.

Kennisontwikkeling

Kennisoverdracht

Implementatie

Integratie

Innovatie

Kennisontwikkeling
Het efficiënter uitvoeren van bestaande maatregelen blijft een belangrijk onderwerp voor de
komende jaren. We hebben totnogtoe op een
weinig structurele wijze geleerd van onze ervaringen met de uitvoering van Duurzaam Veilig. Dit
maakt het ons moeilijker om de volgende stappen in de goede richting te zetten. Bestaande
maatregelen kunnen we alleen maar beter uitvoeren als we bereid zijn om te investeren in de
kennis: wat is er uitgevoerd, hoe is het uitgevoerd en tegen welke kosten is dat gebeurd?
Kennisontwikkeling dus.
Een ander argument voor kennisontwikkeling ligt
op het terrein van concretisering en detaillering
van de mogelijke nieuwe maatregelen binnen de
Duurzaam veilig-visie. Ook hier is nog heel wat
kennis nodig die niet beschikbaar is en die verworven zal moeten worden.
Kennisoverdracht
Tot slot van dit vierluik de kennisoverdracht. Het
behoeft geen betoog dat kennisontwikkeling
betrekkelijk weinig zin heeft als de nieuwe kennis
niet ook uitgedragen wordt. De bestaande vormen van kennisoverdracht zouden meer in
samenhang gebracht kunnen worden om op een
kwalitatief goede en efficiënte wijze kennis bij de
verkeersveiligheidsprofessionals te krijgen. Er is
daarbij extra aandacht nodig voor het onderwijs.
Ten slotte wordt aanbevolen om Duurzaam Veilig
te benutten als drager voor communicatie over
verkeersveiligheid naar burgers en weggebruikers. Op deze wijze is meer maatschappelijke
erkenning te verwerven voor verkeersveiligheid,
raken de Duurzaam Veilig-principes algemeen
bekend en kan draagvlak verworven worden
voor concrete maatregelen.
Cruciaal
Voor een geslaagde implementatie van de verschillende Duurzaam Veilig-maatregelen zijn de
bovenstaande bouwstenen cruciaal.

Afbeelding 5. Overzicht van de vier onderdelen van flankerend beleid als aanvulling op de kern:
beleidsimplemantatie.
SWOV
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De bal ligt bij ons allemaal!
Duurzaam Veilig, de succesvolle visie voor een veiliger wegverkeer, leek ondanks de
behaalde successen aan slijtage onderhevig. Inmiddels zijn de nieuwste inzichten verwerkt
in de geactualiseerde visie Door met Duurzaam Veilig. Op 2 november werden de eerste
exemplaren van het boek met dezelfde titel overhandigd aan Karla Peijs, de minister van
Verkeer en Waterstaat, en aan vertegenwoordigers van politie, provincie, kaderwetgebieden,
gemeenten en belangengroeperingen.

Tijdens de bijeenkomst in Naturalis in Leiden lieten verschillende sprekers van de SWOV de
genodigden kennismaken met de visie Door met
Duurzaam Veilig. Fred Wegman, directeur van de
SWOV, legde er de nadruk op dat de uitwerking
van complexe vraagstukken in een complexe
omgeving veel van de betrokkenen vraagt.
Politieke wil is daarbij een onmisbare steun in de
rug. Het is nodig dat alle betrokkenen doorgaan
op de ingeslagen weg, en daarbij nieuwe mogelijkheden en uitdagingen niet uit de weg gaan.
In haar reactie zei minister Peijs blij te zijn met
Door met Duurzaam Veilig. De verkeersveiligheid
gaat haar zeer ter harte; nieuwe maatregelen en
initiatieven blijven noodzakelijk. We moeten niet
vergeten, volgens Peijs, dat de 881 slachtoffers
in 2004 gelijk staan aan 18 bussen vol met kinderen, ouders, partners en bekenden. Ieders
inzet en creativiteit is welkom om dit aantal verder omlaag te brengen. Zij zei zich in politieke
discussies ook zeer gesteund te voelen door het
sterke argument dat geen enkele maatregel zo
maatschappelijk rendabel is als een verkeersveiligheidsmaatregel.
Door met Duurzaam Veilig legt de grondslag
voor een verdere verbetering van de verkeersveiligheid en oppert daarvoor diverse mogelijkheden. De uitvoering vraagt om inzet, initiatief en
samenwerking. Met andere woorden: de SWOV
heeft met dit boek een voorzet gegeven; de bal
ligt nu ook bij de andere spelers in het veld van
de verkeersveiligheid!

Behalve
aanvolgt.
minister
met Duurzaam
Veilig ook uitgereikt aan
Deze tekst
DezePeijs
tekst werd
volgt. Door
Deze tekst
volgt.
(rechts van minister) de heren Mik (namens de provincies), Bruins (namens
de gemeenten), Spee (namens het Openbaar Ministerie), Kapel (namens de
politie), Gosselaar (namens de waterschappen) en Goos (3VO). Verder (niet
op de foto) tevens aan de heren Tchernoff (namens de kaderwetgebieden),
Van Tilburg (KpVV) en Van Woerkom (ANWB, links van de minister).

www.doormetduurzaamveilig.nl
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