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Kenniscentrum Verkeersveiligheid: kennis delen en samenwerking 
Peter van der Knaap, directeur-bestuurder SWOV

Het SWOV Kenniscentrum 
Verkeersveiligheid is verhuisd 
naar Den Haag. Dat biedt per-
spectief: het vergroot de nabij-
heid van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu en de 
Tweede Kamer, twee belangrijke 
afnemers van kennis. Hetzelfde 
geldt voor andere ministeries  
- zoals VWS en V&J - en de 

Het Kenniscentrum is op 2 oktober 2014 geopend. Deze 
publicatie geeft een impressie van die opening met de 
bijdragen ‘uit het veld’. De inhoud illustreert het belang 
van een goede wisselwerking tussen ‘veld’ en ‘weten-
schap’. Lees de bijdragen er maar op na. Al het onder-
zoek, alle kennis moet bijdragen aan de doelstelling: on-
gevallen voorkomen, letsel beperken, levens redden. 

Ik zie ernaar uit u in het SWOV Kenniscentrum Ver-
keersveiligheid te verwelkomen: het is van en voor u! 

collega-kennisinstituten die ‘in en om de Hofvijver’ ge-
vestigd zijn. Toegegeven, in Leidschendam zat SWOV al 
dichtbij bestuurlijk Den Haag. En dat is maar goed ook. 
Want het is de missie van SWOV om met kennis uit we-
tenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de verbete-
ring van de verkeersveiligheid. En dan is ‘Den Haag’ be-
langrijk.

Nederland is echter groter dan bestuurlijk Den Haag. 
Zeker als je het verschil wilt maken op het vlak van ver-
keersveiligheid kan dat niet zonder gemeenten, provin-
cies en andere organisaties en instellingen die op dit ter-
rein actief zijn. Ook in dat verband biedt de nieuwe 
locatie perspectief: ons nieuwe pand ligt op loopafstand 
van Den Haag Centraal. Het SWOV Kenniscentrum 
Verkeersveiligheid biedt belanghebbenden een moderne, 
multifunctionele ruimte waar u terecht kunt voor alle 
kennis die SWOV in huis heeft.

Welkom in het SWOV Kenniscentrum Verkeersveiligheid!  

“Vanmiddag staan kennis delen en 
samenwerken centraal: zowel binnen 
als buiten ons vakgebied.  Het pro-
gramma biedt sprekers en verhalen 
vanuit verrassende invalshoeken. En 
tot slot: op de gevel staat ‘SWOV 
Kenniscentrum Verkeersveiligheid’, 
maar wij willen vooral dat het ook 

Pieter Jan Biesheuvel, Voorzitter Raad van Toezicht SWOV 

úw kenniscentrum wordt: loopt u dus gerust binnen in 
het Kenniscentrum, gebruik het online SWOV Kennis-
portaal of spreek een van de SWOV-onderzoekers.”

“Ik wens u een plezierige middag!”

Adres Kenniscentrum: Bezuidenhoutseweg 62, Den Haag
SWOV-website:  www.swov.nl

http://www.swov.nl
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Samenwerken en kennis delen
René Teule, Verkeersmanager Gemeente Den Haag

“De gemeente Den Haag heet SWOV van harte wel-
kom!” Zo begint René Teule, Verkeersmanager bij de 
Gemeente Den Haag zijn welkomstwoord. “Het is 
heel goed dat het Nationaal Wetenschappelijk Insti-
tuut voor Verkeersveiligheid naar Den Haag is geko-
men: een centrale locatie met veel relevante organisa-
ties in de buurt. Dat belooft meer samenwerking en 
het effectiever delen van kennis.”

Den Haag voert al decennia lang actief beleid op het ge-
bied van verkeersveiligheid, waarbij dankbaar gebruik 
wordt gemaakt van de kennis van SWOV. Teule: “Het 
wegennet is inmiddels gecategoriseerd in wegen met een 
verkeersfunctie en gebieden met een verblijfsfunctie. De 
verblijfsgebieden zijn ingericht als 30 km/uur gebieden.”  

Volgens Teule is een verkeersveilig wegontwerp in de ge-
meente Den Haag gewaarborgd: “De principes van 
Duurzaam Veilig en de daarbij behorende ontwerpricht-
lijnen zijn opgenomen in het Handboek Openbare 
Ruimte van de gemeente Den Haag. Alle verkeersontwer-
pen en ruimtelijke plannen worden aan dit handboek ge-
toetst.”

“Het verkeersveiligheidsbeleid heeft zijn vruchten afge-
worpen.” constateert Teule. “Het aantal verkeersongeval-
len en het aantal verkeersslachtoffers is fors gedaald: in 
Den Haag daalde het totaal aantal ongevallen van 5.169 
in 2001 tot 1.528 in 2013.” 

Teule signaleert dat de registratiegraad van verkeersonge-
vallen de laatste jaren is afgenomen en dat de ongevallen-
registratie daardoor geen betrouwbare bron meer is om 
het verkeersveiligheidsbeleid op te baseren. “Dit was een 
van de redenen voor SWOV, de gemeente Den Haag en 
het stadsgewest Haaglanden om in 2008 te gaan samen-
werken op het gebied van een pro-actievere aanpak van 
de verkeersonveiligheid. Op die manier zouden we min-
der afhankelijk zijn van de verkeersongevallenregistratie.” 
Ook de burger speelt volgens Teule een belangrijke rol in 
het verkeersveiligheidsbeleid. “Naast de proactieve bena-
dering wordt ook de subjectieve onveiligheid aangepakt 
op basis van meldingen van burgers over verkeersonveili-
ge situaties. Dar geldt ook voor de verkeersveiligheid 
rondom scholen, verkeerseducatie en gedragsbeïnvloe-
ding. belangrijke speerpunten van het verkeersveilig-
heidsbeleid.”

 De gemeente Den Haag hoopt in de toekomst nog veel 
gebruik te kunnen maken van het SWOV Kenniscen-
trum. In 2016 zal er weer een nieuw Meerjarenprogram-
ma Verkeersveiligheid worden vastgesteld. Niet alleen is 
de wegbeeldmethodiek na acht jaar weer toe aan een up-
date, ik loop ook tegen een aantal nieuwe dilemma’s aan 
op het gebied van verkeersveiligheid.  

“Verbetering van de ongevallenregistratie is nodig om het  
     beleid goed te monitoren. “

Graag nodig ik SWOV uit 
om hier vanuit een weten-
schappelijke invalshoek over 
mee te denken.” Teule geeft 
een aantal specifieke voor-

beelden: “Ik denk dan aan de toename van de ongevallen 
met ouderen in het verkeer, de oudere fietsers en oudere 
fietsers op een elektrische fiets in het bijzonder. Er is een 
forse toename van elektrische fietsen en het is met name 
de High speed elektrische fiets (45 km/u) die in het 
stadsverkeer voor problemen zorgt.” Andere problemen 
ziet Teule in de rol van het gebruik van mobiele telefoons 
en i-pads onder fietsers en voetgangers in het verkeer. En 
ten vierde: “de discussie over (opgevoerde) snorscooters, 
over de helmplicht en de plaats op de rijbaan of het fiets-
pad.”
Over de onvolledige ongevallenregistratie zegt Teule: 
“Verbetering van de ongevallenregistratie is nodig om het 
beleid goed te monitoren.  Een goede start voor samen-
werking op dit gebied is het initiatief van Politie, Ver-
bond van verzekeraars en VIA in het zogenaamde STAR 
Project (Smart Traffic Accident Reporting) dat een einde 
moet maken aan de onderregistratie van ongevallen. De 
STAR Safety Deal wordt daarnaast ondertekend door 
acht belanghebbende partijen: Rijkswaterstaat, het Inter-
provinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Ver-
keersveiligheid, VeiligheidNL, Koninklijke Nederlandse 
Toeristenbond ANWB, Fietsersbond en Veilig Verkeer 
Nederland.”

Tot slot wenst Teule SWOV veel succes toe op de nieuwe 
locatie en spreekt de hoop uit dat alle partijen blijven sa-
menwerken om de verkeersveiligheid te verbeteren.
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Het verkeer tussen burger en overheid
Frank van Dooren, Waarnemend ombudsman

“De relatie tussen de burger en de overheid is de ‘core 
business’ van de Nationale ombudsman” begint Frank 
van Dooren. Hij verklaart daarmee meteen de titel van 
zijn verhaal.

Van Dooren vindt verkeersveiligheid van groot belang en 
meent dat wij ons dan ook gelukkig kunnen prijzen met 
het feit dat Nederland een van de meest verkeersveilige 
landen van de wereld is. Toch krijgt hij met enige regel-
maat klachten van burgers over onveilige verkeerssitua-
ties. Een voorbeeld: “Ik herinner me een klacht van een 
burger over een verkeersonveilige situatie op een provin-
ciale weg in Groningen. De klacht was dat de provincie 
weigerde met een verkeersbord te waarschuwen dat er 
onmiddellijk na een bruggetje een oversteekplaats was 
voor fietsers die van de andere kant van het hoger gelegen 
bruggetje nauwelijks te zien was. Auto’s hadden de nei-
ging de snelheid op het bruggetje op te voeren waardoor 
voor overstekende fietsers een gevaarlijke situatie ont-
stond. Er had in het verleden al een dodelijk ongeval 
plaatsgevonden. 

De ombudsman vindt het belangrijk dat de overheid het 
belang van verkeersmaatregelen die zij neemt goed aan de 
burger uitlegt, omdat draagvlak bij de burger nodig is 
voor de effectiviteit van maatregelen. “Ik denk daarbij 
aan borden die ik in Duitsland zag bij trajecten waar een 
maximumsnelheid van 100 km/u gold op een plek waar 
je dat niet zou verwachten. Onder het 100 km-bord was 
een onderbord geplaatst met de aanduiding “Umwelt-
schutz”. De automobilist is dan eerder geneigd zich aan 
die snelheid te houden omdat hij weet welk doel de snel-
heidsbeperking dient.”

Ook valt er volgens Van Dooren nog veel te winnen met 
passende maximumsnelheden. “Ik kan plaatsen aanwijzen 
waar de maximumsnelheid van 100 overgaat in 130 km/u 
juist op een plaats waar de weg een bocht maakt of waar 
een brede weg overgaat in een smallere. En ook het om-
gekeerde komt voor: op een plek waar de weg breder 
wordt, wordt de maximumsnelheid verlaagd. En als juist 
op die plek intensief wordt gecontroleerd, wordt het op-
treden van de overheid eerder geassocieerd met het spek-
ken van de kas dan met de zorg voor de verkeersveilig-
heid.”

Daarnaast wijst Van Dooren op het belang van heldere, 
begrijpelijke bebording. “De veelheid aan maximumsnel-
heden heeft een even grote veelheid aan verkeersborden 
tot gevolg gehad die op zichzelf tot verkeersonveilige si-
tuaties kan leiden. Het is terecht dat niet-handsfree tele-
foneren tijdens het rijden zwaar wordt beboet. Dit leidt 
immers de aandacht af van het verkeer. Maar hetzelfde 
geldt voor een veelheid van borden, soms met onderbor-
den die een hele studie vergen om er achter te komen 
welke maximumsnelheid ter plaatse geldt. Voor een veilig 
verkeer is het van groot belang dat de burger in één oog-
opslag ziet wat van hem wordt verwacht.”

Tot slot onderstreept Van Dooren het belang van gecoör-
dineerd onderzoek naar de verkeersveiligheid en hij felici-
teert SWOV met de opening van het Kenniscentrum 
Verkeersveiligheid.

Meer over de Nationale ombudsman vindt u op 
www.nationaleombudsman.nl

“De ombudsman krijgt met enige regelmaat klachten van  
burgers over onveilige verkeerssituaties. “

Het argument van de pro-
vincie dat zij het aantal ver-
keersborden met het oog op 
de overzichtelijkheid be-
perkt wilde houden, was in 
dit geval niet steekhoudend.”
Met enige regelmaat ontvangt de ombudsman ook klach-
ten over de overheid als wegbeheerder die onvoldoende 
zou hebben toegezien op de staat van het wegdek of op 
voorwerpen zoals takken die zich op de weg bevinden, 
waardoor de klager schade heeft geleden. “Bezuinigingen 
bij gemeenten of provincies op wegonderhoud kunnen 
hierin een rol spelen. De discussie spitst zich dan vaak 
toe op de vraag of de overheid de daardoor veroorzaakte 
schade dient te vergoeden.” 

Daarnaast krijgt de ombudsman zeker zoveel klachten 
van burgers over de gevolgen van maatregelen die be-
doeld zijn om de verkeersveiligheid te vergroten. “Denk 
bijvoorbeeld aan de gevolgen van trillingen veroorzaakt 
door het passeren van verkeersdrempels voor hun woning.”

mailto:www.nationaleombudsman.nl?subject=
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Alcohol en veiligheid: de dubbele winst van een integrale aanpak 
Ninette van Hasselt,  Programmahoofd Trimbos-instituut

“Samen meer inzicht krijgen in riskant gedrag lijkt me een 
mooi streven.”

“Ik ben vandaag een beetje een vreemde eend in de 
bijt, want ik hou me namelijk bezig met problemen 
door alcohol en drugsgebruik en dan gaat het vaak 
over alcoholvergiftigingen, hersenschade, verslaving.” 
Zo begint Ninette van Hasselt. “Maar het gaat ook 
over rijden onder invloed.”

“Afgelopen jaren heb ik SWOV vooral leren kennen om-
dat ik werkte aan een boekje over pubers en uitgaan, en 
daar kwam natuurlijk ook rijden onder invloed aan bod. 
Niet alleen dat, maar een heel scala aan vraagstukken: 
van verkeer, tot slaap, tot geweld, tot alcohol en drugs. 
Als je denkt vanuit de vragen die een doelgroep heeft, in 
dit geval ouders, ga je vanzelf integraal werken. Integraal 
werken is gemakkelijker als je los staat van een organisa-
tie” constateert Van Hasselt “en was voor mij de reden 
om het boek in mijn vrije tijd te schrijven. Los van finan-
cieringsstromen en departementen met afgebakende be-
leidsgebieden.”

“Als je wél te maken hebt met 
de kaders van een organisatie” 
vervolgt Van Hasselt “dan helpt 
tandwieldenken. Dan wordt 
duidelijk dat je op heel veel ver-
schillende manieren kunt kij-
ken naar samenwerking. En dat 

Van Hasselt: “Samenwerking kan ook voorkómen dat ac-
tiviteiten met elkaar botsen. Zo kan het vanuit verkeers-
perspectief heel handig zijn om aandacht te trekken met 
spannende boodschappen over GHB of ketamine in het 
verkeer. Maar wij proberen zo min mogelijk de indruk te 
wekken dat gebruik van die middelen waar dan ook nor-
maal is, en dat doorkruist elkaar nog wel eens. Daar ma-
ken we tegenwoordig afspraken over.” 

“Een mooiere manier van samenwerking is als je samen 
op reis kunt gaan.” vindt Van Hasselt. “Zo schreven we 
samen met SWOV en Team Alert een factsheet over 
drugs in het verkeer om Tweede Kamerleden te wijzen 
op het belang van goede preventie. Dat bleek erg effectief 
en een mooi voorbeeld van samen op reis gaan. Maar wil 
je dat intensiever doen, dan is er wel geld nodig, en dan 
wordt het soms een stuk lastiger.” Van Hasselt ziet echter 
volop kansen: “Niet alleen waar het gaat om gezamenlij-
ke voorlichting en lobby, maar ook bij het opstellen van 
een gezamenlijke kennisagenda. Het proefschrift van 
SWOV’s Divera Twisk maakt wel duidelijk dat riskant 
gedrag in het verkeer door veelal dezelfde factoren wordt 
bepaald als riskant gedrag met betrekking tot seks of al-
coholmisbruik. Samen meer inzicht krijgen in riskant ge-
drag lijkt me een mooi streven.” 

“Het begint allemaal met kennis delen. Voor mijn boek 
heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de zeer toeganke-
lijke SWOV-kennis zoals de factsheets en de literatuur 
die eenvoudig via de website geraadpleegd kan worden. 
Zonder die kennis was er geen hoofdstuk geweest over 
verkeer. En dit hoofdstuk was voor veel ouders een enor-
me eye-opener.”
 
Van Hasselt besluit: “Men zegt wel eens ‘kennis is macht, 
kennis delen is kracht’. Daaraan zou ik willen toevoegen: 
‘kennis verbinden is de uitdaging’. Als Trimbos-instituut 
werken we graag met u samen. Ik wens u veel succes bij 
het ontsluiten van die verbindende kennis.”

er heel veel verschillende manieren zijn om samen te 
werken.

Allereerst kun je met anderen meeliften: met het Trim-
bos-instituut zou SWOV bijvoorbeeld kunnen kijken of 
wij in onze bartrainingen of voorlichting op school ook 
aandacht aan rijden onder invloed kunnen besteden.  En 
als wij ons werk goed doen, samen met wetgeving en 
handhaving rond niet drinken onder de 18, lift SWOV 
mogelijk vanzelf wel mee. Bijvoorbeeld doordat er min-
der jongeren onder invloed op de brommer of de fiets 
stappen.” En omgekeerd ziet van Hasselt dat het Trim-
bos-instituut met SWOV meelift als SWOV test op 
drugsgebruik tijdens verkeerscontroles naar rijden onder 
invloed. “Dat zorgt voor minder middelengebruik.” 

Meer over het Trimbos-instituut: 
www.trimbos.nl

http://www.trimbos.nl
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Fietsen in mondiaal perspectief
Shirley Agudo, Auteur/Fotograaf

“Voor de Nederlanders is fietsen ‘normaal’. Voor de 
rest van de wereld is het dat niet.”

“Ik ben opgegroeid in de Verenigde Staten en dat bete-
kent dat ik meer in mijn vaders Cadillac heb gereden dan 
achterop een fiets. Voor mij – en voor de meeste Ameri-
kaanse kinderen – waren fietsen iets om mee te spelen. 
Het is als kind nooit bij me opgekomen dat je een fiets 
zou kunnen gebruiken om van punt A naar punt B te 
gaan. We fietsten gewoon de straat tegenover ons huis op 
en neer – een cul de sac- en dat was het.   

Toegegeven, Pittsburgh, Pennsylvania - waar ik vandaan 
kom - is nogal heuvelachtig, dus werd fietsen als een 
middel van vervoer nooit als erg praktisch gezien. En tot 
voor kort waren er nauwelijks echte fietspaden. Op het 
ogenblik verandert dat snel. In feite bevindt Pittsburgh 
zich nu in de voorhoede van de fietsrevolutie in de VS.   
Helaas zijn de meeste Amerikanen echter nog steeds ge-
trouwd met hun auto en wordt er tot nog toe meestal 
gefietst als sport en recreatie.

bracht met daarin 700 foto’s van het meest fietsvriende-
lijke land ter wereld: The Dutch & Their Bikes.

“Nederland als een natie van fietsers heeft veel om trots op te  
                             zijn en te delen. “

Vandaag de dag proberen landen over de hele wereld de 
Nederlanders, de meesters van het ‘alledaagse fietsen’, te 
evenaren. Talrijke studiereizen en VIP delegaties komen 
naar Nederland om te leren waarom de Nederlanders zo 
veel fietsen, hoe ze hun eigen burgers kunnen stimuleren 
de fiets te gebruiken als vervoermiddel en hoe ze een 
goed functionerende infrastructuur kunnen aanleggen 
die niet alleen aantrekkelijk is, maar bovenal veilig.

Het Nederlandse systeem is wellicht niet perfect maar 
ligt, relatief gezien, mijlenver voor op de meeste andere 
landen. Nederland als een natie van fietsers heeft veel om 
trots op te zijn en te delen. Mijn doel is om te helpen de 
boodschap over te brengen dat ‘fietsen gewoon verstan-
dig’ is –  en fun! Zelfs ondanks het feit dat ik op vier 
wielen ben opgegroeid in plaats van op twee.”

Hoe ben ik er toe gekomen om een boek te maken over 
de Nederlandse fietscultuur? 

Toen ik in de jaren negentig dankzij het werk van mijn 
man naar Nederland verhuisde, was ik verrast door het 
aantal fietsen hier en als fotojournalist wilde ik de rest 
van de wereld laten zien hoe een cultuur eruit ziet die 
fietsen leeft en ademt. Daarom publiceerde ik mijn boek 
Bicycle Mania Holland en dat werd zo populair dat de 
eerste twee drukken uitverkocht raakten. In plaats van 
een nieuwe herdruk, heb ik een heel nieuw boek uitge-

Meer over Shirley Agudo vindt u op: 
www.shirleyagudo.com

http://www.trimbos.nl
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Volvo’s visie: naar nul ernstig verkeersgewonden
Arthur van Es, Directeur Marketing Volvo Cars Nederland 

“In 2020 mogen er geen doden of ernstig gewonden meer  
     vallen in een nieuwe Volvo.”

Na Zweden heeft Volvo in Nederland het hoogste 
marktaandeel (bijna 6%). Volgens directeur marke-
ting van Volvo Cars Nederland, Arthur van Es, is dat 
geen toeval: “Nederlanders – net als de Zweden - vin-
den verkeersveiligheid belangrijk.” 

Beide landen behoren dan ook tot de veiligste ter wereld 
en, weer niet toevallig, beide hebben in de jaren ’90 een 
ambitieuze visie op verkeersveiligheid geïmplementeerd. 
In Zweden is dat ‘Vision zero’ en in Nederland ‘Duur-
zaam Veilig’. Er zijn enkele verschillen tussen de visies, 
zo gaat Vision Zero uit van nul slachtoffers op termijn 
terwijl Nederland ambitieuze taakstellingen hanteert 
voor een specifiek jaar. De Zweden hanteren het concept 
veilige snelheden, dat zijn botssnelheden waarbij de be-
trokkenen overleven, in Nederland starten we bij de (ver-
keers)functie van een weg: stromen of mengen. In de 
uitwerking komen de visies echter dicht bij elkaar omdat 
de échte grondslag gelijk is: de menselijke maat. Voertui-
gen en wegen moeten zo zijn ingericht dat mensen met 
al hun kwaliteiten en gebreken, veilig zijn. 

Van Es citeert in zijn presentatie Asser Gabrielsson en 
Gustaf Larson, de oprichters van Volvo (1927): “Auto’s 
worden gereden door mensen. Daarom is en blijft het 
uitgangspunt bij alles wat we maken bij Volvo: Veilig-
heid.” 

Voor inzittenden van auto’s is het verkeer de afgelopen 
decennia veel veiliger geworden. Van Es: “Voor Volvo-
modellen is het ongevalsrisico in 40 jaar tijd met een fac-
tor 5 gedaald.” De botsveiligheid van auto’s is vooral ver-
beterd door de gevolgen van een botsing te verminderen 
door het inbouwen en aanbrengen van  kreukelzones, 

van een ongeval, de zogenaamde actieve veiligheid. Be-
kende systemen zijn het anti-blokkeersysteem (ABS) bij 
remmen, electronic stability control (ESC) die je helpt in 
de bocht te blijven en wat minder gangbare systemen als 
advanced cruise control (ACC) of lane departure war-
ning systems (LDWA). Van Es: “De belangrijkste ont-
wikkeling lijkt echter autonomous emergency braking 
(AEB) te zijn. Een dergelijk systeem herkent andere ver-
keersdeelnemers en maakt een inschatting of de bestuur-
der zelf op tijd remt. Als dat niet het geval is kan na een 
waarschuwing automatisch geremd worden. Vooral wan-
neer deze systemen (smart camera’s) voetgangers en fiet-
sers herkennen is dit een basistechnologie om vrijwel alle 
ongevallen met auto’s te kunnen voorkomen en essentieel 
om zelfrijdende voertuigen mogelijk te maken.”     

Dit systeem en de verbeteringen en uitbreidingen ervan 
zullen een belangrijke rol spelen bij het doel van Volvo: 
“By 2020 no-one should be killed or seriously injured in 
a new Volvo car.”

airbags en gordels. “Volvo is 
overigens de uitvinder van de 
3-puntsgordel” aldus Van Es. 

Tegenwoordig is er steeds meer 
aandacht voor het voorkómen 
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En dan: 
officieel geopend!

Het belang van verkeersveiligheidsonderzoek werd 
onderstreept door Caroline Reindl, voorzitter Vereni-
ging Verkeersslachtoffers, en Karel Dubbink, secreta-
ris Stichting voor Verkeersslachtoffers, die gezamen-
lijk het SWOV Kenniscentrum officieel openden:

“Het is heel bijzonder als organisaties van verkeersslacht-
offers en nabestaanden gevraagd te worden dit nieuwe 
onderzoekscentrum officieel te openen.

Wij staan hier niet in dit gezelschap vanwege onze we-
tenschappelijke belangstelling of betrokkenheid bij mo-
biliteit. Wij staan hier omdat we als leken weten hoe 
duur de vis wordt betaald.
Onze ervaring leert ons dat velen dat niet weten en juist 
daarom is onderzoek zoals dat onder andere door SWOV 
wordt uitgevoerd naar deze kosten en de oorzaken daar-
van zo hard nodig. Recent onderzoek van SWOV heeft 
onder meer aangetoond hoe groot de relatie is tussen het 
gedrag van verkeersdeelnemers en de kans anderen te be-
schadigen. Dit soort onderzoek is nog redelijk zeldzaam 
in zijn soort. Daarom willen wij deze gelegenheid aan-
wenden om de vraag op te werpen:

Moeten we niet meer en vaker onderzoeken of we, gezien de 
huidige stand van de techniek, nog wel de juiste praktijken 
toepassen, veel meer dan hoe we deze praktijken nog kunnen 
verbeteren?

Met deze vraag verklaren wij dit nieuwe onderzoeks-
centrum voor geopend.”

De website van de Stichting voor Verkeersslachtoffers : http://www.nl-svs.org/
De website van de Vereniging Verkeersslachtoffers: http://verkeersslachtoffers.nl/

http://www.nl-svs.org/
http://verkeersslachtoffers.nl
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Een kijkje  
in de onderzoekskeuken

Kennisportaal

SWOV wil met kennis uit wetenschappelijk onderzoek 
een bijdrage leveren aan de verbetering van de verkeers-
veiligheid. Kennis en onderzoeksresultaten moeten hier-
voor eenvoudig en aantrekkelijk toegankelijk zijn. 
SWOV heeft daarom besloten tot de inrichting van een 
Kenniscentrum en virtuele bibliotheek. 

Kennisportaal
In het afgelopen jaar is het Kennisportaal ontworpen en 
geïmplementeerd. Het Kennisportaal is een loket in de 
vorm van een website met behulp waarvan gebruikers in 
de virtuele bibliotheek alle benodigde (wetenschappelij-
ke) informatie kunnen vinden. De virtuele bibliotheek 
bestaat uit een verzameling digitale literatuur - en refe-
rentiebronnen, e-journals en e-books, (links naar) websi-
tes en toegang tot externe databases. Daarnaast biedt het 
Kennisportaal de mogelijkheid tot interactie met andere 
gebruikers. 

Dit maakt het Kennisportaal tot hét steunpunt van SWOV en andere belanghebbenden dat toegang biedt tot verschillen-
de digitale bronnen wereldwijd.

Voor meer informatie: kunt u contact opnemen met Dennis van den Braak: bibliotheek@swov.nl

Een kijkje in de ‘SWOV-keuken’ mocht niet ontbreken.
Cees Boutens, RAI én lid van de Programma AdviesRaad 
van SWOV, introduceerde de ‘keukenbrigade’ van de 
SWOV: de onderzoekers die de aanwezigen een kijkje in 
de onderzoekskeuken gaven ‘om van te smullen’. 
 

Cees daagde de onderzoekers uit om in een notendop  
over hun onderzoek te vertellen en om de bezoekers vol-
ledig bij te praten bij de demonstratieopstellingen. Bou-
tens: ‘Dan begrijpt u misschien waarom het zo leuk is 
om lid te zijn van de Programma AdviesRaad van SWOV’.

mailto:bibliotheek%20%40swov.nl?subject=
mailto:bibliotheek%40swov.nl?subject=
mailto:bibliotheek%40swov.nl?subject=
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Naturalistic Driving: observatie rijgedrag

Diepteonderzoek verkeersongevallen: meer inzicht voor gerichte aanpak

SWOV beschikt over een geïnstrumenteerde auto die is 
uitgerust met vier camera’s en diverse sensoren die het 
rijgedrag registreren. Je kunt zo als het ware meekijken 
over de schouder van de bestuurder. Deze auto is in een 
Europees project gebruikt om ’Naturalistic Driving’ data 
te verzamelen: deelnemers gebruiken de geïnstrumenteerde 
auto in het dagelijks verkeer in plaats van hun eigen auto. 
Ze krijgen verder geen opdrachten mee om iets te doen 
of te laten zodat het natuurlijke gedrag wordt geobser-
veerd. Dit kan nieuwe inzichten opleveren over onder-
werpen zoals gebruik van apparatuur, vermoeidheid, in-
teractie met fietsers en voetgangers en de oorzaak van 
ongevallen. De data laten bijvoorbeeld zien hoe vaak de 
mobiele telefoon of het navigatiesysteem worden ge-
bruikt tijdens het rijden. Maar ook onder welke condi-

ties, op welke wegtypen, bij welke snelheden en hoe lang en hoe vaak de ogen van de weg zijn tijdens het bedienen van de 
apparatuur. De geïnstrumenteerde auto wordt nu gebruikt voor aanvullende experimenten en is beschikbaar om andere 
onderzoeken mee te doen. 

Wilt u meer informatie? Mail naar Nicole van Nes: nicole.van.nes@swov.nl

De eerste stap om te komen tot effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen is weten hoe verkeersongevallen ontstaan. De 
ongevallenregistratie heeft informatie opgeleverd over de wijze waarop voertuigen botsen en hoe vaak bepaalde factoren 
een rol speelden bij het ontstaan van een ongeval (snelheid, alcohol, geen voorrang verlenen). Daarmee is op veel terrei-
nen winst behaald: een daling in het aantal verkeersongevallen. 

Er zijn echter ook ongevalstypen waar we nog weinig 
over weten en die nog steeds vaak voorkomen. In dat ge-
val kan diepteonderzoek het verschil maken. Een veertig-
tal vergelijkbare ongevallen wordt in detail onderzocht 
via interviews met de betrokken verkeersdeelnemers, in-
spectie van de ongevalslocatie en inspectie van de betrok-
ken voertuigen. Elk ongeval wordt afzonderlijk geanaly-
seerd: hoe is het ongevalsproces verlopen en welke 
combinatie van mens-, voertuig-, en wegfactoren heeft 
daarbij een rol gespeeld? Daarna worden de bevindingen 
samengevoegd. Dit geeft inzicht in veelvoorkomende 
combinaties van ongevalsfactoren en leidt uiteindelijk tot 
aanbevelingen voor gerichte maatregelen.
Het SWOV-team heeft reeds diepteonderzoek gedaan 
naar bermongevallen, ongevallen met bestelauto’s binnen 
de bebouwde kom en ongevallen met oudere fietsers.

Wilt u meer weten? Neem contact op met  
Ragnhild Davidse: ragnhild.davidse@swov.nl

mailto:nicole.van.nes%40swov.nl?subject=
mailto:nicole.van.nes%40swov.nl?subject=
mailto:ragnhild.davidse%40swov.nl?subject=
mailto:ragnhild.davidse%40swov.nl?subject=
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Eyetracker: testen van gevaarherkenning

ProMeV: Proactief meten van en sturen op verkeersveiligheid

Kijkt u in het verkeer ook in richtingen waar verkeer kan 
opdoemen dat u (nog) niet kunt zien omdat het zicht 
daarop geblokkeerd wordt? Let u ook op verkeersdeelne-
mers die zich, gezien de situatie, wel eens gevaarlijk zou-
den kunnen gaan gedragen? Dit kan worden getest met 
het nieuwe instrument waarover SWOV beschikt: de 
eyetracker.  SWOV heeft de beschikking over twee typen 
eyetracker. Het eerste type is de zogeheten head-mounted 
eyetracker die als een bril wordt opgezet en in rijsimula-
tor of in het verkeer kan worden gebruikt. De andere is 
een remote eyetracker, een dunne balk die onopvallend 
onder een beeldscherm is gemonteerd. Beide eyetrackers 
registreren zelfs de kleinste oogbewegingen. De eyetrac-
ker kan onder meer worden gebruikt om gevaarherken-
ning te testen. Tijdens het kijken naar filmpjes met daar-
in een verborgen gevaar, moet de proefpersoon op een knop drukken zodra hij denkt: ‘Als dat nu maar niet gebeurt’. De 
reactietijd en het punt waarnaar hij kijkt worden geregistreerd. Op basis daarvan kan bepaald worden hoe goed mogelijke 
gevaren worden herkend. In de rijsimulator kan met behulp van de eyetracker bijvoorbeeld het gevaar van afleiding in 
beeld worden gebracht.

Meer weten over de eyetracker en de toepassingsmogelijkheden? Mail naar Willem Vlakveld: willem.vlakveld@swov.nl

Momenteel biedt de ongevallenregistratie weinig houvast voor decentrale overheden om problemen in kaart te brengen en 
op basis daarvan hun beleid te prioriteren. Daarom heeft SWOV op verzoek van het IPO een instrument ontwikkeld 
waarbij op een meer proactieve wijze verkeersveiligheidsproblemen in kaart kunnen worden gebracht. We richten ons 
hierbij op locatiegebonden kenmerken en gedragingen waarvan bekend is dat ze een sterke relatie hebben met verkeerson-

veiligheid; voorbeelden zijn wegkenmerken, snelheid en 
roodlichtnegatie. Dit zijn zogenoemde prestatie-indicato-
ren voor verkeersveiligheid (safety performance indica-
tors, of SPI’s). SWOV heeft op basis van bestaande data 
bij provincies een eerste versie van een instrument ont-
wikkeld waarmee proactief verkeersveiligheid in kaart 
kan worden gebracht. 

Het ProMeV-instrument bestaat uit een aantal toolboxes: 
door de SWOV ontwikkelde macro’s  voor het software-
pakket ArcGIS met bijbehorende handleidingen. Het 
werken met Safety Performance Indicators vraagt een ge-
richte gegevensverzameling: over wegkenmerken,  snel-
heidslimieten, meldingen van subjectieve onveiligheid, 
bomen langs de weg etc. Decentrale overheden kunnen 
met het instrument zelf een risico-inschatting van hun 
wegen maken of SWOV hiervoor inschakelen.

Meer weten over ProMeV? Neem contact op met  
Charlotte Bax: charlotte.bax@swov.nl

mailto:willem.vlakveld%40swov.nl?subject=
mailto:charlotte.bax%40swov.nl?subject=
mailto:willem.vlakveld%40swov.nl?subject=
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De fiets: vervoermiddel van de toekomst

De verkeersveiligheid van autoinzittenden is sterk toege-
nomen en de veiligheid van fietsers blijft daarbij achter.  
Dat de veiligheid van autoinzittenden zo sterk heeft toe 
kunnen nemen is echter vooral te danken aan diepgaande 
kennis en innovatieve onderzoeksmethoden naar voertui-
geigenschappen, bestuurdersgedrag en het optimaliseren 
van de infrastructuur.  Dat de veiligheid van fietsen am-
per is verbeterd komt – onder andere – door het ontbre-
ken van dit soort kennis over fietsen en onderzoeksme-
thoden. 
Dit vraagt om objectieve gegevens over ‘echt’ fietsgedrag, 
zonder fietsers bloot te stellen aan gevaren. Dit soort ge-
gevens voor fietsers is sterk afhankelijk van hun fysieke 
eigenschappen en daarom moet onder meer onderscheid 
gemaakt worden naar leeftijd en geslacht. Hiervoor zijn 
geavanceerde  onderzoeksmethoden nodig. 

SWOV heeft – samen met de Technische Universiteit Delft – een geïnstrumenteerde fiets gebouwd, en daar onderzoek mee 
gedaan. Nu zijn we bezig met het ontwikkelen van een lichte versie: goedkoop en zelf te installeren. Daarmee kunnen we 
fietsvloten bedienen.  

Wilt u meer weten over het onderzoek of over de ‘techniek’, neem dan contact op met Divera Twisk: divera.twisk@swov.nl

Benchmarking van verkeersveiligheid

Hoe efficiënt en effectief is uw bijdrage aan de verkeersveiligheid? En wat kunt u leren van vergelijkbare organisaties? Dit is 
de kern van ‘benchmarking’ van verkeersveiligheid. SWOV onderzoekt hoe deze methode voor gemeenten kan worden uit-
gewerkt en heeft hierover contact met de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en een aantal gemeenten 
waar veel gefietst wordt. 

In de eerste plaats is het belangrijk om de benchmark 
met vergelijkbare anderen uit te voeren. Daarnaast moet 
er overeenstemming zijn over het onderwerp waarop de 
benchmark zich richt en de relevante indicatoren. Ge-
schikte indicatoren zijn niet alleen gegevens over ongeval-
len, ook gegevens over directe resultaten van beleid en 
processen vóórdat er ongevallen gebeuren, zijn interessant. 
Een ander essentieel onderdeel van benchmarking is dat 
leerpunten worden geformuleerd en geïmplementeerd. 
Hiervoor is bestuurlijk draagvlak van belang. 

Benchmarking is interessant voor besluitvorming omdat 
het transparantie biedt over keuzen en incidentpolitiek 
helpt voorkomen. Bovendien maakt benchmarking zicht-
baar waar een organisatie trots op kan zijn en wat ze an-
deren kan leren.

Voor meer informatie: Letty Aarts (letty.aarts@swov.nl)
 

mailto:divera.twisk%40swov.nl?subject=
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Letsel vs. Letsellast
Letsellast
317.161 YLD

Letsels 
148.985 personen

Rijsimulatoronderzoek: hoe reageren mensen op situaties, elkaar en ITS?

Onderzoek naar het gedrag van verkeersdeelnemers vindt bij voorkeur plaats in de omgeving waarin zij het gedrag op na-
tuurlijke wijze vertonen: in het verkeer. Dat is helaas niet altijd mogelijk. De verkeerssituatie die je wilt onderzoeken be-
staat nog niet of je wilt mensen blootstellen aan omstandigheden die in het echte verkeer tot ongevallen kunnen leiden. 
In dergelijke gevallen kan simulatoronderzoek uitkomst bieden. 

De balans: lasten van verkeersletsel ontleed

Ernstig verkeersgewonden kosten de maatschappij jaar-
lijks zo’n 5,2 miljard euro. Het aantal ernstig verkeersge-
wonden is dan ook een belangrijke beleidsindicator. De 
gevolgen van letsel zijn aanzienlijk; ongeveer 20% van de 
ernstig verkeersgewonden houdt blijvende beperkingen 
over aan het ongeval. Het recent gepubliceerde Lasten 
van verkeersletsel ontleed gaat in op letsels en letsellast van 
ernstig verkeersgewonden. Het begrip letsellast komt uit 
de gezondheidszorg en wordt gebruikt om de gevolgen 
van letsel te kwantificeren. De figuur hiernaast laat de 
verdeling van de letsels en de letsellast over het lichaam 
zien. Hoofdletsels komen het meest voor en slachtoffers 
worden het meest beperkt door hoofd- en onderbeenletsel.
De letsels en letsellast zijn afhankelijk van bijvoorbeeld 
vervoerswijze en leeftijd. Zo is de letsellast per slachtoffer 
het hoogst voor voetgangers en gemotoriseerde tweewie-
lers en het laagst voor fietsers die gewond raken bij een ongeval zonder motorvoertuig. Door het grote aantal slachtoffers 
vormen fietsers nog wel steeds het grootste aandeel in de totale letsellast; een derde van de letsellast van ernstig verkeersge-
wonden is het gevolg van fietsongevallen zonder motorvoertuigen.

Meer weten over de balans? Neem contact op met Wendy Weijermars wendy.weijermars@swov.nl 

De nieuwe verkeerssituatie kan in de rijsimulator worden 
nagebootst en het verkeersgedrag in gevaarlijke omstan-
digheden – alcoholgebruik, afleiding, agressie – kan wor-
den onderzocht zonder dat er gewonden vallen.
SWOV heeft in het verleden diverse simulatorstudies uit-
gevoerd. Voorbeelden zijn onderzoek naar de herkenbaar-
heid van wegen en geloofwaardige snelheidslimieten, het 
effect van ondersteuningssystemen op het gedrag van au-
tomobilisten, het testen van de rijgeschiktheid van men-
sen met beginnende dementie (in samenwerking met 
Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Cen-
trum Groningen en Centraal Bureau Rijvaardigheidsbe-
wijzen), en het trainen van gevaarherkenning. Een nieu-
we toepassing is het onderzoeken van kijkgedrag en 
afleiding in de rijsimulator met behulp van een eyetracker.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van simulator-
onderzoek? Neem dan contact op met Ragnhild Davidse:  
ragnhild.davidse@swov.nl
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