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Samenvatting 

Bij de uitwerking van een duurzaam-veilig wegverkeer is uniformiteit van 
verkeersvoorzieningen een belangrijk aandachtspunt. Uniformiteit is een 
manier om de herkenbaarheid en voorspelbaarheid van (kritische) verkeers-
situaties te bewerkstelligen. Ook in de herziene richtlijnen voor het ontwerp 
van niet-autosnelwegen (RONA) is dit aandachtspunt gehanteerd.  
De uniformiteit van erftoegangswegen buiten de bebouwde kom zou kunnen 
worden vergroot door het aanbrengen van een rijloper voor motorvoertuigen 
in het midden van de rijbaan. De markering van de rijloper bestaat uit 
onderbroken strepen. De resterende ruimte bestaat uit twee kantstroken 
(soms in rood asfalt uitgevoerd) en is voor fietsers bestemd. Dergelijke 
stroken noemen we suggestiestroken. Zowel het Infopunt Duurzaam Veilig 
Verkeer als de Unie van Waterschappen bevelen deze rijbaanindeling in hun 
publicaties aan.  
 
De SWOV heeft in een eerdere publicatie (R-99-19) gerapporteerd over een 
vergelijking tussen erftoegangswegen met en zonder een dergelijke rijloper. 
De conclusie was toen dat wegen met een rijloper een iets lagere 
gemiddelde rijsnelheid vertonen dan wegen zonder stroken. En dat de 
ruimte tussen fietsers en passerende auto’s iets kleiner is op wegen met 
stroken dan op strookloze wegen. 
Vervolgens heeft de SWOV onderzoek gedaan naar verkeerssituaties op 
wegen waar aanvankelijk geen en later wel een rijloper was aangebracht 
(voor- en nastudies). Per locatie is gekeken naar de rijsnelheid en de plaats 
op de weg (in de dwarsrichting), en is afzonderlijk gerapporteerd. Het 
onderhavige rapport is de samenvattende eindrapportage van zes 
deelonderzoeken. 
 
Er gaat een ‘kanaliserende’ werking uit van de stroken en zowel fietsers als 
automobilisten lijken ze te accepteren. Dit zijn positieve effecten. De fietsers 
gebruiken ‘hun’ eigen strook en rijden meestal verder van de wegrand af dan 
voordat er een strook was. Ook vrij rijdende automobilisten rijden bij 
aanwezigheid van een rijloper over het algemeen iets verder van de 
wegrand af. Bij het passeren van een fietser kiezen ze er in veel gevallen 
voor om niet over de tegenoverliggende strook te rijden.  
 
Daar staat tegenover dat automobilisten bij het inhalen van een fietser op 
een suggestiestrook meestal minder zijdelingse afstand nemen tot de fietser. 
In hoeverre deze afname met gemiddeld enkele centimeters ernstig is, is 
nog niet bekend. Lopend ongevallenonderzoek van de Unie van 
Waterschappen ter evaluatie van 60 km/uur-zones zal daar over enige tijd 
meer duidelijkheid over kunnen geven. Voorwaarde daarvoor is wel dat de 
ongevallencijfers daarbij voldoende worden gedetailleerd.  
 
De gemiddelde rijsnelheid neemt in de meeste gevallen iets af als gevolg 
van de stroken (enkele kilometers per uur). Dit is een positieve ontwikkeling 
die, hoe beperkt ook, positief van invloed is op bijna alle typen ongevallen. 
 
De vraag is of de rijbaan met rijloper op erftoegangswegen buiten de 
bebouwde kom in ontwerprichtlijnen moet komen als dé manier om dit 



 

 

wegtype te markeren. De onderzoeksresultaten wijzen erop dat de verkeers-
veiligheid enigszins verbetert door deze vorm van markering. Daarnaast is 
uniformering van het wegbeeld binnen een wegtype een belangrijk motief 
om de wegcategorisering te benadrukken. Op wegen van deze categorie 
gebruiken auto’s en fietsen dezelfde rijbaan met grote verschillen in 
rijsnelheid bij passeren en tegemoetkomen. De herkenbaarheid van deze 
situatie neemt toe door een markering die de plaats van de auto (rijloper) en 
de fiets (strook) nadrukkelijk aanduidt. Daarom beveelt de SWOV deze vorm 
van markering aan voor alle erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. 
Later zal uit het ongevallenonderzoek blijken of deze maatregel het aantal 
ongevallen inderdaad positief beïnvloedt. 
 



 

SWOV-rapport R-2003-17  5 

Summary 

Some behavioural effects of non-compulsory (bicycle) lanes on narrow, 
rural roads 
 
In the working out of a sustainably-safe road traffic, uniformity of traffic 
facilities is an important point of particular attention. Uniformity is a way of 
achieving recognition and predictability of (critical) traffic situations. This 
particular point of attention was also used when revising the guidelines for 
the design of non-motorways. 
The uniformity of rural access roads could be improved by introducing a 
middle carriageway breadth for motor vehicles. Its marking consists of 
broken lines. The rest of the space consists of two edge markings 
(sometimes in red asphalt) and is meant for cyclists. We call such lanes 
'non-compulsory (bicycle) lanes'. In their publications, both the Info-point 
Sustainably-Safe Traffic and the Association of Water Boards recommend 
this lane arrangement. 
 
In an earlier publication (R-99-19), SWOV reported a comparison between 
access roads with and without such a motor vehicle area. The conclusion 
then was that roads with such a motor vehicle area had a slightly slower 
average driving speed than roads without one. Also that the space between 
cyclists and overtaking cars was slightly smaller on roads with such an area 
than on roads without one. SWOV then carried out a study of traffic 
situations on roads where there was originally no such area and later did 
have one (before-and-after studies). At each location, the driving speeds and 
position on the road (in the lateral direction) were measured, and they were 
reported separately. The present report is a summarized, final version of six 
partial studies. 
 
There is a 'canalising' effect of these lanes, and the cyclists as well as the 
motorists seem to accept them. These are positive effects. The cyclists use 
'their' lane and usually ride further from the road edge than before there was 
such a lane. Freely driving motorists, when there is such a lane, in general 
also drive slightly further from the road edge. When they overtake a cyclist 
they often choose not to drive along the opposite lane. 
 
On the other hand, when overtaking a cyclist on a non-compulsory lane, 
motorists usually use a smaller lateral distance from the cyclist. It is not yet 
known how serious this average reduction of several centimetres is. A 
current Association of Water Boards accident analysis to evaluate the 60 
km/h zones will be able some time to offer greater clarity. A precondition for 
this is that the accident data is sufficiently detailed. 
 
In the most cases, the average driving speed reduces slightly (a few km/h) 
as a result of the lanes. This is a positive development that, however limited, 
has a positive influence on nearly all types of accidents. 
 
The question is whether the carriageway with a middle area for motor 
vehicles on rural access roads should be introduced into the design 
guidelines as the way to mark these roads. The study results indicate that 
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the road safety is slightly improved by this type of marking. Besides this, 
making roads look uniform within a road type is an important motive for 
emphasizing road categorization. On roads of this category, cars and 
bicycles use the same lane, but with great driving speed differences when 
overtaking and approaching each other. The recognition of this situation 
increases by marking emphatically the area for the car (breadth) and that for 
the bicycle (lane). That is why SWOV recommends this type of marking for 
all rural access roads. Later, the accident analysis will show if this measure 
has indeed positively influenced the number of accidents. 
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Voorwoord 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van het SWOV-
onderzoeksthema ‘Verkeerskundig ontwerp en verkeersveiligheid’, een van 
de acht onderzoeksthema’s van het SWOV-onderzoeksprogramma 1999-
2002.  
Het onderzoek past binnen het project ‘Evaluatie van veiligheidsaspecten 
van verkeersvoorzieningen’. In dit project participeerden verscheidene 
wegbeheerders en is onderzoek op zeven locaties uitgevoerd, om zo een 
algemeen inzicht te krijgen in de effecten van diverse verkeersvoorzieningen 
in verschillende situaties en omstandigheden. 
 
Het onderhavige rapport is de samenvattende eindrapportage van dit project 
en bevat een evaluatie op basis van zes van de zeven deelonderzoeken. 
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1. Inleiding 

1.1. Probleemstelling 

Bij de uitwerking van een duurzaam-veilig wegverkeer wordt een groot 
aantal nieuwe verkeersvoorzieningen aangelegd. De kennis over de effecten 
van deze nieuwe voorzieningen is beperkt; er is om te beginnen nog weinig 
bekend over ongevalsfrequenties, waardoor ongevallenanalyses niet 
mogelijk zijn. 
 
Het SWOV-onderzoeksproject ‘Evaluatie van veiligheidsaspecten van 
verkeersvoorzieningen’ had als centrale wens de ‘witte vlekken’ in de kennis 
in te vullen en zo een algemeen inzicht te krijgen in de verkeersveiligheids-
effecten van nieuwe verkeersvoorzieningen. Daarnaast wilde de SWOV 
ervaring opdoen met andere evaluatiemethoden als alternatief voor 
ongevallenanalyses. 
 
Een van de typen voorziening die in dit project zijn onderzocht is de 
toepassing van rijlopers en kantstroken op erftoegangswegen buiten de 
bebouwde kom. Deze maatregel was bij de start van het project in 1999 in 
opkomst en is potentieel van toepassing op enkele tienduizenden kilometers 
weglengte, terwijl er weinig over de effecten bekend is. In datzelfde jaar 
werd een verkennend onderzoek naar kantstroken afgerond (Van der Kooi & 
Heidstra, 1999) en bereikte de SWOV een vraag van de gemeente De Lier 
over toepassing van deze maatregel op een smalle weg in het buitengebied.  
Deze laatste vraag gaf de doorslag om in dit project de toepassing van 
kantstroken te evalueren. Behalve bij de gemeente De Lier bleek een soort-
gelijke vraag ook bij verschillende andere wegbeheerders te leven. In totaal 
waren acht wegbeheerders bereid te investeren en te participeren in het 
project. Bij deze wegbeheerders waren zes vrijwel gelijkvormige studies 
mogelijk op onderling vergelijkbare locaties en onder vrijwel gelijkwaardige 
omstandigheden.  

1.2. Duurzaam Veilig, erftoegangswegen en kantstroken 

In een duurzaam-veilig verkeerssysteem zijn de wegen ingedeeld in weg-
categorieën met elk hun eigen functie. Bij de duurzaam-veilige uitvoering 
van wegen staan drie principes centraal. Dit zijn 1) het voorkomen van 
onbedoeld gebruik van de verschillende wegcategorieën (functionaliteit), 
2) de homogeniteit van het verkeer, en 3) de herkenbaarheid van de 
wegcategorieën en voorspelbaarheid van het gedrag. 
 
Erftoegangswegen buiten de bebouwde kom zijn bedoeld voor bestem-
mingsverkeer en hebben een beoogde snelheidslimiet van 60 km/uur. 
Onvoldoende navolging van bovengenoemde drie principes zal meestal 
neerkomen op de volgende onveilige situaties:  
1. ongewenst doorgaand verkeer; 
2. grote verschillen in snelheid, massa en richting;  
3. onbekendheid met frequentie en locatie van landbouwvoertuigen, 

uitritten en zijwegen, en tegemoetkomende voertuigen op smalle wegen. 
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Overigens zullen bij de toegestane snelheid van 60 km/uur en de open-
stelling voor alle verkeer nog vrij grote verschillen in snelheid en massa 
tussen de verkeersdeelnemers zijn. Van erftoegangswegen maken immers 
naast auto’s ook fietsers, voetgangers en landbouwverkeer gebruik.  
 
Tabel 1 geeft een indruk van de ongevallen die onder gemotoriseerd en 
langzaam (gemotoriseerd) verkeer (fiets, bromfiets en langzame motor-
voertuigen) plaatsvinden op de wegtypen die als erftoegangsweg zullen 
worden gecategoriseerd. De gegevens uit Tabel 1 betreffen wegvak-
ongevallen waarbij tenminste een gewonde of dode viel. Ruim een kwart van 
de letselongevallen op het wegtype met één rijstrook betrof ongevallen 
tussen gemotoriseerd en langzaam verkeer (M x L). De betrokkenheid van 
langzaam verkeer op het wegtype met één rijstrook bedraagt 50% (M x L, 
L x L en L samen). Ook op de bredere enkelbaanswegen met gemengd 
verkeer is er een hoge betrokkenheid van langzaam verkeer: 38%. Deze 
percentages laten zien dat menging van gemotoriseerd verkeer en lang-
zaam verkeer bij een snelheidslimiet van 80 km/uur zeker een veiligheids-
probleem is. 
 

Weg voor alle verkeer M x M M x L M L x L L Overig Totaal lo/vp 

Enkelbaans, twee rijstroken 16 23 40 7 8 6 100 0,246 

Enkelbaans, één rijstrook 12 28 37 10 12 1 100 0,318 

M = motorvoertuigen; L = langzaam (gemotoriseerd) verkeer;  
lo/vp = aantal letselongevallen per miljoen motorvoertuigkilometer 

Tabel 1. Procentuele verdeling van enkele ongevalstypen op wegen voor 
alle verkeer (Janssen, 2002). 

Kantstroken en rijlopers 
De verschillen in massa en snelheid maken een scheiding in ruimte en tijd 
wenselijk. Een aanzet daartoe kan worden gegeven door op de verharding 
van de weg een rijloper voor motorvoertuigen en kantstroken voor fietsers te 
markeren. Automobilisten zouden zo op de mogelijke aanwezigheid van 
fietsers worden gewezen, waardoor de kans op onverwachte situaties 
afneemt. Zowel het Infopunt Duurzaam Veilig Verkeer als de Unie van 
Waterschappen bevelen deze rijbaanindeling in hun publicaties aan. 
Deze rijbaanindeling bestaat uit een onderbroken randmarkering op enige 
afstand uit de verhardingsrand, aan weerszijden van de weg. De ruimte 
tussen de markering in het midden van de rijbaan is de rijloper voor auto’s. 
De resterende ruimten tussen de markeringen en de verhardingsrand zijn de 
kantstroken. Opzettelijk suggereert de breedte van de kantstrook dat fietsers 
er op zouden dienen te rijden, hoewel dat niet verplicht is. Soms noemen we 
deze stroken fietssuggestiestroken, maar in vaktermen heten ze suggestie-
stroken. Anders dan ‘echte’ fietsstroken hebben suggestiestroken geen 
fietssymbool (zie Bijlage, Afbeelding B.1). Soms zijn de suggestiestroken 
rood gekleurd, maar dat is niet verplicht. 
Van dergelijke suggestiestroken werd verwacht dat ze bijdragen aan 
snelheidsverlaging, dat ze wegrandschade voorkomen, en (het gevoel van) 
veiligheid van fietsers verhogen. De waarde voor Duurzaam Veilig zou 
vooral daarin bestaan dat de homogeniteit en de voorspelbaarheid verbeterd 
zouden worden. Het tegengaan van onbedoeld gebruik lijkt niet direct een 
aspect waaraan suggestiestroken of kantstroken bijdragen. 
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Een eerder, verkennend onderzoek van Van der Kooi & Heidstra (1999), 
waarin enkele erftoegangswegen met en zonder kantstroken werden 
vergeleken, wees erop dat op wegen met kantstroken iets langzamer werd 
gereden dan op wegen zonder stroken. Ook zou de ruimte tussen fietsers en 
passerende auto’s iets kleiner zijn op wegen met stroken dan op strookloze 
wegen.  

1.3. Doel en opzet van het onderzoek 

Bij verschillende wegbeheerders bleken vragen te leven over de toepassing 
en de veiligheid van suggestiestroken. Kennis over de effecten van nieuwe 
verkeersvoorzieningen is echter beperkt. Voor ongevallenstudies zijn er 
voldoende ongevalsgegevens nodig alvorens een statistisch verantwoorde 
analyse mogelijk is. En juist bij erftoegangswegen buiten de bebouwde kom, 
met doorgaans lage intensiteiten en lage ongevalsfrequenties, kan het lange 
tijd duren voor er voldoende gegevens zijn verzameld. In dit evaluatieproject 
is daarom gekozen voor een alternatieve opzet, waarbij voor en na de 
aanleg van de stroken gegevens van indirecte indicatoren voor de onveilig-
heid zijn verzameld en geanalyseerd.  
Dit evaluatieproject dient aldus twee doelen: een inhoudelijk doel om inzicht 
te krijgen in de effecten van rijlopers en suggestiestroken, en een 
methodisch doel om ervaring op te doen met een dergelijke alternatieve 
evaluatiemethode. 
 
Conform de tweeledige doelstelling, bestaat ook deze rapportage uit twee 
delen. Het eerste deel bevat een evaluatie van het onderzoeksproces. In 
Hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksaanpak toegelicht en in het conclusie-
hoofdstuk (Hoofdstuk 4) wordt geëvalueerd of deze onderzoeksopzet ook 
heeft gewerkt. Er is toegewerkt naar aanbevelingen voor volgende 
evaluaties van verkeersvoorzieningen.  
Het tweede onderdeel bevat de evaluatie van de eigenlijke maatregel aan de 
hand van de onderzoeksresultaten die tot dusver gevonden zijn (Hoofd-
stuk 3). Aanbevelingen over toepassing van de maatregel volgen in 
Hoofdstuk 4. In een afsluitend Hoofdstuk 5 wordt bijgedragen aan de 
discussie over deze maatregel. 
 
Inmiddels loopt er een onderzoek van de Unie van Waterschappen ter 
evaluatie van 60 km/uur-zones, waarin ongevalsgegevens zullen worden 
gebruikt. In een later stadium kan daarvan een rapportage verwacht worden, 
waarin ook voor wegen met suggestiestroken de ongevallen in voor- en 
nasituatie met elkaar vergeleken zouden kunnen worden. 
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2. Evaluatie van het onderzoeksproces 

In dit onderzoek is getracht de verkeersveiligheidseffecten van rijlopers en 
suggestiestroken op een indirecte manier te bepalen. Hierbij zijn drie 
aspecten van belang: 1) er dient een goede indicator gevonden te worden, 
2) de indicator dient juist gemeten te kunnen worden, en 3) de meet-
resultaten moeten kunnen worden geïnterpreteerd. Dit heeft geleid tot een 
aantal belangrijke keuzen voor de onderzoeksopzet. 

2.1. Keuze van de methode 

Er is gekozen voor een ‘voor- en nastudie’, waarbij de situaties voor en na 
aanleg van de stroken zijn vergeleken.  
Voor het indirect bepalen van de verkeersveiligheid van een voorziening zijn 
bij een voor/na-vergelijking diverse methoden voorhanden. Enkele van deze 
methoden zijn: 
− subjectieve verkeersveiligheidsbeleving; 
− conflictobservaties; 
− snelheidsmetingen; 
− verkeersveiligheidsaudits; 
− gedragsobservaties. 
 
Deze verschillende methoden zijn hieronder kort weergegeven, samen met 
een afweging over de bruikbaarheid voor deze studie. Uiteindelijk zijn in dit 
onderzoek van deze methoden alleen snelheidsmetingen en gedrags-
observaties toegepast. De meetbaarheid en de mogelijkheid om de 
resultaten te kunnen interpeteren speelden daarbij een rol. 

2.1.1. Subjectieve beleving van verkeersonveiligheid 

Er is overwogen om aan het onderzoek enquêtes toe te voegen. Daarbij zou 
de gebruiker gevraagd kunnen worden naar zijn veiligheidsbeleving, maar 
bijvoorbeeld ook naar zijn acceptatie en zijn mening over comfort. Deze 
aspecten zouden kunnen correleren met het verkeersgedrag. In dit onder-
zoek wordt echter gezocht naar de relatie tussen gedrag en ongevallen, niet 
tussen beleving en gedrag.  
Toch is de subjectieve veiligheid niet onbelangrijk. Voor beleidsmakers is de 
beleving een belangrijke veiligheidsindicator. Belangrijk instrument hierbij 
zijn enquêtes of interviews met weggebruikers. Er is echter een aantal 
redenen om deze niet bij deze beoordeling te gebruiken. Veiligheidsbeleving 
en comfortbeleving hebben geen vastliggende relatie met objectieve 
verkeersveiligheid. Zo hoeft een beleving van meer veiligheid niet een 
werkelijke verbetering te zijn. Evenmin hoeft een verlaging van het comfort 
(bijvoorbeeld uit moeten wijken voor andere weggebruikers, ‘bloembakken’ 
of andere objecten) niet noodzakelijkerwijs ook een verlaging van de 
verkeersveiligheid in te houden, en omgekeerd (Hauer, 1997). Het is zelfs 
mogelijk dat een verhoogde comfortbeleving samengaat met een afname 
van de verkeersveiligheid.  
Een andere reden om in dit onderzoek geen enquêtes te gebruiken was de 
verwachting dat suggestiestroken - en zeker de nulsituatie - te ‘onbelangrijk’ 
of ‘onopvallend’ zijn om gebruikers daar hun mening over te vragen. 
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Enquêtes hadden direct plaats kunnen vinden, door middel van staande-
houding, of naderhand, aan de hand van kentekens. Staandehoudingen zijn 
vanwege beïnvloeding van het verkeersbeeld niet eenvoudig te combineren 
met andere metingen.  
De beperkte relevantie en slaagkans, en de aanzienlijke kosten hebben 
ertoe geleid standaard geen enquêtes uit te voeren. 
 
Naast enquêtes kunnen ook foto's van dezelfde wegen met en zonder 
stroken gebruikt worden om de subjectieve verkeersveiligheid te meten. 
Een grote groep weggebruikers zou deze foto’s voorgelegd kunnen krijgen 
en vervolgens gevraagd worden om de veiligheid te beoordelen met een 
cijfer, dan wel aan te geven waar ze sneller zouden willen rijden. Wellicht is 
er een relatie te vinden tussen de gemeten snelheidsverandering en het 
aantal personen dat langzamer denkt te willen rijden op grond van foto’s. 
Er is natuurlijk een verschil tussen wat men zegt te willen doen en wat men 
in werkelijkheid doet.  
Ook deze aanpak is voor dit onderzoek niet gekozen, omdat de aandacht 
vooral uitging naar feitelijke informatie over 'Duurzaam Veilig in de praktijk', 
in dit geval de veranderingen op de onderzochte wegen. 

2.1.2. Conflictobservaties 

De conflictobservatiemethode ‘Doctor’ (Grayson, 1984), dé methode voor dit 
soort onderzoek, maakt aan de hand van verschillende soorten conflicten 
(van ontmoetingen tot bijna-ongevallen) een inschatting van het onveilig-
heidsniveau van een bepaalde verkeerssituatie. Daarbij wordt gebruik-
gemaakt van de tijd tussen de aanwezigheid van twee kruisende verkeers-
deelnemers op een locatie. Korte intervaltijden zijn dan een indicator voor de 
ernst van het conflict. 
Bij suggestiestroken is echter geen sprake van het kruisen van twee 
weggebruikers waarbij intervaltijden geregistreerd zouden kunnen worden. 
De verkeersdeelnemers ontmoeten en passeren elkaar, waarbij ze elkaar 
wel naderen in ruimte en tijd, maar niet kruisen. Dit maakt de ‘Doctor’-
conflictobservatiemethode minder geschikt voor de evaluatie van de stroken. 
Wel zijn de plaats in het dwarsprofiel en de zijdelingse afstand tussen 
passerende verkeersdeelnemers bruikbare alternatieven voor het meten van 
intervaltijden. Deze specifieke gedragsobservaties zijn dan ook in deze 
studie opgenomen. 

2.1.3. Snelheidsmetingen 

Snelheidskenmerken (gemiddelde, standaardafwijking) zijn belangrijke 
indicatoren voor de verkeersveiligheid. Een hogere gemiddelde snelheid 
resulteert in een lagere verkeersveiligheid. De remweg neemt bijvoorbeeld 
toe bij hogere snelheid. Ook moet een bestuurder bij een hogere snelheid 
anticiperen op dat wat verder bij hem vandaan ligt dan bij lage snelheden. 
Recent onderzoek van Taylor, Lynam & Baruya (2000) heeft ook een 
verband aangetoond tussen afname in gemiddelde snelheid en een reductie 
in ongevallen. Snelheidsmetingen zijn daarom ook opgenomen in de 
onderzoeksopzet. 
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2.1.4. Verkeersveiligheidsaudits 

Een verkeersveiligheidsaudit is een beoordeling van de verkeersveiligheid 
van een nieuw ontwerp in zijn geheel, vanuit het perspectief van de 
gebruiker. Deze wordt uitgevoerd door onafhankelijke auditors die niet direct 
bij het ontwerp betrokken mogen zijn. Bij de verkeersveiligheidsaudit is niet 
zozeer sprake van een vergelijking van een voor- en een nasituatie, als wel 
van een beoordeling of een bepaald ontwerp voor een specifieke situatie 
geschikt is. De verkeersveiligheidsaudit is minder geschikt om een 
algemene indruk van suggestiestroken te verkrijgen. 

2.1.5. Gedragsobservaties 

Met gedragsobservaties kunnen de reacties van weggebruikers op elkaar en 
op de vormgeving van de infrastructuur worden bepaald voor verschillende 
verkeerssituaties. Let wel, het betreft hier geen speciale kritische situaties 
zoals bij een conflictobservatie (zie hiervoor), maar alle relevante 
gedragingen van de weggebruikers. Het gedrag speelt - samen met de 
infrastructuur en het voertuig - de belangrijkste rol bij het ontstaan van 
kritische verkeerssituaties en ongevallen.  
Wanneer een (niet-kritische) verkeerssituatie in voldoende mate voorkomt, 
wordt deze niet alleen registreerbaar en vergelijkbaar, maar geeft deze ook 
een representatief beeld van het gebruik van de infrastructuur. Wanneer de 
verschillen in gedrag meetbaar zijn, kunnen ze relatief eenvoudig als een 
indicator worden gebruikt om infrastructurele verandering ten opzichte van 
elkaar te kunnen bepalen. Gedragobservaties zijn daarom opgenomen in de 
onderzoeksopzet.  

2.2. Keuze van onderzoekslocaties 

Met een voor- en nastudie op één locatie kan geen algemeen beeld van de 
maatregel gevormd worden. Een groter aantal locaties is nodig, bij voorkeur 
zoveel dat de geselecteerde groep representatief is voor alle wegen van 
deze categorie. Het gewenste aantal locaties kan men bij een ongevallen-
onderzoek schatten door een gemiddeld ongevallenniveau en het verwachte 
effect van de maatregel te schatten. Bij dit onderzoek met alleen snelheids- 
en gedragswaarnemeningen ligt dat anders. Een klein aantal locaties (vijf tot 
tien) kan al een een goed beeld geven van de veranderingen die door de 
maatregel plaatsvinden. 
Het aantal benodigde onderzoekslocaties is afhankelijk gemaakt van het 
aantal wegbeheerders dat wilde bijdragen aan het onderzoek. Met de keuze 
voor gedragsobservaties werd vanwege de inzet van beschikbare middelen 
(geld en tijd) het aantal wegen dat onderzocht zou kunnen worden beperkt 
tot zes à acht locaties.  
 
Om dit benodigde aantal wegen te verkrijgen zijn selectiecriteria opgesteld. 
Een aantal wegbeheerders is daarmee direct of indirect via lokale 
periodieken, het bulletin SWOVschrift en (de SWOV-stand op) congressen 
benaderd. Een selectiecriterium was dat het ging om erftoegangswegen 
buiten de bebouwde kom in een landelijke omgeving. De wegen mochten 
niet te bochtig (boogstraal, aantal bochten en hoek van de bocht) zijn. Ook 
moest de weg opengesteld zijn voor alle verkeer en moest er een 60 km/uur-
limiet gaan gelden in de nasituatie. De weg moest een beperkte instensiteit 
hebben om de verschillende waarnemingen ook geïsoleerd ten opzichte van 
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elkaar te kunnen waarnemen. Niet alle wegen die gevonden of aangemeld 
werden zijn ook gebruikt. Twee wegen zijn niet gebruikt. Bij de ene duurde 
het te lang voordat de maatregel gerealiseerd ging worden, en bij de andere 
pasten de vormgeving en etmaalintensiteit niet in de onderzoeksopzet. Van 
de zes overgebleven locaties zijn de omgevingskenmerken zowel in de voor- 
als de nasituatie vastgelegd op video. 

2.3. Keuzen bij de uitvoering 

Er is gekozen voor de snelheid en de plaats op de weg (in de dwarsrichting) 
als alternatieve indicatoren voor de verkeersveiligheid. Voor de uitvoering 
van de metingen en observaties van deze indicatoren heeft een oriëntatie bij 
verschillende commerciële bureaus plaatsgevonden. Daarnaast is ook met 
het Verkeerskundig Laboratorium van de sectie Verkeerskunde van de 
Technische Universiteit Delft overlegd.  

2.3.1. Gegevensverzameling 

Aanvankelijk was het plan om de dataverzameling door de wegbeheerders 
zelf te laten uitvoeren. Het is echter anders gelopen. Niet iedere weg-
beheerder heeft snelheidsmeetapparatuur beschikbaar en ook het gebruik 
van verschillende apparatuur kan een verschil in meetresultaat veroorzaken. 
Daarom zijn de snelheidsmetingen steeds door de SWOV met hetzelfde 
radarapparaat uitgevoerd.  
Ook de gedragsobservaties zouden aanvankelijk door de wegbeheerder 
uitgevoerd worden. De voordelen daarvan leken echter niet op te wegen 
tegen de extra kosten om steeds weer verschillende waarnemers te 
instrueren. Daarom is ervoor gekozen om een ‘pool’ van SWOV-waar-
nemers te instrueren. Per locatie zijn de observaties gedaan door twee 
waarnemers.  

2.3.2. Gedragsobservaties 

Bij de gedragswaarnemingen is gekozen voor observatie vanaf een vaste 
locatie, van vijf verschillende typen gebeurtenissen. Verwacht werd dat bij 
die typen gebeurtenissen het effect van de stroken zou blijken uit de 
dwarspositie van de verkeersdeelnemers op de weg. De vijf gebeurtenissen 
zijn: 
1. Vrij rijdende fietser (niet gehinderd door andere voertuigen); 
2. Vrij rijdende auto’s; 
3. Een auto haalt een fietser in; 
4. Een auto komt een andere auto tegemoet; 
5. Een auto komt een andere auto tegemoet met een fietser op het 

ontmoetingspunt. 
 
Op grond van de intensiteit werd verwacht dat er in totaal voldoende waar-
nemingen mogelijk zouden zijn. Maar het inhalen of passeren van fietsers 
vindt verspreid over het gehele wegvak plaats. Waarneming daarvan kan 
niet op een vast punt gebeuren. Daarom liet een fietsende SWOV-mede-
werker zich op een van te voren aangewezen punt passeren om een indruk 
te kunnen krijgen van de reactie van de automobilisten. Waarnemingen 
waarbij twee auto’s tegelijk betrokken zijn bleken niet eenvoudig te 
registreren bij de beperkte intensiteiten. Ook hiervoor geldt dat dergelijke 



 

16  SWOV-rapport R-2003-17 

situaties verspreid voorkomen over het gehele wegvak en niet vanaf een 
vast punt waargenomen kunnen worden. 

2.3.3. Bijsturing onderzoek: afstandmeting 

Nadat op twee wegen de snelheidsmetingen en gedragsobservaties in de 
voorsituatie afgerond waren, is ervoor gekozen ook een afstandmeting uit te 
gaan voeren. Hierbij is bepaald hoeveel ruimte een automobilist neemt tot 
de fietser wanneer hij deze fietser passeert. De gedragswaarnemingen van 
dit type gebeurtenis geven al wel een belangrijke indicatie van deze ruimte, 
maar het opmeten maakt een onderlinge vergelijking tussen de verschil-
lende wegen (met verschillende rijbaan- en strookbreedtes) robuuster. Voor 
de afstandmeting is een klein apparaatje op de fiets van de SWOV-mede-
werker gemonteerd, dat digitaal uit te lezen is (zie Bijlage, Afbeelding B.2). 

2.3.4. Geen videoregistratie 

Videoregistraties zouden naast laterale afstanden tussen fietser en 
passerende auto ook de snelheid en de afstand tot de rand van de 
verharding kunnen bepalen. Omdat de inhaalbewegingen niet op exact 
hetzelfde punt plaatsvinden, zou de camera voortdurend van positie moeten 
veranderen om een bruikbare waarneming te verkrijgen. Dit vereist een 
mobiele waarnemer in een volgauto. Uitwerking van de videobeelden is 
echter erg bewerkelijk als de camera (mee)beweegt of wordt verplaatst.  
Bij een vaste cameraopstellling is in buitenstedelijke situaties een video 
minder goed verdekt op te stellen. Voor opstelling op een hoogte die 
geschikt is voor videoregistratie moet er ten minste een boom of lantaarn-
paal aanwezig zijn. 
De beperkte mogelijkheden om de video verdekt op te kunnen stellen en de 
aan videoanalyse verbonden kosten, maakten dat de keuze niet op video-
registratie en -analyse is gevallen.  

2.3.5. Metingen alleen overdag 

De kantstrookmarkering wil niet alleen de weggebruikers scheiden, maar 
zorgt ook voor geleiding van het verkeer. Deze rol is naar verwachting 
’s nachts belangrijker dan overdag; de geleidende werking van de markering 
zal dan sterker zijn. Automobilisten zullen door de markering’s nachts 
wellicht verder van de berm af rijden dan overdag. Dergelijke effecten zijn 
kenmerkend voor markering in het algemeen en werden in dit onderzoek 
van minder belang geacht. Alle metingen zijn daarom alleen overdag 
uitgevoerd. 

2.4. Combinatie van de resultaten 

De combinatie van de zes verschillende voor- en nastudies moet uitwijzen of 
de aangelegde suggestiestroken een vergelijkbaar resultaat voor de diverse 
wegen geven. Combinatie met het eerdere kantstrokenonderzoek van Van 
der Kooi & Heidstra (1999) moet de vergelijking meer omvang geven. 
Vergelijking met dit eerdere onderzoek zal op detailniveau echter niet 
mogelijk zijn. Aan de hand van de ervaringen van Van der Kooi & Heidstra 
zijn in de voor- en nastudies andere gebeurtenissen geregistreerd en is er 
voor een andere methode van gedragsobservatie gekozen. In het eerdere 
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onderzoek werd van een volgauto met video en een fietsende waarnemer 
gebruikgemaakt. Ook ontbraken de afstandsmetingen in dat onderzoek.  
In dit rapport zijn de snelheidswaarnemingen van beide studies gebruikt om 
een mogelijke relatie met de rijbaanbreedte na te gaan. 
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3. Evaluatie van de bestudeerde maatregel 

Op erftoegangswegen, die bedoeld zijn voor bestemingsverkeer en niet voor 
het doorgaande verkeer, is alle verkeer toegestaan, van voetgangers tot 
trekker-opleggercombinaties. De verschillen in massa en snelheid maken 
een scheiding in ruimte of tijd wenselijk. De onderverdeling van de weg in 
rijloper en suggestiestroken is een aanzet daartoe. In dit hoofdstuk wordt 
deze rijbaanindeling geëvalueerd aan de hand van onderzoeksresultaten uit 
de zes verschillende voor- en nastudies. 

3.1. Positie op de weg 

Bij de gedragswaarnemingen zijn vijf verschillende typen gebeurtenissen 
geobserveerd. Verwacht werd dat de stroken vooral bij die vijf typen 
gebeurtenissen invloed zouden hebben op de de dwarspositie van de 
verkeersdeelnemers op de weg. Nogmaals, het betreft hier geen incidenten 
of conflicten, maar ‘onschuldige’ gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen zijn 
ten opzichte van ongevallen ergens onderaan de onveiligheidspiramide te 
plaatsen (zie Afbeelding 1).  
 

 

Afbeelding 1. Relatieve ernst van de vijf typen gebeurtenissen ten opzichte 
van verkeersongevallen. 

3.1.1. Verzamelde gegevens 

In totaal zijn er op de zes locaties ruim 3600 waarnemingen gedaan. Voor 
de vijf verschillende gebeurtenissen zijn de volgende gegevens bepaald: 
1. dwarspositie van fietsers in vrij rijdende situatie, niet gehinderd door 

andere voertuigen. Hierbij zijn alleen de gegevens van niet-SWOV-
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fietsers gebruikt. Er is ook geregistreerd of fietsers wel of niet naast 
elkaar fietsen, omdat fietsers die naast elkaar fietsen anders in het 
dwarsprofiel fietsen dan alleenfietsende fietsers en er dus een vertekend 
beeld kan ontstaan. 

2. dwarspositie van auto's in vrij rijdende situatie. De verdeling van de 
laterale posities van de auto's over de breedte van de weg, zonder dat 
daarbij interactie is met andere weggebruikers. 

3. dwarspositie van auto's tijdens het passeren van een fietser, 
gecombineerd met de dwarspositie van de fietser. 

4. dwarspositie van één van de auto's in een ontmoetingssituatie met een 
ander motorvoertuig, waarbij geen invloed van fietsers was. Alleen dat 
voertuig werd geregistreerd dat van de waarnemer afreed. 

5. beschrijving van de positie van een auto bij het passeren van een fietser 
wanneer er een ander motorvoertuig aanwezig is. Het inhalen voor of na 
het tegemoetkomende motorvoertuig werd daarbij geregistreerd. 

 
Bij de waarnemingen zijn de posities van de voertuigen in het dwarsprofiel 
ingeschat (zie Afbeelding 2). In de voorsituatie is daarvoor een hulp-
markering aangebracht op de plek waar de strookmarkering zou gaan 
komen. 
 

 

Afbeelding 2. ‘Dwarsdoorsnede’ van gebeurtenis type 3, auto passeert fiets. 

De mogelijke posities van de fietser zijn van links naar rechts:  
− ‘Links buiten’: links over de strookmarkering; 
− ‘Links’: links op de suggestiestrook; 
− ‘Midden’: midden op de suggestiestrook;  
− ‘Rechts’: rechts op de suggestiestrook. 
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De mogelijke posities van de auto op de rijbaan zijn van links naar rechts: 
− ‘Links over’: over de linkermarkering met de linkerwielen; 
− ‘Links’: links van het midden, maar niet over de markering; 
− ‘Midden’: in het midden van de rijloper; 
− ‘Rechts’: rechts van het midden maar links van de markering; 
− ‘Rechts over’: met de rechterwielen over de rechtermarkering. 

3.1.2. Positie van de vrij rijdende fietser 

Wanneer een fietser alleen op de weg fietst, niet gehinderd door andere 
voertuigen, wordt door fietsers na de aanleg gemiddeld meer het midden 
van de strook aangehouden, dus een positie verder van de verhardingsrand 
af en verder van de wegas af. Zwermt de fietser in de voorsituatie meer uit 
over de weg, in de nasituatie wordt in het algemeen de strook gezien als 
‘zijn of haar’ plaats op de weg. Dit is een indicatie voor acceptatie van de 
strook.  

 

Afbeelding 3. Vrij rijdende fietser. 

De afname van het aantal fietsers dat erg dicht op de verhardingsrand fietst, 
is een positieve ontwikkeling, gelet op enkelzijdige fietsongevallen als gevolg 
van van de weg afraken. Over enkelvoudige fietsongevallen is niet veel 
bekend, maar een ruimere marge tot de verharding is beter voor de 
verkeersveiligheid.  
 
Tabel 2 geeft de vergelijking voor en na het aanbrengen van de stroken per 
locatie in getallen weer. Gebeurtenissen met fietsers die naast elkaar 
fietsten zijn niet weergegeven. Daarnaast is per locatie de rijbaanindeling in 
meters aangegeven.  
 
Uit Tabel 2 is op te maken dat fietsers zich niet meer zo sterk erg rechts of 
links ten opzichte van het midden van de suggestiestrook. 
De rijbaanbreedte heeft geen samenhang met het percentage fietsers dat 
links naast de strook fietst.  
De beperkte registratiegraad van enkelzijdige fietsongevallen en het 
beperkte aandeel van de enkelzijdige fietsongevallen in het geheel aan 
ongevallen maakt het ook in toekomstige ongevallenstuidies lastig om te 
zien of deze verschoven positie van ‘vrij rijdende fietsers’ daadwerkelijk 
effect zal hebben op de verkeersveiligheid. 
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Links buiten (%) Rechts op (%) Breedte (m) 
Locatie 

Voor Na Voor Na Strook Rijbaan 
Opmerking 

De Lier 0 0 32,5 9,5 1,2 5,80 Tweede 
nameting; 
sluisjes 
aanwezig  

Zoetermeer 8,9 16,4 11,1 5,5  1,2 4,95 - 

Pijnacker 15,7 0 12,0 5,0 1,1 4,95 Geen rode 
kleur 

Raalte 5,6 3,3 16,7 3,3 1,2 4,80 - 

Hellendoorn 9,5 0 19,0 0 1,3 5,50 - 

Zwolle 13,9 0 16,7 3,6 1,1 5,20 Extra 
randmarkering 

Tabel 2. Dwarspositie van fietsers in voor- en nasituatie, uitgedrukt in 
percentage fietsers dat 'links buiten’ en 'rechts op’ de (denkbeeldige) strook 
rijdt. 

Fietsers naast elkaar  
Anders dan in de rest van Europa, is het in Nederland toegestaan om met 
twee fietsers naast elkaar te fietsen. Hiermee wordt ook het sociale en 
recreatieve element van fietsen onderkend. De ruimte die fietsers dan nodig 
hebben om ongehinderd naast elkaar te kunnen fietsen is circa 1,5 m. Ook 
het inhalen van een fietser door en andere fietser vraagt een ruimte van 
circa 1,5 m.  
Alle in dit onderzoek gebruikte wegen hebben een strookbreedte die echter 
smaller is dan de genoemde 1,5 m. Hiermee wordt een situatie gecreëerd 
die voor twee naast elkaar fietsende fietsers niet geloofwaardig is. 
Daarnaast kunnen stroken van 1,2 à 1,4 m, waarop het fysiek nét mogelijk is 
om met twee fietsers naast elkaar te fietsen, verwarrend zijn. De mogelijk-
heid bestaat dat de suggestie die van de strook uitgaat te sterk is en de 
fietser aan de autorijloperkant er geforceerd binnen wil blijven. Dit is een 
onwenselijke situatie. Verwacht wordt dat automobilisten de autorijloper ook 
als de hunne zullen zien, zeker als de suggestiestrook breed genoeg lijkt om 
plaats te bieden aan twee fietsers. Voor hen is de situatie waarin de 
binnenste fietser wel op de autorijloper zou fietsen een onverwachte en 
daarmee een onwenselijke. Fiets(suggestie)stroken van 1,5 m en een 
autorijloper van minimaal 2,5 m vergen dus een behoorlijke minimale 
breedte voor een erftoegangsweg van 5,5 m. 

3.1.3. Positie van de vrij rijdende automobilist 

Tabel 3 laat zien dat motorvoertuigen in de nasituatie over het algemeen iets 
verder uit van de rand van de verharding rijden en dus de eigen rijloper 
aanhouden. Deze verandering lijkt gunstig voor fietsers, omdat er minder 
motorvoertuigen op hun strook rijden. 
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Afbeelding 4. Vrij rijdende automobilist. 

Locatie Rijbaanbreedte (m) Voor, % ‘rechts over’ Na, % ‘rechts over’ 

De Lier 5,80 75 51 

Zoetermeer 4,95 75 49 

Pijnacker 4,95 65 49 

Raalte 4,80 77 76 

Hellendoorn 5,50 72 74 

Zwolle 5,20 51 69 

Tabel 3. Percentage van de motorvoertuigen dat op de meest rechter positie 
reed, rechts over de markering. 

3.1.4. Positie van de automobilist die fietser passeert 

Uit het onderzoek van Van der Kooi & Heidstra (1999) bleek dat het 
merendeel van de fietsers midden op de strook fietste en niet uitweek 
wanneer ze werden ingehaald door een auto. Ook de SWOV-medewerkers 
die zich in deze reeks voor- en nastudies lieten passeren, reden zoveel 
mogelijk midden op de suggestiestrook. De resultaten van deze 
gedragsobservaties geven daarmee de verandering in gedrag van de 
automobilist weer.  

 

Afbeelding 5. Automobilist passeert fietser. 

De passerende automobilisten wijken in aanwezigheid van stroken minder 
uit naar de meest verre positie links (zie Afbeeldingen 6 en 7). Vermoedelijk 
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gaat van de suggestiestrook aan de linkerkant van de passerende 
automobilist een naar rechts duwende invloed uit. De automobilist lijkt 
rekening te houden met een fietser die uit de tegenovergestelde richting kán 
komen, maar bij de waarnemingen niet aanwezig was. Het aantal keren dat 
er relatief dichtbij werd ingehaald verschiltt niet belangrijk in de voor- en 
nasituatie. 
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Afbeelding 6. Positie van de automobilisten die in de voorsituatie een fietser 
passeren. 
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Afbeelding 7. Positie van de automobilisten die in de nasituatie een fietser 
passeren. 

3.1.5. Positie van één van elkaar tegemoetkomende automobilisten 

De autorijlopers zijn zo smal dat twee elkaar passerende auto’s altijd ook 
gebruikmaken van de suggestiestrook. Dit doet afbreuk aan de idee dat de 
suggestiestrook alleen bedoeld is voor fietsers. Als de intensiteit relatief 
hoog is en automobilisten regelmatig naar de suggestiestrook moeten 
uitwijken verliest het begrip '(auto)rijloper' zijn inhoud.  
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Afbeelding 8. Twee elkaar tegemoetkomende automobilisten. 

3.1.6. Positie van automobilist die fietser passeert met tegenliggend motorvoertuig aanwezig 

Deze gebeurtenis werd gezien als de gevaarlijkste, omdat er interactie is 
tussen drie verschillende weggebruikers (in plaats van twee). Er moet door 
de automobilisten een afweging gemaakt worden over het passeren van de 
fietser. Doet hij dat voor, na of eventueel tijdens het moment dat hij de 
tegenliggende auto passeert?  
Gedurende de zes voor- en zes nastudies zijn er slechts 160 waarnemingen 
van dit type gebeurtenis gedaan. In ongeveer 90% van de gevallen wachtte 
de automobilist achter de fietser totdat de tegenliggende auto voorbij was. 
In slechts 10% passeerden de twee auto’s en fietser elkaar tegelijkertijd. 
Deze waarneming is vooral gedaan op de breedste weg, de Hoogweg in 
De Lier. Dit type gebeurtenis is het moeilijkst te conditioneren en te 
registreren. Er zijn geen afstanden gemeten en de gebeurtenis is zo weinig 
geregistreerd dat vergelijking voor en na aanleg van de stroken weinig 
oplevert. De moeilijkere registratie zou daarbij de kans op fouten ook groter 
maken.  

 

Afbeelding 9. Twee elkaar tegemoetkomende automobilisten met een fietser 
op het ontmoetingspunt. 
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3.2. Rijsnelheid 

3.2.1. Verzamelde gegevens 

De snelheidsmetingen zijn per onderzochte weg in de voor- en nasituatie op 
dezelfde locatie uitgevoerd, met een 13 Ghz infrarood miniradar. Dit is geen 
gebruikelijke frequentie voor radardetectoren. De kans is daarom zeer klein 
dat autobestuurders via hun detector de radar hebben gesignaleerd en hun 
snelheid daarop hebben verlaagd. Er werd rekening gehouden met de 
aanwezigheid van bochten en zijwegen die de meting zouden kunnen 
verstoren. De metingen werden zo onopvallend mogelijk gedaan, waarbij de 
mate van onopvallendheid in de voor- en nasituatie gelijk was. 
 
De volgende gegevens zijn zo beschikbaar gekomen: 
− het aantal snelheidsmetingen; 
− het aantal en percentage overtredingen; 
− de hoogst gemeten snelheid; 
− de gemiddelde snelheid en de standaardafwijking; 
− de scheefheid van de verdeling; 
− de 15de en 85ste percentielsnelheid (V15 en V85) 
− de gemiddelde snelheid en standaardafwijking in ‘free flow’-situatie; 
− het aandeel ‘free flow’-verkeer van het totaal. 
 
De 15- en 85-percentielsnelheden zijn de snelheden die door respectievelijk 
15 en 85 procent van het gemeten verkeer niet overschreden worden. Van 
individuele snelheden die meer dan vijf seconden na elkaar gemeten zijn is 
aangenomen dat ze niet door hun voorganger belemmerd zijn en dat de 
bestuurders zelf hun snelheid kozen (TRB, 1985). Er is dan sprake van een 
zogenaamde ‘free-flow’-snelheid. 
 
De snelheidsgegevens uit het kantstrokenonderzoek van Van der Kooi & 
Heidstra (1999) zijn met vergelijkbare apparatuur verzameld. De registratie-
methode was echter zodanig dat verschillende typen voertuigen 
onderscheiden konden worden en dat het verkeer in beide richtingen 
geregistreerd werd. Ook was de ondergrens van de registratie 10 km/uur in 
plaats van 20 km/uur zoals in de voor- en nastudies het geval was. De 
snelheden zoals die in het kantstrokenonderzoek van Van der Kooi & 
Heidstra (1999) zijn gemeten zijn hier daarom herberekend om ze beter 
vergelijkbaar te maken met de voor- en nastudies. In dat kantstroken-
onderzoek zijn niet de vrije snelheden geregistreerd zoals in deze voor- en 
nastudies. 

3.2.2. Resultaten 

In Tabel 4 zijn de snelheidsgegevens en de strookbreedtes van de 
verschillende locaties opgenomen. De snelheidsmetingen vertonen weinig 
onderlinge consistentie. Er is geen algemene relatie gevonden tussen de 
gemiddelde snelheid en de wegbreedte of de strookbreedte (zie ook 
Afbeelding B.3).  
Behalve op de locatie in Pijnacker, daalt de gemiddelde snelheid op de 
onderzoekslocaties met enkele kilometers per uur door aanleg van de 
stroken. Voor de geringe stijging van de gemiddelde snelheid in Pijnacker 
kon geen sluitende verklaring worden gevonden. 
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Breedte (m) Gemiddelde snelheid 
(km/uur) 

Standaard-
afwijking 

>80 km/uur 
(%) 

>60 km/uur 
(%) 

Locatie 

Strook Rijbaan Rijloper Voor Na Na Voor Na  Voor Na 

N.-Spierdijkerweg 0,68 5,05 3,69 - 57,7 9,8 - 3,0 - - 

Noordervaartgm - 3,90 3,90 - 61,0 18,5 - 14,0 - - 

Zuiderweg 0,77 4,40 2,86 - 53,8 14,8 - 2,3 - - 

Maasdijk 1,15 5,15 2,85 - 59,4 13,7 - 5,2 - - 

Gerbenesseweg 0,70 4,65 3,25 - 75,8 15,5 - 40,1 - - 

Wellestrijpsedijk 0,85 5,15 3,45 - 67,4 15,3 - 18,2 - - 

Baaiweggm - 4,20 4,20 - 58,8 14,7 - 5,8 - - 

Olzendedijkgm - 4,48 4,48 - 62,6 15,0 - 8,6 - - 

Kuyerhuisln 0,95 4,98 3,08 - 50,8 5,7 - 0,0 - - 

Renswoudse-
straatweg 

1,15 5,20 2,90 - 69,1 16,2 - 22,3 - - 

Ypeloweg 1,00 5,63 3,63 - 61,6 9,9 - 6,6 - - 

Cromstrijensedijk 0,83 5,30 3,64 - 65,9 8,8 - 8,4 - - 

De Liersl 1,2 5,80 3,40 51,9 50,3 10,3 - - 14,7 13,2 

Zoetermeerpl 1,2 4,95 2,55 70,5 53,0 10,1 - - 77,2 19,5 

Pijnacker 1,1 4,95 2,75 51,8 56,8 15,9 - - 29,8 37,8 

Raaltepl 1,2 4,80 2,40 74,1 68,0 11,9 28,4 14,3 90,4 74,0 

Hellendoornpl 1,3 5,50 2,90 76,5 58,7 10,5 40,2 1,3 - 44,6 

Zwolle 1,1 5,20 3,00 69,8 68,4 13,3 16,6 15,1 81,6 75,5 

gm = geen markering; pl = plateaus aanwezig; sl = sluisjes aanwezig 

Tabel 4. Gegevens over wegkenmerken en rijsnelheden op de zes onder-
zoekslocaties en op locaties van het eerdere kantstrokenonderzoek (Van der 
Kooi & Heidstra, 1999). 

3.3. Afstand tussen fietser en passerende automobilist 

De laterale afstandmeting tussen de SWOV-fietser en een passerende auto 
is pas in een later stadium van het onderzoek (na twee afgeronde voor-
studies) toegevoegd aan de gedragsobservaties en de snelheidsmetingen. 
Van vier wegen is deze afstand zowel in de voor- als in de nasituatie 
gemeten. Uitgangspunt was daarbij dat er voor een goede indruk van de 
passeerafstanden, per situatie minstens 30 metingen moesten worden 
gedaan. Deze metingen zijn een aanvulling op de gedragswaarnemingen 
van ‘gebeurtenis type 3’. 
 
Tabel 5 laat zien dat na aanleg van de stroken, de automobilist een iets 
kleinere dwarsafstand tot de fietser kiest. Bij gelijkblijvende rijsnelheid is zo’n 
kleinere afstand niet gunstig voor de veiligheid van de fietser.  
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Aantal 
waarnemingen 

Gemiddelde afstand 
(m) 

Minimale afstand 
(m) 

Locatie Rijbaan-
breedte 

(m) 
Voor Na Voor Na Voor Na 

De Lier 5,80 - 89 - 1,59 - 1,03 

Zoetermeer 4,95 - 53 - 1,48 - 0,94 

Pijnacker 4,95 58 73 1,63 1,60 1,01 0,99 

Raalte 4,80 38 74 1,60 1,52 1,04 0,98 

Hellendoorn 5,50 40 52 1,73 1,68 1,15 1,06 

Zwolle 5,20 45 89 1,74 1,59 0,95 0,84 

Tabel 5. Dwarsafstanden tussen fiets en passerende auto in voor- en 
nasituatie. 

3.4. Rijsnelheid en dwarsafstand 

Verwacht wordt dat er een verband is tussen het verschil in snelheid tussen 
auto en fietser, de passeerafstand, en de veiligheid. Bij grotere snelheids-
verschillen is er een ruimere afstand noodzakelijk om eenzelfde ‘veiligheids-
niveau’ te verkrijgen als bij een kleiner snelheidsverschil. Deze relatie tussen 
passeersnelheidsverschil en passeerafstand kon echter niet worden 
beschouwd omdat de passeersnelheden niet zijn gemeten. Een dergelijke 
snelheidsmeting was praktisch niet mogelijk.  
 
Al met al geven de onderzoeksresultaten twee indicaties. Er is een indicatie 
dat de gemiddelde rijsnelheid heel beperkt afneemt en tevens dat de afstand 
tussen een fietser en een passerende auto kleiner wordt.  
Uit Tabel 1 kan worden afgelezen dat motorvoertuigen bij circa driekwart van 
de ongevallen betrokken zijn. Een verlaging van de gemiddelde snelheid zal 
daarom van invloed zijn op driekwart van de ongevallen.  
Het aandeel van de ongevallen waarbij zowel motorvoertuigen als langzaam 
verkeer betrokken is, bedraagt volgens Tabel 1 ruim een kwart van het 
totaal. Onder de noemer ‘langzaam verkeer’ valt meer dan alleen de fietser 
en onder dit type ongeval valt zeker meer dan een conflict dat voortkomt uit 
het passeren van een fietser door een auto. De afname van de passeer-
afstand heeft daarmee potentieel betrekking op een veel kleinere groep 
ongevallen dan waarop een snelheidsreductie van toepassing zou zijn. 
De voorzichtige conclusie zou dan ook kunnen zijn dat het gunstige effect 
van de snelheidsreductie waarschijnlijk de overhand zal hebben boven het 
ongunstige effect van de afgenomen passeerafstand. De werkelijke omvang 
van het effect van suggestiestroken kan echter pas geruime tijd na de 
realisatie worden achterhaald met behulp van een ongevallenanalyse. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 

4.1. Gericht op de onderzoeksopzet 

Bij deze evaluatie van de effecten van suggestiestroken op de verkeers-
veiligheid is gebruikgemaakt van indirecte veiligheidsindicatoren. Een ‘harde’ 
uitspraak over de uiteindelijke effectiviteit van de voorziening kan pas 
worden gedaan na een ongevallenanalyse. Voor een goede vergelijking zijn 
echter ongevalsgegevens nodig van een aantal jaren na aanleg van de 
stroken.  
Er wordt dan ook aanbevolen om de ongevallen in de nasituatie op den duur 
te vergelijken met die in de voorsituatie. Dit is mogelijk binnen de evaluatie 
van de 60 km/uur-zones door de Unie van Waterschappen, mits de 
ongevallencijfers daarbij voldoende worden gedetailleerd. Omdat de stroken 
niet alleen effect hebben op fietsers, is het ook van belang andere 
ongevallen te beschouwen dan die waarbij een fietser betrokken is. 
 
Twee aspecten zijn in deze serie onderzoeken onderbelicht gebleven.  
Ten eerste is de weggebruikers niet expliciet gevraagd naar hun mening. 
Door bij gebruikers (en eventueel niet-gebruikers die wegen met stroken 
kunnen mijden) naar hun mening over de suggestiestroken te vragen kan 
een beeld worden gevormd van de subjectieve verkeersveiligheidsbeleving. 
Ten tweede zijn er ‘s nachts geen metingen uitgevoerd. Naar verwachting 
speelt ’s nachts de markering een belangrijke rol bij de geleiding van het 
verkeer.  
Wellicht dat in vervolgonderzoek aandacht aan deze twee aspecten kan 
worden gegeven. 
 
De gedragsobservaties zijn uitgevoerd door waarnemers. Dit maakte het 
mogelijk om flexibel om te gaan met onvoorziene gebeurtenissen tijdens de 
waarnemingen. Daarnaast maakten de lage intensiteiten op de wegen een 
automatische registratie niet noodzakelijk.  
Bij hoge rijsnelheden blijken de ‘menselijke’ waarnemingen echter wel 
moeilijker te zijn. Bovendien is het wenselijk om bij een latere evaluatie nog 
andere gegevens te verzamelen, zoals bijvoorbeeld de passeersnelheid 
(voor een mogelijk verband met de passeerafstand). Videoregistratie, 
eventueel gekoppeld aan automatische uitlezing, moet daarom als een 
serieus alternatief worden gezien voor het vastleggen van gebeurtenissen. 
Een camera kan soms bij video-opnames niet verdekt worden opgesteld. Als 
de video-opstelling in de voor- en in de nasituatie evenveel opvalt is dit geen 
werkelijk nadeel.  
Voor een vervolgstudie bevelen we het (aanvullend) gebruik van 
videoregistratie aan. 

4.2. Gericht op de maatregel 

Er gaat een kanaliserende werking uit van de stroken. De fietser werd 
minder gezien op de uiterste posities helemaal rechts en ver naar links, 
buiten de suggestiestrook. De fietser waaiert als het ware veel minder uit 
over de verharding, maar verkiest het om op de voor hem bedoelde strook te 
fietsen. De fietser maakt gebruik van de gehele strook. Daar waar zonder de 
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strook ook veel erg rechts op de verharding werd gereden, werd met de 
voorziening verder uit de verhardingsrand gereden. Het verder van de 
verhardingsrand af fietsen is een positief resultaat.  
 
Zowel de fietsers als de automobilisten houden rekening met de stroken en 
lijken deze te accepteren. Ook dit is een positief effect. Fietsers kiezen 
ervoor om op de suggestiestrook te fietsen en motorvoertuigen kiezen er in 
veel gevallen voor om niet over de tegenoverliggende strook te rijden bij het 
passeren van een fietser.  
Acceptatie staat echter niet gelijk aan veiligheid. Het beter ‘eigen strook 
houden’ heeft als nadelig gevolg dat de gemiddelde en minimale passeer-
afstand tussen een auto en een fietser iets afneemt. In hoeverre deze 
afname met enkele centimeters ernstig is, is nog niet bekend. Lopend 
ongevallenonderzoek zal daar over enige tijd meer duidelijkheid over kunnen 
geven. Daarbij dient de mate van detaillering van de verkregen ongevallen-
cijfers wel op deze vraag te worden afgestemd.  
 
De rijsnelheid lijkt - zij het zeer beperkt - af te nemen als gevolg van de 
stroken. Dit is een positieve ontwikkeling die, hoe beperkt ook, positief van 
invloed is op bijna alle typen ongevallen. 
 
De vraag is vervolgens of de rijbaan met rijloper op erftoegangswegen 
buiten de bebouwde kom aan te bevelen is en in ontwerprichtlijnen moet 
komen als dé manier om dit wegtype te markeren. De onderzoeksresultaten 
wijzen erop dat de verkeersveiligheid enigszins verbetert door deze vorm 
van markering. Daarnaast is uniformering van het wegbeeld binnen een 
wegtype een belangrijk motief om de wegcategorisering te benadrukken. Op 
deze categorie wegen gebruiken auto’s en fietsen dezelfde rijbaan met grote 
verschillen in rijsnelheid bij passeren en tegemoetkomen. De herken-
baarheid van deze situatie neemt toe door een markering die de plaats van 
de auto (rijloper) en de fiets (strook) nadrukkelijk aanduidt. Daarom beveelt 
de SWOV deze vorm van markering aan voor alle erftoegangswegen buiten 
de bebouwde kom. Later zal uit het ongevallenonderzoek blijken of deze 
maatregel het aantal ongevallen inderdaad positief beïnvloedt. 
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5. Discussie 

In het voorgaande is ingegaan op de metingen en de evaluaties van de 
suggestiestroken. Een aantal aandachtspunten die toch een relatie met de 
stroken staan bleef daarbij onbehandeld, onder meer omdat er geen 
onderzoek naar was gedaan. In dit hoofdstuk komen - zonder volledig te 
willen zijn - enkele van die onderwerpen naar voren om een aanzet te geven 
voor verdere discussie over de stroken. 
 
‘Bijzondere’ stroken 
Van een rijloper met uitwijkstroken is sprake wanneer er geen fietsverkeer 
op de hoofdrijbaan is toegestaan. In het geval van een geslotenverklaring is 
er vrijwel altijd een verplicht fietspad aanwezig. Uitwijkstroken worden van 
de hoofdrijbaan afgescheiden door een onderbroken markering. Suggestie-
stroken lijken op uitwijkstroken. Wat de uniformiteit en herkenbaarheid 
betreft, lijkt het gecombineerd gebruiken van beide vormen niet voor de 
hand te liggen.  
 
Kantstroken en suggestiestroken realiseren geen bijzondere situatie 
waaraan fietsers rechten zouden kunnen verlenen. De suggestie wordt 
echter wel gewekt met de rode kleur die veelvuldig op ‘echte' fietsstroken 
wordt toegepast.  
 
Voetgangers 
De erftoegangswegen zijn open voor alle verkeer, inclusief voetgangers. 
Over de voetganger in relatie met een situatie met of zonder stroken is 
weinig bekend. Het kan zijn dat de stroken uitnodigen tot extra gebruik door 
sporters of recreanten, bijvoorbeeld vanwege vermeende verkeersveiligheid. 
Ook is het onbekend of voetgangers zich met kantstroken of suggestie-
stroken anders zullen gedragen dan in een situatie zonder. Voetgangers zijn 
in de zes onderzochte voor- en nastudies slechts incidenteel waargenomen 
en niet als een aparte gebeurtenis geregistreerd. Verwacht wordt dat dit niet 
alleen van het overige verkeer afhangt, maar ook van de gesteldheid van de 
berm en de bereidheid van de verharding af te gaan bij naderend ander 
verkeer (en de anticipatie van het gemotoriseerd verkeer daarop). Het is niet 
waarschijnlijk dat gedrag van voetgangers op de stroken ook bij langdurige 
waarnemingen te meten is. 
 
Fietsintensiteit en vrijliggende voorziening 
De publicatie Tekenen voor de fiets (CROW, 1993) beveelt een vrijliggend 
fietspad aan op gebiedsontsluitende wegen met hoge rijsnelheden. Deze 
aanbeveling geeft echter geen indicatie van fietsintensiteiten. Als de 
onderzochte wegen de categorie 'gebiedsontsluitingsweg' zouden hebben, 
dan ware volgens de aanbeveling een vrijliggend fietpad gewenst (ondanks 
het geringe aantal passerende motorvoertuigen). De onderzochte wegen 
hebben echter de 'erftoegangsfunctie' en dan is volgens Duurzaam Veilig, 
onder gelijke omstandigheden, een fietspad ongewenst. Deze discrepantie 
tussen aanbevelingen zal blijven bestaan zolang niet alle relevante 
aanbevelingen voor wegontwerpers zijn aangepast aan de duurzaam-veilig-
eisen. 
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De intensiteit van het gemotoriseerde verkeer is een belangrijke verklarende 
factor voor het aantal ongevallen. Verwacht wordt dat ook de intensiteit van 
de fietsers een rol speelt. Verwacht wordt dat bij lage fietsintensiteiten de 
fietser voor de automobilist onverwacht komt. Juist op wegen met een lage 
fietsintensiteit kunnen de stroken de automobilist opmerkzaam maken op de 
mogelijke aanwezigheid van een fietser. Dat lijkt beter dan dat een 
automobilist zijn gedrag en snelheid pas aanpast op het moment dat hij de 
eerste fietser tegenkomt. Bij hogere fietsintensiteiten komt wellicht een 
vrijliggende fietsvoorziening in aanmerking. 
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Bijlage Afbeeldingen 

 

 
Afbeelding B.1. Weg met rijloper en fietssuggestiestroken in Hellendoorn. 
 
 

 
Afbeelding B.2. Ultrasone afstandsmeter gemonteerd op de SWOV-fiets. 
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Afbeelding B.3. Rijsnelheid en rijbaanbreedte in de zes voor- en nastudies 
en in het kantstrokenonderzoek (Van der Kooi & Heidstra, 1999).  
‘Vvoor’ betreft de voorsituaties van de zes bestuideerde locaties en 'geen 
strook' de drie locaties zonder stroken uit het kantstrokenonderzoek. De 
snelheid in de situaties mét strook zijn onderscheiden in ‘bijzonder’ (vier 
locaties hebben in de nasituatie behalve suggestiestroken ook nog plateaus 
of sluisjes) en 'Vgem', de gemiddelde snelheid op de overige locaties uit 
deze stdie en het kantstrokenonderzoek. 
 
 


