
Ontwikkeling  
Netwerk Safety Index  
gemeente Amsterdam

R-2017-10





 

R-2017-10   
Dr. G.J. Wijlhuizen, ir. J.W.H. van Petegem, ing. G. Schermers, 
ir. J. de Bruin, prof. dr. J.J.F. Commandeur & ing. V. Kars  
Den Haag, 2017 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV 

 

Ontwikkeling Netwerk Safety Index 
gemeente Amsterdam 

   
 



 

De informatie in deze publicatie openbaar. Overname is alleen toegestaan met bronvermelding. 
 
Alle rechten met betrekking tot CycleRAP (waaronder de methodiek, bijbehorend instrument en deze 
uitgave) berusten bij de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB. Niets uit deze uitgave, de 
methodiek en bijbehorend instrument mag worden verspreid of verveelvoudigd zonder schriftelijke 
toestemming vooraf van de ANWB. 
 
 
 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV 
Postbus 93113 
2509 AC Den Haag 
Telefoon 070 317 33 33 
Telefax 070 320 12 61 
E-mail info@swov.nl 
Internet www.swov.nl 

Documentbeschrijving 
 
 
Rapportnummer: R-2017-10   
Titel: Ontwikkeling Netwerk Safety Index gemeente Amsterdam  
Auteur(s): Dr. G.J. Wijlhuizen, ir. J.W.H. van Petegem, ing. G. Schermers, 

ir. J. de Bruin, prof. dr. J.J.F. Commandeur & ing. V. Kars   
Projectleider: Dr. G.J. Wijlhuizen 
Projectnummer SWOV: E15.14 
Projectcode opdrachtgever: Inkoopordernummerr 36701357 
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam 
 
 
Trefwoord(en): Cycling; cyclist; bicycle; moped; moped rider; road network; cycle 

track; traffic; safety performance indicator; SPI; accident; accident 
rate; injury; severity (accid, injury); evaluation (assessment); 
measurement; SWOV. 

Projectinhoud: Dit rapport doet verslag van het wetenschappelijk onderzoekswerk 
dat is uitgevoerd om een Network Safety Index (NSI) te 
ontwikkelen voor 50km/uur-wegen in Amsterdam. In deze NSI zijn 
infrastructuurkenmerken en verkeersintensiteiten als variabelen 
opgenomen. Aan de hand van deze variabelen en hun 
weegfactoren kunnen NSI-scores worden berekend die 
aanwijzingen geven voor verschillen in de mate van 
verkeersveiligheid van straten.  

Aantal pagina’s: 54 + 71 
Uitgave: SWOV, Den Haag, 2017 
 



 

SWOV-rapport R-2017-10    3 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV – Den Haag 

Samenvatting 

De gemeente Amsterdam voert een proactief risicogestuurd 
verkeersveiligheidsbeleid (Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021, 
Gemeente Amsterdam, 2016). Een belangrijke reden voor de toenemende 
belangstelling voor de proactieve aanpak is dat de registratie van 
verkeersongevallen sinds 2009 te wensen overlaat, waardoor de kwaliteit 
van de beschikbare gegevens onvoldoende is. 
 
In dit rapport wordt verslag gedaan van het wetenschappelijk onderzoeks-
werk dat is uitgevoerd door SWOV in samenwerking met ANWB en de 
gemeente Amsterdam om een Network Safety Index (NSI) te ontwikkelen 
voor 50km/uur-wegen in Amsterdam. De keuze voor 50km/uur-wegen is 
gemaakt omdat in steden op deze wegen de meeste ernstige 
verkeersongevallen plaatsvinden. 

Hoofduitkomst 

Het in dit rapport beschreven onderzoek is erop gericht om te komen tot een 
zo eenvoudig mogelijk hanteerbaar instrument (NSI) waarvan is aangetoond 
dat het een score ‘relatief onveilig’ geeft voor alle 50km/uur-locaties waar het 
ook relatief onveilig is, in termen van aantallen verkeersongevallen per 
weglengte. 
 
De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is een (NSI-)formule waarin 
infrastructuurkenmerken en verkeersintensiteiten als variabelen zijn 
opgenomen. Al deze variabelen leveren multivariaat een significante 
bijdrage aan de samenhang met verkeersongevallen (zoals door de 
ambulance geregistreerd). Aan de hand van deze variabelen en hun 
weegfactoren kunnen NSI-scores worden berekend die aanwijzingen geven 
voor verschillen in de mate van verkeersveiligheid van straten.  
 
De formule en de daaruit voortkomende NSI-scores hebben met dit 
onderzoek een aantoonbare empirische basis verkregen. Het is vastgesteld 
dat er een relatie is van bepaalde kenmerken en intensiteiten met 
verkeersongevallen. Een onderscheid in ongevallen met verschillende 
letselernst levert geen verschillende NSI op. 
 
Omdat de verzamelde gegevens van infrastructurele kenmerken en NSI-
scores in een database zijn gekoppeld aan geografische coördinaten, is het 
mogelijk om kenmerken – afzonderlijk en in combinatie – en NSI-scores 
beeldend weer te geven in GIS-kaarten. 
 
Hieronder worden de belangrijkste elementen van het onderzoek: methode, 
resultaten en afzonderlijke conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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Doelstelling 

Het onderzoek is erop gericht om een zo eenvoudig mogelijk hanteerbaar 
instrument (NSI) te ontwikkelen waarvan is aangetoond dat het een score 
‘relatief onveilig’ geeft voor alle locaties waar het ook relatief onveilig is, in 
termen van aantallen verkeersongevallen per weglengte. De NSI is 
gebaseerd op een gewogen combinatie van kenmerken van infrastructuur 
en verkeersintensiteiten. 

Methode van onderzoek 

Bouwstenen van NSI 
De bouwstenen voor de NSI zijn kenmerken van de infrastructuur (weg- en 
fietsinfrastructuur) van 50km/uur-wegen in Amsterdam in combinatie met 
intensiteitsgegevens van fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer op de 
betreffende wegen en verkeersongevallen die op deze wegen hebben 
plaatsgevonden. 
 
Kenmerken van weginfrastructuur zijn verzameld met de instrumenten: 
− Duurzaam Veilig-meter (DV-Meter); 
− Veilige Snelheden, Geloofwaardige Snelheidslimieten (VS/GS). 
 
Kenmerken van fietsinfrastuctuur zijn verzameld met het instrument:  
− CycleRAP (bètaversie) 
 
De inhoud van bovengenoemde instrumenten staat in de Bijlagen 1 en 2. 
 
Intensiteitsgegevens zijn afkomstig van de volgende bronnen: 
− Verkeersmodel Amsterdam (gemotoriseerd verkeer) 
− Fietstelweken 2015 en 2016 gemiddeld (fietsverkeer). 
 
Verkeersongevallen (N=9840) zijn afkomstig van ambulanceregistratie 2009-
2012. Van de ongevallen is de straatnaam bekend waar het ongeval heeft 
plaatsgevonden. 
 
Gegevensverzameling 
De gegevensverzameling van infrastructuurkenmerken vond plaats door 
getrainde beoordelaars aan de hand van Cyclomediabeelden van wegen. 
Per 25 m van elke straat werden alle kenmerken beoordeeld en ingevoerd in 
de computer. Dit werk heeft plaatsgevonden in oktober en november 2015 
(deel 1) en oktober en november 2016 (deel 2) van in totaal 622 
verschillende 50km/uur-wegen; in totaal ca. 500 km. 
 
Van de 622 wegen waren de ongevallen (N=9840) van ambulanceregistratie 
2009-2012 bekend. Dat impliceert dat we de samenhang tussen 
infrastructuurkenmerken en ongevallen per straat konden onderzoeken (en 
niet per 25 m van een straat omdat we de locatie van de ongevallen niet met 
een nauwkeurigheid van 25 m kenden). 
 
Per straat waren de intensiteiten bekend, de lengte van de straat, het aantal 
verkeersongevallen en voor elke straat is een aantal uit verscheidene 
kenmerken samengestelde scores geconstrueerd. Het gaat om de volgende 
variabelen: 
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Fietsinfrastructuur: 
− Kwaliteit-score; aandeel onveilige 25m-locaties/km; 
− Hoogte-en-lengteprofiel-score; aandeel onveilige 25m-locaties/km;  
− Obstakel-score; aandeel onveilige 25m-locaties/km; 
 
Weginfrastructuur: 
− DV-meter-score: aandeel onveilige 25m-locaties/km; 
− VS-score: aandeel onveilige 25m-locaties/km; 
− GS-score: aandeel onveilige 25m-locaties/km; 
− Aantal grote kruispunten /km1; 
− Aantal rotondes/km; 
− Aantal kleine kruispunten/km; 
− Tram en/of Bus aanwezig in betreffende straat (Ja/Nee) 
 
De eerste analyse was erop gericht om een formule te maken waarmee per 
weg een NSI-score kan worden berekend. Daarvoor zijn in totaal 367 van de 
6222 straten in een multivariate regressieanalyse betrokken waarbij gezocht 
is naar de wijze waarop infrastructuurkenmerken in combinatie met elkaar 
samenhangen met het aantal verkeersongevallen per km weglengte. Bij de 
analyses hebben we gebruikgemaakt van gegeneraliseerde lineaire 
regressiemodellen waarbij voor het aantal ongevallen is uitgegaan van een 
negatief binomiale verdeling.  
 
In de tweede analyse is met de formule voor elke weg een NSI-score 
berekend die de mate van verkeersveiligheid uitdrukt. Vervolgens is 
nagegaan in welke mate door de NSI als relatief (on)veilig beoordeelde 
wegen (met de NSI-score) ook op basis van de het aantal ongevallen per 
weglengte als relatief (on)veilig wordt geclassificeerd. Daarbij is de mate van 
samenhang tussen de NSI-score en de ongevallendichtheid bepaald en is 
aandacht besteed aan aspecten van nauwkeurigheid (sensitiviteit en 
specificiteit) van de NSI. De sensitiviteit van de NSI geeft aan welke 
proportie van de werkelijk onveilige straten door de NSI als onveilig wordt 
beoordeeld. De specificiteit van de NSI geeft aan welke proportie van alle 
werkelijk veilige straten door de NSI als veilig wordt beoordeeld. 

Resultaten 

Uit de multivariate analyses is naar voren gekomen dat de volgende 
variabelen een significante samenhang hebben met het aantal ongevallen 
per weglengte. Dat zijn, naast de beide intensiteiten (fiets, auto):  
 
Weginfrastructuur: 
− GeloofwaardigeSnelheid-score (GS): aandeel onveilige 25m-locaties/km; 
− Aantal kleine kruispunten /km3; 
− Aantal rotondes/km; 
− Tram en/of bus aanwezig in betreffende straat 
 

                                                      
1 De lengtemaat (‘km’) die voor de Grote en Kleine kruispunten en voor de rotondes is gebruikt, 
is de totale lengte van de betreffende straat inclusief de ruimte die de kruispunten zelf innemen. 
2 De belangrijkste reden om de resterende 255 straten niet mee te nemen was dat ze niet over 
hun totale lengte een snelheidslimiet bleken te hebben van 50 km/uur. 
3 De lengtemaat (‘km’) die voor de Grote en Kleine kruispunten en voor de rotondes is gebruikt, 
is de totale lengte van de betreffende straat inclusief de ruimte die de kruispunten zelf innemen. 
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Fietsinfrastructuur: 
− Hoogte-en-lengteprofiel-score; aandeel onveilige 25m-locaties/km;  
− Obstakel-score; aandeel onveilige 25m-locaties/km; 
 
Voor elk van de variabelen geldt dat ze een significant verband hebben met 
de ongevallendichtheid. Daarbij is de weegfactor (coëfficiënt) positief voor 
vrijwel elk van de variabelen in het model. Dat wil zeggen dat bij 
toenemende dichtheid van onveilige locaties of verkeersintensiteit, er ook 
een toename is van de verkeersongevallendichtheid (het aantal ongevallen 
per weglengte). Het resulterende NSI-model is een formule waarmee op 
basis van de bekende infrastructuurkenmerken en intensiteiten een NSI-
score kan worden berekend. Deze score is een indicatie voor de mate van 
verkeersonveiligheid; een hogere score wijst op een grotere mate van 
onveiligheid. 
 
De gevonden samenhang tussen de NSI-score en de verkeersongevallen-
dichtheid (Pearson-correlatie) is R=0,72; significant afwijkend van nul 
(p<0,00). De verklaarde variantie R² is 0,52. Dit houdt in dat 52% van de 
variantie van de NSI-score verklaard wordt door de variantie in de 
verkeersongevallendichtheid. 
 
De NSI heeft een relatief hoge mate van specificiteit (92%) en een relatief 
lage sensitiviteit (69%). Het blijkt dat ‘werkelijk’ veilige straten in hoge mate 
door de NSI als veilig worden beoordeeld: specificiteit is 92%. Van de 
‘werkelijk’ onveilige straten wordt door de NSI bijna een derde (31%) toch 
als veilig beoordeeld. 

Conclusies en aanbevelingen 

1. Er is een formule (model) voor de NSI ontwikkeld waarbij empirisch is 
vastgesteld dat de daarin opgenomen kenmerken van infrastructuur 
samenhangen met verkeersveiligheid; uitgedrukt in het aantal 
verkeersongevallen per straatlengte. Met de NSI is het mogelijk om voor 
Amsterdam een ordening te maken van 50km/uur-straten naar de mate 
van verkeersonveiligheid. Daarmee kan de NSI bijdragen aan het 
gefundeerd selecteren van straten die, met prioriteit, in aanmerking 
komen voor aanpassingen die de verkeersveiligheid ten goede komen. 
 

2. Er zijn kenmerken van infrastructuur betrokken in de analyse waarvan 
niet is komen vast te staan dat ze, naast de andere kenmerken, 
samenhangen met het aantal ongevallen per lengte-eenheid van een 
straat. Deze zijn daarom niet opgenomen in de huidige NSI. Het gaat 
daarbij om: de VeiligeSnelheid-score, Duurzaam Veilig-/DV-score, 
Kwaliteit van fietsinfrastructuur, Grote kruispunten. Het is niet uitgesloten 
dat bij beoordeling van infrastructuur in andere gemeenten één of meer 
van deze kenmerken wel een samenhang laten zien en daarom 
opgenomen kunnen worden in een aangepaste NSI. 
 
Aanbeveling: 
Neem bij vervolgonderzoek in andere gemeenten de volgende 
kenmerken mee om te bepalen of ze naast andere kenmerken blijken 
samen te hangen met het aantal ongevallen per lengte-eenheid van een 
straat: de VeiligeSnelheid-score, Duurzaam Veilig-/DV-score, Kwaliteit 
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van fietsinfrastructuur, Grote kruispunten. Het kan daarbij gaan om 
onderzoek op zowel 30km/uur- als 50km/uur-wegen. 
 

3. Houd bij de interpretatie van de NSI rekening met het feit dat de NSI een 
indicatie geeft van de mate van verkeersonveiligheid en niet een 
nauwkeurige voorspelling. Diverse factoren zijn daarop van invloed, 
zoals: 

a. Het feit dat verkeersonveiligheid ook wordt beïnvloed door 
gedragsfactoren, omstandigheden (gladheid, mist) en 
voertuigfactoren die niet in de NSI zijn opgenomen; 

b. Onnauwkeurigheid in de metingen, of kenmerken van de 
infrastructuur die niet zijn gemeten. 

De NSI heeft een relatief hoge mate van specificiteit en een relatief lage 
sensitiviteit. Werkelijk veilige straten worden in hoge mate door de NSI 
als relatief veilig beoordeeld; van de werkelijk onveilige straten wordt 
door de NSI een minder grote proportie als relatief onveilig beoordeeld; 
er worden relatief veel werkelijk onveilige straten als veilig beschouwd. 
 
Aanbeveling: 
Onderzoek in welke mate van nauwkeurigheid van de NSI kan worden 
verhoogd en hoe de sensitiviteit kan worden verhoogd zonder verlies 
van de mate van specificiteit van de NSI.  
 

4. De NSI is een generieke score; een index. Uit de index zelf is niet op 
voorhand een ‘optimaal effectieve aanpak’ van het verkeersveiligheids-
probleem af te leiden in de zin dat de te nemen maatregelen genomen 
zouden moeten worden op die kenmerken die onderdeel vormen van de 
index.   
 
Aanbeveling: 
Beschouw de NSI als een indicator voor verschillen in verkeersveiligheid 
en daarmee als onderdeel van een set van onderzoeksinstrumenten om 
(kosten)effectieve maatregelen te bepalen die de verkeersveiligheid in 
Amsterdam kunnen vergroten. 
 

5. De huidige NSI is gebaseerd op 50km/uur-straten in de gemeente 
Amsterdam. Dat maakt het niet mogelijk om vast te stellen in welke mate 
de huidige NSI passend is voor andere gemeenten dan Amsterdam.  
 
Aanbeveling: 
Pas de huidige NSI ook toe in gemeenten buiten Amsterdam van 
vergelijkbare en verschillende omvang. Bepaal vervolgens de validiteit 
van de NSI in deze gemeenten. Dat wil zeggen onderzoek of de in 
Amsterdam gevonden relaties tussen scores en ongevallen en de 
bijbehorende coëfficiënten ook buiten Amsterdam geldig zijn. 
 

6. Er is in het kader van dit onderzoek een groot aantal veiligheids-
kenmerken van infrastructuur in Amsterdam in kaart gebracht op een 
hoog detailniveau (25 m), wat een uniek gegevensbestand heeft 
opgeleverd. Tegelijkertijd is een eerste ervaring opgedaan met het 
toepassen in wetenschappelijk onderzoek van fietsintensiteiten vanuit de 
Fietstelweek 2015 en verkeersongevallen die door de ambulance-
registratie zijn aangeleverd over de periode 2009-2012. 
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Vanwege de huidige stand van kennis op het gebied van de rol van 
stedelijke infrastructuur in relatie tot verkeerveiligheid – en die is beperkt 
– is voortzetting van toegepast wetenschappelijk onderzoek op dit 
terrein van groot belang. Bijzondere aandacht dient bij verder onderzoek 
te worden besteed aan het zo goed mogelijk valideren van de NSI. De 
gegevens en resultaten uit het huidige onderzoek bieden een 
uitstekende en unieke mogelijkheid voor verdieping van kennis op dit 
terrein.  
 
Aanbeveling: 
Vervolg het onderzoek naar de samenhang tussen kenmerken van – 
stedelijke – weginfrastructuur en verkeersveiligheid (ongevallen), zo 
mogelijk in het kader van toegepast wetenschappelijk promotie-
onderzoek. Betrek daarbij de aanbevelingen die in het rapport van 
Wijlhuizen et al. (2016) zijn gedaan voor de doorontwikkeling van het 
CycleRAP-instrument voor veiligheidsbeoordeling van fietsinfrastructuur. 
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1. Inleiding  

De gemeente Amsterdam voert een proactief risicogestuurd 
verkeersveiligheidsbeleid (Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2021, 
Gemeente Amsterdam, 2016), waarbij men maatregelen op locaties wil 
nemen vóórdat er ongevalllen plaatsvinden. Een extra reden voor de 
toenemende belangstelling voor de proactieve aanpak is dat de registratie 
van verkeersongevallen sinds 2009 te wensen overlaat, waardoor de 
kwaliteit van de beschikbare gegevens onvoldoende is om verkeers-
veiligheidsbeleid op te baseren (Aarts, Dijkstra & Bax, 2014).  
 
Om goed zicht te krijgen op verkeers(on)veilige locaties in de stad en inzicht 
in de redenen daarvoor, hanteert de gemeente Amsterdam Safety 
Performance Indicators, kortweg SPI’s. SPI’s zijn gedefinieerd als factoren 
die een sterke causale relatie vertonen met verkeersonveiligheid. Ze worden 
soms ook beschreven als indicatoren van risico’s die in het verkeerssysteem 
aanwezig zijn (ETSC, 2001; Hafen et al., 2005). Voorbeelden van SPI’s zijn 
rijsnelheid en alcoholgebruik, maar ook kenmerken van (fiets)infrastructuur: 
de uitkomsten van het CycleRAP-instrument, dat fietsinfrastructuur 
beoordeelt, heeft een relatie met verkeersonveiligheid laten zien (Wijlhuizen 
et al., 2016).  
SPI’s vormen voor overheden een interessante aanvulling op het gebruik 
van ongevallen- en slachtoffergegevens (zie Berg, Strandroth & Lekander, 
2009). Naast indicatoren voor gedrag wil de gemeente Amsterdam nu ook 
een index ontwikkelen voor risico’s die besloten liggen in de fiets- en 
algehele weginfrastructuur, onder de naam ‘Network Safety Index’ (NSI). De 
NSI moet kunnen bijdragen aan het opstellen van programma’s voor 
aanpassingen aan de fysieke infrastructuur met het oog op verbetering van 
de verkeersveiligheid. Het gaat daarbij allereerst om de veiligheid op 
50km/uur-wegen, omdat daar de meeste ongevallen gebeuren. 
 
De te ontwikkelen Network Safety Index (NSI) zal op basis van een 
systematische beoordeling van kenmerken van infrastructuur een beeld 
moeten geven van de mate van verkeersveiligheid. Omdat deze beoordeling 
kan worden uitgevoerd voordat ongevallen plaatsvinden, wordt deze 
benadering proactief genoemd. De NSI zal allereerst Amsterdam, maar op 
termijn ook andere gemeenten ondersteunen om proactief maatregelen te 
nemen ter bevordering van de verkeersveiligheid. 
 
Het huidige rapport is een resultaat van een project dat SWOV in 
samenwerking met ANWB en de gemeente Amsterdam heeft uitgevoerd. 
Om dit project mogelijk te maken hebben deze drie partijen eind juni 2015 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Door deze samenwerking was 
het mogelijk om gegevens over kenmerken van (fiets)infrastructuur in 
Amsterdam te verzamelen, waarmee alle partijen voor hen relevante kennis 
konden ontwikkelen. De samenwerking stelde partijen ten eerste in staat om 
de Network Safety Index (NSI) te ontwikkelen. Ten tweede was de 
samenwerking gericht op doorontwikkeling van CycleRAP – een instrument 
voor de beoordeling van fietsinfrastructuur (Wijlhuizen et al., 2016). 
CycleRAP is een van de onderdelen van de Network Safety Index. Dit 
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rapport doet verslag van de verdere aanpak en de resultaten van het 
ontwikkelen van de NSI. 
 
Doelstelling 
Het onderzoek is erop gericht om een zo eenvoudig mogelijk hanteerbaar 
instrument (NSI) te ontwikkelen waarvan is aangetoond dat het een score 
‘relatief onveilig’ geeft voor alle locaties waar het ook relatief onveilig is.4 De 
NSI is gebaseerd op kenmerken van infrastructuur en verkeersintensiteiten. 
  
Aanpak 
We onderzoeken of er een relatie is tussen het aantal verkeersongevallen 
per km weglengte (al dan niet uitgesplitst naar ernstige en minder ernstige 
ongevallen) en de infrastructurele kenmerken van de locaties (straten) waar 
de ongevallen hebben plaatsgevonden. Dit is gedaan voor 50km/uur-wegen 
in Amsterdam, omdat op 50km/uur-wegen relatief veel verkeersongevallen 
plaatsvinden (Schermers & Van Petegem, 2013).  
 
Als een dergelijke samenhang wordt geconstateerd – en alleen dan – wordt 
geprobeerd om een kwantitatieve relatie te formuleren tussen de kenmerken 
en de onveiligheid van deze wegen: het NSI-model. Dit bestaat uit een 
(gewogen) som van verkeersintensiteiten en de infrastructurele kenmerken, 
en combinaties van die kenmerken, met als uitkomst een relatieve 
(on)veiligheidsscore: de NSI.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door met verschillende instrumenten 
veiligheidsgerelateerde kenmerken van (fiets)infrastructuur op en langs 
50km/uur-wegen in Amsterdam te beoordelen en deze beoordelingen te 
vergelijken met verkeersongevallen die op de betreffende infrastructuur 
hebben plaatsgevonden. In Hoofdstuk 2 wordt de gehanteerde methode 
beschreven. Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van het onderzoek, 
waaronder een kwantitatieve relatie tussen infrastructuurkenmerken en 
verkeersongevallen. Hoofdstuk 4 volgt met een discussie, conclusies en 
aanbevelingen. 
 

                                                      
4 Daar waar de NSI een score ‘relatief onveilig’ geeft, moet uit dit onderzoek blijken dat de 
betreffende locatie onveilig is in termen van het aantal verkeersongevallen per weglengte. 
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2. Methode NSI-ontwikkeling 

Dit hoofdstuk beschrijft de methode volgens welke het onderzoek is 
uitgevoerd.  
 
Om te beginnen (Paragraaf 2.1) wordt ingegaan op de instrumenten 
waarmee de infrastructuur is beoordeeld van de onderzochte straten van 
Amsterdam (Paragraaf 2.2). Vervolgens beschrijft Paragraaf 2.3 de 
gegevens die zijn verzameld en de wijze waarop dat is gebeurd. Het gaat 
daarbij om uiteenlopende gegevens: verkeersongevallen, kenmerken van de 
infrastructuur, intensiteit van het fietsverkeer en intensiteit van 
motorvoertuigen. In Paragraaf 2.4 wordt aangegeven op welke wijze de 
verzamelde gegevens zijn geanalyseerd en bewerkt. Tot slot beschrijft 
Paragraaf 2.5 de methode waarmee de samenhang tussen kenmerken van 
infrastructuur en verkeersongevallen is geanalyseerd om te komen tot een 
model voor de NSI.  

2.1. Beoordelingsinstrumenten infrastructuur 

Voor het beoordelen van relevante kenmerken van infrastructuur zijn drie 
methoden toegepast: 
1. het CycleRAP-instrument; gericht op veiligheid van fietsinfrastructuur; 
2. de DV-meter; gericht op bepaling van de mate waarin wegen voldoen 

aan Duurzaam Veilige inrichting; 
3. VS/GS; gericht op kenmerken van de infrastructuur waarmee de veilige 

snelheid (VS) en de geloofwaardige snelheidslimieten (GS) worden 
bepaald. 

2.1.1. Instrument CycleRAP 

De beoordeling van kenmerken van fietsinfrastructuur is uitgevoerd met het 
CycleRAP-instrument. Bijlage 1 bevat de handleiding voor beoordelaars. De 
kenmerken die deel uitmaken van het instrument zijn gebaseerd op de 
versie die is toegepast in de provincie Fryslân (Wijlhuizen, Dijkstra & Van 
Petegem, 2014). Omdat dit validatieonderzoek echter plaatsvindt in een 
sterk verstedelijkte omgeving, is nagegaan welke kenmerken nog aan deze 
versie dienen te worden toegevoegd. Daarvoor is de lijst met kenmerken uit 
de versie Wijlhuizen et al. (2014) vergeleken met kenmerken die onderdeel 
zijn van drie andere instrumenten (Candappa et al., 2011; Stephen & 
Newstead, 2012; iRAP, 2013). Op basis van die vergelijking zijn aan 
CycleRAP de volgende kenmerken toegevoegd: 
• zicht op kruispunt vanuit de positie van de fietser; 
• bijzondere voorziening voor fietsers (zoals brug of tunnel); 
• zicht wanneer auto op de rijbaan rechts afslaat, van automobilist naar 

fietser en v.v.; 
• rijrichting op de rijbaan; 
• omgeving; 
• tramrails; 
• werk in uitvoering (als indicatie voor bijzondere omstandigheid). 
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CycleRAP bestaat in dit onderzoek uit drie onderdelen (zie Bijlage 3): 
• Wegkenmerken van fietsinfrastructuur waarvan de relatie m.b.t. 

verkeersveiligheid onderzocht is (25 wegkenmerken). Daarbij zijn 
kruisingen onderscheiden in drie typen: groot (GOW5-GOW), klein 
(GOW-ETW6) en rotonde; 

• Beschrijvende wegkenmerken (6 wegkenmerken); bijvoorbeeld type 
berm, werk in uitvoering.  

• Verkeersintensiteit. Het gaat daarbij om gegevens van het motorverkeer 
(gemiddeld etmaal) en het fietsverkeer. Deze gegevens zijn verkregen op 
basis van bestaande data (verkeersmodel Amsterdam) en door het 
uitvoeren van tellingen gedurende de Fietstelweek 2015 en 2016. 

2.1.2. DV-meter en VS/GS 

Voor de beoordeling van de inrichting van 50km/uur-wegen is gebruik-
gemaakt van instrumenten en een werkwijze die analoog is aan de methode 
die beschreven is in Dijkstra, Wijlhuizen & Aarts (2015). Voor de gegevens-
verzameling zijn twee instrumenten toegepast: de DV-meter en de VS/GS 
(instrument voor veilige snelheden en geloofwaardige snelheidslimieten; 
Aarts et al., 2009; Aarts & Van Nes, 2007). In Bijlage 2 is de handleiding 
voor de beoordelaars weergegeven  
 
De DV-meter is als instrument genomen om de kwaliteit van infrastructuur 
mee in kaart te brengen. De essentie van de DV-meter is dat deze aangeeft 
in hoeverre wegvakken en kruispunten de afgesproken Duurzaam Veilig-
kenmerken hebben. Dit wordt uitgedrukt in het aandeel aanwezige 
kenmerken dat aan de DV-eisen voldoet. De score voor een wegkenmerk is 
steeds zo toegekend dat een kenmerk de waarde 1 krijgt als de aan- of 
afwezigheid past bij de betreffende wegcategorie en de waarde 0 als het niet 
past. Bij de analyse is ervan uitgegaan  dat een hogere DV-score een 
grotere verkeersveiligheid  impliceert. 
 
De VS/GS toetst wat een veilige snelheid is gezien de inrichting en het 
gebruik van de weg, en in hoeverre de snelheidslimiet geloofwaardig is. 
VS/GS berekent twee scores: de veilige snelheid en de geloofwaardigheid 
van de lokale snelheidslimiet.  
De veilige snelheid is de hoogste snelheid die op een straat veilig wordt 
geacht, gezien vormgeving en gebruik. Bijvoorbeeld een straat waarop 
fietsers en motorvoertuigen mengen heeft een veilige snelheid van 30 
km/uur; als er sprake is van een fysieke scheiding door middel van 
bijvoorbeeld een fietspad en trottoir, dan is de veilige snelheid 50 km/uur.  
De geloofwaardigheid van de snelheidslimiet wordt bepaald door de 
geldende limiet te vergelijken met een optelling van kenmerken die een 
versnellende invloed hebben op de rijsnelheid van weggebruikers en die 
kenmerken die juist vertragend werken.  
Bijvoorbeeld korte rechtstanden en fysieke snelheidsremmers dwingen 
automobilisten letterlijk tot een lagere snelheid. Lange rechtstanden en de 
afwezigheid van fysieke snelheidsremmers maken juist hogere snelheden 
mogelijk. 
 

                                                      
5 GOW: Gebiedsontsluitingsweg 
6 ETW: Erftoegangsweg 
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DV-kenmerken en VS/GS-kenmerken hebben een impliciete, dan wel 
expliciete, relatie met verkeersveiligheid. SWOV heeft deze relaties aan de 
hand van een literatuurverkenning onderzocht (Dijkstra, 2003). Dit 
onderzoek gaf aan dat niet alle relaties bekend waren en daar waar dat ze 
wel bekend waren, de relaties per kenmerk (en onafhankelijk van andere 
kenmerken) worden gerapporteerd. Het verkeersveiligheidseffect van 
bepaalde kenmerken is echter nog onvoldoende bekend en nog minder is 
bekend van het effect van combinaties van kenmerken. 

2.2. Onderzoekslocatie 

Met de drie genoemde instrumenten is de infrastructuur beoordeeld van het 
netwerk van 50km/uur-wegen in Amsterdam (Afbeelding 2.1).  
 

 

Afbeelding 2.1. Netwerk van 50km/uur-wegen in Amsterdam. 

 
Het Amsterdamse netwerk van 50km/uur-wegen bestaat in totaal uit circa 
500 km weglengte, verdeeld over acht stadsdelen (Afbeelding 2.2). Het 
huidige onderzoek heeft zich gericht op de 50km/uur-wegen in elk van de 
acht stadsdelen. 
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Afbeelding 2.2. Stadsdelen in Amsterdam. 

2.3. Gegevensverzameling 

2.3.1. Ongevallen 

Om na te kunnen gaan of de beoordeling van kenmerken van infrastructuur 
samenhangt met de mate van veiligheid, zijn gegevens nodig over de locatie 
van verkeersongevallen op de 50km/uur-wegen in Amsterdam.  
SWOV heeft hiervoor gebruikgemaakt van ambulancegegevens over de 
jaren 2009-2012 die in 2015 van het RIVM zijn ontvangen en die voor dit 
project geschikt werden geacht. De bijzondere meerwaarde van deze 
registratie is dat van elke ambulancerit met een zekere nauwkeurigheid 
bekend is waar het slachtoffer zich bevond. Wat betreft de locatie is van alle 
ongevallen de straatnaam bekend; een nauwkeuriger plaatsbepaling (op 
‘postcode 4- of 6-niveau’) is slechts van een deel van de ongevallen bekend 
en om die reden niet bruikbaar. 
 
Relevant voor dit onderzoek zijn de ambulanceritten die gericht waren op het 
behandelen en/of vervoeren van slachtoffers van verkeersongevallen. Van 
deze ambulanceritten is het tijdstip en de locatie van aankomst van de 
ambulance vastgelegd. Voor dit onderzoek is een selectie gemaakt van de 
slachtoffers van verkeersongevallen op 50km/uur-wegen (N=622 wegen) 
waarvan de infrastructuurkenmerken zijn beoordeeld. In totaal gaat het 
daarbij om 9840 slachtoffers van verkeersongevallen over de periode 2009-
2012. Van elk van de verkeersslachtoffers is bekend of de betrokkene wel of 
niet is vervoerd naar het ziekenhuis. Dit gegeven is gebruikt als indicator 
voor de ernst van het letsel. Aangenomen is dat personen die naar het 
ziekenhuis zijn vervoerd in het algemeen ernstiger letsel hebben gehad dan 
personen die niet naar het ziekenhuis zijn vervoerd. 
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2.3.2. Kenmerken infrastructuur 

2.3.2.1. Training van beoordelaars 

De gegevensverzameling is uitgevoerd in twee perioden; in het laatste 
kwartaal van 2015: Centrum, Oost, Zuid en (Nieuw) West. In het laatste 
kwartaal van 2016 is daaraan toegevoegd: Amsterdam-Noord, Zuidoost en 
Westpoort. Voor het verzamelen van gegevens zijn elk jaar acht 
beoordelaars (vier voor CycleRAP en vier voor de DV-meter en VS/GS) 
gedurende twee dagen geïnstrueerd en getraind. Het ging om studenten uit 
het hoger onderwijs van omstreeks 20 jaar oud. 
De training bestond uit de volgende onderdelen: 
1. Overbrengen van inhoudelijke kennis.  

In de handleidingen voor het CycleRAP-instrument en de DV-meter, 
VS/GS is per kenmerk beschreven op welke wijze deze moet worden 
beoordeeld (zie Bijlage 1 en 2). Deze handleidingen zijn met de 
betreffende beoordelaars systematisch doorgenomen, waarbij is 
aangegeven op welke wijze de beoordeling moest plaatsvinden. 
 

2. Ervaring opdoen met beelden van infrastructuur.  
De beoordelingen zijn uitgevoerd vanuit een vaste werkplek, waar de 
beoordelaars 360°-foto’s van fietsinfrastructuur op hun beeldscherm 
kregen; zie bijvoorbeeld Afbeelding 2.3.  
 

 
Afbeelding 2.3.Voorbeeld van 360°-foto’s van fietsinfrastructuur op het 
beeldscherm van beoordelaars (Cyclomedia). 

Deze foto’s zijn afkomstig van Cyclomedia en waren voor dit onderzoek 
toegankelijk via hun webapplicatie. De foto’s worden jaarlijks opnieuw 
gemaakt, waardoor naast beelden van vorige jaren ook een recente 
beelden van de infrastructuur beschikbaar zijn. De beoordelaars zijn 
getraind om met de betreffende applicatie te werken. Een bijzonder 
onderdeel was het meten van de breedte van infrastructuur. Daarvoor 
kon een meetlijn in het beeld worden getrokken en de breedte worden 
afgelezen. 
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3. Ervaring opdoen met interface voor invoeren van gegevens.  
Elk van de beoordelaars had op een tweede beeldscherm een Access-
data-invoerscherm voor zich met daarop alle voor hen relevante 
kenmerken (zie Bijlage 3). Voor de meeste kenmerken kon aan de hand 
van een rolmenu een categorie worden aangeklikt; bij andere 
kenmerken kon een getal worden ingevoerd, zoals bij de breedte van de 
verharding. In dit scherm werden gedurende de training de relevante 
infrastructuurgegevens ingevoerd die vanaf beelden moesten worden 
beoordeeld. 
 

4. Werken volgens vaste procedure. 
Voor het beoordelen van de kenmerken van de infrastructuur is de 
procedure doorgenomen en is in de praktijk met voorbeelden geoefend 
aan de hand van de volgende stappen: 
a. De beoordeling startte bij het begin van een straat op een in het 

beeld zichtbare markering. Het te beoordelen gedeelte betrof de 
voorliggende 25 m. Die 25m-grens is in het beeld met een volgende 
markering aangegeven. De kenmerken binnen deze 25 m werden 
beoordeeld en ingevoerd in het betreffende Access-invoerscherm. 
Daarbij werd de meest gevaarlijke situatie gescoord. Bijvoorbeeld: 
bij meerdere obstakels het obstakel dat op dat wegsegment van 
25 m het dichtst bij de verharding staat, of bij meerdere gaten het 
grootste gat in de verharding. Dat betekent dat niet het aantal 
obstakels of gaten als uitgangspunt voor het bepalen van de score is 
genomen, maar het gevaarlijkste obstakel of gat binnen 25 m. 
Binnen de 25 m werd allereerst de infrastructuur ‘Heen’ beoordeeld; 
de infrastructuur in de kijkrichting aan de rechterkant van de weg. 
Als er aan de linkerkant ook (fiets)infrastructuur aanwezig was, dan 
werd deze ook beoordeeld en op het invoerscherm onder ‘Terug’ 
ingevoerd. 

b. Als alle kenmerken van een 25m-segment waren beoordeeld, dan 
werden de scores van deze 25 m naar een volgend Access-scherm 
gekopieerd en ging de beoordelaar in het beeld bij de markering van 
de volgende 25 m staan. Dan gaf de beoordelaar voor deze 
volgende 25 m eventuele veranderingen in het invoerscherm aan. 
Bijvoorbeeld: wanneer er lokaal een gat in de verharding werd 
geconstateerd. Alle ingevoerde gegevens werden automatisch in 
een database weggeschreven en bewaard. 

 
5. Bevordering van kwaliteit van gegevensverzameling 

De kwaliteit van de gegevensverzameling is op de volgende manier 
bevorderd: 
a. Bij de training is gebruikgemaakt van oefenbeelden waaraan de 

beoordelaars onafhankelijk van elkaar hun scores konden geven. 
Per beoordeling van 25 m zijn de scores met elkaar gedeeld en 
plenair besproken met als doel om beter vergelijkbare oordelen te 
verkrijgen. 

b. Bij twijfel over hoe een kenmerk moest worden beoordeeld, werd in 
de praktijk één of meerdere collega-beoordelaars geraadpleegd. 
Mocht er dan nog geen duidelijkheid ontstaan, dan moest de trainer 
worden geraadpleegd en een besluit worden genomen hoe de 
situatie (voortaan) te beoordelen. 
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c. In de praktijk werd dagelijks gestart met een plenaire beoordeling, 
waarbij per instrument alle vier beoordelaars gezamenlijk een 
beoordeling uitvoerden. 

d. De beoordelaars werden geïnstrueerd om te werken volgens een 
vast dagschema met regelmatig (korte) pauzes om verlies van 
concentratie zo veel mogelijk te beperken. Het schema was:  

i. na uur 1, 3, 5, 7: korte pauze (even van de werkplek afgaan),  
ii. na uur 2, 6: kwartier pauze 
iii. na uur 4: half uur pauze. 

2.3.2.2. Uitvoering van de beoordelingen 

De vier beoordelaars die werkten met CycleRAP zaten in één werkruimte, 
en de andere vier, die werkten met de DV-meter en de VS/GS, zaten ook 
met elkaar in één werkruimte om de communicatie binnen de groepen te 
bevorderen.  
De beoordeling van de infrastructuur heeft een doorlooptijd gehad van circa 
twee maanden in elk van de twee betreffende jaren, te weten de maanden 
oktober en november in zowel 2015 als in 2016.  
 
In deze twee perioden zijn ruim 20.000 (fiets-)infrastructuurgedeelten van 
25 m beoordeeld met alle methoden; een totale lengte van circa 500 km. Per 
uur werden per beoordelaar ca. vijf tot zeven 25m-beoordelingen uitgevoerd 
(‘Heen’ en ‘Terug’). De richting ‘Heen’ was bepaald aan de hand van de 
nummering die de 25m-segmenten hebben gekregen. De ‘Heen’-richting 
betrof de richting waarin de nummering opliep. 
De beoordelingen vonden plaats op in totaal 622 verschillende 50km/uur-
wegen. 

2.3.3. Intensiteit fietsverkeer 

Voor een indruk van de intensiteit van het fietsverkeer heeft SWOV in 
januari 2016 en januari 2017 de beschikking gekregen over de gegevens 
van de Fietstelweek van Amsterdam. Deze Fietstelweek is in september van 
elk jaar gehouden in heel Nederland. Gedurende deze week zijn zo veel 
mogelijk fietsritten geregistreerd. De Fietstelweek is in opdracht van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincies en stadsregio’s uitgevoerd 
door de Fietsersbond samen met onder andere Keypoint, Mobidot en NHTV 
Breda. 
Door een speciaal ontworpen app te downloaden konden deelnemers 
meedoen aan de Fietstelweek. Met behulp van de fietsanalyse ‘toolkit’ 
Bikeprint (www.bikeprint.nl) zijn de data toegankelijk gemaakt. Overheden 
kunnen daarmee zelf analyses uitvoeren en bijvoorbeeld monitorings-
rapportages maken. De intensiteiten van het fietsverkeer over heel 
Amsterdam zijn in overleg met Keypoint door Mobidot aan SWOV 
aangeleverd per OpenStreetMap (OSM) straatsegment. 
 
In Amsterdam zijn er in 2015 totaal 2508 deelnemers geweest, waarvan 
gedurende de Fietstelweek de route van ten minste één fietsrit is vastgelegd. 
In 2016 waren dat er In totaal 2244. Beide jaren samengenomen hebben de 
deelnemers 65.656 fietsritten gemaakt met een totale afstand van 241.182 
km; een gemiddelde ritafstand van 3,7 km.  
 

http://www.bikeprint.nl/
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In Afbeelding 2.4 zijn de postcodegebieden aangegeven waar de 
deelnemers wonen: in hoofdzaak in en om het centrum van Amsterdam. 
 

 
Afbeelding 2.4. Plot van de deelnemers aan de fietstelweek 2015 (groen) en 2016 (blauw) in 
Amsterdam naar het postcodegebied waar deze deelnemers wonen.  

2.3.4. Intensiteit motorvoertuigen 

De gemeente Amsterdam heeft een dataset geleverd met per wegvak het 
gemiddelde aantal motorvoertuigen per etmaal in basisjaar 2010. Deze 
gegevens zijn afkomstig van het huidige verkeersmodel VMA dat in 
Amsterdam in gebruik is. Het verkeersmodel kent per segment een 
gemiddelde etmaalintensiteit toe. Uit de aangeleverde gegevens blijkt dat 
deze intensiteit over de lengte van een straat kan variëren. In Afbeelding 2.5 
is daarvan een voorbeeld gegeven voor segmenten van de Jan van Galen-
straat. Deze begint met gemiddeld 20.257 (segment links) en neemt af tot 
16.640 (segment rechts) motorvoertuigen per etmaal. Voor de gemiddelde 
etmaalintensiteit is voor een hele straat het gemiddelde genomen van de 
segmentwaarden. De lengte van de betreffende segmenten zijn daarbij niet 
in de berekening betrokken. 
 

Legenda 
Groen = deelnemers 2015 
Blauw = deelnemers 2016 
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Afbeelding 2.5. Gemiddelde etmaalintensiteit van motorverkeer van segmenten van de Jan 
van Galenstraat (links naar rechts in de afbeelding) in Amsterdam. 

2.4. Analyse: bewerking van verzamelde gegevens 

De verzamelde gegevens zijn allereerst bewerkt om ze bruikbaar te maken 
voor het onderzoek. Zo moesten bijvoorbeeld uit de ongevallengegevens de 
kenmerken van het ongeval worden bepaald. Het was vooral erg belangrijk 
hoe nauwkeurig de locatie van de ongevallen kon worden bepaald.  

2.4.1. Ongevallen 

De bepaling van de locatie van ongevallen is van groot belang omdat de 
ongevallen gekoppeld moeten worden aan kenmerken van de betreffende 
infrastructuur. 
 
Uit analyse van de ambulancegegevens bleek dat van alle verkeers-
ongevallen de straatnaam bekend was, en dat van een deel daarvan (ca. 
40%) ook het dichtstbijzijnde huisnummer was vastgelegd.  
 
Uit de analyse per straat bleek het volgende. Als van een verkeersongeval 
het huisnummer in de registratie ontbrak, dan werd dat ongeval toegevoegd 
aan één postcodegebied van de straat. Dit postcodegebied bevatte alle 
ongevallen waarvan de specifieke locatie (op huisnummer) niet bekend was 
en die ook niet noodzakelijkerwijs in dat ene postcodegebied waren 
gebeurd. Daardoor was het aantal ongevallen per straat wel bekend, maar 
het aantal per postcodegebied niet.  
 
Implicaties van de analyse van de verkeersongevallen 
De belangrijkste implicatie van de ongevallenanalyse is dat de dichtheid van 
ongevallen (aantal ongevallen per 1000 m) per straat niet nauwkeuriger dan 
op het niveau van de straatnaam is bepaald. Van ca. 60% van de 
ongevallen is immers geen dichtstbijzijnd huisnummer bekend. Dat heeft 
gevolgen voor de analyse van de kenmerken van infrastructuur. Deze zijn 
per 25 m beoordeeld terwijl er geen ongevallengegevens per 25 m bekend 
zijn. Om die reden zal niet per 25 m, maar per straat een indicatie gegeven 
worden van de veiligheid van infrastructuur. Deze kan vergeleken worden 
met de veiligheid in termen van verkeersongevallen per 1000 m van een 
straat. In de volgende paragraaf zal allereerst worden aangegeven welke 
uitgangspunten daarbij gelden. Vervolgens wordt beschreven welke 
bewerkingen zijn uitgevoerd. 
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2.4.2. Kenmerken infrastructuur 

Bij het bepalen van de veiligheid van ‘infrastructuur per straat’ is de 
volgende redenering gevolgd: 
1. Per 25 m is bekend hoeveel en welke kenmerken van infrastructuur als 

onveilig of ‘knelpunt’ zijn beoordeeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat binnen 
een weggedeelte van 25 m de breedte van de fietsverharding een 
knelpunt is, dat er een gat in de verharding is, dat verlichting ontbreekt en 
dat er een obstakel direct naast of op de verharding aanwezig is. 

 
2. Uit theoretische modellen over het optreden van ongevallen blijkt dat de 

kans op ongevallen extra (niet-lineair) groter wordt bij een toenemend 
aantal kenmerken van infrastructuur die gevaarlijk zijn en binnen een 
beperkte ruimte aanwezig zijn. De combinatie van meerdere onveilige 
kenmerken bepaalt de mate van complexiteit en de moeilijkheid van de 
(rij)taak met een verhoogde kans op fouten en ongevallen (Fuller, 2005; 
Leveson, 2004).  
Bij het zoeken naar de relatie tussen onveilige kenmerken van 
infrastructuur en het optreden van ongevallen, is om bovenstaande reden 
niet uitgegaan van de rol van de afzonderlijke onveilige kenmerken, maar 
van combinaties van verschillende onveilige kenmerken binnen de 25m-
segmenten. Het idee daarbij is dat de combinatie van meerdere onveilige 
kenmerken binnen een dergelijk beperkte ruimte (25 m) de rij- of fietstaak 
relatief complex maakt met een daaraan gerelateerde relatief grote kans 
op een ongeval. Bij een toenemend aantal onveilige kenmerken per 25 m 
zal de complexiteit van de rij- of fietstaak en de onveiligheid exponentieel 
toenemen (Leveson, 2004).  
We hebben in dit onderzoek een aantal groepen van inhoudelijk 
samenhangende infrastructuurkenmerken gevormd. Per groep van 
kenmerken (zeg ‘hoofdkenmerk’) is een score bepaald door het aantal 
betreffende kenmerken dat als onveilig is beoordeeld. Het voordeel van 
inhoudelijke groepen van kenmerken boven alle kenmerken in één groep 
‘infrastructuur’ is, dat een eventuele samenhang tussen één of meer 
inhoudelijke groepen van kenmerken en ongevallendichtheid beter te 
interpreteren is. Wanneer alle kenmerken in één groep zouden worden 
ondergebracht, dan is de diversiteit van de kenmerken zo groot dat 
interpretatie van de uitkomsten van de analyse minder specifiek kan zijn. 
De groepen van kenmerken worden nader toegelicht in het vervolg van 
deze paragraaf. 

 
3. De segmenten van 25 m waar binnen een groep kenmerken meerdere 

kenmerken (in onderstaand voorbeeld: Score >2 kenmerken) als onveilig 
zijn beoordeeld, noemen we ‘onveilige 25m-locaties’. De infrastructuur 
van een straat wordt als relatief onveilig beschouwd als het aantal 
‘onveilige 25m-locaties’ gedeeld door het totaal aantal 25m-locaties 
relatief hoog is. We hebben in dat geval te maken met een straat waar de 
rij- of fietstaak relatief complex is omdat de betreffende verkeers-
deelnemer vaker een gevaarlijk 25 m segment passeert en voortdurend 
alert moet zijn. In onderstaand voorbeeld (Afbeelding 2.6) wordt dit 
geïllustreerd en vervolgens nader toegelicht.  
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Straat A: 25m-stukken fietsinfrastructuur;  

Score: aantal onveilige kenmerken per 25 m naar type kenmerk (a.- f.) 
Aantal 

Scores>2 
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Straat B: 25m-stukken fietsinfrastructuur; 

Score: aantal onveilige kenmerken per 25 m naar type kenmerk (a.- f.) 
Aantal 

Scores>2 
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Afbeelding 2.6. Schematische weergave van twee voorbeeldstraten (A en B) waarin voor elke straat 
een gelijk aantal kenmerken als onveilig is beoordeeld (a.-f.). Het aantal ‘onveilige 25m-locaties’ is in 
rood aangegeven. 

In Afbeelding 2.6 zijn twee voorbeeldstraten (A en B) getoond waarin voor 
elke straat een gelijk aantal kenmerken als onveilig is beoordeeld, namelijk 
30. Elke straat is onderverdeeld in een gelijk aantal 25m-stukken met daarin 
de als onveilig beoordeelde kenmerken (a t/m f). Per 25 m is een score 
bepaald; het aantal onveilige kenmerken kan variëren van nul tot maximaal 
6. De 30 als onveilig beoordeelde kenmerken zijn verspreid over de straten 
(met een gelijk aantal 25m-stukken), maar het verschil tussen de straten is 
dat straat A meer ‘onveilige 25m-locaties’ heeft dan straat B. In dit voorbeeld 
zijn dat de 25m-stukken met meer dan twee (>2) onveilige kenmerken; bij 
straat A komt dat vijf (5) keer voor en bij straat B twee (2) keer. Op basis van 
dit voorbeeld wordt de fietsinfrastructuur van straat A als onveiliger 
beschouwd dan die van straat B, ook al komen in beide straten evenveel 
onveilige kenmerken voor. 
 
Analoog aan het bovenstaande voorbeeld met zes kenmerken (a t/m f), is in 
elk van de gehanteerde instrumenten CycleRAP, DV-meter en VS/GS een 
aantal groepen van kenmerken van infrastructuur gevormd – zeg de 
‘hoofdkenmerken’. Per hoofdkenmerk is de mate van veiligheid van de 25m-
stukken van een straat bepaald als in het voorbeeld van Afbeelding 2.6. De 
volgende subparagrafen beschrijven hoe daarbij te werk is gegaan. 
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2.4.2.1. Scoring met het instrument CycleRAP 

Voor de uiteindelijke beoordeling van fietsinfrastructuur met CycleRAP zijn 
verschillende scores ‘samengesteld’. We zijn daarbij als volgt te werk 
gegaan:  
 
1. Onderverdeling van kenmerken van fietsinfrastructuur  

In totaal zijn er 24 kenmerken van fietsinfrastructuur (alle 25 kenmerken 
met uitzondering van ‘soort kruising’, die apart is genomen in drie typen) 
ondergebracht in een ‘Totaalscore’ voor de veiligheid van 
fietsinfrastructuur. De 24 kenmerken zijn in de drie onderstaande 
tabellen (onder A, B, C) genoemd. De Totaalscore kan variëren tussen 0 
en 21 omdat een aantal kenmerken met elkaar zijn gecombineerd bij het 
bepalen van deze score. De breedte van de fietsvoorziening is 
samengenomen met het soort voorziening en het aantal rijrichtingen om 
de veilige breedte te kunnen bepalen.  
De overgangskwaliteit en de bermkwaliteit zijn ook samengenomen om 
de veiligheid van de ruimte aan de rand en buiten de fietsverharding een 
score te kunnen geven. Omdat de ‘Totaalscore’ geen enkel onderscheid 
maakt tussen inhoudelijk verschillende kenmerken, is een nadere 
onderverdeling gemaakt. Er is gekozen voor het indelen van kenmerken 
op basis van inhoudelijk overeenkomsten. Het totaal aantal kenmerken 
is in de volgende vier hoofdkenmerken (A t/m D) verdeeld: 

 
A. Kwaliteit van de fietsinfrastructuur  
Deze groep bevat kenmerken die de breedte, de ligging en verharding 
van de fietsinfrastructuur en de aangrenzende ruimte (berm) betreffen. 
Het gaat om de mate waarin de verharding zelf en (de overgang naar) 
de berm veilig berijdbaar zijn voor de fiets, voor het geval een fiets 
tijdelijk van de verharding raakt. Over de beschikbare ruimte voor 
fietsers op de rijbaan (zonder fietsvoorziening) is besloten dat die altijd 
onvoldoende is. Als fietsers geen eigen gemarkeerde ruimte hebben is 
de breedte altijd als onvoldoende gescoord. Voor fiets(suggestie)stroken 
is een minimale breedte van 1,5 m aangehouden en voor fietspaden een 
minimale breedte van 2 m per rijrichting (CROW, 2006). 
 
In dit hoofdkenmerk zijn de volgende kenmerken ondergebracht, 
inclusief de beoordeling als ‘knelpunt’ of ‘meest onveilig’. In dat geval is 
een score 1 toegekend. Een kenmerk dat als aandachtspunt of 
voldoende werd gescoord kreeg een score 0. In de handleiding staan 
per kenmerk alle beoordelingscategorieën weergegeven. Deze 
toewijzing van de score geldt ook voor de twee volgende groepen  
 

Hoofdkenmerk: Kwaliteit van de fietsinfrastructuur 
Kenmerk Beoordeling ‘onvoldoende’ als: Score 
1a Breedte van fietsvoorziening Geen voorziening (rijbaan) 

Fiets(suggestie)strook < 1,5 m 
Fietspad < 2m per rijrichting 

1 
1 
1 

1b Soort fietsvoorziening 
1c Aantal rijrichtingen 
2 Ligging Niet solitair 1 
3 Verhardingstype Open 1 
4 Verhardingskwaliteit Knelpunt 1 
5a Overgangskwaliteit Als Overgangskwaliteit en/of 

Bermkwaliteit= knelpunt 
1 

5b Bermkwaliteit 
Score Kwaliteit = som van scores, variërend tussen waarden: 0-5 
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B. Lengte- en hoogteprofiel 
Dit hoofdkenmerk heeft betrekking op veranderingen/overgangen in de 
fietsinfrastructuur, op duidelijkheid van het verloop daarvan, en op de 
zichtbaarheid van andere weggebruikers. 
 
In deze groep zijn de volgende kenmerken ondergebracht: 
 

Hoofdkenmerk: Lengte-/hoogteprofiel van de fietsinfrastructuur 
Kenmerk Beoordeling ‘onvoldoende’ als: Score 
1 Zicht op kruispunt (fietser, rechts) Ernstig belemmerd 1 
2 Zicht van naar rijbaan Ernstig belemmerd 1 
3 Uitrit aanwezig Ja 1 
4 Bocht scherp Scherpe bocht 1 
5 Bocht zicht Ernstig belemmerd 1 
6 Versmalling Aanmerkelijk 1 
7 Hoogteprofiel (helling, afdaling) Stijging/daling 1 
8 Straatverlichting Niet aanwezig 1 
9 Markering Geen; links en/of rechts 1 
10 Tramrails Aanwezig 1 
11 Omgeving Grote kans medegebruik 1 
Score Lengte-/hoogteprofiel = som van scores, variërend tussen: 0-11 

 
C. Obstakels 
Deze groep kenmerken heeft betrekking op de aanwezigheid obstakels 
die zich op of direct naast (< 0,5 m) de verharding van de 
fietsinfrastructuur bevinden, en op de zichtbaarheid daarvan.  
 
In deze groep zijn de volgende kenmerken ondergebracht: 
 

Hoofdkenmerk: Obstakels fietsinfrastructuur 
Kenmerk Beoordeling ‘onvoldoende’ als: Score 
1 Paal in pad Ja 1 
2 Paal zicht Knelpunt 1 
3 Middeneiland Ja 1 
4 Middeneiland zicht Knelpunt 1 
5 Obstakelafstand langs 

fietsvoorziening 
< 0,5 m 1 

Score Obstakels = som van scores, variërend tussen: 0-5 
 
D. Kruispunten en rotondes 
Kruispunten en rotondes zijn als aparte kenmerken onderscheiden. Dit is 
omdat elk kruispunt en elke rotonde voor een fietser relatief complex is 
in vergelijking met een wegvak. Dat komt door afwijkende infrastructuur 
(aansluitingen, voorsorteren, regeling), interactie met afslaand en 
kruisend verkeer en snelheidsveranderingen. 
In het onderzoek is het totaal aantal kruispunten per straat bepaald en is 
vervolgens onderscheid gemaakt naar:  
i. Grote kruispunten  

Dit zijn kruispunten waar gebiedsontsluitingswegen (GOW) elkaar 
kruisen. 

ii. Rotondes 
Dit zijn rotondes waar gebiedsontsluitingswegen (GOW) bij elkaar 
komen. 

iii. Kleine kruispunten 
Dit zijn kruispunten waar gebiedsontsluitingswegen (GOW) kruisen 
met erftoegangswegen (ETW). 
 



 

26  SWOV-rapport R-2017-10   
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV – Den Haag 

2. Bepaling van scores per 25 m per afzonderlijk kenmerk. 
Alle 25m-stukken zijn met het CycleRAP-instrument voor alle 
afzonderlijke kenmerken gescoord, De beoordelaar heeft daarbij tot taak 
om per 25 m de kenmerken van de fietsinfrastructuur zowel ‘heen’ 
(rechts in beeld) als ‘terug’ (links in beeld) te beoordelen. Per 
afzonderlijk kenmerk zijn er voor die situaties voor elk 25m-stuk dus 
twee scores die van elkaar kunnen verschillen. De hoogste van die twee 
scores (minst veilige infrastructuur) is steeds geselecteerd als score van 
dat kenmerk voor het betreffende 25m-stuk. Het idee daarachter is dat 
per kenmerk deze meest onveilige infrastructuur binnen die 25 m het 
sterkst bijdraagt aan de fietsongevallen in die straat. Deze werkwijze is 
ook gevolgd voor het bepalen van de DV-score en de VS/GS score. 
 

3. De frequentie van afzonderlijke onveilige kenmerken.  
Straten die dezelfde frequentie van afzonderlijke kenmerken hebben zijn 
niet altijd als even onveilig beoordeeld. Dit is in het voorbeeld van 
Afbeelding 2.6 geïllustreerd: elk van de zes kenmerken (a.-f.) is daar vijf 
keer als onveilig beoordeeld. We hebben echter als uitgangspunt 
genomen dat het voor de mate van onveiligheid van groot belang is 
hoeveel onveilige kenmerken vrijwel tegelijk (hier per 25 m) aanwezig 
zijn. 
 

4. Vaststelling van het aantal onveilige kenmerken per 25 m (score) per 
hoofdkenmerk en vaststelling van de grens voor een ‘relatief onveilige 
25m-locatie’.  
In het voorbeeld is voor een willekeurig hoofdkenmerk de grens voor 
een ‘onveilige 25m-locatie’ gesteld op een score van meer dan twee 
onveilige kenmerken. In het onderzoek is dat als volgt gedaan. Voor elk 
van de 25m-stukken van alle beoordeelde straten in Amsterdam is per 
hoofdkenmerk de score bepaald van het aantal onveilige kenmerken. Dit 
geeft per hoofdkenmerk een frequentieverdeling van alle scores. Bij de 
50e percentielscore is een grens getrokken; dat is de score waarbij 50% 
van de 25m-stukken een lagere score heeft en de andere 50% een 
hogere; dit is de mediaan. Per hoofdkenmerk vormt de mediaan de 
grens tussen de scores die beschouwd worden als een relatief ‘onveilige 
25m-locatie’ (scores > mediaan) en een relatief ‘veilige 25m-locatie’ 
(scores ≤ mediaan). Dit betekent dat in het geval dat de mediaan zelf het 
50e percentiel van de locaties bevat, de ‘onveilige 25m-locaties’ de 
locaties zijn met scores hoger dan de mediaan. Per hoofdkenmerken 
zijn voor Amsterdam alle 25m-stukken als volgt als veilig of onveilig 
beoordeeld, naar het aantal onveilige situaties dat daarop voortkomt: 
• Kwaliteit van de fietsinfrastructuur: 

− Veilig (score 0):  0, 1, 2;  
− Onveilig (score 1):  3, 4. 

• Lengte/Hoogteprofiel van de fietsinfrastructuur: 
− Veilig (score 0):  0, 1;  
− Onveilig (score 1):  2, 3, 4. 

• Obstakels fietsinfrastructuur7:  
− Veilig (score 0):  0;  
− Onveilig (score 1):  1, 2. 
 

                                                      
7 Bij dit hoofdkenmerk wordt de mediaan en hoger (1,2) als onveilig beschouwd omdat de 
frequentie van de waarde 2 minder dan 10% betreft. 
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5. Gelijke scores per hoofdkenmerk kunnen zijn opgebouwd uit 
verschillende kenmerken.  
Het is aannemelijk dat de kenmerken waarop de infrastructuur is 
beoordeeld niet allemaal even sterk de veiligheidsscore van infrastructuur 
bepalen. Er is echter geen kennis beschikbaar over de mate waarin de 
afzonderlijke kenmerken van elkaar verschillen in hun invloed op 
verkeersveiligheid. Daarnaast is ook onbekend hoe kenmerken – al of 
niet in combinatie – samenhangen met de fietsonveiligheid. In dit geval 
is het optellen van onveilige kenmerken de meest voor de hand liggende 
benadering, ervan uitgaande dat de complexiteit van de rijtaak van 
verkeersdeelnemers toeneemt met een toenemend aantal onveilige 
kenmerken per 25 m infrastructuur. 

2.4.2.2. Scoring met de instrumenten DV-meter en VS/GS 

De score met de DV-meter en de score met de VS/GS zijn gevormd uit de 
onderstaande groepen infrastructuurkenmerken.  
 
De DV-meter bevat onderstaande kenmerken van een DV-weg:  

1. Obstakelvrije afstand 
2. Ov-haltes 
3. Pechvoorziening 
4. Vooraankondiging bewegwijzering 
5. Rijrichtingscheiding 
6. Kantmarkering of -voorziening  
7. Geslotenverklaring 
8. Wegverharding 
9. Maximumsnelheid 
10. Parallelvoorziening  
11. Parkeren  
12. Uitritten  
13. Drempels/plateaus 
14. Fiets-/bromfietsvoorziening op rijbaan  

 
In de VS/GS zijn de volgende kenmerken meegenomen: 

1. Breedte redresseerstrook  
2. Rechtstand of boog (lengte) 
3. Kruispuntsoort 
4. Wegbreedte  
5. Aantal rijstroken 
6. Wegbeeld  
7. Tram/bus aanwezig8 

 
Een belangrijk aandachtspunt is dat de analyse – en daarom ook de scoring 
– in dit onderzoek is uitgevoerd op het niveau van 25 m-wegsegmenten en 
niet over hele straten of wegvakken tussen (grote) kruispunten.  
 
Per 25 m zijn er afzonderlijke DV-scores berekend voor de ‘Heen’- en de 
‘Terug’-richting van elke straat. Bij het scoren is nagegaan welk aandeel van 
13 kenmerken aan de DV-eisen voldoet. Het kenmerk nr. 9, de maximum-
snelheid, is niet opgenomen in de score, want die is hier immers gegeven 
                                                      
8 Dit kenmerk maakt geen deel uit van DV of VS/GS en is als aanvullend kenmerk in de 
gegevensverzameling opgenomen en in de modelvorming toegevoegd op basis van 
veronderstelde relevantie. 
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(50 km/uur) en bepaalt welke set van andere kenmerken aanwezig moet 
zijn. Het spreekt voor zich dat 25m-weggedeelten waarop alle kenmerken 
altijd (100%) aan de eisen voldoen een DV-score van 100 krijgen. Wanneer 
bijvoorbeeld 6 kenmerken aanwezig zijn en er 7 ontbreken, is de DV-score 
46. De 6  kenmerken die deze DV-score van 46 bepalen kunnen wisselend 
samengesteld zijn; het wordt niet relevant geacht welke 6 kenmerken het 
zijn. 
 
Met VS/GS zijn twee scores bepaald: de veilige snelheid en de 
geloofwaardigheid van de lokaal geldende snelheidslimiet.  
Op basis van beoordeling van de zeven relevante VS/GS-kenmerken en een 
rekenformule uit Aarts et al. (2012) is per 25m-stuk de veilige snelheid 
bepaald. Wanneer deze veilige snelheid lager was dan de heersende 
snelheidslimiet van 50 km/uur, is dit 25m-stuk als ‘onveilig’ gescoord. 
Wanneer de geloofwaardige snelheidslimiet door ‘versnellende’ kenmerken 
hoger is dan de heersende snelheidslimiet, dan wordt dat ook als onveilig 
gescoord. Het ontwerp van de straat ‘nodigt uit’ tot een hogere snelheid dan 
de heersende snelheidslimiet. 

2.4.3. Intensiteit fietsverkeer 

De gegevens over intensiteit van het fietsverkeer zijn afkomstig van de 
Fietstelweek 2015 en 2016; de Bikeprint-gegevens. Deze gegevens zijn 
gebaseerd op de deelnemers aan de fietstelweken 2015 en 2016 en geven 
daarom geen beeld van de werkelijke fietsintensiteiten. Ze geven wel een 
indicatie voor straten waar relatief veel en weinig wordt gefietst. Voor het 
bepalen van deze indicatieve intensiteit van het fietsverkeer zijn de volgende 
stappen gezet: 
a. Voor elke straat zijn per wegvak de bijbehorende fietsintensiteiten 2015 

en 2016 gekoppeld (het aantal deelnemers dat daar is gepasseerd). 
b. De geleverde intensiteitsgegevens varieerden per jaar en per wegvak. 

Dat werd mede veroorzaakt doordat er bij kruispunten fietsers konden 
afslaan naar een andere straat of andere fietsers zich juist invoegden. 
De gemiddelde fietsintensiteit van een straat is berekend door de 
intensiteiten per wegvak van beide jaren te middelen en vervolgens 
deze gemiddelden over de wegvakken per straat op te tellen en te delen 
door het aantal wegvakken van die straat. 

c. Straten waar volgens de Bikeprintgegevens niet is gefietst hebben in dit 
onderzoek een vaste lage intensiteitswaarde gekregen. 

2.4.4. Intensiteit motorvoertuigen 

De gegevens over de gemiddelde etmaalintensiteit van het motorverkeer zijn 
afkomstig van het verkeersmodel van de gemeente Amsterdam en betreffen 
de gegevens over het jaar 2010. Deze vergden geen extra bewerking, met 
uitzondering van het toekennen van een vaste lage intensiteitwaarde 
wanneer de gegevens uit het verkeersmodel een intensiteit van nul aangaf. 

2.5. Analyse: samenhang infrastructuurkenmerken en ongevallen 

2.5.1. Variabelen die zijn opgenomen in de multivariate analyse 

In totaal zijn 367 van de 622 beoordeelde straten in de multivariate analyse 
van samenhang tussen infrastructuurkenmerken en ongevallen betrokken. 
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De belangrijkste reden om 255 straten niet mee te nemen was dat ze niet 
over hun totale lengte een snelheidslimiet bleken te hebben van 50 km/uur. 
De geïncludeerde 367 straten hebben een weglengte van 314 km, de totale 
set van 622 straten heeft een weglengte van in totaal ca. 500 km. 
 
Per straat zijn gegevens van de volgende variabelen in de multivariate 
analyse opgenomen: 
 
Afhankelijke variabelen 
In de gezochte samenhang tussen infrastructuur en ongevallen zijn 
ongevallen ‘afhankelijk’ en is de infrastructuur ‘gegeven’, ofwel 
‘onafhankelijk’. Er zijn voor drie afhankelijke variabelen afzonderlijke 
analyses uitgevoerd:  
 
1. Het totaal aantal verkeersongevallen per straat over de periode 2009-

2012 (ambulancegegevens): 
2. Idem waarbij het verkeersslachtoffer naar een ziekenhuis is gebracht; 
3. Idem waarbij het verkeersslachtoffer niet naar een ziekenhuis is 

gebracht. 
 
Offsetvariabele en risico-indicatie per straat 
De offsetvariabele is de eenheid waardoor de afhankelijke variabele wordt 
gedeeld voor het verkrijgen van een risico-indicatie.  
 
Bij het onderzoeken van de relatie tussen kenmerken van infrastructuur en 
verkeersongevallen is van een straat het aantal ongevallen per kilometer de 
indicator van het risico. Omdat straten in lengte verschillen, is de 
offsetvariabele daarom: 
 
− Lengte van de straat. 
 
Variabelen in de analyse 
De onafhankelijke variabelen zijn die kenmerken van de infrastructuur en de 
intensiteit van fiets en motorvoertuigen, waarvan wordt onderzocht/verwacht 
dat deze samenhangen met het aantal verkeersongevallen per kilometer van 
een straat.  
 
Net als bij de afhankelijke variabele, is ook bij de onafhankelijke variabelen 
van infrastructuur de lengte van de straat van belang. Ze zijn uitgedrukt als 
‘dichtheid’ van onveilige locaties: het aandeel onveilige locaties per 
kilometer. De hypothese is dat hoe hoger die dichtheid van onveilige locaties 
is, hoe hoger het aantal verkeersongevallen per kilometer van de 
betreffende straat. 
 
De intensiteiten van fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer zijn logaritmisch 
getransformeerd (natuurlijke logaritme) voordat ze als onafhankelijke 
variabele zijn opgenomen in de analyse. De reden om de transformatie uit te 
voeren is dat uit onderzoek is gebleken dat het verband tussen intensiteit en 
ongevallen niet lineair is (Wood, et al., 2013). Het logaritmische verband is 
zodanig dat bij toenemende intensiteit de toename van het aantal 
ongevallen afneemt, ofwel; dat het aantal verkeersongevallen minder snel 
toeneemt (‘afvlakt’) bij steeds verder toenemende intensiteit. 
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Voor de analyse van de samenhang zijn de onderstaande onafhankelijke 
variabelen geconstrueerd: 
− Totaalscore voor alle fietskenmerken; aandeel onveilige 25m-

locaties/km9; 
− Kwaliteit-score; aandeel onveilige 25m-locaties/km; 
− Hoogte-en-lengteprofiel-score; aandeel onveilige 25m-locaties/km;  
− Obstakel-score; aandeel onveilige 25m-locaties/km; 
− DV-meter-score: aandeel onveilige 25m-locaties/km; 
− VS-score: aandeel onveilige 25m-locaties/km; 
− GS-score: aandeel onveilige 25m-locaties/km; 
− Totaal aantal kruispunten/km10; 
− Aantal grote kruispunten/km; 
− Aantal rotondes/km; 
− Aantal kleine kruispunten/km; 
− TramBusAanwezig (ja/nee) 
− Intensiteit fiets (natuurlijke logaritme); 
− Intensiteit motorvoertuigen (natuurlijke logaritme). 

2.5.2. Procedure van analyse 

Voor de analyseprocedure is het uitgangspunt dat de infrastructurele 
kenmerken gemeten/geobserveerd zijn op 25m-niveau. De 
ongevallengegevens zijn echter alleen bekend op straatniveau. Daarom was 
het voor de analyses noodzakelijk om de kwaliteit van de infrastructurele 
kenmerken eerst te aggregeren naar straatniveau. 
 
Tevens is besloten om de afzonderlijke infrastructurele kenmerken op 
inhoudelijke gronden (door optelling) terug te brengen tot zes11 nieuwe 
infrastructurele hoofdkenmerken (scores) van een straat:  
• de Kwaliteit-score    (X1);  
• de Hoogte-en-lengteprofiel-score  (X2);  
• de Obstakel-score    (X3); 
• de DV-meter-score   (X4); 
• de VS-score    (X5);  
• de GS-score     (X6) 
 
Ook is onderzocht of: 
• het Aantal grote kruispunten/km  (X7); 
• het Aantal kleine kruispunten/km  (X8);  
• het Aantal rotondes/km   (X9) 
• een Tram/bus aanwezig  (X10) 
in een straat mogelijk een rol spelen bij het voorspellen van het aantal 
ongevallen in die straat.  
 

                                                      
9 De lengtemaat (’km’) die voor de Totaalscore, Kwaliteit-score, Hoogte-en-lengteprofiel-score 
en de Obstakel-score is gebruikt, is het aantal 25m-segmenten van een straat dat is 
beoordeeld. In dit onderzoek is per straat dus gekeken naar het aantal onveilige 25m-stukken 
t.o.v. het totaal aantal 25m-stukken. Deze straatlengte is exclusief de lengte van een straat die 
aan aanwezige kruispunten is gekoppeld omdat kruispunten apart zijn beoordeeld. 
10 De lengtemaat (‘km’) die voor de Grote en Kleine kruispunten en voor de rotondes is gebruikt, 
is de totale lengte van de betreffende straat inclusief de ruimte die de kruispunten zelf innemen. 
11 In deze lijst is de Totaalscore niet opgenomen. Er is voor gekozen om in deze analyse naar 
de gewogen bijdrage te kijken van de drie onderscheiden scores. 
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Bij het zo goed mogelijk voorspellen van het aantal ongevallen in een straat 
op grond van diens infrastructurele kenmerken is het essentieel om altijd 
eerst te corrigeren voor twee andere variabelen: de verkeersintensiteit en de 
totale lengte (L), in km, van de straat, inclusief de ruimte die de kruispunten 
innemen. Ongeacht de infrastructuur van een straat is immers te verwachten 
dat het aantal ongevallen in die straat zal toenemen naarmate de straat 
meer verkeer te verwerken heeft en naarmate de straat langer is. In dit 
onderzoek naar het effect van infrastructuur op het aantal ongevallen 
hebben we bij de analyses gecorrigeerd voor twee soorten intensiteit: de 
fietsintensiteit (I1) en de motorvoertuigintensiteit (I2). Beide intensiteiten zijn 
vermenigvuldigd met de lengte van de betreffende straat waarvan het 
natuurlijk logaritme is genomen, zoals hierboven is toegelicht. 
 
Bij de analyses hebben we gebruikgemaakt van gegeneraliseerde lineaire 
regressiemodellen waarbij voor het aantal ongevallen (O) is uitgegaan van 
een zogeheten negatief binomiale verdeling. Specifiek is eerst het volgende 
model op de gegevens gefit: 
 
log(𝑂𝑂) = 𝑏𝑏0 + log(𝐿𝐿) + 𝑏𝑏1 log(𝐼𝐼1) + 𝑏𝑏2 log(𝐼𝐼2) + 𝑒𝑒.   (1) 
 
Hierin zijn b0, b1 en b2 onbekende (te schatten) parameters: b0 is het 
intercept, en b1 en b2 zijn regressiecoëfficiënten. De term e is het residu: het 
aantal ongevallen dat niet door de variabelen rechts van het is-gelijk-teken 
kan worden verklaard. De variabele log(L) wordt een offsetvariabele 
genoemd. Deze zorgt er impliciet voor dat we niet het aantal ongevallen zelf 
voorspellen maar het aantal ongevallen per kilometer straatlengte.  
Vervolgens is voor ieder van de tien hierboven genoemde onafhankelijke Xk 
variabelen (k = 1, … 10) apart onderzocht of deze leidt tot een significante 
verbetering van model (1): 
 
log(𝑂𝑂) = 𝑏𝑏0 + log(𝐿𝐿) + 𝑏𝑏1 log(𝐼𝐼1) + 𝑏𝑏2 log(𝐼𝐼2) + 𝑏𝑏𝑘𝑘𝑋𝑋𝑘𝑘 + 𝑒𝑒.   (2) 
 
Hiermee wordt nagegaan in hoeverre variabele Xk het aantal ongevallen per 
kilometer straatlengte voorspelt na correctie voor de fiets- en 
motorvoertuigintensiteiten I1 en I2. 
Ten slotte is ook bekeken wat het effect is van het toevoegen van alle 
variabelen X1 tot en met X10 aan model (1): 
 
log(𝑂𝑂) = 𝑏𝑏0 + log(𝐿𝐿) + 𝑏𝑏1 log(𝐼𝐼1) + 𝑏𝑏2 log(𝐼𝐼2) + 𝑏𝑏3𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏4𝑋𝑋2 + ⋯+  𝑏𝑏12𝑋𝑋10 + 𝑒𝑒.(3) 
 
De analyse om de samenhang te onderzoeken tussen infrastructuur-
kenmerken en verkeersongevallen is met SPSS uitgevoerd. De samenhang 
is onderzocht uitgaande van drie verschillend samengestelde datasets 
ongevallen met steeds dezelfde offsetvariabele (lengte van straat) en 
onafhankelijke variabelen zoals in onderstaande Tabel 2.1 is weergegeven.  
 
Bij het weergeven van de analyseprocedure spreken we in het vervolg van 
het ontwikkelen van modellen. 
 



 

32  SWOV-rapport R-2017-10   
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV – Den Haag 

Afhankelijke variabele Offset Onafhankelijke variabelen 

 
Datasets 
ambulancegegevens: 
 
 
 
[1] Totaal 
 
[2] Naar ziekenhuis 
 
[3] Niet naar ziekenhuis 

Lengte 
van 
straat 

Kwaliteit-score; aandeel onveilige 25m-locaties/km 

Hoogte-en-lengteprofiel-score; aandeel onveilige 
25m-locaties/km 

Obstakel-score; aandeel onveilige 25m-locaties/km 

DV-meter-score 

VS-score 

GS-score 

Totaal aantal kruispunten/km 

Aantal grote kruispunten/km 

Aantal rotondes/km 

Aantal kleine kruispunten/km 

TramBusAanwezig 

Intensiteit fiets (natuurlijke logaritme) 

Intensiteit motorvoertuigen (natuurlijke logaritme) 

Tabel 2.1. Afhankelijke, offset-, en onafhankelijke variabelen die zijn gebruikt 
bij het ontwikkelen van modellen met negatief binomiaal regressieanalyse in 
SPSS. 

In de in dit onderzoek gebruikte modellen is het onder andere van belang 
dat de verschillende predictorvariabelen onderling niet al te hoog met elkaar 
correleren. Doen ze dat wel dan kan dit leiden tot allerlei problemen die de 
analyseresultaten nadelig beïnvloeden (zie bijvoorbeeld Bijleveld & 
Commandeur, 2012) voor meer details over dit fenomeen dat bekend staat 
als het probleem van multicollineariteit). Of er sprake is van multicollineariteit 
kan onderzocht worden door van iedere predictorvariabele in het model de 
zogeheten Variance Inflation Factor (VIF) te berekenen. Vuistregel is dat 
een VIF-waarde groter dan 10 voor een predictorvariabele aanleiding geeft 
om de betreffende variabele uit het model te verwijderen. In ons uiteindelijke 
model blijken de VIF waarden van de predictorvariabelen nooit boven de 2,5 
uit te komen hetgeen erop wijst dat we ons geen zorgen hoeven te maken 
over problemen met multicollineariteit. Daarbij moet worden opgemerkt dat 
de VIF bedoeld is voor lineaire modellen; voor niet-lineaire modellen is geen 
analogie voor zoiets als de VIF. De uitkomsten zijn daarom indicatief voor 
mogelijke verstoringen bij niet-lineaire modellen zoals die in dit onderzoek 
worden toegepast. 
 
Voor elk van de drie datasets [1-3] zijn volgens eenzelfde stapsgewijze 
methode modellen ontwikkeld die inzicht geven in de mate waarin de 
onafhankelijke variabelen samenhangen met de 
verkeersongevallendichtheid (per km lengte van een straat). 
 
Stap 1:  Toevoegen van de constante en vervolgens afzonderlijk en 

gezamenlijk de intensiteit van fietsen en motorvoertuigen (natuurlijke 
logaritme). Dit model vormt het basismodel. Vervolgens zijn aparte 
modellen gemaakt waarbij steeds een van de overige onafhankelijke 
variabelen aan het basismodel is toegevoegd. Dit zijn de relaties 
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tussen elk van de scores en verkeersongevallen gecorrigeerd voor 
intensiteiten van fiets en motorvoertuigen. 

 
Stap 2: Toevoegen aan basismodel van de meest generieke scores;  

• Kwaliteit 
• Hoogte-en-lengteprofiel 
• Obstakels 
• DV-meter 
• VS 
• GS 
• Tram/bus aanwezig 
• Totaal aantal kruispunten/km. 

 
Stap 3: Vervangen van ‘Totaal aantal kruispunten/km’ door onderverdeling: 

• Aantal grote kruispunten/km 
• Aantal rotondes/km 
• Aantal kleine kruispunten/km 

 
In stap 3 bevat het analysemodel alle uitgesplitste onafhankelijke variabelen. 
Dit model zal worden gepresenteerd in het resultatenhoofdstuk 
 
Vervolgstappen: 
Uitgaande van dit model zijn de onafhankelijke variabelen die geen 
significante bijdrage leveren (p>0,05) successievelijk uit het model 
verwijderd; steeds te beginnen met die onafhankelijke variabele die de 
minste bijdrage aan het model levert.  
 
Bij de analyse is de uitsplitsing van de ambulancegegevens in ‘wel/niet naar 
het ziekenhuis gebracht’ gemaakt om na te gaan of ongevallen met ernstig 
letsel een ander model oplevert dan ongevallen met relatief licht letsel. 

2.5.3. Bepalen van de nauwkeurigheid van NSI als indicator voor verkeersveiligheid 

In dit onderzoek is een aantal indicatoren bekeken voor de nauwkeurigheid 
waarmee het gevonden NSI-model ook de ‘werkelijke’ verkeersonveiligheid 
van straten weergeeft. Dit is onderzocht door het NSI-model dat is 
ontwikkeld met gegevens van 367 straten toe te passen op zo veel mogelijk 
Amsterdamse 50km/uur-straten. In totaal waren dat 581 straten waarvan alle 
benodigde gegevens beschikbaar waren: zowel de ongevallengegevens als 
de benodigde infrastructuurkenmerken en intensiteitsgegevens 
(motorvoertuigen, fiets). Van elke straat is de NSI-score berekend en ook de 
verkeersongevallendichtheid op basis van de ambulancegegevens (2009-
2012). Deze ongevallendichtheid is beschouwd als indicator voor de 
werkelijke verkeersonveiligheid.  
 
De veronderstelling is dat deze twee – NSI-score en ongevallendichtheid – 
samenhangen. De mate van samenhang is statistisch getoetst aan de hand 
van een Pearson-correlatie en verklaarde variantie (de mate waarin de 
variantie in de ongevallendichtheid verklaard wordt door de NSI-score). 
 
Vervolgens zijn de sensitiviteit en de specificiteit van de NSI-score als 
(on)veiligheidsindicator bepaald. Dit is gedaan door de 581 straten te 
ordenen naar de hoogte van hun NSI-score en gelijkelijk onder te verdelen 
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in vier categorieën, dus met elk 20% van de straten. Datzelfde is gedaan 
voor de verkeersongevallendichtheid: de straten zijn gelijkelijk verdeeld over 
vijf oplopende categorieën daarvan. Vervolgens zijn van beide scores de 
twee laagste categorieën samengevoegd tot één categorie, omdat 36% van 
de straten een ongevallendichtheid van nul blijkt te hebben. Deze laagste 
categorie bevat om die reden 40% van de straten. 
 
De sensitiviteit van de NSI geeft aan welk aandeel van alle werkelijk 
onveilige straten door de NSI inderdaad als relatief onveilig wordt 
beoordeeld. Als de NSI een maximale sensitiviteit heeft (100%), dan 
‘detecteert’ het instrument alle werkelijk onveilige straten. Als mate van 
sensitiviteit is daarom genomen: het aandeel van de straten in de hoogste 
categorie van de ongevallendichtheid (‘werkelijk’ het meest onveilig) dat óók 
in de hoogste categorie van de NSI-score valt (als meest onveilig is 
beoordeeld). 
 
De specificiteit van de NSI geeft aan welk aandeel van alle werkelijk veilige 
straten door de NSI als relatief veilig wordt beoordeeld. Als de NSI een 
maximale specificiteit heeft (100%), dan zijn alle door de NSI als relatief 
veilig gedetecteerde ook werkelijk veilig. Voor de specificiteit is daarom 
gekeken naar de straten in alle categorieën van ongevallendichtheid behalve 
de hoogste (‘niet onveilig’) en het deel daarvan dat toch een NSI-score van 
de hoogste categorie heeft (als relatief onveilig is beoordeeld).  
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3. Resultaten  

Dit hoofdstuk presenteert de analyseresultaten die leiden tot een Network 
Safety Index, namelijk de kwantitatieve samenhang tussen de 
infrastructurele kenmerken van de beoordeelde 50km/uur-straten en het 
aantal verkeersongevallen (per km) dat daar heeft plaatsgevonden.  
 
Om te beginnen is in Paragraaf 3.1 het model bepaald waarin alle variabelen 
(kenmerken, intensiteiten) zijn meegenomen. Vervolgens zijn in Paragraaf 
3.2 alleen die variabelen/kenmerken meegenomen die significant blijken bij 
te dragen, en zijn in Paragraaf 3.3 twee modellen onderscheiden: voor het 
verband met ernstige en met minder ernstige ongevallen. 
 
Het model voor de Network Safety Index dat hieruit volgt is gepresenteerd in 
Paragraaf 3.4. Vervolgens is in Paragraaf 3.5 naar de mate van 
nauwkeurigheid van het gevonden NSI-model gekeken in termen van 
correlatie, verklaarde variantie, sensitiviteit en specificiteit. 

3.1. Infrastructuurkenmerken en verkeersongevallen 

Deze paragraaf presenteert de kwantitatieve relatie tussen alle variabelen 
die zijn genoemd in Paragraaf 2.5, maar allereerst wordt gekeken naar de 
spreiding van enkele variabelen – aantal ongevallen, lengte van de straat en 
verkeersintensiteit – over de straten. Deze spreiding in onder andere drukte 
en ongevallen is van belang voor de analyse en de interpretatie van de 
resultaten. 

3.1.1. Verdeling van straten over variabelen 

De onderstaande afbeeldingen geven de aantallen straten verdeeld naar 
verschillende waarden van vier variabelen. Het gaat om de verdeling naar 
het aantal verkeersongevallen (Afbeelding 3.1), de lengte van de straat 
(Afbeelding 3.2), het gemiddeld aantal motorvoertuigen per etmaal 
(Afbeelding 3.3) en de intensiteit van het fietsverkeer: het aantal fietsers dat 
in zeven dagen is gemeten (Afbeelding 3.4). Elk van deze variabelen laat 
een voldoende spreiding zien van straten. 
 
Het aantal straten verdeeld naar elk van de onafhankelijke variabelen – de 
hoofdkenmerken van infrastructuur en kruispuntendichtheid – is in Bijlage 4 
weergegeven.  
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Afbeelding 3.1. Aantal straten (N=367) verdeeld naar het aantal 
verkeersongevallen in de periode 2009-2012 (N=6730). 

 
Afbeelding 3.2. Aantal straten (N=367) verdeeld naar hun lengte. 
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Afbeelding 3.3. Aantal straten (N=367) verdeeld naar het gemiddeld aantal 
motorvoertuigen per etmaal. 

 
Afbeelding 3.4. Aantal straten (N=367) verdeeld naar het aantal fietsers dat 
met Bikeprint (4752 deelnemers) in zeven dagen is gemeten per straat; 
gemiddeld over de jaren 2015 en 2016. 
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3.1.2. Samenhang tussen elk afzonderlijk infrastructuurkenmerk en verkeersongevallen 

Tabel 3.1 geeft de resultaten van de modellen waarin de samenhang is 
bepaald tussen het aantal verkeersongevallen per lengte-eenheid van een 
straat (ongevallendichtheid) en elk van de twaalf onafhankelijke variabelen. 
De uitkomsten voor de beide intensiteitsvariabelen zijn gebaseerd op 
modellen waarin deze elk afzonderlijk is opgenomen. Elk van de andere 
onafhankelijke variabelen is vervolgens apart opgenomen in het model, 
steeds samen met beide intensiteitsvariabelen, maar zonder de overige 
onafhankelijke variabelen van infrastructuur. Dat is gedaan om te kunnen 
zien wat de bijdrage van deze afzonderlijke variabelen in het model is, ná 
correctie voor verschillen in intensiteit tussen de straten.  
 

 Relatie van onafhankelijke variabelen met dichtheid 
verkeersongevallen 

 

Onafhankelijke variabelen Coëfficiënt 
B 

Std. Error 95% Betrouwbaarheids 
Interval 

p-waarde Signifi-
cant 

   Onder Boven   

Intensiteit_Fietsers* 0,838 0,0537 0,733 0,944 p<0,000  

Intensiteit_Motorvoertuigen* 0,636 0,0497 0,539 0,735 p<0,000  

LengteHoogteprofiel_Dichtheid** 0,903 0,2279 0,462 1,359 p<0,000  

Obstakels_Dichtheid** 1,277 0,2258 0,829 1,717 p<0,000  

KwaliteitFietsinfra_Dichtheid** 0,624 0,1816 0,271 0,986 p=0,001  

DuurzaamVeilig-score_Dichtheid 0,080 0,1907 -0,289 0,462 p=0,673 ns 

VeiligeSnelheid-score_Dichtheid -0,234 0,2546 -0,745 0,258 p=0,357 ns 

GeloofwaardigeSnelheid-score_Dichtheid -0,691 0,1830 -1,050 -0,330 p<0,000  

Kleinekruispunten_Dichtheid** 52,584 16,4417 20,953 85,682 p=0,001  

Grotekruispunten_Dichtheid** 11,190 25,6339 -38,243 62,545 p=0,662 ns 

Rotonde_Dichtheid** 147,339 88,6888 -16,184 334,515 p=0,097 ns 

TramBusAanwezig** 0,526 0,1790 0,178 0,883 p=0,003  

*Model met elk van Intensiteiten afzonderlijk opgenomen 
**Relatie in model waarin ook weglengte (offset), Intensiteit_Fietsers en Intensiteit_ Motorvoertuigen is opgenomen, maar niet 
de overige onafhankelijke variabelen van infrastructuur. 

Tabel 3.1. Samenhang tussen infrastructuurscores (Dichtheid) en verkeersongevallendichtheid per 
straat (met ‘ns’ wordt bedoeld: niet statistisch significant: p>0,05). 

Uit Tabel 3.1 blijkt dat acht van de twaalf onafhankelijke variabelen een 
statistisch significante relatie (p<0,05 hebben met de verkeersongevallen-
dichtheid; het aantal verkeersongevallen per weglengte. De infrastructuur-
variabelen zijn daarbij gecorrigeerd voor intensiteit. Daar waar de gevonden 
relatie ‘positief’ is (de coëfficiënt is groter dan nul), is de ongevallendichtheid 
hoger naarmate de dichtheid van onveilige locaties of de verkeersintensiteit 
hoger is. Dat geldt voor alle significante variabelen met uitzondering van de 
geloofwaardige snelheidslimiet (GS-score_Dichtheid: -0,691). De negatieve 
coëfficiënt geeft aan dat het aantal ongevallen per km weglengte relatief 
laag is bij wegen met een geloofwaardige snelheidslimiet die boven de 
geldende limiet ligt. Daarbij nodigt de inrichting van deze wegen uit tot 
harder rijden dan toegestaan omdat die veilig oogt; de weg is bijvoorbeeld 



 

SWOV-rapport R-2017-10    39 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV – Den Haag 

breed en is gesloten voor (brom)fietsverkeer op de rijbaan. Wanneer het 
verkeer op deze wegen feitelijk een hogere snelheid gaan rijden dan de 
toegestane limiet, dan komt daarmee de veiligheid in het geding. Dat we de 
omgekeerde relatie vinden, namelijk dat deze wegen relatief veilig zijn, kan 
betekenen dat de inrichting van de weg weliswaar uitnodigt om sneller te 
rijden, maar dat bestuurders dat in de praktijk niet (kunnen) doen. Mogelijke 
factoren die een rol spelen bij het beperken van hoge snelheden zijn de 
drukte van de stedelijke 50km/uur-wegen en/of snelheidshandhaving met 
bijvoorbeeld camera’s. Gegevens over feitelijk gereden snelheden op de 
wegen in het onderzoek zouden meer duidelijkheid kunnen geven maar zijn 
niet beschikbaar. Snelheidsgegevens zouden ook meer zicht kunnen geven 
op het ontbreken van een relatie tussen de score ‘veilige snelheid’ (VS-
score_Dichtheid) en ongevallendichtheid. Zonder deze aanvullende 
gegevens kunnen we niet uitsluiten dat de instrumenten (VS/GS) 
onvoldoende valide zijn, dat wil zeggen dat ze onvoldoende goed meten wat 
ze zouden moeten meten. 
 
Voor de variabelen DV-score_Dichtheid en Grotekruispunten_Dichtheid 
constateren we in dit model geen relatie met verkeersongevallendichtheid. 
Om dit nader te kunnen duiden is aanvullend onderzoek nodig naar de 
relatie van afzonderlijke kenmerken met ongevallendichtheid.  
Wat de Rotonde_Dichtheid betreft, constateren we dat in het onderzoek een 
beperkt aantal (N=71) rotondes is opgenomen; het zijn veelal grote rotondes 
met hoge verkeersintensiteiten (soms verkeerpleinen). Ze kunnen niet als 
representatief worden beschouwd voor de rotondes in stedelijke gebieden in 
Nederland.  

3.2. Multivariate samenhang infrastructuurkenmerken en verkeersongevallen 

In het onderstaande model zijn de vier variabelen buiten beschouwing 
gelaten die, zoals in Tabel 3.1 weergegeven, multivariaat verre van 
significant bleken (p>>0,10). Het resulterende model met de acht 
overgebleven variabelen is weergegeven in Tabel 3.2.  
 

 Relatie van onafhankelijke variabelen met dichtheid 
verkeersongevallen 

 

Onafhankelijke variabelen Coëfficiënt 
B 

Std. Error 95% Betrouwbaarheids 
Interval 

p-waarde  

   Onder Boven  

Intensiteit_Fietsers 0,465 0,0614 0,345 0,586 p<0,000  

Intensiteit_Motorvoertuigen 0,385 0,0536 0,281 0,491 p<0,000  

LengteHoogteprofiel_Dichtheid 0,480 0,2212 0,050 0,921 p=0,030  

Obstakels_Dichtheid 1,003 0,2233 0,559 1,438 p<0,000  

GeloofwaardigeSnelheid-score_Dichtheid -0,541 0,1837 -0,901 -0,178 p=0,003  

Kleinekruispunten_Dichtheid 36,755 14,5749 8,628 66,033 p=0,012  

Rotonde_Dichtheid 199,753 76,9694 55,709 360,064 p=0,009  

TramBusAanwezig 0,572 0,1711 0,238 0,913 p=0,001  

Tabel 3.2. Multivariate samenhang tussen infrastructuurkenmerken en verkeersongevallendichtheid 
met alle significant bijdragende onafhankelijke variabelen opgenomen in het model. 
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Voor alle acht variabelen in het model in Tabel 3.2 geldt dat ze significant 
bijdragen aan de relatie met de ongevallendichtheid. De coëfficiënt B is 
positief voor vrijwel elk van deze variabelen. Uitzondering is de variabele 
GS-score_Dichtheid; in Paragraaf 3.1.2 is dat nader toegelicht. Een 
positieve coëfficiënt B betekent dat bij toenemende dichtheid van onveilige 
locaties of verkeersintensiteit, er ook een toename is van de 
verkeersongevallendichtheid (het aantal ongevallen per weglengte). De 
waarden van de coëfficiënt B per variabele worden beschouwd als 
weegfactoren van elk van de onafhankelijke variabelen.  
 
Wat opvalt ten opzichte van de resultaten in Tabel 3.1 is dat de variabele 
KwaliteitFietsinfra_Dichtheid daar wel een significante samenhang laat zien, 
maar dat deze niet is opgenomen in het multivariate model. Omgekeerd 
geldt voor Rotonde_Dichtheid dat die wel in het multivariate model is 
opgenomen. Deze uitkomsten zijn het gevolg van het tegelijkertijd opnemen 
van meerdere variabelen in het model. Gegeven de combinatie van de acht 
opgenomen variabelen voegt de variabele KwaliteitFietsinfra_Dichtheid geen 
extra informatie toe aan het model en blijkt Rotonde_Dichtheid in combinatie 
met de andere zeven variabelen toch extra informatie toe te voegen die de 
variabele alleen niet kan bijdragen. 

3.3. Multivariate samenhang voor ongevallen met relatief ernstig en minder ernstig letsel 

Van de slachtoffers is bekend of ze wel of niet zijn vervoerd naar een 
ziekenhuis. Bij 3285 ongevallen (49%) was dat niet het geval; die worden 
beschouwd als niet ernstig, de overige 3445 (51%) als relatief ernstig. Voor 
beide groepen zijn aparte modellen gemaakt. In deze paragraaf worden de 
modellen getoond in Tabel 3.3 (relatief ernstig letsel) en Tabel 3.4 (relatief 
minder ernstig letsel). 
 
Voor de variabelen die significant bijdragen aan de twee modellen voor 
verschillende letselernst is de orde van grootte van de coëfficiënten B 
vergelijkbaar.  
 

Multivariate relatie van onafhankelijke variabelen; relatief ernstig letsel  

Onafhankelijke variabelen Coëfficiënt 
B 

Std. Error 95% Betrouwbaarheids 
Interval 

p-waarde  

   Onder Boven   

Intensiteit_Fietsers 0,470 0,0612 0,350 0,590 p<0,000  

Intensiteit_Motorvoertuigen 0,393 0,0582 0,281 0,510 p<0,000  

LengteHoogteprofiel_Dichtheid 0,451 0,2212 0,020 0,891 p=0,041  

Obstakels_Dichtheid 1,084 0,2263 0,637 1,528 p<0,000  

GeloofwaardigeSnelheid-score_Dichtheid -0,616 0,1817 -0,974 -0,258 p=0,001  

Kleinekruispunten_Dichtheid 35,101 14,6618 6,602 64,364 p=0,017  

Rotonde_Dichtheid 212,326 73,5350 72,922 363,679 p=0,004  

TramBusAanwezig 0,530 0,1664 0,206 0,862 p=0,001  

Tabel 3.3. Multivariate samenhang tussen infrastructuurkenmerken en verkeersongevallendichtheid 
(relatief ernstig letsel). 
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Multivariate relatie van onafhankelijke variabelen; relatief minder ernstig letsel 
 

 

Onafhankelijke variabelen Coëfficiënt 
B 

Std. Error 95% Betrouwbaarheids 
Interval 

p-waarde  

   Onder Boven   

Intensiteit_Fietsers 0,473 0,0635 0,348 0,597 p<0,000  

Intensiteit_Motorvoertuigen 0,419 0,0626 0,299 0,545 p<0,000  

LengteHoogteprofiel_Dichtheid 0,514 0,2231 0,080 0,959 p=0,021  

Obstakels_Dichtheid 1,041 0,2337 0,579 1,499 p<0,000  

GeloofwaardigeSnelheid-score_Dichtheid -0,477 0,1857 -0,841 -0,109 p=0,010  

Kleinekruispunten_Dichtheid 37,582 14,6215 9,101 66,706 p=0,010  

Rotonde_Dichtheid 186,622 79,0874 36,793 349,461 p=0,018  

TramBusAanwezig 0,580 0,1657 0,256 0,909 p<0,000  

Tabel 3.4. Multivariate samenhang tussen infrastructuurkenmerken en verkeersongevallendichtheid 
(relatief minder ernstig letsel). 

3.4. De formule voor de Network Safety Index 

Deze paragraaf geeft de formule voor de Network Safety Index volgens het 
model uit Tabel 3.2, waarin alle verkeersongevallen zijn opgenomen: zowel 
de ongevallen met ernstige als die met minder ernstige letselgevolgen. Uit 
dat model – formule 3 uit Paragraaf 2.5.2 met de variabelen en (B) 
coëfficiënten uit Tabel 3.2 – is de ‘relatieve onveiligheidsscore’ of NSI-score 
te halen.  
 
De NSI-score is een onveiligheidsmaat die zo goed mogelijk de ongevallen-
dichtheid representeert: het geschat aantal verkeersongevallen per 1000 m 
van een straat in de periode 2009-2012.  
De NSI-score van een straat is dus het resultaat van de intensiteiten (fietsen 
en motorvoertuigen) en van de kenmerken van de infrastructuur die in dit 
onderzoek significant blijken samen te hangen met ongevallen. Die 
infrastructuurkenmerken zijn – per 1000 m van de betreffende straat – het 
aandeel 25m-segmenten dat als relatief onveilig is beoordeeld en het aantal 
kruispunten of rotondes.  
 
De formule voor de NSI luidt als volgt: 
 

 
 
Wanneer de NSI wordt berekend voor  de 581 50km/uur-straten in 
Amsterdam waarvan alle benodigde gegevens beschikbaar waren 
(ongevallen, infrastructuurkenmerken en intensiteiten), kan een 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑒𝑒𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑒𝑒𝑂𝑂
𝐿𝐿

 (𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵)  

= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀𝑒𝑒𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀0,385 × 𝐹𝐹𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑀𝑀𝑒𝑒𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀0,465  ×  𝒆𝒆^((LengteHoogte_q50_Dichtheid  
×  0,480 + Obstakels_Dichtheid ×  1,00 +  KleineKruispunten_dichtheid  ×  36,8 
+  Rotonde_Dichtheid  ×  200 +  GS_VcredscoreDichtheid  × −0,541 
+  TramBusAanwezig  ×  0,572 + Intercept − 10,2 )) 
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zogenoemde ‘NSI heat map’ worden gemaakt. Daarvan geeft Afbeelding 3.5 
hieronder een voorbeeld.  
 
Aan de hand van kleurcodering kunnen straten worden onderscheiden naar 
mate van verkeersonveiligheid op basis van hun infrastructuurkenmerken en 
intensiteit van fietsverkeer en gemotoriseerd verkeer. In de afbeelding 
hieronder zijn de straten in vijf even grote groepen verdeeld. De 
donkerblauwgekleurde straten zijn de 20% straten met de hoogste NSI-
score: de straten die volgens de NSI als meest onveilig moeten worden 
beschouwd. De groene kleurcodering betreft de minst onveilige straten. 
 

 
Afbeelding 3.5. Voorbeeld van een NSI ‘Heat map’ waarin met kleurcodes straten zijn ingedeeld in vijf 
even grote groepen naar de mate van veiligheid van de infrastructuur van 581 50km/uur-straten in 
Amsterdam. 

3.5. Nauwkeurigheid van NSI als indicator voor verkeersveiligheid 

Het NSI-model is gebaseerd op gegevens van in totaal 367 van de 622 
beoordeelde straten, omdat 255 straten niet over de gehele lengte een 
50km/uur-limiet hadden. In deze paragraaf proberen we een indruk te krijgen 
van de mate waarin het gevonden NSI-model ook de werkelijke 
verkeers(on)veiligheid van straten weergeeft. 
 
In Paragraaf 3.5.1 wordt in dit kader de mate van samenhang statistisch 
getoetst en Paragraaf 3.5.2 beschouwt de sensitiviteit en de specificiteit van 
de NSI-score als (on)veiligheidsindicator.  
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3.5.1. De Pearson-correlatie en verklaarde variantie 

In Afbeelding 3.6 is de samenhang tussen de NSI-score en de 
verkeersongevallendichtheid voor de 581 straten in een scatterplot 
weergegeven. De Pearson-correlatie voor deze samenhang blijkt 0,72 te 
bedragen; significant afwijkend van nul (p<0,00). De afbeelding toont ook de 
regressielijn. Dat de relatie niet maximaal is - gelijk aan 1 - is te begrijpen als 
je bedenkt dat ongevallen ook kunnen worden veroorzaakt door factoren die 
niet direct aan infrastructuur zijn gerelateerd, zoals afleiding, 
lichtomstandigheden, alcoholgebruik. 
 

 

Afbeelding 3.6. Samenhang tussen de NSI-score en de verkeersongevallendichtheid 
volgens de ambulanceregistratie voor de 581 50km/uur-straten in Amsterdam, met 
regressielijn . 
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3.5.2. Sensitiviteit en specificiteit van de NSI-score 

In deze paragraaf proberen we een indruk te krijgen van de sensitiviteit en 
de specificiteit van de NSI-score.  
 
We hebben daarvoor allereerst de 581 straten geordend naar de hoogte van 
hun NSI-score en in categorieën verdeeld. Categorie 1 bevat de straten die 
op basis van de NSI en/of ongevallendichtheid als minst onveilig worden 
beschouwd en in categorie 4 de straten die daardoor als meest onveilig 
worden beschouwd. In Tabel 3.5 is de verdeling van de straten over de in 
totaal 16 cellen weergegeven.  
 

Ongevallen- 
dichtheids-

categorie  

NSI-score categorie 

1 2 3 4 Totaal 

Aantal, % Aantal, % Aantal, % Aantal, % Aantal, % 

1 156 67,2% 39 33,2% 30 26,0% 7 6,0% 232 (40%) 

2 54 23,3%  36 30,7% 20 17,1% 7 6,0%   117 (20%) 

3 21 9,1% 39 33,5% 34 29,3% 22 19,0% 116 (20%) 

4 1 0,4% 3 2,6%  32 27,6%  80 69,0%  116 (20%) 

Totaal Aantal, %  232 100% 117 100% 116 100% 116 100% 581 (100%) 

Tabel 3.5. Verdeling van de straten (N=581) over de totaal 16 cellen op basis van hun 
combinatie van NSI-score en ongevallendichtheid score. 

Uit Tabel 3.5 blijkt dat 53% van de straten voor beide scores in dezelfde 
categorie terecht is gekomen. Het gaat om het totaal aantal straten in de 
diagonaal van de tabel: 156 + 36 + 34 + 80 = 306 gedeeld door het totaal 
aantal straten (N=581).  
 
Bij de bepaling van de sensitiviteit en specificiteit wordt in dit geval 
uitgegaan van de situatie dat we de straten in categorie 4 beschouwen als 
de relatief onveilige straten en alle overige straten beschouwen als relatief 
veilig 
 
De sensitiviteit van de NSI geeft aan welke proportie van de werkelijk 
onveilige straten door de NSI als relatief onveilig wordt beoordeeld. Als de 
NSI een maximale (100%) sensitiviteit heeft, dan ‘detecteert’ het instrument 
alle werkelijk onveilige straten.  
 
Wanneer we van de straten met de hoogste ongevallendichtheid (categorie 
4) kijken naar het deel dat ook de hoogste NSI-score heeft, de meest 
verkeersonveilige NSI-score (categorie 4), dan zien we dat dat 69% is 
(N=80). Deze 69% is de indicatie van de sensitiviteit van het NSI-model.  
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In statistische termen: het aantal ‘echt positieven’ (hier N=80) gedeeld door 
het aantal ‘echt positieven’ plus het aantal door de NSI gemiste werkelijk 
onveilige straten: de ‘fout negatieven’ (hier N = 80 + 32 + 3 + 1 = 116).  
De sensitiviteit van 69% impliceert dat van alle 116 werkelijk onveilige 
straten er op basis van de NSI-score 36 straten (31%) ten onrechte als 
minder/niet gevaarlijk worden beschouwd. 
 
De specificiteit van de NSI geeft aan welk aandeel van alle werkelijk veilige 
straten door de NSI als relatief veilig wordt beoordeeld. Als de NSI een 
maximale (100%) specificiteit heeft, dan zijn alle door de NSI als relatief 
veilig gedetecteerde ook werkelijk veilig.  
De precieze berekening: het aantal ‘werkelijk negatieven’ (veilige straten) 
(N=429) wordt gedeeld door dit aantal ‘werkelijk negatieven’ plus het aantal 
‘fout positieven’ (465). De specificiteit is dus 429 / 465 = 92%.  
 
De theoretisch meest optimale situatie is als zowel de sensitiviteit als de 
specificiteit 100% is. In dat geval worden alle werkelijk onveilige straten door 
de NSI als relatief onveilig beoordeeld en geen enkele werkelijk veilige straat 
als relatief onveilig. 
De resultaten laten zien dat de NSI een relatief hoge specificiteit heeft en 
een relatief lage sensitiviteit. Werkelijk veilige straten worden in hoge mate 
(92%) door de NSI als relatief veilig beoordeeld. Van de werkelijk onveilige 
straten wordt door de NSI een minder groot deel (69%) als relatief onveilig 
beoordeeld, dat wil zeggen dat er relatief veel (31%) werkelijk onveilige 
straten als relatief veilig worden beoordeeld.  
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4. Discussie, conclusies en aanbevelingen 

4.1. Discussie 

Het in dit rapport beschreven onderzoek is erop gericht om te komen tot een 
zo eenvoudig mogelijk hanteerbaar instrument (NSI) waarvan is aangetoond 
dat het een score ‘relatief onveilig’ geeft voor alle 50km/uur-locaties waar het 
ook relatief onveilig is, in termen van aantallen verkeersongevallen per 
weglengte. 
 
De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is een (NSI-)formule waarin 
infrastructuurkenmerken en verkeersintensiteiten als variabelen zijn 
opgenomen. Al deze variabelen leveren multivariaat een significante 
bijdrage aan de samenhang met verkeersongevallen (zoals door de 
ambulance geregistreerd). Aan de hand van deze variabelen en hun 
weegfactoren kunnen NSI-scores worden berekend die een indicatie geven 
van de verschillen in de mate van verkeersveiligheid van straten. De formule 
heeft met dit onderzoek een empirische basis; het is vastgesteld dat er een 
relatie is met verkeersongevallen, waarbij een onderscheid in mate van 
letselernst geen verschillende NSI oplevert. 
 
Omdat de verzamelde gegevens van infrastructurele kenmerken en NSI-
scores in een database zijn gekoppeld aan geografische coördinaten, is het 
mogelijk om kenmerken – afzonderlijk en in combinatie – en NSI-scores 
beeldend weer te geven in GIS-kaarten. 
 
Op basis van de huidige NSI-formule kunnen 50km/uur-straten worden 
onderscheiden naar mate van verkeersveiligheid. Bij het interpreteren van 
de NSI is een aantal zaken van groot belang: 

4.1.1. Samenhang NSI-score en mate van verkeersveiligheid 

De resultaten van het onderzoek naar de samenhang tussen de NSI-score 
en de verkeersongevallendichtheid en verklaarde variantie laten zien dat er 
wel een voldoende samenhang is (Pearson-correlatie R=0,72). Dat de relatie 
niet maximaal is – gelijk aan 1 – is op inhoudelijke gronden ook te 
verwachten. De NSI baseert zich op gegevens met betrekking tot de 
infrastructuur. Verkeersonveiligheid wordt echter bepaald door een interactie 
van infrastructuur, omstandigheden (gladheid, mist), gedrag (mens) en 
voertuigkenmerken. Als de NSI de score ‘relatief onveilig’ geeft, dan is niet 
uit te sluiten dat er feitelijk weinig ongevallen plaatsvinden of andersom. Dat 
kan bijvoorbeeld als verkeersdeelnemers infrastructurele onveiligheid 
‘herkennen’ en daarom op die locatie meer aandacht besteden aan de 
rijtaak. Dat impliceert dat de uitkomst van het NSI-model (de NSI-scores van 
straten) niet één op één samenhangt met de verkeersongevallendichtheid in 
de betreffende straten.  
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4.1.2. Mate van nauwkeurigheid van NSI-score 

De NSI kan leiden tot vals-positieven (de NSI geeft aan dat de straat relatief 
veilig is terwijl dat niet zo is) en vals-negatieven (de NSI geeft aan dat de 
straat relatief onveilig is terwijl dat niet zo is).  
 
Het gaat om een belangrijke eigenschap van een screeningsinstrument, wat 
de NSI in feite is. In de doelstelling van het onderzoek wordt aangegeven 
dat een straat uitsluitend als relatief onveilig moet worden aangegeven als 
dat in feite ook zo is. Voor de NSI betekent dat, dat de specificiteit hoog 
moet zijn: ‘nooit’ iets onveilig verklaren als daar twijfel is. Deze eis aan het 
instrument impliceert in het algemeen dat de sensitiviteit omlaag gaat; er 
worden relatief veel straten ‘veilig’ verklaard die in feite ‘onveilig’ zijn. De 
resultaten, waarbij uitgegaan is van de 20% meest onveilige straten (zie 
Tabel 3.5) laten zien dat de NSI deze eigenschappen deels in zich heeft.  
 
De NSI laat weliswaar een relatief hoge specificiteit (92%) zien, maar een 
relatief lage sensitiviteit (69%). Deze discussie over de aard van 
screeningsinstrumenten is van belang bij het interpreteren van de uitkomst 
van de NSI. Bronnen die invloed hebben op de mate van specificiteit en 
sensitiviteit zijn bijvoorbeeld de punten die in de vorige paragraaf zijn 
genoemd (niet alle voor veiligheid relevante kenmerken worden 
meegenomen), maar ook mogelijke onnauwkeurigheden in het meten van 
de kenmerken, en kenmerken die niet gemeten (kunnen) worden.  
 
De huidige NSI zal een deel (in het getoonde geval 31%) van de werkelijk 
onveilige straten als relatief veilig beoordelen, uitgaande van de indeling die 
in Tabel 3.5 is gekozen. Gestreefd moet worden om, door aanpassing van 
de NSI, dat percentage zo gering mogelijk te maken zonder dat daarmee de 
mate van specificiteit te veel omlaag zal gaan. Dat laatste kan het geval zijn 
wanneer er, om geen werkelijk gevaarlijke straten te ‘missen’, eerder de 
beoordeling ‘relatief onveilig’ aan een straat wordt toegekend. 
 
De bovengenoemde percentages zijn afhankelijk van welke proportie straten 
als relatief onveilig wordt beschouwd. Hier is als voorbeeld gekozen voor de 
20% meest onveilige straten. Bij keuze van andere percentages zullen de 
specificiteit en sensitiviteit mogelijk andere waarden aannemen die mogelijk 
meer of minder optimaal zijn. 
 
Naar mogelijkheden voor het optimaliseren van zowel de specificiteit als de 
sensitiviteit zal nader onderzoek moeten worden gedaan. Dat kan op basis 
van de binnen dit project beschikbaar gekomen gegevens.  

4.1.3. NSI is een generieke score 

De NSI is een generieke score; een index. Uit de index zelf is niet op 
voorhand een ‘optimaal effectieve aanpak’ van het probleem af te leiden in 
de zin dat vooral de maatregelen gekozen moeten worden die onderdeel 
vormen van de index. Als metafoor is verhoogde temperatuur/bloeddruk een 
indicator voor gezondheidsproblemen; de behandeling moet zich echter niet 
automatisch beperken tot verlaging van temperatuur/bloeddruk; vaak is 
nader onderzoek gewenst naar de onderliggende oorzaak.  
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Het onderzoek heeft ook als resultaat dat voor een viertal variabelen 
multivariaat geen significante samenhang is gevonden en dat die variabelen 
om die reden niet zijn opgenomen in de NSI-formule.   
 
De vier niet-significante variabelen zijn: 
• VeiligeSnelheid-score_Dichtheid; 
• DuurzaamVeilig-score_Dichtheid; 
• Grotekruispunten_Dichtheid; 
• KwaliteitFietsinfra_Dichtheid.  

 
Voor drie van de vier variabelen geldt, dat deze ook in de beperkte modellen 
(Tabel 3.1) geen significante relatie lieten zien met verkeersongevallen 
dichtheid. Voor KwaliteitFietsinfra_Dichtheid geldt dat deze in het beperkte 
model wel significant samenhangt met verkeersongevallen, maar niet meer 
extra aan het model bijdraagt als de betreffende andere variabelen zijn 
opgenomen in het model. Om die reden is deze variabele niet opgenomen in 
het uiteindelijke model. 

4.1.4. Doorontwikkeling van NSI 

Uit het bovenstaande blijkt dat er een empirische onderbouwing is gevonden 
voor de NSI; er is een relatie met verkeersveiligheid. Het onderzoek naar de 
samenhang tussen kenmerken van – stedelijke – infrastructuur en 
verkeersveiligheid (ongevallen) zal niettemin moeten worden vervolgd. Een 
aantal redenen daarvoor is: 
 
1. Voor het kunnen bepalen van risico’s is het essentieel dat er gegevens 

zijn over intensiteiten van verkeer. Voor gemotoriseerd verkeer beschikt 
Amsterdam over een verkeersmodel waaruit deze gegevens kunnen 
worden afgeleid. Als het gaat om de intensiteiten van fietsverkeer, dan is 
er nog geen vergelijkbaar model beschikbaar. Het huidige onderzoek 
heeft gebruikgemaakt van gegevens van de Fietstelweek die in 2015 
voor het eerst is gehouden en in 2016 een vervolg heeft gekregen. De 
mogelijkheden en beperkingen van deze Fietstelweek-gegevens als 
indicator voor fietsintensiteit voor de NSI zal nader onderzocht moeten 
worden. In het onderzoeksrapport van Wijlhuizen et al. (2016) over de 
doorontwikkeling van CycleRAP wordt een methode van kortdurende 
fietstellingen aanbevolen om tot een goede schatting te komen van 
fietsintensiteit in straten. Deze methode kan bijdragen aan het 
verwerven van de nodige fietsintensiteit gegevens. 

 
2. Bij de analyse zijn verkeersongevallen gebruikt die uit de ambulance-

registratie 2009-2012 voortkomen. Nagegaan moet worden of er meer 
recente ambulanceregistratiegegevens beschikbaar en geschikt zijn die 
beter aansluiten op het tijdvak waarin de gebruikte gegevens van 
intensiteiten van motorvoertuigen en fietsers zijn verzameld.  

 
3. Het is van belang om de huidige NSI in andere gemeenten van 

vergelijkbare en verschillende omvang toe te passen. De infrastructuur 
van Amsterdam (centrum) heeft bijzondere kenmerken die in andere 
steden niet of nauwelijks aanwezig zijn. Toepassing van de NSI buiten 
Amsterdam biedt de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de 
validiteit van de huidige NSI voor de betreffende locatie. Dergelijk 
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onderzoek bevordert het inzicht in de toepasbaarheid van de NSI voor 
andere gemeenten. 

 
4. Er is in het kader van dit onderzoek een groot aantal veiligheids-

kenmerken van infrastructuur in Amsterdam in kaart gebracht op een 
hoog detailniveau (25 m), wat een uniek gegevensbestand heeft 
opgeleverd. Voor de modelontwikkeling zijn in dit onderzoek de 
kenmerken gegroepeerd in scores (dichtheden) om de relatie met 
ongevallen te kunnen onderzoeken. Het groeperen van kenmerken 
ontneemt het zicht op de rol van afzonderlijke kenmerken; voor het 
ontwikkelen van een index is dat noodzakelijk vanwege het generieke 
karakter daarvan. Echter, nader onderzoek naar de rol van afzonderlijke 
kenmerken kan een bijdrage leveren aan het optimaliseren van te 
nemen infrastructurele maatregelen. Het huidige gegevensbestand biedt 
daar de mogelijkheid voor; zeker vanwege de beschikbaarheid van 
ongevallengegevens en intensiteiten van gemotoriseerd en fietsverkeer. 
Vanwege de huidige stand van kennis op het gebied van de rol van 
stedelijke infrastructuur in relatie tot verkeerveiligheid, en die is beperkt, 
is voortzetting van toegepast wetenschappelijk onderzoek op dit terrein 
van groot belang. Daarbij behoort ook het verkennen van mogelijkheden 
om gegevensverzameling efficiënter uit te voeren, zoals het 
steekproefsgewijs beoordelen van weginfrastructuur en het toepassen 
van remote-sensingtechnieken. Bijzondere aandacht dient bij verder 
onderzoek te worden besteed aan het zo goed mogelijk valideren van de 
NSI.  De gegevens en resultaten uit het huidige onderzoek bieden een 
uitstekende mogelijkheid voor verdieping van kennis op dit terrein, zo 
mogelijk in het kader van toegepast wetenschappelijk 
promotieonderzoek. 

4.2. Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies en aanbevelingen 
 
1. Er is een formule (model) voor de NSI ontwikkeld waarbij empirisch is 

vastgesteld dat de daarin opgenomen kenmerken van infrastructuur 
samenhangen met verkeersveiligheid; uitgedrukt in het aantal 
verkeersongevallen per straatlengte. Met de NSI is het mogelijk om voor 
Amsterdam een ordening te maken van 50km/uur-straten naar de mate 
van verkeersonveiligheid. Daarmee kan de NSI bijdragen aan het 
gefundeerd selecteren van straten die, met prioriteit, in aanmerking 
komen voor aanpassingen die de verkeersveiligheid ten goede komen. 
 

2. Er zijn kenmerken van infrastructuur betrokken in de analyse waarvan 
niet is komen vast te staan dat ze, naast de andere kenmerken, 
samenhangen met het aantal ongevallen per lengte-eenheid van een 
straat. Deze zijn daarom niet opgenomen in de huidige NSI. Het gaat 
daarbij om: de VeiligeSnelheid-score, Duurzaam Veilig-/DV-score, 
Kwaliteit van fietsinfrastructuur, Grote kruispunten. Het is niet uitgesloten 
dat bij beoordeling van infrastructuur in andere gemeenten één of meer 
van deze kenmerken wel een samenhang laten zien en daarom 
opgenomen kunnen worden in een aangepaste NSI. 
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Aanbeveling: 
Neem bij vervolgonderzoek in andere gemeenten de volgende 
kenmerken mee om te bepalen of ze naast andere kenmerken blijken 
samen te hangen met het aantal ongevallen per lengte-eenheid van een 
straat: de VeiligeSnelheid-score, Duurzaam Veilig-/DV-score, Kwaliteit 
van fietsinfrastructuur, Grote kruispunten. Het kan daarbij gaan om 
onderzoek op zowel 30km/uur- als 50km/uur-wegen. 
 

3. Houd bij de interpretatie van de NSI rekening met het feit dat de NSI een 
indicatie geeft van de mate van verkeersonveiligheid en niet een 
nauwkeurige voorspelling. Diverse factoren zijn daarop van invloed, 
zoals: 

a. Het feit dat verkeersonveiligheid ook wordt beïnvloed door 
gedragsfactoren, omstandigheden (gladheid, mist) en 
voertuigfactoren die niet in de NSI zijn opgenomen; 

b. Onnauwkeurigheid in de metingen, of kenmerken van de 
infrastructuur die niet zijn gemeten. 

De NSI heeft een relatief hoge mate van specificiteit en een relatief lage 
sensitiviteit. Werkelijk veilige straten worden in hoge mate door de NSI 
als relatief veilig beoordeeld; van de werkelijk onveilige straten wordt 
door de NSI een minder grote proportie als relatief onveilig beoordeeld; 
er worden relatief veel werkelijk onveilige straten als relatief veilig 
beschouwd. 
 
Aanbeveling: 
Onderzoek in welke mate van nauwkeurigheid van de NSI kan worden 
verhoogd en hoe de sensitiviteit kan worden verhoogd zonder verlies 
van de mate van specificiteit van de NSI.  
 

4. De NSI is een generieke score; een index. Uit de index zelf is niet op 
voorhand een ‘optimaal effectieve aanpak’ van het 
verkeersveiligheidsprobleem af te leiden in de zin dat de te nemen 
maatregelen genomen zouden moeten worden op die kenmerken die 
onderdeel vormen van de index.   
 
Aanbeveling: 
Beschouw de NSI als een indicator voor verschillen in verkeersveiligheid 
en daarmee als onderdeel van een set van onderzoeksinstrumenten om 
(kosten)effectieve maatregelen te bepalen die de verkeersveiligheid in 
Amsterdam kunnen vergroten. 
 

5. De huidige NSI is gebaseerd op 50km/uur-straten in de gemeente 
Amsterdam. Dat maakt het niet mogelijk om vast te stellen in welke mate 
de huidige NSI passend is voor andere gemeenten dan Amsterdam.  
 
Aanbeveling: 
Pas de huidige NSI ook toe in gemeenten buiten Amsterdam van 
vergelijkbare en verschillende omvang. Bepaal vervolgens de validiteit 
van de NSI in deze gemeenten. Dat wil zeggen onderzoek of de in 
Amsterdam gevonden relaties tussen scores en ongevallen en de 
bijbehorende coëfficiënten ook buiten Amsterdam geldig zijn. 
 

6. Er is in het kader van dit onderzoek een groot aantal veiligheids-
kenmerken van infrastructuur in Amsterdam in kaart gebracht op een 
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hoog detailniveau (25 m), wat een uniek gegevensbestand heeft 
opgeleverd. Tegelijkertijd is een eerste ervaring opgedaan met het 
toepassen in wetenschappelijk onderzoek van fietsintensiteiten vanuit de 
Fietstelweek 2015 en verkeersongevallen die door de ambulance-
registratie zijn aangeleverd over de periode 2009-2012. 
Vanwege de huidige stand van kennis op het gebied van de rol van 
stedelijke infrastructuur in relatie tot verkeerveiligheid – en die is beperkt 
– is voortzetting van toegepast wetenschappelijk onderzoek op dit 
terrein van groot belang. Bijzondere aandacht dient bij verder onderzoek 
te worden besteed aan het zo goed mogelijk valideren van de NSI. De 
gegevens en resultaten uit het huidige onderzoek bieden een 
uitstekende en unieke mogelijkheid voor verdieping van kennis op dit 
terrein.  
 
Aanbeveling: 
Vervolg het onderzoek naar de samenhang tussen kenmerken van – 
stedelijke – weginfrastructuur en verkeersveiligheid (ongevallen), zo 
mogelijk in het kader van toegepast wetenschappelijk promotie-
onderzoek. Betrek daarbij de aanbevelingen die in het rapport van 
Wijlhuizen et al. (2016) zijn gedaan voor de doorontwikkeling van het 
CycleRAP-instrument voor veiligheidsbeoordeling van fietsinfrastructuur. 
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Bijlage 1 Handleiding CycleRAP voor beoordelaars 

 
 



 

Handleiding voor beoordelaars van 

kenmerken van veiligheid van 

fietsinfrastructuur 

Oktober 2016 

 

 

 

 



 

Kenmerken van de te beoordelen fietsinfrastructuur;  

 

Kijk bij beoordeling ook  op plattegrond links in het scherm   Kruispunt in 1 profiel scoren; ook bij groot kruispuntvlak 

 

Soort Kruising  Fietsers kruisen een GOW, ETW.  NB.: Kruising fietsvoorzieningen beschouwen als uitrit 

1 Geen 
 

 
 

2 Gelijkwaardig  Rechts heeft voorrang  

3 Voorrangsregeling  Haaietanden, voorrangsbord  Een drempel is geen voorrangsregel; een uitritconstructie* wel 

4 VRI  
 

Verkeersregel installatie (verkeerslichten)  

5 Rotonde 
 

Punaise is geen rotonde Kan ook met verkeerslichten zijn geregeld; dan als VRI beoordelen 

6 Oversteek Als de fietsvoorziening >10 meter afligt van een kruispunt.  Kan ook met verkeerslichten zijn geregeld; dan als VRI beoordelen 

   
 

 

1 Drietaks  
 

Fietspad zonder rijbaan dat aansluit   

2 Viertaks 
 

 
 

3 >Viertaks    

4 Bajonet  
 

5 Anders 
 

 
 

6 NVT 
 

  

 

 
*Voorbeeld van een uitritconstructie als voorrangsregeling  



 

Soort Kruising 
 
2. Gelijkwaardig kruispunt  

 
 

3. Voorrangsregeling 

 
4. Verkeersregel installatie (VRI) 

  
 
 
 

 
 
5. Rotonde 

 
6. Oversteek 

 

Bajonet kruising (2 x Drietaks) 

 
  



 

Zicht kruispunt (heen en terug) 
  1 Geen belemmering van zicht 

 2 Enigszins belemmerd zicht  Wel kijken (links of rechts) maar doorrijden zonder in te hoeven houden. 

3 Ernstig belemmerd  Gericht (links of rechts) kijken, voor voldoende zicht en veiligheid moeten afremmen/inhouden. 

4 NTB 
   

 

2 Enigszins belemmerd         3  Ernstig belemmerd

     



 

Fietsvoorziening 
 1 (Brom) fietspad Fietspad, aangeduid door bord G12a (gewijzigd RVV 1990), en toegestaan voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers. 

(toegepast in situaties waarin het ongewenst is dat bromfietsers gebruikmaken van de rijbaan voor snelverkeer); 

2 Fietspad 

 

CROW, Nomenclatuur w  Pad bestemd voor fietsers, snorfietsers. 

3 Fietsstrook Strook met fietsafbeelding op wegdek 

4 Fietssuggestiestrook Strook zonder fietsafbeelding  

5 Rijbaan 
 

Geen markering voor fietser 

6 Anders, namelijk:  Bijvoorbeeld fietsstraat 

7 NTB 
 

Niet te bepalen 
 

Om de status van fietsvoorzieningen te kunnen onderscheiden, wordt onderstaande 

bebording op de openbare weg toegepast (Afbeelding 3.1).  

 G11 verplicht fietspad, G12 einde verplicht fietspad 

 G12a verplicht fiets-/bromfietspad, G12b eind verplicht fiets-/bromfietspad 

 G13 onverplicht fietspad (verboden voor brom- en snorfietsen met motor in 

werking), G14 einde onverplicht fietspad 

 

 

 
Bebording die de juridische status aangeeft van fietsvoorzieningen  

 



 

Fietsvoorziening 

 
1. (Brom)fietspad:        

   
 
2. Fietspad: 

 
 

3. Fietsstrook: Verharding fietsstrook met fietssymbool in rode kleur. 

 

 

4. Fietssuggestiestrook: Verharding suggestiestrook zonder fietssymbool. Met 

onderbroken markering.  

  
 

5. Rijbaan: Geen rijbaanindeling; geen scheiding van verkeerssoorten

 
 

6. Fietsstraat: Hoogwaardige fietsverbinding, met medegebruik door 

gemotoriseerd verkeer.  



 

 

 

 

 

  

Rijrichtingen fietsvoorziening 

 

1 Eenrichtingspad 
Fietser op de rijbaan zonder strook: 2 keer (heen, terug) als 1 richting beoordelen 

2 Tweerichtingspad 

3 NTB {Niet te bepalen}  

 
Zicht rijbaan rechtsafslaan 

 

 

1 Geen belemmering van zicht 
In welke mate kunnen afslaande auto’s fietsers zien (bijvoorbeeld vanwege geparkeerde 
auto’s en andere obstakels) 

2 Enigszins belemmerd zicht   

3 Ernstig belemmerd   

4 NVT  

5 NTB  

Rijrichting rijbaan Rijrichtingen zijn te bepalen aan de hand van borden die aan het begin en bij elke kruising 
van de weg staan. 

1 Eenrichting 

2 Tweerichtingen  

3 NVT  

4 NTB  

Bijzondere voorziening fiets 

 

1 Tunnel 
 

2 Brug 

3 Fly-over  

4 Anders, namelijk:  

5 NVT  

6 NTB  



 

 
Ligging 

  1 Vrijliggend, Binnen bebouwde kom 
Apart van rijbaan, gescheiden door fysieke voorziening (bijvoorbeeld: niveauverschil/ beplanting). Ook fietspad door park niet 
langs rijbaan; dat zijn de solitaire fietspaden. 

2 Vrijliggend, Buiten bebouwde kom 
 3 Aanliggend Binnen bebouwde kom 

4 Aanliggend, Buiten bebouwde kom 

5 NVT / onbekend Situaties waarbij geen sprake is van een fietspad. 

6 NTB 
   

1. Vrijliggend fietspad 

Fietspad dat hetzij parallel loopt met de naastgelegen rijbaan en daarvan door een tussenberm wordt gescheiden, hetzij een geheel eigen tracé volgt. 

 
 

2. Aanliggend fietspad 

Fietspad dat door een zeer smalle tussenberm is gescheiden van de naastgelegen rijbaan. 

 



 

 
Omgeving 

  1 Recreatiegebied, park, bos Grote kans medegebruik 

2 Winkel-/ uitgaansgebied/ scholen Grote kans medegebruik 

3 Anders, namelijk: Grote kans medegebruik 

4 Geen medegebruik (o.a.: wonen, bedrijven) 
 5 NTB 

   

Medegebruik fietsvoorziening 

Fietsvoorziening die door winkelgebieden of recreatiegebieden loopt waardoor kans op medegebruik door bijvoorbeeld wandelaars of hardlopers/ skeelers 

groot is. We onderscheiden twee categorieën waar de kans op medegebruik groot is:  

 fietsvoorzieningen door recreatiegebieden  

 fietsvoorzieningen door winkelgebieden/ uitgaansgebied/ scholen.  

In deze gebieden is de kans op botsingen relatief groot, omdat de medegebruikers zich met andere snelheden en doelen (bijvoorbeeld winkelen, hardlopen 

of skeeleren) op de fietsvoorziening bevinden. 

 

 



 

Verhardingsbreedte fietsvoorziening 

 Bij tweerichtingen fietspad de volledige breedte bepalen 

 Bepalen met behulp van meet-tool in cyclorama 

 Bij fietsers op de rijbaan (zonder fietssuggestiestrook) standaard 1,5 meter per richting. 

 

 

Verharding-Type fietsvoorziening (ook de rijbaan beschouwen als de fietsers daar moeten fietsen) 

1. Open  (klinkers, tegels, keien, grind) 

2. Gesloten  (asfalt, beton) 

3. NTB 

  



 

Verharding Kwaliteit 
De fiets is een balansvoertuig dat door oneffenheden uit evenwicht kan raken, waardoor zwenkingen optreden om het evenwicht te herstellen of de fietser ten val komt. Bij 
de kwaliteit van de verharding is de aandacht dan ook gericht op de aanwezigheid van oneffenheden in de verharding:  

 Scheuren (S),  

 Gaten (G) 

 Hobbels (H) – SGH.  
 
Het gaat daarbij ook om de rand van de verharding naar de berm. Deze kan zijn afgebrokkeld of gescheurd door bijvoorbeeld verzakking van de berm. Bij de beoordeling gaat 
het ook om aangebrachte voorzieningen die oneffenheden kunnen veroorzaken, zoals putten, tramrails of wildroosters.  
 
NB.: Als fietsers op de rijbaan fietsen (zonder eigen ruimte), dan een strook van naar schatting 1,5 meter vanaf de berm beoordelen! 
 
 

1 Voldoende  Vrijwel geen sprake van S,G,H. 

2 Aandachtpunt  Geringe mate van S,G,H; geen acuut gevaar voor uit balans raken; wel oncomfortabel (bijv.: stalen  putdeksel in verharding) 

3 Knelpunt  Grote mate van S,G,H, grote kans op uit balans raken; contact vermijden 

4 NTB 
  

2. Aandachtspunt      3. Knelpunt 

    
 



 

Uitritten 

1. Ja  

2. Nee  

Is er tenminste 1 uitrit per 25 meter straat of fietspad. Het gaat om een uitrit voor voertuigen van een gebouw of perceel naar de openbare weg, en/of de ingang voor 

voertuigen vanaf de openbare weg. Ook aansluitingen/ kruisingen van fietspaden onderling. Voorbeelden zijn: 

 de oprit naar een garage of carport; 

 de oprijlaan bij een landhuis of landgoed; 

 de toegang tot een weiland of bosperceel; 

 de ingang van een parkeergarage; 

 de toegang tot een bedrijventerrein; 

 aansluitend/ kruisend fietspad. 

 

NB.: Parkeervakken op of langs de rijbaan worden niet als uitrit beschouwd; deze worden apart gescoord. 

 

         
            Voorbeeld: aansluitend/ kruisend fietspad   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://algemeen-belang-oisterwijk.nl/&ei=U56bVbL6KYOM7Qa-npOoAw&bvm=bv.96952980,d.ZGU&psig=AFQjCNHI39YFn5DAXSuQuPnTj5jH3FlqLg&ust=1436348210415260
http://www.disney.nl/carsclub/prijsvragen/09_verkeerstest/comp.swf


 

Bocht scherp 
  1 Geen bocht of onscherpe bocht  Kunnen doortrappen bij bocht nemen zonder op andere helft te komen. 

2 Scherpe bocht.  Bij nemen van bocht snelheid omlaag, trappers stilhouden, grote kans om op andere helft te komen. 

3 NTB 
   

1. Geen bocht of onscherpe bocht       2. Scherpe bocht (naar links) 

         
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.moorsmagazine.com/haren/fietspad2/&ei=haibVdPCOaep7AaA8ISQAw&bvm=bv.96952980,d.ZGU&psig=AFQjCNFDrov9shuwamaYeJjrOO-OKEj-tQ&ust=1436350976500956
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Bocht Zicht 
  1 Geen belemmering van zicht 

 2 Enigszins belemmerd zicht  Wel kijken maar doorfietsen zonder in te hoeven houden. 

3 Ernstig belemmerd  Gericht kijken, voor voldoende zicht en veiligheid moeten afremmen/inhouden. 

4 NTB 
   

2. Enigszins belemmerd zicht      3. Ernstig belemmerd zicht

    
 

            

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bartjesrecepten.nl/2014/09/rondo-liempdo-16-km-of-10-km/&ei=UKmbVeOXJcTm7gbVsIPoAg&bvm=bv.96952980,d.ZGU&psig=AFQjCNGCFG0VTlR24Y4QgtXRimV8aigh2w&ust=1436351129612762


 

Snelheidslimiet rijbaan  

De snelheidslimiet op de rijbaan is van belang op plaatsen waar fietsers het verkeer op de rijbaan kruisen of samen gebruikmaken van dezelfde rijbaan. Relatief grote 

snelheidsverschillen bepalen in belangrijke mate de ernst van het letsel van een fietser bij een aanrijding met bijvoorbeeld een auto. 

 

De volgende hoofdcategorieën van wegen worden onderscheiden, met de daaraan gerelateerde geldende maximumsnelheden: 

 

 Stroomwegen (SW): wegen met een primaire verkeersfunctie, bedoeld voor een zo veel mogelijk conflictvrije afwikkeling van gemotoriseerd verkeer. Stroomwegen 

kenmerken zich door een fysieke rijbaanscheiding en ongelijkvloerse kruisingen. In Nederland kunnen fietsers niet kruisen met een stroomweg. 

 

 Gebiedsontsluitingswegen (GOW): wegen die zowel doorstroming als uitwisselen tot doel hebben. Gebiedsontsluitingswegen kenmerken zich door scheiding van snel- 

en langzaam verkeer (parallelle fietspaden) en gelijkvloerse kruisingen. Buiten de bebouwde kom mag er door snelverkeer 80 km/uur gereden worden, binnen de 

bebouwde kom 50 km/uur of 70 km/uur. 

 

 Erftoegangswegen (ETW): wegen met een verblijfsfunctie, bestemd om percelen toegankelijk te maken. Erftoegangswegen hebben geen rijbaanscheiding en snel- en 

langzaam verkeer rijdt gemengd (mogelijk ook medegebruik), hetgeen een relatief lage maximumsnelheid vereist. Doorgaand verkeer wordt bij voorkeur zo veel 

mogelijk geweerd. Buiten de bebouwde kom mag op erftoegangswegen 60 km/uur gereden worden, binnen de bebouwde kom 30 km/uur. 

 

1 15 km 

2 30 km 

3 50 

4 60 

5 70 

6 80 

7 100 

8 120 

9 130 
 



 

Versmalling 
  1 Geen of nauwelijks  Vrijwel geen verandering in koers nodig, bijvoorbeeld bij geleidelijke versmalling 

2 Aanmerkelijk  
Actief koers aanpassen door sturen. Met name als versmalling plotseling is (oa. door object). Bijvoorbeeld: fietsers naast elkaar moeten 
achter elkaar gaan rijden. Let op: dit is ook het geval bij auto’s die op de rijbaan mogen parkeren als fietsers op de rijbaan rijden 

3 NTB 
   

2. Aanmerkelijke versmalling 

       

       

http://www.ditiswijk.nl/archief02/index.php/wijk-bij-duurstede/nieuws/algemeen/11417-paaltjes-tegen-auto-s-op-fietspad
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNil77_vssgCFUcwGgodeBcLGA&url=http://www.gratisrijbewijsonline.be/zwakfietswet.htm&psig=AFQjCNG0TkqcqnsJVJxJbtJD_yB7TX0i4A&ust=1444393090189938
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://fietsersbondheezeleende.dse.nl/nieuwendijk.html&ei=3LmbVcGrH-eE7ga93YzgAg&psig=AFQjCNFsJsf3FLxQbPA_8l67BRrkJ8OFHQ&ust=1436355419231682


 

Hoogteprofiel 
 1 Vlak 
 2 Stijging/daling Lagere trapfrequentie, meer kracht of fietsen in lagere versnelling bij oprijden van helling. 

3 NTB 
  

2. Stijging/daling 
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http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://fietsenwinkelschoorl.nl/wp-content/uploads/2015/05/fietsen-in-de-schoorlse-duinen-300x264.jpg&imgrefurl=http://fietsenwinkelschoorl.nl/fietsen-in-de-schoorlse-duinen&h=264&w=300&tbnid=TAKixq3J7iusJM:&zoom=1&docid=KgR4nZ1qatGkIM&ei=EbybVfmgH4mQsgG7s4eYCQ&tbm=isch&ved=0CFYQMyhSMFI4yAE
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.omroepwest.nl/nieuws/18-11-2014/fietspad-eindigt-het-water-op-ypenburgse-boslaan-den-haag-dit-precies-de-bedoeling&ei=k7qbVb6BPeeY7gbItaSgAw&psig=AFQjCNGveHW_DTb0HtVNbF7N5FueNyhL6Q&ust=1436355602760156


 

 

 

    

Tramrails 

 1 Nee  

2 Ja, in gedeelde ruimte (van fietsers of auto’s)  

3 Ja, in gescheiden ruimte (van fietsers of auto’s)  

4 NTB 

 



 

 

 

 

 

1. Voldoende 

   
  

Overgang Kwaliteit 
Vooral de mate van hoogteverschil tussen het fietspad en de berm is van belang. Een berm kan bijvoorbeeld zijn kapotgereden waardoor direct 
naast het fietspad een kuil is. Ook kan bijvoorbeeld het asfalt van het fietspad hoger liggen dan de berm. Soms is er geen overduidelijke overgang, 
zoals bij aaneengesloten struiken/ hek dat direct aansluit op het fietspad of bij een kade. Dat zijn knelpunten; er is geen ruimte om uit te wijken 
naar een berm je valt of botst dan onmiddellijk 

1 Voldoende (vlak) 
 2 Aandachtspunt   Geringe mate van hoogteverschil; S,G,H; geen acuut gevaar voor uit balans raken; wel oncomfortabel 

3 Knelpunt  Grote mate van hoogteverschil; S,G,H, grote kans op uit balans raken; contact vermijden (bijv. stoepranden, maar ook geparkeerde auto’s) 

4 NTB 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.vergevingsgezindefietspad.nl/onderzoek-en-resultaten/provincie-overijssel-n760-resultaten-kamperzeedijk/&ei=tLybVauAGqmr7AaO7YSQAw&psig=AFQjCNHgj5_Em5ye_pWtyUzhFynEdt0Rgw&ust=1436356130098493
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fietsen.123.nl/fietsnieuws/wegmarkeringen-van-levensbelang-voor-fietsers&ei=OcCbVYPABMbQ7AaTmqXwAg&psig=AFQjCNH9KkoYKAia68VhsCBRzOcJUVemiw&ust=1436356789883834


 

2. Aandachtspunt   

 
 

3. Knelpunt 
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Overgang Type 
 1 Vlak 
 2 Opsluitband - overrijdbaar Sterk afgevlakt oplopende opsluitband (kan zijlings worden opgereden door fiets zonder balansverstoring) 

3 Opsluitband - niet overrijdbaar Schuin oplopende of rechthoekige afsluitband die balansverstoring geeft als die zijdelings wordt aangereden door fiets. 

4 Scherpe rand wegdek (beton / stelcon) 
 5 Geul Bijvoorbeeld voor afvoer van regenwater naar kolk 

6 Hek, hoge opstaande rand Direct aansluitend aan de verharding 

7 Parkeervak op rijbaan Ook als er op het plaatje geen auto staat 

8 Parkeervak langs rijbaan Ook als er op het plaatje geen auto staat 

9 Anders, namelijk: Bijvoorbeeld begroeiing of kade 

10 NTB 
  

 



 

Straatverlichting Hoeft niet elke 25 meter; als er wel regelmatig verlichting is aangebracht dan is er verlichting 

1 Aanwezig  

2 Niet aanwezig  

3 NTB  

 

 

Markering 
 

 

1 Links Gezien vanuit de fietser links 

2 Rechts Lijn aan berm-kant van fietsvoorziening (voor fietser rechts; bij 2 richtingspad minimaal 2 lijnen) 

3 Links en Rechts  

4 Links en rechts en midden In geval van tweerichtingsfietspad 

4 Geen markering  

5 NTB 
 

 

 

  



 

Paal in pad Het gaat om een paal in de verharding zelf. Als de paal op een verhoging staat (eiland) dan is het een obstakel in de berm. 

1 Ja   

2 Nee  

3 NTB  

 

 
 

Paal Zicht 
  1 Voldoende Goed zichtbaar paaltje (verlicht en contrasterend met achtergrond) met ribbelmarkering 

2 Aandachtspunt Geen ribbelmarkering/ wel goed zichtbaar 

3 Knelpunt 
 

Geen ribbelmarkering/ niet goed zichtbaar 

4 NVT 
  5 NTB 
  1. Voldoende    2.  Aandachtspunt     3. Knelpunt 

   

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.veilig-ontwerp-beheer.nl/maatregelen/fietspad/fietspad-moet-logisch-verlopen..&imgrefurl=http://www.veilig-ontwerp-beheer.nl/maatregelen/fietspad&h=2672&w=4000&tbnid=PFLbN0rJNsSaaM:&zoom=1&docid=GvJnc3jSbIJo0M&ei=U6ebVfzSOajQ7Abw9ZOgAw&tbm=isch&ved=0CCQQMyggMCA4rAI
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/reanimatie-niet-mogelijk-door-paaltje/&ei=r8qbVfCKOOjc7AbKmLXAAg&psig=AFQjCNEexede7URACVnxRJ_wibbJ5_FxAw&ust=1436359534814508


 

 

Middeneiland aanwezig 

Het gaat om een verhoogd obstakel dat aan de linkerkant van de fietser is geplaatst als geleiding en/of versmalling.  
 
Een paal op een eiland is een obstakel in de berm en niet een paal in pad; zie voorbeeld. 

1 Ja   

2 Nee  

3 NTB  
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Middeneiland Zicht 
 1 Voldoende Goed zichtbaar middeneiland (verlicht en contrasterend met achtergrond) met ribbelmarkering 

2 Aandachtspunt Geen ribbelmarkering/ wel goed zichtbaar (verlicht en contrasterend met achtergrond) 

3 Knelpunt Geen ribbelmarkering/ niet goed zichtbaar 

4 NVT 
 5 NTB 
  

  



 

Berm Kwaliteit Let op: Afgezien van de overgang naar de berm (stoeprand kan knelpunt zijn maar de stoep zelf voldoende) 

1 Voldoende Goed om op te fietsen:  vlak en zonder obstakels binnen 1 meter 

2 Aandachtspunt Geen acuut gevaar voor uit balans raken; wel oncomfortabel 

3 Knelpunt Grote kans op uit balans raken (S,G, H); contact vermijden (ook bij in berm geplaatst groen zoals: heg, struik, of muur, 
hekwerk, talud, etc binnen 1 meter van de fietsverharding). NB.: Let op afstand naar rijbaan. Als die binnen 1 meter is, 
dan ook knelpunt scoren ivm kans op aanrijding met motorvoertuigen. 

4 NTB 
  

1.  Voldoende 

   
 



 

2. Aandachtspunt        3.  Knelpunt 

     
 

 

 

3.  Knelpunt 
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Berm type    Bij combinaties (bijvoorbeeld eerst gras dan een talud en dan een sloot) het eerste risico ‘het talud’ aangeven.  

1 Gras 
2 Aaneengesloten begroeiing met planten, struiken, heg in de berm binnen 1 meter 

3 Aarde/ zand / klei 

4 Steenslag/ grind 

5 Verharding; bijvoorbeeld trottoir 

6 Parkeervak/ gelegenheid binnen 1 meter 

7 Sloot/ kanaal binnen 1 meter 

8 Talud binnen 1 meter 

9 Berm is geblokkeerd aansluitend aan fietsvoorziening 

10 Hek of muur binnen 1 meter 

11 Anders, namelijk:  

12 NTB 
 

 

Obstakel afstand 
Het gaat om obstakels (links of rechts) waartegen gebotst kan worden (palen, bomen, geparkeerde voertuigen etc.).  
Ook kunnen het andere gevaren zijn als vallen van een kade of in sloot/kanaal. Obstakel met kortste afstand beoordelen. 

1 Aangrenzend aan verharding 
 2 <0.5 meter 
 3 0.5-1 meter 
 4 1-2 meter 
 5 >2 meter 
 6 NVT 
  

 
Werk in uitvoering 

 1 Ja 

 2 Nee 

 3 NTB 
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Deze handleiding ondersteunt beoordelaars bij het invoeren van wegkenmerken in het ACCESS 
programma en met het invoerscherm VSGSDVFiets (versie oktober 2016, Vincent Kars, tst 317). Het 
invoeren van de wegkenmerkgegevens wordt ondersteund door beeldmateriaal van Cyclomedia 
(Cyclorama’s) en/of Google Streetview. 

ACCESS INVOERSCHERM 
 

 
  



 

DEEL 1: Meetpunt locatie en algemene informatie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meetpunt:  Noteer het meetpuntnummer (deze loopt vanzelf op moment dat er op de 

knop volgende record wordt gedrukt.  
URL:  Hoeft niet ingevuld te worden 
Straatnaam:   Noteer de naam van de straat 
Lengte:   Hoeft niet ingevuld te worden 
Zekerheid meting:  “Zeker” – als alle kenmerken in het invoerscherm moeiteloos en zonder eigen 

interpretaties zijn ingevuld 
 “onzeker/vraag” – als er twijfel is bij een of meerdere kenmerken of als deze 

niet goed zichtbaar is 
Omschrijving vraag: Indien de meting onzeker is, omschrijf hier welk kenmerk het betreft en waar 

de onzekerheid aan ligt 
 
Algemene regels: 

1) Kenmerken als kruispunten, erftoegangen en zebrapaden worden maar op één 
meetpunt meegenomen 

2) Alleen meenemen wat tussen twee meetpunten inligt (of meetpunt en kijkpunt) 
  

Terug naar 1e 
meetpunt 

Naar laatste 
meetpunt 

Volgend 
meetpunt 

Vorig 
meetpunt 

Kopieer naar 
volgend 

meetpunt 

Vul default 
waardes in 



 

DEEL 2: VSGS-Kenmerken 
 

1) Locatie meetpunt/wegvak 
 

 
 
Noteer de locatie van het meetpunt waar de kenmerken worden geobserveerd, op wegvak, kruising of 
bij kruising 
 
Wegvak 
Een wegvak is een deel van een straat/weg dat niet wordt beïnvloed door een groot kruispunt. Met 
andere woorden, op zowel de heen- als de terugrichting zijn er geen verdrijfvlakken en komen of 
vallen er geen rijstroken bij/af als gevolg van een kruispunt. Er zijn meestal geen pijlen op de 
rijstroken, niet te classificeren als “Kruising” of “Bij kruising” 
 

 
 
 
Kruising 
Elke kruising in een straat wordt slechts een keer vastgelegd. Het eerste meetpunt waarbij ten 
minste een deel van de kruising binnen de voorliggende 25 meter van het meetpunt valt, wordt 
gecodeerd als kruising.  
 
Let op! Elke kruising mag slechts in 1 meetpunt worden gecodeerd. Andere meetpunten waarvan een 
deel van de 25 meter binnen het kruisingsvlak vallen worden gecodeerd als ‘Bij kruising’  
 
 

  
Kruising : Eerste meetpunt waarbinnen de 
voorliggende kruising voorkomt 

Bij kruising: Tweede meetpunten waarbinnen het 
kruispunt voorkomt 

 
 
 
 
 
  



 

Bij kruising 
Dit wordt gecodeerd wanneer het wegvak wordt gekenmerkt door een kruispunt en een of beide van 
de onderstaande punten van toepassing is.  

• Een deel van de beschouwde 25 meter ligt op het kruisingsvlak en het meetpunt betreft niet 
het eerste meetpunt waar binnen dit kruisingsvlak valt. 

• Het merendeel van het wegvak wordt gekenmerkt door kruispuntmarkeringen en/of 
voorsorteerstroken behorend bij een kruising en het meetpunt betreft niet het eerste meetpunt 
waar het kruisingsvlak binnen valt.    

 

 
 

 
 
9504 : kruising 
9505: bij kruising (ook al ligt het punt op het kruisingsvlak en dichter bij het centrum van de kruising 
dan 9504)  
9506: kruising 
9507: wegvak 

9504 

9505 

9506 

9507 



 

2) DV-categorie weg (ETW; GOW; SW) 
 

 
 
Noteer de DV categorie van de weg die beschouwd wordt 
 
ETW - Erftoegangswegen zijn gericht op het toegankelijk maken van erven/percelen. Op zowel de 
wegvakken als de kruispunten is sprake van uitwisseling van verkeer en is de snelheid laag..  
 

                                  
 
GOW - Gebiedsontsluitingswegen 

Gebiedsontsluitingswegen zijn gericht op het stromen op de wegvakken, terwijl het uitwisselen 
plaatsvindt op kruispunten. De gebiedsontsluitingsweg vormt de verbindende schakel tussen 
stroomwegen en erftoegangswegen.  
 

                                                  

    
 
 
SW Stroomwegen 
Stroomwegen zijn gericht op een zo veilig en betrouwbaar mogelijke afwikkeling van relatief grote 
hoeveelheden verkeer met een hoge gemiddelde snelheid. Zowel op de wegvakken als de 
kruispunten wordt prioriteit gegeven aan doorstromen. Dit vereist onder andere gescheiden 
rijrichtingen, ontbreken van overstekend en kruisend verkeer en in- en uitvoegend verkeer bij 
aansluitingen. 
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3) Snelheidslimiet (km/uur);  Limiet van de weg invoeren 
 

 
 
15; 30; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 130 km/h of 999 als het onbekend is

 
 
 
 

4) Geslotenverklaring (in de heen- en terugrichting) 
Noteer of een verkeersbord (of anders) aangeeft of gebruik van de weg voor bepaalde 
voertuigen, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren en vee gesloten is. 
 

 

 
 

i. Geen (alle weggebruikers toegestaan) 
 

ii. Voetgangers  
 

iii. Fiets  

iv. Bromfiets  

v. Fiets/bromfiets  

vi. Langzaam verkeer = Geheel gesloten  
 
vii. Anders (inclusief combinaties van hierboven of bijvoorbeeld uitsluitend gesloten voor 

vrachtverkeer; breedtebeperking; motorvoertuigen met meer dan 4 wielen  enz) 

 
 
 

http://www.ambcachterveld.nl/uitzet/borden/c/c07.htm


 

5) Wegbeeld: Openheid van het wegbeeld  
Het wegbeeld is het beeld dat een weggebruiker rijdend over de weg ervaart uit het verloop 
van de weg, de visuele ondersteuning daarvan en het omringende landschap. Het wegbeeld 
bepaalt uiteindelijk hoe de weggebruiker de weg ervaart en zich gedraagt en is daarmee 
bepalend voor het rijgedrag. Noteer of het wegbeeld naar jouw mening open, half open of 
dicht is.   

 

 
 

i. Open (b.v.: geen bosschages, bomen of bebouwing) 
 

Open (binnen / buiten bebouwde kom) 
 

 
 

ii. Half (b.v.: af en toe een boom, lage bosschages, af en toe bebouwing) 
 

Half (binnen / buiten bebouwde kom) 
 

 
 

 
iii. Dicht (b.v.: dichte bebossing of bebouwing) 

 
Dicht (binnen / buiten bebouwde kom) 
 

 
 
 
  



 

6) Rijrichtingscheiding   
Hoe wordt het verkeer in de heen- en de terugrichting (dus op de as van de weg) van elkaar 
geschieden (Geef aan welk type scheiding het grootste deel van het wegvak beslaat. 
Onderbrekingen in de rijrichtingscheiding/lijn/streep a.g.v. een doorsteek of een oversteek of 
een het toepassen van een korte middengeleiding buiten beschouwing gelaten) 

 

 
 

i. Geen (Voorbeelden binnen en buiten de bebouwde kom) 

 
 
 

ii. Niet overrijdbaar (voorbeelden binnen en buiten de kom) (dit is een situatie waarbij het vrijwel 
onmogelijk is om op de andere rijbaan terecht te komen, meestal is de andere rijbaan fysiek 
afgeschermd met geleiderails, barriers, hekken, hoge opsluit- of stoepranden e.d.) 

 
 
 

iii. Moeilijk overrijdbaar (binnen en buiten de kom. Hier is het mogelijk om scheiding te 
doorkruisen maar niet zonder ongemak) 

  
 

iv. Enkele doorgetrokken lijn v. Dubbele doorgetrokken lijn 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuh8qlhLfPAhXM6RQKHaVnDDEQjRwIBw&url=http://www.verkeersnet.nl/tag/erftoegangsweg/&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNGg623TszNoh-NmlUt-KCKYFC3Nvw&ust=1475322851091200
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0hdvnhLfPAhXBtRQKHeFWC24QjRwIBw&url=http://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?nav%3D5%26mbnr%3D74%26id%3D416&bvm=bv.134495766,d.ZGg&psig=AFQjCNHrCetTm_9hJaxTv08txokBFVTSRw&ust=1475323020753105


 

vi. Enkele onderbroken lijn 
 

vii. Dubbele onderbroken lijn 
 

 
 

 
 
viii. Dubbel gevulde asstreep 

 

 
 
 

ix. Tram- busbaan overrijdbaar  
Een tram-busbaan is overrijdbaar als 
deze alleen van de rijstroken 
gescheiden wordt door belijning op 
het wegdek. Let op: als de 
trambaan zich op de rijstroken 
bevindt (dus gedeeld met het 
andere verkeer) dan geldt de 
scheidingsvorm die op de as in het 
midden is aangebracht, vaak een 
doorgetrokken streep (zie iv). 
 

 

x. Tram- busbaan niet 
overrijdbaar 

Een tram- busbaan is niet 
overrijdbaar als de fysiek van de 
rijstroken gescheiden wordt (maw 
verhoogd of er is een stoep- of 
opsluitband aanwezig). 
 

 
 

  
 

xi. Verdrijfvlak 
 

   
 

xii. Anders 
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7) Rechtstand (geldt over van langste deel van het wegvak) 
 

 
Is het wegvak recht of zit er een bocht in? (Een as-verspringing of chicane geld als een 
bocht) 
 

i. Ja, rechtstand 

  
 
 

ii. Nee, geen rechtstand (als er bijgestuurd moet worden om niet van de weg te raken.) 
 

 
 
 

8) Richting 

 
 
Geef hier aan of  er sprake is van een één- of een twee-richting wegvak. 
 
 
i) Één richting heen ii) Één richting terug iii) Twee-richting 
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9) Erfaansluitingen  
Het aantal opritten naar woonhuis; perceel; parkeerterrein; kantoor ed.. Noteer in zowel de 
heen- als de terugrichting 

 
 

Het aantal erfaansluitingen wordt bepaald door het aantal opritten op een wegvak. Een oprit 
wordt één keer genoteerd als er bijvoorbeeld vier garageboxen aan grenzen/gebruik maken 
van dezelfde aansluiting.  
Let op! doodlopende straten zijn geen erfaansluitingen, het betreft hier puur de 
aansluitingen met percelen naast de weg, opritten dus. Kijk voor de zekerheid op een 
plattegrond/luchtfoto 
 
 
 

   

  

 

 
 
  



 

10) Obstakelvrije afstand  
 

De kortste afstand tussen de binnenkant van de kantstreep en een obstakel; bij afwezigheid van 
een kantstreep: de afstand tussen de kant van de verharding en het obstakel)

 
 
Afstand (in meters, 1- 2 decimalen) tot het dichtstbijzijnde obstakel links/ rechts van de weg 
Indien geleiderail aanwezig: waarde > 13m 
 
Obstakels zijn vaste voorwerpen die bij een aanrijding een groot risico opleveren. Ook taluds en sloten 
kunnen een obstakel zijn. Voorbeelden van obstakels zijn: masten, pijlers, wanden van kunstwerken, 
opsluitbanden en goten met hoogteverschillen groter dan 7 cm buiten de kom en 10-15cm binnen de 
kom, geluidsbeperkende constructies en (dikke) bomen (meer dan 10cm in diameter dik). 
 
Voor het wegvak onder beschouwing, wordt de kleinste afstand tot een obstakel in de berm genoteerd 
als de obstakelvrije afstand. De berm is de ruimte naast de kant van de weg en is vaak een 
(groen)strook naast de weg. Er is alleen sprake van een obstakelvrije afstand als er een duidelijke 
berm aanwezig is, met andere woorden de ruimte naast de weg heeft geen duidelijke functie 
(bijvoorbeeld voetgangers of fietsers die gebruik maken van deze ruimte; er zijn duidelijk 
trottoirs/fietspaden, er zijn parkeervakken of andere gebruiken te zien). 
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11) Rijstroken 
Een weg bestaat uit rijbanen en rijstroken. Een rijbaan kan uit één, twee of zelfs meer 
rijstroken bestaan. Een rijstrook is onderdeel van de rijbaan. Over een rijstrook kunnen 
voertuigen rijden.  
Hoeveel rijstroken zijn er heen? En hoeveel rijstroken zijn er terug? (Indien rijstroken 
bijkomen/afvallen dan worden die alleen meegeteld als ze meer dan de helft van de lengte 
van het wegvak onder beschouwing bestrijken)  
 

 
 
Indien het een eenrichtingsstraat betreft dan wordt (afhankelijk van de richting) slechts de 
heen- of de terugrichting ingevuld. Als het een weg zonder rijrichtingscheiding betreft (dus 
geen as-markering) wordt een “1” in slechts de heen-richting genoteerd. LW dat er dan bij (6) 
“GEEN” is genoteerd 

 
 

12) Bermverharding 
Het gaat hier om een strook naast de kant van de weg (kantverharding) die niet gebruikt wordt 
als trottoir, (brom)fietspad, parkeren enz. (zie ook punt 8, Obstakelvrije zone). Noteer in zowel 
de heen- als de terugrichting de soort berm. Als de berm is afgeschermd door een geleiderail 
wordt geen berm genoteerd. Dat geldt ook als er een sloot of steil talud direct aan de weg ligt. 

 

 
 

i. Geen berm 
 

   
 

ii. Verharde berm 
 

  
 

 
iii. Onverhard 
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13) Redresseerstrookbreedte 
De redresseerstrook is de ruimte op de rijbaan rechts van de kantmarkering. Als er geen 
kantmarkering aanwezig is dan is de redresseerstrookbreedte 0. 
 
Een redresseerstrook is onderdeel van de verhardingsbreedte en is een verharde strook die 
aanwezig kan zijn langs de buitenste rijstroken van een rijbaan en als doel heeft om uit de 
koers geraakte voertuigen op te vangen en terug op koers te brengen (in de richting waarin je 
zou rijden; denk aan een vluchtstrook of een strook asfalt rechts van de kantstreep).  

 
 
Noteer in zowel de heen- als de terugrichting de breedte (in meters, 2 decimalen) van de 
redresseerstrook. Als deze varieert over de lengte van het desbetreffende wegvak, noteer de 
waarde van het langste stuk met een constante waarde (mits deze langer is dan de helft van 
het wegvak) of een gemiddelde waarde. Een redresseerstrook wordt alleen meegenomen als 
deze zich aan de rechterkant van de rijstrook bevindt. 
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14) Wegbreedte 
De wegbreedte is de totale verhardingsbreedte in meters (2 decimalen). In geval van gescheiden 
of aparte rijbanen dient de wegbreedte heen en terug apart te worden opgemeten en ingevoerd. 
Er is sprake van gescheiden rijbanen wanneer er duidelijk een scheiding tussen de verhardingen 
is aangebracht, deze scheiding tussen de rijbanen is vaak niet of moeilijk overrijdbaar.   

 

 
 

 

 
Let op!  
Ligt een aparte tram- of busbaan op dezelfde verharding (dus overrijdbaar en NIET zoals in de 
figuur hierboven) dient wel de volledige wegbreedte genomen te worden. 
 
Parkeervakken op de weg en met dezelfde verhardingssoort als de rijstroken dienen 
opgenomen te worden in de wegbreedte. Parkeervakken op de weg maar met een andere soort 
verharding (bijv. klinkers zoals figuur hierboven) of tussen uitstulpingen, of parkeervakken 
naast de weg zijn NIET onderdeel van de verhardings- of wegbreedte.  
 

   
Parkeervakken als onderdeel van de verharding 
 

 
Parkeervakken naast de weg/met uitstulpingen 
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15) Rijstrookbreedte 
Dit is de breedte van de rijstrook gemeten tussen de as-markering en de kantstreep of kant 
van de verharding. Als er geen as- of kantmarkering aanwezig is (bijv. een 1-richtingstraat of 
een ETW), dan is deze breedte vaak gelijk aan de wegbreedte. 
 

 

 
 
Noteer de rijstrookbreedte per richting. Je noteert hier de gemiddelde breedte van een rijstrook over 
de gehele lengte van het desbetreffende wegvak.  
 
Bij afwezigheid van een rijrichtingscheiding (bijvoorbeeld een eenrichtingsstraat of een 30km/uur-weg) 
dient er geen rijstrookbreedte aangegeven te worden in de terugrichting. 
 
Let op: Bij de aanwezigheid van fietsstroken is de rijstrookbreedte EXCLUSIEF de fietsstrook 
Bij fietssuggestiestroken is de breedte INCLUSIEF de suggestiestrook. 
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DEEL 3: KRUISPUNTKENMERKEN 
!!  Een kruispunt is daar waar wegen elkaar kruisen en uitwisseling verkeertussen de wegen 
onderling mogelijk is. Kruispunten kunnen zowel ongelijkvloers als gelijkvloers zijn uitgevoerd. 
Als er een kruispunt/kruising voorkomt op het voorliggende wegvak dan wordt dit scherm 
ingevuld. Let op in situaties waar het kruispunt/kruising mogelijk in twee opeenvolgende 
meetpunten voorkomt dat deze slechts één keer wordt opgenomen 

1) Soort Kruispunt 
Kruispunten en oversteken ontstaan daar waar twee wegen elkaar kruisen of daar waar een 
belangrijke fiets- of voetganger-route een weg kruist.  

 
i. Geen 
ii. (Brom)fietsoversteek (LET WEL, dit zijn kruispunten tussen hoofdfietsroutes/solitaire 

fietspaden en wegen) 

       
iii. Gelijkvloers (niet rotonde) 

 

  
 

iv. Gelijkvloers met plateau  
 

   
 

v. Rotonde 
 

  
 

vi. Ongelijkvloers (viaducten enz.) 
 

  
 

vii. Combinatie (geen foto)  
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2) DV-Categorie Kruispunt  
Uitgezonderd fiets-/bromfietspaden, geef hier de categorieën wegen aan die elkaar kruisen  
 

i. ETW-ETW (dus binnen de kom wegen met 30km/u en buiten de kom wegen met 
60km/uur) 

ii. ETW-GOW (30 km/u met 50 km/u; 60 km/u met 80 km/u) 
iii. GOW-GOW (50 met 50 km/u; 80 met 80 km/u; 50 met 80 km/u) 
iv. GOW-SW (50 met 70; 50 met ASW; 80 met ASW) 
v. SW-SW (knooppunt, ASW met ASW) 

 

3) Regeling  
Hoe is de voorrang op het kruispunt geregeld?  
 

i. Rechts voorrang (Gelijkwaardig kruispunt, GEEN regeling met borden, haaientanden) 

 
 

ii. Voorrang geregeld (borden, haaientanden,uitritconstructie) 
 

  
 

iii. VRI (verkeerslichten) 
 

 
 

iv. Oude stijl rotonde (verkeer op tak heeft voorrang)  
 

v. Uitritconstructie 
 

 
 

vi. Anders  
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4) Takken  
 

Hoeveel takken heeft het kruispunt? 
 
LET OP: Dit zijn takken die direct aansluiten op het kruisingsvlak, dus niet parallel-

/ventwegen enz. die op de takken aansluiten. Vrijliggende fietspaden zijn geen aparte 
takken. IN het geval van kruisende hoofdfietsroute/solitaire fietspaden worden de 
fietstakken wel meegeteld. 

 
3 takken 4 takken 5 takken 

   
 

5) Verhoging  
 

Is het kruisingsvlak verhoogd? 
 

i. Geen 
 

ii. Plateau (het hele kruispunt is verhoogd) 
 

  
 
 

6) Bewegwijzering  
 
Bewegwijzering omvat alle borden die de weggebruiker behulpzaam zijn bij het bepalen van 
zijn route. 
 
Bewegwijzering (fietsers)    Bewegwijzering (gemotoriseerd) Bewegwijzering (ASW) 

   
 

i. Aanwezig  
 

ii. Afwezig  
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DEEL 4: WEGVAKKENMERKEN (Noteer zowel de heen- als 
de terugrichting) 
 

 
 

1) Snelheidsremmer 
Dit zijn fysieke maateregelen die worden aangebracht op te hard rijden tegen te gaan. 
  

i. Geen 
 

ii. Drempel 
 

 
 

iii. Middengeleider  
 

 
 

iv. Verspringing 
 

 
 

v. Anders 
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2) Oversteekplaats 

 
Zijn er oversteek voorzieningen aangebracht op het wegvak? 
 

i. Geen 
 

ii. Voetgangeroversteekplaats/zebra (evt. gecombineerd met (brom)fiets) 
 

 
 

iii. Kanalisatiestrepen ((brom)fiets/ en of voetganger) 
 

 
 

 

 
3) Wegverharding 

 
 
De wegverharding of het wegdek is de wijze waarop een weg is verhard. 
 

i. Open (b.v.: klinkers, keien, natuursteen)  
 

  
 

ii. Gesloten (b.v. asfalt, beton) 
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4) Parkeervoorzieningen 
 

 
 
Parkeervoorzieningen zijn alle voorzieningen die geschikt zijn om een voertuig te parkeren. Een 
parkeervoorziening wordt aangegeven bij een wegvak als er minimaal een volledige plek is. Noteer in 
de heen- en terugrichting welke voorzieningen aanwezig zijn op het desbetreffende wegvak. 
 

i. Geen 
 

ii. Toegestaan (zonder markering) 
 

  
 

iii. Vakken op de weg 
 

  
 

iv. Vakken naast de weg (de parkeervakken bevinden zich tussen uitstulpingen in 
het trottoir) 
 

   
  

v. Verboden 
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5) OV-halte 

 
 
Noteer voor zowel de heen- als de terugrichting of er haltes zijn aangebracht voor het openbaar 
vervoer. Denk hierbij aan de bus en tram. LET OP: Bij lange haltes van bijvoorbeeld trams die 
mogelijk over twee meetpunten heen gaan, noteer de halte slechts één keer en dan in het 
wegvak (meetpunt) waar het langste deel van de halte in voorkomt. 
 

i. Geen 
 

ii. Op rijbaan 
 

   
 
 

 
iii. Eigen rijstrook/-baan (links, rechts, midden) 

 

    
 

 
iv. Haven 
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6) Pechvoorziening 

 
 
Een plaats naast de weg waar een voertuig met pech veilig kan worden geparkeerd en 
waar het niet andere verkeersdeelnemers in de weg staat of in gevaar brengt. Noteer of er 
pechvoorzieningen zijn aangetroffen op het wegvak in zowel de heen- als de terugrichting 
 

i. Geen pechvoorziening 
 

ii. Vluchtstrook 
 

  
 

iii. Pechhaven 
 

   
 

iv. Berm 
 

  
 

7) Voorbewegwijzering 
 

 
 
(Voor) Bewegwijzering omvat alle borden die de weggebruiker behulpzaam zijn bij het 
bepalen van zijn route. OP wegvakken zijn dit borden die de weggebruiker helpen bij 
voorsorteren. 
  

i. Aanwezig 
 

 
 

ii. Afwezig  
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8) Kantmarkering 
 
 

 
Dit betreft de kantmarkering rechts van de rijstrook en over de gehele lengte van het 
wegvak (of in ieder geval het langste deel). Dit wordt voor zowel de heen- als de 
terugrichting genoteerd. Korte onderbrekingen in de markering (bijv. door een uitrit of 
aansluiting) worden buiten beschouwing gelaten. 
 

i. Geen 
 

ii. Doorgetrokken 
 

  
 

iii. Onderbroken 
 

  
 
 

9) Parallelvoorziening 
 

 
 

i. Geen 
 

ii. Ventweg 
 

  
 

iii. Onbekend 
Dit wordt slechts ingevuld indien het onduidelijk is van de beelden of het 
daadwerkelijk een parallel- of ventweg betreft of dat het mogelijk een fietspad oid 
is. 
 

iv. Nvt 
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10) Fiets/bromfiets 
Hier het soort fietsvoorziening opnemen. 
 

 
i. Geen 
ii. Fietsstrook (LW heeft een fietssymbool) 

 
iii. Verplicht fietspad (aangegeven met verkeersbord) 

 
 

iv. Verplicht fiets- bromfietspad 
 
 

v. Onverplicht fiets- bromfietspad  
 
 

vi. Onbekend (brom)fietspad (geen bord aanwezig) 
 
 

vii. (Aanliggend) Fietssuggestiestrook (zonder fietsafbeelding) 
 

 
 



 

viii. Aanliggende fietsstrook (= fietsstrook en heeft een fietsafbeelding) 

 
 

 
Borden die de status van (brom)fietspaden aanduiden 
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Bijlage 3 CycleRAP (Fietspad) / Vs/Gs/DV Kenmerken en 
Access-data-invoerscherm Amsterdam 

  
Kenmerk CycleRAP 

 
Categorieën 

1 Intensiteit fiets/ auto Gemiddeld aantal fietsers per tijdseenheid (uur/dag/week) 

2 Soort kruising/  Geen 

Gelijkwaardig  

Voorrangsregeling  

VRI  

Rotonde 

Oversteek 

 Aantal takken12 Drietaks  

Viertaks 

>Viertaks 

Bajonet 

Anders 

NVT (Niet van toepassing) 

3 Zicht kruispunt Geen belemmering van zicht 

Enigszins belemmerd zicht  

Ernstig belemmerd  

NTB (Niet te bepalen) 

4 Voorziening(fiets) (Brom) fietspad 

Fietspad 

Fietsstrook 

Fietssuggestiestrook 

Rijbaan 

Anders, namelijk:  

NTB 

5 Bijzondere voorziening fiets Tunnel 

Brug 

Fly-over 

Anders, namelijk 

NVT / NTB 

6 Rijrichtingen fietspad Eenrichtingspad 

Tweerichtingspad 

NTB 

                                                      
12 De grijs gemarkeerde kenmerken zijn beschrijvende kenmerken; ze geven een nadere 
specificatie van de infrastructuur. Ze zijn niet meegenomen in de analyse van de modellen. 
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Kenmerk CycleRAP 

 
Categorieën 

7 Zicht rijbaan rechtsafslaan Geen belemmering van zicht 

Enigszins belemmerd zicht  

Ernstig belemmerd  

NVT/ NTB 

8 Rijrichtingen rijbaan Eenrichting 

Tweerichtingen 

NVT / NTB 

9 Ligging van fietspad Solitair of vrijliggend, Binnen bebouwde kom 

Solitair of vrijliggend, Buiten bebouwde kom 

Niet Solitair of vrijliggend, Binnen bebouwde kom 

Niet Solitair of vrijliggend, Buiten bebouwde kom 

NVT/ NTB 

10 Omgeving (ivm medegebruik) Recreatiegebied, park, bos 

Winkel-/ uitgaansgebied/ scholen 

Anders, namelijk: 

Geen medegebruik (o.a.: wonen, bedrijven) 

NTB 

11 Verhardingsbreedte (in cm) Bij tweerichtingen fietspad de volledige breedte bepalen 

12 Verharding type Open 

Gesloten 

NTB 

13 Verharding Kwaliteit Voldoende  

Aandachtpunt  

Knelpunt  

NTB 

14 Uitritten aanwezig (per 25m) Ja 

Nee 

15 Bocht Scherp Geen bocht of onscherpe bocht  

Scherpe bocht.  

NTB 

16 Bocht Zicht Geen belemmering van zicht 

Enigszins belemmerd zicht  

Ernstig belemmerd  

NVT/ NTB 

17 Snelheidslimiet rijbaan13 15,30, 50, 60,70, 80, 100, Km/uur   

18 Versmalling Geen of nauwelijks  

Aanmerkelijk  

NTB 

                                                      
13 De grijs gemarkeerde kenmerken zijn beschrijvende kenmerken; ze geven een nadere 
specificatie van de infrastructuur. Ze zijn niet meegenomen in de analyse van de modellen. 
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Kenmerk CycleRAP 

 
Categorieën 

19 Hoogteprofiel Vlak 

Stijging/daling 

NTB 

20 Tramrails Nee 

Ja, in gedeelde ruimte (van fietsers of auto’s) 

Ja, in gescheiden ruimte (van fietsers of auto’s) 

NTB 

21  Overgang kwaliteit Voldoende (vlak) 

Aandachtpunt  

Knelpunt  

NTB 

22 Overgang Type14 Vlak 

Opsluitband - overrijdbaar 

Opsluitband - niet overrijdbaar 

Scherpe rand wegdek (beton / stelcon) 

Geul 

Hek, hoge opstaande rand 

Parkeervak op rijbaan 

Parkeervak langs rijbaan 

Anders, namelijk: 

NTB 

23 Straatverlichting Aanwezig 

Niet aanwezig 

NTB 

24 Markering Links 

Rechts 

Links en Rechts 

Geen markering 

NTB 

25 Paal in pad Ja  

Nee 

NTB 

26 Paal Zicht Voldoende 

Aandachtspunt 

Knelpunt 

NVT/ NTB 

27 Middeneiland aanwezig Ja 

Nee 

NTB 

                                                      
14 De grijs gemarkeerde kenmerken zijn beschrijvende kenmerken; ze geven een nadere 
specificatie van de infrastructuur. Ze zijn niet meegenomen in de analyse van de modellen. 
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Kenmerk CycleRAP 

 
Categorieën 

28 Middeneiland Zicht Voldoende 

Aandachtspunt 

Knelpunt 

NVT/ NTB 

29 Berm Kwaliteit Voldoende 

Aandachtspunt 

Knelpunt 

NVT/ NTB 

30 Berm Type15 Gras 

Aaneengesloten begroeiing met planten, struiken, heg in de berm binnen 1 m 

Aarde/ zand / klei 

Steenslag/ grind 

Verharding; bijvoorbeeld trottoir 

Parkeervak/ gelegenheid 

Sloot/ kanaal binnen 1 m 

Talud 

Berm is geblokkeerd aansluitend aan fietsvoorziening 

Hek of muur binnen 1 m 

Anders, namelijk:  

NTB 

31 Obstakel afstand Aangrenzend aan verharding 

<0.5 m 

0.5-1 m 

1-2 m 

>2 m 

NVT 

32 Werk in uitvoering Ja 

Nee 

NVT/ NTB 

 
 

                                                      
15 De grijs gemarkeerde kenmerken zijn beschrijvende kenmerken; ze geven een nadere 
specificatie van de infrastructuur. Ze zijn niet meegenomen in de analyse van de modellen. 
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Kenmerk DV, VS/GS 

 
Categorieën 

1 Locatie wegvak Wegvak  
Kruising 
Bij Kruising 

2 DV categorie ETW; Erftoegangswegen 
GOW; Gebiedsontsluitingswegen/  
SW; Stroomwegen 

3 Obstakelvrije afstand (in cm) Getal 

4 OV-haltes Geen 
Op rijbaan 
Eigen rijstrook/-baan (links, rechts, midden) 
Haven 

5 Pechvoorziening Geen pechvoorziening 
Vluchtstrook 
Pechhaven 
Berm 

6 Vooraankondiging bewegwijzering Aanwezig  
Afwezig 

7 Rijrichtingscheiding Geen (Voorbeelden binnen en buiten de bebouwde kom) 
Niet overrijdbaar 
Moeilijk overrijdbaar 
Enkele doorgetrokken lijn 
Dubbele doorgetrokken lijn 
Enkele onderbroken lijn 
Dubbele onderbroken lijn 
Dubbel gevulde asstreep 
Tram- busbaan overrijdbaar  
Tram- busbaan niet overrijdbaar 
Verdrijfvlak 
Anders 

8 Kantmarkering of -voorziening Geen 
Doorgetrokken 
Onderbroken 

9 Geslotenverklaring Geen (alle weggebruikers toegestaan) 
Voetgangers  
Fiets  
Bromfiets  
Fiets/bromfiets   
Langzaam verkeer = Geheel gesloten   
Anders (inclusief combinaties van hierboven of bijvoorbeeld uitsluitend 
gesloten voor vrachtverkeer; breedtebeperking; motorvoertuigen met meer 
dan 4 wielen  enz) 

10 Wegverharding Open 
Gesloten 

11 Maximumsnelheid 15; 30; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 130 km/h of 999 als het onbekend is 

12 Parallelvoorziening Geen 
Ventweg 
Onbekend 
NVT 

13 Parkeren Geen 
Toegestaan (zonder markering) 
Vakken op de weg 
Vakken naast de weg 
Verboden 

14 Uitritten (Erfaansluitingen) Aantal per 25 m 
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Kenmerk DV, VS/GS 

 
Categorieën 

15 Drempels/plateau's (Snelheidsremmer) Geen 
Drempel 
Middengeleider 
Verspringing 
Anders 

16 Fiets-/bromfietsvoorziening op rijbaan  
 

Geen 
Fietsstrook 
Verplicht fietspad 
Verplicht fiets- bromfietspad 
Onverplicht fiets- bromfietspad  
Onbekend (brom)fietspad (geen bord aanwezig) 
(Aanliggend) Fietssuggestiestrook (zonder fietsafbeelding) 
Aanliggend fietsstrook (= fietsstrook en heeft een fietsafbeelding) 

17 Breedte redresseerstrook (in cm) Getal 

18 Rechtstand of boog (lengte) Ja, rechtstand 
Nee, geen rechtstand 

19 Kruispuntsoort Geen 
(Brom)fietsoversteek 
Gelijkvloers (niet rotonde) 
Gelijkvloers met Plateau  
Rotonde 
Ongelijkvloers (viaducten enz.) 
Combinatie (geen foto) 

20 Wegbreedte (in cm) Getal 

19 Aantal rijstroken Getal 

20 Wegbeeld Open (binnen / buiten bebouwde kom) 
Half (binnen / buiten bebouwde kom) 
Dicht (binnen / buiten bebouwde kom) 

21 Bewegwijzering Aanwezig  
Afwezig 

22 Richting Één richting heen 
Één richting terug 
Twee-richting 

23 Bermverharding Geen berm 
Verharde berm 
Onverhard 

24 Rijstrookbreedte (in cm) Getal 

25 DV Categorie Kruispunt ETW-ETW (dus binnen de kom wegen met 30km/u en buiten de kom 
wegen met 60km/uur) 
ETW-GOW (30km/u met 50km/u; 60km/u met 80km/u) 
GOW-GOW (50 met 50km/u; 80 met 80km/u; 50 met 80km/u) 
GOW-SW (50 met 70; 50 met ASW; 80 met ASW) 
SW-SW (knooppunt, ASW met ASW) 

26 Regeling (voorrang) Rechts voorrang 
Voorrang geregeld 
VRI (verkeerslichten) 
Oude stijl rotonde (verkeer op tak heeft voorrang)  
Uitritconstructie 
Anders 

27 Takken Getal 

 Verhoging Geen 
Plateau (het hele kruispunt is verhoogd) 

28 Oversteekplaats 
 

Geen 
Voetgangeroversteekplaats/zebra (evt gecombineerd met (brom)fiets) 
Kanalisatiestrepen ((brom)fiets/ en of voetganger) 
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Bijlage 4 Verdelingen van straten (N=367) naar 
dichtheden van Onveilige scores 
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