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Samenvatting 

Een veilige inrichting van bermen langs autosnelwegen kan helpen om 
ernstig letsel bij – vooral enkelvoudige en eenzijdige – verkeersongevallen te 
voorkomen. Het verbeteren van de veiligheid van bermen is ook een 
belangrijke maatregel om het aantal verkeersdoden op rijkswegen terug te 
dringen, zo blijkt uit recent onderzoek van SWOV (Stipdonk et al., 2016).  
In grote lijnen zijn er twee basis opties om een berm veilig in te richten. De 
eerste is de inrichting van een voldoende ruime obstakelvrije zone, zodat 
voertuigen die van de weg raken nergens tegenaan botsen. Obstakels die 
niet verwijderd kunnen worden, moeten zo veel mogelijk ‘botsveilig’ worden 
uitgevoerd of worden afgeschermd. De tweede optie is het plaatsen van 
afschermingsconstructies (meestal geleiderails) langs de weg. Deze moeten 
bijvoorbeeld voorkomen dat voertuigen die van de weg raken tegen een 
obstakel oprijden. Voor beide varianten geldt een voldoende draagkrachtige 
berm als basiseis voor een veilige berminrichting. Een voldoende 
draagkrachtige berm biedt immers de benodigde weerstand om te kunnen 
remmen en de koers te kunnen wijzigen zonder dat de wielen in de berm 
wegzakken, waardoor het voertuig over de kop kan slaan. Een berm die zo 
is ingericht dat de kans op een ernstige afloop van een bermongeval wordt 
geminimaliseerd, noemen we een ‘vergevingsgezinde’ berm. 

Richtlijnen: ROA en ROA-VIB 

Hoe een vergevingsgezinde inrichting eruit moet zien, staat onder andere 
beschreven in de richtlijnen voor autosnelwegen: de Richtlijn Ontwerp 
Autosnelwegen 2014 (ROA) en de Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen – 
Veilige inrichting van bermen (ROA-VIB). In de huidige richtlijnen gaat de 
voorkeur uit naar een berminrichting met een voldoende ruime obstakelvrije 
zone. Het plaatsen van geleiderails is pas de tweede keuze.  
 
De vraag is echter welke inrichtingsvariant veiliger is en of de huidige 
voorkeur dus nog steeds aansluit bij de kennis van nu. De dienst Water, 
Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat (WVL) heeft aan SWOV 
gevraagd om met behulp van literatuuronderzoek een antwoord op die vraag 
te geven. WVL heeft daarbij ook gevraagd om de voor- en nadelen 
(uitgedrukt in kosten en baten) van de verschillende 
inrichtingsmogelijkheden in kaart te brengen.  
 
Het onderzoek van SWOV bestaat uit drie delen:  
1. een literatuurstudie naar Nederlands en buitenlands onderzoek; 
2. een opzet voor vier saneringsopties van niet-vergevingsgezinde bermen; 
3. een kosteninschatting van de vier saneringsopties.  

Resultaat literatuurstudie 

Het literatuuronderzoek heeft geen duidelijk antwoord kunnen geven op de 
vraag wat veiliger is: een obstakelvrije berminrichting of het plaatsen van 
geleiderails. De reden hiervoor is dat een goede vergelijking van de 
obstakelvrije zone en het gebruik van afschermingsconstructies in de 
literatuur ontbreekt. Duidelijk is dat beide maatregelen een positief effect 
hebben op het voorkómen van ernstige bermongevallen langs 
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autosnelwegen. Daarbij zijn er wel indicaties dat de positieve effecten van 
de huidige obstakelvrije inrichting tot op heden worden overschat. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat zowel een obstakelvrije zone als geleiderails het 
risico op een ernstig ongeval niet volledig wegnemen. Verder blijkt dat een 
flexibele geleiderail beduidend veiliger is dan een starre constructie. De 
conclusie die hieruit volgt is dat een vergevingsgezinde berm zowel met een 
obstakelvrije zone als met een flexibele geleiderail is vorm te geven. Nader, 
meer diepgaand onderzoek is nodig om de meest kosteneffectieve optie 
voor verschillende situaties te kunnen bepalen. 

Advies 

Beide maatregelen – een obstakelvrije zone en het plaatsen van geleiderails 
– vormen een adequate manier om een onveilige berm vergevingsgezind te 
maken. Op basis van de huidige kennis is er geen evidentie om een 
eenzijdige voorkeur voor een obstakelvrije berminrichting aan te houden. 
Het advies is daarom deze te heroverwegen en maatwerk toe te passen bij 
een systematische aanpak van onveilige bermen langs autosnelwegen. In 
een programma Verbetering Veiligheid Bermen Autosnelwegen zou voor 
elke afzonderlijke situatie een analyse moeten worden gemaakt, te beginnen 
bij de wegvakken met de hoogste ongevallendichtheid. De keuze voor een 
obstakelvrije inrichting of een afschermingsconstructie is vaak maatwerk en 
mede afhankelijk van de kosten en de praktische haalbaarheid op korte 
termijn. De haalbaarheid van deze inrichtingsvarianten is afhankelijk van de 
situatie. 
 
Bij dit advies is uitgegaan van de toepassing van flexibele 
afschermingsconstructies. Starre constructies worden niet gezien als 
vergevingsgezind. Tevens wordt verondersteld dat bij plaatsing van een 
afschermingsconstructie de vluchtzone wordt gegarandeerd, bestaande uit 
de  vluchtstrook + vluchtruimte (3,7 m + 2,5 m = 6,2 m), zoals beschreven in 
de nieuwe ROA-VIB (Rijkswaterstaat, 2017). 

Kosteninschatting 

Op dit moment is ongeveer 45% van de buitenbermen van snelwegen 
voorzien van een geleiderail. Van de wegen zonder geleiderail voldoet 
ongeveer 70% niet aan de richtlijnen voor een obstakelvrije inrichting.  
 
SWOV heeft een kosteninschatting gemaakt voor vier mogelijke 
maatregelen om deze bermen veiliger in te richten: de draagkracht van de 
berm verbeteren, het plaatsen van een starre geleiderail, het plaatsen van 
een flexibele geleiderail met voldoende vluchtruimte en het vergroten van de 
obstakelafstand tot 13 meter. Deze varianten zijn vergeleken met een nul-
variant waarbij enkel onderhoud van de huidige situatie wordt uitgevoerd. 
Een belangrijke kanttekening is dat een starre geleiderail niet als 
vergevingsgezinde oplossing wordt gezien, gelet op het hoge risico op 
(ernstig) letsel in vergelijking met flexibele geleiderails. Alleen door een 
obstakelvrije zone of afschermingsconstructie inclusief de verbetering van 
de draagkracht van de onverharde berm, wordt dus een vergevingsgezinde 
berm gerealiseerd.  
 
De geschatte kosten per maatregelvariant staan in het overzicht hieronder.  
 



 

SWOV-rapport R-2017-16A    5 
SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – Den Haag 

Prototype en variant 
Project-

kosten per 
km (hoog) 

Lengte 
berm 

Project-
kosten 
totaal 

Index 
project-

kosten totaal 

Bermen met obstakelafstand < 10 m 

Alleen onderhoud € 196.702 1680 km € 0,3 mld. 1 

Verbeteren draagkracht € 292.235 1680 km € 0,5 mld. 1,4 

Starre geleiderail + 
draagkrachtverbetering € 592.089 1680 km € 1,0 mld. 3,0 

Vluchtruimte + flexibele geleiderail 
+ draagkrachtverbetering € 500.834 1680 km € 0,7 mld. 2,2 

Obstakelafstand vergroten tot 13 m 
+ draagkrachtverbetering € 703.470 1680 km € 1,0 mld. 3,2 

Bermen met obstakelafstand > 10 m 

Alleen onderhoud € 214.786 933 km € 0,2 mld. 1 

Verbeteren draagkracht € 363.949 933 km € 0,3 mld. 1,7 

Flexibele geleiderail + 
draagkrachtverbetering € 494.042 933 km € 0,5 mld. 2,3 

Optimale veiligheid: een obstakelvrije zone met geleiderail 

Een vergevingsgezinde berm is naar verwachting nog veiliger te maken door 
aan de rand van een (ruime) obstakelvrije zone een geleiderail te plaatsen. 
Deze combinatie biedt ten eerste de ruimte om veilig te corrigeren aan 
voertuigen die daar baat bij hebben. Ten tweede voorkomt deze combinatie 
dat diegenen die niet binnen de obstakelvrije zone tot stilstand kunnen 
alsnog tegen bomen botsen of in een kanaal terechtkomen.  
 
De effectiviteit van geleiderails neemt echter af wanneer de inrijhoek te groot 
is (en het voertuig dus ‘dwarser’ inrijdt op de rails). Deze hoek neemt over 
het algemeen toe naarmate de afstand tot de weg toe neemt. Diverse 
ongevallenstudies laten wel positieve effecten zien van de plaatsing van 
afschermingsconstructies verder van de weg af. Om de voor- en nadelen, de 
optimale plaatsingsafstand en ook de kosten van deze optie in kaart te 
brengen, raden wij nader onderzoek aan.  
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Summary 

Layout of roadsides along motorways;  
Literature study and advice for forgiving roadsides 
 
A safe design of roadsides along motorways can help to prevent serious 
injury in – especially single vehicle – road crashes. Improving the safety of 
roadsides is also an important measure to reduce the number of people 
killed on national roads, according to recent SWOV research (Stipdonk et 
al., 2016). 
 
Broadly, there are two basic options for a safe roadside design. The first is 
the construction of a sufficiently spacious clear zone, so that vehicles running 
off the road do not hit any objects. Obstacles that cannot be removed, must 
as much as possible be made 'crashworthy' or be shielded. The second 
option is to place safety barriers (usually guardrails) along the road. This 
must, for example, prevent vehicles running off the road colliding with an 
obstacle. Both variants need a sufficient loadbearing verge as fundamental 
requirement for a safe roadside design. After all, a sufficient loadbearing 
verge offers sufficient resistance for braking and changing direction without 
the wheels sinking into the verge, whereby the vehicle may turn over. A 
roadside that is designed in such a way that the risk of a run-off-road crash 
having serious consequences is minimized is called a ' forgiving ' roadside. 

Guidelines: ROA and ROA-VIB 

A forgiving roadside design is described in, among others, the guidelines for 
motorway design in the Netherlands: the Guidelines Design Motorways 2014 
(ROA) and the Guidelines Design Motorways – Safe roadsides designs 
(ROA-VIB). The current guidelines have a preference for roadsides with a 
sufficiently spacious clear zone. Placing guardrails is only second best.   
 
The question is, however, which design variant is safest and whether the 
current preference is therefore still in line with the knowledge we have now. 
The Rijkswaterstaat1 department Water, Traffic and Environment (WVL) 
asked SWOV to find an answer to that question by means of a literature 
study. WVL also asked for a survey of the advantages and disadvantages (in 
terms of costs and benefits) of the various design options.   
 
The SWOV research consists of three parts:  
1. a literature study of Dutch and foreign research;  
2. plans for four reconstruction options for non-forgiving roadsides;  
3. a cost estimate of the four reconstruction options. 

Results literature study 

The literature review found no clear answer to the question what is safer: a 
clear roadside layout or placing guard rails. The reason for this is that a good 

                                                      
1 Rijkswaterstaat is responsible for the design, construction, management and maintenance of 
the main infrastructure facilities in the Netherlands. This includes the main road network, the 
main waterway network and water systems. 
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comparison of the clear zone and the use of barriers is absent in literature. It 
is clear that both measures have a positive effect on the prevention of serious 
run-off-road crashes along motorways. There are, however, indications that 
the positive effects of the current clear roadside design have until now been 
overrated. The study also indicates that neither guardrail nor clear zone do 
entirely eliminate the risk of a serious crash. Furthermore, a flexible barrier 
was found to be significantly safer than a rigid construction. Therefore the 
conclusion is that a forgiving roadside can be constructed with a clear zone 
as well as with a flexible barrier. Further, more in-depth research is required 
to determine the most cost-effective option for various situations. 

Advice 

Both measures – an obstacle free zone and placing guardrails – are adequate 
ways convert an unsafe roadside into a forgiving roadside. Current knowledge 
does not provide evidence to maintain a unilateral preference for a clear 
roadside design. We therefore advice to reconsider and apply customization 
in a systematic approach towards unsafe roadsides along motorways. In a 
programme Improving Safety Roadsides Motorways each individual situation 
would be analysed, starting with the road sections with the highest crash 
density. The choice for a clear zone or a shielding construction is often 
customized and partly depends on the costs and practical feasibility in the 
short term. The feasibility of these design variants depends on the situation. 
 
This advice is based on the application of flexible barriers. Rigid barriers are 
not seen as forgiving. It is also assumed that when a barrier is placed, the 
escape zone is guaranteed, consisting of the emergency lane + escape zone 
(3.7 m + 2.5 m = 6.2 m), as described in the new ROA-VIB (Rijkswaterstaat, 
2017). 

Cost estimate 

At present, about 45% of the outer roadsides of motorways are equipped 
with a guardrail. Approximately 70% of the roads without guardrail do not 
meet the guidelines for a clear design. 
 
SWOV made a cost estimate for four possible measures to give these 
roadsides a safer layout: improve the bearing capacity of the verge, placing 
a rigid guardrail, placing a flexible guardrail with sufficient escape space and 
increasing the clear space to 13 meters. These variants were compared with 
a zero-variant where only maintenance of the current situation is done. An 
important note is that a rigid guardrail can not be considered a forgiving 
solution, with regard to the high risk of (serious) injury in comparison with 
flexible guardrails. A forgiving roadside can therefore only be realized with a 
clear zone or with a shielding construction including improving the bearing 
capacity of the roadside.  
 
The estimated cost for each measure variant can be found in the overview 
below.  
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Prototype and variant 
Project 

cost per 
km (high) 

Length of 
roadside  

Project 
cost total 

Index 
project cost 

total 

Roadsides with obstacle distance < 10 m 

Maintenance only € 196,702 1680 km € 0.3 billion 1 

Improving bearing capacity € 292,235 1680 km € 0.5 billion 1.4 

Rigid guardrail + improving bearing 
capacity € 592,089 1680 km € 1.0 billion 3.0 

Escape space + flexible guardrail + 
improving bearing capacity € 500,834 1680 km € 0.7 billion 2.2 

Increasing obstacle distance to 13 m 
+ improving bearing capacity € 703,470 1680 km € 1.0 billion 3.2 

Roadsides with obstacle distance > 10 m 

Maintenance only € 214,786 933 km € 0.2 billion 1 

Improving bearing capacity € 363,949 933 km € 0.3 billion 1.7 

Flexible guardrail + improving 
bearing capacity € 494,042 933 km € 0.5 billion 2.3 

Optimal safety: a clear zone with guardrail 

A forgiving roadside can probably be made even safer by placing a guardrail 
(or other type of flexible barrier) on the edge of a (large) clear zone. First, 
this combination provides space to safely correct vehicles that need to be 
corrected. Second, this combination prevents that those who do not come to 
a standstill within the clear zone still hit a tree or drive into a canal. 
 
However, the effectiveness of barriers diminishes when the impact angle is 
too large (and the vehicle therefore drives into the barrier 'at a more transverse 
angle'). This angle generally increases as the distance to the road increases. 
Various crash studies show positive effects however of placing shielding 
constructions at a larger distance from the road. The pros and cons, the 
optimal placing distance and the cost of this final option, require further 
research.  
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1. Inleiding 

Rijkswaterstaat heeft een uitvoeringsplan opgesteld om het aantal dodelijke 
verkeersslachtoffers op rijkswegen te verminderen. Een aanzienlijk deel van 
deze verkeersdoden, en ook van de ernstig gewonden, valt bij enkelvoudige 
of eenzijdige ongevallen (zoals een auto die van de weg raakt en tegen een 
boom aan rijdt of over de kop slaat). De ernst en de afloop van dit soort 
ongevallen worden mede bepaald door de wijze waarop de berm langs de 
weg is ingericht. Daarom wil Rijkswaterstaat in kaart brengen hoe onveilige 
bermen ‘vergevingsgezind’ kunnen worden gemaakt. 
 
Recent onderzoek van SWOV (Stipdonk et al., 2016) bevestigt dat een 
‘vergevingsgezinde’ berm kan helpen om het aantal verkeersdoden terug te 
dringen. Hoe zo’n vergevingsgezinde inrichting eruit moet zien, staat onder 
andere beschreven in de richtlijnen voor autosnelwegen: de Richtlijn 
Ontwerp Autosnelwegen 2014 (ROA-214) (Rijkswaterstaat 2015) en de 
Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen – Veilige inrichting van bermen (ROA-
VIB) (Rijkswaterstaat 2017). 
 
In grote lijnen beschrijft de richtlijn twee varianten. De eerste is de inrichting 
van een obstakelvrije zone, zodat voertuigen die van de weg raken nergens 
tegenaan botsen. Obstakels die niet verwijderd kunnen worden, moeten zo 
veel mogelijk ‘botsveilig’ worden uitgevoerd. De tweede optie is de 
afscherming van gevarenzones (zoals bomen, sloten en greppels). (zie ook 
CROW, 2004; AASHTO, 2008).  
 
In de huidige richtlijn gaat de voorkeur uit naar een berminrichting met een 
voldoende ruime obstakelvrije zone: 10 m voor 100/km-wegen en 13 m voor 
120km/uur-wegen. Het plaatsen van geleiderails is pas de tweede keuze. De 
onderbouwing hiervoor is voornamelijk gebaseerd op ouder onderzoek uit de 
Verenigde Staten van Hutchinson & Kennedy (1966). Op basis van dit 
onderzoek wordt een hoog effect verwacht op bermongevallen (80%-90%), 
terwijl een afschermingsconstructie wordt gezien als potentieel obstakel. De 
vraag is of deze voorkeur nog steeds aansluit bij de kennis van nu, of dat 
een afschermingsconstructie (zoals geleiderails) een beter of veiliger 
alternatief kan zijn. 

1.1. Aanleiding 

In 2013 heeft Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL)  
onderzoek laten doen naar de veiligheid van bermen langs 
rijks(autosnel)wegen (Hengeveld & Nägele, 2013; 2014). In dit onderzoek is 
de berminrichting bij dodelijke ongevallen vergeleken met de berminrichting 
van ernstige (ziekenhuisopname) ongevallen. De resultaten lieten zien dat 
het risico van ernstige enkelvoudige ongevallen lager is bij wegen met 
bermen met geleideconstructies dan bij wegen zonder geleideconstructies in 
de berm. Het risico op een dodelijke afloop was ook aanzienlijk kleiner bij 
bermen met geleiderails op (meer dan) 3,3 m van de kantstreep dan wegen 
met bermen zonder geleiderail. Het onderzoek suggereerde ook dat 
obstakelvrije zones langs rijkswegen lang niet altijd vergevingsgezind zijn 
ingericht en dat het risico op ernstig of dodelijk letsel hoger is dan wanneer 
er een geleiderail zou staan. De hypothese was dat dit het gevolg was van 
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onvoldoende brede obstakelvrije zones en met niet-afgeschermde en niet-
botsveilige obstakels. Ook speelt de zachte ondergrond van de berm, taluds 
en sloten een rol: eenzijdige ongevallen kunnen daardoor ook ernstig 
aflopen als een voertuig nergens tegenaan botst. 
 
Naar aanleiding van deze resultaten heeft WVL aan SWOV gevraagd om 
(literatuur)onderzoek te doen naar de relatie tussen verkeersveiligheid en de 
inrichting en uitrusting van bermen. Daarbij heeft WVL ook gevraagd om de 
voor- en nadelen (uitgedrukt in kosten en baten) van de verschillende 
inrichtingsmogelijkheden in kaart te brengen. 

1.2. Doel en opzet van het onderzoek 

In de huidige richtlijnen voor vergevingsgezinde bermen langs 
autosnelwegen (ROA 2014 en ROA-VIB) gaat de voorkeur uit naar een 
(voldoende ruime) obstakelvrije berminrichting. Het onderzoek moet 
antwoord geven op de vraag of deze voorkeur nog steeds aansluit bij de 
kennis van nu, of dat een afschermingsconstructie (zoals geleiderails) een 
veiliger alternatief kan zijn. 
 
Het onderzoek bestaat uit drie delen:  
1. een literatuurstudie naar Nederlands en buitenlands onderzoek; 
2. een opzet voor vier saneringsopties van niet-vergevingsgezinde bermen; 
3. een kosteninschatting van de vier saneringsopties.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van een werkgroep 
bestaande uit: 
– Herman Moning - Rijkswaterstaat-WVL 
– Paul Schepers -  Rijkswaterstaat-WVL 
– Huib Kwint - Rijkswaterstaat, Grote projecten en onderhoud (GPO) 
– Jurgen Koppen - Rijkswaterstaat-GPO 
– Rien van de Drift - Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid 
 
De kosteninschatting is uitgevoerd in samenwerking met Rob Treiture van 
Rijkswaterstaat, GPO-ICO. 

1.3. Leeswijzer 

Het eerste deel van dit rapport beschrijft het literatuuronderzoek. Hoofdstuk 
2 gaat in op Nederlands onderzoek naar berminrichting en 
verkeersveiligheid (of aspecten die daaraan zijn gerelateerd). Het gaat 
hoofdzakelijk om studies die zijn uitgevoerd in de periode vanaf 1997, vaak 
in opdracht van Rijkswaterstaat. We kijken ook naar ontwerprichtlijnen 
CROW (1999, 2004) en de richtlijnen ROA 2014 en ROA-VIB die de in 
Nederland geldende richtlijnen voor de obstakelvrije zone beschrijven. 
 
Hoofdstuk 3 geeft een analyse van internationale literatuur over 
berminrichting en verkeersveiligheid, met name uit Australië, Nieuw-
Zeeland, VS en Groot-Brittannië. Het grootste deel van deze studies betreft 
onderzoek naar situaties op niet-autosnelwegen. Hoewel de wegsituaties 
verschillen, is het aannemelijk dat de relaties tussen ongevallen en 
berminrichting wel vergelijkbaar zijn met die bij autosnelwegen. 
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Het tweede deel van dit rapport gaat in op vier mogelijke maatregelen om 
bermen met een niet-vergevingsgezinde obstakelvrije zone veiliger te 
maken: de draagkracht van de berm verbeteren, plaatsen van een starre 
geleiderail, plaatsen van een flexibele geleiderail met voldoende 
vluchtruimte (vluchtstrook) en het vergroten van de obstakelafstand tot 13 
meter. Hiervoor zijn eerst een aantal prototypen voor berminrichting 
uitgewerkt. In Hoofdstuk 4 gaan we daar specifieker op in. In Hoofdstuk 5 
maken we een inschatting van de kosten die de maatregelen met zich 
meebrengen. We sluiten het rapport af met de belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen (Hoofdstuk 6). 
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2. Nationale literatuurstudie 

2.1. Definities van de obstakelvrije zone 

In Nederlandse richtlijnen over berminrichting worden doorgaans twee 
definities van de ‘obstakelvrije zone’ gehanteerd. In de ROA 2014 wordt de 
obstakelvrije zone omschreven als:  
 
‘gebied langs de rijbaan waarin geen obstakels mogen voorkomen’, met als 
doel ‘om de risico’s voor derden en voor inzittenden van het voertuig dat uit 
de koers is geraakt, te beperken dan wel te voorkomen’ (Rijkswaterstaat, 
2015).  
 
Het Handboek veilige inrichting van bermen (CROW, 2004) omschrijft de 
obstakelvrije zone als: 
 

‘Het gebied langs de rijbaan waarin geen obstakels mogen 
voorkomen’, met als doelstelling: ‘De uit koers geraakte bestuurder 
heeft op een goed ingerichte berm de mogelijkheid op een redelijk 
veilige manier te stoppen of de controle over het voertuig te 
herwinnen en naar de rijbaan terug te keren’. 

2.2. Overzicht geraadpleegde literatuur 

Tabel 2.1 geeft een overzicht van de Nederlandse literatuur die we voor dit 
onderzoek hebben bestudeerd. Bij de selectie hiervan is de focus gelegd op 
studies die betrekking hebben op onderzoek op rijkswegen. In de volgende 
paragrafen gaan we dieper in op deze studies. 
 

Auteur(s) Titel 

Schoon & Bos, 1983 Boomongevallen 

Golbach, 1997 Methodiek risicobepaling bermen 

Overkamp et al., 2008  Dieptestudie enkelvoudige ongevallen 

De Haan & Smeding, 2008 Weg, Berm en Water 

Kroeze & Ligtermoet, 2011 Dodelijke ongevallen op rijkswegen in 2009 

Hengeveld & Nägele, 2013 Kwantificering van letselrisico door berminrichting 

Schermers & Van Petegem, 2013 Analyses SWOV-onderzoeksdatabase 

Hengeveld & Nägele, 2014 Risico’s van bermongevallen in samenhang met de berminrichting  

Stipdonk et al. (2016) De stijging in het aantal verkeersdoden op rijkswegen in 2015 

Schepers (2015) De rol van geleidrails bij het ontstaan van meervoudige ongevallen 

Tabel 2.1. Overzicht bestudeerde nationale literatuur naar bermongevallen. 
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2.3. Boomongevallen (Schoon & Bos, 1983)  

In 1983 deden Schoon en Bos namens SWOV onderzoek naar de frequentie 
en ernst van ongevallen met personenauto’s die tegen één of meerdere 
bomen botsten. Het onderzoek was gericht op rechte wegvakken buiten de 
bebouwde kom.  
 
Als indicator voor de frequentie van boomongevallen werd de 
‘boomongevallenratio’ genomen: het aantal boomongevallen gedeeld door 
het aantal overige ongevallen. De indicator voor de ernst van het ongeval 
was de verhouding tussen het aantal boomongevallen met doden of 
gewonden enerzijds en het aantal ongevallen met uitsluitend materiële 
schade anderzijds. 
 
Resultaat 1 
Met behulp van een regressieanalyse is de relatie onderzocht tussen de 
frequentie van boomongevallen en de afstand van de bomen tot de 
kantverharding. Daaruit blijkt duidelijk dat de frequentie geleidelijk afneemt 
naarmate de afstand groter wordt (Tabel 2.2 en Afbeelding 2.1). Er is dus 
geen bepaalde afstand gevonden waarboven de frequentie plotseling 
drastisch vermindert. Dit geldt voor elk van de drie wegtypen: enkelbaans 
provinciale wegen, enkelbaans rijkswegen en dubbelbaans rijkswegen.  
 
Resultaat 2 
Binnen de regressieanalyses voor het onderzoeken van de relatie tussen de 
frequentie van boomongevallen en de afstand van bomen tot de 
kantverharding, is voor enkelbaans rijkswegen een onderscheid gemaakt 
naar wegen op basis van 3 intensiteitklassen: etmaalintensiteit tot 5000 
motorvoertuigen (mvt), etmaalintensiteit van 5000 – 10000 mvt, 
etmaalintensiteit boven de 10000 mvt. Daaruit bleek dat de 
boomongevallenratio op wegen met een hogere intensiteitsklasse hoger lag 
dan op wegen met een lagere intensiteitsklasse. De vorm van de relatie was 
voor de verschillende wegen hetzelfde.  
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Tabel 2.2. Boom- en overige ongevallen op dubbelbaans rijkswegen naar 
intensiteitsklasse en obstakelafstand (bron: Schoon & Bos, 1983). 

 



 

SWOV-rapport R-2017-16A    17 
SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – Den Haag 

 
Afbeelding 2.1. Regressieanalyse boomongevallenratio naar wegbreedte en 
intensiteitsklasse op dubbelbaans rijkswegen (bron: Schoon & Bos, 1983). 

 
Resultaat 3 
Daarnaast is gekeken naar de relatie tussen de ernst van boomongevallen 
en de afstand van de bomen tot de kantverharding. Dat is gedaan door 
toepassing van log-lineaire modellen met behulp van het SWOV-
computerprogramma Weighted Poisson Model (WPM). De analyseresultaten 
zijn tamelijk verrassend. De ernst van boomongevallen blijkt namelijk niet af 
te nemen met het groter worden van de afstand tussen de bomen en de 
kantverharding (Afbeelding 2.2). 
 



 

18  SWOV-rapport R-2017-16A   
SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – Den Haag 

 

 
Afbeelding 2.2. Regressieanalyse ongevallenquotiënt* en breedte 
obstakelvrije zone op dubbelbaans rijkswegen (bron: Schoon & Bos, 1983; * 
= aantal ongevallen gedeeld door voertuigkilometers). 
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2.4. Methodiek risicobepaling bermen (Golbach, 1997) 

Het rapport van Golbach uit 1997 beschrijft een methodiek waarmee het 
risico kan worden bepaald dat veroorzaakt wordt door voertuigen die van de 
weg afraken en daarna botsen met een bermafschermingsvoorziening. In de 
methodiek wordt een ‘gebeurtenisboom’ gebruikt, waarmee voor elk ongeval 
drie gevolgen gemodelleerd worden:  
− geen doorschrijding van de bermafschermingsvoorziening;  
− doorschrijding zonder een vervolgongeval; 
− doorschrijding met een vervolgongeval.  
 
De aard van het vervolgongeval hangt af van de te beschermen functie, 
bijvoorbeeld de andere rijbaan, een spoorlijn of bebouwing naast de weg.  
 
De ongevallenfrequentie op autosnelwegen is afgeleid uit databestanden 
voor de periode 1991 t/m 1995. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen licht 
en zwaar verkeer. Voor een botsing met de geleiderail in de middenberm is 
de ongevallenfrequentie voor licht verkeer 4,7 10-8 /vtgkm en voor zwaar 
verkeer 1,7 10-8 /vtgkm. Voor een botsing met de geleiderail in de zijberm is 
de ongevallenfrequentie voor licht verkeer 7,7 10-8 /vtgkm en voor zwaar 
verkeer 5,5 10-8 /vtgkm. De ongevallenfrequentie is gebaseerd op de 
geregistreerde ongevallen waarvan zowel de berm als het betrokken 
voertuigtype bekend waren. Vanwege de onder-registratie wordt geschat dat 
de ongevallenfrequentie voor licht verkeer ongeveer 10% en voor zwaar 
verkeer ongeveer 6% hoger is. 
 
Vervolgens heeft Golbach de invloed van vier wegkenmerken op de 
ongevallenfrequentie geëvalueerd:  
− aantal rijstroken; 
− verkeersintensiteit;  
− afstand tussen de kantstreep van de hoofdrijbaan en de geleiderail; 
− aanwezigheid van een bijzondere rijstrook in de zijberm. 
 
De kans op doorschrijding van de geleiderail is afgeleid uit een analyse van 
letselongevallen met een zwaar voertuig. Voor ongelede voertuigen 
(vrachtauto’s) is de kans 1,4%, voor gelede voertuigen (vrachtauto’s met 
aanhangwagen en trekkers met oplegger) 3,7%. 
 
In het onderzoek zijn ook de mogelijke gevolgen van een ongeval 
beschreven, waarbij onderscheid wordt gemaakt in slachtoffers en materiële 
schade. Slachtoffers kunnen vallen onder: 
− de inzittenden van het voertuig dat botst met de 

bermafschermingsvoorziening; 
− de inzittenden van andere voertuigen op dezelfde rijbaan die betrokken 

raken bij het initiële ongeval zonder doorschrijding; 
− derden die betrokken raken bij een vervolgongeval na doorschrijding van 

de bermafschermingsvoorziening. 
 
Voor zover mogelijk is een onderscheid gemaakt in dodelijke slachtoffers, 
gewonden met ziekenhuisopname en overige gewonden.  
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Materiële schade wordt onderscheiden in:  
− schade aan het voertuig dat botst met de bermafschermingsvoorziening; 
− schade aan de bermafschermingsvoorziening; 
− schade aan objecten die betrokken raken bij een vervolgongeval; 
− file-kosten veroorzaakt door het ongeval. 
 
In de risicoberekening wordt de frequentie van ongevalsscenario’s 
gecombineerd met de gevolgen. Door de frequentie en het aantal 
slachtoffers of de materiële schade te vermenigvuldigen, wordt een 
verwachtingswaarde voor de ongevalsscenario’s berekend. Het risico wordt 
vervolgens bepaald door alle verwachtingswaarden van een situatie bij 
elkaar op te tellen. 
 
De risico’s worden geëvalueerd door de verwachtingswaarden van de 
uitgangssituatie en het alternatief te vergelijken met de jaarlijkse investering 
en onderhoudskosten. Extra kosten kunnen gerechtvaardigd worden als het 
risico kleiner wordt. In deze kosten-batenanalyse wordt het risico op 
slachtoffers geldelijk gewaardeerd door gebruik te maken van een 
normbedrag voor een dode of een gewonde. Hierbij is een onderscheid 
aangebracht tussen de drie hierboven genoemde soorten slachtoffers.  
 
Het onderzoek van Golbach geeft inzicht in de verdeling weglengte naar 
soort berminrichting. Daaruit blijkt dat 70% van de autosnelwegen met een 
geleiderail in de buitenberm in Nederland in 1997 minder dan 4 m 
redresseerruimte in de zijberm had (Afbeelding 2.3). 
 

 
Afbeelding 2.3. Verdeling weglengte naar afstand tussen de kantstreep en 
de geleiderail (bron: Golbach, 1997). 
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Het onderzoek lijkt ook aan te geven dat het ongevalsrisico op 
tweestrooksautosnelwegen afneemt naarmate de geleiderail verder van de 
kantstreep wordt geplaatst. Dit resultaat lijkt te suggereren dat geleiderails 
direct naast de vluchtstrook (<3,0 m van de kantstreep) onveiliger zijn en dat 
een optimale afstand rond de 4 m (van de kantstreep) ligt (Tabel 2.3).  
 

 
Tabel 2.3. Ongevalsrisico naar afstand geleiderail in de buitenberm (bron: 
Golbach, 1997). 

2.5. Dieptestudie naar enkelvoudige ongevallen (Overkamp, Van Gent & Hengeveld, 2008) 

In opdracht van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat 
(RWS-DVS) deden Overkamp, Van Gent en Hengeveld onderzoek naar 
vijftien wegvakken met een bovengemiddeld aantal enkelvoudige 
ongevallen. De totale weglengte van deze wegvakken bedroeg 75 km. Uit de 
inspectie van deze wegvakken bleek dat de inrichting van de wegvakken op 
tal van plaatsen afweek van de richtlijnen. Zo stonden obstakels (zoals 
portalen) te dicht langs de weg en waren gevarenzones (zoals bomen, 
sloten en taluds) vaak niet of onjuist afgeschermd. In (zeer) veel situaties 
ontbrak de obstakelvrije zone en was deze ‘opgeofferd’ voor een uitbreiding 
van het aantal rij- of spitsstroken, het plaatsen van openbare verlichting of 
geluidsschermen. Ook werden andere substantiële afwijkingen van 
ontwerprichtlijnen geconstateerd, zoals slecht ingeleide en onvoldoende 
herkenbare bogen of bogen die te krap zijn. 
 
Vervolgens is bepaald in hoeverre deze afwijkingen (mede) de oorzaak 
waren van de bestudeerde enkelvoudige ongevallen. Op basis van de 
ongevallenanalyses concludeerden de onderzoekers dat dit inderdaad in 
grote mate het geval was.  
 
Ook keken zij naar de kans dat een enkelvoudig ongeval uitmond in een 
meervoudig ongeval. Daarbij vonden zij dat in 9 van de 50 ongevallen met 
een geleiderail de auto na een aanrijding met een geleiderail terug de 
rijbaan op kaatste of deze doorkruiste. In 3 gevallen resulteerde dit in 
tweede instantie tot een meervoudig ongeval.  
 
Tot slot is gekeken naar de vraag in hoeverre richtlijnen kunnen worden 
verbeterd om het aantal enkelvoudige ongevallen terug te dringen. De 
volgende resultaten komen rechtstreeks uit het rapport van Overkamp, Van 
Gent en Hengeveld (2008): 
 
− Uit de afwijkingen van de ontwerprichtlijnen ter plaatse van 

ongevallenconcentraties in bogen kan worden geconcludeerd dat de 



 

22  SWOV-rapport R-2017-16A   
SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – Den Haag 

ondergrenzen die de ROA en de NOA stellen voor een royaal wegbeeld 
en het toepassen van een negatieve verkanting nog steeds noodzakelijk 
zijn voor een verkeersveilig wegontwerp. Deze ondergrenzen zijn: 
[R=1.500; Vontwerp tussen 90 en 120 km/uur] voor een royaal wegbeeld 
en [Vontwerp = 120 km/h, R > 4.000 m; Vontwerp = 90 km/h, R > 2.000 
m] voor het toepassen van een negatieve verkanting. Ook kan hierbij de 
vraag worden gesteld of de ondergrenzen voldoende ruim zijn 
gedimensioneerd. 

− Het toepassen van krappere bogen met verkanting, die rijtechnisch 
volgens de ROA en de NOA toegestaan zijn, lijkt geen oplossing te 
bieden. Deze bogen vallen buiten het verwachtingspatroon van 
weggebruikers. Met een geleidelijke afbouw van de snelheid bij nadering 
van relatief krappe bogen (stappentheorie) kan het verwachtingspatroon 
van bestuurders enigszins worden bijgesteld. De stappentheorie staat 
echter boogstralen toe die zodanig krap zijn dat ze tot problemen met het 
verwachtingspatroon kunnen leiden (bij Vontwerp=120 km/uur R > 750 
m; bij Vontwerp=100 km/uur R > 450 m bij). 

− Bij een aantal van de flauwe bogen, maar ook enkele krappe bogen in 
knooppunten zijn er weinig verticale elementen met een geleidende 
functie. Het ROA-onderdeel “Wegbeeld en landschap” is sterk gedateerd 
en maakt geen deel uit van de Verkeerskundige Afspraken. De richtlijn 
kan worden geactualiseerd en vastgesteld als Verkeerskundige Afspraak. 

− Bij de aanleg en groot onderhoud van wegen worden geen concrete 
eisen aan de draagkracht en wrijvingscoëfficiënt van bermen gesteld. 
Een obstakelvrije zone zonder draagkracht is niet functioneel. De 
ontwikkeling van te stellen functionele eisen met verificatiemethoden is 
noodzakelijk. 

 
Conclusies 
Samengevat trekken Overkamp, Van Gent en Hengeveld de volgende 
conclusies: 
− Een berminrichting die afwijkt van de richtlijnen heeft bijgedragen aan de 

ernst van de afloop van enkelvoudige ongevallen. 
− Het ontbreken van obstakelvrije zones en de aanwezigheid van 

geleiderails dicht op de rijbaan heeft in een aantal gevallen geleid tot een 
meervoudig ongeval na terugkaatsing op de rijbaan.  

− Bij de aanleg en groot onderhoud van wegen worden geen concrete 
eisen gesteld aan de draagkracht van bermen.  

− Verkeersveiligheid is niet goed geborgd in de primaire processen van 
Rijkswaterstaat; de veiligheidscultuur op het terrein van aanleg en beheer 
van weginfrastructuur is reactief. 

2.6. Weg, Berm en Water (De Haan & Smeding, 2008) 

Dit rapport van Rijkswaterstaat gaat over de rol van infrastructuur bij 
ongevallen waarbij auto’s te water raken. Jaarlijks raken 700-800 auto's te 
water (ATW) en komen ongeveer 50 mensen hierbij om het leven. 
 
In het onderzoek zijn ATW-ongevallen geanalyseerd en is een workshop 
met de decentrale wegbeheerders en hulpdiensten georganiseerd. 
Vervolgens is een methode opgesteld om risicovolle locaties op te sporen en 
zijn kansrijke maatregelen aangedragen. Tot slot is het proces beschreven 
voor een mogelijke landelijke uitrol. 
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Conclusies 
Op basis van de beschikbare gegevens van ATW-ongevallen bleek het niet 
goed mogelijk om conclusies te trekken. Wel kan iets gezegd worden over 
andere situationele factoren van ATW-ongevallen. Uit de landelijke 
ongevallengegevens en gegevens van SWOV blijkt dat circa 90% van ATW-
ongevallen het gevolg is van enkelvoudige ongevallen. De maatregelen die 
in het rapport worden genoemd, zijn er dan ook vooral op gericht om te 
voorkomen dat een auto die van de weg raakt in de berm terechtkomt. De 
overige maatregelen moeten de kans dat een auto te water raakt 
minimaliseren en de kans op ernstig letsel verkleinen als dat toch gebeurt. 
 
Risico-index 
Om de meest risicovolle locaties voor een ATW-ongeval op te sporen, is de 
'risico-index' opgesteld. Deze wordt bepaald aan de hand van een tabel met 
risico's (kenmerken van weg, berm, water en snelheid) die de kans op ATW-
ongevallen en/of letselernst vergroten. Aan de hand van de risico-index kan 
een wegbeheerder besluiten wel of geen maatregelen te nemen. 

2.7. Dodelijke ongevallen op rijkswegen (Kroeze & Ligtermoet, 2011) 

In dit kwalitatieve onderzoek zijn dodelijke ongevallen op rijkswegen in 2009 
onderzocht met behulp van registratiesets en VOA-rapporten (van de 
verkeersongevallenanalyseteams bij de politie). Zowel enkelvoudige als 
meervoudige ongevallen komen aan bod, waardoor het onderzoek ook 
inzicht kan geven in de rol van geleiderails bij meervoudige ongevallen. 
 
Resultaten 
In het rapport worden de resultaten voor 89 ongevallen in 2009 besproken 
aan de hand van ongevalstypen, verklarende factoren en type betrokkenen. 
Enige voorzichtigheid is geboden vanwege de kleine aantallen ongevallen 
per subgroep.  
 
Enkelvoudige ongevallen (N=41)  
− Enkelvoudige ongevallen op rijkswegen vonden voor een groot deel 

plaats op de hoofdrijbaan van autosnelwegen en daarnaast op 
verbindingswegen, op- en afritten en op rijks-N-wegen. 

− De enkelvoudige ongevallen startten even vaak aan de linkerkant als aan 
de rechterkant van de rijbaan en eindigden in driekwart van de gevallen 
in de rechterberm. 

− Bij 18 van de 22 ongevallen die links startten, was de breedte van de 
redresseerstrook kleiner dan de aanbevolen maatvoering (20 tot 50 cm, 
terwijl 60 cm de aanbeveling is). 

− 40 enkelvoudige ongevallen eindigden met een botsing tegen een object 
dat bijdroeg aan de dodelijke afloop. De meest voorkomende typen zijn 
(elk circa 12 keer): 
• geleiderail/barrier op maximaal 5 m uit kantstreep (N=13); 
• boom, paal of lichtmast, (N=13); 
• sloot/greppel/kanaal (talud N=14).  

− 27 enkelvoudige ongevallen betroffen een ongeval met een obstakel 
binnen een van de volgende afstanden 
• 59% (N=16) op minder dan 10 m; 
• 30% (N=8) op 10-13 m;  
• 11% (N=3) op meer dan 13 m; 
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• In 24 van de 27 gevallen werd niet voldaan aan de richtlijn voor de 
obstakelvrije zone. 

 
Voertuig-voertuigongevallen op hoofdrijbaan autosnelweg (N=31) 
− Hiervan waren 21 ongevallen een kopstaartaanrijding, waarvan 17 bij 

(beginnende) files of plotselinge stremmingen. 
− De andere ongevallen waren verdeeld over frontale ongevallen (5) en 

aanrijdingen van langzaam verkeer (4), waarbij die laatste groep bestond 
uit fietsers en voetgangers die bij duisternis (illegaal) de rijksweg 
overstaken. 

− Vier van de voertuig-voertuigongevallen gebeurden met spookrijders. 
Drie van de vier spookrijders waren ouder dan 80 jaar. Bij de andere was 
sprake van alcoholgebruik. Uit de analyse komt naar voren dat de 
aansluitingen waar de spookritten begonnen veelal niet duidelijk zijn 
ingericht.  

− In 11 gevallen speelde de snelheid een (zeer) belangrijke rol bij het 
ontstaan van het ongeval.  

 
Voertuig-voertuigongevallen op rijks N-wegen (N=11) 
De ongevallen in deze groep waren divers met onder andere 4 frontale 
aanrijdingen (vooral bij een inhaalmanoeuvre of stuurfout, zoals over 
correctie vanuit de berm) en 4 ongevallen met fietsers of voetgangers. 
 
Verklarende factoren 
− Menselijk gedrag vormt bij alle ongevallen (mede) een verklaring. 
− In bijna de helft van de ongevallen (43 van de 89) vormt een te hoge of 

onaangepaste snelheid een verklarende factor. In 15 gevallen (20%) was 
er sprake van een zeer hoge snelheid (minstens circa 30 km/uur boven 
de maximumsnelheid). 

− Infrastructurele factoren spelen in meer dan de helft (52) van de (89) 
ongevallen een (sterke) rol bij het ontstaan of de dodelijke afloop: bij 43 
ongevallen als sterk verklarende factor en bij 9 ongevallen als 
aanvullende verklaring. 

− Externe factoren (weer, duisternis, files) spelen regelmatig mee: bijna de 
helft van de dodelijke ongevallen (42) gebeuren bij duisternis en 18 bij 
een file. In 20 gevallen was één van deze factoren een belangrijke 
verklaring. 

 
Betrokkenen 
− Motorrijders waren oververtegenwoordigd in verhouding tot het aantal 

voertuigkilometers. Het gaat vaak om een wat lichtere eerste aanrijding 
(vaak bij beginnende files) waarna de motorrijder valt en doorschuift 
tegen een obstakel of onder een ander voertuig.  

− Vrachtauto’s waren relatief vaak betrokken bij ernstige ongevallen, maar 
zijn niet vaker dan gemiddeld de primaire veroorzaker van deze 
ongevallen. De ongevallen met vrachtauto’s vinden meestal plaats in 
(beginnende) files, waarbij het zowel andere voertuigen betreft die op 
vrachtauto’s inrijden als vrachtauto’s die op een file inrijden. Het effect is 
in alle gevallen ernstig door de massa van de vrachtauto’s 
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2.8. Analyses SWOV-onderzoeksdatabase (Schermers & Van Petegem, 2013) 

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van een SWOV-gegevensbestand 
(SODBW) van Nederlandse provinciale 1x2-wegen (enkelbaans wegen met 
twee rijstroken) met een snelheidslimiet van 80 km/uur. Deze studie richt 
zich dus niet op autosnelwegen maar wordt hier beschreven ter illustratie 
van de relatie tussen ongevalsrisico en etmaalintensiteit.  
 
De wegvakken van twee provincies zijn voor deze analyse ingedeeld naar 
obstakelvrije zones en etmaalintensiteitklasses. In Afbeelding 2.4 en 
Afbeelding 2.5 is het aantal ongevallen per eenheid van de voertuigprestatie 
(weglengte x aantallen voertuigpassages) uitgezet tegen de jaargemiddelde 
etmaalintensiteit. 
 

 
Afbeelding 2.4. Bermongevallen per miljoen voertuigkilometers als functie 
van de etmaalintensiteit op provinciale 1x2 80km/uur-wegen onderverdeeld 
naar vier obstakelklassen. 

 
Afbeelding 2.5. Bermongevallen met letsel per miljoen voertuigkilometers als 
functie van de etmaalintensiteit op provinciale 1x2 80km/uur-wegen 
onderverdeeld naar vier obstakelklassen. 

 
Uit de figuren is af te lezen dat het ongevallenrisico afneemt bij een toename 
van de etmaalintensiteit. Daarbij vlakt de afname af bij een verdere toename 
van de etmaalintensiteit. 
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2.9. Kwantificering van letselrisico door berminrichting (Hengeveld & Nägele, 2013). 

Dit kwantitatieve onderzoek ging over de vraag welke factoren bijdragen aan 
een dodelijke afloop bij ernstige enkelvoudige ongevallen. Daarvoor zijn 
locaties met een dodelijke afloop vergeleken met locaties van enkelvoudige 
ongevallen met ziekenhuisgewonden. Uit het onderzoek blijkt dat bij 
aanrijding van gevarenzones (zoals solitaire objecten, greppels en sloten) de 
kans op dodelijke afloop het grootste is. De kans is het kleinste bij aanrijding 
van geleiderails op meer dan 3,3 m van de kantstreep (denk hierbij vooral 
aan geleiderails langs de vluchtstrook). Enkelvoudige ongevallen waarbij 
geen object geraakt wordt en aanrijding van ‘botsveilige’2 objecten zoals 
lichtmasten, lopen vaak dodelijk af, maar het verschil met geleiderails is niet 
significant. 
 
Op basis van de verrijkte database met enkelvoudige ongevallen is een 
statistische analyse uitgevoerd. Het doel van deze analyse is te achterhalen 
of er een verband kan worden gelegd tussen de ernst van de afloop van een 
ongeval en de kenmerken van de berm. Gelet op het relatief kleine aantal 
ongevallen dat in de database is opgenomen, kunnen geen gedetailleerde 
uitspraken worden gedaan. Kenmerken moeten worden gegroepeerd om 
statistisch verantwoorde uitspraken te doen. Daarnaast geven de resultaten 
geen volledig beeld van het mogelijke rendement van de bermelementen 
omdat de analyse is beperkt tot letselernst. De baten worden mede bepaald 
door het effect op de ongevalskans. 
 
Resultaten 
Hengeveld & Nägele (2013) doen de volgende zeven constateringen. 
 
1. De ongevallen waarbij er een fysiek obstakel is geraakt of waarbij het 
voertuig in de greppel of sloot is beland, hebben een ernstiger afloop dan 
aanrijdingen tegen een geleideconstructie of tegen een ander object. Een 
belangrijk onderscheid hierbij is tussen enerzijds geleiderails en anderzijds 
de gevarenzones ‘obstakels’ en ‘in greppel/sloot’. Het blijkt dat de kans op 
een dodelijke afloop ongeveer 50% hoger is bij aanrijding van een 
gevarenzone dan bij aanrijding van een geleiderailconstructie 
(respectievelijk 36% en 23%, zie Afbeelding 2.6). Dit verschil is statistisch 
significant getest met een chi-kwadraattoets.  
 

                                                      
2 Objecten zijn visueel (van fotobeelden) beoordeeld als botsveilig of niet. Deze beoordeling is 
dus subjectief.  
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Afbeelding 2.6. Letselernst bij 239 ongevallen in de berm met een 
gevarenzone of geleiderail (bron: Hengeveld & Nägele, 2013). 

Dit verschil in letselernst ligt in de lijn van de verwachting omdat een 
geleiderailconstructie bij aanrijding vervormt (‘botsenergie absorbeert’). 
Daardoor zijn de krachten waar slachtoffers aan blootgesteld worden minder 
groot. 
 
2. Er is gekeken naar de relatie tussen afstand tot de geleiderail aan de 
rechterkant en de letselernst. Het blijkt dat een hoger aandeel betrokkenen 
omkomt bij een aanrijding met een geleiderail dicht aan de rechterrijstrook 
(40% bij een geleiderail <3,3 m van de kantstreep) dan een geleiderail 
verder van de rechterrijstrook (14% bij een geleiderail op >3,3 m). De kans 
op een dodelijke afloop bij een aanrijding met een geleiderail op minder dan 
3,3 m is daarmee ongeveer 150% hoger dan bij een aanrijding van 
geleiderails op meer dan 3,3 m (Afbeelding 2.7). Op basis van een chi-
kwadraat toets blijkt dit verschil statistisch significant.  
 

 
Afbeelding 2.7. Letselernst bij 52 ongevallen met een geleiderail op een 
afstand van meer of minder dan 3,3 m (bron: Hengeveld & Nägele, 2013).  
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3. Voor de categorie ongevallen met ‘gevarenzones’ (combinatie van 
‘obstakel geraakt’ en ‘in greppel/sloot’) is gekeken naar de relatie tussen 
afstand tot een obstakel aan de rechterkant en de letselernst. Het blijkt dat 
er geen significant verschil in letselernst is tussen de verschillende 
afstandsklassen. Daarnaast is gekeken naar de relatie tussen afstand tot 
een obstakel vanaf de wegverharding en de letselernst. Ook hier blijkt er 
geen significant verschil in letselernst tussen de verschillende 
afstandsklassen. 
 
4. De gemiddelde verkeersintensiteit blijkt lager te liggen bij ongevallen met 
een dodelijke afloop. Hogere snelheden op rustiger uren vormen een 
mogelijke verklaring. 
 
5. Aanvullend heeft extra onderzoek plaatsgevonden naar enkelvoudige en 
meervoudige ernstige ongevallen op rijkswegen. Als zowel enkelvoudige als 
meervoudige ernstige ongevallen worden geanalyseerd, blijken bermen met 
geleiderails minder ernstige ongevallen te hebben. Bermen met geleiderails 
blijken echter meer ongevallen te hebben als ook ongevallen met lichtere 
letsels en uitsluitend materiële schade geanalyseerd worden. 
 
Voor deze analyse is gekeken of de aanwezigheid van een geleideconstructie 
rechts, in plaats van een al dan niet obstakelvrije berm zonder geleide-
constructie, samenhangt met het risico van ernstige ongevallen (met doden 
en/of ziekenhuisgewonden). De uitkomsten duiden erop dat het risico van 
ernstige enkelvoudige ongevallen waarbij de rechterberm een rol speelt, 
kleiner is bij bermen met dan bij bermen zonder geleideconstructies. Het aantal 
ernstige enkelvoudige ongevallen bij bermen met een geleideconstructie 
rechts is kleiner dan verwacht had mogen worden op basis van weglengte en 
voertuigkilometers met geleiderails: 29% van de ernstige ongevallen versus 
42% of 47%. Dit duidt erop dat het risico van ernstige enkelvoudige 
ongevallen waarbij de rechterberm een rol speelt, zeker 75% hoger is bij 
wegvakken zonder geleiderails in vergelijking met wegvakken met geleiderails. 
 

Bij het ongeval rechts 
van de rijbaan; invloed 
op verloop en afloop 

Geregistreerde 
ernstige 

ongevallen 

Verwachtte ernstige ongevallen o.b.v. 

weglengte voertuigkilometers 

Berm met geleiderail 57 82 92 

Berm zonder geleiderail 139 114 104 

Totaal  196 196 196 

Tabel 2.4. Verschil tussen geregistreerde en verwachtte aantallen ernstige 
enkelvoudige ongevallen. 

Door gebruik te maken van een door Arcadis samengesteld wegkenmerken-
databestand (Arcadis, 2011), hebben Schepers en Koppen (2013) de relatie 
tussen enkelvoudige en meervoudige ongevallen op autosnelwegen in beeld 
gebracht (zie Afbeelding 2.8). Hieruit bleek dat het aanbrengen van geleide-
rails kan leiden tot een significante toename van het aantal meervoudige 
ongevallen, terwijl het aantal enkelvoudige ongevallen nagenoeg (statistisch) 
gelijk blijft. Voor ernstige ongevallen is dit beeld echter anders, namelijk een 
significant minder aantal ernstige enkelvoudige ongevallen en (statistisch) 
geen verandering in het aantal ernstige meervoudige ongevallen. 
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Afbeelding 2.8. Procentuele verandering in het aantal (ernstige) ongevallen 
bij een 1% toename van het aandeel van de weglengte met geleiderail 
rechts binnen een wegvak (bron: Schepers en Koppen, 2013). 

6. De samenvatting in Tabel 2.5 geeft aan dat het plaatsen van geleiderails 
tot een toename van meervoudige ongevallen leidt. Zowel meervoudige 
ongevallen als aanrijdingen met de afschermingsvoorziening hebben nadelig 
effect op doorstroming en onderhoud. Deze effecten kunnen worden beperkt 
als de afschermingsvoorziening niet direct naast de verharding wordt 
geplaatst en ook zo wordt uitgevoerd dat voertuigen bij aanrijding zo veel 
mogelijk worden geleid zonder terugkaatsing naar de rijbaan.  
 

Letselernst Meervoudige 
ongevallen Enkelvoudige ongevallen Conclusie 

voor totaal 

Ernstige 
ongevallen A. Geen relatie* C. Significant minder* Minder 

Alle ongevallen B. Significant meer 
D. Significant minder  

(maar kleiner effect dan bij 
ernstige ongevallen) 

Meer 

* Bronnen bij A: Kroeze & Ligtermoet, 2011; bij C: Hengeveld & Nägele, 2013 

Tabel 2.5. Relatie ongevallen en geleiderails ten opzichte van obstakelvrije 
zone. 

7. Zouden we alleen kijken naar het risico van dodelijke ongevallen in relatie 
tot de aanwezigheid van een geleideconstructie rechts, dan tellen de 
hierboven beschreven analyses over letselernst en de analyse gericht op 
risico van ernstige ongevallen als het ware bij elkaar op. Het risico van een 
ernstig enkelvoudig ongeval is kleiner bij een rechterberm met geleide-
constructie. Vervolgens is, gegeven een ernstig enkelvoudig ongeval, de 
kans op dodelijke afloop kleiner bij een geleideconstructie rechts, vooral als 
die op meer dan 3,3 m van de kantstreep uit de geleiderails staat. Bij elkaar 
geeft dit een aanzienlijk verschil in kans op dodelijke afloop. 
 
8. Uit politieformulieren bleek dat bij 25% van de ernstige enkelvoudige 
ongevallen het voertuig over de kop is geslagen dan wel op zijn kant is terecht-
gekomen. Ongevallen waarbij het voertuig over de kop sloeg, hadden nagenoeg 
dezelfde letselernst als andere enkelvoudige ongevallen. Voertuigen bleken iets 
vaker over de kop te slaan in bermen zonder geleiderails (29% bij bermen 
zonder geleiderails versus 19% bij bermen met geleiderails), maar dit verschil 
is statistisch niet significant (χ2 (1, N=196) = 2,2; p = 0,14).  
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2.10. Risico’s van bermongevallen in samenhang met de berminrichting (Hengeveld & 
Nägele, 2014).  

Dit kwantitatieve onderzoek uit 2014 ging over de samenhang tussen de 
berminrichting van de buitenberm en het risico op ernstige enkelvoudige 
ongevallen. Daarvoor hebben Hengeveld en Nägele locaties met en zonder 
dit type ongevallen met elkaar vergeleken. Het onderzoek betreft een case-
controlstudie waarbij locatie een enkelvoudig ongeval zijn vergeleken met 
een locatie zonder enkelvoudig ongeval. Uit het onderzoek blijkt dat de 
inrichting van de rechterberm een belangrijke rol speelt bij de kans op een 
ernstig enkelvoudig ongeval. De belangrijkste drie bevindingen uit hun 
onderzoek zijn: 
 
− De aanwezigheid van solitaire objecten – zowel objecten die botsveilig 

zouden moeten zijn als niet-botsveilige objecten – verhoogt de kans de 
kans op ernstige enkelvoudige ongevallen. Het leidt tot een significante 
grotere kans op een ernstig enkelvoudig ongeval in vergelijking met 
geleiderails aan de rechterkant van de weg (met odds ratio’s van 4,7 voor 
botsveilige objecten en 8,06 voor niet-botsveilige obstakels). 

− Er lijkt geen sterke relatie te zijn tussen de afstand tot het object in de 
rechterberm en de kans op een ernstig enkelvoudig ongeval. 

− Opvallend is dat er geen statistisch significant verschil is gevonden in de 
kans op ernstig letsel tussen ongevallen met een geleiderail en een lang 
object of object op meer dan 10 m, terwijl dit wel het geval is voor 
ongevallen met solitaire objecten.  

 

 
Tabel 2.6. Integrale analyse zonder interactie-effecten. De waarde van Exp 
(B) (ook wel odds ratio) geeft aan of de ongevalskans kleiner of groter is dan 
bij de referentiecategorie. Een waarde onder de 1 duidt op een kleinere 
ongevalskans; een waarde groter dan 1 op een grotere ongevalskans. 

Kenmerken van de weg 
Hengeveld & Nägele hebben geen samenhang gevonden tussen andere 
kenmerken van het dwarsprofiel en het risico van ernstige enkelvoudige 
ongevallen. Van links naar rechts binnen het dwarsprofiel ging het daarbij 
om de breedte van de linkerrijstrook, het aantal rijstroken en de breedte van 
de vluchtstrook. 

2.11. De stijging in het aantal verkeersdoden op rijkswegen in 2015 (Stipdonk et al., 2016) 

Een recente studie van SWOV naar verkeersdoden op rijkswegen in 2015 
(Stipdonk et al., 2016), laat zien dat een groot deel daarvan het gevolg is 
van een aanrijding met een obstakel. Dit betrof in 2015 37% van de doden 
en 39% van de dodelijke ongevallen. Daarbij is te zien dat 45% van de 31 
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dodelijke bermongevallen (eenzijdig plus obstakel/geleiderail) uit 2015 het 
gevolg was van een obstakel op meer dan 10 m van de kantstreep. Drie 
daarvan waren het gevolg van een watergang op meer dan 13 m van de 
kantstreep. 
 
Een andere 39% van de dodelijke bermongevallen was het gevolg van een 
aanrijding met een obstakel binnen 10 m. In drie gevallen was de oorzaak 
een verkeerd geplaatste afscherming, waardoor het motorvoertuig over de 
geleiderail schoot en daarachter toch met het obstakel in botsing kwam. In 
de resterende drie gevallen was een aanrijding met een geleiderail de 
oorzaak van het dodelijke enkelvoudige ongeval. In alle drie de gevallen 
betrof dit de geleiderail in de middenberm. Of dit een flexibele of starre 
geleiderail betrof, is niet bekend. 

2.12. De rol van geleidrails bij het ontstaan van meervoudige ongevallen (Schepers, 2015) 

In een memo van Schepers (2015) over de rol van geleiderails bij het ontstaan 
van meervoudige ongevallen, is gekeken naar een steekproef van 313 in 
BRON/Cognos in 2009 geregistreerde flankongevallen op autosnelwegen. 
Bij 53 van deze flankongevallen bleek wegmeubilair betrokken te zijn 
geweest. Bij 46 van deze ongevallen was de registratieset beschikbaar 
waarmee beoordeeld kon worden hoe wegmeubilair precies in het ongeval 
betrokken was. Slechts bij 2 van deze 313 flankongevallen is geconstateerd 
dat het ongeval mede was veroorzaakt door geleiderails rechts van de weg. 
Aangezien het aandeel flankongevallen ongeveer een derde is van het totaal 
aantal meervoudige ongevallen op autosnelwegen, concludeert Schepers 
(2015) dat ongeveer 2‰ (2/313 van 33%) van alle meervoudige ongevallen 
mede is veroorzaakt door geleiderails rechts van de weg. Hierbij is niet 
onderzocht of meervoudige ongevallen na terugkaatsing in een andere 
categorie zijn geregistreerd, zoals kop-staartbotsingen.  

2.13. Samenvatting en conclusies nationale literatuur 

Het literatuuronderzoek op basis van Nederlandse studies naar berm-
ongevallen op rijkswegen bevestigt dat de obstakelvrije zone een belangrijk 
element is in het wegontwerp voor het voorkomen van bermongevallen. Zo 
blijkt uit de studie van Schoon & Bos (1983) naar boomongevallen dat het 
aantal ongevallen met bomen afneemt met een toename van de afstand van 
bomen tot de kantstreep. Ook blijkt uit verschillende Nederlandse diepte-
studies dat obstakels in de berm binnen de obstakelvrije zone een belangrijke 
oorzaak vormen voor het ontstaan van een dodelijk of ernstig ongeval 
(Overkamp, van Gent & Hengeveld, 2008; Kroeze & Ligtermoet, 2011; 
Stipdonk et al., 2016). Verder blijken ook solitaire objecten in de berm de 
kans op een ernstig ongeval te verhogen (Hengeveld & Nägele, 2014; 
Stipdonk et al., 2016). Dit bleek zowel het geval te zijn voor objecten die 
worden beschouwd als niet-botsveilig, als voor objecten die worden 
beschouwd als botsveilig.  
 
Uit verschillende studies blijkt dus dat op wegen waar bermongevallen 
plaatsvinden de obstakelvrije zone vaak niet aan de richtlijnen voldoet 
(Overkamp, Van Gent & Hengeveld, 2008; Kroeze & Ligtermoet, 2011; 
Hengeveld & Nägele, 2014; 2013; Stipdonk et al., 2016). Een opvallende 
bevinding uit de studies van  Hengeveld & Nägele (2014) en Stipdonk et al. 
(2016) is echter dat een belangrijk deel van de ernstige en dodelijke 
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ongevallen met een obstakel op de rand van of buiten de obstakelvrije zone 
plaatsvindt. Zo vonden Stipdonk et al. (2016) dat in 2015 45% van de 
dodelijke bermongevallen het gevolg was van een aanrijding met een 
obstakel op meer dan 10 m (Stipdonk et al., 2016). En uit het onderzoek van 
Hengeveld & Nägele (2014) is af te leiden dat het aandeel bermongevallen 
op wegen met een obstakelvrije zone van meer dan 10 m 8% bedroeg terwijl 
op basis van een steekproef van dwarsprofielen van rijkswegen het aandeel 
wegvakken met een obstakelvrije zone meer dan 10 m slechts 10-20% 
bedroeg. De obstakelvrije zone lijkt (ernstige) ongevallen dus ook niet uit te 
kunnen sluiten. 
 
Belangrijk onderzoek naar de effecten van geleiderails op bermongevallen 
komt van Hengeveld & Nägele (2013; 2014). Zij vonden dat de kans op een 
ernstig ongeval bij een aanrijding met een obstakel hoger was dan bij een 
aanrijding met een geleiderail. De kans op een dodelijke afloop was bij de 
aanrijding met een geleiderail 50% lager dan bij die met een obstakel. Ook 
vonden zij dat de kans op een dodelijke afloop bij een aanrijding met een 
geleiderail vele malen hoger was bij aanrijdingen met een geleiderail dichter 
langs de kantstreep (minder dan 3,3 m) dan verder van de kantstreep (meer 
dan 3,3 m). Dit ligt in lijn met de bevindingen van Golbach (1997), die vond 
dat het aantal ongevallen per miljoen voertuigkilometer afneemt naarmate 
de geleiderails in de buitenberm verder van de weg af staan. 
 
Een opvallend resultaat van het onderzoek van Hengeveld & Nägele (2013; 
2014) was dat er geen statistisch significant verschil werd gevonden tussen 
de kans op ernstig letsel bij een aanrijding met een geleiderail versus de 
aanleiding met een continu obstakel of obstakel op meer dan 10 m. Dit 
terwijl met behulp van dezelfde analyse wel werd gevonden dat de kans op 
een ernstige afloop kleiner is bij de aanrijding met een geleiderail dan bij een 
aanrijding met een solitair object. Ook werd met een andere analyse 
gevonden dat de kans op een dodelijk ongeval duidelijk kleiner is bij de 
aanrijding met een geleiderail dan bij de aanrijding met een obstakel.  
 
Een bezwaar tegen het plaatsen van geleiderails is dat hiermee de kans zou 
toenemen op meervoudige ongevallen als gevolg van terugkaatsing naar de 
rijbaan in het verkeer na een aanrijding met een geleiderail. Zo vonden 
Overkamp, Van Gent en Hengeveld (2008) dat in 3 van de 50 onderzochte 
ongevallen met een geleiderail het voertuig terugkaatste op de rijbaan na 
een aanrijding met een geleiderail, wat in tweede instantie leidde tot een 
meervoudig ongeval. Ook kwam uit een analyse van Schepers en Koppen 
(2011) naar voren dat het totaal aantal meervoudige ongevallen toeneemt bij 
de aanwezigheid van geleiderails in de berm. Dit bleek echter niet het geval 
te zijn voor meervoudige ongevallen met ernstig letsel. Uit dezelfde analyse 
bleek zowel het totaal aantal enkelvoudige ongevallen als het aantal ernstige 
enkelvoudige ongevallen af te nemen met de aanwezigheid van een geleide-
rail in de berm. Ten slotte vond Schepers (2015) op basis van een steekproef 
van 313 flankongevallen in 2009 dat bij slechts 2 van de flankongevallen een 
aanrijding met een geleiderail voorafging aan  een meervoudig ongeval. De 
omvang van het probleem lijkt dus volgens Schepers beperkt te zijn. Een 
beperking van de analyse is echter dat enkel is gekeken naar flank-
ongevallen en dat ongevallen geregistreerd als kop-staart ongeval niet zijn 
meegenomen. 
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3. Internationale literatuurstudie 

De zoekopdrachten voor de literatuurstudie in dit hoofdstuk zijn verricht in 
2015. Dat betekent dat referenties van 2015 en later buiten beschouwing 
zijn gebleven. Ook is de in dit hoofdstuk gepresenteerde literatuur niet een 
volledige weergave van alle literatuur met betrekking tot bermveiligheid t/m 
2014. Wel is getracht een zo compleet mogelijk overzicht te geven van de 
verschillende aspecten van de obstakelvrije zone en 
afschermingsconstructies om tot de beantwoording van de 
onderzoeksvragen te komen.  

3.1. Obstakelvrije zone of afschermingsvoorziening? 

Ook in andere landen dan Nederland worden bermen zo veel mogelijk 
vergevingsgezind ingericht. In grote lijnen ligt daarbij de prioriteit als volgt 
(AASHTO, 2008): 
1. verwijderen van obstakels; 
2. herontwerpen van obstakels zo dat deze veilig overreden kunnen 

worden; 
3. verplaatsen van obstakels naar een plek waar de kans op botsing kleiner 

is; 
4. impact van een botsing verlagen door het botsveilig (afbreekbaar) 

uitvoeren van obstakels; 
5. afschermen van obstakels met een afschermingsvoorziening; 
6. bebakening van obstakels als alle andere maatregelen onmogelijk zijn. 
 
In recente onderzoeken en rapporten uit onder andere Australië en Nieuw-
Zeeland wordt deze voorkeur in twijfel getrokken (Jurewicz et al., 2014; 
Jamieson, Waibl & Davies, 2013). Vanuit een zogenoemde safe system-
benadering is de doelstelling geformuleerd dat in alle gevallen van 
bermdoorschrijdingen een ernstig ongeval moet worden voorkomen. Dat 
geldt dus ook voor voertuigen die niet binnen de obstakelvrije zone tot 
stilstand kunnen komen. Een geleiderails of andere afschermingsvoorziening 
lijkt dan een oplossing. Deze wordt echter doorgaans geplaatst binnen de 
obstakelvrije zone, zodat voertuigen ertegenaan kunnen botsen. Dit leidt 
echter tot een risico op ongevallen die niet zouden zijn gebeurd zonder die 
afschermingsvoorziening.  
 
Aan de hand van een internationaal literatuuronderzoek gaan we in de 
volgende paragrafen nader in op verschillende aspecten van de 
obstakelvrije zone en het gebruik van afschermingsvoorzieningen. Het 
grootste deel van deze studies betreft onderzoek naar situaties op niet-
autosnelwegen. Hoewel de wegsituaties verschillen, is het aannemelijk dat 
de relaties tussen ongevallen en berminrichting wel vergelijkbaar zijn met die 
bij autosnelwegen. 

3.2. Bermdoorschrijdingsfrequenties en laterale verplaatsing in de berm 

Om de obstakelvrije zone te bepalen, zijn twee variabelen van belang: de 
aantallen voertuigen die de berm doorschrijden en de laterale (zijwaartse) 
verplaatsing in de berm bij het onbedoeld verlaten van de weg. De aantallen 
worden doorgaans bepaald als de frequentie van bermdoorschrijdingen als 
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functie van de intensiteit. De laterale verplaatsing wordt vaak weergegeven 
als een cumulatieve verdeling van het percentage bermdoorschrijdingen dat 
een laterale verplaatsing van meer dan X meter afgelegd. 
 
Methoden om de bermdoorschrijdingsfrequentie en de laterale verplaatsing 
te bepalen zijn meetstudies op basis van rem- en bermsporen, dieptestudies 
en ongevallenanalyses, modellering met crash prediction models (CPM) en 
simulatiestudies. Deze paragraaf belicht onderzoeksbevindingen uit de 
internationale literatuur vanuit deze verschillende methoden naar de 
bermdoorschrijdingsfrequentie en laterale verplaatsingsafstand. 

3.2.1. Bermdoorschrijdingsfrequenties volgens Hutchinson en Kennedy 

De basis voor de bepaling van bermdoorschrijdingsfrequenties is gelegd 
vanuit onderzoek uit de jaren zestig door Hutchinson en Kennedy 
(Hutchinson & Kennedy, 1966). De studie richtte zich op bermdoorschrijdingen 
in de middenberm van 2x2-highways in de Verenigde Staten. Een van de 
onderzoeksresultaten was een inschatting van de bermdoorschrijdings-
frequentie als functie van de etmaalintensiteit.  
 
Deze studie heeft internationaal veel erkenning gekregen en ligt ten 
grondslag aan veel richtlijnen met betrekking tot de obstakelvrije zone.  
Om bermdoorschrijdingen vast te stellen, zijn in het onderzoek wekelijkse 
surveillances en veldmetingen uitgevoerd. Daarbij zijn aantallen berm-
doorschrijdingen, de inrijhoek, de laterale verplaatsing en de longitudinale 
verplaatsingen (in de lengterichting) bepaald aan de hand van sporen in de 
berm. Een belangrijke reden voor de gekozen methode (sporenonderzoek) 
is dat deze ook inzicht geeft in bermdoorschrijdingen die niet tot een ongeval 
hebben geleid. Daarnaast is ook gebruikgemaakt van politierapporten over 
bermongevallen van vastgestelde bermdoorschrijdingen.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd op twee wegen: de Kingery Expressway in de 
omgeving van Chicago en Route 74 tussen Champaing en Danville in de 
staat Illinois. De resultaten ten aanzien van de bermdoorschrijdings-
frequentie zijn afgebeeld in Afbeelding 3.1 en Afbeelding 3.2. 
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Afbeelding 3.1. Bermdoorschrijdingsfrequentie per eenheid van de 
weglengte (bron: Hutchinson & Kennedy, 1966). 

 
Afbeelding 3.2. Bermdoorschrijdingsfrequentie per eenheid van de 
afgelegde weg (bron: Hutchinson & Kennedy, 1966). 

De grafieken tonen een schatting van de bermdoorschrijdingsfrequentie op 
basis van gecombineerde data van twee trajecten. Naar lengte van de weg 
wordt een toename van de bermdoorschrijdingsfrequentie geschat. Naar 
eenheid van de afgelegde afstand wordt echter een initiële daling gevonden, 
gevolgd door een constante onafhankelijk van de toename van de 
hoeveelheid verkeer.  
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Afbeelding 3.3 en Afbeelding 3.4 laten alleen de relatie zien zoals gevonden 
voor Route 74, met daarbij de vermelding van de jaartallen bij de 
meetpunten.  
 

 
Afbeelding 3.3. Bermdoorschrijdingsfrequentie per eenheid van de 
weglengte, een uitsnede van Afbeelding 3.1 met vermelding van de 
meetjaren op Route 74 (bron: Hutchinson & Kennedy, 1966). 

 
Afbeelding 3.4. Bermdoorschrijdingsfrequentie per eenheid van de 
afgelegde weg, een uitsnede van Afbeelding 3.2 met vermelding van de 
meetjaren op Route 74 (bron: Hutchinson & Kennedy, 1966). 

Bij de onderzoeksresultaten van Hutchinson en Kennedy met betrekking tot 
de bermdoorschrijdingsfrequentie zijn een paar kanttekeningen te plaatsen. 
Ten eerste is op twee verschillende wegen gemeten in verschillende 
periodes. Op de Kingery Expressway is alleen in de wintermaanden 
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gemeten en op Route 74 is gemeten vanaf de opening van de weg in 19603. 
De doorgetrokken relaties in Afbeelding 3.1 en Afbeelding 3.2 zijn gemaakt 
op basis van de metingen op de Kingery Expressway, waar alleen in de 
wintermaanden is gemeten. Dit leidt mogelijk tot een overschatting van de 
bermdoorschrijdingsfrequentie in beide gevallen.  
 
Ten tweede zijn de omstandigheden op de Kingery Expressway anders dan 
op Route 74. De hogere bermdoorschrijdingsfrequentie zou ten minste deels 
verklaard kunnen worden door het ontbreken van reflecterende geleiding en 
een krappe berm (0,9 m op de Kingery Expressway en 2,5 m op Route 74, 
wat overigens veel krapper is dan de standaard 3 m vluchtstrook die in 
Nederland wordt toegepast). 
 
De relaties in Afbeelding 3.3 tonen de fluctuatie in de bermdoorschrijdings-
frequentie door de jaren heen. In het eerste jaar na het openingsjaar van 
Route 74 stijgt de bermdoorschrijdingsfrequentie en neemt ook de 
hoeveelheid verkeer toe. In de daarop volgende jaren neemt de hoeveelheid 
verkeer opnieuw toe maar daalt de bermdoorschrijdingsfrequentie. 
 
Een kanttekening bij de door Hutchinson en Kennedy bepaalde berm-
doorschrijdingsfrequenties, is dat er geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen bedoelde en onbedoelde bermdoorschrijdingen. Het is dus onbekend 
welk aandeel van de voertuigen bijvoorbeeld tijdelijk in de berm is 
geparkeerd. Wel weten we dat de onderzoekers alleen bermdoorschrijdingen 
hebben meegerekend buiten de verharde berm (de Kingery Expressway en 
Route 74 respectievelijk 0,9 m en 2,4 m). 
 
Een andere kanttekening komt van Davis en Morris (2006). Zij stellen aan de 
hand van een tijdreeksanalyse, waarbij rekening wordt gehouden met de 
wintermaanden, dat er sprake is van een duidelijk waarneembare trend. In 
plaats van de getoonde relatie toe te schrijven aan een relatie met de 
hoeveelheid verkeer, stellen zij daarom dat het waarschijnlijker is dat zowel 
de ervaring met het rijden van de weg (het leren kennen van de weg) als 
ervaring met de meetmethode voor het vaststellen van bermdoorschrijdingen 
ten grondslag liggen aan de resultaten in Afbeelding 3.1 t/m Afbeelding 3.4. 
Daarom bevelen de auteurs aan een constante bermdoorschrijdings-
coëfficiënt te hanteren op basis van de constante uit Afbeelding 3.2.  
 
Een kanttekening bij de bevindingen van Davis en Morris is dat een 
onafhankelijk onderzoek van Cooper uit 1980 (zoals gepresenteerd in Mak & 
Sicking, 2003; Mak et al., 2010) de resultaten van Hutchinson en Kennedy 
bevestigt. Dit kon door Davis en Morris – en ook in deze studie – niet 
worden onderzocht omdat het artikel van Cooper zelf niet kon worden 
achterhaald. 
 
Samengevat 
− Het onderzoek van Hutchinson en Kennedy toont een stijging van de 

bermdoorschrijdingsfrequentie als functie van de etmaalintensiteit. 
− Deze stijging is hoger bij kleine verkeersvolumes (<4000 vtg/etm) dan bij 

hogere verkeersvolumes (>4000 vtg/etm). 

                                                      
3 De data van de Kingery Express zijn afkomstig uit drie observaties periodes: 1 december 1957 
–31 maart 1958, 1 december 1958 –31 maart 1959, 1 december 1959 – 31 maart 1960.  
De data van Route 74 zijn afkomstig uit één gesloten periode: 4 oktober 1960 – 6 april 1964. 
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− Het enige andere bekende grootschalige onderzoek naar 
bermdoorschrijdingen op basis van veldmetingen van Cooper in 1980 
(zie Mak & Sicking, 2003; Mak et al., 2010) toont vergelijkbare resultaten. 
Een onderzoeksrapport hiervan kon echter niet worden achterhaald.  

− Gelet op de kritiekpunten maken Hutchinson en Kennedy mogelijk een 
overschatting van de bermdoorschrijdingsfrequenties en is het getoonde 
verschil in bermdoorschrijdingsfrequenties tussen lage en hoge 
etmaalintensiteiten niet betrouwbaar. 

− Ondanks de kritiekpunten blijft de studie van Hutchinson en Kennedy 
interessant, omdat dit de enige studie is waarbij op grote schaal de 
frequentie van bermdoorschrijdingen op basis van veldmetingen is 
bepaald en een uitgebreide onderzoeksrapportage kon worden 
achterhaald.  

3.2.2. Bermdoorschrijdingsfrequenties op basis van crash prediction models  

Een alternatieve methode om bermdoorschrijdingsfrequenties als functie van 
de hoeveelheid verkeer te bepalen, is het gebruik van zogenoemde crash 
prediction models (CPM’s). CPM’s zijn modellen waarbij de afhankelijke 
variabele het aantal ongevallen betreft en de onafhankelijke variabelen 
bestaan uit expositiekenmerken, wegkenmerken en een reeks 
risicokenmerken. CPM’s hebben de volgende algemene vorm:  
 
Ongevallenfrequentie = Lengtecoëfficiënt × Verkeersintensiteitcoëfficiënt ×
esom van de risicokenmerken×coëfficiënt × eintercept   
 
Miaou (1997b; 1997a; 2001) geeft twee redenen voor een alternatieve 
benadering met een CPM: de kosten van veldonderzoek naar 
bermdoorschrijdingen en het feit dat andere methoden geen onderscheid 
maken in gecontroleerde (bedoelde) en ongecontroleerde (onbedoelde) 
bermdoorschrijdingen. 
 
Om de bermdoorschrijdingsfrequentie aan de hand van een CPM te 
schatten, maakt Miaou de aanname dat als de bermconditie zeer slecht of 
gevaarlijk is, de kans dat een onbedoelde bermdoorschrijding leidt tot een 
ongeval ongeveer gelijk is aan 1. Daarnaast maakt de auteur tevens de 
aanname dat de kans groot is dat dit ongeval een ernstig ongeval betreft en 
naar alle waarschijnlijkheid daarom terug te vinden zal zijn in de 
politieregistratie en er geen problemen optreden met onderregistratie. 
 
Om de bermdoorschrijdingsfrequentie te schatten, heeft Miaou een CPM 
voor bermongevallen ontwikkeld met daarin de volgende variabelen: 
Intercept, regio, AADT (ofwel jaargemiddelde etmaalintensiteit, JGEI), 
rijstrookbreedte, veiligheidszone berm mediaan (50 percentiel), verhardde 
bermbreedte, draagkrachtige bermbreedte (semi verhard of onverhard), 
helling mediaan, terrein (vlak of niet), snelheidslimiet, aantal kruispunten per 
mijl, aantal opritten per mijl en aantal bruggen per mijl. De zeer slechte of 
gevaarlijke bermconditie wordt gesimuleerd door van het ontwikkelde model 
de modelvariabelen ‘redresseerstrookbreedte’ en ‘obstakelvrije zone’ op 0 
meter te stellen en de helling op een hellingshoek van 1:1 (Afbeelding 3.5).  
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Afbeelding 3.5. Modelresultaten van de bermdoorschrijdingsfrequenties door Miaou (bron: Miaou, 1997b). 

Afbeelding 3.5 geeft de inschatting van de bermdoorschrijdingsfrequentie 
weer volgens Miaou ten opzichte van Hutchinson en Kennedy (1966), 
Cooper (1980, zie Mak & Sicking, 2003; Mak et al., 2010) en SR214 
(Transportation Research Board, 1987; deze laatste is volgens Miaou niet 
valide en daarom niet relevant). Afgaande op de modelschatting volgens 
Miaou lijkt de bermdoorschrijdingsfrequentie van Hutchinson en Kennedy 
(1966) een onderschatting van de doorschrijdingsfrequentie te vormen. Een 
ander opvallend verschil is dat de bermdoorschrijdingsfrequentie afvlakt bij 
een toename van de hoeveelheid verkeer. Deze afvlakking kan worden 
verwacht, omdat bij een toename van de hoeveelheid verkeer de interactie 
tussen verkeersdeelnemers toeneemt. De kans dat een menselijke fout dan 
leidt tot een meervoudig ongeval in plaats van een bermongeval, neemt dan 
toe. Een kanttekening hierbij is dat de vorm van de relatie zoals bepaald 
door Miaou voor een belangrijk deel is bepaald door de standaard 
functionele vorm van CPM’s.  
 
Een beperking van de benadering van Miaou (die ook zou gelden bij de 
ontwikkeling van een Safety Performance Function (SPF), zie verderop) is 
dat de methode geen rekening houdt met de aanpassing van menselijk 
gedrag aan de omstandigheden. Mensen zullen immers naar verwachting 
voorzichter rijden in geval van gevaarlijke obstakels direct langs de kant van 
de weg (zie bijvoorbeeld; Aarts & Nes, 2007). Het aantal 
bermdoorschrijdingen zal daarom mogelijk in deze situatie lager liggen dan 
bij de aanwezigheid van een ruime obstakelvrije zone. 
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Daarnaast wordt slechts één CPM van bermongevallen ontwikkeld op basis 
van alle wegvakken met daarin alle in de praktijk aanwezige verschillende 
combinaties van wegkenmerken. Het is echter voor te stellen dat de 
verschillende modelvariabelen niet onafhankelijk van elkaar zijn. Zo kan een 
drukke weg in de praktijk veiliger zijn ingericht dan een rustige weg. Dit kan 
betekenen dat er een relatie is tussen de kans op een ongeval, de 
hoeveelheid verkeer en met bijvoorbeeld de breedte van de weg, de 
bermkwaliteit of de obstakelafstand (zie ook Miaou, 2013; Van Petegem & 
Wegman, 2014; Roque & Cardoso, 2014). Hier houdt het model van Miaou 
(2001) geen rekening mee. 
 
Ten slotte suggereert recent onderzoek dat de kans op een bermongeval als 
functie van de etmaalintensiteit beter gemodelleerd kan worden met een 
CPM dat een daling van het aantal ongevallen als functie van de 
etmaalintensiteit toestaat (Roque & Cardoso, 2014; Van Petegem & 
Wegman, 2014). Deze vorm is getoond in Afbeelding 3.6. 
 

 
Afbeelding 3.6. Aangepaste functionele vorm om de relatie te beschrijven 
tussen de bermongevallenfrequentie en de jaargemiddelde etmaalintensiteit 
(ADT) (bron: Roque & Cardoso, 2014). 

De studies van Roque & Cardoso (2014) en Van Petegem & Wegman 
(2014) geven beide aan dat een dergelijke aanpassing van de traditionele 
vorm van een CPM leidt tot een betere statistische fit van het model. 
 
Safety Performance Function (SPF) 
Om een zuiverder schatting te maken van de bermongevallenfrequentie op 
basis van CPM’s, kan het zinvol zijn om een zogenoemde Safety 
Performance Function (SPF) te ontwikkelen voor bermongevallen op wegen 
die allemaal een zeer slechte berm direct langs de weg hebben. Een SPF is 
eigenlijk een bijzondere vorm van een CPM. Een SPF beschrijft de relatie 
tussen de afhankelijke variabele, de aantallen ongevallen en de 
onafhankelijke variabelen ‘weglengte’ en ‘hoeveelheid verkeer’ voor wegen 
die verder dezelfde kenmerken hebben.  
 
Bij de bepaling van de SPF varieert dus alleen de hoeveelheid verkeer en 
zijn andere omstandigheden zo veel mogelijk uniform. Om een zuivere 
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schatting te krijgen, zouden dan voor homogene wegen met verschillende 
obstakelklassen en verschillende afschermingsvoorzieningen apart SPF’s 
moeten worden geschat. Omdat de benodigde weglengte voor het schatten 
van een model aanzienlijk is en de totale beschikbare weglengte beperkt, zal 
echter ook maar voor een beperkt aantal homogene groepen een SPF 
kunnen worden ontwikkeld. 
 
De huidige SPF’s zoals die zijn beschreven in de Highway Safety Manual 
(AASHTO, 2010), zijn hier niet voor geschikt. Daarin gaat het om SPF’s op 
basis van alle ongevallen, waarna met een constante factor het aandeel 
(enkelvoudige) bermongevallen wordt geschat. Deze SPF’s houden dus 
geen rekening met de in deze paragraaf genoemde bezwaren en zijn niet 
geschikt bermdoorschrijdingen of bermongevallen te schatten. 

3.2.3. Bermdoorschrijdingsfrequenties op basis van ongevallenanalyses 

Een eenvoudiger manier om een beeld te schetsen van de 
bermdoorschrijdingsfrequentie is om het aantal bermongevallen af te zetten 
tegen het risico, zoals beschreven in Paragraaf 2.8. Het onderzoek van 
Schermers en Van Petegem (2013) schetst een ander beeld van de 
bermdoorschrijdingsfrequentie dan dat van de studies in de vorige 
subparagraaf en liggen meer in lijn met de bevindingen van Roque & 
Cardoso (2014) en Van Petegem & Wegman (2014) zoals geschetst in de 
vorige paragraaf. Deze analyse toont een daling van het risico op een 
bermongeval bij een toename van de etmaalintensiteit. Er zijn echter ook 
hier een aantal kanttekeningen te plaatsen. Zo is de daling van het risico op 
bermongevallen als functie van de etmaalintensiteit die hier wordt 
waargenomen, waarschijnlijk het gevolg van één of meerdere van de 
volgende factoren: 
− een toename van het aandeel meervoudige ongevallen; 
− een toename van de oplettendheid van bestuurders als gevolg van de 

toename van interactie met ander verkeer; 
− een andere vormgeving van het dwarsprofiel van overige wegkenmerken 

op drukkere wegen zoals bijvoorbeeld een bredere rijbaan waardoor 
bermdoorschrijdingen worden voorkomen.  

 
Een belangrijk verschil met de analyses van Hutchinson en Kennedy (1966) 
is dat die de bermdoorschrijdingen van de middenberm op tweebaanswegen 
hebben onderzocht, terwijl Schermers en Van Petegem (2013) hebben 
gekeken naar enkelvoudige bermongevallen op enkelbaanswegen. In de 
analyse van Hutchinson en Kennedy (1966) spelen conflicten met 
tegenliggers geen rol, terwijl dat bij dat bij een analyse op enkelbaanswegen 
wel het geval is. 

3.2.4. Laterale verplaatsingen volgens Hutchinson en Kennedy 

Binnen het onderzoek van Hutchinson en Kennedy (1966) zijn zowel de 
frequenties als de laterale verplaatsingen van bermdoorschrijdingen 
bepaald. De gevonden resultaten ten aanzien van de laterale verplaatsing 
zijn afgebeeld in Afbeelding 3.7. 



 

42  SWOV-rapport R-2017-16A   
SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – Den Haag 

 
Afbeelding 3.7. De cumulatieve distributie van de laterale verplaatsingen van bermdoorschrijdingen dat 
een afstand x (in ft., [ft]*0.3=[m]) overschrijdt op Route 74 (bron: Hutchinson & Kennedy, 1966). 

Afbeelding 3.7 geeft het aandeel voertuigen aan dat een maximale 
verplaatsing heeft van meer dan X meter. Op basis van een keuze van het 
percentage voertuigen waaraan de obstakelvrije zone voldoende ruimte zou 
moeten bieden, wordt daarmee de breedte van de obstakelvrije zone 
worden bepaald. Er zijn wel een aantal onzekerheden die hierbij moeten 
worden meegewogen: 
− Vanwege de gebruikte methode bevatten de data ook bedoelde 

bermdoorschrijdingen, zoals tijdelijk parkeren van de auto in de berm. 
Wanneer deze uit de data zouden worden gefilterd, dan zouden de 
aandelen en de vorm over de laterale afstand kunnen veranderen. Dit 
aandeel is niet te herleiden. Omdat het doorschrijdingen in de 
middenberm betreft, zal dit aandeel wel lager zijn dan wanneer in de 
zijberm zou zijn gemeten.  

− De aandelen met een laterale verplaatsing < X, hebben een bias als 
gevolg van ongevallen in de data. Het ongeval beïnvloedt immers de 
laterale verplaatsing van het voertuig. Een voertuig dat over de kop gaat, 
heeft een andere verplaatsing dan een voertuig dat gecontroleerd tot 
stilstand komt. Dit geldt ook voor voertuigen die tegen een obstakel tot 
stilstand komen. Dit betekent waarschijnlijk dat de aandelen van de 
voertuigen die verder komen dan een afstand X onderschat zijn, omdat 
een deel van die voertuigen als gevolg van een ongeval eerder tot 
stilstand kwamen.  

− Het V-profiel van de middenberm heeft een duidelijke invloed op de 
laterale verplaatsing van voertuigen. Dit wordt direct duidelijk uit 
Afbeelding 3.7. Voor vlakke bermen of bermen met een ander profiel zal 
de laterale verplaatsing dus ook duidelijk anders uitpakken. 
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3.2.5. Laterale verplaatsingen op basis van crash prediction models 

Verschillende onderzoekers hebben crash prediction models ontwikkeld 
waarin de obstakelvrije zone als continue variabele is opgenomen in het 
model. Hieruit wordt de risicofactor bepaald. Wanneer deze met een enkele 
vrijheidsgraad is bepaald, dan heeft de risicofactor van de obstakelafstand 
de volgende functie: 
 
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜 =  𝑜𝑜𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑥𝑥 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑜𝑜𝑂𝑂𝑂𝑂𝑜𝑜𝑂𝑂𝑂𝑂𝑜𝑜𝑂𝑂𝑜𝑜𝑂𝑂𝑜𝑜𝑂𝑂 𝑋𝑋  
 
Hierin is β de parameterschatting en X de laterale afstand.  
Op basis van deze risicofactor wordt vervolgens een cumulatieve functie van 
de laterale verplaatsing geschat. Omdat de expositie onderdeel uitmaakt van 
de meeste CPM’s, wordt daarbij gecorrigeerd voor de hoeveelheid verkeer 
en de weglengte bij het onderzoeken van de relatie met de obstakelvrije 
zone.  
 
Naast een modelschatting van de bermdoorschrijdingsfrequentie (zie 
Paragraaf 3.2.2), maakt Miaou (1997b) ook een schatting van de 
cumulatieve laterale verplaatsing van bermongevallen op basis van de 
parameterschatting van de obstakelvrije zone, zie Afbeelding 3.8.  
 

  
Afbeelding 3.8. Cumulatieve verdeling van de laterale verplaatsing van 
voertuigen in de berm op basis van het CPM van Miaou (1997b) (1 ft is 
0.3048 m en 50 ft is 15 m). 
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Jurewicz en Pyta (2010) tonen een verzameling van dergelijke schattingen 
van de laterale verplaatsing bij bermdoorschrijdingen (Afbeelding 3.9). Deze 
zijn afkomstig van AustRoads-onderzoeken en het AustRoads Road Design 
Guide en NCHRP492. 
 

 
Afbeelding 3.9. Verschillende kansverdelingen van de kans dat een voertuig een laterale afstand 
groter dan X meter aflegt, gegeven een bermdoorschrijding, bepaald aan de hand van crash 
prediction models (bron: Jurewicz & Pyta, 2010). 

De methode kent een aantal beperkingen: 
− Er is waarschijnlijk een relatie tussen het ontwerp van de weg en de 

hoeveelheid verkeer. Veel modellen zijn opgebouwd uit een beperkt 
aantal variabelen, met een beperkte range aan waarden. Wanneer 
variabelen die de kans op een bermongeval beïnvloeden niet in het 
model zijn opgenomen en variëren in de populatie van de wegen waaruit 
het model is bepaald, wordt de schatting van de parameter van de 
obstakelvariabele hierdoor beïnvloed.  

− Veel modellen zijn opgebouwd volgens de standaard functionele 
specificatie van CPM’s, waaruit altijd een toename van het aantal 
ongevallen bij een toename van de hoeveelheid verkeer volgt. Dit geldt 
mogelijk niet voor CPM’s van enkelvoudige bermongevallen (Van 
Petegem, 2013; Roque & Cardoso, 2014). Dit kan invloed hebben op de 
schatting van de parameter van de obstakelvrije zone.  

− Naarmate het drukker wordt op de weg neemt de kans toe dat een fout 
leidt tot een meervoudig ongeval waardoor het aandeel enkelvoudige 
ongevallen afneemt. Het effect van de obstakelvrije zone kan daarom 
verschillend zijn voor rustige en drukke wegen. 

− De modellen suggereren dat met een ruime obstakelvrije zone het aantal 
bermongevallen drastisch lager moet zijn dan voor een krappe obstakel-
vrije zone. Dit volgt echter niet uit de ongevallenanalyse uit Paragraaf 
3.2.6. 
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3.2.6. Laterale verplaatsingen op basis van ongevallenanalyses en diepteonderzoek 

In verschillende bronnen worden ongevallenanalyses en dieptestudies naar 
bermongevallen gebruikt voor de beschouwing van de gewenste 
obstakelvrije zone.  
 
Een studie in opdracht van de Finnish Road Administration (Finrra) beschrijft 
verschillende ongevallenanalyses en dieptestudies uit Noorwegen, Zweden 
en Finland en resultaten uit het Europese RISER-project (Kelkka, 2009). Het 
onderzoek beschouwt van (enkelbaans 1x2) hoofdwegen buiten de 
bebouwde kom (80-120 km/uur) de veiligheid van het ontwerp van een berm 
met een V/U-vorm met behulp simulatiestudies van verschillende 
bermontwerpen. Onderdeel van de studie is de beschouwing van laterale 
verplaatsingen van bermongevallen. Afbeelding 3.10 toont de verdeling van 
de plaats waar de voertuigen die zijn betrokken bij het ongeval tot stilstand 
kwamen en het object dat de meeste schade heeft aangebracht. Afbeelding 
3.11 toont de verdeling van dodelijke bermongevallen over de laterale 
verplaatsing op basis van een ongevallenbestand uit Finland. Dit betreft 
ongevallen uit de periode 1991-1996. 
 

 
Afbeelding 3.10. Afbeelding van de tabel van de plek van ongevallen uit het 
rapport van Finnra (bron: Kelkka, 2009). 
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Afbeelding 3.11. Laterale verplaatsing van dodelijke bermongevallen in 
Finland (bron: Kelkka, 2009). 

Voertuigen zijn in alle gevallen tot stilstand zijn gekomen als gevolg van een 
ernstig ongeval. Van deze ongevallen eindigt 60% binnen 6 meter van de 
weg en 80% binnen 8 meter van de weg. Het grootste deel daarvan, 50-
75%, komt in de greppel tot stilstand door in de greppel tegen een obstakel 
aan te rijden of over de kop te slaan. Een beperkt aandeel komt voorbij de 
greppel tot stilstand (15-20%).  
 
Op basis van 14 ongevallen uit de database waarbij geen obstakel werd 
geraakt, schetst de auteur de laterale verplaatsing van voertuigen die geen 
obstakel raken, zie Afbeelding 3.12. De helft van deze groep komt verder 
dan 10 m (N=7) en 15% komt verder dan 20 m (N=2). 
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Afbeelding 3.12. Laterale verplaatsing van voertuigen die geen obstakel 
raken en achter de berm tot stilstand komen (bron: Kelkka, 2009). 

Het grootste aandeel van de voertuigen komt in de greppel tot stilstand en 
de helft van de voertuigen die niet met een obstakel in aanraking zijn 
gekomen, komt binnen 10 meter tot stilstand. Op basis daarvan verwacht 
Kelkka dat 90% van alle voertuigen die betrokken zijn bij een bermongeval 
binnen 10 meter afstand van de berm tot stilstand komen. Let daarbij wel op 
dat de bermen van deze wegen daar standaard voorzien zijn van een greppel. 
De situatie van de studie van Kelkka is daarmee beperkt representatief voor 
de Nederlandse situatie gezien de vormgeving van de greppels. Het is 
waarschijnlijk dat voertuigen verder zouden zijn gekomen als ze niet tegen 
een obstakel tot stilstand waren gekomen of over de kop waren geslagen in 
de greppel. De conclusie van Kelkka dat 90% van de voertuigen binnen 10 
meter van de weg tot stilstand zal komen, is dan ook alleen waar in de 
omstandigheden waarin de laterale verplaatsingen van de ongevallen zijn 
gemeten.  
 
Doecke en Woolley (2010; 2011) hebben onderzoek gedaan naar de 
effectiviteit van obstakelvrije zones versus afschermingsvoorzieningen in 
Australië. De basis wordt gevormd door data vanuit diepteonderzoek van het 
Centre for Automotive Safety Research naar 132 enkelvoudige 
bermongevallen op wegen buiten de bebouwde kom, waarvan het merendeel 
enkelbaans met een snelheidslimiet van 100-110 km/uur. Ongeveer twee 
derde van deze ongevallen betreft een aanrijding met een boom. In 18 van 
de 132 ongevallen (14%) kwam het voertuig niet in aanraking met een vast 
voorwerp. Slechts 3 van deze 18 voertuigen (17%) kwamen tot stilstand 
binnen de in Australië gehanteerde 9 meter obstakelvrije zone, 7 voertuigen 
(39%) kwamen op meer dan 20 meter tot stilstand. De laterale verplaatsings-
afstanden van alle bermongevallen waarbij wel of geen obstakels zijn 
geraakt, zijn getoond in Afbeelding 3.13 en Afbeelding 3.14. 
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Afbeelding 3.13. Laterale en longitudinale verplaatsingsafstanden van 
ongevallen waarbij wel of geen obstakels zijn geraakt (bron: Doecke & 
Woolley, 2011). 

 
Afbeelding 3.14 Cumulatieve verdeling van de laterale verplaatsingsafstand 
van ongevallen waarbij wel of geen obstakels zijn geraakt (bron: Doecke & 
Woolley, 2011). 

 
Uit Afbeelding 3.13 en Afbeelding 3.14 is af te lezen dat 80% van de 
ongevallen waarbij een obstakel is geraakt, plaatsvond binnen een laterale 
afstand van 10 m van de weg. Afbeelding 3.14 laat echter ook zien dat 
wanneer geen obstakel wordt geraakt, de voertuigen veel verder komen. De 
helft komt verder dan 15 m, 20% (4/18) komt zelfs verder dan 30 m.  
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Deze ongevallenstudies geven een beeld van de laterale verplaatsing van 
voertuigen betrokken bij een bermongeval. Zowel uit de studie van Kelkka 
(2009) als van Doecke en Woolley (2010; 2011) volgt uit de cumulatieve 
laterale verplaatsing dat ongeveer 80% van de voertuigen niet verder komt 
8-12 meter. In beide gevallen betreft dit echter voornamelijk 
obstakelongevallen (inclusief ongevallen als gevolg van greppels). Uit beide 
studies is af te leiden dat voertuigen beduidend verder komen wanneer er 
geen obstakel wordt geraakt.  
 

 
Afbeelding 3.15. Verdeling van aantallen wegvakken, letsel ongevallen en 
ernstige ongevallen als functie van de obstakelvrije zone (bron: Jurewicz & 
Pyta, 2010). 

Jurewicz en Pyta (2010) vergelijken het aandeel wegvakken met een 
obstakelvrije zone van X meter, en ongevallen die op een wegvak met een 
obstakelvrije zone van X meter hebben plaatsgevonden. Deze vergelijking is 
getoond in Afbeelding 3.16. 
 
Deze vergelijking suggereert dat er een duidelijk verband is tussen het 
aandeel wegvakken met een bepaalde obstakelvrije zone en het aantal 
ongevallen dat plaatsvindt op een wegvak met een bepaalde obstakelvrije 
zone. Deze aandelen kunnen ook in een cumulatieve verdeling worden 
gezet, zoals getoond in Afbeelding 3.16. 
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Afbeelding 3.16. Cumulatieve verdeling van de aandelen wegvakken en 
letselongevallen als functie van de obstakelvrije zone. 

Deze cumulatieve verdeling heeft dezelfde vorm als de cumulatieve 
verdeling van de laterale doorschrijdingsafstanden zoals deze door 
Hutchinson en Kennedy (1966) zijn gerapporteerd (zie Paragraaf 3.2.4), ook 
lijken de waardes overeen te komen. De cumulatieve verdeling laat zien dat 
het percentage ongevallen dat bij een obstakelvrije zone van x meter sterk 
overeenkomt met de populatie van wegvakken met een obstakelvrije zone 
van x meter.  
 
Een doorkijk van een gegevensbestand (SODBW) van SWOV van 
provinciale wegen van twee provincies in Nederland geeft eenzelfde beeld 
als door Jurewicz en Pyta (2010) is gerapporteerd, zie Afbeelding 3.17. 
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Afbeelding 3.17. Verdeling van aantallen wegvakken en enkelvoudige ongevallen (alle, dodelijk en 
ernstig op basis van de politieregistratie) als functie van de obstakelvrije zone. 

Afbeelding 3.17 laat zien dat het aandeel letselongevallen verdeeld over de 
vier klassen van de obstakelvrije zone, gelijk opgaat met het aandeel 
wegvakken verdeeld over de obstakelvrije zone. Het aantal ongevallen dat 
plaatsvindt op een weg met obstakels in de afstandsklasse x vertoont dus 
ook hier, net als zichtbaar was in Afbeelding 3.15 en 3.16, een sterke 
samenhang met de populatie van wegvakken met obstakels in de 
afstandsklasse x.  
 
Op basis van de cumulatieve verdeling van de laterale doorschrijding van 
voertuigen, zou een aanzienlijke afname worden verwacht van het aandeel 
ongevallen ten opzichte van het aandeel wegvakken bij een toename van de 
obstakelvrije zone. De effecten lijken echter kleiner te zijn dan verwacht, 
gelet op Afbeelding 3.15 en Afbeelding 3.17. Wel toont Afbeelding 3.17 een 
oververtegenwoordiging van ernstige ongevallen en dodelijke ongevallen bij 
een krappe obstakelvrije zone en een ondervertegenwoordiging bij een 
ruime obstakelvrije zone. Dit toont dus een effect van de obstakelvrije zone 
op ernstige en dodelijke ongevallen en dus een positief effect op het 
voorkomen van zwaar letsel. 
 
Het gevonden effect is echter kleiner dan verwacht zou worden op basis van 
de cumulatieve verdelingen van Afbeelding 3.8 en Afbeelding 3.9 in 
Paragraaf 3.2.5. Op basis van die resultaten zou een effect van de 
obstakelvrije zone van 80% - 90% worden verwacht.  Het effect van een 
obstakelvrije zone van meer dan 7 meter ten opzichte van een obstakelvrije 
zone van minder dan 2 meter, wordt door Van Petegem en Wegman echter 
geschat op een factor 0,67 (van Petegem & Wegman, 2014) en door 
Jurewicz en Pyta op een factor 0,5 (Jurewicz & Pyta, 2010).  
 
Op basis van de analyses van Doecke en Woolley (2011), Jurewicz en Pyta 
(2010) en de ongevallenanalyse op basis van het ongevallenbestand van 
SWOV, valt voorlopig te concluderen dat er een relatie is tussen de laterale 
verplaatsingsafstand bij bermongevallen en de obstakelvrije zone. 
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Voertuigen zullen een grotere laterale afstand in de berm afleggen bij een 
ruimere obstakelvrije zone. 

3.2.7. Laterale verplaatsingen op basis van simulaties 

In Australië (Doecke & Woolley, 2010; 2011) en Nieuw-Zeeland (Jamieson, 
2012; Jamieson, Waibl & Davies, 2013) zijn laterale verplaatsing van 
voertuigen in geval van bermdoorschrijdingen geanalyseerd met behulp van 
simulatiesoftware. Dieptestudies zijn gebruikt voor het bepalen van 
ongevallenscenario’s en ongevalsreconstructies zijn gebruikt om de 
simulaties te kalibreren. Belangrijke aannames in de simulaties van Doecke 
en Woolley (2010; 2011) zijn: 
 
• Onderscheid naar 3 typen ongevallen:  

– type 1 - Drift off: verlaten van de rijbaan zonder te slippen 
(behoud van controle); 

– type 2 - Single yaw: verlaten van de rijbaan met een keer 
slippen (verlies van controle); 

– type 3 - Double yaw: verlaten van de rijbaan door na een keer te 
slippen een overcorrectie uit te voeren, dan opnieuw te slippen 
en de rijbaan te verlaten (verlies van controle). 

• Twee scenario’s: 
– scenario 1 - Poging tot herstel: scenario waarbij controle wordt 

gezocht zonder te remmen; 
– scenario 2 - Noodstop: het uitvoeren van een noodstop na een 

reactietijd van 0,5 seconden na het passeren van de ‘point of no 
return’. De point of no return (of kritieke punt) ligt op het punt 
waar de auto de rijbaan verlaat.  

• Omgeving:  
– enkele rijbaan met twee rijstroken, een dakprofiel en een vlakke 

semi-verharde berm van 3,5 meter; 
– geen obstakels in de berm. 

De simulatieresultaten van Doecke en Woolley (2010; 2011) tonen dat 
wanneer de controle over het voertuig wordt behouden (type 1-ongeval) de 
bermdoorschrijding in bijna alle gevallen minder dan 9 meter bedraagt 
(Afbeelding 3.18 en Afbeelding 3.19).  
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Afbeelding 3.18. Laterale verplaatsing van bermdoorschrijdingen zonder 
verlies van controle over het voertuig – type 1 – met poging tot herstel – 
scenario 1 – (bron: Doecke & Woolley, 2011). 

 
Afbeelding 3.19. Laterale verplaatsing van bermdoorschrijdingen zonder 
verlies van controle over het voertuig – type 1 – met het uitvoeren van een 
noodstop – scenario 2 – (bron: Doecke & Woolley, 2010). 
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In alle gevallen waarbij de bestuurder de controle over het voertuig heeft 
verloren, is de bermdoorschrijding echter meer dan 15 meter, zoals getoond 
in Afbeelding 3.20.  
 

 
Afbeelding 3.20. Simulatieresultaten van de laterale afstand van 
bermdoorschrijdingen van ongevallen waarbij de controle over de auto wordt 
verloren – type 2 en type 3 – bij het uitvoeren van een noodstop – scenario 2 
– (bron Doecke & Woolley, 2011). 

Een kanttekening bij de resultaten is dat er geen simulaties zijn gedaan 
waarbij bestuurders zowel een noodstop maken als dat ze de richting van 
het voertuig proberen te corrigeren na het passeren van het ‘point of no 
return’. Een literatuurstudie van Adams (1994) wijst er echter op dat in geval 
van onverwachte obstakels of conflicten op de weg in de meeste gevallen 
zowel wordt geremd als gestuurd. Adams beschouwt echter overwegend 
onverwachte conflicten op de weg. Hoewel dit beduidend verschilt van 
bermongevallen, ligt het in lijn der verwachting dat de combinatie van 
remmen en sturen ook in het geval van bermongevallen voorkomt. Dit zou 
kunnen leiden tot andere laterale verplaatsingen dan die uit de simulatie-
studies van Doecke en Woolley (2010; 2011) volgen.  
 
In een simulatiestudie van Jamieson, Waibl & Davies (2013) wordt onder-
scheid gemaakt naar verschillende omstandigheden, waaronder de helling 
van de berm, nat of droog weer en het toepassen van een noodstop. Verder 
detailniveau over de aannames van de simulaties ontbreekt. De simulatie-
resultaten geven aan dat bij verlies van controle over het voertuig deze niet 
binnen 9 m van de weg tot stilstand komt.  
 
Ook Kelkka (2009) heeft simulatiestudies gedaan naar bermongevallen. 
Kelkka heeft zich echter gericht op de effecten van de vormgeving van 
verschillende V/U-profielen(vormgevingsaspecten van de greppel) van de 
berm op de kans op een ernstig bermongeval. De simulatieresultaten geven 
aan dat het risico op een ernstig ongeval afneemt wanneer de obstakel-
afstand groter wordt (bekeken vanaf een afstand van 5 m). Door het type 
bermprofielen waarop is getest, zijn de resultaten van Kelkka zijn echter niet 
te vergelijken met de andere genoemde simulatiestudies.  
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3.2.8. Samenvatting van bermdoorschrijdingsfrequenties en laterale verplaatsingen 

Bermdoorschrijdingsfrequenties zijn doorgaans bepaald aan de hand van 
studies van Hutchinson en Kennedy (1966) en van Cooper (1980, zoals 
beschreven in Mak & Sicking, 2003; Mak et al. 2010; Miaou, 2001). Deze 
benaderingen gaan uit van een toename van het aantal enkelvoudige 
ongevallen bij een toename van de etmaalintensiteit. Miaou (2001) gaat er 
echter van uit dat de toename van bermdoorschrijdingen afvlakt bij een 
toename van de etmaalintensiteit. Ook wijst Miaou op de beperkingen van 
de schatting van enkelvoudige ongevallen op basis van veel van de huidige 
Safety Performance Functions (SPF), zoals deze zijn beschreven in de 
Highway Safety Manual (AASHTO, 2010). Deze SPF’s zouden uitgaan van 
een constant aandeel van (enkelvoudige) bermongevallen, terwijl dit aandeel 
juist daalt bij de toename van de hoeveelheid verkeer op een weg.  
 
Onderzoeken uit Spanje, Australië en Nederland wijzen erop dat een daling 
van enkelvoudige ongevallen wordt verwacht bij een toename van de 
etmaalintensiteit, voorafgegaan aan een initiële stijging bij lage 
etmaalintensiteiten ( Roque & Cardoso, 2014; Jurewicz & Pyta, 2010; Van 
Petegem & Wegman).  
 
Aanbevelingen en richtlijnen met betrekking tot de breedte van de obstakel-
vrije zone zijn eveneens vaak gebaseerd op de studies van Hutchinson en 
Kennedy (1966) en Cooper (1980, zoals beschreven in; Mak & Sicking, 
2003; Mak et al., 2010; Miaou, 2001), waarbij de laterale verplaatsing van 
bermdoorschrijdingen is gemeten. Ook worden laterale doorschrijdings-
afstanden geschat met behulp van crash prediction modellen (CPM’s). De 
resultaten worden traditioneel vastgelegd in cumulatieve verdelingen van het 
aandeel voertuigen die een laterale verplaatsing hebben van meer dan X 
meter. Deze benaderingen schetsen een beeld waarbij het risico op een 
obstakelongeval afneemt bij een toename van de obstakelvrije zone. 
Doorgaans wordt voor wegen met een snelheidslimiet van 100 km/uur op 
basis van deze bevindingen een obstakelvrije zone van rond de 10 m 
aanbevolen. Ongeveer 20% van de bermdoorschrijdingen zou deze laterale 
afstand of meer afleggen.  
 
Ongevallenanalyses en simulatiestudies schetsen echter een ander beeld 
dan deze meer traditionele benaderingen van de obstakelvrije zone. Een 
analyse van Jurewicz en Pyta (2010) en een analyse van bermongevallen 
op provinciale wegen in Nederland laten zien dat er een zeer sterk verband 
is tussen het aandeel wegen met een obstakelvrije zone van X meter en het 
aandeel ongevallen op wegen met een obstakelvrije zone van X meter. 
Deze aandelen zijn praktisch aan elkaar gelijk. Dit zou betekenen dat het 
effect van een obstakelvrije zone zoals die in de huidige situatie is 
vormgegeven minder effect heeft op de aantallen ongevallen dan doorgaans 
wordt aangenomen. Doorgaans wordt aangenomen dat het effect van een 
obstakelvrije zone van 7-10 m ongeveer een factor 0,1 – 0,3 bedraagt ten 
opzichte van een obstakelvrije zone van 0-2 m. Jurewicz en Pita (2010) en 
Van Petegem en Wegman (2014) schatten dit effect voor enkelvoudige 
letselongevallen op enkelbaanswegen buiten de bebouwde kom echter 
respectievelijk op een factor 0,5 en 0,7. 
 
Simulatiestudies van Doecke en Woolley (2010; 2011) en van Jamieson 
Waibl & Davies (2013) schetsen een beeld dat een aanzienlijk deel van de 



 

56  SWOV-rapport R-2017-16A   
SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – Den Haag 

bermdoorschrijdingen een laterale verplaatsing van meer dan 13 m heeft als 
er geen obstakel wordt geraakt. Dit heeft vooral betrekking op bermdoor-
schrijdingen waarbij de bestuurder de controle over het voertuig heeft 
verloren. Wanneer de controle over het voertuig behouden blijft, lijken de 
meeste bestuurders in staat om binnen een beperkte laterale afstand hun 
voertuig tot stilstand te brengen of gecontroleerd terug te sturen naar de 
rijbaan.  

3.3. Bepalende factoren in de afloop van een bermongeval 

3.3.1. Voertuigcondities 

De afloop van een aanrijding met een obstakel wordt door verschillende 
aspecten bepaald. Naast de verschillen tussen typen obstakels zijn de 
condities waaronder een voertuig met een obstakel botst voor een belangrijk 
deel bepalend voor de afloop van een ongeval. De massa, de snelheid en 
de hoek waaronder een voertuig het obstakel raakt, zijn voor een belangrijk 
deel bepalend voor de impact of kracht die op het voertuig wordt uitgeoefend 
bij de botsing met een obstakel.  
 
De plek waar het voertuig wordt geraakt, is in belangrijke mate bepalend 
voor de energie die het voertuig kan opvangen en de bescherming die het 
inzittenden van het voertuig biedt. Een auto biedt aan de zijkant immers 
minder bescherming dan aan de voorkant. Zo heeft de voorkant een ruime 
kreukelzone en bieden gordels en een hoofdsteun bescherming en steun 
voor de inzittenden bij grote vertragingen recht vooruit of achteruit. Deze 
ontbreken aan de zijkant van het voertuig (wel zijn in verschillende auto’s 
daarom zij-airbags aanwezig). Afbeelding 3.21 en Afbeelding 3.22 tonen het 
verschil bij een frontale impact met een ander voertuig en de impact van een 
paal in de zijkant van een auto.  
 

 
Afbeelding 3.21. Frontale impact bij 
een snelheid van 85 km/uur met een 
ander voertuig (bron: Franklyn et al., 
2005). 

 
Afbeelding 3.22. Zij-impact bij een 
botsing met een paal (bron: 
Franklyn et al., 2005). 

Doorgaans worden veilige botssnelheden afgezet tegen de kans op 
dodelijke ongevallen. Het onderzoeksrapport van Finnra (Kelkka, 2009; zie 
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ook Paragraaf 3.2.6) bericht over veilige botssnelheden ter voorkoming van 
(zeer) ernstige ongevallen (in dit geval MAIS3+): 
− Een longitudinale impactsnelheid van 30 km/uur is een veilige 

botssnelheid voor botsingen met obstakels ter voorkoming van MAIS3+ 
ongevallen in 95% van de ongevallen.  

− Een laterale impactsnelheid van 10 km/uur is een veilige botssnelheid 
voor botsingen met obstakels ter voorkoming van MAIS3+ ongevallen.  

− Laterale impactsnelheden tussen de 20/40 km/uur leiden in meer dan 
30% van de gevallen tot ernstige letsel.  

 
Laterale en longitudinale impactsnelheden zijn een resultante van de 
voertuigdynamica. De voorwaartse beweging, de hoek van impact en de 
slipbeweging zijn allemaal factoren die de impactsnelheid mede bepalen. 
Afbeelding 3.23 toont verschillende van deze parameters van de beweging 
van het voertuig die daarbij relevant zijn. 
 

 
Afbeelding 3.23. Voertuigdynamica parameters bij aanrijdingen met 
afschermingsvoorzieningen (bron: Doecke & Woolley, 2010). 

De aanvangssnelheid van de bermdoorschrijding, de inrijhoek, de 
impactsnelheid en de impacthoek zijn belangrijke indicatoren voor de 
voertuigcondities bij het schatten van het risico op een ernstig ongeval. 
Verschillende studies berichten over deze parameters. Daarbij zijn 
verschillen waarneembaar in de gerapporteerde waardes.  
 
Het onderzoek van Doecke en Woolley (2010; 2011) bevat gegevens over 
de inrijhoek en aanvangssnelheid van respectievelijk 132 en 62 van de 132 
ongevallen. De meeste ongevallen hadden een inrijhoek van tussen de 5 en 
25 graden. De inrijhoek van de berm van voertuigen waarbij controle over 
het voertuig werd verloren, bedroeg gemiddeld 17,6 graden (dus niet de 
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impacthoek), waar dat van voertuigen die onder controle bleven de inrijhoek 
7,3 graden bedroeg. De grootste gemeten inrijhoek was 32 graden. De 
gemiddelde bermdoorschrijdingssnelheid van bermongevallen bedroeg 90 
km/uur voor alle letselongevallen en 97 km/uur voor ernstige letselongevallen 
op wegen met een snelheidslimiet van 100 km/uur.  
 
Lynam en Kennedey (2005) gaan uit van een gemiddelde doorschrijdings-
hoek, ook wel inrijhoek, van 5-15 graden op basis van Amerikaanse 
literatuur over bermdoorschrijdingen. Kelkka (2009) beschrijft drie 
onderzoeksdatabases van bermongevallen waarin de inrijhoek van 
bermongevallen is vastgelegd:  
− TKK; 1991-96 met N=208: het 85 percentiel van de inrijhoek bedraagt 

ongeveer 12,5 graden. Meer dan 40% heeft echter een inrijhoek groter 
dan 10 graden.  

− Finland; 1971-75 met N=403: 85 percentiel 22,5 graden en meer dan 
50% 10 graden of meer. 

− RISER; N=82: 85 percentiel 17,5 graden en meer dan 35% 10 graden of 
meer. 

 
Albuquerque, Sicking & Stolle (2010) hebben onderzoek gedaan naar de 
inrijhoek en snelheden op freeways en highways in de Verenigde Staten op 
basis van nieuw verzamelde data van bermongevallen. Uit de studie blijkt 
dat het 85 percentiel van de inrijhoek op ‘controlled access’ freeways 30,8 
graden, op highways met een snelheidslimiet van 110 tot 120 km/uur 27,0 
graden en ook op interstates 27,0 graden bedragen. Dit terwijl de meeste 
crashtesten in de VS uitgaan van een inrijhoek van 25 graden. 
Botssnelheden bij bermongevallen lagen gemiddeld rond 90 km per uur en 
15 km/uur lager dan de snelheid waarmee de rijbaan werd verlaten (105 
km/uur). De laterale verplaatsing was daarbij waarschijnlijk 2,5 m, dit wordt 
echter niet geheel duidelijk uit het artikel. Uit de onderzochte ongevallen lijkt 
de inrijhoek van de berm weinig af te wijken van de inrijhoek op het obstakel. 
De gemiddelden wijken slechts één graad af. De resultaten zijn opvallend te 
noemen, omdat deze hoger zijn dan in andere studies wordt gerapporteerd. 
Mogelijk dat de grote inrijhoeken het gevolg zijn van een selectie bias van 
meer ernstige ongevallen. 

3.3.2. Effect van de laterale afstand van een geleiderail op de impactfactor  

Belangrijke componenten om het effect te bepalen van de laterale afstand 
op de impactfactor bij een aanrijding met de afschermingsvoorziening, zijn 
de snelheid, de impacthoek en de sliphoek. 
 
De longitudinale snelheid neemt af bij een toename van de longitudinale 
verplaatsing en daarmee ook de laterale verplaatsing in de berm. In veel 
gevallen neemt de impactvector van een aanrijding met een geleiderail 
echter eerst toe bij een toename van de afstand van een geleiderail tot de 
weg, zo blijkt uit de simulatiestudie van Doecke en Woolley (Doecke & 
Woolley, 2011), zoals getoond in Afbeelding 3.24.  
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Afbeelding 3.24. Simulatieresultaten van de genormaliseerde impactsnelheid 
op een afschermingsconstructie als functie van de laterale verplaatsing van 
voertuigen wanneer de controle over het voertuig is verloren en een 
noodstop wordt toegepast bij het doorschrijden van de berm (bron: Doecke 
& Woolley, 2011). 

De resultaten uit de figuur tonen de ‘barrier normal velocity’ (zie ook 
Afbeelding 3.23) als functie van de laterale verplaatsing bij ongevallen 
waarbij de controle over het voertuig is verloren. Als gevolg van het controle-
verlies slipt het voertuig door bij het doorschrijden van de berm. Daardoor 
wordt de aanrijdhoek met de geleiderail ongunstiger. Doordat de hoek van 
aanrijding met een geleiderail ongunstiger wordt bij toename van de laterale 
verplaatsing, zal in eerste instantie de impactfactor van een aanrijding met 
geleiderail dus ook toenemen. 
 
Wat ontbreekt, is een weergave van de impactvector van 
bermdoorschrijdingen bij behoud van controle over het voertuig (type 1-
ongeval in de studie van Doecke en Woolley, 2011). Deze ongevalstypen 
zouden waarschijnlijk voldoende geholpen zijn met een obstakelvrije zone. 
Het is belangrijk om voor deze categorie de kans op een letselongeval als 
gevolg van een aanrijding met een geleiderail te kunnen bepalen. De 
benodigde informatie ontbreekt hiervoor. 

3.3.3. Risico op over-de-kop-ongevallen 

Het risico op over-de-kop-ongevallen wordt voornamelijk beïnvloed door de 
draagkracht en wrijvingscoëfficiënt van de berm, hellingen in de berm, de 
sliphoek van het voertuig en de laterale verplaatsing van voertuigen in de 
berm. Ook slechte uitvoeringen of plaatsing van afschermingsvoorzieningen 
kunnen een over-de-kop-ongeval veroorzaken.  
 
Jurewicz & Pyta (2010) schetsen het risico op obstakelongevallen enerzijds 
en over-de-kop-ongevallen anderzijds als functie van de obstakelvrije zone. 
Dit is getoond in Afbeelding 3.25. 
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Afbeelding 3.25. Aandeel obstakelongevallen versus over-de-kop-
ongevallen op enkelbaanswegen in Australië (Jurewicz & Pyta, 2010). 

Uit de schets komt naar voren dat bij een toename van de obstakelvrije zone 
het aandeel over-de-kop-ongevallen toeneemt ten opzichte van obstakel-
ongevallen. Ook hier geldt dat de aan-/afwezigheid van obstakels invloed 
heeft op de kans op een over-de-kop-ongeval. Daarnaast neemt de kans op 
een over-de-kop-ongeval mogelijk toe als gevolg van een toename van de 
doorschrijdingshoek en daarmee de dwarskracht op het voertuig, bij een 
toename van de laterale verplaatsing. De aanwezigheid van een slechte 
ondergrond en hellingen speelt hierbij ook een belangrijke rol. Een 
afschermingsvoorziening zou in deze gevallen over-de-kop-ongevallen 
mogelijk deels kunnen voorkomen, doordat de beweging van het voertuig 
wordt gestopt alvorens deze zijn kritische hoek bereikt en over de kop slaat. 

3.3.4. Verschillen in ongevalsernst tussen typen afschermingsvoorzieningen en met obstakels 

Verschillende onderzoekers hebben gekeken naar de invloed van weg, 
mens en omgevingsfactoren op de letselernst bij een ongeval.4 Zowel Hu en 
Donnell, (2010) als Zou et al. (2014) hebben onderzoek gedaan naar de 
verschillen tussen de kans op (ernstig) letsel bij aanrijdingen met betonnen 
barriers, geleiderails en ‘cable barriers’ (een afscheidingsconstructie met 
ijzeren kabels die in Nederland niet wordt gebruikt). De onderzoeken zijn 
verricht op interstates en expressways in de Verenigde Staten met 
meerstrooks- en gescheiden rijbanen. Beide onderzoeken tonen aan dat de 
kans op letsel het grootst is bij een aanrijding met een betonnen barrier en 
dat de kans op letsel het laagst is bij een aanrijding met een cable barrier.  
 
De verschillende letselklassen die Hu en Donnell (2010) en Zou et al. (2014) 
beschouwen, zijn schematisch weergegeven in Afbeelding 3.26. 
 

                                                      
4 Bij deze onderzoeksmethodiek wordt niet gekeken naar de kans op een ongeval op een weg 
of netwerk, maar enkel naar de kans op de ernst van de afloop van een ongeval. 
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Afbeelding 3.26. Schematische weergave van letselklassen van het letselklassesysteem 
KABCO, zoals beschouwd in Hu & Donnell (2010) en Zou et. al. (2014)5. 

Hu en Donnell (2010) vergelijken de kans op ‘no injury’ (geen letsel) met de 
kans op ‘possible injury’ (mogelijk letsel, enigszins vergelijkbaar met de 
Nederlandse letselklasse licht gewond): 
− Het risico op licht letsel is een factor 3 hoger bij aanrijding met een 

betonnen barrier in vergelijking met een cable barrier. 
− Het risico op licht letsel is een factor 1,75 hoger bij aanrijding met een 

geleiderail in vergelijking met een cable barrier. 
− Het risico op licht letsel is een factor 0,58 lager bij een aanrijding met een 

geleiderail in vergelijking met een aanrijding met een betonnen barrier 
(op basis van het delen van de odds ratio’s). 

− Het risico op licht letsel is een factor 0,75 lager wanneer de rijsnelheid 
onder de 100 km/uur ligt (niet duidelijk of hier gemeten rijsnelheden of de 
snelheidslimiet is gebruikt). 

− Het risico op licht letsel is een factor 0,67 lager wanneer een gordel is 
gedragen. 

− Het risico op licht letsel is een factor 0,8 lager wanneer de berm vlakker 
is dan 10H:1V. 

 
Daarnaast vergelijken Hu en Donnell (2010) de kans op ‘no evident injury’ 
(no injury/class O + possible injury/Class C) met de kans op letsel in de 
klassen ‘non-incapacitating’ (Class B) en ‘incapacitating or fatal’ (Class A en 
Class K): 
− Door de aanwezigheid van een cable barrier is het risico op een letsel-

ongeval van Class B/A/K een factor 0,6 lager. 
− In bochten is de kans op een Class B of een Class K/A respectievelijk 

een factor 1,27 (niet significant) en 4,95 hoger.  
− Als gevolg van de installatie van een cable barrier op een neergaand 

talud neemt de kans op letsel toe bij aanrijding met de cable barrier. 
− Onder omstandigheden van sneeuw/ijzel/nat wegdek neemt de kans op 

een letselongeval af. 
− Het dragen van een gordel heeft een grote impact op het voorkomen van 

een letselongeval met respectievelijk een factor 0,15 voor de kans op een 

                                                      
5 Deze indeling in letselklassen betreft de indeling van door de politie registreerde letselklassen 
in de VS. Deze wijkt af van de Nederlandse indeling van letselklassen. Meer informatie over 
deze indeling van letselklassen is bijvoorbeeld te vinden in een artikel van Farmer (2003) en op: 
https://safety.fhwa.dot.gov/hsip/spm/conversion_tbl/pdfs/kabco_ctable_by_state.pdf. 
 

https://safety.fhwa.dot.gov/hsip/spm/conversion_tbl/pdfs/kabco_ctable_by_state.pdf
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Class B-ongeval en een factor 0,04 voor de kans op een Class A- of K-
ongeval. 

− De kans op letsel neemt toe bij hogere snelheden. 
− De kans op letsel neemt toe bij de aanwezigheid van zogeheten rumble 

strips, ribbelstroken langs de zijkanten van het wegdek of langs de 
middenlijn die de bestuurder waarschuwen als hij van de rijbaan raakt. 
De hypothese van de auteurs is dat dit mogelijk het gevolg is van een 
reactie van een deel van de bestuurders die als gevolg van een 
schrikreactie een stuurfout maken waardoor de bermdoorschrijdingshoek 
groter wordt met mogelijk ernstiger letsel tot gevolg. Daarbij baseren ze 
zich op een simulatiestudie waarbij 25% van de bestuurders dergelijk 
gedrag vertoonden bij het doorschrijden van een rumblestrip in de as-
markering. De kwaliteit van de bronverwijzing en hypothese konden niet 
worden getoetst.  

 
Zou et al. (2014) vergelijken de kans dat een ongeval leidt tot ‘no evident 
injury(’no injury/Class O + possible injury/Class C) met de kans dat een 
ongeval leidt tot duidelijk waarneembaar letsel (fatality/Class K, 
incapacitating/Class A, non-incapacitating/Class B). In contrast tot een ‘high 
risk event’ vinden de auteurs de volgende risicofactoren: 
− cable barrier 4,5-5 m: 0,15 
− cable barrier 13-14 m: 0,22  
− geleiderail (niet de uiteinden): 0,35 
− beton 4,5-5,5 m: 0,61 
− moderate risk event: 0,63 
− high risk event: 1,00 
 
Een ‘high risk event’ wordt daarbij getypeerd als een ongeval met een 
gevaarlijk obstakel (zoals een boom, muur of sloot) en over-de-kop-
ongevallen. Een ‘moderate risk event’ wordt getypeerd als een ongeval met 
een obstakel dat normaal niet afgeschermd hoeft te worden (zoals een 
greppel, stoeprand, hek of obstakel beveiliger). 
 
Op basis van de verhouding tussen de risicofactoren concluderen de 
auteurs dat een cable barrier beduidend veiliger is dan een geleiderail 
(factor 0,42 lager) en een geleiderail beduidend veiliger dan een betonnen 
barrier (factor 0,54 lager). Deze verschillen zijn echter niet statistisch 
getoetst6. 
 
Ook concluderen de auteurs dat een betonnen geleiderail geen effectieve 
beveiliging biedt tegen ‘moderate risk events’ omdat de odds ratio’s van 
risicofactoren aan elkaar gelijk zijn. De resultaten bevestigen daarnaast het 
beeld dat de impactfactor lager is bij het dichterbij plaatsen van de 
afschermingsvoorziening, zoals gevonden in de simulatiestudies. Ten slotte 
geldt voor alle risicofactoren dat het risico op letselongevallen (Class K, A, 
B, dus exclusief de lichtste letselcategorie Class C) in alle gevallen 
beduidend lager is dan dat van een ‘high risk event’. Helaas maakt het 
onderzoek geen onderscheid tussen Class B en Class K en/of A ongevallen.  

                                                      
6 Om het verschil tussen afschermingsconstructies correct te bepalen, dient de logistische 
regressie opnieuw te worden uitgevoerd, maar dan met één van de afschermingsconstructies 
als referentievariabele in plaats van het ‘high risk event’. Daarmee kan getoetst worden of een 
cable barrier statistisch significant veiliger is dan de geleiderail. Dit is niet gedaan en zou een 
waardevolle aanvulling de onderzoeksresultaten geven.  
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Een kanttekening bij de onderzoeken van Hu en Donnell (2010) en Zou et al. 
(2014) is dat de letselernst gebaseerd is op de politieregistratie. De relatie 
met de MAIS-scores wordt daarbij niet aangeduid. Wel duidt onderzoek van 
Farmer (2003) erop dat er duidelijke verschillen zijn in de registratie van de 
letselernst door de politie en het werkelijk letsel, net als in Nederland het 
geval is.  
 
Een andere kanttekening bij het onderzoek van Hu en Donnell (2010) is dat 
de populatie van wegen duidelijk verschillend is. De onderzoeksopzet van 
Zou et al. (2014) is wat dat betreft beduidend beter. Zou et al. maken 
namelijk een paarsgewijze vergelijking waarbij een wegsegment met een 
afschermingsconstructie wordt vergeleken met een daaraan vastgelegen 
wegsegment met een berm met een “high risk event”. Daardoor worden zo 
veel mogelijk omstandigheden homogeen gehouden in de vergelijking van 
segmenten.  
 
Verder is niet bekend of de verschillende afschermingsvoorzieningen wel 
goed zijn geplaatst. Ook is er geen duidelijkheid over het type geleiderail 
waarmee de cable barrier wordt vergeleken.  
 
In een meta-analyse van 32 studies naar onder andere de effecten van de 
geleiderail op het aantal ongevallen en op de ernst van de ongevallen, heeft 
Elvik (1995)7 gevonden dat geleiderails zowel leiden tot een reductie in het 
aantal ongevallen als tot een reductie in de ernst van de ongevallen. De 
effecten op het aantal ongevallen waren echter minder vaak onderzocht dan 
die op de ernst van de ongevallen. Meer specifiek concludeert Elvik uit zijn 
meta-analyses dat de geleiderail resulteert in een reductie van ongeveer 
45% van het aantal dodelijke ongevallen en in een reductie van ongeveer 
50% van het aantal ongevallen met gewonden. Het is aannemelijk dat dit het 
effect is in de reductie van de letselernst van ongevallen.  
 
Een studie waarbij de aanwezigheid van een afschermingsvoorziening wordt 
vergeleken met verschillende obstakelvrije zones, is niet gevonden. Ook is 
geen studie gevonden waarbij het risico op letsel is bepaald voor de 
aanwezigheid van afschermingsvoorzieningen op verschillende afstanden 
tot de kantstreep (wel in onderscheid naar twee klassen voor de cable 
barrier en betonnen barrier). 

3.4. Samenvatting van de internationale literatuurstudie 

Een pasklaar antwoord op de vraag of een vergevingsgezinde berm beter 
kan worden voorzien van een geleiderails dan van een obstakelvrije zone, is 
op basis van dit onderzoek niet te geven. Zowel de obstakelvrije zone als 
het gebruik van afschermingsvoorzieningen hebben een positief effect op 
het voorkomen van ernstige ongevallen ten opzichte van een situatie met 
obstakels dicht langs de kant van de weg. Het effect van de obstakelvrije 
zone lijkt daarbij wel te worden overschat. Een goede vergelijking van de 
obstakelvrije zone en het gebruik van afschermingsconstructies ontbreekt 
echter. 

                                                      
7 Een update beschreven in het Handbook of Road Safety Measures (Elvik et al., 2009) geeft 
een vergelijkbaar resultaat.  
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3.4.1. Onderwerpen 

De beschouwde internationale literatuur heeft zich geconcentreerd op de 
volgende aspecten met betrekking tot de relatie tussen bermongevallen en 
de inrichting van de berm: 
− de relatie tussen bermdoorschrijdingsfrequenties en de hoeveelheid 

verkeer; 
− de relatie tussen laterale verplaatsingen, obstakelvrije zones en de kans 

op een ongeval; 
− de relatie tussen het type afschermingsvoorzieningen en het risico op 

letsel. 
 
De volgende aspecten ontbreken in het literatuuronderzoek: 
− de relatie met de draagkracht van de berm; 
− de kans op meervoudige ongevallen als gevolg van terugkaatsing door 

aanrijding met een afschermingsvoorziening of obstakel dan wel als 
gevolg van terug sturen uit de berm; 

− het effect van de breedte van de rijbaan en het aantal rijstroken op het 
risico op ernstig letsel bij een bermongeval. 

 
Het grootste deel van de beschouwde internationale studies betreft 
onderzoek naar situaties op niet-autosnelwegen. Hoewel de wegsituaties 
verschillen, is het aannemelijk dat de relaties tussen ongevallen en 
berminrichting wel vergelijkbaar zijn met die bij autosnelwegen. 

3.4.2. Bermdoorschrijdingsfrequenties 

Het onderzoek van Hutchinson en Kennedy (1966) en het latere onderzoek 
van Cooper uit 1980 (zie Mak & Sicking, 2003; Mak et al., 2010) vormen nog 
altijd de basis voor richtlijnen en onderzoek naar 
bermdoorschrijdingsfrequenties en laterale verplaatsingen bij 
bermdoorschrijdingsfrequenties. Er wordt uitgegaan van een stijging van 
bermdoorschrijdingen of bermongevallen bij een toename van de 
etmaalintensiteit. Op basis van de ontwikkeling van crash prediction models 
(CPM’s) wordt echter ook wel aangenomen dat de groei van het aantal 
(enkelvoudige) bermongevallen bij een toename van de etmaalintensiteit 
afvlakt (Miaou, 2001). Verschillende meer recente studies wijzen er zelfs op 
dat het aannemelijk is dat het aantal bermongevallen daalt bij een toename 
van de etmaalintensiteit (Van Petegem & Wegman, 2014; Roque & Cardoso, 
2014). Dit laatste is nog niet in de richtlijnen terug te vinden.  
 
De verschillende onderzoeken leiden dus tot verschillen in de beschrijving 
van de relatie tussen de bermdoorschrijdingsfrequentie en de hoeveelheid 
verkeer op een weg. Daarbij kennen de verschillende onderzoeksmethoden 
verschillende onzekerheden. 

3.4.3. Laterale verplaatsingsafstand van bermdoorschrijdingen 

Doorgaans wordt – op basis van de bevindingen van Hutchinson en 
Kennedy (1966) en onderzoek naar bermongevallen op basis van CPM’s – 
aangenomen dat het effect van obstakelvrije zone op bermongevallen, bij 
een obstakelvrije zone van 7-10 m, ongeveer een factor 0.1–0.3 bedraagt 
ten opzichte van een obstakelvrije zone van 0-2 m (zie Afbeelding 3.8 en 
Afbeelding 3.9). Jurewicz en Pyta (2010) en Van Petegem en Wegman 



 

SWOV-rapport R-2017-16A    65 
SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – Den Haag 

(2014) schatten dit effect voor enkelvoudige letselongevallen op enkelbaans-
wegen buiten de bebouwde kom echter op een factor 0,5 en 0,7 respec-
tievelijk. Dit laat een beduidend conservatievere schatting zien dan doorgaans 
wordt aangenomen. Hoewel in alle studies de obstakelvrije zone een positief 
effect heeft op het voorkomen van ernstige ongevallen, lijken gangbare 
bepalingen dus te leiden tot een overschatting van het effect ervan. 
 
Een onderzoek uit Australië en een analyse door de SWOV laten zien dat de 
aandelen van ongevallen op wegen met een obstakelvrije zone van x meter 
en het aandeel van wegen met een obstakelvrije zone van x meter elkaar 
goed volgen (zie Afbeelding 3.15 en Afbeelding 3.17). Hieruit is te 
concluderen dat er een duidelijk relatie is tussen de laterale verplaatsing bij 
bermongevallen en de obstakelvrije zone. Dit versterkt het beeld dat de 
effecten van de obstakelvrije zone op bermongevallen wordt overschat.  
 
Dat de effecten van obstakelvrije zone mogelijk worden overschat, lijkt 
tevens te worden bevestigd door verschillende simulatiestudies. Deze 
maken aannemelijk dat bij bermdoorschrijdingen waarbij het voertuig slipt 
(en de controle over dat voertuig dus is verloren), het voertuig niet binnen de 
gangbare obstakelvrije zone tot stilstand komt. Uit de simulaties van Doecke 
en Woolley (2010; 2011) volgt dat de impactsnelheid van dit type 
bermdoorschrijdingen slechts beperkt afneemt (in eerste instantie neemt 
deze toe) bij een toename van de laterale verplaatsing in de berm. Bij dit 
type ongevallen blijft daardoor een duidelijke kans op een ernstig of dodelijk 
ongeval aanwezig bij doorschrijdingen van de berm voorbij een obstakelvrije 
zone van bijvoorbeeld 10 m. Dit beeld lijkt bevestigd te worden uit de 
analyse naar bermongevallen op Nederlandse GOW80-wegen (zie 
Afbeelding 3.17).  
 
Uit de simulatiestudies van Doecke en Woolley (2010; 2011) komt echter ook 
duidelijk naar voren dat voertuigen die gecontroleerd de bermdoorschrijden, 
zonder te slippen, een beduidend kleinere laterale verplaatsing vertonen. In 
de simulaties vertonen deze een laterale verplaatsing van slechts 2-9 m 
haaks op de kant van de rijstrook. Deze bermdoorschrijdingen zouden dus 
niet hebben geleid tot een letselongeval of een ongeval met uitsluitend 
materiële schade (UMS) wanneer de berm vlak, voldoende draagkrachtig en 
met een voldoende brede obstakelvrije zone (van 10 m) zou zijn 
vormgegeven. Welk aandeel van de bermdoorschrijdingen gecontroleerd of 
ongecontroleerd is, kan op basis van de onderzochte studies echter niet 
worden bepaald. 

3.4.4. Afschermingsvoorzieningen 

De kans op een dodelijke of ernstig afloop is beduidend lager bij een 
aanrijding met een geleiderails dan bij een aanrijding met een obstakel. Dit 
blijkt uit een meta-analyse van Elvik (1995), waarbij een reductie van 45% 
dodelijke ongevallen en 50% letselongevallen werd gevonden. In een 
vergelijkende studie naar de letselernst bij obstakelongevallen en ongevallen 
met geleiders of cable barriers, vonden Zou et al. (2014) dat het risico op 
letsel respectievelijk een factor 0,35 en 0,15 lager lag bij een aanrijding met 
deze afschermingsconstructies in vergelijking met een obstakelongeval.  
 
Uit ongevallenstudies die de afloop van een bermongeval analyseren, blijkt 
tevens dat verschillende typen afschermingsvoorzieningen zich duidelijk 
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onderscheiden ten aanzien van de kans op (ernstig) letsel of een dodelijk 
ongeval als gevolg van een aanrijding met de afschermingsvoorzieningen. 
De kans op letsel lijkt ongeveer twee keer groter bij een aanrijding met een 
betonnen barrier ten opzichte van een aanrijding met een geleiderail (Hu & 
Donnell, 2010; Zou et al., 2014). De kans op letsel lijkt echter ook ongeveer 
twee keer zo groot bij een aanrijding met een geleiderail ten opzichte van 
een aanrijding met een cable barrier. De cable barrier lijkt daarmee het 
veiligste type afschermingsvoorziening8.  
 
In vergelijking met een obstakelongeval en een over-de-kop-ongeval is het 
risico op letsel bij een aanrijding met een geleiderail of cable barrier 
respectievelijk een factor 0.35 en 0.15 lager (Zou et al., 2014). Zowel de 
geleiderail als de cable barrier verlaagt dus duidelijk het risico op letsel bij 
een bermongeval. 
 
De simulatiestudies van Doecke en Woolley (2010; 2011) laten zien dat door 
het beperken van de laterale afstand van de afschermingsvoorziening tot de 
kant van de rijstrook, de impactfactor bij aanrijding met de afschermings-
voorziening wordt beperkt. Dit wordt bevestigt door de studie van Zou et al. 
(2014) naar de afloop van bermongevallen. De kans op een letselongeval 
als gevolg van een aanrijding met een cable barrier op 4,5-5 m, lijkt een 
factor 0.68 lager dan een aanrijding met een cable barrier op 13-14 m9.  
 
Daarnaast laten Jurewicz en Pyta (2010) zien dat de kans op een over-de-
kop-ongeval toeneemt met een toename van de laterale verplaatsing. Het 
beperken van de toelaatbare laterale verplaatsing met een afschermings-
voorziening, verkleint dus de kans op een over–de-kop-ongeval.  
 
De verschillende studie tonen dus een duidelijk positief effect van 
afschermingsconstructies ten aanzien van het effect van het voorkomen van 
(ernstig) letsel of een dodelijke afloop. Een vergelijking met het effect van 
verschillende klassen obstakelvrije zones op het voorkomen van (ernstig) 
letsel of een dodelijke afloop ontbreekt echter. 
 

                                                      
8 De vergelijking tussen afschermingsconstructies is bepaald op basis van verhoudingen van 
odds ratio’s. Deze verhoudingen zijn gebaseerd op de risicofactoren (odds ratio’s) uit de 
vergelijking tussen de afschermingsconstructies met een high risk event, welke statistisch 
significant zijn getoetst. De ’verhouding tussen de risicofactoren (odds ratio’s ) zijn echter niet 
statistisch getoetst.  
9 Zie vorige voetnoot.  
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4. Afwegingskader: obstakelvrije zone versus 
afschermingsvoorzieningen 

De literatuur zoals beschreven in Hoofdstuk 2 en 3 geeft geen uitsluitsel 
over de meest gunstige inrichting van de berm voor de verkeersveiligheid, 
wanneer de keuze een obstakelvrije zone of afschermingsvoorziening 
betreft. De onderstaande tabel zet in het kort de verwachte effecten van een 
obstakelvrije zone en afschermingsvoorziening naast elkaar voor 
verschillende ongevalskenmerken.  
 

Soort incident/ ongeval Obstakelvrije zone Afschermingsvoorzieningen 

Gecontroleerde 
(onbedoelde) bermdoor- 
schrijdingen10 

De obstakelvrije zone voorkomt een deel 
van de ongevallen met schade of letsel 
doordat deze voertuigen een laterale 
verplaatsing hebben die kleiner is dan de 
obstakelvrije zone.  
 
Dit type bermongeval, waarbij schade 
en/of letsel wordt voorkomen, betreft 
voornamelijk gecontroleerde 
bermdoorschrijdingen of 
bermdoorschrijdingen met een beperkte 
doorschrijdingshoek waarbij het voertuig 
niet om zijn as is gaan slippen. 
 
Het is niet bekend om welk deel van de 
bermdoorschrijdingen dit gaat.  
 
 

Een deel van de bermdoorschrijdingen die zijn 
geëindigd met een aanrijdingen met een af-
schermingsvoorziening, was zonder schade en/of 
letsel geëindigd indien de berm was ingericht 
met een obstakelvrije zone van 10-13 m.  
 
Het letselrisico van deze groep wordt in de 
literatuur niet apart beschouwd. We weten 
echter dat de kans op letsel onder meer 
afhankelijk is van de impactfactor. Aangenomen 
dat het grootste aandeel voertuigen met een 
laterale verplaatsing van 4-13 m behoren tot de 
groep gecontroleerde ongevallen, zal ook de 
doorschrijdingshoek naar verwachting beperkt 
zijn en daarmee ook de impactfactor en de kans 
op ernstig of dodelijk letsel kleiner dan het 
gemiddelde van de populatie van ongevallen 
met een afschermingsconstructie.  
 
Welk deel van de gecontroleerde bermdoor-
schrijdingen zal leiden tot een ongeval met een 
afschermingsvoorziening, blijft echter onbekend. 
Ook is de letselernst niet bekend van deze 
specifieke ongevallengroep en is de hierboven 
geschetste verwachting gebaseerd op 
aannames.  
 

Voorkomen van 
bermongevallen met 
ernstig letsel bij 
ongecontroleerde 
bermdoor-schrijdingen 

De obstakelvrije zone beperkt de kans op 
een ongeval met ernstig letsel.  
 
Ongecontroleerde ongevallen hebben 
echter vaak een laterale verplaatsing die 
groter is dan de obstakelvrije zone. Daarbij 
neemt de impactsnelheid maar beperkt af 
bij toename van de laterale verplaatsing. 
In deze gevallen blijft er duidelijk een risico 
op een ernstige of dodelijke afloop 
bestaan. Een deel van deze ongevallen is 
dus niet (voldoende) geholpen bij de 
obstakelvrije zone.  
 
Ook hiervan is niet bekend om welk deel 
van de bermdoorschrijdingen dit gaat.  

Ongecontroleerde ongevallen zullen in veel 
gevallen leiden tot een aanrijding met de 
afschermingsvoorziening.  
 
Het type afschermingsvoorziening heeft daarbij 
een duidelijke positieve invloed op de kans op 
letsel.  
 
Van veilig naar onveilig is de volgorde: cable 
barrier, geleiderail, betonnen barrier.  
 
Een vergelijking tussen afschermings-
voorzieningen en obstakelvrije zones met 
betrekking tot het effect op de kans op letsel 
gegeven een bermongeval, kon niet worden 
gevonden. 

                                                      
10 Gecontroleerde bermdoorschrijdingen betreffen bermdoorschrijdingen waarbij het voertuig 
niet op zijn as in gaan slippen voor of direct na de berm te doorschrijden.  
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Soort incident/ ongeval Obstakelvrije zone Afschermingsvoorzieningen 

Over-de-kop- ongevallen De kans op een over-de-kop-ongeval 
neemt toe bij de toename van de laterale 
verplaatsing, zeker in geval van een 
ongecontroleerd ongeval waarbij de 
doorschrijdingshoek wordt vergroot. De 
draagkracht van de ondergrond speelt 
daarbij naar verwachting tevens een 
belangrijke rol.11 

De verplaatsing en de hoekverdraaiing van een 
ongecontroleerd ongeval worden gestopt bij een 
aanrijding met een afschermingsvoorziening. 
Daardoor wordt het risico op een over-de-kop-
ongeval met een hoog risico op ernstig letsel of 
een dodelijke afloop beperkt.  

Meervoudige ongevallen 
door terugkaatsing 

Het risico op terugkaatsing bij een 
obstakelvrije zone is beperkt.  

Onbekend is welk deel van de aanrijdingen met 
een afschermingsvoorziening leidt tot een 
meervoudig ongeval door terugkaatsing op de 
rijbaan. De kans hierop neemt naar verwachting 
toe naarmate een afschermingsconstructie 
dichter langs de weg staat.  
 
Terugkaatsing in geval van een gecontroleerde 
bermdoorschrijding zou extra ongewenst zijn, 
omdat het letselrisico van deze groep bij een 
enkelvoudig ongeval relatief beperkt is. Het 
letselrisico bij een meervoudig ongeval is echter 
hoog vanwege de hoge snelheden.  
 

Wegbreedte en 
bermongevallen 

Een belangrijk deel van de beschouwde 
literatuur heeft betrekking op enkelbaans 
tweestrookswegen in plaats van 
dubbelbaans meerstrooks autosnelwegen. 
Hoewel dit niet direct uit de literatuur naar 
voren komt, hebben de wegbreedte en het 
aantal rijstroken per rijrichting mogelijk wel 
een effect op de kans op een 
bermongeval.  
 
Het effect van het aantal rijstroken op de 
ongevalskans is niet eenduidig. Deze kan 
bij gecontroleerde bermongevallen 
toenemen door het verder toenemen van 
de doorschrijdingshoek alvorens de 
bestuurder doorheeft dat hij uit koers is 
geraakt en de berm in rijdt. Anderzijds zou 
deze juist meer ruimte voor correctie 
kunnen bieden.  
 
In geval van een ongecontroleerd ongeval 
neemt de ruimte om uit de slip te raken 
toe. Dit kan daarmee ook een gunstige 
invloed hebben op de doorschrijdingshoek. 
Anderzijds is de kans ook aanwezig dat de 
doorschrijdingshoek toeneemt.  

Een belangrijk deel van de beschouwde 
literatuur heeft betrekking op enkelbaans- 
tweestrookswegen in plaats van dubbelbaans 
meerstrooks autosnelwegen. Hoewel dit niet 
direct uit de literatuur naar voren komt hebben 
de wegbreedte en het aantal rijstroken per 
rijrichting mogelijk wel een effect op de kans op 
een bermongeval. 
 
Als een bestuurder tijdig opmerkt dat hij uit koers 
is geraakt op een verder weg gelegen rijstrook, 
dan biedt een toename van het aantal rijstroken 
meer ruimte voor gecontroleerde 
bermdoorschrijdingen om tijdig te corrigeren.  
 
De impactfactor neemt toe bij een toename van 
de impacthoek. Bij ongecontroleerde ongevallen 
neemt deze in eerste instantie toe met een 
toename van de laterale verplaatsing.  
 
Met een toename van de afstand tot de 
geleiderail, gemeten in rijstroken, waar de 
aanloop tot een aanrijding met de 
afschermingsvoorziening is gestart, zal dus 
mogelijk ook de impactfactor bij de aanrijding 
toenemen. Daarmee neemt tevens de kans op 
ernstig letsel toe.  

 

                                                      
11 De draagkracht van de onverharde berm speelt naar verwachting een belangrijke rol bij 
bermongevallen. De frictie van de ondergrond is immers belangrijk om te kunnen remmen dan 
wel de koers te kunnen corrigeren van het voertuig. Ook is het belangrijk dat de wielen zich niet 
ingraven in een zachte ondergrond waardoor het voertuig over de kop kan slaan. In de 
beschouwde literatuur komt de draagkracht echter niet als belangrijke ongevalsfactor terug. Dit 
is mogelijk te wijten aan de moeilijkheid om gegevens uit het veld hierover te verzamelen.  
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Op basis van de resultaten in dit hoofdstuk en het vorige hoofdstuk moeten 
we concluderen dat het op basis van deze kennis niet mogelijk is te vast te 
stellen wat veiliger is: een obstakelvrije zone of een afschermings-
constructie. Wel is duidelijk dat beide maatregelen een positief effect hebben 
op het voorkomen van ernstige bermongevallen. Beide maatregelen bieden 
daarom een goede oplossing om een onveilige berm vergevingsgezind te 
maken, al kunnen beide maatregelen het risico op een ernstig ongeval niet 
volledig wegnemen. Een voorkeursoplossing is dan ook niet aan te wijzen.  

4.1. Discussie 

In Australië en Nieuw Zeeland wordt vanuit de zogenoemde safe system-
benadering gekeken naar de toepassing van afschermingsvoorzieningen als 
alternatief voor de obstakelvrije zone. De reden hiervoor is dat men het 
risico op dodelijk of ernstig letsel wil beperken van alle voertuiginzittenden 
die onbedoeld de rijbaan verlaten. Daarbij acht men dat een gangbare 
obstakelvrije zone hiervoor onvoldoende ruimte zou (kunnen) bieden. 
 
Verschillende studies en analyses lijken deze zienswijze te onderbouwen. 
Hoewel de obstakelvrije zone een duidelijk positieve impact heeft op de 
veiligheid van de berm, lijkt het erop dat de effecten van de obstakelvrije 
zone zijn overschat. Dat wil zeggen dat de gangbare obstakelvrije zones het 
risico op een ernstig of dodelijk bermongeval minder beperken dan vaak 
wordt aangenomen. Vanuit dat oogpunt bezien lijkt de afschermings-
voorziening een alternatief voor de obstakelvrije zone. Deze kan een 
oplossing bieden voor het afschermen van obstakels binnen de gevarenzone, 
maar kan ook worden ingezet als maatregel om voertuigen op te vangen die 
niet veilig kunnen corrigeren binnen een gangbare obstakelvrije zone. 
Hiermee is mogelijk een verdere reductie van het aantal ernstige en dodelijke 
ongevallen te behalen. 
 
Als een geleiderail echter wordt ingezet als alternatief voor een obstakelvrije 
zone, of daarbinnen wordt geplaatst om obstakels aan de rand van de 
obstakelvrije zone af te schermen, wordt de ruimte voor correctie ten 
opzichte van een obstakelvrije zone verkleind. Dit heeft als gevolg dat een 
deel van de bermdoorschrijdingen, waarvoor een normale obstakelvrije zone 
voldoende correctieruimte biedt, met de afschermingsconstructie zullen 
botsen. Dit heeft tevens risico op letsel tot gevolg. Daarmee heeft de plaatsing 
van een afschermingsconstructie (of de keuze voor een afschermings-
constructie in plaats van de sanering van een gevarenzone ten behoeve van 
een obstakelvrije zone) dus ook een negatief effect. Hoe groot dat risico is 
en in welke mate dit type ongevallen leidt tot langdurig, ernstig of dodelijk 
letsel, kan op basis van deze studie niet worden beantwoord. Daarmee is 
ook niet sluitend vast te stellen of het negatieve effect van de plaatsing van 
een afschermingsconstructie in een obstakelvrije zone in verhouding staat 
tot het positieve effect.  
 
Samengevat ontbreken de volgende schakels vooralsnog om te kunnen 
concluderen welk van de maatregelen het best presteert: 
− een bepaling van de bermongevallenfrequentie als functie van de 

obstakelvrije zone/afstand tot de geleiderail zonder bias naar ernstige 
ongevallen en/of ‘confounding’ factors en met een juiste 
functiespecificatie; 
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− schattingen van het aantal/aandeel ongevallen met 
afschermingsvoorzieningen met (ernstig) letsel of een dodelijke afloop tot 
gevolg waarbij deze voorkomen had kunnen worden met een 
obstakelvrije zone; 

− een vergelijking tussen aanrijdingen met obstakels op verschillende 
obstakelafstanden en met afschermingsvoorzieningen en de kans op 
licht, ernstig of dodelijk letsel gegeven een ongeval;  

− het effect van afschermingsvoorzieningen op het aantal meervoudige 
ongevallen als gevolg van terugkaatsing; 

− een vergelijking tussen het totale aantal (zowel enkelvoudige als 
meervoudige) ernstige ongevallen bij de aanwezigheid van een 
afschermingsvoorziening versus een obstakelvrije zone; 

− het effect van draagkrachtverbeteringen op het voorkomen van ernstige 
ongevallen door het voorkomen van over-de-kop ongevallen en verkorten 
van de remweg en benodigde ruimte voor koerscorrecties 
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5. Saneringsopties van niet-vergevingsgezinde bermen 

In de vorige hoofdstukken zagen we dat er geen pasklaar antwoord is te 
geven op de vraag wat veiliger is: een obstakelvrije zone of een 
afschermingsconstructie. Wel is duidelijk dat beide maatregelen een goede 
oplossing zijn om een onveilige berm vergevingsgezind te maken. 
 
Op dit moment is ongeveer 45% van de Nederlandse snelwegen voorzien 
van een geleiderail. Van de wegen zonder geleiderail voldoet ongeveer 70% 
niet aan de richtlijnen voor een obstakelvrije inrichting. SWOV heeft een 
kosteninschatting gemaakt voor vier mogelijke maatregelen om deze 
bermen veiliger in te richten: de draagkracht van de berm verbeteren, 
plaatsen van een starre geleiderail, plaatsen van een flexibele geleiderail 
met voldoende vluchtruimte en het vergroten van de obstakelafstand tot 13 
meter.  
 
Een volledige kostenbatenanalyse ontbreekt, ook al had dit de voorkeur. Het 
ontbrak echter aan kwantitatief goed vergelijkbare effectschattingen van de 
maatregelen om deze analyse te kunnen doen. In overleg met de 
Rijkswaterstaat is daarom besloten een kosteninschatting van de maatregel 
te doen.  
 
Om tot de kosteninschatting te komen, zijn eerst vier prototypen uitgewerkt 
van vier dwarsprofielen van berminrichting. Daar gaan we in dit hoofdstuk 
dieper op in. De kosteninschatting komt aan bod in Hoofdstuk 5. 

5.1. Huidige berminrichting 

Voor dit overzicht is gebruikgemaakt van de wegkenmerkdatabase die is 
samengesteld ter ondersteuning van de onderzoeken van Hengeveld en 
Nägele (2013; 2014). De database bevat dwarsprofielkenmerken voor 
locaties op het rijkswegennetwerk waar bermongevallen hebben 
plaatsgevonden en ook een selectie van locaties zonder bermongevallen 
(controlelocaties). 
 
Om inzicht te krijgen in typische dwarsprofielkenmerken (vooral wat betreft 
de berminrichting), is een selectie gemaakt van alleen autosnelweglocaties. 
Veruit het grootste deel (83%) daarvan betreft een rijbaan met een 
snelheidslimiet van 120 km/uur (het betreft data van voor de invoering van 
nieuwe130km/uur-maatregel).  
 
De geselecteerde wegvaklocaties zijn als volgt verdeeld naar snelheidslimiet 
en aantal rijbanen/rijstroken:  
− 2x2, 120 km/uur: 71% 
− 2x3, 120 km/uur: 9% 
− 2x2, 100 km/uur: 7% 
− 2x3, 100 km/uur: 6% 
− rest:   7% 
 
Afbeelding 5.1 toont de verdeling van de verschillende geclassificeerde 
objecten in de rechterberm langs autosnelwegen. De afbeelding laat zien dat 
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er geleiderails zijn geplaatst in de rechter berm langs 45% van de 
wegvakken in de database.  
 

 
Afbeelding 5.1. Geclassificeerde objecten in rechterberm van 
autosnelwegen (bron: Hengeveld & Nägele, 2013; 2014). 

Tabel 5.1 geeft de gemiddelde waardes en de standaardafwijking van de 
dimensies van de dwarsprofielelementen. Ook hieruit blijkt dat er geleiderails 
zijn geplaatst in de rechterberm langs circa 45% van de wegvakken in de 
database. Langs 52% (140 van de 270) is geen geleiderail geplaatst en is 
sprake van een obstakelvrije afstand die uiteenloopt van minder dan 4 m tot 
meer dan 13 m. Zo heeft 64% (90 van de 140) van de wegvakken zonder 
geleiderail een obstakelvrije afstand die kleiner is dan 10 m. De gemiddelde 
obstakelafstand van alle wegvakken bedraagt ongeveer 10,5 m. De 
gemiddelde obstakelafstand van de groep wegen met een obstakelafstand 
van minder dan 10 m, bedraagt slechts 6,2 m. 
 

Dwarsprofielkenmerk Aantal 
meetlocaties* 

Gemiddelde 
afstand/breedte (m)* 

Standaard 
afwijking (m) 

Minimum 
(m) 

Maximum 
(m) 

Objectafstand links  
(indien afschermingsconstructie 
afwezig) 

15 9,0 11,5 0,5 40,5 

Geleiderails links 246 1,1 0,9 0,1 5,2 

Barrier links 9 0,6 0,3 0,2 1,0 

Redresseerstrookbreedte links 270 0,5 0,5 0,0 4,0 

Rijstrookbreedte linker rijstrook 270 3,4 0,2 2,0 3,5 

Vluchtstrookbreedte (rechts) 270 2,9 1,1 0,3 16,0 

Barrier rechts 6 2,0 1,1 0,3 3,5 

Geleiderail rechts 122 3,9 4,8 1,7 37,5 

Obstakelafstand rechts tot 10 m 90 6,2 1,8 2,5 9,5 

Obstakelafstand rechts 10 - 13 m 10 11,4 1,0 10,0 12,7 

Obstakelafstand rechts meer dan 
13 m 39 23,2 10,2 13,0 50,0 

* Het aantal meetlocaties betreft 270 van de 270 steekproeflocaties, waarbij obstakelafstanden en afstanden tot 
afschermingsconstructies zijn gemeten vanaf de kantstreep. 

Tabel 5.1. Dwarsprofielkenmerken van autosnelwegen. 
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Wat Afbeelding 5.1 en Tabel 5.1 niet laten zien, is dat er een duidelijk 
verschil is tussen de inrichting van de rechterberm van locaties met 2 
rijstroken en locaties met 3 rijstroken. Van locaties met 2 rijstroken is 39% 
(82 van de 211) voorzien van een geleiderail rechts (Tabel 5.2) en van 
locaties met 3 rijstroken is dat 68% (30 van de 44, Tabel 5.3). 
 

Dwarsprofielkenmerk Aantal 
meetlocaties* 

Gemiddelde 
afstand/breedte (m)* 

Standaard 
afwijking (m) 

Minimum 
(m) 

Maximum 
(m) 

Objectafstand links  
(indien afschermingsconstructie 
afwezig) 

11 11,1 12,9 0,5 40,5 

Geleiderails links 195 1,2 1,0 0,2 5,2 

Barrier links 5 0,8 0,3 0,5 1,0 

Redresseerstrookbreedte links 211 0,5 0,3 0,0 3,0 

Rijstrookbreedte linker rijstrook 211 3,5 0,1 2,5 3,5 

Vluchtstrookbreedte (rechts) 211 2,9 1,2 0,3 16,0 

Barrier rechts 3 1,7 1,2 0,3 2,5 

Geleiderail rechts 82 4,2 5,8 1,7 37,5 

Obstakelafstand rechts tot 10 m 79 6,1 1,8 2,5 9,5 

Obstakelafstand rechts 10 - 13 m 10 11,4 1,0 10,0 12,7 

Obstakelafstand rechts meer dan 
13 m 34 23,0 9,7 13,0 50,0 

* Het aantal meetlocaties betreft 211 van de 270 steekproeflocaties, waarbij obstakelafstanden en afstanden tot 
afschermingsconstructies zijn gemeten vanaf de kantstreep.  

Tabel 5.2. Dwarsprofielkenmerken van tweestrooks rijbanen van autosnelwegen. 

Dwarsprofielkenmerk Aantal 
meetlocaties* 

Gemiddelde 
afstand/breedte (m)* 

Standaard 
afwijking (m) 

Minimum 
(m) 

Maximum 
(m) 

Objectafstand links  
(indien afschermingsconstructie 
afwezig) 

0 - - - - 

Geleiderails links 41 0,8 0,7 0,1 3,5 

Barrierlinks 3 0,3 0,1 0,2 0,3 

Redresseerstrookbreedte links 44 0,5 0,6 0,1 2,5 

Rijstrookbreedte linker rijstrook 44 3,3 0,3 2,0 3,5 

Vluchtstrookbreedte (rechts) 44 2,9 0,6 1,0 4,5 

Barrier rechts 3 2,2 1,3 1,0 3,5 

Geleiderail rechts 30 3,3 0,6 2,2 4,8 

Obstakelafstand rechts tot 10 m 8 6,7 1,7 3,7 8,5 

Obstakelafstand rechts 10 - 13 m 0 - - - - 

Obstakelafstand rechts meer dan 
13 m 3 29,5 18,5 14,0 50,0 

* Het aantal meetlocaties betreft 44 van de 270 steekproeflocaties, waarbij obstakelafstanden en afstanden tot 
afschermingsconstructies zijn gemeten vanaf de kantstreep. 

Tabel 5.3. Dwarsprofielkenmerken van driestrooks rijbanen van autosnelwegen. 



 

74  SWOV-rapport R-2017-16A   
SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid – Den Haag 

Van de wegvakken met tweestrooks rijbanen met obstakelvrije zones (dus 
geen geleiderail) heeft 63% (79 van de 124) obstakelvrije-afstanden van 
kleiner dan 10 m. Van de wegvakken met driestrooks rijbanen is dat 72% (8 
van de 11).  

5.2. Prototypen berminrichting 

In de voorgaande hoofdstukken hebben gezien dat er in de praktijk zeer 
uiteenlopende soorten berminrichting voorkomen. Dat maakt het moeilijk om 
beide varianten – een obstakelvrije zone en een afschermingsconstructie – 
met elkaar te vergelijken. Daarom hebben we hier gekozen voor een selectie 
die is gebaseerd op de meest voorkomende berminrichtingen. Op basis van 
de richtlijnen ROA 2014 (Rijkswaterstaat, 2015) en ROA-VIB 
(Rijkswaterstaat, 2017), en ook de inventarisatie voor de wegendatabase 
van Hengeveld & Nägele (2013; 2014), zijn vier prototypen voor de inrichting 
van een berm opgesteld: 
 
1. een vluchtstrook met zeer smalle berm en een gevarenzone binnen 4 m 

van de kantstreep; 
2. een vluchtstrook met smalle berm en een gevarenzone binnen 6 m van 

de kantstreep; 
3. een vluchtstrook met ruime berm tot een gevarenzone binnen 10 m van 

de kantstreep; 
4. een vluchtstrook met ruime berm tot een gevarenzone op 13 m van de 

kantstreep. 
 
Voor ieder prototype is een aantal (subtypen) gevarenzones te definiëren:  
 
i. één of meerdere rijen bomen of ondiepe sloot/greppel met steil talud; 
ii. een individueel obstakel, zoals een enkele boom of een paar bomen 

kort achter elkaar;  
iii. een kanaal of sloot dieper dan 1 m, waar er ook bij geringe snelheden 

nog kans op ernstig letsel is. 
 
Dit levert samen twaalf basiscondities die relatief vaak voorkomen in bermen 
langs autosnelwegen. Bij de verdere uitwerking is het de bedoeling om voor 
ieder prototype verbeteringen aan te brengen door ofwel geleiderails (starre 
vs. flexibele) aan te brengen ofwel door een obstakelvrije zone te creëren.  

5.3. Uitwerking prototype dwarsprofielen berminrichting 

Vanwege tijdsbeperkingen is besloten om het aantal varianten (de 
genoemde basiscondities) te beperken tot vier varianten. De individuele 
obstakels (subtype ii) en diepe watergangen (subtype iii) worden daarom 
niet meegenomen in de door te rekenen varianten. Verder is als invulling 
van subtype i gekozen voor meerdere rijen populieren (bos/bosje). De vier 
prototypen zien er dan uit zoals in Afbeelding 5.2, Afbeelding 5.3, Afbeelding 
5.4 en Afbeelding 5.5.  
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Afbeelding 5.2. Prototype 1, vluchtstrook met zeer smalle berm en een 
gevarenzone binnen 4 m van de kantstreep. 

 
Afbeelding 5.3. Prototype 2, vluchtstrook met smalle berm en een 
gevarenzone binnen 6 m van de kantstreep. 
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Afbeelding 5.4. Prototype 3, vluchtstrook met ruime berm en een 
gevarenzone binnen 10 m van de kantstreep. 

 

 
Afbeelding 5.5. Prototype 4, vluchtstrook met ruime berm tot een 
gevarenzone op 13 m van de kantstreep. 

Zoals hiervoor al vermeld, hebben we hier gebruikgemaakt van de 
wegkenmerkdatabase die is samengesteld voor de onderzoeken van 
Hengeveld en Nägele (2013; 2014). Aan de hand van een steekproef van 
die data en de weglengte van autosnelwegen uit het Nationaal Wegen 
Bestand (NWB) is een poging gedaan om te bepalen hoeveel kilometer 
berm er van elk prototype aanwezig is.  
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Tabel 5.4 laat zien dat er in totaal circa 1.680 berm langs autosnelwegen ligt 
waarvan de obstakelvrijeruimte minder is dan 10 m. Dit zijn dus de bermen 
die niet voldoen aan de oude richtlijn (die uitging van een obstakelvrije 
ruimte van 10 m). De prototypen 1 (circa 150 km), 2 (circa 580 km) en 3 
(circa 950 km) vallen in deze categorie. Er is circa 1.900 km berm die niet 
voldoet aan de huidige richtlijn van 13 m (Rijkswaterstaat, 2015)12. Hiervan 
heeft circa 200 km een obstakelvrije zone tussen de 10 en 13 m. Van circa 
750 km voldoet de obstakelvrije zone wel aan de huidige eis van 13 m en 
komt overeen met prototype 4. 
 

 Steekproef 
RHDHV-

database 

Aandeel Weglengte 
ASW* (km) 

Lengte berm 
aan 2 zijden 

(km) 

Totaal  270  100% 2520 5040 

Met geleiderail rechts  122  45% 1139 2277 

Zonder geleiderail rechts  140  52% 1307 2613 

Obstakelafstand tot 4 m: 
Prototype 1 

8  3% 75 149 

Obstakelafstand 4-6 m: 
Prototype 2 

31  11% 289 579 

Obstakelafstand 6-10 m:  
Prototype 3 

51  19% 476 952 

Obstakelafstand 10-13 m:  
Prototype 4  

10  4% 93 187 

Obstakelafstand meer dan 
13 m  

40  15% 373 747 

* Weglengte ASW (autosnelwegen)op basis van lengte gescheiden rijbanen in NWB, 2013. 

Tabel 5.4. Schatting van de lengte per bermtype op basis van een 
steekproef van de database voor Hengeveld en Nägele (2013; 2014) en de 
weglengtes van autosnelwegen in het NWB. 

5.4. Varianten met maatregelen om de berm veiliger in te richten 

In deze paragraaf bespreken we de verschillende maatregelvarianten om de 
berm veiliger in te richten. Deze varianten vormen de basis voor de 
kostenberekening in Hoofdstuk 5.  
 
De vier prototypen vertegenwoordigen vaak voorkomende berminrichtingen 
langs autosnelwegen. Elk van de vier prototypen kan worden verbeterd 
volgens het stroomschema in Afbeelding 5.6.  
 

                                                      
12 Een deel van deze populatie is gerealiseerd conform de oude richtlijn voor de obstakelvrije 
zone, waarin lagere eisen werden gesteld dan in de huidige richtlijn en de richtlijn uit 2004. 
Hoewel deze wegen volgens de huidige richtlijn niet voldoen, plaatst dit de verdeling van de 
populatie wel in perspectief.  
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Afbeelding 5.6. Stroomschema veilige inrichting van vergevingsgezinde bermen van 100-, 120- en 
130km/uur-wegen. 

 
De roze stappen in Afbeelding 5.6 betreffen inventarisaties van 
gevarenzones. De rode stappen betreffen keuzemomenten die volgen op de 
identificatie van gevarenzones. Haalbaarheid en kosteneffectiviteit zijn in 
belangrijke mate bepalend voor het doorlopen van het keuzeschema.  
 
Als eerste stap in het stroomschema (Afbeelding 5.6) moet worden bepaald 
of er een gevarenzone aanwezig is. Er is sprake van een gevarenzone als 
zich binnen 10 m (op een 100km/uur-weg), 13 m (op een 120km/uur-weg) of 
14,5 m13 (op een 130km/uur-weg) van de kantmarkering een watergang (1), 
zoals een sloot of kanaal met verdrinkingsgevaar, een steil talud (2) of een 
niet-botsveilig obstakel (3)14 bevindt. Ook een berm waarvan de ondergrond 
niet draagkrachtig is (4) vormt een gevarenzone. 
 
Als er sprake is van een watergang, dan moet deze indien mogelijk verlegd 
worden naar respectievelijk 10, 13 of 14,5 meter van de wegverharding. Een 
steil talud moet zodanig worden afgevlakt totdat de obstakelvrije berm van 
10, 13 of 14,5 meter breed is. Eventuele obstakels moeten worden 
verwijderd tot een afstand van respectievelijk 10, 13 of 14,5 meter van de 
kantverharding worden verwijderd. Is dit alles niet mogelijk of wordt ervoor 
gekozen dit niet te doen, dan moet er een geleiderail vóór de gevarenzone 
worden geplaatst. In alle gevallen moet de ondergrond over de volle breedte 
van de berm draagkrachtig zijn of worden gemaakt. Dit geldt voor de 
obstakelvrije zone en ook als er een geleiderail wordt geplaatst. 
 
Aannames 
Hoewel de prototypen wel typisch zijn voor de werkelijke situatie, zijn veel 
factoren onbekend en zullen deze lokaal ook van elkaar verschillen. 
Daardoor zijn er ook (veel) verschillende soorten maatregelen toe te passen. 

                                                      
13 Een aanbeveling voor een obstakelvrije zone van wegen met een snelheidslimiet van 130 
km/uur ontbreekt nog. Wanneer de lijn uit de NOA wordt doorgetrokken met 1,5 m voor een 
verhoging van de limiet met stappen van 10 km/uur komt, de obstakelvrije zone voor wegen met 
een snelheidslimiet van 130 km/uur uit op 14,5 m. Zie ook de Bijlage.  
14 Volgens de nieuwe ROA-VIB moet wegmeubilair voldoen aan NEN_EN 12767:2013 om als 
botsveilig te worden aangemerkt. 
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Om te voorkomen dat er te veel varianten ontstaan, is in overleg met RWS-
WVL besloten om de volgende aannames toe te passen bij de herinrichting 
van de bermen van de vier prototypen: 
  
1. Obstakels komen homogeen voor over gehele lengte van wegvak. 

Populierenbos: eerste rij met bomen op einde obstakelvrije zone 
(obstakelafstand), op 5 m dieper de tweede rij bomen en op 5 m dieper 
de derde rij, et cetera. In de lengterichting staan de bomen om de 10 m 
en in dwarsrichting om de 5 m. Dus 1 rij = 100 bomen/km, 2 rijen = 200 
bomen/km, 3 rijen = 300 bomen/km.  

 
2. Geleiderail wordt over de gehele lengte wegvak aangebracht, met één 

begin- en één eindpunt per 2 km (aanname om allerlei discontinuïteiten 
mee te nemen in de kostenschatting) 

 
3. Aan te kopen grond is homogeen over gehele lengte wegvak: kleigrond, 

huidige functie: landbouw (ondanks de aanwezigheid van de populieren). 
Nieuw aangekochte grond moet bouwrijp gemaakt worden: bomen 
kappen, wortels verwijderen, afvlakken. 

 
4. Zowel reeds aanwezige bermgrond als de nieuw aangekochte grond 

moet worden voorzien van een nieuw verdichte ‘teelgrond voor schrale 
grasvelden’, volgens volgende eis/beschrijving: ‘De bovenste 0,25 m van 
de berm dient m.u.v. vakken met een gesloten beplanting, te bestaan uit 
goed verdichte “teelgrond voor schrale grasvelden”, conform artikel 
51.06.01.05 van de RAW Standaard 2010 [1], met een M50 waarde 
tussen de 0,210 mm en 0,425 mm. De verdichtingsgraad dient gemiddeld 
98% en minimaal 93% te bedragen, conform proef 3 van de RAW 
Standaard 2010 [1]. 

 
5. De bermen in de uitgangsituatie zijn niet draagkrachtig en bij de 

werkzaamheden (zoals plaatsen geleiderail, bouwrijp maken nieuwe deel 
van de berm) zal een draagkrachtige laag opnieuw aangebracht moet 
worden. De berm wordt over de gehele breedte draagkrachtig gemaakt. 

 
Maatregelvarianten A, B, C en D 
Hieronder bespreken we vier maatregelvarianten om (de prototypen van) 
bermen veiliger in te richten.  
 
Variant A: draagkrachtig maken van de gehele buitenberm, zowel de 
vluchtruimte als de rest van de berm tot aan de afscherming of het obstakel 
(zie Afbeelding 5.7; Tabel 5.5). De rest van de bestaande situatie wordt dus 
in stand gehouden en obstakels worden bij deze variant dus niet gesaneerd.  
 
Variant B: minimaal mogelijk profiel met starre geleiderail (H2, ASI= 1,2 en 
W = 1,1 m, zie Afbeelding 5.7; Tabel 5.5), inclusief draagkrachtig maken van 
de gehele buitenberm. Hoewel deze maatregel in bepaalde gevallen een 
verbetering van de situatie kan opleveren, vormt deze variant geen 
vergevingsgezinde berm. Dit komt door het beduidend grotere gevaar op 
ernstig (of dodelijk) letsel bij toepassing van een starre 
afschermingsconstructie. Deze variant wordt daarom alleen toegepast als 
alternatieven ontbreken.  
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Variant C: vluchtruimte 2,5 m en flexibele geleidrail (H2, ASI= 0,7 en W = 1,8 
m (zie Afbeelding 5.7; Tabel 5.5), inclusief draagkrachtig maken van de 
gehele buitenberm. 
 
Variant D: obstakelvrije zone = 13 m, alleen grond aankoop en bouwrijp 
maken (zie Afbeelding 5.7; Tabel 5.5), inclusief draagkrachtig maken van de 
gehele buitenberm. 
 

 
Afbeelding 5.7. Dwarsprofiel berm met bermelementen. 

 
Prototype 1: Vluchtstrook en zeer smalle berm tot gevarenzone < 4 m 

variant 1A draagkrachtverbetering 

variant 1B starre afscherming + draagkrachtverbetering 

variant 1C vluchtruimte + flex afscherming + draagkrachtverbetering 

variant 1D obstakelvrije zone 13 m + draagkrachtverbetering 

Prototype 2: Vluchtstrook en smalle berm tot gevarenzone < 6 m 

variant 2A Draagkrachtverbetering 

variant 2B starre afscherming + draagkrachtverbetering 

variant 2C vluchtruimte + flex afscherming + draagkrachtverbetering 

variant 2D obstakelvrije zone 13 m + draagkrachtverbetering 

Prototype 3: Vluchtstrook en ruime berm tot gevarenzone < 10 m  

variant 3A Draagkrachtverbetering 

variant 3B starre afscherming + draagkrachtverbetering 

variant 3C vluchtruimte + flex afscherming + draagkrachtverbetering 

variant 3D obstakelvrije zone 13 m 

Prototype 4: Vluchtstrook en zeer ruime berm tot gevarenzone = 13 m 

variant 4A Draagkrachtverbetering 

variant 4C flex afscherming + draagkrachtverbetering 

Tabel 5.5. Maatregelvarianten om de (prototype) berm veiliger in te richten.  
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6. Kosteninschatting 

De dienst Water, Verkeer en Leefomgeving van Rijkswaterstaat (RWS-WVL) 
heeft SWOV gevraagd om een kosten-batenanalyse te maken van de twee 
‘hoofdvarianten’ van een vergevingsgezinde berm: een voldoende ruime 
obstakelvrije zone en de plaatsing van geleiderails. Omdat we geen 
duidelijke voorkeur hebben gevonden voor één van de twee opties, 
beperken we ons hier tot een kosteninschatting van mogelijke maatregelen 
om niet-vergevingsgezinde bermen veiliger te maken.  
 
Hiervoor hebben we in Hoofdstuk 4 verschillende maatregelenvarianten 
uitgewerkt voor vier prototypen van berminrichting. In dit hoofdstuk kijken we 
eerst naar de kosten per berminrichtingsvariant, daarna geven we een 
inschatting van de kosten om bestaande bermen veiliger in te richten. 
Daarbij zijn zowel de initiële kosten als de kosten voor beheer en onderhoud 
meegenomen.  

6.1. Kosten per berminrichtingsvariant 

De afdeling GPO-ICO van Rijkswaterstaat heeft de kosten berekend voor de 
herinrichting van de bermen conform de gekozen varianten en oplossingen 
zijn berekend door de afdeling GPO-ICO van Rijkswaterstaat. Het gaat 
hierbij om zowel de aanlegkosten (investeringskosten) als de onderhouds-
kosten (levensduurkosten) die samen de projectkosten vormen gedurende 
een investeringshorizon van 100 jaar (zie Tabel 6.1). 
 
De berekeningen zijn gemaakt conform de standaardsystematiek voor 
kostenramingen (SKK) en onderbouwd met de kostendatabase LBK0914. 
Alles is netto-contant gemaakt over 100 jaar met 2,5% discontovoet en 
inclusief btw.  
 
Als we de projectkosten indexeren, zien we dat het verbreden van de 
vluchtruimte gecombineerd met het plaatsen van een flexibele geleiderail de 
goedkoopste oplossing is voor de prototypen 1, 2 en 3. Het plaatsen van 
een starre geleiderail blijkt in zowel een zeer smalle berm (prototype 1) als in 
een ruimere berm (prototype 3) ongeveer even duur als het aanleggen van 
obstakelvrije zone van 13 m (prototype 4). Dit komt enerzijds doordat er in 
de smalle berm onvoldoende ruimte is voor de werkende breedte van de 
starre geleiderail en er daarom een stuk naastgelegen grond moet worden 
gekocht en/of bouwrijpgemaakt worden. Anderzijds zijn de aanschaf- en 
plaatsingskosten van een starre geleiderail hoger dan die van een flexibele. 
In de praktijk zal de starre geleiderail, die dichterbij de rijbaan staat, eerder 
aangereden worden en dus meer onderhoud vergen met hogere 
levensduurkosten tot gevolg. 
 
Opmerkelijk is dat de levensduurkosten min of meer halveren als binnen een 
prototype een obstakelvrije zone van 13 m wordt aangelegd in plaats van 
een van de andere varianten. Door het netto-contant maken, wegen deze 
kosten echter minder zwaar dan de investeringskosten in de uiteindelijke 
projectkosten. 
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Tabel 6.1 geeft een overzicht van de kosten per prototype en inrichtings-
variant met een investeringshorizon van 100 jaar. In de berekening van de 
levensduurkosten is geen rekening is gehouden met de directe en indirecte 
kosten van schades aan de geleiderail. 
 

Prototype en 
variant 

Investeringskosten*  
(1 jaar) 

Levensduur-kosten*  
(100 jaar) 

Project-kosten*  
(100 jaar) 

Weglen
gte (km) 

Index 
project-
kosten  

1  € 179.060 € 179.060 149 1 

1A € 40.788 € 179.060 € 219.849 149 1,2 

1B € 334.096 € 257.994 € 592.089 149 3,3 

1C € 307.505 € 193.329 € 500.834 149 2,8 

1D € 482.907 € 103.927 € 586.834 149 3,3 

2  € 185.676 € 185.676 579 1 

2A € 63.825 € 185.676 € 249.502 579 1,3 

2B € 221.123 € 317.833 € 538.957 579 2,9 

2C € 295.070 € 193.329 € 488.399 579 2,6 

2D € 599.543 € 103.927 € 703.470 579 3,8 

3  € 196.702 € 196.702 952 1 

3A € 95.533 € 196.702 € 292.235 952 1,5 

3B € 252.731 € 328.860 € 581.591 952 3,0 

3C € 167.836 € 196.416 € 364.252 952 1,9 

3D € 449.746 € 103.927 € 553.673 952 2,8 

4  € 214.786 € 214.786 933 1 

4A € 149.164 € 214.786 € 363.949 933 1,7 

4C € 221.467 € 272.575 € 494.042 933 2,3 

*) Contante waarde over 100 jaar met 2,5% discontovoet en inclusief btw.   

Tabel 6.1. Kosten per prototype en inrichtingsvariant met een investeringshorizon van 100 
jaar per kilometer. Voor de prototypen en varianten: zie Hoofdstuk 4.  

Uitgangspunten bij de doorrekening van de kosten in Tabel 6.1:  
Algemeen: 
− Als prijspeil kan worden aangehouden 1-1-2015. 
− Verschillen moeten binnen één prototype dwarsprofiel vergeleken worden 

en niet cross-over daarbuiten (bijvoorbeeld: vergelijk 1 wel met 1a, 1b, 
1c, maar vergelijk 1 niet met 2a, 2b, 2c). 

− Er is geen probabilistische raming opgesteld. 
 
Aanleg 
− Voor grondaankoop is gerekend met 7,40 €/m2 inclusief diverse 

bijkomende kosten en exclusief btw. 
− De grondverbetering in de berm geschiedt met zand. 
− Bij aanleg wordt rekening gehouden met een wegafzetting conform figuur 

520 van CROW 96a versie 2013 (figuur 03 van 96a versie 2005). 
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Onderhoud 
− Het maaien van de bebakeningsstrook geschiedt 2x/jaar, de rest van de 

berm als schraal grasland 1x/jaar. 
− Het onderhoud aan bomenrijen bestaat uit het uitvoeren van VTA-

controles, het snoeien van gevaarlijke takken en het kappen van 
gevaarlijke bomen (1 op de 80 stuks per jaar). De toppen van de bomen 
in een bomenrij worden niet meer gesnoeid en opgekroond. Het aantal te 
onderhouden bomen is 300 stuks/km minus het aantal verwijderde 
bomen in de betreffende maatregel. 

− Het uitrichten van geleiderail vindt jaarlijks plaats over 0,5% van het 
areaal. 

− Het vervangen van geleiderail vindt plaats elke 25 jaar. 
− In de berekening van de levensduurkosten is geen rekening is gehouden 

met de directe en indirecte kosten van schades aan de geleiderail. 
 
In de berekening van de levensduurkosten is geen rekening is gehouden 
met de directe en indirecte kosten van schades aan de geleiderail. Volgens 
Rijkswaterstaat worden directe kosten veelal verhaald op de veroorzaker en 
anders vergoed door het Waarborgfonds Motorverkeer. Indirecte kosten 
ontstaan bijvoorbeeld door congestie als gevolg van het ongeval zelf of 
tijdens het herstellen van de schades aan de geleiderail. Indirecte kosten 
worden ook veroorzaakt doordat bijvoorbeeld rijstroken moeten worden 
afgezet of doordat er omleidingsroutes moeten worden ingesteld. De directe 
kosten zijn waarschijnlijk slechts voor een klein deel voor rekening van 
Rijkswaterstaat; de indirecte kosten voor een groter deel. Beide kosten 
komen wel voor rekening van de maatschappij en zouden bij voorkeur in een 
kosten-batenanalyse meegewogen worden. De verwachting is dat deze 
kosten van schades hoger liggen bij toepassing van afschermings-
voorzieningen dan bij toepassing van een goed ingerichte obstakelvrije 
berm. 

6.2. Schatting kosten veilig inrichten van bestaande bermen 

In Paragraaf 4.3 (Tabel 4.4) zagen we dat er in totaal circa 1.680 berm langs 
autosnelwegen ligt met een obstakelvrijeruimte die kleiner is dan 10 m. Deze 
bermen voldoen dus niet aan de huidige richtlijn van 13 m. De prototypen 1, 
2 en 3 vallen in deze categorie. Van circa 933 km is de obstakelafstand wel 
meer dan 10 m (de oude richtlijn) of meer dan de huidige richtlijn van 13 m 
(prototype 4). 
 
In samenwerking met de dienst Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van 
Rijkswaterstaat is een kostenraming gemaakt om deze bermen veiliger in te 
richten. Voor het saneren van de bermen met een obstakelvrije zone kleiner 
dan 10 m zouden de kosten voor het plaatsen van een flexibele geleiderail 
naar schatting 0,7 miljard euro bedragen en het vergroten van de 
obstakelafstand tot 13 m1,0 miljard euro. Het plaatsen van flexibele 
afschermingsconstructies voor het afschermen van obstakels op een afstand 
van meer dan 10 m zou nog eens 0,5 miljard euro bedragen.  
 
De geschatte kosten per variant staan in Tabel 6.2. Ook hier is in de 
berekening van de (levensduur)kosten geen rekening gehouden met de 
directe en indirecte kosten van schades aan de geleiderail. De verwachting 
is dat deze kosten hoger liggen dan die voor een goed ingerichte 
obstakelvrije berm. 
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Prototype en variant Lengte berm Projectkosten 
totaal 

Index project- 
kosten totaal 

Bermen met obstakelafstand < 10 m 

Alleen onderhoud 1680 km € 0,3 mld. 1 

Verbeteren draagkracht 1680 km € 0,5 mld. 1,4 

Starre geleiderail + 
draagkrachtverbetering 1680 km € 1,0 mld. 3,0 

Vluchtruimte + flexibele geleiderail + 
draagkrachtverbetering 1680 km € 0,7 mld. 2,2 

Obstakelafstand vergroten tot 13 m + 
draagkrachtverbetering 1680 km € 1,0 mld. 3,2 

Bermen met obstakelafstand > 10 m 

Alleen onderhoud 933 km € 0,2 mld. 1 

Verbeteren draagkracht 933 km € 0,3 mld. 1,7 

Flexibele geleiderail + 
draagkrachtverbetreing 933 km € 0,5 mld. 2,3 

Tabel 6.2. Totale projectkosten met investeringshorizon van 100 jaar. 
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7. Discussie 

In Hoofdstuk 4 zagen we dat zowel de obstakelvrije zone als 
afschermingsconstructies goede opties zijn voor de vormgeving van een 
vergevingsgezinde berm. Een aantal vragen blijft echter onbeantwoord. In 
dit hoofdstuk bespreken we twee belangrijke vragen waarop het onderzoek 
geen sluitend antwoord heeft kunnen vinden, maar waarvoor wel een 
richting is aan te geven: 
1. Is de vergevingsgezinde berm verder te optimaliseren door een ruime 

obstakelvrije zone (bijvoorbeeld 10 m, 13 m of 14,5 m) te combineren 
met een flexibele afschermingsconstructie op de rand van de 
obstakelvrije zone? 

2. Wat is een optimale plaatsingsafstand van een flexibele 
afschermingsconstructie bij het ontbreken van een voldoende grote 
obstakelvrije zone?  

 
Bij deze vragen is het belangrijk om onderscheid te maken tussen twee 
populaties van bermdoorschrijdingen.15 De eerste groep doorschrijdt de 
berm onder een beperkte inrijhoek zonder dat het voertuig in de slip geraakt. 
Deze groep heeft bij het overschrijden van de kantmarkering of 
kantverharding de mogelijkheid om de koers van het voertuig te corrigeren 
naar een koers parallel aan de rijbaan of terug de rijbaan op. Dit type 
incidenten lijkt vaak het gevolg te zijn van afleiding of vermoeidheid, 
waardoor de bestuurder uit koers is geraakt (SWOV, 2013). Deze populatie 
lijkt het meeste baat te hebben bij een obstakelvrije zone. Het effect van de 
obstakelvrije zone kan voor deze groep mogelijk worden vergroot door 
attentie-verhogende maatregelen zoals rumble strips (zie Paragraaf 3.3.4).  
 
De tweede belangrijke groep die de berm doorschrijdt, heeft als kenmerk dat 
de controle over het voertuig is verloren. Deze groep heeft een reële kans 
om voorbij de obstakelvrije zone te schieten. Dit blijkt onder andere uit 
simulaties van bermongevallen (Doecke & Woolley, 2011) en ook uit de 
ongevallencijfers van verkeersdoden met obstakels op meer dan 10 m in 
2015 (Stipdonk et al., 2016). Daarbij is tevens gebleken dat het effect van de 
afstand van een obstakel op de letselernst van een obstakelongeval beperkt 
is. Deze tweede groep van bermdoorschrijdingen is daardoor meer gebaat 
bij een afschermingsconstructie. 
 
Wanneer nu een geleiderail geplaatst wordt binnen de obstakelvrije zone, 
beperkt dit de ruimte voor de eerste groep om de koers te corrigeren. Een 
deel van deze groep zal daardoor tegen de geleiderail aan rijden. Door de 
geleiderails verder van de kantmarkering af te plaatsen, neemt de ruimte 
voor correctie voor de eerste groep toe, waardoor een groter deel voldoende 
ruimte heeft om tijdig te kunnen corrigeren. Door de geleiderail verder van 
de weg af te plaatsen, neemt de hoek waarmee voertuigen uit de tweede 
groep in de geleiderail rijden naar verwachting echter toe. Dit is ongunstig 
voor de werking van de geleiderail die getest en geoptimaliseerd is voor een 
impacthoek tot 20-25 graden. Mogelijk presteert een geleiderail daardoor 
minder goed. Dit volgt overigens niet uit de studies van Hengeveld en 
                                                      
15 Daarbij worden voertuigen die vanwege pech of anderzijds in de berm worden geparkeerd 
buiten beschouwing gelaten. 
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Nägele (2013; 2014); Die vonden juist een hoger aandeel dodelijke 
ongevallen bij wegen met de geleiderail binnen 3,3 m in vergelijking met 
wegen met een geleiderail op meer dan 3,3 m.  
 
Een vergevingsgezinde berm zou mogelijk kunnen worden geoptimaliseerd 
door een combinatie van een obstakelvrije zone van 10 m - 14,5 m, met 
daarachter een flexibele afschermingsconstructie die voorkomt dat 
voertuigen die niet binnen de obstakelvrije zone kunnen corrigeren, door de 
geleiderail worden opgevangen. De vraag is echter hoe effectief de 
geleiderail op deze afstand nog is. Dit hangt onder meer af van de impact-
hoek, de impactsnelheid en de werking van de geleiderails onder die 
condities.  
 
De simulaties van Doecke en Woolley (2011) suggereren dat de impact-
snelheid bij een aanrijding met geleiderails in de eerste meters toeneemt, 
maar op grote afstand weer afneemt. De afstand waarover de impact-
snelheid gelijk is aan de plaatsing van de geleiderail dichtbij, hangt van 
verschillende variabelen af. De studies van Hengeveld en Nägele (2013; 
2014) suggereren juist dat een geleiderail beter verder weg van de 
kantstreep kan worden geplaatst (meer dan 3,3 m) om dodelijke ongevallen 
te voorkomen. De studie van Zou et al. (2014) lijkt dit beeld te bevestigen. Zij 
vonden dat voor een aanrijding met een cable barrier (zie Paragraaf 3.3) op 
5 m en respectievelijk 13 m de kans op een letselongeval respectievelijk een 
factor (odds ratio’s) 0,15 en 0,22 lager lag dan bij een aanrijding met een 
obstakel.16 Het verschil in effect bij toepassing van de cable barrier op grote 
afstand in plaats van een korte afstand, bleek in deze studie dus beperkt. 
Gelet op de mogelijkheid tot correctie voor een groter deel van de 
bermdoorschrijdingen, gecombineerd met het beperkte verschil in effect op 
de letselernst bij een plaatsing op grote afstand, lijkt de combinatie van een 
obstakelvrije zone en een afschermingsconstructie aan de rand van de 
obstakelvrije zone een goede oplossing om een vergevingsgezinde berm te 
optimaliseren.  
 
Dit ondersteunt de aanbeveling in de richtlijn van Rijkswaterstaat om goed te 
kijken naar wat zich achter de obstakelvrije zone bevindt. Met betrekking tot 
het combineren van een obstakelvrije zone en geleiderails geeft de nieuwe 
ROA-VIB het volgende aan:  
 

‘De voornoemde maatvoering van de obstakelafstand moet altijd in 
samenhang met de aard van het obstakel en/of de wegomstandigheden 
worden beschouwd. Een belangrijk aspect hierbij is de verantwoordelijk-
heid van de ontwerper. De ontwerper moet zich altijd bewust zijn van 
mogelijke gevaren die zich aansluitend op de obstakelvrije zone 
bevinden. In het navolgende staan ter illustratie enkele voorbeelden van 
deze verantwoordelijkheid.’ 

 
Daarmee geeft de ROA-VIB te kennen dat afhankelijk van de situatie meer 
maatregelen nodig kunnen zijn voor het realiseren van een vergevingsgezinde 
berm. In dit kader beschouwt de nieuwe ROA-VIB een aantal voorbeelden:  
 

                                                      
16 Voor geleiderails was het effect ten opzichte van een aanrijding met een obstakel een factor 
0,3, maar hiervoor was geen onderscheid in afstandsklassen mogelijk. 
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Bron: ROA-VIB (Rijkswaterstaat, 2017) 
  

Het is niet mogelijk alle combinaties van omstandigheden te beschrijven. Aan de 
hand van drie voorbeelden, zonder volledig te kunnen zijn, zijn mogelijke situaties 
verduidelijkt: 
− Een diep kanaal op een obstakelafstand van 13 m vanaf de hoofdrijbaan dient 

te worden afgeschermd, terwijl voor een bomenrij op dezelfde afstand een 
afscherming niet nodig is. 

− Een solitair obstakel op een afstand van 11 m in een horizontale binnenboog 
hoeft niet te worden afgeschermd terwijl dit obstakel in de buitenboog wel moet 
worden afgeschermd. 

− Ter plaatse van krappe horizontale bogen (boogstraal van 300 m of minder) 
moet in samenhang met de ontwerpsnelheid eerder tot afscherming van 
obstakels en gevarenzones worden overgegaan dan in rechtstanden. 
Daarnaast moet in dergelijke situaties de afmeting van de obstakelvrije zone in 
buitenbogen kritisch worden beschouwd, zie ter illustratie hiervan afbeelding 2-
3. 

− Een middenberm tussen twee verbindingswegen van een halfklaverblad-
oplossing hoeft in de rechtstand nabij de aansluiting op het onderliggend 
wegennet in de regel niet als gevarenzone te worden opgevat, vanwege de 
lage snelheid. 
 

 
 

 
 
Figuur 2-5a – De waterweg is dieper dan 1 meter en valt net buiten de vereiste 
obstakelvrije zone. Een voertuig nadert het einde van de obstakelvrije zone met 
een snelheid van 5 km/h. 
Ondanks het kunnen voldoen aan de gewenste obstakelvrije zone blijft de 
gevarenzone (waterweg) aanwezig. De inzittenden van het voertuig kunnen 
verdrinken (risico voor inzittende). In deze situatie wordt van de ontwerper 
gevraagd dergelijke gevaren in te schatten en alsnog te kiezen voor een 
afschermingsvoorziening. Bij het plaatsen van een afschermingsvoorziening in 
een dergelijke situatie moet de constructie zo dicht mogelijk bij de waterweg 
worden geplaatst. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de benodigde 
uitbuigingsruimte van de afschermingsvoorziening: de werkende breedte mag niet 
overlappen met de gevarenzone. 
 
Figuur 2-5b – Dezelfde situatie, echter de waterweg is vervangen door 
bijvoorbeeld beplantingen, bosrand, betonnen muur etc. In deze situatie zullen de 
inzittenden na het ‘verlaten’ van de obstakelvrije zone tegen het obstakel rijden 
mogelijk zonder ernstige letselkansen. De ontwerper kan in dergelijke gevallen 
een afschermingsvoorziening achterwege laten conform de richtlijn. 
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Met betrekking tot de eerste vraag van deze discussie beveelt de nieuwe 
ROA-VIB aan om bij waterwegen buiten de obstakelvrije zone van 13 m, en 
dieper dan 1 m, alsnog een geleiderail te plaatsen, zo dicht mogelijk naar de 
waterkant. In de situatie dat zich op deze afstand een bos bevindt, wordt 
daarentegen de aanbeveling gedaan om een afschermingsconstructie 
achterwege te laten. Hierbij is echter uitgegaan van een zeer lage snelheid 
aan de rand van de obstakelvrije zone. Deze studie heeft laten zien dat ook 
op deze afstand nog snelheden en omstandigheden worden verwacht die 
leiden tot een ernstige afloop bij een botsing met een boom op deze afstand. 
Daarom kan ook hier de aanbeveling worden gedaan om in deze gevallen 
ook een flexibele afschermingsconstructie te plaatsen, zo dicht mogelijk aan 
het bos (daarbij natuurlijk rekening houdend met de werkende breedte van 
de afschermingsconstructie).  
 
Het dilemma of een geleiderail beter dichter bij of verder af van de weg kan 
worden geplaatst, geldt ook voor de tweede vraag: wat is de optimale 
plaatsingsafstand van een flexibele afschermingsconstructie bij het 
ontbreken van een obstakelvrije zone? Er zijn in deze situatie nog andere 
overwegingen om de geleiderail niet te dicht op de rijbaan te plaatsen. De 
berm dient immers bijvoorbeeld ook ruimte te bieden voor het bergen van 
voertuigen. Verder voorkomt een ruimere berm tot aan de geleiderail dat 
voertuigen terug de weg op kaatsen. En ook wanneer dit niet lijdt tot ernstige 
meervoudige ongevallen, heeft dit wel impact op de doorstroming van het 
verkeer op de rijbaan. Als praktische aanbeveling voor de minimale 
plaatsingsafstand van afschermingsconstructies, kan in deze gevallen de 
aanbevolen ruimte in de nieuwe ROA-VIB worden aangehouden:  
vluchtstrook + vluchtruimte (3,7 m + 2,5 m = 6,2 m). 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

Recent onderzoek van SWOV (Stipdonk et al., 2016) bevestigt dat een 
vergevingsgezinde berm kan helpen om het aantal verkeersdoden of ernstig 
letsel bij – vooral enkelvoudige en eenzijdige – verkeersongevallen te 
voorkomen. In grote lijnen zijn er twee opties om een berm veilig in te 
richten. De eerste is de inrichting van een voldoende ruime obstakelvrije 
zone, de tweede optie is het plaatsen van geleiderails (vangrails) langs de 
weg. Voor beide varianten geldt dat een voldoende draagkrachtige berm een 
basiseis is voor een veilige berminrichting. Een voldoende draagkrachtige 
berm biedt immers de benodigde weerstand om te kunnen remmen en de 
koers te kunnen wijzigen zonder dat de wielen in de berm wegzakken 
waardoor het voertuig over de kop kan slaan. 
 
In de huidige richtlijnen voor autosnelwegen, de ROA 2014 (Rijkswaterstaat, 
2015) en de ROA-VIB (Rijkswaterstaat, 2017) gaat de voorkeur uit naar een 
berminrichting met een (voldoende ruime) obstakelvrije zone. Het plaatsen 
van geleiderails is pas de tweede keuze. De vraag die Rijkswaterstaat 
SWOV heeft gesteld is welke inrichtingsvariant veiliger is en of de huidige 
voorkeur nog steeds aansluit bij de kennis van nu. 
 
Resultaat literatuurstudie  
Het literatuuronderzoek heeft geen duidelijk antwoord kunnen geven op de 
vraag wat veiliger is: een obstakelvrije berminrichting of het plaatsen van 
geleiderails. De reden hiervoor is dat een goede vergelijking van de 
obstakelvrije zone en het gebruik van afschermingsconstructies in de 
literatuur ontbreekt. Duidelijk is dat beide maatregelen een positief effect 
hebben op het voorkomen van ernstige bermongevallen langs 
autosnelwegen. Wel zijn er indicaties dat de positieve effecten van de 
huidige obstakelvrije inrichting tot op heden worden overschat. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat zowel een obstakelvrije zone als geleiderails het 
risico op een ernstig ongeval niet volledig wegnemen. Verder geldt dat een 
flexibele geleiderail beduidend veiliger is dan een starre constructie.  
De conclusie die hieruit volgt is dat een vergevingsgezinde berm zowel met 
een obstakelvrije zone als met een flexibele geleiderail is vorm te geven. 
Nader, meer diepgaand onderzoek is nodig om de meest kosteneffectieve 
optie voor verschillende situaties te kunnen bepalen. 
 
Advies 
Beide maatregelen – een obstakelvrije zone en het plaatsen van geleiderails 
– vormen een adequate manier om een onveilige berm vergevingsgezind te 
maken. Op basis van de huidige kennis is er geen evidentie om een 
eenzijdige voorkeur voor een obstakelvrije berminrichting aan te houden. 
Het advies is daarom deze te heroverwegen en maatwerk toe te passen bij 
een systematische aanpak van onveilige bermen langs autosnelwegen. In 
een programma Verbetering Veiligheid Bermen Autosnelwegen zou voor 
elke afzonderlijke situatie een kosten-batenanalyse moeten worden 
gemaakt, te beginnen bij de wegvakken met de hoogste 
ongevallendichtheid. De keuze voor een obstakelvrije inrichting of een 
afschermingsconstructie is vaak maatwerk en mede afhankelijk van de 
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kosten en de praktische haalbaarheid op korte termijn. De haalbaarheid van 
deze inrichtingsvarianten is afhankelijk van de situatie. 
 
In een scenario met obstakels in de berm en met (landbouw)grond zonder 
obstakels buiten de voorgeschreven obstakelvrije zone, heeft een 
obstakelvrije zone de voorkeur.  
Wanneer zich continue obstakels in de berm bevinden die niet zijn te 
verleggen (kanaal) of die zich tot ver buiten de voorgeschreven obstakelvrije 
zone uitstrekken (bos), is een flexibele afschermingsconstructie met 
vluchtzone een logische keuze. Sanering van obstakels in de vluchtzone is 
dan nog wel nodig.  
Wanneer de obstakelvrije zone solitaire obstakels of kleine groepjes 
obstakels bevat en zich op de rand van de obstakelvrije zone continue 
obstakels bevinden, gaat de voorkeur uit naar het saneren van de obstakels 
binnen de obstakelvrije zone en het plaatsen van een flexibele 
afschermingsconstructie aan de rand van de obstakelvrije zone. Deze 
combinatie van maatregelen levert naar verwachting een optimale veiligheid 
van de berm op. 
 
Bij dit advies is uitgegaan van flexibele afschermingsconstructies. Starre 
constructies worden niet gezien als vergevingsgezind. Tevens wordt 
verondersteld dat bij plaatsing van een afschermingsconstructie de 
vluchtzone wordt gegarandeerd, bestaande uit de  vluchtstrook + 
vluchtruimte (3,7 m + 2,5 m = 6,2 m), zoals beschreven in de nieuwe ROA-
VIB (Rijkswaterstaat, 2017). 
 
Kosteninschatting 
Op dit moment is ongeveer 45% van de buitenbermen van snelwegen 
voorzien van een geleiderail. Van de wegen zonder geleiderail voldoet 
ongeveer 70% niet aan de richtlijnen voor een obstakelvrije inrichting.  
 
SWOV heeft samen met Rijkswaterstaat een kosteninschatting gemaakt 
voor vier maatregelen om de berm veiliger in te richten: de draagkracht van 
de berm verbeteren, het plaatsen van een starre geleiderail, het plaatsen 
van een flexibele geleiderail met voldoende vluchtruimte en het vergroten 
van de obstakelafstand tot 13 meter. Deze varianten zijn vergeleken met 
een nul-variant waarbij enkel onderhoud van de huidige situatie wordt 
uitgevoerd. Een belangrijke kanttekening is dat een starre geleiderail niet als 
vergevingsgezinde oplossing wordt gezien, gelet op het hoge risico op 
(ernstig) letsel in vergelijking met flexibele geleiderail. Enkel met de 
realisatie van een obstakelvrije zone of afschermingsconstructie inclusief de 
verbetering van de draagkracht van de onverharde berm wordt dus een 
vergevingsgezinde berm gerealiseerd. 
 
De geschatte kosten per maatregelvariant staan in Tabel 8.1.  
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Prototype en variant 
Project-

kosten per 
km (hoog) 

Lengte 
berm 

Project-
kosten 
totaal 

Index 
project-

kosten totaal 

Bermen met obstakelafstand < 10 m 

Alleen onderhoud € 196.702 1680 km € 0,3 mld. 1 

Verbeteren draagkracht € 292.235 1680 km € 0,5 mld. 1,4 

Starre geleiderail + 
draagkrachtverbetering € 592.089 1680 km € 1,0 mld. 3,0 

Vluchtruimte + flexibele geleiderail 
+ draagkrachtverbetering € 500.834 1680 km € 0,7 mld. 2,2 

Obstakelafstand vergroten tot 13 m 
+ draagkrachtverbetering € 703.470 1680 km € 1,0 mld. 3,2 

Bermen met obstakelafstand > 10 m 

Alleen onderhoud € 214.786 933 km € 0,2 mld. 1 

Verbeteren draagkracht € 363.949 933 km € 0,3 mld. 1,7 

Flexibele geleiderail + 
draagkrachtverbetering € 494.042 933 km € 0,5 mld. 2,3 

Tabel 8.1. Totale projectkosten met investeringshorizon van 100 jaar. 

Optimale veiligheid: een obstakelvrije zone met geleiderail 
Een vergevingsgezinde berm is naar verwachting nog veiliger te maken door 
aan de rand van een (voldoende ruime) obstakelvrije zone een geleiderail te 
plaatsen. Deze kan voorkomen dat voertuigen bijvoorbeeld alsnog tegen 
bomen botsen of in een kanaal terechtkomen als zij de rand van de 
obstakelvrije zone bereiken. Over zowel de effectiviteit als de kosten van dit 
alternatief is onvoldoende bekend voor een sluitend advies. Wel is een 
richting voor een advies aan te duiden.  
 
Door de afscherming verder weg te plaatsen, ontstaat er meer correctieruimte 
voor voertuigen die de berm in schieten. Naarmate de afscherming verder 
van de weg staat, neemt de kans op een aanrijding met de geleiderail dus 
af. Tegelijkertijd neemt de kans op een over-de-kop-ongeval daardoor juist 
toe. Dit kan mogelijk worden voorkomen door de draagkracht van de berm te 
verbeteren. Voor voortuigen die zo ver doorschieten dat ze toch tegen de 
geleiderail aan rijden, wordt de ‘impacthoek’ naar verwachting wel groter en 
daarmee ongunstiger, wat de kans op letsel mogelijk vergroot. Dat zou er 
dan weer voor spreken om de geleiderail juist dichterbij de plaatsen. Een 
Nederlandse ongevallenstudie (Hengeveld en Nägele, 2013; 2014) toont 
echter dat het aandeel dodelijke ongevallen ten opzichte van ernstige 
ongevallen bij een botsing met een geleiderail, lager ligt wanneer de 
geleiderail op grotere afstand van de kantstreep staat. Een Amerikaanse 
studie (Zou et al., 2014) vond daarnaast slechts een beperkt verschil in het 
effect op het voorkomen van ernstig letsel tussen een afschermingsconstructie 
dichtbij (5 m) of ver van de rijstrook (13 m).  
 
Naast een effect op ongevallen heeft de plaatsing van een geleiderail ook 
effect op de doorstroming van het verkeer. Naarmate een geleiderail verder 
van de weg wordt geplaatst, neemt de kans dat een voertuig terugkaatst de 
weg op of tot stilstand komt dicht langs de weg af. De ruimte voor 
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hulpdiensten naast de weg neemt juist toe, waarmee ook de verstoring op 
het overige verkeer afneemt.  
 
Deze resultaten lijken te pleiten voor een advies in de richting van een 
combinatie van een volledige obstakelvrije zone en een 
afschermingsconstructies. Hiermee zouden immers de voordelen van beide 
maatregelen kunnen worden gecombineerd.  
 
Afschermingsconstructies worden doorgaans echter niet getest op de 
effectiviteit bij plaatsing op grotere afstanden. Ook is het aantal 
ongevallenstudies waarbij de plaatsingsafstand tot de weg als variabele is 
meegenomen, beperkt. Omdat de combinatie van deze maatregelen leidt tot 
hogere kosten, is het belangrijk te weten wat de effectiviteit is van de 
afschermingsconstructie op deze afstanden. Daarom wordt aanbevolen 
nader onderzoek te doen naar de effectiviteit van  
afschermingsconstructies op grotere laterale plaatsingsafstanden.  
 
Nader onderzoek is tevens nodig om de voor- en nadelen, de optimale 
plaatsingsafstand en ook de kosten van de combinatie van een volledige 
obstakelvrije zone en een afschermingsconstructie aan de rand duidelijk in 
kaart te brengen.  
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Bijlage  Obstakelvrije zone bij een snelheidslimiet van 
130 km/uur 

In aanvulling op het onderzoek naar de keuze tussen een obstakelvrije zone 
en afschermingsconstructie voor het inrichten van een vergevingsgezinde 
berm, heeft Rijkswaterstaat SWOV advies gevraagd voor een richtlijn voor 
de obstakelvrije zone bij wegen met een limiet van 130 km/uur. Van veel 
wegen is de snelheidslimiet inmiddels met 10 km/uur verhoogd van 120 
km/uur naar 130 km/uur, terwijl de richtlijn voor de obstakelvrije zone 
ongewijzigd is gebleven. De huidige richtlijnen hanteren vooralsnog de 
maximale ontwerpsnelheid van 120 km/uur zoals beschreven in de huidige 
Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen 2014 (ROA 2014) (Rijkswaterstaat, 2015) 
en Richtlijn Ontwerp Autosnelwegen: Veilige inrichting van bermen (ROA-
VIB) (Rijkswaterstaat, 2017). 
 
De verschillende klassen van de obstakelvrije zone zijn in de richtlijn 
gekoppeld aan de ontwerpsnelheid en niet aan de snelheidslimiet. De 
ontwerpsnelheid is de snelheid waarmee een bestuurder veilig en 
comfortabel kan rijden en is afgestemd op de verwachte rijsnelheid die het 
overgrote deel van de populatie niet zal overschrijden. Daarvoor wordt de 
V85-percentiel gereden snelheid aangehouden. In de richtlijn worden de 
volgende ontwerpsnelheden onderscheiden: 120, 90, 70 en 50 km/uur. De 
ontwerpsnelheid is daarmee niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de 
snelheidslimiet, waar dit in de oude NOA – met ontwerpsnelheden van 120, 
100, 80 en 50 km/uur – wel gekoppeld was.  Ook al is de ontwerpsnelheid 
niet noodzakelijkerwijs gekoppeld aan de snelheidslimiet, het is wel een 
nieuwe situatie dat de standaard snelheidslimiet hoger ligt dan de hoogste 
ontwerpsnelheid.  
 
De huidige indeling voor de obstakelvrije zone naar ontwerpsnelheden is 
overgenomen uit de Nieuwe Ontwerprichtlijn Autosnelwegen (NOA) uit 2007 
(Rijkswaterstaat, 2007). De obstakelvrije zone is vastgesteld op 13 m bij een 
ontwerpsnelheid van 120 km/uur en 10 m bij een ontwerpsnelheid van 90 
km/uur. In de NOA betrof de tweede categorie 10 m bij een ontwerpsnelheid 
van 100 km/uur. De obstakelvrije zone voor een ontwerpsnelheid van 120 
km/uur is vastgesteld in 1999. Daarvoor gold een obstakelvrije zone van 10 
m voor wegen met een ontwerpsnelheid tussen de 90-120 km/uur, zoals 
beschreven in de oude ROA-VIB (1989) (Rijkswaterstaat, 1989). 
 
De redenering achter de aanpassing van de oude richtlijn was dat de 
obstakelvrije zone was gebaseerd op onderzoek op wegen met gereden 
snelheden rond de 100 km/uur. Met een hogere ontwerpsnelheid en hogere 
verwachte rijsnelheden werden echter ook hogere aanvangssnelheden van 
bermongevallen verwacht, met als gevolg dat meer ruimte benodigd zou zijn 
voor het herstellen van de koers of veilig tot stilstand brengen van het 
voertuig. 
 
Bij de aanpassing van de oude richtlijn is gerekend met een extra 1,5 m voor 
een verschil in de snelheidslimiet met stappen van 10 km/uur. Met twee 
stappen van 10 km/uur ten opzichte van een ontwerpsnelheid van 100 
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km/uur is de obstakelvrije zone daarom toen verhoogd naar 13 m voor 
wegen met een limiet van 120 km/uur. 
 
Met de verhoging van de limiet van 120 km/uur naar 130 km/uur wordt de 
toegestane snelheid verhoogd en wordt verwacht dat de gereden snelheid 
ook zal toenemen. Zonder aanpassing van de obstakelvrije zone is het dan 
aannemelijk dat daarmee het veiligheidsniveau van de berm daalt. 
Bestuurders die in de gelegenheid zijn om het voertuig veilig tot stilstand te 
brengen of in een koers terug naar de snelweg zullen immers bij een hogere 
aanvangssnelheid meer ruimte nodig hebben. Ook zullen voertuigen die niet 
tot stilstand kunnen worden gebracht binnen de 13 m bij een hogere 
aanvangssnelheid een hogere restsnelheid hebben bij het bereiken van het 
einde van de obstakelvrije zone, met naar verwachting een hoger risico op 
letsel bij een aanrijding met een obstakel. Daarom is het wenselijk om de 
obstakelvrije zone te verruimen om het veiligheidsniveau van de berm ten 
minste vergelijkbaar te houden met de oude situatie, met de lagere limiet. 
 
De kennis ontbreekt echter om vast te stellen met welke obstakelvrije zone 
bij een limiet van 130 km/uur exact hetzelfde veiligheidsniveau wordt 
behaald. Een alternatief is daarom een meer pragmatische oplossing te 
hanteren door dezelfde rekenmethode toe te passen als in de oude NOA: 
een extra 1,5 m voor elke stap van 10 km/uur verhoging. In dat geval komt 
de aanbevolen obstakelvrije zone uit op 14,5 m.  
 
Een alternatief voor het bepalen van een nieuwe richtlijn van de obstakelvrije 
zone is om opnieuw te kijken naar welke obstakelvrije zone nodig zou zijn 
om 90% of meer van de bermongevallen te voorkomen. Uit dit onderzoek 
blijkt dat een deel van de voertuigen veel verder komt dan de obstakelvrije 
zone zoals die nu wordt gehanteerd. Dit is het geval wanneer er een 
manoeuvre aan het ongeval voorafgaat en het voertuig in de slip is geraakt. 
Studies van Doecke en Woolley (Doecke & Woolley, 2011) en Hoschopf en 
Tomasch (Hoschopf& Tomasch, 2008) laten zien dat voor dit type 
ongevallen afhankelijk van de manoeuvre voorafgaand aan de 
bermdoorscheiding en de omstandigheden obstakelvrije ruimtes van soms 
meer dan 50 m nodig zijn om een bermongeval te voorkomen. Dergelijke 
obstakelvrije ruimtes zijn in de praktijk niet te realiseren. 
 
Conclusie 
Binnen dit onderzoek is bevestigd dat de obstakelvrije zone een belangrijke 
rol speelt in het voorkomen van bermongevallen. Ook is geconstateerd dat 
naarmate de aanvangssnelheid hoger ligt, meer ruimte nodig is om veilig te 
corrigeren of te remmen na een bermdoorschrijding. Verder is het 
aannemelijk dat wanneer de obstakelvrije ruimte onvoldoende breed is om 
veilig tot stilstand te komen en een ongeval onvermijdelijk is, de impact 
groter zal zijn met een hogere aanvangssnelheid bij een gelijke obstakelvrije 
zone. Wanneer dan wordt verwacht dat gereden snelheden bij de hogere 
limiet zullen toenemen, is het noodzakelijk de richtlijn voor de obstakelvrije 
zone naar boven bij te stellen bij een hogere snelheidslimiet om het eerder 
gerealiseerde veiligheidsniveau ook bij een hogere limiet te kunnen 
handhaven. De kennis ontbreekt om exact te bepalen hoe breed de 
obstakelvrije zone moet zijn om bij een limiet van 130 km/uur hetzelfde 
veiligheidsniveau te realiseren als bij een obstakelvrije zone van 13 m en 
een limiet van 120 km/uur. Daarom wordt een pragmatische oplossing 
aangeraden en is het advies gebruik te maken van de benadering zoals 
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deze in de NOA is gehanteerd. Daarin is gerekend met een verruiming van 
de obstakelvrije zone van 1,5 m bij elke 10 km/uur verhoging van de limiet of 
ontwerpsnelheid. De aanbevolen obstakelvrije zone bij een snelheidslimiet 
of ontwerpsnelheid van 130 km/uur komt daarmee uit op 14,5 m. 
 
Deze aanbeveling gaat impliciet uit van een koppeling tussen de 
verschillende snelheidslimieten en ontwerpsnelheden. Zoals geconstateerd,  
ontbreekt een ontwerpsnelheid van 130 km/uur echter nog in de richtlijn. 
Wanneer de keuze voor een limiet van 130 is gekoppeld aan een verwachte 
of een gewenste verhoging van de gereden snelheden, is eenzelfde niveau 
van comfort, kwaliteit en veiligheid enkel mogelijk wanneer de 
ontwerpsnelheid daarop wordt afgestemd. Een bredere aanbeveling is 
daarom om de noodzaak van een nieuwe ontwerpsnelheidscategorie te 
onderzoeken, die past bij het gewenste kwaliteits- en veiligheidsniveau van 
wegen met een limiet van 130 km/uur. Daarbij gaat het dan niet enkel om 
aanpassing van de richtlijn met betrekking tot de obstakelvrije zone, maar 
om een nieuwe specificatie van alle ontwerprichtlijnen die verband houden 
met de ontwerpsnelheid, waaronder het alignement en dwarsprofiel. 
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