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Om innovaties op het gebied van zelfrijdende voertuigen te stimuleren, faciliteert Nederland het 
testen van zelfrijdende voertuigen op de openbare weg. Vanuit het Besluit ontheffing 
exceptioneel vervoer (Boev)1 kan ontheffing worden verleend voor praktijkproeven met (deels) 
zelfrijdende voertuigen waarin een bestuurder aanwezig is. Bij het beoordelen van een 
ontheffingsaanvraag wordt de Testprocedure zelfrijdende voertuigen op de Nederlandse 
openbare weg (zie Boele et al., 2015) gehanteerd, die uit drie nauw met elkaar samenhangende 
onderdelen bestaat: voertuig, weg en mens (gedrag). De RDW is eindverantwoordelijk voor de 
ontheffing en verantwoordelijk voor het onderdeel ‘voertuig’. De betreffende wegbeheerder of 
Taskforce Dutch Roads is verantwoordelijk voor het onderdeel ‘weg’, en SWOV is gevraagd om 
RDW te adviseren over de mens-/gedragsaspecten van de proeven.  
 
Dit rapport beschrijft het SWOV-advies over de praktijkproef ‘HagaShuttle – definitieve route’ 
van de onderneming Haagse Shuttle BV (een initiatief van HTM, RebelGroup en The Future 
Mobility Network). Bij deze proef zal een shuttle van het merk Navya passagiers vervoeren tussen 
HagaZiekenhuis locatie Leyweg en ov-halte Leyenburg. De proef is een vervolg op de praktijkproef 
‘HagaShuttle’, waarover SWOV destijds ook heeft geadviseerd (Jansen et al., 2019). In de huidige 
proef zal de aangepaste shuttle op een gewijzigd traject automatisch versnellen, remmen en 
sturen. Net als in de voorgaande proef is in het voertuig een bestuurder (door de Haagse Shuttle 
BV ‘steward’ genoemd) aanwezig die in geval van nood kan ingrijpen.  
 
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de proef. Hoofdstuk 3 bevat een inventarisatie van de 
mogelijke verkeersveiligheidsrisico’s en een inschatting van de ernst van deze risico’s. In 
Hoofdstuk 4 wordt er uitgebreider ingegaan op de meest relevante risico’s. Hoofdstuk 5 bevat tot 
slot de conclusie, met daarin het advies over welke risico’s ten behoeve van de verkeersveiligheid 
gemitigeerd zouden moeten worden alvorens de praktijkproef wordt toegestaan op de openbare 
weg. Daarnaast bevat het slothoofdstuk een overzicht van kennisvragen die tijdens de proef 
onderzocht zouden kunnen worden en een aantal aandachtspunten voor toekomstige proeven. 
We gaan er bij dit advies van uit dat het voertuig(systeem) werkt zoals beschreven in de 
beschikbare documentatie. Het SWOV-advies beperkt zich tot de omstandigheden van deze 
specifieke praktijkproef. Met andere woorden, er worden geen uitspraken gedaan over de 
geldigheid van het SWOV-advies over de verkeersveiligheidseffecten van de beschreven 
zelfrijdende voertuigen op een andere locatie, op een ander moment, of over een bredere 
toepassing van dit soort technologieën in ons verkeerssysteem.  
 

 
1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0018680/2019-07-01 

1 Inleiding 
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Paragraaf 2.1 geeft een overzicht van de informatie die beschikbaar was voor het beoordelen 
van de praktijkproef. Vervolgens wordt de proef in Paragraaf 2.2 beschreven op basis van de 
beschikbare informatie. Paragraaf 2.3 toont een puntsgewijze samenvatting van de 
proefbeschrijving en de bijbehorende aannames. 

2.1 Beschikbare informatie 
Voor dit advies heeft SWOV de beschikking gehad over de volgende informatie:  
 RDW-document Aanvraagformulier BOEV/Experimenteerwet Haga Shuttle: Definitieve route, 

ontvangen op 19 augustus 2021; 
 Haagse Shuttle BV-document Toelatingsplan HAGA fase 2, ontvangen op 19 augustus 2021; 
 Haagse Shuttle BV-document Dwarsprofiel Route Hagashuttle, ontvangen op 19 augustus 

2021; 
 Video van de route naar de stalling, ontvangen op 26 augustus 2021; 
 Haagse Shuttle BV-document Startoverleg Haga shuttle definitieve route, ontvangen op 31 

augustus 2021;  
 Navya-document Site Analysis Report; Rev A The Hague Hospital–Phase 2, ontvangen op 31 

augustus 2021;  
 Navya-document Braking reaction time, ontvangen op 31 augustus 2021;  
 Conceptverslag van de startbijeenkomst die plaatsvond op 26 augustus 2021, ontvangen op 

31 augustus 2021;2 
 SWOV-formulier Benodigde informatie voor de beoordeling van proeven met zelfrijdende 

voertuigen, zoals ingevuld voor het project ‘HagaShuttle – definitieve route’ en de definitieve 
versie ontvangen op 2 september 2021; 

 SWOV-document HagaShuttle definitieve route – Verzoek Informatie SWOV, ontvangen op 7 
september 2021;  

 Video van de route, gemaakt door SWOV op 7 september 2021; 
 E-mail van RDW met informatie over de sensoren onderaan de voor- en achterkant van de 

shuttle en het gebruik van de dodemansknop, op schriftelijk verzoek van SWOV, ontvangen 
op 28 september 2021.  

 
Daarnaast heeft de aanvrager aangegeven dat de informatie met betrekking tot calamiteiten, 
trainingen, operatie en communicatie die in het kader van het SWOV-advies over de praktijkproef 
‘HagaShuttle’ (Jansen et al., 2019) is verstrekt ook bij de huidige vervolgproef nog van toepassing is. 
 
Daar waar de verschillende documenten tegenstrijdige informatie geven, zijn we uitgegaan van 
de informatie die verstrekt is in het SWOV-document HagaShuttle definitieve route – Verzoek 
Informatie SWOV.   

 
2. Het definitieve verslag van de startbijeenkomst is niet door SWOV ontvangen voordat dit adviesrapport is 

opgesteld.  

2 Beschrijving van de praktijkproef 
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2.2 De proef 
De huidige proef is een vervolg op de praktijkproef ‘HagaShuttle’, waarover SWOV in 2019 heeft 
geadviseerd (Jansen et al., 2019). Bij de huidige proef zal de shuttle uit de voorgaande proef 
(Afbeelding 2.1) wederom in Den Haag tussen de ov-halte Leyenburg en de ingang van het 
HagaZiekenhuis locatie Leyweg rijden. Er zijn echter wijzigingen aan de shuttle doorgevoerd (o.a. 
een software-update en montage van dodehoekspiegels) die invloed hebben op het gedrag van 
de shuttle, dan wel de monitoringtaak van de bestuurder. Daarnaast zijn de werkzaamheden 
rondom het plein voor het HagaZiekenhuis inmiddels afgerond, waardoor de omgeving en de 
route zijn veranderd ten opzichte van de eerdere proef. SWOV is daarom gevraagd om opnieuw 
advies uit te brengen. De proef is gepland van september 2021 tot september 2023. 
 

Afbeelding 2.1. De shuttle op 

de tijdelijke route tijdens de 

voorgaande praktijkproef 

‘HagaShuttle’. De afbeelding is 

overgenomen en bewerkt 

(nummerplaat onherkenbaar 

gemaakt) uit Haagse Shuttle 

BV-document ‘Startoverleg 

Haga shuttle definitieve route’.   

  

 
 
Hieronder beschrijven we achtereenvolgens het voertuig waarvoor een ontheffing voor gebruik 
op de openbare weg noodzakelijk is, de taken die de bestuurders tijdens de proef moeten 
uitvoeren en de locatie en tijden waarop de proef zal plaatsvinden.  

2.2.1 Het voertuig 
Er wordt gebruikgemaakt van één elektrisch aangedreven shuttle van het merk Navya (model: 
ARMA, afmetingen: 4,75 x 2,11 x 2,65 meter, gewicht rijklaar: 2490 kilogram, software: Nayva 
Drive® 4.11.3). De shuttle zal bi-directioneel rijden en heeft daarom geen herkenbare voor- of 
achterkant. De rijrichting wordt aangegeven door de verlichting, die continu zal branden. Verder 
zal de relatief stille shuttle voor aanvang van de proef worden uitgerust met een ‘Acoustic 
Vehicle Alerting System’ (AVAS), dat het motorgeluid van een conventioneel voertuig nabootst 
om andere verkeersdeelnemers te waarschuwen over zijn aanwezigheid.3 Het voertuig rijdt 
automatisch en beschikt niet over een vaste stuurinrichting of zij- of binnenspiegels. Wel zijn er 
aan de voor- en achterzijde van het voertuig dodehoekspiegels (klasse VI voorzichtspiegels) 
gemonteerd om de bestuurder zicht te geven op wat zich vlak voor het voertuig afspeelt. Indien 
nodig kan het voertuig via een noodremknop en via een bedieningspaneel handmatig worden 
gestopt, of met behulp van een game-controller (Microsoft Xbox)4 handmatig worden bestuurd. 
De gemiddelde rijtijd bij een volledig opgeladen batterij bedraagt negen uur.  
 

 
3.  RDW heeft aangegeven dat de implementatie van het AVAS zal moeten voldoen aan de eisen zoals gesteld in de 

Europese richtlijn EC 540/2014. 

4. Om kabelbreuk of andere technische mankementen door slijtage bij veelvuldig gebruik van de controller te 

voorkomen wordt deze elke drie maanden vervangen en wordt de kabel via een kabelgoot geleid. 
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De shuttle beschikt over elf zitplaatsen: acht vaste zitplaatsen (vier aan de voorzijde en vier aan 
de achterzijde) en drie opklapstoelen (aan de zijkant, tegenover de deuren). Enkel de vaste 
zitplaatsen zullen tijdens de proef worden gebruikt, waarbij het dragen van de gordel verplicht is. 
De shuttle beschikt tevens over een rolstoelbevestiging5 en een uitschuifbare rolstoelplank. 
Tijdens de proef zullen maximaal zeven inzittenden (zes passagiers en één bestuurder) worden 
vervoerd. Passagiers dienen gebruik te maken van de vaste zitplaatsen. De bestuurder dient te 
staan6 aan de zijde van de noodremknoppen en het bedieningspaneel.  
 
Wanneer het voertuig in de automatische modus rijdt, zal er gereden worden volgens een vooraf 
geprogrammeerde route, waarbij de huidige locatie continu wordt bepaald via een Global 
Navigation Satellite System (GNSS) en 3G/4G-verbinding. Op deze route is de vaste omgeving 
(gebouwen, muren, palen, etc.) vooraf als driedimensionale ‘kaart’ ingelezen met behulp van 
LIDAR7 vanaf posities onder aan de voor- en achterkant van de shuttle. Wanneer tijdens het 
automatisch rijden de signalen voor navigatie en/of de lidars uitvallen, zal het voertuig tot stilstand 
komen. Als het voertuig stilstaat en voornoemde signalen nog altijd niet zijn hersteld, dan zal het 
voertuig niet meer gaan rijden. De shuttle zal tevens tot stilstand komen wanneer de lidars een 
afwijking registreren ten opzichte van de vooraf ingelezen kaart van de vaste omgeving.8 Het 
voertuig zal in de automatische modus niet afwijken van de route, waardoor het autonoom 
inhalen van medeweggebruikers uitgesloten is als dit een zijwaartse verplaatsing op de weg vergt. 
 
Het gedrag van de shuttle wordt in de automatische modus mede bepaald door de verschillende 
detectiezones van de lidars (zie Afbeelding 2.1).  
 

Afbeelding 2.2. 

De verschillende detectiezones 

van de shuttle. Hoe de shuttle 

reageert op detectie van een 

obstakel verschilt per zone. 

De witte pijl geeft de rijrichting 

van de shuttle weer.  

  

 
 
Wanneer zich in een van de detectiezones rondom de voorste helft van de shuttle een obstakel 
(weggebruiker, geparkeerde fiets, etc.) bevindt dat geen onderdeel is van de vaste omgeving, 
vertraagt of stopt het voertuig. De shuttle reageert niet op obstakels rondom de achterste helft 
van de shuttle. Het voertuig volgt ook geen verkeersregels en -tekens en de maximale rijsnelheid 
in de automatische modus is tijdens de proef begrensd op 8 km/uur (de constructiesnelheid van 
het voertuig bedraagt 25 km/uur).  

 
5. In de documentatie is niet gespecificeerd of rolstoelgebruikers in hun rolstoel of op één van de vaste zitplaatsen 

vervoerd zullen worden. Omdat is aangegeven dat de rolstoelbevestiging aan de wettelijke eisen voldoet, doen we 

in dit rapport de aanname dat rolstoelgebruikers in hun rolstoel vervoerd zullen worden. 

6. In de documentatie is niet gespecificeerd of de bestuurder moet staan, alleen waar deze zich moet bevinden. We 

doen in dit rapport de aanname dat de bestuurder, net als in de praktijkproef ‘HagaShuttle’, moet staan.   

7. LIDAR staat voor LIght Detection and Ranging - detectie en plaatsbepaling door uitzending en terugkaatsing van 

lichtgolven (laser) door ‘lidars’.  

8. Bij de praktijkproef ‘HagaShuttle’ was de omgeving door bouwwerkzaamheden dusdanig veranderd dat de shuttle 

een bepaald deel van de route niet meer automatisch kon afleggen.  



 
  

 
  

Titel  Advies praktijkproef 
Rapport  R-2021-18 

Pagina  9 

De shuttle maakt een noodstop met een remvertraging van 5 m/s2 wanneer zich een obstakel 
bevindt in de zone tot 3 meter voor het voertuig en tot 0,5 meter naast het voertuig – 
detectiezone 1 (de noodstopzone) in Afbeelding 2.1. Tevens zal de shuttle niet beginnen met 
rijden als in deze noodstopzone een obstakel aanwezig is. Een uitzondering hierop zijn obstakels 
met een hoogte tot 25 centimeter vlak voor de shuttle en tot 35 centimeter iets verder voor het 
voertuig. De lidars onder aan de voor- en achterkant van de shuttle zijn namelijk met een lichte 
helling afgesteld om geen last te hebben van drempels. Dit betekent dat de shuttle ondanks de 
aanwezigheid van lage objecten zal gaan en blijven rijden.  
 
Als zich in de zones tussen 0,5 en 3 meter naast de shuttle en maximaal 3 meter voor de shuttle 
(detectiezones 2a en 2b) een obstakel bevindt, zal de shuttle harder afremmen naarmate een 
obstakel zich dichter bij de noodstopzone bevindt, met een maximale remvertraging van 5 m/s2. 
Wanneer de shuttle een object detecteert in de zone vanaf 3 meter vóór de shuttle en 0,5 meter 
naast de shuttle (detectiezone 3) remt het voertuig met een remvertraging van 0,3 m/s2. Voor 
deze drie zones geldt dat de doelsnelheid van de shuttle op 0 km/uur wordt gezet, waardoor het 
voertuig idealiter al tot stilstand is gekomen wanneer het obstakel de noodstopzone bereikt. Of 
deze doelsnelheid bereikt wordt, is afhankelijk van onder andere de snelheid van de shuttle en 
de snelheid en aanrijrichting van het obstakel.  
 
Ten slotte remt de shuttle ook met 0,3 m/s2 wanneer zich een obstakel in de zone vanaf 3 meter 
voor het voertuig en tussen 0,5 en 3 meter naast het voertuig (detectiezones 4a en 4b) bevindt. 
Uit de toegestuurde documentatie kan niet worden opgemaakt of hierbij een doelsnelheid wordt 
nagestreefd. 
 
Het kan voorkomen dat de noodremknop gebruikt moet worden om de shuttle te laten remmen. 
Hieronder berekenen we de stopafstand; de afstand die de shuttle aflegt vanaf het moment dat 
de bestuurder een situatie opmerkt waarop gereageerd moet worden. Volgens Zhang et al. 
(2019) heeft de bestuurder van een deels zelfrijdend voertuig gemiddeld 2,14 seconden nodig 
om te reageren (remmen, sturen) op een kritieke situatie waarbij er geen overnamesignaal wordt 
gepresenteerd. Een deel van deze tijd bestaat uit gevaarherkenning en het beslissen om in te 
grijpen en een ander deel omvat de ‘beweegtijd’ (om de handen aan het stuur te krijgen of om 
met de voet het rempedaal in te trappen). Green (2000) vond een gemiddelde beweegtijd van 
0,3 seconden voor het intrappen van het rempedaal in een conventioneel voertuig. In de shuttle 
verwachten wij dat er een grotere beweegtijd van toepassing is voor het indrukken van de 
noodremknop: 1) de afstand tussen bestuurder en noodremknop is groter dan de afstand tussen 
voet en rempedaal van een automobilist, 2) de noodremknop is minder goed bereikbaar dan een 
rempedaal (vanwege een plaatsing om de hoek van de raamstijlen), en 3) de beweging is 
motorisch minder beoefend dan het intrappen van een rempedaal. Nemen we een (optimistisch 
geschatte) beweegtijd van 0,5 seconden, dan komt de reactietijd uit op 2,34 seconden. De 
remreactietijd van de shuttle9 bedraagt volgens de toegestuurde documentatie 0,76 seconden, 
waarmee het minimaal 3,1 seconden duurt voordat het voertuig begint met remmen. Bij een 
snelheid van 8 km/uur heeft het voertuig in die periode 6,89 meter afgelegd.10 De remweg 
bedraagt bij een constante remvertraging van 5 m/s2 nog eens 0,49 meter. Daarmee bedraagt de 
stopafstand 7,38 meter. Ter vergelijking: bij een automatische noodstop bij dezelfde snelheid zou 
de stopafstand ongeveer 3,3 meter bedragen. Opvallend is dat de reactietijd van de bestuurder 
en de remreactietijd van de shuttle een veel groter aandeel hebben in de stopafstand dan de 
remweg. Een grotere remvertraging zal daarom weinig veranderen aan de stopafstand. 
 

 
9. De remreactietijd geeft aan hoe lang het duurt voordat de remmen de beoogde remvertraging leveren. 

10. In deze berekening is de reactietijd van het voertuig op het indrukken van de noodremknop niet meegenomen, 

omdat uit de toegestuurde documentatie niet opgemaakt kan worden welke reactietijd-onderdelen er van 

toepassing zijn. Indien alle onderdelen van toepassing zijn duurt het 520 milliseconden langer voordat de remmen 

geactiveerd worden en dient er 1,16 meter bij de stopafstand opgeteld te worden. 
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De shuttle kan handmatig worden bestuurd met behulp van de controller, die in een houder 
onder het bedieningspaneel is opgeborgen. De handmatige besturing wordt geactiveerd door het 
indrukken en ingedrukt houden van de ‘dodemansknop’. De maximale rijsnelheid bij handmatige 
besturing is begrensd op 18 km/uur. Bij het loslaten van de dodemansknop gebruikt de shuttle de 
maximale remvertraging om tot stilstand te komen. Terugschakelen naar de automatische modus 
is alleen mogelijk wanneer de shuttle zich op de vooraf geprogrammeerde route bevindt. Uit de 
documentatie valt niet te herleiden of dit terugschakelen automatisch gebeurt.  

2.2.2 De bestuurders en taakomschrijving 
In het voertuig bevindt zich een bestuurder, te herkennen aan een speciaal T-shirt en/of een 
speciale jas. De functie van bestuurder zal door verschillende vrijwilligers worden vervuld. Om in 
aanmerking te komen als bestuurder moet men minimaal 18 jaar oud zijn en een rijbewijs B in 
bezit hebben. De bestuurders worden opgeleid volgens het trainingshandboek van Navya. Hierin 
wordt onder andere de werking van de shuttle (sensoren en software), de autonome en 
handmatige besturing en de omgang met incidenten behandeld. De training duurt drie dagen en 
zal worden verzorgd door een trainer van de Haagse Shuttle BV. Deze trainer is in het bezit is van 
een Navya-trainersdiploma en heeft reeds bestuurders opgeleid bij verschillende praktijkproeven 
(waaronder de voorgaande praktijkproef ‘HagaShuttle’ op de tijdelijke route). 
 
De bestuurder ontvangt passagiers en biedt, indien nodig, ondersteuning bij het in- en uitstappen. 
Voor en na de rit heeft hij tevens de mogelijkheid om vragen van passagiers te beantwoorden. De 
bestuurders zijn geïnstrueerd om tijdens de rit niet met passagiers te praten. Voordat de 
bestuurder via het bedieningspaneel de automatische modus activeert dient hij de verkeerssituatie 
in kaart te brengen en zich ervan te verzekeren dat er veilig kan worden gereden. Tijdens de rit 
richt de bestuurder zich op het monitoren van het voertuig en de omgeving. Hij/zij bevindt zich 
daarbij staand in het voertuig, aan de zijde van de noodremknoppen en het bedieningspaneel. Als 
de shuttle niet naar behoren functioneert of er zich (andere) gevaarlijke situaties voordoen dient 
de bestuurder in te grijpen. Ingrijpen kan door de besturing met de controller handmatig over te 
nemen, de stopknop op het bedieningspaneel te gebruiken of de noodremknop in te drukken. De 
bestuurders zijn geïnstrueerd om bij handmatige besturing op de vooraf geprogrammeerde route 
niet sneller dan in de automatische modus (8 km/uur) te rijden en hooguit enkele centimeters 
van de geprogrammeerde route af te wijken.  
 
Het voertuig wordt behalve door de bestuurder ter plekke ook op afstand gemonitord, namelijk 
via de controlekamers van HTM en Navya. Indien er problemen zijn in de controlekamer waardoor 
de verbinding met de shuttle verbroken wordt of als zich een probleem voordoet met de 
automatische modus, zal de shuttle tot stilstand komen. De bestuurder krijgt vervolgens op het 
bedieningspaneel een foutmeldingen in het Engels aangeboden, waarop hij/zij dient te reageren. 
Daarnaast staat de bestuurder in verbinding met Navya en HTM via WhatsApp, telefoon, e-mail 
en VOIP. De bestuurder overlegt met HTM indien er twijfels zijn over de condities waaronder 
gereden kan worden. Condities waaronder de bestuurder de proef in ieder geval (tijdelijk) dient 
te staken zijn:  
 waarschuwingen KNMI: code geel of code oranje;  
 regen: > 30 mm/uur;  
 mist: zichtbaarheid < 200 m;  
 sneeuw: > 3 cm/uur;  
 wind: windvlagen > 60 km/uur;  
 ijzel: bij weerswaarschuwing gladheid;  
 temperatuur: < -10 of > 30 graden Celsius. 

 
Bij incidenten dient de bestuurder het veiligheidsprotocol van Navya te doorlopen. In geval van 
een aanrijding is aangegeven op welke manier het voertuig verlaten kan worden en het veiligheids-
protocol geeft ook aan hoe om te gaan met bijvoorbeeld brand. In geval van een noodstop moet 
de bestuurder eerst de oorzaak van de noodstop vaststellen. Als er geremd werd voor een 
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gevaarlijke verkeerssituatie, dan mag er pas verder worden gereden als deze situatie niet meer 
van toepassing is. Als er geremd werd vanwege gevaarlijk gedrag van de shuttle, dan moet de 
shuttle geïnspecteerd worden en moeten de logboeken van het voertuig nagelopen worden. Als 
de oorzaak niet vast te stellen is, dan moet er gewacht worden op instructies vanuit de controle-
kamer. Incidenten worden automatisch digitaal vastgelegd door het voertuig. Daarnaast houdt de 
bestuurder aan het eind van iedere rit in een logboek bij welke bijzonderheden er hebben 
plaatsgevonden. 
 
Buiten de gebruikstijden staat de shuttle op zijn oplaadpunt in de garage (zie Paragraaf 2.2.3). De 
bestuurder is verantwoordelijk voor het ophalen en terugbrengen van de shuttle. Onder normale 
omstandigheden is het niet nodig om de shuttle gedurende de gebruikstijden op te laden. Dit is 
alleen nodig als de batterijcapaciteit naar 12% daalt. Bij deze waarde moet de bestuurder volgens 
het trainingshandboek de passagiers bij de eerstvolgende halte afzetten en de shuttle naar het 
oplaadpunt brengen. Op de route van en naar de garage bestuurt de bestuurder de shuttle 
handmatig met een maximale snelheid van 18 km/uur.  

2.2.3 De locatie en tijden 
De proef vindt dagelijks tussen 8:30 en 16:00 uur plaats in Den Haag, tussen de ov-halte Leyenburg 
en de ingang van het HagaZiekenhuis. De route (zie Bijlage A) van ongeveer 150 meter gaat over 
het Els Borst-Eilersplein, een voetgangersgebied omgeven door appartementencomplexen en 
winkels. De ingangen van het gebied zijn afgeschermd met pollers (inzinkbare palen). Fietsen is in 
het gebied toegestaan, snorfietsen niet. In de praktijk rijden snorfietsers en andere gemotoriseerde 
tweewielers ook door het gebied (bijvoorbeeld op weg naar de fietsenrekken naast de ingang van 
het HagaZiekenhuis). Daarnaast kunnen voertuigen van onder andere leveranciers of de groen-
voorziening het gebied binnenrijden. In uitzonderlijke gevallen kunnen hulpdiensten via het gebied 
de ingang van het ziekenhuis bereiken. Regulier ambulanceverkeer op weg naar de spoedeisende 
hulp rijdt via de zijde aan de Escamplaan en kruist daarbij niet het voetgangersgebied.    
 
Er worden geen fysieke haltes (abri’s) geplaats. De halteplaatsen bij de ov-halte Leyenburg (‘Halte 
OV’ in Bijlage A) en de ingang van het HagaZiekenhuis (‘Halte Ziekenhuis’ in Bijlage A) worden 
middels informatiezuilen en wit belijnde vakken op het asfalt aangegeven. Normaliter halteert de 
shuttle vlak voor de ingang van het ziekenhuis, indien hier hulpdiensten aanwezig zijn wordt 
gebruikgemaakt van een alternatieve halteplaats (‘Halte Ziekenhuis (alternatief)’ in Bijlage A).11  
 
Verkeersdeelnemers worden over de aanwezigheid van de shuttle geïnformeerd met behulp van 
shuttlelogo’s op het asfalt en zoneborden bij de ingangen van het gebied. Onder de zoneborden 
worden onderborden met de volgende tekst aangebracht: “kan onverwachts remmen en wijkt 
niet uit!”. Daarnaast worden er bewonersavonden georganiseerd, flyers verspreid en persberichten 
geplaatst. Ook het Dynamische Reizigers Informatie Systeem (DRIS) bij de ov-halte Leyenburg zal 
informatie over de shuttle tonen.  
 
De route van en naar de parkeergarage waarin de shuttle buiten de gebruikstijden wordt 
geparkeerd en opgeladen loopt via het voetgangersgebied en de Professor Doctor A. Verjaalweg 
en is ongeveer 125 meter lang (‘Prof. Dr. A. Verjaalweg (route naar parkeerplaats)’ in Bijlage A). 
De shuttle zal op deze route handmatig door de bestuurder worden bestuurd. In het voetgangers-
gebied zal de shuttle zoals eerder genoemd voornamelijk mengen met voetgangers, fietsers en 
gemotoriseerde tweewielers. De Professor Doctor A. Verjaalweg is een 30 km/uur-weg die 
eindigt bij één van de ingangen naar het voetgangersgebied. De weg ligt naast een appartementen-
complex. Er heerst een verbod op parkeren en stilstaan (verkeersbord E2). De shuttle kan hier op 

 
11. Er is niet duidelijk aangegeven of de alternatieve halteplaats op dezelfde manier gemarkeerd zal worden als de 

voorkeurshalteplaats. We doen in dit rapport de aanname dat de alternatieve halteplaats niet gemarkeerd zal 

worden.  
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de rijbaan mengen met voetgangers (er is een trottoir aanwezig), fietsers en alle vormen van 
gemotoriseerd wegverkeer.  

2.3 Samenvatting en aannames 
Hieronder vatten wij de praktijkproef samen: 
 Er wordt gereden met één shuttle van het merk Navya. 
 Op een vooraf geprogrammeerde route op het Els Borst-Eilersplein tussen de ov-halte 

Leyenburg en de ingang van het HagaZiekenhuis locatie Leyweg in Den Haag wordt in de 
automatische modus bi-directioneel gereden.  

 In de automatische modus reageert de shuttle enkel op obstakels rondom de voorste helft 
van de shuttle. De precieze reactie is afhankelijk van de detectiezone. Een uitzondering hierop 
zijn obstakels met een hoogte tot 25 centimeter vlak voor de shuttle en tot 35 centimeter iets 
verder voor het voertuig. 

 Op de vooraf geprogrammeerde route wordt met maximaal 8 km/uur gereden.  
 Op de vooraf geprogrammeerde route wordt met maximaal zes passagiers gereden en zij 

dienen plaats te nemen op de vaste zitplaatsen. 
 Op de route naar de parkeergarage op het Els Borst-Eilersplein en de Doctor A. Verjaalweg in 

Den Haag wordt in de handmatige modus gereden.  
 Op de route naar de parkeergarage wordt met maximaal 18 km/uur gereden.  
 Op de route naar de parkeergarage wordt zonder passagiers gereden.  
 Er is te allen tijde een bestuurder aanwezig om de shuttle en de omgeving te monitoren en 

indien nodig in te grijpen.  
 De bestuurder is minimaal 18 jaar oud, in het bezig van een rijbewijs B en heeft een training 

afgerond.  
 

In dit SWOV-advies zijn de volgende aannames gedaan: 
 Rolstoelgebruikers worden in hun rolstoel vervoerd en hoeven niet plaats te nemen op één 

van de zitplaatsen in de shuttle.  
 De bestuurder staat tijdens de rit in de shuttle en zal niet plaatsnemen op één van de 

zitplaatsen.  
 De alternatieve halteplaats bij de ingang van het HagaZiekenhuis zal niet gemarkeerd worden.  
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Voor de advisering over de mens-/gedragsaspecten van de praktijkproef is gebruikgemaakt van 
de door SWOV opgestelde procedure en bijbehorende risicomatrix (Boele et al., 2015; Hoekstra 
& Mons, 2020). De risico-inventarisatie is door een expertteam (allen SWOV-onderzoekers) met 
de onderstaande expertises uitgevoerd: 
 C. Mons, MSc (psycholoog; expertise cognitieve psychologie, interacties in het verkeer);  
 A.T.G. Hoekstra, MSc (psycholoog; expertise sociale psychologie, interacties in het verkeer); 
 Dr. ir. R.J. Jansen (industrieel ontwerper; expertise mens-productinteractie, cognitieve 

psychologie); 
 K. Kamphuis, MSc (psycholoog; expertise cognitieve psychologie, interacties in het verkeer) 
 Ir. W.J.R. Louwerse (verkeerskundig ingenieur; expertise diepteonderzoek naar 

verkeersongevallen, gekwalificeerd verkeersveiligheidsauditor). 
 
In een brainstorm met deze experts op 9 september 2021 zijn potentiële risico’s in kaart gebracht. 
Deze risico’s zijn naderhand door de individuele experts gescoord. Tabel 3.1 toont de uitgewerkte 
risicomatrix voor deze praktijkproef. De risico’s zijn verdeeld in vijf categorieën: 
1. Risico’s die kunnen spelen bij de toepassing van het (voertuig)systeem.  
2. Risico’s die samenhangen met opleiding en belasting van de bestuurder/toezichthouder.  
3. Risico’s die kunnen spelen bij de interactie tussen het testvoertuig en andere 

verkeersdeelnemers.  
4. Risico’s die samenhangen met de locatie en het moment van de praktijkproef. Hierbij zijn de 

plaats op de weg en de route belangrijke uitgangspunten.  
5. Overige risico’s: risico’s die samenhangen met veranderingen in externe omstandigheden, 

prestatiedruk en incidenten. 
 
De kolommen van de matrix beschrijven het volgende: 
 In de eerste kolom staat het beoordelingscriterium. 
 In de tweede kolom volgt een toelichting op het criterium. De toelichting biedt, zonder een 

volledige dekking van het beoordelingscriterium, een handvat bij het categoriseren van de in 
de brainstorm geïdentificeerde risico’s. 

 In de derde kolom staat aangegeven of het risico van toepassing is op deze praktijkproef. 
Hiervoor is consensus gezocht tussen de experts. 

 In de laatste twee kolommen wordt aangegeven wat de kans is dat het risico zich tot een 
kritische situatie ontwikkelt en wat dan de gevolgen in termen van letsel zijn (* = klein, ** = 
middelgroot en *** = groot). Elke expert heeft hiervoor een individuele inschatting gegeven. 
Voor de uiteindelijke inschatting op kans en gevolg is de modus (de beoordeling die het 
vaakst voorkomt) bepaald.12 

Alle door de experts geconstateerde potentiële risico’s zijn in donkerblauw weergegeven.13 
Risico’s met minstens 2 x 2 sterren zijn aangemerkt als ‘relevant risico’ (RR) en worden in het 
volgende hoofdstuk nader besproken. Als een beoordelingscriterium niet van toepassing is op de 

 
12. Bij een ‘gelijke stand’ in het oordeel van de experts is het hoogst aantal sterren aangehouden. 

13. Wij kunnen niet garanderen dat de genoemde lijst met (potentiële) risico’s uitputtend is. 

3 Risico-inventarisatie 
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praktijkproef, of reeds is afgedekt, is deze in grijsblauw weergegeven. De ‘kans/gevolg’-
beoordeling is niet kwantitatief, en geeft dus geen oordeel over het absolute risico of de 
gevolgen in termen van letsel. De beoordeling wordt gebruikt als indicatie welke risico’s volgens 
de experts het meest relevant zijn.  
 

Tabel 3.1. Risicomatrix zoals ingevuld voor de praktijkproef ‘HagaShuttle – definitieve route’. 

Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

1. Toepassing voertuig(systeem) 

Ontwerp 

Voorziet het ontwerp van het 
voertuig- en/of monitoring-
systeem in de wijze waarop de 
bestuurder of toezichthouder 
het voertuig binnen de proef 
dient te gebruiken 
(bijvoorbeeld: zichtbaarheid 
Human Machine Interface, 
bediening noodknop, 
belemmering/onvoldoende zicht 
vanuit de 
cabine/controlekamer, plaats 
bestuurder in voertuig)? 

De shuttle ziet geen objecten tot 25-35 cm boven 
de grond. Om de bestuurder zicht te geven op wat 
zich vlak voor het voertuig afspeelt zijn aan de 
voor- en achterkant van de shuttle dodehoek-
spiegels gemonteerd. Normaliter worden dergelijke 
spiegels op elke afzonderlijke bestuurder afgesteld, 
waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze een vaste 
zitplaats heeft, wat in de shuttle niet het geval is. 
We zien daarom het risico dat de dodehoekspiegels 
geen optimaal zichtveld geven, waardoor (gevallen) 
medeweggebruikers en/of obstakels bij het 
wegrijden over het hoofd worden gezien, met een 
aanrijding als gevolg. 

* *** 

Bij de aanwezigheid van een rolstoel is er minder 
bewegingsruimte voor de bestuurder, waardoor 
het zichtveld rondom het voertuig beperkt wordt. 
Door slechter zichtveld neemt de kans toe dat de 
bestuurder iets over het hoofd ziet, waarbij het 
risico op een aanrijding bestaat.  

* ** 

De bestuurder wordt 
geacht in het voertuig 
te staan en zich daarbij 
uitsluitend aan de zijde 
van de noodknoppen 
en het bedienings-
paneel te bevinden. We 
zien hierbij drie risico’s.  

Bij een noodstop bestaat 
het risico dat de 
bestuurder onvoldoende 
is beschermd (bijv. dat hij 
om de stang heen slingert 
en daarbij op een 
passagier valt). 

** * 

De kans bestaat dat de 
bestuurders geregeld met 
hun rug tegen het zijraam 
leunen omdat deze positie 
betere ondersteuning 
biedt. Hierdoor zal de 
bestuurder continu het 
hoofd moeten draaien om 
zicht te krijgen op de 
verkeerssituatie voor het 
voertuig en zal de 
bestuurder geen zicht 
hebben op de 
verkeerssituatie aan de 
betreffende zijde van het 
voertuig. Het risico 
bestaat hierdoor dat de 
bestuurder niet (tijdig) zal 
reageren op kritieke 
situaties voor en naast de 
shuttle. (RR 1) 

** ** 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

Door het ontbreken van 
zij- of binnenspiegels 
heeft de bestuurder geen 
gelijktijdig zicht op verkeer 
voor en achter de shuttle. 
Wanneer de bestuurder 
de shuttle tijdens het 
handmatig besturen laat 
remmen, bestaat het 
risico dat hij/zij op dat 
moment geen kennis 
heeft van achterliggend 
verkeer, dat vervolgens op 
de shuttle botst. (RR 2) 

** ** 

Bij handmatige besturing heeft de bestuurder 
twee handen nodig om de controller te bedienen, 
waardoor hij/zij zich niet of slecht kan vasthouden 
aan de daarvoor bedoelde stangen. Bij een 
plotselinge snelheidsverandering bestaat het risico 
dat de bestuurder ten val komt of het eigen 
evenwicht moet corrigeren en zodoende te weinig 
aandacht heeft voor het veilig besturen van het 
voertuig. Dit risico geldt met name op de route 
naar de parkeergarage, omdat de rijsnelheid hier 
18 km/uur kan bedragen. 

* * 

Oneigenlijk gebruik van het 
voertuig(systeem) 

Wordt het voertuig(systeem) 
gebruikt op een manier, plaats 
of tijd die niet past binnen het 
Operational Design Domain 
(ODD) (bijvoorbeeld: het 
systeem in de verkeerde 
omstandigheden (de)activeren)? 

We verwachten dat het voertuig regelmatig 
obstakels zal detecteren en tot stilstand zal 
komen. We zien hierbij het risico dat er vaker dan 
gepland wordt overgeschakeld naar handmatige 
besturing, waardoor de controller sneller zal 
slijten, met als gevolg dat de shuttle 
onbestuurbaar wordt en er een aanrijding 
plaatsvindt.    

* ** 

Mode confusion 

Zijn er maatregelen genomen 
om te voorkomen dat er bij de 
bestuurder gedurende de proef 
onduidelijkheid ontstaat over 
het huidige niveau van 
automatisering?  

De shuttle rijdt automatisch, tenzij er gebruik 
wordt gemaakt van de controller.  n.v.t. n.v.t. 

Transition of control 

Wordt er tijdig een 
waarschuwing gegeven indien 
rijtaken (op afstand) 
overgenomen moeten worden?  

Wanneer het voertuig niet meer in staat is om 
automatisch te rijden (bijvoorbeeld omdat het een 
obstakel detecteert) zal het tot stilstand komen. De 
bestuurder kan vervolgens de besturing handmatig 
overnemen.  

n.v.t. n.v.t. 

Automation surprise 

Kan de 
bestuurder/toezichthouder 
verrast worden door wat het 
voertuig(systeem) doet? 

De shuttle heeft één niveau van automatisering en 
zal dus tijdens de proef niet wisselen tussen 
verschillende niveaus. Wel kan de bestuurder 
verrast worden door een onverwachte noodstop 
van de shuttle of juist het uitblijven daarvan. Dit 
wordt benoemd in andere risico’s en hier niet los 
gescoord. 

n.v.t. n.v.t. 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

Anticiperen 

Kan het voertuig(systeem) 
anticiperen op onverwacht 
gedrag van andere 
weggebruikers? 

De shuttle is niet in staat om op onverwacht gedrag 
van andere weggebruikers te anticiperen. Wel is de 
shuttle in staat om op andere weggebruikers te 
reageren. Het niet kunnen anticiperen op andere 
weggebruikers komt terug in andere risico’s en 
wordt daarom niet los hier gescoord.  

n.v.t. n.v.t. 

Verkeersregels Volgt het voertuig(systeem) de 
verkeersregels en -tekens? 

De shuttle volgt geen (informele) verkeersregels en 
-tekens maar past zijn snelheidsgedrag aan op de 
obstakels die zich in de verschillende zones rondom 
het voertuig bevinden. We zien het risico dat dit 
gedrag tot misverstanden en aanrijdingen met of 
tussen andere verkeersdeelnemers zal leiden; met 
name bij onduidelijkheden over het verlenen van 
voorrang. (RR 3) 

** ** 

2. Bestuurder/toezichthouder 

Ervaring/Opleiding 

Heeft de bestuurder of 
toezichthouder voldoende 
relevante rij- en/of 
monitoringervaring?  

Vrijwilligers vanaf 18 jaar kunnen als bestuurder 
fungeren. We zien hierbij het risico dat een jonge 
bestuurder die pas korte tijd in het bezit is van een 
rijbewijs onvoldoende rijervaring met een 
gemotoriseerd voertuig heeft, alsmede een hogere 
risicoacceptatie om verkeerssituaties juist in te 
schatten. 

* ** 

Heeft de 
bestuurder/toezichthouder een 
opleiding gevolgd waarin ten 
minste behandeld is 
(1) in welke omgevingen/onder 
welke omstandigheden het 
voertuig(systeem) veilig kan 
functioneren, 
(2) welke beperkingen het 
voertuig(systeem) heeft, en 
(3) wat er moet gebeuren na 
een incident (bijvoorbeeld zorg 
voor veiligheid van inzittenden 
en omstanders gedurende de 
afwikkeling van het incident)? 

De bestuurders hebben een cursus gevolg waarin 
deze elementen aan bod komen. n.v.t. n.v.t. 

Heeft de bestuurder of 
toezichthouder praktische 
ervaring met het voertuig- en/of 
monitoringsysteem (inclusief 
het gebruik van noodmiddelen 
zoals een noodknop)?  

De bestuurders volgen eenmalig een driedaagse 
training om met het voertuig te leren omgaan. We 
zien het risico dat de bestuurders hiermee 
onvoldoende praktische ervaring hebben 
opgebouwd om de monitoringtaak goed uit te 
voeren. (RR 4) 

** ** 

De bestuurders worden geacht de noodstopknop in 
te drukken om een kritieke situatie te voorkomen. 
In een optimistisch scenario is de stopafstand ruim 
7 meter. Door deze grote stopafstand bestaat het 
risico dat een botsing niet kan worden voorkomen. 
(RR 5) 

** *** 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

(Rij)geschiktheid 

Is de bestuurder/toezichthouder 
geschikt voor het uitvoeren van 
de vereiste taak of taken 
(bijvoorbeeld: reactietijd, 
risicoschatting, 
taalbeheersing)? 

De lichaamslengte van de bestuurders is niet 
bekend. Hoe kleiner de bestuurder, hoe groter de 
dode hoek aan de voorzijde van het voertuig. 
Wanneer er lange passagiers met hun rug in de 
rijrichting zitten, bestaat het risico dat zij het zicht 
van de bestuurder op de weg dusdanig blokkeren 
dat de bestuurder niet kan anticiperen op een 
noodstop van het voertuig en deze daardoor 
binnen het voertuig op passagiers valt. 

* * 

De bestuurder moet de Engelse taal beheersen om 
foutmeldingen in het voertuig te kunnen lezen. 
Indien de bestuurder de Engelse taal onvoldoende 
beheerst, zien wij het risico dat er gevaarlijke 
situaties ontstaan door misinterpretatie of -
communicatie.  

* * 

Situation 
Awareness 

(Mentale) 
Onderbelasting 

Is de taak (te) weinig belastend 
waardoor de kans op afleiding 
en concentratieverlies bestaat? 

De monitoringtaak zal naar verwachting niet zorgen 
voor (mentale) onderbelasting.  n.v.t. n.v.t. 

(Mentale) 
Overbelasting 

Is de taak (te) belastend 
waardoor de kans op het missen 
van relevante informatie of het 
niet uitvoeren van relevante 
handelingen bestaat 
(bijvoorbeeld: programmering, 
hosting, volgen dienstregeling, 
aansturen te veel voertuigen 
vanuit controlekamer)? 

We zien het risico dat de bestuurder wordt afgeleid 
door vragen van passagiers waardoor hij/zij zich 
onvoldoende op het monitoren van de omgeving 
zal richten en niet of niet op tijd zal ingrijpen in een 
urgente situatie. (RR 6) 

*** ** 

Er wordt verwacht dat de shuttle regelmatig 
obstakels zal detecteren en tot stilstand zal komen, 
waarna de bestuurder de oorzaak van het tot 
stilstand komen dient op te lossen. De bestuurder 
moet na elke onderbreking de verkeerssituatie 
opnieuw in kaart brengen, wat mentaal belastend 
is. We zien bij herhaaldelijke onderbrekingen het 
risico dat de situatie verkeerd wordt ingeschat, met 
een ongeval tot gevolg. (RR 7) 

** ** 

Het is niet duidelijk hoe lang de bestuurders 
aaneengesloten zullen rijden. Indien wordt 
afgeweken van de rij- en rusttijdenwet, zien we het 
risico dat de bestuurders vermoeid raken en 
daardoor de monitoringtaak minder goed 
uitvoeren. (RR 8) 

** ** 

Onvoorziene situaties 

Weet de 
bestuurder/toezichthouder wat 
te doen in geval van 
onvoorziene situaties 
(bijvoorbeeld: overstekende 
dieren/voetgangers/objecten, 
file op het traject, lekke band, 
ziekte of vermoeidheid 
bestuurder, overbezetting 
voertuig)? 

Uit de toegestuurde voertuigspecificaties valt niet 
op te maken hoe effectief de voertuigverwarming is 
voor het verhelpen van beslagen ruiten. In de 
toegestuurde documentatie over bestuurders-
training wordt geen aandacht besteed aan 
condensvorming. Als er bij vochtige 
weersomstandigheden met beslagen ruiten 
gereden wordt, bestaat het risico dat de bestuurder 
door het verminderde zicht niet (tijdig) zal reageren 
op een kritieke situatie. Dit risico is vergroot 
wanneer de batterijcapaciteit beneden 12% komt, 
omdat de bestuurder volgens de documentatie 
geïnstrueerd wordt om de verwarming uit te 
schakelen. 

* ** 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

3. Interactie van andere weggebruikers met het voertuig 

Voorspelbaarheid 

Maakt het voertuig bewegingen 
die afwijken van de 
verwachtingen van andere 
weggebruikers? 

We verwachten dat het 
voertuig regelmatig zal 
(nood)stoppen. Dit kan 
ondanks de 
onderborden 
onverwacht zijn voor 
andere weggebruikers. 
We zien hierbij twee 
risico’s (m.n. voor 
fietsers of 
gemotoriseerde 
tweewielers). 

We zien het risico dat 
andere weggebruikers 
achter op de shuttle 
botsen.  

* ** 

We zien het risico dat 
andere weggebruikers 
met elkaar in conflict 
komen wanneer zij om de 
shuttle heen bewegen of 
voor de shuttle uitwijken. 
(RR 9) 

** ** 

De shuttle kan niet automatisch om obstakels heen 
rijden. De bestuurder zal het voertuig handmatig 
om bijvoorbeeld geparkeerde fietsen heen moeten 
manoeuvreren. Mensen die bekend zijn met de 
omgeving en de shuttle (personeel, bewoners) 
kunnen hierdoor worden verrast, met mogelijke 
conflicten/ongevallen tot gevolg.  

* ** 

Gedragsadaptatie 

Wat is de kans dat andere 
weggebruikers op onwenselijke 
wijze gedrag van automatische 
voertuigen overnemen 
(bijvoorbeeld: te korte volgtijd 
in navolging van platooning 
trucks)? 

We verwachten niet dat andere weggebruikers 
gedrag van de shuttle op onwenselijke wijze 
overnemen.  

n.v.t. n.v.t. 

Uittesten voertuig 

Is er voldoende rekening 
gehouden met de mogelijkheid 
dat andere weggebruikers het 
voertuig uittesten (bijvoorbeeld: 
overige weggebruikers testen of 
het voertuig inderdaad 
automatisch remt)? 

Andere weggebruikers kunnen de shuttle gaan 
testen of er ‘spelletjes mee spelen’ waardoor 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (bijv. 
noodstops met een kop-staartbotsing als gevolg).  

* ** 

Herkenbaar-
heid 

Afleiding en waar-
neembaarheid 

Zijn de kenmerken van het 
voertuig zo opvallend dat 
overige wegverkeer hierdoor 
kan worden afgeleid, dan wel zo 
onopvallend dat andere 
verkeersdeelnemers er overheen 
kijken? 

Het voertuig is uitgerust met AVAS. We verwachten 
dat het voertuig hierdoor ook voor blinden en 
slechtzienden waarneembaar is.   

n.v.t. n.v.t. 

Informatie 

Zijn andere weggebruikers 
geïnformeerd over de aanwezig-
heid van het (gedeeltelijk) 
zelfrijdende voertuig? 

Omwonenden worden o.a. via flyers en 
bewonersavonden geïnformeerd over de 
aanwezigheid van de shuttle. Daarnaast worden en 
shuttle logo’s op de grond en bebording bij de 
ingangen van het gebied geplaatst, waardoor ook 
niet-omwonenden worden geïnformeerd. De 
onderborden met de tekst “kan onverwachts 
remmen en wijkt niet uit!” bieden enige informatie 
over het gedrag van de shuttle.  

n.v.t. n.v.t. 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

4. Locatie en tijden praktijkproef 

Plaats op de weg 

Is de voorgestelde plaats op de 
weg de meest veilige als het 
voertuig mengt met ander 
verkeer (voorbeeld: rijbaan, 
fietspad, afgesloten rijbaan)? 

De voorgestelde plaats op de weg betreft een 
voetgangersgebied (waarin fietsers zijn 
toegestaan). Kwetsbare verkeersdeelnemers 
worden hierin niet fysiek van de shuttle 
gescheiden, waardoor een aanrijding mogelijk grote 
gevolgen kan hebben voor de tegenpartij. Dit 
gegeven is aanleiding voor de andere risico’s en 
wordt daarom hier niet los gescoord.    

n.v.t. n.v.t. 

Route/ 
netwerk 

Omgeving 

Leidt de route-/netwerkkeuze 
tot verhoogd risico gelet op de 
omgeving (op- en afritten, 
weefvakken, drukte, winkels, 
scholen, speeltuinen, etc.) en 
het gebruik van de infrastructuur 
door andere verkeersdeelnemers 
en door het voertuig zelf? 

De shuttle rijdt vlak langs de in-/uitgang van een 
supermarkt. Winkelend publiek dat uit de 
supermarkt komt kan ‘uit het niets’ in de 
reactiezones rondom de shuttle verschijnen. Als 
iemand haaks de supermarkt uitkomt, dan is er al 
een kans op een botsing, als iemand schuin naar 
buiten loopt in de richting van het voertuig, dan is 
een botsing vrijwel onafwendbaar. (RR 10) 

** *** 

Wanneer een tweewieler vanaf de Professor Doctor 
A. Verjaalweg rechtsaf wil slaan terwijl de shuttle 
vanaf de ov-halte Leyenburg langs het gebouw met 
onder andere de supermarkt rijdt en bijna aan de 
bocht richting het ziekenhuis begint, hebben zowel 
de bestuurder als de tweewieler door de hoekgevel 
van het gebouw beperkt tot geen zicht op elkaar. 
Gezien de hoek en de te verwachten snelheid van 
de tweewieler zien wij het risico op een botsing. 
(RR 11) 

** *** 

Wanneer de shuttle op de voorkeurshalte bij de 
ingang van het ziekenhuis halteert beperkt deze het 
zicht en de ruimte van voetgangers die het 
ziekenhuis in- en uitlopen en van (brom-/ 
snor)fietsers die vanaf de Escamplaan richting 
fietsenstalling rijden. We zien daarbij het risico op 
botsingen tussen andere verkeersdeelnemers. Dit 
risico geldt in het bijzonder voor slechtzienden. (RR 
12) 

** ** 

Wanneer  de shuttle vanuit de alternatieve halte 
vanaf het ziekenhuis vertrekt, maakt hij een voor 
andere weggebruikers onvoorspelbare beweging 
naar links. De shuttle reageert hierbij niet op 
verkeersdeelnemers achter het midden van het 
voertuig en ook de bestuurder heeft geen goed 
zicht op de situatie. We zien daarom het risico op 
een dodehoekongeval. (RR 13) 

** ** 

Snelheidslimiet 

Is de snelheid van het voertuig 
passend gezien de geldende 
snelheidslimiet(en), dan wel de 
snelheden die er daadwerkelijk 
gereden worden (bijvoorbeeld: 
niet te langzaam of te snel voor 
de omstandigheden)? 

De shuttle rijdt met maximaal 8 km/uur op de route 
door het voetgangersgebied en met maximaal 18 
km/uur op de route naar de parkeergarage. De 
snelheid is daarmee conform de limiet en 
vergelijkbaar met die van andere 
verkeersdeelnemers op de betreffende routes.  

n.v.t. n.v.t. 
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Beoordelingscriteria 
Toelichting op 
beoordelingscriteria Toepassing op deze praktijkproef Kans Gevolg 

Externe omstandigheden (weer 
en verkeer) 

Zijn de omstandigheden 
waaronder wel/niet gereden 
wordt duidelijk gedefinieerd?  

Op het SWOV-formulier wordt aangegeven dat er 
niet meer gereden zal worden bij neerslag van 
meer dan 30 mm/uur. Ook onder deze grens 
spreken we echter nog steeds van een zware 
regenbui. Door de positie van de bestuurder ten 
opzichte van het gewiste deel van de ruit zien wij 
het risico dat de bestuurder al bij minder sterke 
regen onvoldoende zicht heeft op de 
verkeerssituatie schuin links en schuin rechts voor 
de shuttle. 

* ** 

5. Overig 

Verandering in externe 
omstandigheden 

Is duidelijk vastgelegd wanneer 
en door wie besloten wordt om 
de proef (tijdelijk) te staken bij 
veranderingen in externe 
omstandigheden (weer en 
verkeer)?  

Er is duidelijk vastgelegd bij welke externe 
omstandigheden de proef (tijdelijk) wordt gestaakt. 
Bij twijfel over de externe omstandigheden overlegt 
de bestuurder met HTM.  

n.v.t. n.v.t. 

Prestatiedruk 

Is duidelijk beschreven hoe 
prestatiedruk en de daaruit 
voortvloeiende risico’s 
voorkomen kunnen worden? 
(bijvoorbeeld: is vastgelegd hoe 
en door wie er op wordt 
toegezien dat de formeel 
vastgelegde protocollen in de 
praktijk worden nageleefd? 
Denk aan het overslaan van 
pauzes om extra data te 
verzamelen of het nalatig 
omgaan met veiligheids-
protocollen om de proef te laten 
slagen.) 

We zien hierbij het risico dat er door prestatiedruk 
wordt overgeschakeld op handmatige besturing, 
om het frequente verlagen van de snelheid en tot 
stilstand komen het voertuig te voorkomen. Gezien 
de drukte in het voetgangersgebied en het 
beperkte zicht van de bestuurder zien wij het risico 
dat hij onvoldoende zicht op de verkeerssituatie 
heeft, met een aanrijding als gevolg. Dit risico 
wordt versterkt wanneer er sneller dan 8 km/uur 
wordt gereden. (RR 14) 

** ** 

Incidenten 

Is duidelijk vastgelegd wat de 
verschillende betrokkenen 
(projectleiding, RDW, 
wegbeheerder, SWOV, etc.) 
moeten doen in geval van 
incidenten?  

Er is een duidelijk protocol voor incidenten. Wij 
gaan er dan ook van uit dat de proef na incidenten 
stil wordt gelegd en pas wordt hervat nadat is 
vastgesteld dat dit onder veilige omstandigheden 
gebeurt. 

n.v.t. n.v.t. 
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In dit hoofdstuk worden de veertien relevante risico’s (in de matrix aangeduid met ‘RR’) 
uitgebreider besproken. Dit zijn de risico’s met een score van minstens 2 x 2 sterren (‘kans’ x 
‘gevolg’). De risico’s hebben betrekking op de rol van de bestuurder (Paragraaf 4.1), het 
onvoorspelbare gedrag van het voertuig (Paragraaf 4.2) en een aantal specifieke onderdelen van 
de route (Paragraaf 4.3).  

4.1 De rol van de bestuurder (RR 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14) 

4.1.1 De ervaring van de bestuurder (RR 4) 
Bestuurders mogen de shuttle besturen nadat ze een driedaagse cursus hebben gevolgd om met 
het voertuig te leren omgaan. Hoewel de trainer al bij verschillende praktijkproeven ervaring 
heeft opgedaan, geldt dit niet noodzakelijkerwijs voor de overige bestuurders. We zien het risico 
dat er tijdens de training onvoldoende praktische ervaring kan worden opgebouwd. Het gaat 
daarbij niet zozeer om de besturing van het voertuig (de werking van het bedieningspaneel en de 
controller), maar om een gebrek aan ervaring met het monitoren van de verkeerssituatie en de 
beperkingen van het voertuig. Onvoldoende ervaring op dit terrein heeft potentieel ernstige 
gevolgen als kritieke situaties niet worden opgemerkt of er niet adequaat wordt gereageerd. Dit 
risico is tevens van invloed op de risico’s in de volgende sub-paragrafen.  

4.1.2 De zichtvelden van de bestuurder (RR 1, 2) 
We zien het risico dat de zichtvelden van de bestuurder dusdanig beperkt zijn dat hij onvoldoende 
zicht heeft op de verkeerssituatie. Het voertuig is niet gebouwd om handmatig bestuurd te worden 
en heeft daarom geen vaste bestuurdersplaats. De bestuurder wordt geacht aan de zijde van de 
noodknoppen en het bedieningspaneel te staan. Bij eerdere praktijkproeven met vergelijkbare 
voertuigen is gebleken dat bestuurders regelmatig met hun rug tegen het zijraam leunen, 
waarschijnlijk omdat deze positie meer ondersteuning biedt bij het balanshouden en een eventuele 
noodstop. Het nadeel van deze positie is dat de bestuurder op weg naar de ingang van het 
HagaZiekenhuis het hoofd naar rechts (indien er richting de ov-halte Leyenburg wordt gereden: 
naar links) moet draaien om zicht te krijgen op de verkeerssituatie in de rijrichting van de shuttle. 
Het zicht op de verkeerssituatie rechts (indien er richting de ov-halte Leyenburg wordt gereden: 
links) voor en naast de shuttle is in deze positie zeer beperkt. Hierdoor kan de bestuurder de 
verkeerssituatie mogelijk onvoldoende monitoren en bestaat het risico dat hij niet (of niet op 
tijd) reageert op kritieke situaties. Bijvoorbeeld wanneer de shuttle schuin over het plein rijdt. De 
bestuurder heeft dan, wanneer hij tegen het zijraam leunt, in beide rijrichtingen geen of zeer 
beperkt zicht op verkeer dat vanaf de zijde van de ov-halte Leyenburg het plein oversteekt 
(bijvoorbeeld om de fietsenstalling te bereiken). Met name (snor)fietsen kunnen de shuttle op 
hoog tempo naderen met een noodstop of botsing tot gevolg.  
 
Het zichtveld van de bestuurder wordt verder beperkt door het ontbreken van zij- of binnen-
spiegels. We zien hierdoor met name bij het handmatig besturen van de shuttle een risico, omdat 
de bestuurder geen gelijktijdig zicht heeft op de verkeerssituatie achter de shuttle. Het risico 

4 Duiding van de relevante risico’s 
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bestaat dat de bestuurder, net als de shuttle, bij het remmen geen kennis heeft van 
achterliggende verkeer, dat vervolgens op de shuttle botst.  

4.1.3 De mentale belasting van de bestuurder (RR 6, 7, 8, 14) 
De shuttle rijdt over een plein waar verschillende verkeersdeelnemers met elkaar mengen en 
verkeersstromen door elkaar lopen. Gezien de aard van de omgeving verwachten we dat de 
shuttle regelmatig obstakels in zijn detectiezones zal detecteren en de rijsnelheid zal verlagen of 
zelfs tot stilstand zal komen; regelmatiger dan bij de voorgaande praktijkproef ‘HagaShuttle’ het 
geval was. Dit heeft zowel consequentie voor het situatiebewustzijn van de bestuurder als voor 
de verwachtingen van overig verkeer (zie Paragraaf 4.2). Met name het tot stilstand komen kan 
mentaal belastend zijn voor de bestuurder. De bestuurder wordt namelijk geacht om de oorzaak 
van het tot stilstand komen te achterhalen en, indien nodig, op te lossen. Tijdens deze onder-
brekingen blijft de verkeerssituatie om het voertuig heen echter aan verandering onderhevig, 
waardoor de bestuurder gedurende deze periodes andere weggebruikers makkelijker uit het oog 
zal verliezen. De bestuurder moet na elke onderbreking de verkeerssituatie opnieuw in kaart 
brengen. De mentale belasting van de bestuurder kan verder toenemen als passagiers vragen 
stellen (bijvoorbeeld over het oponthoud) of een praatje willen maken. Bij eerdere praktijkproeven 
met vergelijkbare voertuigen is gebleken dat bestuurders ondanks de expliciete instructie dit niet 
te doen regelmatig tijdens de rit met passagiers praatten. Echter, ook als de bestuurder niet 
reageert kunnen vragen en opmerkingen van passagiers afleidend zijn. Daarnaast is niet duidelijk 
hoelang de bestuurders aaneengesloten zullen rijden en of de rij- en rusttijdenwet wordt 
aangehouden. Wanneer er lang achter elkaar wordt gereden kan het situatiebewustzijn door 
vermoeidheid verder afnemen. We zien het risico dat de bestuurder uit ‘the loop’ raakt, te traag 
reageert, of verkeersdeelnemers over het hoofd ziet, wat ernstige gevolgen kan hebben. 
Bijvoorbeeld als zich aan de voorzijde een gevallen kind of klein dier bevindt. Beide worden niet 
door het voertuig gedetecteerd. Indien de bestuurder hen niet opmerkt in de dodehoekspiegel 
kunnen zij worden overreden. Een ander voorbeeld is een verkeersdeelnemer die rakelings 
schuin achter het voertuig kruist. Ook deze wordt niet door het voertuig gedetecteerd en kan 
door de uitzwenkende shuttle worden geraakt.  
 
We achten het tevens aannemelijk dat de bestuurder door het veelvuldig verlagen van de snelheid 
en het tot stilstand komen van de shuttle nog een andere vorm van mentale belasting ervaart, 
namelijk prestatiedruk. We zien hierbij het risico dat de bestuurder bijvoorbeeld door geïrriteerde 
passagiers of medeweggebruikers onterecht besluit het voertuig handmatig te besturen. Gezien 
de verwachte drukte in het gebied, in combinatie met de beperkte zichtvelden van de bestuurder 
(beschreven in Paragraaf 4.1.2) zien wij het risico dat de bestuurder onvoldoende overzicht over 
de verkeerssituatie kan bewaren, met aanrijdingen tot gevolg. Dit risico wordt versterkt als de 
bestuurder al dan niet bewust sneller dan 8 km/uur rijdt, bijvoorbeeld om tijd goed te maken of 
omdat hij niet zonder nadrukkelijk van de weg af te kijken doorheeft met welke snelheid hij rijdt 
(de snelheid wordt immers op het bedieningspaneel getoond en niet zoals bij een conventioneel 
voertuig op een display onder de voorruit).  

4.1.4 Het gebruik van de noodremknop (RR 5) 
De bestuurders worden geacht de noodremknop in te drukken om een urgente kritieke situatie 
te voorkomen (bijvoorbeeld als het systeem zijn grenzen bereikt). Rekening houdend met de 
reactie- en beweegtijd van de bestuurder en de relatief lange remreactietijd van het voertuig 
bedraagt de stopafstand bij een noodstop in een optimistisch scenario ruim 7 meter. Dit is 
ongeveer 4 meter langer dan als het voertuig automatisch zou hebben geremd (zie Paragraaf 
2.2.1). Bij eerdere praktijkproeven met vergelijkbare voertuigen is gebleken dat de bestuurders 
bij het opmerken van een kritieke verkeerssituatie niet altijd meteen ingrepen, omdat zij 
verwachtten dat het voertuig nog zou reageren (het ontstaan van dergelijke onjuiste verwachtings-
patronen is beschreven in een studie van Victor et al., 2018). Hierdoor zal de stopafstand in de 
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praktijk nog groter zijn. Door de grote stopafstand bestaat het risico dat de bestuurder een 
aanrijding niet kan voorkomen. 

4.2 Onvoorspelbaar gedrag van het voertuig (RR 3, 9) 
Zoals eerder genoemd (zie Paragraaf 4.1.3), verwachten we dat het voertuig regelmatig de 
rijsnelheid zal verlagen of zelfs tot stilstand zal komen. De shuttle past zijn snelheidsgedrag 
namelijk aan op de verkeersdeelnemers en obstakels die zich in de verschillende detectiezones 
bevinden en volgt daarbij geen (informele) verkeersregels of -tekens. Het voertuig kan hierdoor 
onvoorspelbaar zijn voor andere verkeersdeelnemers. Uit onderzoek blijkt dat deze onvoorspel-
baarheid kan resulteren in (bijna-)ongevallen (Madigan et al., 2019; Dixit et al., 2016). De shuttle 
zal bijvoorbeeld pas vaart minderen voor verkeer van rechts als dit zich binnen drie meter naast 
de shuttle bevindt en niet daarvoor al kunnen anticiperen op de lichaamstaal van de verkeers-
gebruiker. Anderzijds zal de shuttle vaart minderen, stoppen of zelfs een noodstop uitvoeren 
voor verkeer van links of een geparkeerde fiets tot 3 meter naast het voertuig. Ook reageert de 
shuttle niet volgens sociale normen zoals ‘een stapje opzij doen’ zodat men elkaar kan passeren. 
Deze slecht voorspelbare gedragingen kunnen erin resulteren dat andere verkeersdeelnemers 
met elkaar in conflict komen wanneer zij uitwijkmanoeuvres maken of om de shuttle heen 
bewegen en daarbij het zicht op elkaar geblokkeerd wordt door de shuttle of andere objecten. 
Bijvoorbeeld wanneer de shuttle schuin over het plein komt aanrijden in de richting van de ov-
halte Leyenburg en er een (brom-/snor)fietser vanaf de Professor Doctor A. Verjaalweg of langs 
het gebouw met de supermarkt richting de fietsenstalling beweegt. Het risico bestaat dat de 
(brom-/ snor)fietser zal uitwijken en in conflict komt met verkeer dat de shuttle inhaalt of vanaf 
de ov-halte Leyenburg komt (zie Afbeelding 4.1). De onderborden met de tekst “kan onverwachts 
stoppen en wijkt niet uit” bieden enige informatie over het gedrag van de shuttle. De onvoorspel-
baarheid van het gedrag van de shuttle wordt op deze manier echter onvolledig overgebracht. 
Daarnaast is het aannemelijk dat niet alle verkeersdeelnemers de borden zullen lezen.  
 

Afbeelding 4.1. 

Voorbeeldsituatie van een 

conflict tussen andere 

verkeersdeelnemers n.a.v. 

onvoorspelbaar gedrag van de 

shuttle.  
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4.3 Specifieke onderdelen van de route (RR 10, 11, 12, 13)  

4.3.1 De uitgang van de supermarkt (RR 10) 
De shuttle rijdt vlak langs de in-/uitgang van de supermarkt SPAR (‘Ingang Supermarkt’ in Bijlage A). 
Winkelend publiek dat uit de supermarkt komt kan ‘uit het niets’ in de reactiezones rondom de 
shuttle verschijnen, waardoor het voertuig weinig tijd heeft om zijn snelheid te verlagen.14 
Rekening houdend met de (rem)reactietijd van de shuttle heeft deze bij een snelheid van 8 
km/uur en een remvertraging van 5 m/s2 een stopafstand van ongeveer 3,3 meter. Dit betekent 
dat het risico op een botsing bestaat als iemand haaks de supermarkt uitkomt en daarbij niet 
alert is op de (potentiële) aanwezigheid van een shuttle. Als iemand schuin naar buiten loopt in 
de richting van het voertuig, dan is een aanrijding vrijwel onafwendbaar. Bij een dergelijke 
noodstop bestaat tevens het risico dat een andere verkeersdeelnemer achterop de shuttle botst.  

4.3.2 De bocht aan de zijde van de Professor Doctor A. Verjaalweg (RR 11) 
Wanneer een tweewieler vanaf de Professor Doctor A. Verjaalweg rechtsaf wil slaan terwijl de 
shuttle vanaf de ov-halte Leyenburg langs het gebouw met onder andere de supermarkt rijdt en 
bijna aan de bocht richting het ziekenhuis begint, hebben zowel de bestuurder als de tweewieler 
door de hoekgevel van het gebouw beperkt tot geen zicht op elkaar (zie Afbeelding 4.2). Ook de 
lidars van de shuttle zullen naar verwachting in eerste instantie geblokkeerd worden door de 
gevel. Als de tweewieler sneller gaat dan 8,5 km/uur, wat gezien de gemiddelde fietssnelheid van 
18 km/uur (CROW, 2010) aannemelijk is, dan zal de shuttle nog niet begonnen zijn met remmen 
tegen de tijd dat de medeweggebruiker de shuttle heeft bereikt. Gezien het formaat van de 
shuttle en het feit dat de shuttle niet kan uitwijken is een botsing vrijwel onafwendbaar.  
 

Afbeelding 4.2. Verduidelijking 

van de situatie bij de bocht aan 

de zijde van de Professor 

Doctor A. Verjaalweg. De 

blauwe zones betreffen de 

reactiezones zoals beschreven 

in Afbeelding 2.1. 

  

 

 
14  Reclameborden bij de uitgang van de SPAR maskeren potentieel de aanwezigheid van publiek dat uit de supermarkt 

komt. 
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4.3.3 De halteplaats bij de ingang van het ziekenhuis (RR 12) 
De voorkeurshalte van de shuttle bevindt zich vlak bij de ingang van het HagaZiekenhuis (‘Halte 
Ziekenhuis’ in Bijlage A). Dit is naar verwachting een drukke locatie aangezien voetgangers uit alle 
richtingen het ziekenhuis in en uit zullen lopen en er (brom-/snor)fietsers vanaf de Escamplaan 
richting de fietsenstalling (of andersom) kunnen rijden. Door de aanwezigheid van de shuttle 
wordt zowel het zicht van andere verkeersdeelnemers als de ruimte beperkt. We zien hierdoor 
het risico dat andere verkeersdeelnemers met elkaar zullen botsen. Dit risico geldt in het 
bijzonder voor blinden en slechtzienden die de oogpolikliniek van het ziekenhuis bezoeken.  

4.3.4 De alternatieve halte bij de ingang van het ziekenhuis (RR 13) 
Wanneer de shuttle de alternatieve halte bij de ingang van het HagaZiekenhuis verlaat maakt hij, 
zonder een voor andere weggebruikers aanwijsbare reden, een beweging naar links. De beweging is 
vergelijkbaar met een rijstrookwisseling (zie Afbeelding 4.3). De shuttle houdt hierbij geen rekening 
met verkeersdeelnemers die komen aanrijden vanuit de richting van de Escamplaan. Ook de 
bestuurder heeft door het ontbreken van zij- en binnenspiegels beperkt tot geen zicht op wat 
zich achter het voertuig afspeelt. We zien hierdoor het risico op een dodehoekongeval met 
aanrijdende (brom-/snor)fietsers.  
 

Afbeelding 4.3. Verduidelijking 

van de situatie bij de 

alternatieve halte bij de ingang 

van het ziekenhuis.  
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In dit rapport heeft SWOV mogelijke risicofactoren in de interactie tussen het voertuig, de 
bestuurder en andere verkeersdeelnemers in de beoogde verkeersomgeving in kaart gebracht 
voor de praktijkproef ‘HagaShuttle – definitieve route’. Paragraaf 5.1 bevat het advies met 
betrekking tot het verlenen van een ontheffing voor de praktijkproef. Daarnaast worden er 
leerkansen (Paragraaf 5.2) en aandachtspunten bij een bredere uitrol (Paragraaf 5.3) beschreven. 

5.1 Advies 
Er zijn veertien risico’s geconstateerd met een score van twee of meer sterren op zowel ‘kans’ als 
‘gevolg’. Deze relevante risico’s hebben betrekking op de rol van de bestuurder (ervaring, 
zichtvelden, mentale belasting, het gebruik van de noodremknop), het onvoorspelbare gedrag 
van het voertuig en een aantal specifieke onderdelen van de route.  
 
SWOV adviseert de RDW, ten behoeve van de verkeersveiligheid, erop toe te zien dat er concrete 
mitigerende maatregelen worden getroffen voor alle in Hoofdstuk 4 beschreven risico’s en pas 
ontheffing te verlenen wanneer de RDW heeft kunnen vaststellen dat de door de aanvrager 
getroffen mitigerende maatregelen voldoende zijn om de risico’s beheersbaar te maken. 
 
Tot slot wil SWOV benadrukken dat de lijst met risico’s niet uitputtend is en dat niet alle risico’s 
geheel weggenomen kunnen worden. Het experimenteren met innovatieve vervoerswijzen op de 
openbare weg zal altijd gepaard gaan met een bepaalde mate van risico. 

5.2 Kennisvragen 
SWOV ziet bij deze proef een aantal kennisvragen, gerelateerd aan de interactie tussen de shuttle 
en andere verkeersdeelnemers. Er kan gedacht worden aan vragen zoals:  
 Hoe reageren andere verkeersdeelnemers op de shuttle?  
 Hoe functioneert de shuttle in een omgeving met veel voetgangers? 
 Welke incidenten komen met welke frequentie voor? 
 Welke verwachtingspatronen ontstaan er bij andere verkeersdeelnemers wanneer de shuttle 

regelmatig tot stilstand afremt? 
 Hoe groot is de mentale belasting van de bestuurder? 
 Hoe is het kijkgedrag van de bestuurder voorafgaand aan situaties waarbij de shuttle tot 

stilstand is gekomen? 

5 Conclusie 
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5.3 Aandachtspunten 
De shuttle is niet in staat om verkeerstekens te lezen of (formele) verkeersregels toe te passen. 
Het gedrag van de shuttle wijkt daarmee af van dat van andere verkeersgebruikers, wat tot 
verwarring en gevaarlijke situaties kan leiden. Het is daarom belangrijk om de interacties tussen 
de shuttle en andere verkeersdeelnemers te monitoren en te evalueren. Bij toekomstige proeven 
moet worden bedacht hoe wenselijk het is om automatische voertuigen op de openbare weg toe 
te laten die zich niet kunnen houden aan de algemeen geldende verkeersregels. Dit geldt in het 
bijzonder als er in toekomstige proeven buiten een voetgangersgebied automatisch wordt 
gereden en de shuttle op grotere schaal met gemotoriseerd verkeerkeer zal interacteren.  
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Bijlage A Definitieve route HagaShuttle 
 
De afbeelding is overgenomen van het Haagse Shuttle-document ‘210819 Bijlage 2 Dwarsprofiel Route Hagashuttle’ en bewerkt door SWOV (bijgesneden en labels toegevoegd). 
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