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In 2021 heeft bij zes basisteams van de politie een proef plaatsgevonden met het gebruik van 
blauwe optische (licht)signalen op fietsen van de ‘bike patrols’. SWOV heeft deze proef 
geëvalueerd. Dit betrof een kleinschalige, kwalitatieve studie, uitsluitend gebaseerd op de 
zelfgerapporteerde ervaringen van de deelnemende politiebikers. De studie bestond uit vier 
onderdelen:  
1. analyse van de ervaringen met optische signalen op politiefietsen in het buitenland; 
2. een online-vragenlijst onder deelnemers aan de proef; 
3. verdiepende interviews met een deel van de deelnemers; 
4. een online-bijeenkomst met de enkele trekkers van de proef bij de zes basisteams.  
 
Het optische signaal in de proef bestond uit een lamp met drie led-lichtjes die op het stuur was 
bevestigd. De twee buitenste lichtjes geven blauw licht en het middelste is een fel wit licht. Het 
achterlicht bestond uit een vergelijkbare configuratie, maar dan met in het midden een knipperend 
rood licht. Bij de evaluatie is gekeken naar het effect van deze optische signalen op de zichtbaarheid 
en herkenbaarheid van de politiebikers, hun inzetbaarheid, de verkeersveiligheid en op reacties 
van burgers. Ook is gekeken naar de ervaringen met de technische aspecten van signalen. 

Internationale ervaringen 
De informatie over het gebruik van optische signalen door politiebikers in andere landen was 
zeer beperkt. Van de ongeveer 30 landen die de 'Liaison Internationale Innovatie’ van de politie 
per e-mail had benaderd, hebben er 18 gereageerd. Daarvan gaven er 5 aan optische signalen op 
politiefietsen te (mogen) gebruiken: Australië, België, Bulgarije, de Verenigde Staten en Zweden. 
De verstrekte informatie ging grotendeels over waar de signalen werden toegepast en/of welk 
systeem werd gebruikt. Er werd geen objectieve informatie gegeven over het effect van het 
gebruik van optische signalen. Een gerichte zoektocht op internet leverde nauwelijks aanvullende 
informatie op.  

Ervaringen tijdens de proef  
Alle 34 deelnemers aan de proef hebben een vragenlijst gekregen om de ervaringen met het 
gebruik van optische signalen te inventariseren. In totaal hebben 24 deelnemers de vragenlijst 
volledig ingevuld. Daarvan hadden 21 bikers de optische signalen tijdens de proefperiode 
daadwerkelijk gebruikt, 17 van hen maximaal 5 keer. Met 4 politiebikers is een verdiepend 
interview gehouden. In 2 afsluitende online-bijeenkomsten zijn tot slot de belangrijkste conclusies 
gepresenteerd en werden de in totaal 7 deelnemers aan deze bijeenkomsten gevraagd te 
reageren. Van 1 biker zijn schriftelijke aanvullingen ontvangen. De op deze wijze verzamelde 
informatie laat het volgende beeld zien.  
 
Zichtbaarheid en herkenbaarheid 
Volgens de politiebikers komen de optische signalen de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de 
politiebiker ten goede. De politiebiker en de fiets worden volgens hen eerder gezien door collega’s, 
cameratoezicht, overige verkeersdeelnemers en hulpdiensten, zowel tijdens het fietsen als bij 
incidenten ter plaatse. 

Samenvatting 
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Inzetbaarheid 
Het gebruik van de optische signalen op de fiets kan de efficiëntie van operaties en daarmee de 
inzetbaarheid van de bikers vergroten. Zo is in sommige gevallen een fiets met optische signalen 
voldoende om een incident af te zetten en een veilige werkruimte te creëren. Zonder optische 
signalen zou hiervoor een politieauto met bemensing moeten worden opgeroepen.  
 
Reacties burgers 
Reacties van verkeersdeelnemers en omstanders ter plaatse worden overwegend als positief 
ervaren en hebben vaak betrekking op de verbeterde zichtbaarheid van de agent. Er werden 
geen boze of agressieve reacties gemeld. 
 
Verkeersveiligheid 
Het effect op de verkeersveiligheid, zoals dit door de politiebikers zelf is ervaren, is niet eenduidig. 
Enerzijds zeggen politiebikers vaak meer ruimte te krijgen. Ook zouden verkeersdeelnemers 
volgens hen meer tijd krijgen om te reageren, omdat de bikers zichtbaarder en herkenbaarder zijn. 
Ze zien de agent(en) eerder aankomen en worden zo eerder geattendeerd op een potentieel 
gevaarlijke situatie. Dit alles komt de verkeersveiligheid in principe ten goede. Anderzijds bestaat 
bij sommige bikers de zorg dat andere verkeersdeelnemers niet goed weten hoe ze moeten 
reageren op een fiets met optische signalen, waardoor ze zich mogelijk onzeker en onveilig gaan 
gedragen. Verder zeggen relatief veel bikers soms voorrang te nemen als ze met optische signalen 
fietsen. Het voeren van de blauwe optische signalen maakte de fiets echter geen voorrangsvoertuig. 
De instructie was dan ook om defensief te rijden, de veiligheid niet in gevaar te brengen en 
voorrang nemen te vermijden. Mogelijk leidt dit tot verwarring bij de bikers. Ook is het mogelijk 
dat het voor andere verkeersdeelnemers niet duidelijk is of de bikers met optische signalen 
voorrang hebben. Dit soort onduidelijkheden kunnen de verkeersveiligheid benadelen. De meeste 
bikers geven aan dat ze het voor zichzelf en voor anderen met optische signalen over het algemeen 
even veilig vinden als zonder.  
 
Technische aspecten 
Het systeem dat tijdens de pilot gebruikt is, is volgens de politiebikers makkelijk in gebruik en 
werkt over het algemeen naar behoren. Wel wordt gemeld dat het rode, knipperende achterlicht 
erg (te) fel is, waardoor achterliggers verblind kunnen worden. Dit zou volgens de politiebikers 
opgelost kunnen worden door het licht minder fel en vast brandend te maken. Verder wordt 
aangegeven dat een los systeem dat gemakkelijk oplaadbaar is, te verkiezen is boven een aan de 
fiets gekoppeld systeem. Andere technische verbeterpunten zijn volgens de bikers het aanbrengen 
van blauwe verlichting aan de zijkanten van de fiets zodat de fiets ook vanaf de zijkant zichtbaarder 
is, het afzonderlijk bedienbaar maken van de drie led-lichtjes, omdat in het donker het blauwe 
licht wegvalt tegen het felle witte licht, en het verminderen en beter beschermen van de 
bedrading van het systeem.  

Eindconclusies 
Zoals aangegeven komen de resultaten van deze studie uitsluitend voort uit subjectieve informatie 
van de bikers zelf, die bovendien nog relatief weinig ervaring hebben kunnen opdoen met het 
voeren van de optische signalen. De informatie van politieorganisaties in andere landen was 
helaas beperkt en verschafte geen verdere (wetenschappelijke) onderbouwing voor eventuele 
effecten. Dit betekent dat de wetenschappelijke basis voor de conclusies hieronder, en daarmee 
ook de reikwijdte ervan, beperkt is.  

 
 De zelfgerapporteerde ervaringen van de politiebikers wijzen erop dat het voeren van optische 

signalen op politiefietsen in daarvoor geëigende situaties, de zichtbaarheid en de herkenbaar-
heid van politiebikers verbetert, zowel voor andere verkeersdeelnemers als onderling en 
zowel tijdens het rijden in het verkeer als bij incidenten ter plaatse. Dit helpt onder andere 
om een veilige werkruimte te creëren.  
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 De ervaringen van de politiebikers wijzen er ook op dat het voeren van optische signalen de 
inzetbaarheid en daarmee de capaciteit van de politie ten goede komt. Het met de fiets 
afzetten van situaties voorkomt bijvoorbeeld dat hiervoor een dienstvoertuig ingeschakeld 
moet worden; deze agenten kunnen dan elders worden ingezet.   

 
 De ervaringen van de politiebikers wijzen er verder op dat het effect op de verkeersveiligheid 

in sommige situaties vermoedelijk positief is en in andere situaties mogelijk negatief. Het blijft 
daarom onduidelijk of het voeren van optische signalen de verkeersveiligheid uiteindelijk 
verslechtert of verbetert. Punt van aandacht zijn de gedragsregels voor de politiebikers bij het 
voeren van optische signalen, met name op het gebied van voorrang. Daarnaast is het van 
belang te zorgen dat andere verkeersdeelnemers weten hoe zij veilig kunnen reageren op 
politiebikers met optische signalen. Mocht het tot grootschalige invoering komen, dan kan 
gerichte voorlichting, naast uiteraard gewenning, hieraan bijdragen.  

 
 Tot slot laten de ervaringen van de bikers zien dat bij eventuele landelijke invoering goed 

gekeken moet worden naar het te gebruiken technische systeem. Met name op het gebied 
van de verlichting zelf (het felle knipperende rode achterlicht en het bij donker wegvallen van 
het blauwe licht door het felle witte licht) en op het gebied van de kwetsbare bedrading, 
lijken verbeteringen ten opzichte van het nu gebruikte systeem wenselijk. 
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Police biker experience in using optical signals; A questionnaire and interview study 
 
In 2021, six core police teams participated in a pilot in which they used blue, optical (light) signals 
on bike patrol bicycles. SWOV evaluated the pilot in a small-scale, qualitative study exclusively 
based on self-reported experiences of the participating police bikers. The study consisted of four 
components:  
1. analysis of the experiences in using optical signals on police bicycles abroad; 
2. an on-line questionnaire distributed among the pilot participants; 
3. in-depth interviews with four of the participants; 
4. an on-line meeting with some of the pilot pioneers in the six core teams.  
 
In the pilot, the optical signal consisted of a lamp with three led lights that was fixed to the 
handlebars. The two outermost lights are blue, while the middle one is a bright white light. Apart 
from the blinking red light in the middle, the taillight consisted of a similar configuration. The 
effect of these optical signals on visibility and recognisability of police bikers, deployment of 
police bikers, road safety and citizens’ reactions were evaluated. Experiences with the technical 
aspects of the signals were also looked at. 

International experiences 
Information about the use of optical signals by police bikers abroad was very limited. Of the 
approximately 30 countries emailed by the police’s ‘International Liaison Innovation’, 18 responded. 
Five of them replied they used/were allowed to use optical signals on police bikes: Australia, 
Belgium, Bulgaria, the United States and Sweden. The information that was supplied mostly 
concerned the location where the signals were used and/or which system was used. No objective 
information was supplied about the effect of the use of optical signals. A targeted internet search 
did not result in much more additional information. 

Experiences during the pilot  
All 34 participants in the pilot received a questionnaire to take stock of their experience in using 
optical signals. The questionnaire was completed by 24 of them. During the trial period, 21 bikers 
actually used the optical signals, of whom 17 bikers used them up to five times. An in-depth 
interview was held with four police bikers. In two final online meetings, the main conclusions 
were presented and the seven present police bikers were asked to respond. One biker supplied 
additional information in writing. The information gathered resulted in the following picture. 
 
Visibility and recognisability 
The police bikers indicate that the optical signals benefit visibility and recognisability of police 
bikers. Police bikers (and their bikes) are spotted sooner by colleagues, surveillance cameras, 
other road users and emergency services, both while cycling and at incident scenes. 
 

Summary 
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Deployment 
The use of optical bicycle signals may increase the efficiency of operations and thus biker 
deployment. In some cases, for instance, a bicycle with optical signals suffices to cordon off an 
incident scene and create a safe working space. Without optical signals, a manned police car 
would have to be called in. 
 
Citizen reactions 
Reactions of road users and bystanders at the scene are mostly considered positive and often 
concern the police officer’s improved visibility. No angry or aggressive reactions were reported. 
 
Road safety 
The road safety effect, as experienced by the police bikers themselves, is not unequivocal. On the 
one hand, police bikers report being given more room. Moreover, according to the police bikers, 
road users have more time to react, since the bikers are more visible and recognisable. They see 
the police officer(s) sooner and they are thereby alerted to a potentially hazardous situation. In 
principle, these benefits will improve road safety. On the other hand, some bikers are concerned 
that other road users might not know how to adequately react to a bicycle with optical signals, 
which might result in indecisive and unsafe behaviour. Furthermore, relatively many bikers say 
they are inclined to assume right of way when cycling with optical signals, even though their 
bikes are not legally considered priority vehicles. They were therefore instructed to cycle 
defensively, not to jeopardise safety, and to avoid taking priority. This may have confused the 
bikers. It may also be that other road users do not know whether bikers with optical signal have 
right of way. These kinds of uncertainties may have a negative effect on road safety. Generally, 
with or without optical signals, most bikers report the same degree of safety for themselves and 
others. 
 
Technical aspects 
According to the police bikers, the system used in the pilot is easy to use and mostly functions 
properly. They do report that the flashing red taillight is rather (too) bright, which may blind 
those behind them. They suggest this could be solved by making this light less bright and non-
flashing. They also report that a detachable system would be easier to recharge and therefore 
preferable to a bike-connected system. They suggest other improvement areas: 
 blue side lights which would make the bikes more visible when viewed from the side; 
 separated and controllable lights instead of the combined three led lights, since, in the dark, 

the blue light is difficult to make out against the bright white light; and 
 reducing the system wiring and improving its protection. 

Final conclusions 
As mentioned above, the results of the present study are exclusively based on subjective information 
provided by the bikers themselves, while they have only been able to gain relatively little experience 
in using the optical signals. Unfortunately, the information from police organisations abroad was 
limited and did not provide any (scientific) foundation of possible effects. This implies that the 
scientific basis for the conclusions below and, thus, their scope is limited. 
 
 The self-reported experiences of the police bikers indicate that using optical signals on police 

bikes in appropriate circumstances, improves visibility and recognisability of police bikers, 
both to other road users and among themselves, and both during cycling in traffic and at 
incident scenes. Among other things, this helps to create a safe working space. 
 

 The police biker experiences also indicate that using optical signals will benefit police deployment 
and capacity. Cordoning off incident scenes by means of police bikes will prevent having to call 
for police cars; the police car officers can thus be deployed elsewhere. 
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 The police biker experiences further indicate that the road safety effect may be positive in 
some situations and negative in other situations. Therefore, it remains unclear whether using 
optical bike signals will improve or impair road safety. An area of attention are the rules of 
conduct police bikers need to follow when using optical signals, especially those concerning 
right of way. It is also important that other road users know how to safely react to police 
bikers that use optical signals. Should it come to widespread introduction, targeted education 
campaigns, and of course habituation, could contribute to achieving this goal. 

 
 Finally, the biker experiences show that, in case of national introduction of the system, its 

technical features should be properly assessed. Improvements of the present system are 
advisable, particularly in relation to the lights themselves (the bright red flashing taillight and, 
in the dark, the difficulty to make out the blue light against the bright white light), and to the 
fragile wiring. 
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Vanuit de portefeuille Gebiedsgebonden Politiezorg (GGP) worden enkele innovatieve proeven 
uitgevoerd, met als doel het werk van de agent efficiënter, effectiever en/of veiliger te maken. 
Een van deze proeven betreft het voeren van blauwe optische (licht)signalen op ‘bike patrol’-
fietsen van de politie. Stichting DITSS, de projectmanager voor de GGP-proeven, heeft SWOV 
opdracht gegeven deze proef (kwalitatief en kleinschalig) te evalueren en daarbij te kijken naar 
zichtbaarheid, herkenbaarheid en inzetbaarheid van de bikers, naar reacties van omstanders, 
naar mogelijke effecten op de verkeersveiligheid van burgers en bikers en naar technische 
aspecten van de signalen. SWOV heeft daartoe internationale ervaringen samengevat, een 
vragenlijst uitgezet, interviews afgenomen en een discussiebijeenkomst georganiseerd. Dit 
rapport doet verslag van deze activiteiten.  

1.1 Achtergrond 
In diverse steden en gemeenten surveilleert de politie deels op de fiets. Vooral binnen de bebouwde 
kom heeft dat voordelen: in vergelijking met lopen is een fiets beduidend sneller en in vergelijking 
met een auto is een fiets veel wendbaarder.  
 
Begin 2021 is een proef van start gegaan waarbij politiefietsen werden voorzien van optische 
lichtsignalen. Het idee was dat dit zou leiden tot een betere zichtbaarheid van de politiebikers en 
dus dat er veiliger en efficiënter kon worden gewerkt. Voor deze proef heeft de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat ontheffing verleend, aangezien het voeren van blauwe optische 
signalen op een fiets wettelijk niet is toegestaan. Oorspronkelijk gold deze ontheffing vier maanden, 
tot eind april. Gezien de vele COVID19-maatregelen, met onder andere beperkte opening van de 
horeca en een avondklok, kon in deze vier maanden onvoldoende ervaring worden opgedaan 
met de optische signalen op de fiets. Om die reden is de ontheffing met acht maanden verlengd 
tot eind 2021.  
 
De proef vond plaats bij zes basisteams van de politie: Leijdal en Markdal (beide Eenheid Zeeland-
West-Brabant), Burgwallen (Eenheid Amsterdam), Zoetermeer (Eenheid Den Haag), Groningen 
Centrum (Eenheid Noord-Nederland) en Meijerij (Eenheid Oost-Brabant). Elk van deze basisteams 
kreeg vier fietsen die waren voorzien de optische signalen. Bij de start van de proef was er veel 
aandacht van de media in de vorm van artikelen in (regionale) kranten en nieuwsprogramma’s.  
 
Het optische signaal op de fiets, zoals die is gebruikt tijdens de proef, bestaat uit een lamp met 
drie led-lichtjes die op het stuur bevestigd is (zie Afbeelding 1). De twee buitenste lichtjes geven 
blauw licht en het middelste is een fel wit licht. Het achterlicht bestaat uit een vergelijkbare 
configuratie, met twee blauwe lichtjes aan de buitenkant, maar hier in het midden een knipperend 
rood lichtje. Vanaf het voor- en achterlicht lopen kabels langs het frame van de fiets naar een 
accu die doorgaans onder het zadel bevestigd is in een waterdichte hoes. Op het stuur van de 
fiets bevindt zich een ‘afstandsbediening’ waarmee de lichten aan- en uitgezet kunnen worden.  
 

1 Inleiding 
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Afbeelding 1. Proef met blauwe 

optische signalen op de 

politiefiets. Foto: DITSS ©  

  

 
 
De ontheffing voor het fietsen met blauwe optische lichtsignalen betekende niet dat de fiets 
daarmee ook een voorrangsvoertuig was. Volgens artikel 29 van het RVV 19901 geldt een status 
als voorrangsvoertuig alleen voor motorvoertuigen die blauw licht voeren in combinatie met een 
tweetonige hoorn. Afgesproken was om tijdens de proef terughoudend te zijn met het gebruik 
van de optische signalen en deze alleen te gebruiken als er sprake was van een dringende taak en 
geen gevaar of hinder voor andere weggebruikers zou veroorzaken.  

1.2 Evaluatie van de proef en leeswijzer  
SWOV heeft opdracht gekregen de proef met de optische signalen te evalueren. Daarbij zou 
vooral moeten worden gekeken naar het effect van de optische signalen op de zichtbaarheid en 
herkenbaarheid van de bikers in het verkeer, op de inzetbaarheid van bikers, op de verkeers-
veiligheid van burgers en van de bikers zelf, en op reacties van burgers. Ook is gevraagd naar de 
ervaringen met de technische aspecten van de gebruikte signalen (betrouwbaarheid, kwaliteit, 
gebruikersvriendelijkheid). De resultaten van deze evaluatie worden meegewogen bij de 
beslissing om de optische signalen voor fietsen van bike patrols al dan niet landelijk in te voeren.  
 
De evaluatie betrof een kleinschalige en kwalitatieve studie, gebaseerd op de zelfgerapporteerde 
ervaringen van de deelnemende politiebikers. De studie bestond uit vier onderdelen:  
1. een analyse van de ervaringen met optische signalen op politiefietsen in het buitenland; 
2. een online-vragenlijst onder alle deelnemers aan de proef in de zes basisteams; 
3. verdiepende interviews met een deel van de deelnemers; 
4. een online-bijeenkomst met de trekkers van de proef bij elk van de zes deelnemende 

basisteams.  
 
In de volgende vier hoofdstukken bespreken we respectievelijk de vier genoemde onderdelen 
van de evaluatie. Daarbij wordt steeds eerst de methode besproken, vervolgens de resultaten en 
tot slot de belangrijkste conclusies. In Hoofdstuk 6 vatten we de resultaten samen en komen we 
tot een eindconclusie.  
 

 
1 Reglement verkeerregels en verkeerstekens 1990: https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2021-07-01   

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2021-07-01
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In dit hoofdstuk komen de ervaringen met optische signalen van politiebikers uit verschillende 
landen aan bod. De informatie is gebaseerd op reacties op een algemene uitvraag om 
ervaringen te delen, aangevuld met een scan van het internet. Het betreft over het algemeen 
meer anekdotische reacties. Er zijn geen wetenschappelijk studies naar het effect van het 
gebruik van optische signalen door politiebikers op gedrag of verkeersveiligheid gevonden.  

2.1 Methode  
In de voorbereidingsperiode voor de proef, in 2020, heeft de ‘Liaison Internationale Innovatie’ 
van de Nederlandse Politie andere politieorganisaties in ongeveer dertig landen via e-mail 
benaderd. In de e-mail werd gevraagd of er landelijk of in bepaalde regio’s gebruik werd gemaakt 
van optische signalen op politiefietsen. In totaal hebben achttien landen gereageerd. DITSS heeft 
de reacties gebundeld en doorgestuurd naar SWOV.  

 
Daarnaast is met behulp van zoekmachines op internet gezocht naar informatie over ervaringen 
met en de effectiviteit van optische signalen voor bike patrols. Daarvoor is gebruik gemaakt van 
Engelse trefwoorden die te maken hebben met optische signalen en politiebikers. Telkens werden 
de eerste vijf pagina’s resultaten bekeken per combinatie van trefwoorden (Tabel 1). Daarnaast 
zijn de zoektermen gecombineerd met de landen waarvan we weten dat de politiebikers (een 
vorm van) optische signalen gebruiken.  
 

Tabel 1. Gebruikte  

combinaties van trefwoorden.   

  
Gebruikte combinaties van trefwoorden 

Police biker optical signals Police cyclist optical signals 

Police biker blue lights Police cyclist blue lights 

Police biker visual signal Police bike blue light 
 

2.2 Resultaten  

2.2.1 Gebruik optische signalen.  
Van de achttien landen die op de e-mail hebben gereageerd, gaven er vijf aan optische signalen 
op politiefietsen te (mogen) gebruiken (Tabel 2). Dat waren Australië, België, Bulgarije, de 
Verenigde Staten en Zweden.  
 

2 Internationale ervaringen 
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Tabel 2. Overzicht van  

landen met en zonder optische 

signalen voor politiebikers, 

gebaseerd op de reacties van 

politieorganisaties uit 18 

landen.  

  
Wel optische signalen voor politiebikers Geen optische signalen voor politiebikers 

Australië  Albanië  

België  Denemarken 

Bulgarije  Duitsland  

Verenigde Staten  Griekenland 

Zweden Hongarije 

 Italië  

 Litouwen 

 Macedonië 

 Noorwegen  

 Oostenrijk  

 Spanje 

 Verenigd Koninkrijk 

 Zwitserland  
 

 
De meeste landen die aangaven geen optische signalen te gebruiken, gaven geen verdere uitleg 
over de redenen. Duitsland meldt dat er geen wettelijke basis is voor het installeren van optische 
signalen of geluidssignalen op politiefietsen. Wel wordt aangegeven dat de signalen uitkomst 
zouden kunnen bieden in situaties waar incidenten of gevaarlijke situaties moeten worden 
afgeschermd, demonstraties begeleid moeten worden of bij het controleren van fietsers op het 
fiets/voetpad wanneer de verlichting slecht is. Het Verenigd Koninkrijk laat weten dat de politie 
geen gebruik maakt van optische signalen, maar fietsers van de ambulancedienst wel.  

 
Tussen landen waar wel gebruik gemaakt wordt van optische signalen voor politiebikers, zijn er 
zowel praktische als technische verschillen. In België verschilt bijvoorbeeld het gebruik van 
optische signalen per stad. Zo wordt aangegeven dat de politiebikers in Antwerpen en Brussel 
geen gebruik maken van optische signalen, maar die in Leuven wel2. In Bulgarije maakt de politie 
te fiets gebruik van lichtbalken met flitslichten. In de Verenigde Staten (New York) zijn politiefietsen 
voorzien van flitsende lichten en daarnaast ook een sirene. Daarnaast gebruiken de agenten een 
lamp die bevestigd kan worden op de helm. Afhankelijk van de modus kan deze knipperend, fel of 
minder fel schijnen. Welk systeem dit exact is en hoe het wordt toegepast, wordt niet toegelicht. 
In Australië maakt extra verlichting vooral onderdeel uit van de persoonlijke uitrusting. Het is 
niet bekend of optische signalen ook op de fiets bevestigd worden. Wel is er een systeem dat 
weliswaar niet specifiek voor bikers was bedoeld, maar wel door hen wordt gebruikt: het 
Guardian Angel-systeem. Het betreft een compact licht dat afhankelijk van het model wit, groen, 
geel, rood, blauw of infrarood licht uitzendt in 360 graden. Door het bijvoorbeeld op de schouder 
te bevestigen, is de gebruiker goed zichtbaar in het donker. Het systeem wordt niet enkel door 
hulpdiensten gebruikt, maar bijvoorbeeld ook door wegwerkers die bij slechte licht- of weers-
omstandigheden aan de weg werken. In Zweden maakt de politie gebruik van zaklampen die op 
het stuur van de fiets bevestigd kunnen worden3. Deze zaklampen beschikken over wit, rood, 
blauw of groen licht en over een flitsfunctie.   

 
2 https://www.c3sports.com/product/maxpatrol-600dlx-police-light.html  
3 https://www.trekkinn.com/outdoor-wandelen/led-lenser-p7qc-4-colors/137403135/p  

https://www.c3sports.com/product/maxpatrol-600dlx-police-light.html
https://www.trekkinn.com/outdoor-wandelen/led-lenser-p7qc-4-colors/137403135/p
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2.2.2 Reacties op gebruik optische signalen 
De politie van Leuven (België) noemt voor- en nadelen van het gebruik van optische signalen. De 
optische signalen verhogen de veiligheid van de politiebiker bij verkeerscontroles, de begeleiding 
van stoeten en manifestaties. Daarnaast wordt als voordeel genoemd dat het de politiebiker de 
mogelijkheid geeft om aan burgers duidelijk te maken dat hij ergens dringend naartoe moet. De 
bediening van het systeem gebeurt door middel van één knop op het stuur en wordt als eenvoudig 
in gebruik ervaren. Het systeem beschikt daarnaast over een ruim voldoende batterijduur en is 
bestand tegen alle weersomstandigheden. Als nadeel wordt genoemd dat de extra kabels het 
poetsen van de fiets lastiger maakt en het achterlicht niet over een reflector beschikt, wat in 
België verplicht is. De politie verzocht de leverancier daarnaast om een vast rood achterlicht te 
leveren in plaats van een knipperend rood licht.   
 
De optische en auditieve signalen van politiebikers uit de Verenigde Staten worden gebruikt ten 
behoeve van de zichtbaarheid en de veiligheid van de agent. Naast de lichten voor op de fiets 
wordt ook een licht gebruikt dat op de helm van de agent kan worden bevestigd. Welk systeem 
dit is, werd niet gespecificeerd. Over het gebruik van de optische signalen door politiebikers in 
Bulgarije hebben wij geen reacties of ervaringen terug kunnen vinden.  
 
Zoals beschreven maakt de politie van Australië gebruik van het Guardian Angel-systeem. Op de 
site van Guardian Angel staan verschillende reviews van het product door politiepersoneel. Uit 
deze reviews valt op te maken dat het systeem met name de zichtbaarheid van de agent ten 
goede komt, bijvoorbeeld bij het regelen van het verkeer, de inspectie van voertuigen, het veilig 
afzetten van incidenten, het attenderen van hulpdiensten of collega’s en het zoeken van 
bewijsmateriaal dat door verdachten is weggegooid4.    
 
In Zweden gebruikt de politiebiker een zaklamp op batterijen die op het stuur bevestigd kan 
worden. Het voordeel daarvan is dat de zaklamp ook los gebruikt kan worden en dat er geen 
hinder ondervonden wordt van extra bedrading of dat er een zware accu op de fiets bevestigd 
hoeft te worden. De zaklamp zelf is robuust, weegt weinig, compact en maakt multitasking 
gemakkelijk voor de politiebiker. De politie heeft ervoor gekozen om geen gebruik te maken van 
oplaadbare batterijen, dit voorkomt dat voortdurend de batterijen van alle zaklampen opgeladen 
moeten worden. Als nadeel wordt genoemd dat de meegeleverde batterijen soms snel leeg 
raken en daardoor het best gelijk vervangen kunnen worden. Verder gebeurt het, mede door zijn 
geringe grootte, dat de zaklamp gestolen wordt.  

2.2.3 Informatie op internet  
De informatie op internet over optische signalen onder politiebikers bleek erg summier. Naast 
veel berichten over de in dit rapport beschreven pilot in Nederland, kwamen hier voornamelijk 
advertenties voor verschillende systemen uit naar voren. We hebben geen studies kunnen vinden 
naar ervaringen met en/of effecten van optische signalen voor politiefietsen. De enige relevante 
informatie die hieruit naar voren kwam, was dat de politie in Wenen twee snelle elektrische 
fietsen in gebruik heeft genomen die voorzien zijn van blauwe lichten en geluidsignalen5 en dat in 
Finland het gebruik van blauwe lichten is overwogen om de efficiëntie en veiligheid van 
politiebikers te kunnen verhogen tijdens noodoproepen6.  

 
4 https://www.guardianangeldevices.com/p/elite-series-law-enforcement-red-blue-wearable-safety-light/  
5 https://time.news/vienna-police-test-fast-pedelec-bikes-with-blue-lights/ 
6 https://www.researchgate.net/publication/247826969_Police_Cycle-

Patrols_in_Finland_A_Qualitative_Study_Applying_the_Diamond_Model  

https://www.guardianangeldevices.com/p/elite-series-law-enforcement-red-blue-wearable-safety-light/
https://time.news/vienna-police-test-fast-pedelec-bikes-with-blue-lights/
https://www.researchgate.net/publication/247826969_Police_Cycle-Patrols_in_Finland_A_Qualitative_Study_Applying_the_Diamond_Model
https://www.researchgate.net/publication/247826969_Police_Cycle-Patrols_in_Finland_A_Qualitative_Study_Applying_the_Diamond_Model
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2.3 Conclusies 
De inventarisatie van optische signalen op politiefietsen in andere landen laat zien dat deze op 
dit moment nog maar in een beperkt aantal landen worden gebruikt. Systematische, objectieve 
en subjectieve evaluaties naar het effect van optische signalen op bijvoorbeeld veiligheid en 
zichtbaarheid, ontbreken. Reviews van politiemensen van het in Australië gebruikte systeem zijn 
positief. Daarnaast beveelt ook de Zweedse politie het door hen gebruikte systeem sterk aan.   
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Alle 34 deelnemers aan de proef hebben een vragenlijst gekregen om de ervaringen met het 
gebruik van optische signalen te inventariseren. Dit gebeurde acht maanden na de start van de 
proef. De vragenlijst ging onder andere in op de situaties waarin de optische signalen werden 
gebruikt en op de ervaren of verwachte effecten van het gebruik. In dit hoofdstuk bespreken 
we de resultaten van dit onderdeel van de evaluatie.   

3.1 Methode  
Alle 34 deelnemers aan de proef zijn benaderd met de vraag een online-vragenlijst in te vullen 
over het gebruik van en de ervaring met het voeren van optische signalen. Een eerste aankondiging 
en oproep om de vragenlijst in te vullen, is eind augustus 2021 verstuurd met als afzender de 
initiator en coördinator van de proef vanuit de politie zelf. Vier dagen later is vanuit SWOV de 
vragenlijst zelf verzonden per e-mail, met het verzoek deze binnen twee weken in te vullen. Na 
een week heeft iedereen een herinnering gekregen (omdat de vragenlijst anoniem was kon niet 
worden vastgesteld wie al wel en wie nog niet gereageerd had). De teksten van de aankondiging, 
het aanbieden van de vragenlijst en de herinnering zijn te vinden in Bijlage A.    
 
De vragenlijst bestond uit zes onderdelen met grotendeels meerkeuzevragen met een vijfpunts-
antwoordschaal. Bij de meeste vragen was er de mogelijkheid een toelichting te geven in een 
open tekstvak. Het invullen van de vragenlijst kostte naar schatting tussen de 15 en 25 minuten, 
afhankelijk van de mate waarin iemand gebruik maakte van de mogelijkheid een toelichting te 
geven. De vragenlijst was geprogrammeerd in LimeSurvey.  
 
Onderwerpen die aan bod kwamen, waren de frequentie waarmee en situaties waarin de optische 
signalen tot dan toe waren gebruikt, en hoe het gebruik is ervaren wat betreft de zichtbaarheid 
en herkenbaarheid van de biker in het verkeer, de verkeersveiligheid van burgers en van de 
bikers zelf en de reacties van burgers. Ook is nog gevraagd naar de ervaringen met de technische 
aspecten van signalen (betrouwbaarheid, kwaliteit, gebruikersvriendelijkheid). Deelnemers die 
aangaven tot dan toe nog geen gebruik te hebben gemaakt van de optische signalen, kregen een 
vergelijkbare vragenlijst aangeboden, waarin in plaats van naar ervaringen werd gevraagd naar 
verwachtingen. De volledige vragenlijst met daarbij de antwoordfrequenties is te vinden in 
Bijlage B.  

3.2 Resultaten  

3.2.1 Respons  
Van de 34 verstuurde vragenlijsten zijn er 24 volledig en 5 onvolledig ingevuld retour gekomen. 
Dit is een responsepercentage van 70,6%, uitgaande van de volledige responsen. Tabel 3 laat de 
verdeling van de respondenten over de leeftijdscategorieën zien. Daaruit blijkt dat bijna de helft 
(n=11) van de politiebikers tussen de 25 en 35 jaar oud is.  

3 De vragenlijst  
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Tabel 3. Verdeling 

respondenten over 

leeftijdscategorieën.   

  
Hoe oud ben je? 

18 – 24 jaar 0 

25 – 35 jaar 11 

36 – 45 jaar 7 

46 – 55 jaar 3 

56 – 65 jaar 3 

>65 jaar 0 
 

3.2.2 Gebruik van optische signalen 
 
In Tabel 4 is te zien hoe vaak de politiebikers gedurende de proef tijdens hun dienst gebruik hebben 
gemaakt van de optische signalen. Van de 24 politiebikers die de vragenlijst volledig hebben 
ingevuld, gaven er 3 aan dat ze de optische signalen tijdens de proefperiode niet hebben gebruikt. 
Zoals in voorgaande paragraaf is aangeven, kregen deze agenten een vergelijkbare vragenlijst 
waarin gevraagd werd naar verwachtingen in plaats van ervaringen. Gezien het kleine aantal 
deelnemers dat deze ‘verwachtingen’-vragenlijst heeft gekregen, en ook vanwege de leesbaar-
heid, worden in dit hoofdstuk alleen de daadwerkelijke ervaringen besproken. De antwoorden op 
de ‘verwachtingen’-vragenlijst zijn wel opgenomen in Bijlage B.   
 

Tabel 4. Frequentie van het 

gebruik van de optische 

signalen.   

  
Hoe vaak heb je tot nu toe tijdens je dienst 
als biker optische signalen gevoerd? 

0 keer 3 

1 – 5 keer 17 

6 – 10 keer 3 

11 – 15 keer 1 
 

 
Van de 21 politiebikers die daadwerkelijk ervaring hadden met de optische signalen, gaven de 
meeste aan de optische signalen te hebben gebruikt om snel ter plaatse te komen (n=15), 
gevolgd door het zichzelf zichtbaar te maken voor collega’s (n=9), het afzetten van een locatie 
(n=8) en om veilig tussen het gemotoriseerde verkeer te kunnen rijden (n=8). De politiebikers 
gaven aan het gebruik van de optische signalen voor deze doeleinden nuttig of zeer nuttig te 
vinden. Veertien politiebikers meldden de optische signalen vrijwel uitsluitend bij schemer of in 
het donker te gebruiken, zeven van hen gebruikten de optische signalen daarnaast ook bij 
daglicht. De politiebikers waren van mening dat optische signalen effectiever of veel effectiever 
zijn tijdens schemer en in het donker.  

3.2.3 Effect op zichtbaarheid en herkenbaarheid 
De optische signalen maken volgens de politiebikers een groot verschil voor hun zichtbaarheid, 
zowel in het verkeer als bij incidenten ter plaatse. In Tabel 5 is te zien dat 19 van de 21 politiebikers 
van mening zijn dat de optische signalen hun zichtbaarheid in het verkeer ten goede komt en 15 
van de 21 dat dit het geval is voor de zichtbaarheid ter plaatse. Naast de zichtbaarheid van de 
biker zelf is ook de fiets beter of veel beter zichtbaar volgens 19 van de 21 politiebikers.  
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Tabel 5. Invloed optische 

signalen op de zichtbaarheid 

van de politiebiker.  

  
Heeft naar jouw idee het gebruik van optische signalen invloed op je 
eigen zichtbaarheid? 

 Tijdens het fietsen  Ter plaatse 

Maakt me veel minder zichtbaar 0 0 

Maakt me minder zichtbaar 1 1 

Geen verschil in zichtbaarheid 1 5 

Maakt me beter zichtbaar 13 8 

Maakt me veel beter zichtbaar 6 7 
 

 
Politiebikers gaven aan dat als zij in beweging zijn met optische signalen, burgers hen eerder 
opmerken en aan de kant gaan. Als de optische signalen stilstaand worden gevoerd, zijn de 
genoemde voordelen het zichtbaar zijn voor collega’s en voor overige verkeersdeelnemers 
(bijvoorbeeld bij de afzetting van een verkeersincident of een staandehouding).  
 
Als toelichting bij de vragen over het effect op de zichtbaarheid, gaven drie politiebikers aan dat 
zij gebaat zouden zijn bij ofwel 360 graden-verlichting, ofwel verlichting aan de zijkanten van de 
fiets. Dit zou de zichtbaarheid van de fiets en de politiebiker verder ten goede komen. Eén van 
hen gaf aan dat dit ook overdag de zichtbaarheid van de fiets ten goede zou kunnen komen.    
 
Sommige politiebikers (n=4) gaven aan dat het blauwe licht van de optische signalen weg kan 
vallen op horecalocaties door felle verlichting van de horecagelegenheden en drukte op straat. 
Eén politiebiker gaf aan geen meerwaarde te zien in de optische signalen, maar in het verleden 
wel beschikking te hebben gehad over een sirene op de fiets en daar positieve ervaringen mee te 
hebben opgedaan. Eén van de respondenten merkte op dat verkeersdeelnemers die gebruik 
maken van achteruitkijkspiegels, de optische signalen overdag eerder zullen opmerken dan 
fietsers, die over het algemeen geen spiegel hebben. Meerdere politiebikers (n=3) noemden dat 
een geluidssignaal, bijvoorbeeld een (elektronische) bel of fluit, de ‘zichtbaarheid’ verder zou 
kunnen verhogen.  
 
Gevraagd naar het effect van optische signalen op hun herkenbaarheid als agent, gaven 14 van de 
21 respondenten aan iets of veel eerder als agent te worden herkend. De overige 7 politiebikers 
gaven aan geen verschil te merken.   

3.2.4 Effect op inzetbaarheid van politiebikers 
Op de vraag of het gebruik van optische signalen ertoe leidt dat er minder politiebikers nodig zijn 
om situaties onder controle te houden, antwoordden 11 respondenten dat dit soms het geval 
was. De overige 10 politiebikers gaven aan hierin geen verschil te merken met of zonder optische 
signalen.  
 
In de toelichting noemden de politiebikers verschillende redenen waarom de optische signalen 
volgens hen een positief effect had op de inzetbaarheid. Eén respondent schreef dat de optische 
signalen het mogelijk maken om een incident met de fiets af te zetten tijdens schemer of in het 
donker, dat dit een veilige werkruimte creëerde voor de politiebiker en dat het mogelijk voorkwam 
dat er extra collega’s ingeschakeld moesten worden. Een ander gaf aan dat normaliter een dienst-
voertuig bij een afzetting ingeschakeld zou worden, maar dat dit nu met de fiets kon worden 
gedaan. Weer een ander noemde dat bij incidenten in de horeca de fiets bij afzetting soms twee 
personen kon vervangen. Ook genoemd werd dat de optische signalen het tijdens evenementen 
gemakkelijker maken voor de politiebiker om door de uitstroom van mensen heen te komen. Dit 
vergroot het aantal locaties dat de politiebiker kan bedienen bij een evenement (evenementen-
terrein, parkeerplaats, Kiss & Ride, taxistandplaats, fietsenstalling).   
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3.2.5 Reactie van verkeersdeelnemers en omstanders 
In de vragenlijst werd ook gevraagd naar de reacties van verkeersdeelnemers en omstanders op 
de optische signalen, zoals deze door de politiebikers werden ervaren. Zoals in Tabel 6 en Tabel 7 
te zien is, ervaarden de politiebikers tijdens het fietsen het vaakst enthousiaste/positieve of 
verraste/verbaasde reacties van zowel verkeersdeelnemers als omstanders. Voorbeelden van 
dergelijke reacties zijn: ‘Dat is tof zeg!’ of ‘Ik wist niet dat jullie zwaailichten hadden, zo val je wel 
goed op’. De positieve reacties hebben doorgaans betrekking op de zichtbaarheid van de 
politiebikers. Sommige politiebikers hebben ook wel lacherige of spottende reacties ervaren, 
bijvoorbeeld: ‘O ja, ze hebben weer wat uitgevonden. Je kan dat geld beter gebruiken’. Boze of 
agressieve reacties kwamen niet voor.   
 

Tabel 6. Reacties van 

verkeersdeelnemers op gebruik 

optische signalen tijdens het 

fietsen.  

  
Welke reacties krijg je van verkeersdeelnemers als je fietsend optische signalen voert? 

Antwoord Enthousiast / 
positief 

Verrast / 
verbaasd 

Neutraal / 
onverschillig 

Verschrikt Lacherig 
/spottend 

Boos / 
agressief 

Vaak 7 6 1 0 2 0 

Soms 7 11 5 5 8 0 

Nooit 3 0 10 9 6 16 

Weet ik niet 4 4 5 7 5 5 
 

 
Tabel 7. Reacties van 

omstanders op gebruik 

optische signalen ter plaatse. 

  
Welke reacties krijg je van omstanders ter plaatse als je optische signalen voert? 

Antwoord Enthousiast / 
positief 

Verrast / 
verbaasd 

Neutraal / 
onverschillig 

Verschrikt Lacherig 
/spottend 

Boos / 
agressief 

Vaak 9 3 2 0 0 0 

Soms 5 13 7 2 9 1 

Nooit 3 2 7 14 8 15 

Weet ik niet 4 3 5 5 4 5 
 

3.2.6 Effect op verkeersveiligheid van bikers en burgers 
Volgens 11 van de 21 respondenten die de optische signalen hebben gebruikt, zorgen deze 
ervoor dat andere verkeersdeelnemers vaak of altijd meer ruimte bieden aan de politiebiker. Dit 
zou een positief effect kunnen hebben op de verkeersveiligheid van zowel burgers als de bikers 
zelf. Van de bikers gaven er 11 aan dat de verkeersveiligheid voor de agent zelf er (sterk) op 
vooruitgaat. De overige 10 bikers gaven aan dat de verkeersveiligheid voor henzelf hetzelfde 
blijft. De verkeersveiligheid van de burger blijft volgens 10 bikers hetzelfde en volgens 9 gaat 
deze er (sterk) op vooruit. Verder meenden 2 bikers dat de verkeersveiligheid van burgers door 
de optische signalen afneemt. Zij geven als reden dat verkeersdeelnemers onbekend zijn met 
deze signalen en niet weten of ze bijvoorbeeld voorrang moeten geven of dat er iets anders van 
ze wordt verwacht.  
  
Op de vraag of politiebikers zich met de optische signalen veiliger voelen in het autoverkeer, 
zeiden 13 politiebikers zich even veilig en 6 zich (veel) veiliger te voelen. Van de respondenten 
zeiden er 16 dat ze zich op het fietspad even veilig voelen met de optische signalen als zonder en 
3 dat ze zich veiliger voelen. In het voetgangersgebied voelden 13 politiebikers zich even veilig en 
6 politiebikers voelden zich veiliger met de optische signalen. Ook gaven 13 politiebikers aan 
soms voorrang op het overige verkeer te nemen als ze optische signalen voeren.  
 
Drie politiebikers noemden verkeersonveilige situaties die kunnen ontstaan door het gebruik van 
optische signalen. Zo zouden overige verkeersdeelnemers de optische signalen niet altijd 
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opmerken en daardoor niet stoppen om voorrang te verlenen. Dit zou met name het geval zijn 
als er noodgedwongen bij rood een kruispunt overgestoken moet worden. Wat daarbij ook een 
rol speelt, is dat de fiets aan de zijkanten niet verlicht is. Verder werd genoemd dat andere 
verkeersdeelnemers niet rekenen op een fiets met optische signalen en daardoor niet weten hoe 
te handelen. Ook was er een geval waarbij de optische signalen niet werden opgemerkt door een 
bestelbus die af wilde slaan, de politiebiker kon nog net op tijd afremmen.   

3.2.7 Technische aspecten van de signalen 
De laatste set vragen ging over de ervaringen met de technische aspecten van de optische signalen 
waaronder betrouwbaarheid, kwaliteit en de gebruikersvriendelijkheid. Bijna alle politiebikers 
gaven aan het (zeer) makkelijk te vinden om de optische signalen te bedienen, zoals in Tabel 8 te 
zien is. Het grootste gedeelte van de politiebikers gaf aan dat de optische signalen altijd (n=15) of 
meestal (n=4) naar behoren werken. Genoemde mankementen met de optische signalen waren: 
verlichting die aan- maar niet meer uitgaat en verlichting die niet werkt als gevolg van een storing.  
 

Tabel 8. Gemak aan- en 

uitzetten optische signalen. 

  
Hoe gemakkelijk is het om de optische signalen aan en uit te zetten? 

Zeer gemakkelijk 11 

Gemakkelijk 7 

Niet makkelijk, niet moeilijk 2 

Moeilijk 0 

Zeer moeilijk 0 
 

 
De politiebikers is ook gevraagd naar de mate waarin de optische signalen andere verkeers-
deelnemers verblinden. De resultaten zijn te zien in Tabel 9. Twaalf politiebikers zijn van mening 
dat dit niet het geval is of althans niet dat zij hebben opgemerkt. De negen resterende politiebikers 
gaven aan dat de signalen volgens hen andere verkeersdeelnemers soms of vaak verblinden.  
 

Tabel 9. Verblinding andere 

verkeersdeelnemers door 

optische signalen. 

  
Verblinden de optische signalen andere verkeersdeelnemers naar jouw idee? 

Totaal niet 7 

Soms 5 

Niet opgemerkt 6 

Vaak wel 3 

Altijd 0 
 

 
Op de vraag of het zicht van de politiebiker zelf wel eens belemmerd wordt door de optische 
signalen, zien we vergelijkbare resultaten (zie Tabel 10). De meeste politiebikers gaven aan dat 
hun zicht nooit belemmerd werd door de eigen optische signalen (n=14) of dat niet te hebben 
opgemerkt (n=5). Twee politiebikers gaven aan dat dit soms of vaak het geval was. In de toelichting 
gaven drie bikers aan dat het knipperende rode achterlicht met name het eigen zicht belemmerde. 
Dat gebeurde vooral als met meerdere collega’s opgetreden werd en er dus achter elkaar gereden 
werd. De achterste collega ondervond dan veel hinder van het rood knipperende achterlicht van 
zijn voorligger. Een aantal politiebikers had daarom zelfs geprobeerd om het licht zelf iets minder 
fel te maken, bijvoorbeeld door folie aan te brengen op het achterlicht.    
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Tabel 10. Belemmering zicht 

politiebiker door optische 

signalen.  

  
Belemmeren de optische signalen wel eens jouw eigen zicht? 

Nooit 14 

Soms 1 

Niet opgemerkt 5 

Vaak 1 

Altijd 0 
 

 
Tot slot zijn er enkele verbeterpunten met betrekking tot de optische signalen genoemd:  
 Minder bedrading zou het systeem minder storingsgevoelig maken en een compleet 

draadloos systeem zou uitkomst bieden.  
 Een fiets zonder bagagedrager zou te verkiezen zijn, aangezien er in horecagebied vaak 

ongevraagd op gezeten wordt of aan getrokken wordt. Ook zou het achterlicht meer 
‘hufterproof’ kunnen zijn.  

 Het knipperende rode achterlicht zou vast brandend moeten zijn en minder fel. Een oplossing 
zou kunnen zijn om de politiebiker zelf de controle te geven over het wel of niet knipperen 
van het achterlicht en de felheid van het licht.  

 Aparte knoppen voor de reguliere verlichting en de optische signalen zou wenselijk zijn.  
 Het blauwe licht zou in alle richtingen zichtbaar moeten zijn en/of zijverlichting toevoegen. 

3.3 Conclusies 
Optische signalen worden onder politiebikers het meest gebruikt om  
 snel ter plaatse te komen,  
 zichtbaarder te zijn voor collega’s,  
 locaties af te zetten, en  
 veilig tussen gemotoriseerd verkeer te rijden.  

 
Het gebruik van optische signalen voor deze doeleinden wordt door de politiebikers als nuttig tot 
zeer nuttig ervaren. De politiebikers zijn van mening dat de optische signalen effectiever zijn bij 
schemer of in het donker. De optische signalen komen niet alleen de zichtbaarheid van de biker 
maar ook die van de fiets ten goede. Dit laatste is met name belangrijk bij het afzetten van 
situaties, aangezien de felle verlichting van de fiets een veilige werkruimte creëert. Optische 
signalen hebben volgens de bikers ook een positief effect op de inzetbaarheid. Het met de fiets 
afzetten van situaties voorkomt dat hiervoor een dienstvoertuig ingeschakeld moet worden; deze 
agenten kunnen dan elders worden ingezet. Reacties van verkeersdeelnemers en omstanders ter 
plaatse worden overwegend als positief ervaren en hebben vaak betrekking op de verbeterde 
zichtbaarheid van de agent.   
 
Optische signalen lijken ertoe te leiden dat verkeersdeelnemers en omstanders meer ruimte 
bieden aan de politiebikers. Dit zou een positief effect kunnen hebben op de verkeersveiligheid 
van zowel de burger als de politiebiker. Hetzelfde geldt voor de bevinding dat het gebruik van 
optische signalen de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de bikers vergroot. Zelf ervaren de 
meeste politiebikers geen duidelijk effect op de verkeersveiligheid. Ze voelen zich met optische 
signalen even veilig in het autoverkeer, op het fietspad en in het voetgangersgebied als zonder. 
Sommigen vinden het (veel) veiliger geworden en een enkeling juist onveiliger: door het gebruik 
van optische signalen kunnen ook onveilige verkeerssituaties ontstaan omdat enerzijds de zijkant 
van de fiets niet verlicht is en anderzijds verkeersdeelnemers niet rekenen op een fiets met 
optische signalen of niet weten wie er voorrang heeft. Veel bikers gaven aan wel eens voorrang 
te nemen als ze optische signalen voerden, ook al zijn fietsen met optische signalen volgens de 
wet geen voorrangsvoertuig. Het effect op de verkeersveiligheid is niet duidelijk.   
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Over de technische aspecten van de optische signalen zijn de bikers positief, het systeem is 
makkelijk in gebruik en werkt over het algemeen naar behoren. De meeste bikers geven aan dat 
de optische signalen andere verkeersdeelnemers of henzelf niet verblinden of het niet te hebben 
opgemerkt. Wel gaven enkele bikers aan last te hebben van het rood knipperende achterlicht van 
collega’s als zij achter hen aan reden. Het systeem zou verder kunnen worden verbeterd door 
minder bedrading, een vast brandend en minder fel achterlicht of de optie om het te dimmen, 
blauwe lichten aan de zijkant van de fiets en aparte knoppen voor reguliere verlichting en 
optische signalen.   
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Met vier politiebikers is een aanvullend een interview gehouden. In deze semigestructureerde 
interviews werden de bikers aangemoedigd zoveel mogelijk van hun ervaringen met de optische 
signalen te delen en hun ideeën te delen over de voors, tegens en aandachtspunten voor een 
eventuele landelijke invoering. In dit hoofdstuk bespreken we de opzet en resultaten van de 
interviews.  

4.1 Methode 
Aan het eind van de vragenlijst (zie Hoofdstuk 3) konden respondenten die daadwerkelijk 
praktijkervaring hadden met de optische signalen, aangeven of zij bereid waren medewerking te 
verlenen aan een aanvullend interview van ongeveer 15 minuten. Van de 24 bikers die de 
vragenlijst volledig hadden ingevuld, gaven 9 aan dit wel te willen. Zij zijn via het door henzelf 
opgegeven e-mailadres/telefoonnummer benaderd voor een afspraak. Uiteindelijk is het gelukt 
om binnen de beschikbare termijn een interview te houden met 4 bikers. In één geval is het 
interview afgenomen via videobellen, in drie gevallen was het een telefonisch interview.  
 
In de interviews kwamen dezelfde onderwerpen aan bod als in de vragenlijst. De volgende 
paragraaf beschrijft de algemene bevindingen, de meer specifieke ervaring op het gebied van 
zichtbaarheid, herkenbaarheid, inzetbaarheid en verkeersveiligheid, en tot slot de technische 
aspecten van de optische signalen.    
  
De interviews vonden plaats in de periode 27 september – 15 oktober 2021.  

4.2 Resultaten 

4.2.1 Algemene bevindingen 
De ervaringen van de geïnterviewde politiebikers met de optische signalen waren over het 
algemeen erg positief. Hieronder staan de belangrijkste voor- en nadelen die zij hebben genoemd. 
 
Voordelen 
Het manoeuvreren door grote mensenmassa’s wordt vergemakkelijkt omdat de politiebiker door 
de optische signalen gemakkelijk wordt opgemerkt en mensen daardoor eerder ruimte maken. 
Bijkomend voordeel is dat het lokaliseren van collega’s met behulp van optische signalen een 
alternatief vormt voor het lokaliseren op basis van gps-gegevens. Dit is een welkom alternatief, 
aangezien het lokaliseren op basis van gps onnauwkeurig kan zijn door het grote 4G-gebruik in 
mensenmassa’s bij evenementen.   
 
Fiets- en autoverkeer maakt eerder ruimte voor de politiebiker als hij/zij optische signalen voert. 
Dit is met name van belang wanneer de politiebiker door een achtervolging genoodzaakt is een 
straat te kruisen of tussen het autoverkeer moet rijden.   

4 De interviews 
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De optische signalen zijn handig om overig verkeer en hulpdiensten op een incident te attenderen. 
Als er een grote lichtbron nodig is, kunnen fietsen naast elkaar gezet worden om nog beter op te 
vallen. Bijkomend voordeel is dat de fiets als afzetting een veilige werkruimte verschaft bij slecht 
zichtbare incidenten. Drie van de vier geïnterviewde politiebikers waren van mening dat het een 
goed idee is als alle politiebikers optische signalen zouden kunnen voeren.       
 
Nadelen 
Als er op snelheid met optische signalen gefietst wordt, kunnen voorliggers zich opgejaagd 
voelen en niet weten waar naartoe zij uit moeten wijken. In de felle zon zijn de optische signalen 
soms minder goed zichtbaar, al geldt dit ook voor reguliere verlichting. Als je de optische signalen 
wilt gebruiken om tegelijkertijd wit en blauw licht te voeren, valt het blauwe licht weg. Dit kan 
bijvoorbeeld in een donker bos lastig zijn, aangezien het reguliere witte licht van de fiets niet fel 
genoeg is om de omgeving te verlichten. Het achterlicht is erg fel is en knippert bovendien. Een 
achterligger of achterliggende collega kan daardoor verblind raken.   
 

4.2.2 Effect op zichtbaarheid, herkenbaarheid, inzetbaarheid en verkeersveiligheid 
De geïnterviewde politiebikers waren het erover eens dat de optische signalen de zichtbaarheid 
van de politiebiker ten goede komt. De biker is niet alleen beter zichtbaar voor de omgeving, 
maar ook voor collega’s en cameratoezicht. De zichtbaarheid verbetert met name ’s avonds en ’s 
nachts sterk. Tijdens (horeca)evenementen is de politiebiker eerder zichtbaar voor het publiek, 
collega’s en cameratoezicht. Dit is volgens de geïnterviewden zelfs op felgekleurde /felverlichte 
evenementen zoals een kermis het geval. 
 
Herkenbaarheid als agent is voor de politiebikers logischerwijs lastiger te peilen. Eén van de 
politiebikers noemde wel dat bij een scooterrijder die een stopteken negeerde, in het proces-
verbaal kon worden opgenomen dat er blauwe lichten werden gevoerd en de persoon dus moest 
weten dat hij voor de politie wegreed.  
 
Het gebruik van optische signalen komt volgens de geïnterviewden ook de inzetbaarheid van de 
politiebiker ten goede. Met name het afzetten van incidenten werd meermaals genoemd. In deze 
situaties helpen de signalen vooral ’s avonds en ’s nachts om het overige verkeer te attenderen 
op het incident. De fiets wordt zo neergezet dat de optische signalen naderend verkeer tegemoet 
schijnen. Voorheen was het voor politiebikers niet mogelijk om een incident af te zetten, omdat 
de reguliere verlichting op de fiets niet toereikend was. In dat geval moest hiervoor een politieauto 
ter plaatse komen. Door de inzet van politiebikers kunnen de politieteams met een auto elders 
ingezet kunnen worden.  
 
Verder werd aangegeven dat het door de optische signalen gemakkelijker is om in grote mensen-
massa’s acties te coördineren. Collega’s zijn eerder op te merken en dat scheelt zoekwerk. Dit 
zorgt er in sommige gevallen voor dat je met twee politiebikers een situatie aankunt waar je 
voorheen vier of meer agenten voor nodig had.  
  
Volgens de vier geïnterviewde politiebikers ziet het overige verkeer de politiebiker eerder 
aankomen als deze zijn optische signalen voert en heeft het daardoor meer tijd om te reageren. 
De politiebiker krijgt daardoor meer ruimte.  
 

4.2.3 Technische aspecten van de optische signalen 
De geïnterviewde politiebikers waren over het algemeen tevreden met de uitvoering van de 
optische signalen op de fiets. Wel werd genoemd dat de kabels kwetsbaar zijn en met name bij 
regelmatig gebruik kunnen blijven haken achter voorwerpen wanneer je de fiets ergens tegenaan 
zet. Aangezien de optische signalen aangesloten zijn op het systeem van de reguliere fietsverlichting, 
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zou je bij beschadiging van de kabels beide systemen niet meer kunnen gebruiken. Eén politiebiker 
gaf daarom aan het liefst een systeem met blauwe lichten te zien dat los op het stuur kan worden 
geklikt, waardoor je de kabels langs het frame kwijt bent.  
 
Een andere politiebiker zou het liefst een systeem zien waarbij de blauwe lichten gescheiden zijn 
van het felle witte licht. Dit aangezien je het felle witte licht in donkere omgevingen nodig hebt 
maar deze wel het blauwe licht slecht zichtbaar maakt. Twee politiebikers noemden dat het rode 
achterlicht te fel is: sommige politiebikers kiezen er daarom voor om het achterlicht af te plakken 
om het licht enigszins te dimmen. Twee van de vier geïnterviewde politiebikers noemden dat de 
fiets van de zijkanten slecht zichtbaar is. Het liefst zou de fiets 360 graden zichtbaar zijn, aldus 
een van de geïnterviewden. Momenteel is het bijvoorbeeld bij het afzetten van een incident nog 
steeds noodzakelijk om het stuur zo te positioneren dat de signalen zichtbaar goed zijn; dit kan 
onhandig zijn. Een laatste opmerking die over dit onderwerp werd gemaakt, is dat het bij een 
arrestatie noodzakelijk kan zijn om iemand over het stuur te trekken, waarbij de optische 
signalen beschadigd zouden kunnen raken.  

4.3 Conclusies 
De ervaringen van de geïnterviewde politiebikers waren overwegend erg positief. De optische 
signalen komen de zichtbaarheid van de politiebiker ten goede, waardoor het makkelijker wordt 
om door mensenmassa’s te manoeuvreren en eerder door collega’s of door cameratoezicht te 
worden opgemerkt. Hierdoor zijn acties efficiënter te coördineren. Bij het afzetten van een incident 
bij slechte verlichting ziet het overige verkeer eerder dat er iets aan de hand is en weten hulp-
diensten snel waar zij moeten zijn. Daarbij zorgen de optische signalen ervoor dat de politiebiker 
zich een veilige werkruimte kan verschaffen. De bikers merken op dat overig verkeer eerder ruimte 
maakt en dat het overige verkeer meer tijd heeft om te reageren op hun komst. De optische 
signalen komen op die manier de veiligheid van de biker en de verkeersveiligheid ten goede.   
 
Het voeren van optische signalen heeft ook voordelen voor de inzetbaarheid van de biker. Zo kan 
bij het afzetten van een incident een tweemans-eenheid uitgespaard worden en het incident 
door de biker zelf worden afgezet. In gecoördineerde acties in drukke mensenmassa’s hoeven 
door de verhoogde zichtbaarheid minder agenten te worden ingezet.  
 
Tijdens de interviews kwamen ook een aantal nadelen aan het licht. Zo komt het voor dat de 
optische signalen voorliggers opjagen en deze niet precies weten hoe te handelen. De optische 
signalen zijn in de felle zon slecht zichtbaar. In het donker, wanneer een situatie vraagt om een 
combinatie van het felle witte licht en de blauwe lichten, vallen de blauwe lichten weg tegen het 
witte licht. Dit zou opgelost kunnen worden met één apart systeem voor het witte licht en één 
voor de blauwe lichten. De zijkanten van de fiets zijn op dit moment niet voorzien van blauwe 
lichten, waardoor de biker van de zijkant slecht zichtbaar is. Het knipperende rode achterlicht is 
erg fel en kan een achterligger of achterliggende collega verblinden, de bikers stellen daarom 
voor om dit licht vast brandend en minder fel te maken. Als laatste wordt aangegeven dat de 
bekabeling kwetsbaar is en blijft haken achter voorwerpen waar je de fiets tegenaan zet. Eén 
politiebiker stelt een systeem voor dat op het stuur kan worden geklikt waardoor er geen 
bekabeling langs het frame nodig is. 
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Tijdens twee afsluitende online-bijeenkomsten met de van de proef bij de zes deelnemende 
basisteams en enkele andere nauw betrokkenen, zijn aanvullende reacties verzameld zoals die 
naar voren werden gebracht naar aanleiding van de presentatie van de resultaten tot dan toe. 
In dit hoofdstuk bespreken we deze punten.  

5.1 Methode 
Er hebben twee bijeenkomsten plaatsgevonden. De eerste was op 15 november 2021, de tweede 
op 16 november 2021, tussen 10:00 en 11:00/11:30 uur. De bijeenkomsten werden online gevoerd 
via Teams. In totaal namen er vanuit de politie zeven personen deel aan de bijeenkomsten; van 
één biker zijn schriftelijke aanvullingen ontvangen. Beide bijeenkomsten kenden een identieke 
opzet, waarbij SWOV eerst algemene informatie presenteerde over het doel en de opzet van de 
studie, vervolgens werden voor de verschillende onderwerpen de belangrijkste resultaten 
getoond. Na elk onderwerp werden de deelnemers uitgenodigd te reageren.  

5.2 Resultaten 
In totaal zijn er vijf onderwerpen besproken: zichtbaarheid/herkenbaarheid, inzetbaarheid, 
reacties van omstanders/verkeersdeelnemers, verkeersveiligheid en technische aspecten.  
 
Zichtbaarheid/herkenbaarheid 
In de bijeenkomsten werd aangegeven dat agenten door de optische signalen beter zichtbaar zijn 
en ook beter worden herkend door collega’s. Als concrete voorbeelden werd gewezen op acties 
in het donker in het buitengebied en in grotere mensenmassa’s zoals op de kermis of bij 
evenementen. Ook werd gewezen op het feit dat de bikers beter zichtbaar en herkenbaar waren 
voor hulpdiensten en ook voor beveiligers bij horeca of evenementen. In één concreet geval 
hielpen de optische signalen van een biker ter plaatse de ambulance sneller de juiste locatie te 
vinden. In een ander concreet geval hadden beveiligers aangegeven eerder te weten dat een 
agent en dus hulp eraan kwam. Genoemd werd verder nog dat zijverlichting kan helpen om de 
zichtbaarheid van de politiebiker te verhogen, maar enkel als aanvulling op de huidige verlichting 
aangezien deze zijlichten veel minder fel zijn.  
 
Inzetbaarheid 
Bij het afzetten van een incident komt de fiets met optische signalen de inzetbaarheid van agenten 
op meerdere manieren ten goede. Ten eerste hoeft er geen politieauto ter plaatse te zijn om het 
incident te verlichten en kunnen die agenten elders kunnen worden ingezet. Je spaart hiermee 
de politieauto en bijbehorende bemensing uit, zodat deze beschikbaar blijft voor noodoproepen 
waarvoor een grotere afstand afgelegd moet worden. Ten tweede is de met optische signalen 
verlichte fiets op zichzelf afdoende om een incident af te zetten. Daarmee heeft de politiebiker 
zelf zijn handen vrij om hulpdiensten, zoals ambulance of brandweer, ter plekke te assisteren. Als 
een fiets geen optische signalen heeft, moet de politieagent zelf het incident afzetten en het 

5 De afsluitende bijeenkomst  
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verkeer omleiden. Overigens werd aangegeven dat dit voordeel niet geldt bij incidenten bij 
horeca en evenementen; in die gevallen kan de fiets veelal beter niet alleen gelaten worden.    
 
Reacties van omstanders/verkeersdeelnemers 
Wederom werd aangegeven dat, voor zover de biker dit had meegekregen, de reacties van 
omstanders en verkeersdeelnemers positief zijn. Een van de politiebikers noemde een situatie 
waarbij Duitse toeristen positief verrast reageerden op de optische signalen: ‘Alle politiebikers 
zouden deze lichten moeten hebben’. Eerder waren de reacties op berichten in de media over de 
optische signalen vaak wel wat lacherig geweest.  
 
Verkeersveiligheid 
De verbeterde zichtbaarheid/herkenbaarheid van de politiebiker is, volgens de deelnemers, op 
zichzelf al goed voor de verkeersveiligheid. Als een naderende politiebiker eerder wordt 
opgemerkt in het verkeer, hebben verkeersdeelnemers meer tijd om hierop te reageren en 
ruimte te maken. Wel gaf één van de deelnemers aan dat mensen niet altijd ruimte maken voor 
de politiebiker. Soms zijn zij te veel afgeleid door andere zaken; dit betrof een situatie in de 
drukke binnenstad van Amsterdam.  
 
De vraag werd gesteld of mensen wellicht in verwarring raakten en niet wisten hoe te reageren 
als er fietser(s) met optische signalen naderden. De deelnemers hadden geen concrete 
aanwijzingen dat dit het geval was. De conclusie was dat dit mogelijk nu soms nog het geval kon 
zijn, omdat mensen nog niet of nauwelijks bekend zijn met bikers met optische signalen. Het is 
onduidelijk hoe mensen op optische signalen reageren wanneer er meer gewenning is.  
 
De politiebikers waren bij ingang van de proef geïnstrueerd dat veiligheid voor alles gaat en dat je 
met optische signalen in het verkeer niet meer rechten hebt dan zonder. Aangegeven werd dat je 
als politiebiker de verkeerssituatie steeds goed in het oog moet houden, defensief moet rijden en 
je geen voorrang op het overige verkeer neemt, maar krijgt. Dit betekent dat de politiebiker net 
zo moet rijden als voorheen, ook al is hij met optische signalen wel beter zichtbaar.    
 
Technische aspecten 
Bij het bespreken van de technische aspecten gaven de deelnemers aan dat de optische signalen 
helderder en veel beter zichtbaar zijn dan reguliere verlichting en dat de accu lang meegaat. Wel 
zou zijverlichting aanvullend behulpzaam kunnen zijn voor de zichtbaarheid. Aparte geluids-
signalen werden door de deelnemers niet nodig geacht, aangezien bikers de optie hebben om 
hun fluit te gebruiken of gewoon hard te roepen.  
 
Duidelijk werd dat de optische signalen het best zichtbaar bij slecht weer en in het donker/bij 
schemer. Bij (lage) zon zijn de optische signalen minder goed zichtbaar.  
 
Het komt tijdens horecadiensten regelmatig voor dat omstanders op of aan de bagagedrager van 
de fiets zitten. Daarnaast wordt de fiets regelmatig gebruikt om mensen op afstand te houden bij 
bijvoorbeeld vechtpartijen. Dit leidt er soms toe dat de fiets valt en beschadigd raakt. Een systeem 
zonder bagagedrager zou uitkomst kunnen bieden en de bevestiging van het rode knipperlicht 
zou meer ‘hufterproof’ kunnen zijn.  
 
Een los systeem zou praktischer zijn met opladen. Dit zou aan het bureau van de agent kunnen 
gebeuren. Bijkomend voordeel is dat, wanneer de fiets stuk is, het systeem op een andere fiets 
kan worden gezet.  
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5.3 Conclusie 
De reacties die voortkwamen uit de discussie leidden veelal tot bevestiging van de antwoorden 
uit de vragenlijst en de interviews, maar ook tot nieuwe inzichten, geïllustreerd aan de hand van 
concrete praktijkvoorbeelden. In het oog sprongen de volgende toevoegingen:  
 Fietsen met optische signalen zijn niet alleen een baken voor collega’s, maar zeker ook voor 

andere hulpdiensten. 
 Fietsen met optische signalen kunnen beveiligers geruststellen dat hulp nabij is. 
 Doordat een fiets met optische signalen op zichzelf vaak afdoende is om een afzetting te 

realiseren, heeft de desbetreffende agent de handen vrij om elders te assisteren.  
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In dit laatste hoofdstuk vatten we de belangrijkste bevindingen samen en bespreken we kort 
de voor- en nadelen van de gehanteerde onderzoeksmethoden en daarmee dus de reikwijdte 
van de resultaten. Mede vanuit dat gezichtspunt komen we tot enkele eindconclusies.     

6.1 De resultaten op hoofdlijnen 
Uit de reacties op de vragenlijst, de terugkoppeling uit de interviews en de internationale 
ervaringen valt op te maken dat politiebikers de optische signalen overwegend positief evalueren. 
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat deze conclusies hoofdzakelijk op de vragenlijst en het 
interview gebaseerd zijn, aangezien de informatie over internationale ervaringen erg summier is.  
 
Volgens de politiebikers komen de blauwe optische signalen de zichtbaarheid en herkenbaarheid 
van de politiebiker ten goede. Dit zorgt dat de politiebiker en de fiets eerder gezien worden door 
collega’s, cameratoezicht, overige verkeersdeelnemers en hulpdiensten. Dit vergemakkelijkt het 
werken in grote mensenmassa’s en maakt het coördineren van acties efficiënter, waardoor er 
minder agenten nodig zijn om een situatie aan te kunnen. Ook zijn er verschillende voorbeelden 
die erop duiden dat het gebruik van optische signalen op de fiets de efficiëntie van operaties en 
daarmee de inzetbaarheid van de agenten kan vergroten. De reacties van omstanders en 
verkeersdeelnemers lijken over het algemeen positief.   
 
Waar het gaat om de verkeersveiligheid, zoals deze wordt ervaren door de bikers zelf, zijn de 
resultaten niet eenduidig. Enerzijds lijken politiebikers vaak meer ruimte te krijgen. Ook zouden 
verkeersdeelnemers meer tijd krijgen om te reageren, omdat deze zichtbaarder en herkenbaarder 
zijn. Ze zien de agent(en) van verder aankomen en worden eerder geattendeerd op een potentieel 
gevaarlijke situatie. Dit alles zou de verkeersveiligheid ten goede kunnen komen. Anderzijds 
bestaat bij sommige bikers de zorg dat andere verkeersdeelnemers niet goed weten hoe ze 
moeten reageren op een fiets met optische signalen en zich daardoor onzeker en mogelijk 
onveilig gaan gedragen. Verder zeggen relatief veel bikers soms voorrang te nemen als ze met 
optische signalen fietsen, ook al zijn fietsen met optische signalen wettelijk gezien geen voorrangs-
voertuig. De instructie was om defensief te rijden, de veiligheid niet in gevaar te brengen en 
voorrang nemen te vermijden. Het effect op de verkeersveiligheid is niet duidelijk. Mogelijk leidt 
dit tot verwarring bij de bikers. Ook is het mogelijk dat de voorrangspositie van bikers met 
optische signalen niet duidelijk is voor andere verkeersdeelnemers. Dit soort onduidelijkheden 
kunnen de verkeersveiligheid benadelen. De meeste bikers vinden het voor zichzelf en voor 
anderen met optische signalen over het algemeen even veilig in het verkeer, soms iets veiliger.  
 
Bij een slecht verlicht incident kan de fiets met optische signalen de biker een veilige werkplek 
verschaffen, met als bijkomend voordeel dat er geen politieauto ter plekke hoeft te komen en die 
agenten dus elders kunnen worden ingezet.  
 
Het systeem dat tijdens de pilot gebruikt is, is volgens de politiebikers makkelijk in het gebruik en 
werkt over het algemeen naar behoren. Wel wordt gemeld dat het rode, knipperende achterlicht 

6 Samenvatting, discussie en 
eindconclusie 
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erg (te) fel is waardoor achterliggers verblind kunnen worden. Dit zou volgens de politiebikers 
mogelijk opgelost kunnen worden door het licht minder fel en vast brandend te maken. Verder is 
een los systeem dat gemakkelijk oplaadbaar is, te verkiezen boven een aan de fiets gekoppeld 
systeem. Andere technische verbeterpunten die genoemd worden, zijn:  
 het aanbrengen van blauwe verlichting aan de zijkanten van de fiets zodat de fiets ook vanaf 

de zijkant zichtbaarder is; 
 het afzonderlijk bedienbaar maken van de blauwe lichten en het middelste witte licht, met als 

doel de blauwe lichten in het donker zichtbaarder te maken;  
 het verminderen en beter beschermen van de bedrading van het systeem.  

6.2 Discussie 
Bij de interpretatie van de resultaten van dit onderzoek moet bedacht worden dat het hier gaat 
om een kleinschalige en kwalitatieve studie, gebaseerd op subjectieve informatie. Het liefst zou 
je objectieve gegevens verzamelen over de bereikbaarheid en afhandeling van situaties met en 
zonder het voeren van optische signalen. Om diverse praktische en organisatorische redenen 
(doorlooptijd, budget) was dit echter niet mogelijk. Maar zelfs als dit wel mogelijk zou zijn geweest, 
zou het lastig zijn om een betrouwbare vergelijking te maken tussen situaties met en zonder 
optische signalen. Het politiewerk is immers zo divers dat er vrijwel nooit identieke situaties zijn. 
Dat betekent dat er naast de aan- of afwezigheid van de optische signalen over het algemeen ook 
allerlei andere factoren verschillen. Als er al verschillen te zien zouden zijn, bijvoorbeeld in 
zichtbaarheid of reacties van andere verkeersdeelnemers, kunnen deze niet automatisch worden 
toegeschreven aan het al dan niet voeren van optische signalen.    
 
Een ander punt van aandacht is dat de respondenten van de vragenlijst en de deelnemers van de 
interviews politiemensen zijn die zelf meededen aan de proef met de optische signalen. 
Waarschijnlijk zijn deze respondenten en geïnterviewden meer dan gemiddeld betrokken bij de 
pilot en hebben zij daarmee ook een positieve grondhouding ten opzichte van de proef en de 
mogelijkheden van optische signalen voor politiebikers. Dit kan ertoe hebben geleid dat de 
resultaten van dit onderzoek een iets te positief beeld schetsen.    
 
Tot slot moet worden opgemerkt dat de daadwerkelijke ervaring met het voeren van optische 
signalen beperkt was. De meeste respondenten hadden er maximaal vijf keer gebruik van 
gemaakt. De meningen die in de vragenlijst en interviews naar voren werden gebracht, zijn dus 
gebaseerd op deze beperkte ervaring. Het is niet uit te sluiten dat na veelvuldiger gebruik andere 
ervaringen zouden zijn gerapporteerd.  

6.3 Eindconclusies 
Rekening houdend met de in de vorige paragraaf genoemde beperkingen van de studie, en met 
het feit dat de wetenschappelijke onderbouwing vanuit de informatie van politieorganisaties in 
andere landen helaas beperkt is, is de wetenschappelijke basis voor de eindconclusies hieronder, 
en daarmee ook de reikwijdte ervan, beperkt.  
 
 De zelfgerapporteerde ervaringen van de politiebikers wijzen erop dat het voeren van optische 

signalen op politiefietsen in daarvoor geëigende situaties, de zichtbaarheid en de herkenbaar-
heid van politiebikers verbetert, zowel voor andere verkeersdeelnemers als onderling 
verbetert en zowel tijdens het rijden in het verkeer als bij incidenten ter plaatse. Dit helpt 
onder andere om een veilige werkruimte te creëren.  
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 De ervaringen van de politiebikers wijzen er ook op dat het voeren van optische signalen de 
inzetbaarheid en daarmee de capaciteit van de politie ten goede komt. Het met de fiets 
afzetten van situaties voorkomt bijvoorbeeld dat hiervoor een dienstvoertuig ingeschakeld 
moet worden; deze agenten kunnen dan elders worden ingezet.  
 

 De ervaringen van de politiebikers wijzen er verder op dat het effect op de verkeersveiligheid 
in sommige situaties vermoedelijk positief is en in andere situaties mogelijk negatief. Het blijft 
daarom onduidelijk of het voeren van optische signalen de verkeersveiligheid uiteindelijk 
verslechtert of verbetert. Punt van aandacht zijn de gedragsregels voor de politiebikers bij het 
voeren van optische signalen, met name op het gebied van voorrang. Daarnaast is het van 
belang te zorgen dat andere verkeersdeelnemers weten hoe zij veilig kunnen reageren op 
politiebikers met optische signalen. Mocht het tot grootschaliger invoering komen, dan kan 
gerichte voorlichting, naast uiteraard gewenning, hieraan bijdragen.     

 
 Tot slot laten de ervaringen van de bikers zien dat bij eventuele landelijke invoering goed 

gekeken moet worden naar het te gebruiken technische systeem. Met name op het gebied 
van de verlichting zelf (het felle knipperende rode achterlicht en het bij donker wegvallen van 
het blauwe licht door het felle witte licht) en op het gebied van de kwetsbare bedrading, 
lijken verbeteringen ten opzichte van het nu gebruikte systeem wenselijk 
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Bijlage A Aanbieding vragenlijst  

A.1 Aankondiging vanuit de politie 
26 augustus 2021 
 
Beste collega, 
 
Jij neemt deel of hebt deelgenomen aan de pilot ‘optische signalen bike patrol’ waarbij we het 
gebruik van blauwe verlichting op onze fiets(en) testen. Deze pilot zal, als voorwaarde vanuit het 
Ministerie Infrastructuur en Waterstraat, geëvalueerd worden door externe deskundigen in de 
vorm van het SWOV (SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid).  
 
Ten behoeve van deze evaluatie zal er op zeer korte termijn vanuit het SWOV een vragenlijst naar 
jouw zakelijke e-mailadres (@politie.nl) worden verstuurd. 
Het is belangrijk om jouw ervaringen en die van de andere deelnemers te verzamelen. Ik wil je 
daarom vragen om de tijd te nemen om deze vragenlijst volledig en zo uitgebreid mogelijk in te 
vullen. 
 
Ik wil je alvast bedanken voor jouw deelname aan deze pilot! 

A.2 Aanbieding vragenlijst vanuit SWOV 
30 augustus 2021 
 
Beste politiebiker,  
 
Zoals ...... al heeft laten weten, evalueert SWOV Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid de pilot met het voeren van optische signalen op de fiets. Volgens onze 
informatie ben jij een van de deelnemers in deze pilot. Daarom willen we je vragen je ervaringen 
en/of verwachtingen via een online vragenlijst met ons te delen (zie de link verderop).   
 
Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt ongeveer 15 tot 25 minuten, afhankelijk van 
hoeveel toelichting die je kunt en wilt geven. Je kunt tussendoor stoppen en later verdergaan.   
 
Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen in de praktijk is het belangrijk dat we zoveel 
mogelijk reacties krijgen. Maak hier dus heel graag even tijd voor!   
 
LET OP: de deadline is woensdag 8 september. Antwoorden die na die tijd binnenkomen, kunnen 
we helaas niet meer meenemen.    
 
Stuur de vragenlijst niet door naar collega’s; mocht je merken dat iemand de vragenlijst niet 
heeft gekregen die hem volgens jou wel zou moeten hebben, laat ons dat dan even weten. Laat 
ons ook weten als je deze uitnodiging ten onrechte hebt gekregen.    
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking,  
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A.3 Herinnering vanuit SWOV 
6 september 2021 
 
Beste politiebikers, 
 
Hartelijk dank aan iedereen die de vragenlijst al heeft ingevuld. Mocht je er nog niet aan zijn 
toegekomen, het invullen van de vragenlijst kan nog tot en met aanstaande woensdag (8 
september). Dit is de link naar de vragenlijst: https://swov1.limequery.org/845926?lang=nl. Zie 
voor overige details de onderstaande e-mail van 30 augustus. 
 
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking, 
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Bijlage B Vragenlijst en antwoorden 
 
 
 
In deze bijlage staan alle vragen uit de vragenlijst met daarbij de antwoordfrequenties. De 
vraagstellingen zijn die die gebruikt zijn voor de respondenten die op vraag 4 van de vragenlijst 
hadden aangegeven ten minste eenmaal van de optische signalen gebruik te hebben gemaakt. 
Dit waren 21 respondenten. Drie respondenten hadden aangegeven de optische signalen nog 
nooit te hebben gebruikt. Deze kregen vergelijkbare vragen waarbij niet naar de ervaring werd 
gevraagd, maar naar de verwachting (bijvoorbeeld Hoe nuttig denk je dat het gebruik van 
optische signalen is? in plaats van Hoe nuttig was het gebruik van optische signalen? De 
antwoorden van deze drie respondenten staan vermeld bij de vraag naar ervaringen.  

B.1 Achtergrond en gebruik 

Wat is je geslacht? 

Man 23 

Vrouw 1 

Geen van beide (non-binair) 0 

Wil ik niet zeggen 0 

 

Hoe oud ben je? 

18 – 24 jaar 0 

25 – 35 jaar 11 

36 – 45 jaar 7 

46 – 55 jaar 3 

56 – 65 jaar 3 

>65 jaar 0 

 

Heb je de beschikking over een fiets met optische signalen? 

Ja, ik heb een eigen fiets 9 

Ja, ik maak gebruik van een fiets die afwisselend 
door mij en andere collega’s gebruikt wordt 

15 

 



 
  

 
  

Titel  Ervaringen van politiebikers met het gebruik van optische signalen 
Rapport  R-2021-25 

Pagina  37 

Hoe vaak heb je tot nu toe tijdens je dienst als biker 
optische signalen gevoerd? 

0 keer 3 

1 – 5 keer 17 

6 – 10 keer 3 

11 – 15 keer 1 

15 keer of meer 0 

 

Onder welke lichtomstandigheden heb je tot nu toe de 
optische signalen gevoerd?  

(Vrijwel) uitsluitend bij daglicht 0 

(Vrijwel) uitsluitend bij schemer of in het donker 14 

Zowel bij daglicht als bij schemer en in het donker 7 

 

In welke situaties/om welke redenen heb je tot nu toe optische signalen gebruikt? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Ervaring Verwachting 

Bij het staande houden van een persoon 4 1 

Om snel ter plaatse te kunnen komen 15 2 

Bij het afzetten van een locatie 8 3 

Om mezelf zichtbaarder te maken bij gebrek aan 
straatverlichting 

6 0 

Om mezelf zichtbaarder te maken bij slechte 
weersomstandigheden 

5 0 

Om veilig tussen gemotoriseerd verkeer te rijden 8 2 

Om mezelf zichtbaar te maken voor collega’s 9 1 

Om mezelf zichtbaar te maken voor 
cameratoezicht 

4 1 

Anders 2 0 

B.2 Nut van optische signalen 

Hoe nuttig was het gebruik van optische signalen bij het staande houden van een persoon?  

 Ervaring Verwachting 

Zeer nuttig 2 0 

Nuttig 2 1 

Geen verschil 0 0 

Niet nuttig 0 0 

Nadelig 0 0 
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Hoe nuttig was het gebruik van optische signalen om snel ter plaatse te kunnen komen?  

 Ervaring Verwachting 

Zeer nuttig 6 1 

Nuttig 7 1 

Geen verschil 2 0 

Niet nuttig 0 0 

Nadelig 0 0 

 

Hoe nuttig was het gebruik van optische signalen bij het afzetten van een locatie? 

 Ervaring Verwachting 

Zeer nuttig 5 2 

Nuttig 1 1 

Geen verschil 1 0 

Niet nuttig 1 0 

Nadelig 0 0 

 

Hoe nuttig was het gebruik van optische signalen om jezelf zichtbaar te maken bij gebrek 
aan straatverlichting? 

 Ervaring Verwachting 

Zeer nuttig 6 0 

Nuttig 0 0 

Geen verschil 0 0 

Niet nuttig 0 0 

Nadelig 0 0 

 

Hoe nuttig was het gebruik van optische signalen om jezelf zichtbaar te maken bij slechte 
weersomstandigheden? 

 Ervaring Verwachting 

Zeer nuttig 3 0 

Nuttig 2 0 

Geen verschil 0 0 

Niet nuttig 0 0 

Nadelig 0 0 
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Hoe nuttig was het gebruik van optische signalen om veilig tussen gemotoriseerd verkeer te 
rijden?    

 Ervaring Verwachting 

Zeer nuttig 3 1 

Nuttig 4 1 

Geen verschil 0 0 

Niet nuttig 1 0 

Nadelig 0 0 

 

Hoe nuttig was het gebruik van optische signalen om jezelf zichtbaar te maken voor 
collega’s?  

 Ervaring Verwachting 

Zeer nuttig 6 1 

Nuttig 3 0 

Geen verschil 0 0 

Niet nuttig 0 0 

Nadelig 0 0 

 

Hoe nuttig was het gebruik van optische signalen om jezelf zichtbaar te maken voor 
cameratoezicht? 

 Ervaring Verwachting 

Zeer nuttig 1 1 

Nuttig 2 0 

Geen verschil 1 0 

Niet nuttig 0 0 

Nadelig 0 0 

 

Je hebt aangegeven de optische signalen ook in een andere situatie of om een andere 
reden gebruikt te hebben, kun je deze situatie/reden omschrijven?    

Om door de mensenmassa heen te kunnen komen bij uitstroom van een evenement 

Begeleiden ambulance door groep mensen 
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Zijn er door het gebruik van een fiets met optische signalen minder agenten nodig om 
situaties onder controle te houden, bijvoorbeeld bij een afzetting? 

 Ervaring Verwachting 

Altijd minder 0 0 

Soms minder 11 2 

Geen verschil 10 1 

Soms meer 0 0 

Altijd meer 0 0 

 

Op welke manier? Kun je dat toelichten?  

Ervaring Verwachting 

Bij een afzetting in schemer is een fiets voldoende omdat 
je zichtbaar bent met de blauwe verlichting. Overdag zou 
ik het niet adviseren omdat je toch minder zichtbaar bent. 

De knipperende lampen trekken ook weer 
extra publiek aan. 

Doordat we sneller door de uitstroom bij een evenement 
door publiek kunnen komen kunnen we meer locaties 
bedienen door dezelfde medewerkers. Denk aan de 
parkeerplaats, de kiss en ride, taxistandplaats en 
fietsenstalling. Om de verkeersstromen zo vlot mogelijk te 
laten verlopen halen we deze juist uit elkaar waardoor de 
ligging verder van elkaar ligt. Op deze locaties is de politie 
belast met toezicht. Doordat we eerder niets nel (genoeg) 
door het publiek konden komen moesten we meer 
mensen inzetten om de locaties te kunnen bedienen, dat 
kan nu anders door onder meer het gebruik van deze 
middelen en de inzet van cameratoezicht. 

Voor een afzetting bij een aanrijding 
(situatie toelaatbaar) bijvoorbeeld geen 
auto nodig met een dubbele eenheid maar 
een bike. 

Het is dan duidelijker dat er sprake is van een 
politieafzetting. 

 

Waar normaliter een dienstvoertuig wordt gebruikt 
konden we nu een fiets plaatsen met optische signalen. 
Dat scheelde de inzet van een duo eenheid. 

 

De fiets kan goed ingezet worden als afzetmiddel in 
bijvoorbeeld de horeca. Deze vervangt dan twee personen 

 

Met extra zijverlichting zou het nóg beter zijn.  

Aantal malen mijn bike gebruikt bij afzetting ongeval en 
PD. 
Dat kon ik makkelijk in mijn eentje af. 

 

Op een afstand duidelijk herkenbaar  

Voor mijn situatie was het niet van toepassing, maar 
wanneer je op een donkere locatie staat hoeft er geen 
extra voertuig te komen om bijvoorbeeld te beveiligen. 

 

Door het gebruik van optische signalen bij een afzetting 
ben je zichtbaar voor de overige verkeersdeelnemers en 
afhankelijk van de situatie kan je het alleen af 
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B.3 Zichtbaarheid en herkenbaarheid  

Heeft naar jouw idee het gebruik van optische signalen invloed op je eigen zichtbaarheid in 
het verkeer tijdens het fietsen? 

 Ervaring Verwachting 

Maakt me veel minder zichtbaar 0 0 

Maakt me minder zichtbaar 1 0 

Geen verschil in zichtbaarheid 1 0 

Maakt me beter zichtbaar 13 3 

Maakt me veel beter zichtbaar 6 0 

 

Heeft het gebruik van optische signalen invloed op je eigen zichtbaarheid als je ter plaatse bent? 

 Ervaring Verwachting 

Maakt me veel minder zichtbaar 0 0 

Maakt me minder zichtbaar 1 0 

Geen verschil in zichtbaarheid 5 0 

Maakt me beter zichtbaar 8 3 

Maakt me veel beter zichtbaar 7 0 

 

Zijn de optische signalen naar jouw idee van invloed op de zichtbaarheid van de fiets als object? 

 Ervaring Verwachting 

De fiets is veel minder zichtbaar 0 0 

De fiets is minder zichtbaar 0 0 

Geen verschil in zichtbaarheid  van de fiets 2 0 

De fiets is beter zichtbaar 12 2 

De fiets is veel beter zichtbaar 7 1 

 

Hebben naar jouw idee de lichtomstandigheden invloed op de effectiviteit van optische 
signalen? 

 Ervaring Verwachting 

Veel effectiever bij schemer en donker 6 0 

Effectiever bij schemer en donker 13 3 

Nee, er is geen verschil 1 0 

Minder effectief bij schemer en donker 1 0 

Veel minder effectief bij schemer en donker 0 0 

Weet niet, heb ze niet bij verschillende 
lichtomstandigheden gebruikt 

0 n.v.t. 
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Wat is de invloed van het voeren van optische signalen op de herkenbaarheid van jou als agent? 

 Ervaring Verwachting 

Ik word met optische signalen veel eerder 
herkend als agent dan zonder 

6 0 

Ik word met optische signalen iets eerder 
herkend dan zonder 

8 3 

Ik heb geen verschil tussen met en zonder 
optische signalen gemerkt 

7 0 

Ik word met optische signalen iets later 
herkend als agent dan zonder 

0 0 

Ik word met optische signalen veel later 
herkend als agent dan zonder 

0 0 

 

Heb je nog aanvullende opmerkingen m.b.t. de zichtbaarheid of herkenbaarheid van de biker?  

Ervaring 

Ik heb de verlichting alleen gebruikt in de horeca. Tussen het drukke publiek door merkte ik geen verschil 
met de blauwe verlichting aan. Dit blauwe verlichting van de fiets valt weg in het publiek en de verlichting 
van de kroegen. Ook begrijp ik niet waarom het achterlicht alleen kan knipperen? 
 
Tijdens een achtervolging met de fiets was ik voor de collega’s op straat wel zichtbaarder. Zij zien mij van 
verre al rijden. Ook kunnen zij er dan rekening mee houden dat ik op de fiets ben en kris kras over de weg 
rij. 

Zowel collega’s als andere mensen reageren vrijwel direct bij het zien van de optische signalen. In drukke, 
nauwe straten gaat men sneller aan de kant. Collega’s zien je al van het aankomen. Overdag hebben de 
signalen minder effect. 

Rust de bikes standaard uit met deze verlichting, een grote meerwaarde! 

Zijverlichting of 360 graden optische signalen zijn wel gewenst zodat de fiets van alle zijdes goed zichtbaar 
is. 

“Ik ben van mening dat optische signalen in een drukke binnenstad waar ik werkzaam ben geen effect 
hebben. Ik heb in het verleden als biker in Amsterdam beschikking gehad over een sirene en die heeft wel 
effect in de drukte dus graag bij een volgende pilot een sirene en evt flitslampen maar alleen lampen 
kunnen wat mij betreft achterweg blijven.  
Overigens zijn de lampen bij ons vaker stuk dan dat ze werken. De lampen blijven aan kunnen niet meer 
uit alleen nog door ontkoppelen stroomvoorziening.  
Dus al met al niet nodig.” 

Paar keer gebruik in het donker om te zorgen dat collega’s weten waar dat ik ben. Werkte perfect in een 
donkere bos of in een lange straat. Bij een vechtpartij wisten collega’s mij snel te vinden. 

Zijverlichting zou een goede optie zijn. 

Extra zijverlichting zou nog beter zijn. 

Tijdens horecanachten wordt er nauwelijks op gereageerd. 

Het zou mooi zijn als de lichten ook zijwaarts gevoerd kunnen worden ivm betere zichtbaarheid, met name 
overdag valt dit wat tegen. 

Gezien de optische signalen nog geen herkenbaarheid in het publiek heeft is de invloed nog beperkt. Wel 
heb ik gemerkt dat collega bikers beter te volgen zijn in samenwerking bij achtervolgingen en staande 
houdingen. 

De optische signalen is zeker een meerwaarde wanneer op een donkere locatie iemand staande hebt. Ook 
heeft het een meerwaarde wanneer je ergens naar toe gaat, dan zien aankomende verkeersdeelnemers je 
eerder en beter.  Wanneer je tijdens een horecadienst in druk gebied mensen van achteren benaderd 
heeft het niet echt een grotere invloed. Op zulke momenten zou het bijvoorbeeld handig zijn om 
geluidsignaal te hebben. 
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Ik mis de lichtjes aan de zijkant van de fiets bij het afzetten van een weg waarbij de fiets dwars over de 
weg staat 

Helaas was het rustig tijdens de corona periode in Amsterdam. Dus niet echt de verlichting kunnen 
proberen in de drukte op de wallen. Weet niet of de mensen op de wallen aan de kant gaan als je met 
optische signalen aan komt fietsen. Ik denk dat je met geluid erbij wel echt verschil kan maken 

B.4 Reacties van verkeersdeelnemers en omstanders 

Welke reacties krijg je van verkeersdeelnemers als je fietsend optische signalen voert? 

Antwoord Enthousiast
/positief 

Verrast/ 
verbaasd 

Neutraal/ 
onverschillig 

Verschrikt Lacherig/ 
spottend 

Boos/ 
agressief 

 E V E V E V E V E V E V 

Vaak 7 0 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 

Soms 7 3 11 2 5 3 5 3 8 3 0 2 

Nooit 3 0 0 0 10 0 9 0 6 0 16 1 

Weet niet 4 0 4 0 5 0 7 0 5 0 5 0 

Grijsgekleurde cellen geven aantallen aan op basis van ervaring (E), witte cellen aantallen op basis van 
verwachting (V). 
 

Kun je voorbeelden geven van enthousiaste/positieve of verraste/verbaasde 
reacties van verkeersdeelnemers?  

Men is niet gewend aan optische signalen op de fiets. Men roept vaak: “Dat is tof, zeg.”  Men geeft ook 
sneller vrije doorgang dan zonder optische signalen. 

Publiek bij een evenement zie je reageren omdat het nieuw is 

Men vindt het leuk om te zien en beaamt de betere zichtbaarheid / opvallendheid van de biker. 

Met name enthousiast over de verbetering van onze zichtbaarheid. Met name verbaasd dat wij op de fiets 
deze signalen voeren. 

Verkeersdeelnemers verwachten geen optische signalen op een fiets en kijken vaak met verbazing. 

Eerste keer dat mensen dat zien. Ze vinden het er tof uitzien 

In een grote menigte tijdens horeca-avond vond men het geweldig en viel ik echt op. Veel aanspraak. 

Men vind het een goede aanvulling en sneller zichtbaar. 

Mensen laten je soms voorgaan omdat je toch blauwe lichten voert. 

Duidelijk zichtbaar. Echter het rode achterlicht is te vel als deze knippert. Dit belemmert het zicht van de 
opkomende automobilist. 

De heersende mening is lijkt te zijn dat men zich verbaast dat het bestaat en dat de politie er gebruik van 
maakt. Ik heb meerdere vragen gehad over de kosten van het systeem. 

‘Ik wist niet dat jullie zwaailichten hadden, zo val je wel goed op’ 

Op het moment dat ik bij een brand aankwam rijden zag men mij met de optische lichtsignalen en men was 
verbaasd dat we die hadden maar vonden het ook wel positief zodat we beter te zien waren. 

Door de media aandacht zijn er verschillende positieve reacties gekomen 

Ze vinden het wel mooi om te zien die optische signalen. 
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Kun je voorbeelden geven van lacherige/spottende reacties van verkeersdeelnemers?  

Ja, met reageert soms: “O, ja, ze hebben weer wat uitgevonden.  Je kan dat geld beter gebruiken.”  Of iets 
soortgelijk. 

“Nee, maar die zijn er altijd, ook als je gewoon in uniform loopt. Gaat vaak om stumpers die eigenlijk zelf bij 
de politie hadden willen werken maar niet over de juiste capaciteiten beschikken.” 

Men ziet het nut niet in van optische signalen en reageert lacherig. 

Sommige collega’s vinden het “apart”....... 

Sommige collega’s vinden het “grappig”...... 

Bij zelfde melding lachte sommige mensen om het feit dat het op een fiets zat en had en vroeg of we ook 
voorrang hadden. 

Veelal collega’s met de vraag of we ook geluidssignalen krijgen of deze zelf moeten maken 

 

Kun je voorbeelden geven van verschrikte of boze/agressieve reacties van verkeersdeelnemers?  

Een enkeling in publiek bij een evenement zie je reageren omdat het nieuw is 

 

Welke reacties krijg je van omstanders ter plaatse als je optische signalen voert? 

Antwoord Enthousiast 
/positief 

Verrast/ 
verbaasd 

Neutraal/ 
onverschillig 

Verschrikt Lacherig/ 
spottend 

Boos/ 
agressief 

 E V E V E V E V E V E V 

Vaak 9 1 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 

Soms 5 1 13 1 7 2 2 2 9 1 1 2 

Nooit 3 0 2 0 7 0 14 0 8 0 15 0 

Weet niet 4 1 3 1 5 1 5 1 4 1 5 1 

Grijsgekleurde cellen geven aantallen aan op basis van ervaring (E), witte cellen aantallen op basis van 
verwachting (V). 
 

Kun je voorbeelden geven van enthousiaste/positieve of verraste/verbaasde 
reacties van omstanders ter plaatse?  

Je bent lekker zichtbaar, goed zeg. 

Opmerkingen die je hoort: je bent goed te zien! Jeetje, dat ziet er vet uit 

Verbaasd omdat men niet gewend is dat er optische signalen op fietsen wordt gebruikt. Men ziet wel 
duidelijk de meerwaarde ervan in ivm de zichtbaarheid. 

Beter zichtbaar. 

Wat gaaf dat u blauwe verlichting hebt. Valt echt op. 

“Je ziet mensen wel kijken en opzij gaan. Het kweekt begrip en men gaat meer opzij dan wanneer ik ze 
niet voer. Ik werk in het Centrum van Zoetermeer en moet geregeld door druk publiek. De lichten helpen 
wel voor naderen publiek. Het publiek wat ik van achter benader ziet mij natuurlijk niet. Daarom zou 
geluid nog wenselijk zijn.” 

Geven ruimte om je werk te doen. Je wordt niet gehinderd. 

Het is nieuw dus mensen vinden het leuk om te zien. 
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Kun je voorbeelden geven van lacherige/spottende reacties van omstanders ter plaatse?  

Een enkele keer gehoord; jeetje het is nog geen kerst, wat een circus 

Sporadisch een opmerking dat het onzin is dat we optische signalen gebruiken maar dit is vaak te wijten 
aan de soort persoon die we voor ons hebben (bekende van de politie oid). Daarnaast behoort het 
gebruik van dit soort signalen op de fiets niet tot de standaard waardoor mensen het niet verwachten en 
er lacherig over doen. Het is een stuk gewenning waar men even doorheen moet. Bij uitleg waarom ziet 
men de meerwaarde er wel van in. 

 

Kun je voorbeelden geven van verschrikte of boze/agressieve reacties van omstanders ter 
plaatse?  

Mensen twijfelen soms wat ze moeten doen. Moeten ze ons nu voorrang geven of niet? 

 

Bieden andere verkeersdeelnemers je meer ruimte als je met optische signalen fietst?  

 Ervaring Verwachting 

Altijd 1 0 

Vaak wel 10 1 

Soms wel, soms niet 8 2 

Meestal niet 0 0 

Nooit 1 0 

Ik heb tot nu toe fietsend geen gebruik 
gemaakt van de optisch signalen 

1 n.v.t. 

 

Bieden omstanders je voldoende ruimte als je ter plaatse optische signalen voert? 

 Ervaring Verwachting 

Altijd Missing 2 

Vaak wel Missing 1 

Soms wel, soms niet Missing 0 

Meestal niet Missing 0 

Nooit Missing 0 

Ik heb stilstaand geen optische signalen gevoerd Missing n.v.t. 

 

Heb je nog aanvullende opmerkingen m.b.t. de reactie van omstanders op de optische signalen?  

Nee, eigenlijk allemaal positief 

Verkeersdeelnemers welke gebruik kunnen maken van spiegels zien ons tijdens het gebruik van optische 
signalen wel aankomen als we van achteren naderen. Fietsers bijvoorbeeld niet zo snel. Dit zou 
ondervangen kunnen worden met een (elektronische) bel / tweetoon / fluit. 

Vaak wel de vraag waarom alleen maar optische signalen en geen geluid. 

Ligt ook aan manier van fietsen en gebruik maken van het verkeer. 

Omdat je alleen verlichting voert val je minder snel op dan wanneer er ook geluid bij zit. 

Over het algemeen positief 
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B.5 Effect op verkeersveiligheid 

Neem je voorrang op het overige verkeer als je optische signalen voert? 

 Ervaring Verwachting 

Altijd 0 0 

Vaak 1 1 

Soms 13 2 

Bijna nooit 3 0 

Nooit 4 0 

 

Hebben zich verkeersonveilige situaties voorgedaan door het voeren van optische signalen?  

 Ervaring Verwachting 

Altijd 0 0 

Vaak 0 0 

Soms 3 3 

Bijna nooit 3 0 

Nooit 15 0 

 

Kun je een voorbeeld geven van een verkeersonveilige situatie? 

Ervaring Verwachting 

Ik wilde een bestelbus passeren maar deze had mij niet gezien 
waarna deze wilde afslaan en ik net op tijd kon afremmen. 

Mensen enkel de lampen zien en geen 
geluid. Dit is afwijkend van de wat men 
normaal ziet. 

De andere verkeersdeelnemers verwachten niet een fiets met 
optische signalen en weten vaak niet goed wat ze dan doen 
moeten. 

Het is een onbekend fenomeen waarbij 
sommige verkeersdeelnemers niet 
weten hoe te handelen 

"Je moet er echt rekening mee houden dat overige 
weggebruikers je lichten niet kunnen zien en dus niet voor je 
stoppen om voorrang te verlenen. Je merkt groot verschil dan 
wanneer je in dezelfde situatie met een opvallend 
politievoertuig zou rijden. Ik moet dus met de fiets alsnog veel 
remmen. Af en toe wordt mij wel voorrang verleend maar hier 
kun je echt niet vanuit gaan en dus zelf goed overwegen of je 
een kruising oversteekt bij bijv rood licht. In het centrum met 
voetgangers werkt het zeker maar blijkbaar ben je niet beter 
zichtbaar voor motorrijtuigen. Daarom zou het wenselijk zijn 
om de verlichting ook aan de zijkant van de bike te voeren." 
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In welke mate beïnvloedt het gebruik van optische signalen de verkeersveiligheid van jou als 
agent? 

 Ervaring Verwachting 

Neemt sterk af 0 0 

Neemt af 0 0 

Blijft hetzelfde 10 1 

Gaat erop vooruit 10 2 

Gaat er sterk op vooruit 1 0 

 

Op welke manier? Kun je een voorbeeld geven? 

Ervaring Verwachting 

Overige deelnemers zijn alerter Sneller zichtbaar en de urgentie van 
afwijkend verkeersgedrag vraagt 
minder uitleg. 

Beter zichtbaar, maar ik denk dat het beter zou werken als de 
burger op de hoogte is dat we dit soort signalen ook op de 
fiets voeren middels een campagne 

 

In combinatie met de dienstfluit ziet men mij beter en sneller.  

"Vooral 's-avonds in drukke menigte ziet men mij beter. 
Ook collega's zien mij beter." 

 

Je bent alerter op het verkeer. Je laat je duidelijk zichtbaar 
zien aan de overige verkeersgebruikers. Hierdoor kan je 
sneller door het verkeer gaan. 

 

Eerder zichtbaar meer impact op verkeer en ik krijg de indruk 
dat ander verkeer meer overtuigd is van de noodzaak van het 
gebruiken van mijn vrijstellingen. 

 

Men gaat aan de kant omdat men je ziet en je hoeft dan geen 
gekke maneuvers uit te halen 

 

Veel zichtbaarder ten opzichte van het overige verkeer, vooral 
tijdens evenementen en horeca 

 

Mensen zien je als het donker is wel van verre aankomen.  

 

Wat is de invloed van optische signalen op de verkeersveiligheid van de burger naar jouw 
idee? 

 Ervaring Verwachting 

Neemt sterk af 0 0 

Neemt af 2 0 

Blijft hetzelfde 10 2 

Gaat erop vooruit 8 1 

Gaat er sterk op vooruit 1 0 
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Op welke manier? Kun je een voorbeeld geven? 

Deelnemers zijn alerter 

De burger of verkeersdeelnemer ziet dat wij gebruik maken van optische signalen en ziet daardoor de 
noodzaak dat we ergens met gezwinde spoed naar toe moeten. Ze reageren hier op door bijvoorbeeld al 
aan de kant te gaan of ruimte te maken. 

Burgers weten vaak niet wat ze moeten verwachten en of de politie uberhaupt dit soort middelen op de 
fiets heeft. 

Je valt eerder en beter op. 

Mensen weten niet of wij voorrang willen of niet. Daardoor gaan ze twijfelen. 

Burgers zien dat er wat aan de hand is waarna ze je ruimte geven. 

Blijft lastig te bepalen maar in iedergeval de kop van de verkeersstroom is eerder op de hoogte van mijn 
aanwezigheid. 

Wanneer je op donkere locatie iemand controleert dan gaat men op tijd ruimte maken 

Mensen gaan eerder aan de kant, dan wel zien ter plaatse dat er iets aan de hand is. Nadelig effect is dat 
het ook mensen aantrekt wanneer de burger blauwe lampen zien 

 

Voel je jezelf veiliger tussen autoverkeer op de rijweg als je optische signalen voert? 

 Ervaring Verwachting 

Veel veiliger 3 0 

Veiliger 3 1 

Even veilig 13 2 

Onveiliger 0 0 

Veel onveiliger 1 0 

Weet niet / niet meegemaakt 1 / 

 

Voel je jezelf veiliger op het fietspad als je optische signalen voert? 

 Ervaring Verwachting 

Veel veiliger 0 0 

Veiliger 3 1 

Even veilig 16 2 

Onveiliger 0 0 

Veel onveiliger 1 0 

Weet niet / niet meegemaakt 1 / 
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Voel je jezelf veiliger in voetgangersgebied als je optische signalen voert? 

 Ervaring Verwachting 

Veel veiliger 0 0 

Veiliger 6 2 

Even veilig 13 1 

Onveiliger 0 0 

Veel onveiliger 1 0 

Weet niet / niet meegemaakt 1 / 

 

Heb je nog aanvullende opmerkingen m.b.t. het effect van het voeren van optische signalen 
op de verkeersveiligheid van de politiebiker en de burger? 

Het gevoel van veiligheid blijft hetzelfde. Doordat je meer ruimte krijgt kun je wat harder fietsen en dus 
eerder ter plaatse zijn. 

In het voetgangersgebied voorkomt het de reactie dat je daar niet mag fietsen. 

Nee, behalve dan dat het over - en weer meer duidelijkheid schept. 

Verkeersveiligheid is iets waar we altijd rekening mee moeten houden. Mijn ervaring is dat je geen extra 
risico's moet nemen tijdens het gebruik van de optische signalen. Het gebruik van optische signalen heeft 
regelmatig als doel gehad het overige verkeer te waarschuwen dat wij ergens stonden of dat er politie 
voor of achter hun reed. 

Ik ben van mening dat je als politiebiker geen optische signalen moet gaan gebruiken omdat de overige 
verkeersdeelnemers niet weten wat ze doen moeten. Wanneer je bewust van het feit dat je als 
politiebiker kwetsbaar bent en daarmee rekening houdt, heb ik geen signalen nodig. 

In drukke winkelcentra ziet men mij sneller. 

Je bent even veilig omdat ik er echt niet vanuit ga dat ik gezien wordt. Deze verantwoordelijkheid ligt 
altijd bij jezelf. Dus ik steek nooit zomaar over, eerst zelf goed kijken of het kan en of men voor je stopt. 
Als je daar wel vanuit zou gaan dan zou het vele malen onveiliger zijn voor jezelf als biker. 

Ondanks de kernbegrippen zoals zichtbaarheid en herkenbaarheid ben ik voor de inzet als biker niet 
geheel overtuigd van de meerwaarde weg strepend tegen kosten en onderhoud. 

B.6 Technische aspecten 

Hoe gemakkelijk is het om de optische signalen aan en uit te zetten? 

Zeer gemakkelijk 11 

Gemakkelijk 7 

Niet makkelijk, niet moeilijk 2 

Moeilijk 0 

Zeer moeilijk 0 
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Werkten de optische signalen tot nu toe zoals het moet? 

Altijd  15 

Meestal 4 

Soms wel, soms niet 1 

Vaak niet 1 

Nooit 0 

 

Kun je uitleggen wat er niet werkte aan de optische signalen? 

Apparatuur gaat kapot waardoor het niet goed werkt. Knipperende achterlicht. 

Lampen blijven aan gaan niet meer uit. 

Bediening is bewerkelijk maar is te doen. 

Mijn achterlichten zijn inmiddels vervangen door een storing. 

Een keer was het achterlicht afgebroken. Dit is later weer verholpen 

 

Verblinden de optische signalen andere verkeersdeelnemers naar jouw 
idee? 

Totaal niet 7 

Soms 5 

Niet opgemerkt 6 

Vaak wel 3 

Altijd 0 

 

Belemmeren de optische signalen wel eens jouw eigen zicht? 

Nooit 14 

Soms 1 

Niet opgemerkt 5 

Vaak 1 

Altijd 0 

 

Op welke manier belemmert het gebruik van optische signalen jouw eigen zicht? Kun je 
dat uitleggen? 

Met name het knipperende achterlicht van het huidige systeem zorgt voor verblinding van de 
achterligger. Dit is getracht op te lossen middels een folie op het achterlicht. De blauwe verlichting heb 
ik niet als hinderlijk ervaren aangezien dit mijn inziens goed zichtbaar moet zijn. 

Achter licht is te fel in optreden met meerdere bikers. 

Het rode knipperende achterlicht verblind (extreem)!!! 

Belemmert niet. 
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Heb je nog suggesties voor hoe de optische signalen technisch verbeterd kunnen worden? 

Minder bedrading zodat het minder storingsgevoelig is. Wellicht draadloos maar wel met bediening 
aan het stuur 

Knipperende achterlicht moet sowieso vast brandend zijn. Met betrekking tot de blauwe verlichting -> 
360 graden verlichting. Tevens teveel bedrading voor 1 systeem, dit mag echt wel minder. 

Zijkant blauw blauw 

Extra zijverlichting. 

Aparte knoppen voor verlichting en signalen. 

Het rode knipperende achterlicht mag wel veranderen. Van horen zeggen te horen gekregen dat het 
irritant is 

Een niet knipperend achterlicht en gedimd. 

Het achterlicht knippert. Hier moet een optie voor komen dat je dit uit kunt zetten en gewoon rood 
licht hebt. Ook zo je hem moeten kunnen dimmen 

 

Graag zouden wij met jou nog even kort willen doorpraten over je ervaringen met optische 
signalen op de fiets. Dat geeft ons nog wat beter zicht op het gebruik in de praktijk. Mogen we 
je benaderen voor een kort (maximaal 15 minuten) interview per telefoon of videobellen? We 
maken dan een afspraak met je voor in de periode eind september - half oktober. 

Ja 9 

Nee 12 

 

Wil je verder nog iets kwijt over het gebruik van optische signalen? 

Laat de pilot middelen zoals die nu beschikbaar zijn op de teams zodat we deze kunnen blijven 
gebruiken! 

In het algemeen vind ik het een verbetering t.o.v. "vroeger". 

Prima systeem, bedrading mag minder, achterlicht minder fel en vast brandend. 

Ik kreeg regelmatig de opmerking dat een collega die achter me fietste dat hij/zij verblind werd door 
mijn achterlicht. Daarnaast knippert het achterlicht. Ik kreeg regelmatig de opmerking van burgers dat 
dit verboden is. Voortdurend een rood licht aan de achterzijde is wat mij betreft prima. 

"De rode knipperlicht is niet fijn, mag gewoon een steady lamp zijn (optie). Graag zou ik een variant 
willen zonder bagagedrager. Dit omdat ik veel horeca draai en niet wil dat mensen op mijn 
bagagedrager gaan zitten of aan gaan trekken. Ik neem nooit een tas mee op mijn bagagedrager. De 
achterlamp  mag meer hufter proof zijn.  Voor de rest absoluut een meerwaarde. Blauw blauw heeft 
een paar keer voor gezorgd dat collega's mij makkelijk kunnen traceren in het donken en ik ook bij 
achtervolgingen." 

Ik denk dat het voor een gedeelte werkt. Soms zijn wij beter zichtbaar en dat is belangrijk als biker. 
anderzijds weet de burger niet wat ze er mee moeten of hoe ze er op moeten reageren. 

Goed initiatief, hopende dat het een blijvend project is! 

 
 



 
  

 
  

Titel  Ervaringen van politiebikers met het gebruik van optische signalen 
Rapport  R-2021-25 

Pagina  52 

  
  
  

Ongevallen voorkomen 
Letsel beperken 
Levens redden 

SWOV 
Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

Postbus 93113 

2509 AC Den Haag 

Bezuidenhoutseweg 62 

070 – 317 33 33 

info@swov.nl 

www.swov.nl 

 

 @swov_nl / @swov 

 linkedin.com/company/swov 

http://www.swov.nl/
https://twitter.com/swov_nl
https://twitter.com/swov
http://linkedin.com/company/swov

	Auteurs
	Samenvatting
	Summary
	Inhoud
	1 Inleiding
	1.1 Achtergrond
	1.2 Evaluatie van de proef en leeswijzer

	2 Internationale ervaringen
	2.1 Methode
	2.2 Resultaten
	2.2.1 Gebruik optische signalen.
	2.2.2 Reacties op gebruik optische signalen
	2.2.3 Informatie op internet

	2.3 Conclusies

	3 De vragenlijst
	3.1 Methode
	3.2 Resultaten
	3.2.1 Respons
	3.2.2 Gebruik van optische signalen
	3.2.3 Effect op zichtbaarheid en herkenbaarheid
	3.2.4 Effect op inzetbaarheid van politiebikers
	3.2.5 Reactie van verkeersdeelnemers en omstanders
	3.2.6 Effect op verkeersveiligheid van bikers en burgers
	3.2.7 Technische aspecten van de signalen

	3.3 Conclusies

	4 De interviews
	4.1 Methode
	4.2 Resultaten
	4.2.1 Algemene bevindingen
	4.2.2 Effect op zichtbaarheid, herkenbaarheid, inzetbaarheid en verkeersveiligheid
	4.2.3 Technische aspecten van de optische signalen

	4.3 Conclusies

	5 De afsluitende bijeenkomst
	5.1 Methode
	5.2 Resultaten
	5.3 Conclusie

	6 Samenvatting, discussie en eindconclusie
	6.1 De resultaten op hoofdlijnen
	6.2 Discussie
	6.3 Eindconclusies

	Bijlage A Aanbieding vragenlijst
	A.1 Aankondiging vanuit de politie
	A.2 Aanbieding vragenlijst vanuit SWOV
	A.3 Herinnering vanuit SWOV

	Bijlage B Vragenlijst en antwoorden
	B.1 Achtergrond en gebruik
	B.2 Nut van optische signalen
	B.3 Zichtbaarheid en herkenbaarheid
	B.4 Reacties van verkeersdeelnemers en omstanders
	B.5 Effect op verkeersveiligheid
	B.6 Technische aspecten


