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Het honderdste SWOVschrift ligt voor u.

Honderd nummers in 25 jaar. Na 25 jaar is

SWOVschrift nog springlevend en elke keer

lukt het weer een welgevuld nummer te

laten verschijnen. We sturen SWOVschrift

naar zo'n 4000 personen en instellingen.

Regelmatig vragen we naar reacties en we

zijn content met het feit dat SWOVschrift

zeer gewaardeerd wordt. Overigens leren

we daar ook van en we proberen SWOV-

schrift steeds te verbeteren en aan de tijden

aan te passen. Ook de vormgeving van

SWOVschrift is in de loop van de tijd een

aantal malen veranderd. Maar de bedoelingen

met SWOVschrift zijn nu nog hetzelfde als

25 jaar geleden en bijvoorbeeld verwoord

door Erik Asmussen in 1979 bij het verschijnen

van het eerste nummer. 

Ik wil mijn dank uitspreken aan al die mensen 

die in de afgelopen jaren een bijdrage geleverd

hebben aan SWOVschrift, aan alle auteurs, 

afdelingshoofden, redactiecommissies en in het 

bijzonder aan de zeven eindredacteuren van het

blad. Hun kwaliteitsbewustzijn, hun interesse in

en nieuwsgierigheid naar onderzoeksresultaten,

hun drive om een goed blad te maken hebben er

uiteindelijk voor gezorgd dat SWOVschrift al die

jaren een gerespecteerd blad is geweest. 

In die 25 jaar is het jaarlijks aantal verkeers-

slachtoffers in Nederland gelukkig aanzienlijk

afgenomen en de SWOV kan trots zijn te 

constateren dat in de loop van de jaren kennis uit

SWOV-onderzoek daarbij een nadrukkelijke rol

heeft gespeeld. Dit wordt nog eens geïllustreerd

in dit jubileumnummer. Maar in het Nederlandse

wegverkeer vallen nog steeds te veel slachtoffers.

Dat kan volgens de SWOV beter en we brengen

daarom binnenkort weer gewoon een volgend

SWOVschrift uit. 

Fred Wegman   

25 x 4 = 100 nummers 
SWOVschrift!

hoge risico’s van beginnende bestuurders kunnen omlaag

Verlaging alcohollimiet:

de eerste stap

Dit is een goede zaak; de ongevalskans

van jonge bestuurders neemt na

gebruik van alcohol relatief snel toe en

bovendien zijn beginnende automobilis-

ten relatief vaak bij (ernstige) ongeval-

len betrokken. In een advies aan het

ministerie heeft de SWOV berekend dat

deze maatregel bij gelijkblijvend politie-

toezicht een besparing oplevert van

circa 12 doden per jaar en circa 100

ziekenhuisopnamen (5% van de ernstige

alcoholongevallen). De maatschappe-

lijke schade neemt af met ongeveer 100

miljoen gulden per jaar. 

Er kan nog belangrijk meer worden

bereikt door naast de limietverlaging

ook het politietoezicht te intensiveren.

Door een efficiëntere organisatie en uit-

voering van het toezicht kan de pakkans

worden verdubbeld; er is daar dus geen

extra capaciteit voor nodig. In dit geval

zouden jaarlijks circa 70 doden worden

bespaard en circa 600 ziekenhuisopna-

men. De afname van de maatschappe-

Het ministerie van Verkeer en W
aterstaat heeft het voornemen 

voor beginnende bestuurders de toegestane BAG-limiet (bloedalcohol-

gehalte) te verlagen van 0,5 naar 0,2 promille.
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Congres ter afsluiting  

van het jubileumjaar

In 1962 is de in omvang toenemende 

verkeersonveiligheid een bron van zorg. 

Om meer inzicht te krijgen in de mate van

onveiligheid en de omstandigheden die

daarop van invloed zijn, wordt de Stichting

Wetenschappelijk Onderzoek Verkeers-

veiligheid SWOV opgericht. Na 40 jaar is er

nog steeds volop behoefte aan verder

onderzoek en kennisverspreiding als we de

verkeersonveiligheid verder willen terug-

dringen. Tijdens het jubileumcongres dat de

SWOV organiseerde op 11 december 2002

stond de bijdrage van de SWOV aan 40 jaar

verkeersveiligheid centraal, met de nadruk

op de laatste 4 jaar. 

Onder leiding van Frits Castricum, voorzitter van

het bestuur van de SWOV, werd door verschillende

sprekers teruggeblikt op de voorbije periode en

vooruitgekeken naar de toekomst. 

Resultaten 

In november 2001 kwam de SWOV in het nieuws

met haar visie Veilig, wat heet veilig?. Ze gaf hierin

aan dat het aantal verkeersslachtoffers met nog

eens 300 doden omlaag kan ten opzichte van

de 'oude' NVVP-doelstelling van 750 doden in

2010. Toenmalig minister Netelenbos vroeg de

SWOV deze ideeën nader uit te werken. 

“...m
inder dan 750 

verkeersdoden in 2010 

is geen utopie maar 

nog steeds haalbaar.”

Fred Wegman, zie Column pagina 3 Q
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Van de redactie

Voor u lig
t het eerste SWOVschrift

nieuwe stijl. 
In elk nummer van

SWOVschrift 
zullen 

opnieuw 

veel verschillende aspecten van 

verkeersveiligheid aan bod komen.

Door een goede uitw
isseling van

informatie met de website van de

SWOV, vullen beide media elkaar

aan. De SWOV wil zo een bron van

informatie zijn die voor elk wat w
ils

te bieden heeft. V
eel leesplezier!
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Een van de sprekers, Martha Brouwer, presenteerde

de hoofdingrediënten van de eerste uitwerking van

Veilig, wat heet veilig?. Maatregelen die kunnen

bijdragen aan het terugbrengen van het aantal

verkeersdoden zijn 'Versneld uitvoeren van

Duur-zaam Veilig fase 2', 'S
nelheidsbeheersing',

'Pas vanaf 18 jaar op de bromfiets 'en' Veiliger

bermen'.

Centraal in deze uitwerking staan de zogenaamde

vermijdbare ongevallen. Vermijdbaar omdat we

weten wat we moeten doen om slachtoffers bij

deze ongevallen te voorkomen. Op dit moment

wordt er hard gewerkt aan de afronding. Naar

verwachting zal de SWOV de verdere uitwerking

van Veilig, wat heet veilig? in 2003 afronden.

De redactie heeft drie andere sprekers gevraagd

de belangrijkste of meest opvallende feiten uit het

afgelopen onderzoeksprogramma toe te lichten.

Op de volgende bladzijden vindt u hun verhaal.

Forumdiscussie met v.l.n.r. W
egman (SWOV), Van der Doef (3VO), 

Schouten (ANWB), Hennekeij (Provincie Zeeland), Hailemarijam (Team Alert)
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1979 - Het eerste nummer
van SWOVschrift verschijnt
en de toenmalig directeur 
Ir. E. Asmussen introduceert
het nieuwe blad. 

1980 - In 1980 wordt bericht over
de noviteit die in de VS zoveel effect
heeft: de luchtzak.

1979 - Alcohol was en is een
verkeersveiligheidsprobleem
waaraan de SWOV niet alleen nu,
maar ook in het verleden ruim
aandacht besteedde.

1979 - De SWOV stemt vanaf
het begin haar voorlichting af op
speciale doelgroepen.

1982 - In opdracht van Rijkswaterstaat ontwerpt de SWOV
de RIMOB: een OBstakelbeveiliger met RIMpelbuizen. De
RIMOB wordt nu al vele jaren toegepast en maakt de gevol-
gen van een botsing aanzienlijk minder ernstig. 

1980 - Soms lijkt het of zone 30-gebieden er altijd al zijn
geweest, maar in 1980 is er nog volop discussie over de voor-
en nadelen. 'Herkenbaarheid', wat in de jaren '90 een van de
speerpunten binnen Duurzaam Veilig zal worden, wordt hier 
al benadrukt.



1984 - Al in dit jaar pleit de SWOV voor een wettelijk geregelde
draagplicht van gordels op de achterbank. Sinds 1992 is het dragen
van gordels achterin verplicht. Nu draagt ongeveer 80% van de 
inzittenden gordels voorin en slechts 32% doet dat achterin.

1985 - De ontwikkelingen op het
gebied van telematica maken de
toen bijna futuristische fantasieën
nu bijna werkelijkheid.

1987 - Dat het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens aan herziening toe is,
onderschrijft de SWOV. Toch zijn er vraagtekens, zoals bij het voorstel om oversteken
bij rood voetgangerslicht niet meer strafbaar te stellen.

1987 - Sommige ideeën en voor-
stellen zijn niet altijd zo nieuw als
ze lijken.
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1988 - Over de bandprofieldiepte zegt de SWOV dat het beter
zou zijn de wettelijke minimum profieldiepte te verhogen van
1mm naar minimaal 1,6mm; nog beter zou 2mm zijn. Inmiddels
is een minimum van 1,6mm wettelijk vastgesteld.

1986 - Drs. M.J. Koornstra wordt benoemd tot 
directeur SWOV als opvolger van prof. ir. E. Asmussen. 



4     S W O V S C H R I F T  1 0 0  •  d e c e m b e r  2 0 0 4

1992 - Al vroeg wordt in SWOV-onderzoek
geconstateerd dat onderling samenhangende
factoren van doorslaggevende betekenis zijn
voor de verkeersonveiligheid van ouderen:
lichamelijke kwetsbaarheid, psychische en
fysieke functieafname en teruglopende mobi-
liteit. Er wordt naar gestreefd ook ouderen zo
lang mogelijk volwaardig en veilig aan het
verkeer te laten deelnemen.

1992 - Vier jaar na het verhogen
van de algemene snelheidslimiet
van 100 tot 120 km/uur op de
Nederlandse autosnelwegen toont
een SWOV-analyse aan dat het
gevoerde beleid een positief effect
op de verkeersveiligheid heeft
opgeleverd. De discussie over de
snelheden laait nu opnieuw op.

1989 - VEDYAC, de afkorting van VEhicle DYnamics And
Crash dynamics, is een computermodel dat botsingen kan
nabootsen en kan laten zien wat de gevolgen zijn. 
Via simulaties kan onderzoek worden verricht dat met bots-
proeven financieel nooit haalbaar zou zijn. 

1989 - Het belang van rotondes voor de verkeersveiligheid is van
meet af aan onderkend. De rotonde 'nieuwe stijl', meestal een klein
plein met enkelstrooks toeritten en op de rotonde één rijbaan met een
enkele, vaak wat bredere rijstrook, was in 1989 nog relatief nieuw in
Nederland.

1990 - Zichtbaarheid is altijd van groot belang voor
de verkeersveiligheid. De invoering van zijreflectie
zorgt bij fietsers voor een daling met 4% van het 
aantal doden en gewonden bij schemer en duisternis.

1989 - In 1989 worden jonge automobilisten als één van de
belangrijke probleemgebieden aangemerkt. Ook dan al
draagt de SWOV mogelijke oplossingen aan als een alcohol-
verbod, een rijverbod in weekeindnachten en een hogere
aanvangsleeftijd voor autorijden.

1991 - Voor het eerst tekent de
behoefte aan een integrale aanpak
zich af. Nu is deze bekend als
Duurzaam Veilig.
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1995 - Een alcoholslot in combinatie met een intensief
begeleidingsprogramma lijkt een optie om het gedrag van
met name notoire overtreders te beïnvloeden.

1993 - De daling van het alcoholgebruik van automobilisten in
weekeindnachten die in het midden van de jaren tachtig begint,
heeft zich in 1992 niet verder doorgezet. De SWOV constateert
een groei van de groep zware drinkers. Ook nu nog komt een
kwart van de slachtoffers om bij een ongeval waarbij alcohol 
een rol speelt.

1992 - De minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw 
J.R.H. Maij-Weggen, spreekt bij de overhandiging van het eerste 
exemplaar van het boek 'Naar een duurzaam veilig wegverkeer' 
haar steun uit aan Duurzaam Veilig. 

1993 - De voorloper van de VVR, de
VerkeersVeiligheidsverkenner voor de
Regio wordt geïntroduceerd. 1994 - Achteraanrijdingen van personenauto's kunnen 

leiden tot het ontstaan van whiplash-letsel. Het goed 
afstellen van de hoofdsteunen is een effectieve bescher-
ming, maar meer dan 50% van alle voorinzittenden blijkt 
de hoofdsteun niet op de juiste hoogte (oorhoogte) te
gebruiken. 

1996 - De SWOV beveelt aan de maatregel ‘bromfiets op de
rijbaan’ grootschalig toe te passen op 50 km/uur-wegen binnen
de bebouwde kom. Eind 1999 is de maatregel landelijk ingevoerd.



1998 - De inzet van
helikoptertraumateams
voor spoedeisende
medische hulpverlening
in geheel Nederland 
kan ertoe leiden dat er
jaarlijks 20 tot 40 men-
sen minder overlijden
door een ongeval. Ook
voor verkeersslacht-
offers is de helikopter-
hulp belangrijk.
Nederland beschikt nu
over vier helikopter-
traumateams. 

1999 - Ir. F.C.M. Wegman wordt benoemd tot nieuwe
directeur van de SWOV. In zijn eerste column geeft Fred
Wegman aan welke speerpunten het NVVP volgens de
SWOV moet bevatten.

1997 - Een halve
STEP-barrier van staal
is een oplossing wan-
neer bij de renovatie
van een viaduct het
herplaatsen van de
geleiderail wegens
ruimtegebrek niet
mogelijk is. De SWOV
voert computersimula-
ties uit om de werking
van deze zogenaamde
halve stalen STEP-
barrier te kunnen
beoordelen. 

1996 - Je kunt niet jong genoeg beginnen, want al in het eerste levensjaar
maken kinderen een begin met het leren van de regels in het verkeer. De SWOV
onderzoekt op welke manieren verkeerseducatie wordt gegeven aan en met het
oog op nul- tot vierjarigen en of het zinvol is om projecten te organiseren voor
deze jonge doelgroep. De SWOV stelt voor in Nederland een proefproject te
starten waarin het voorbeeldgedrag van ouders een grote rol speelt.

1998 - Hoewel het snelheidsgedrag van brom- en snorfietsers
fors te wensen over laat, is niet iedereen een overtreder.

1998 - Dat nieuwe technologische ontwikkelingen en
toepassingen de aandacht afleiden van het autorijden,
is volgens de SWOV een zorgwekkende ontwikkeling. 

6     S W O V S C H R I F T  1 0 0  •  d e c e m b e r  2 0 0 4



S W O V S C H R I F T  1 0 0  •  d e c e m b e r  2 0 0 4 7  

2000 - Hoog genoteerd in de top-10 van kosteneffectieve maatregelen staan 
de bevordering van het gordelgebruik door vrachtauto-inzittenden, de montage
van de dode hoek-spiegel, het toepassen van een black-boxsysteem en het 
systematisch aanbrengen van gesloten en open zijafscherming op vrachtauto’s.

2004 - Tijdens het Nationaal VerkeersVeiligheidCongres 2004
geeft minister Karla Peijs steun aan het voorstel van Fred Wegman
om te komen tot een nationaal 'verkeersveiligheidsakkoord'.

2002 - De toename van het aantal bestelauto's
op de Nederlandse wegen en de forse stijging
van het aantal slachtoffers bij ongevallen met een
bestelauto, zijn reden voor nader onderzoek. 

2000 - De eerste Cd-rom met BIS-V, Beleidsinformatiesysteem
Verkeersveiligheid, wordt overhandigd aan Minister Netelenbos 
en de hoofddirecteur van de ANWB, mr. G. van Woerkom. 
Dit informatiesysteem stelt gebruikers in staat zelf berekeningen 
uit te voeren met de ongevalsgegevens ter onderbouwing van hun
beleidsvoorstellen.

2004 - Minister Karla Peijs ontvangt het SWOV-rapport
'Zeilen bijzetten' uit handen van Fred Wegman bij haar
werkbezoek aan de SWOV.

2002 - Gebruik van alcohol of drugs in het 
verkeer vergroot de kans op een ongeval. Zodra
alcohol en drugs tegelijk worden gebruikt, is het
risico nog vele malen groter.
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In 1979 vielen er in Nederland 1977 doden in het verkeer, in 2003 waren dat er 1028. Dat er in de afgelopen 25 jaar meestal,
maar niet altijd, sprake is geweest van een jaarlijkse daling, wordt duidelijk uit deze knipsels.

Ontwikkeling van de verkeersonveiligheid 
door de jaren heen...

1979 

1998 

2004 - De SWOV op het Nationaal VerkeersVeiligheids-
Congres  en in een persbericht voor extra inspanningen
om het aantal verkeersslachtoffers verder te laten dalen.

1984 

1994 

Einde daling verkeersslachtoffers
vraagt om nieuwe aanpak
Opnieuw ligt het aantal verkeersslachtoffers in 2003 ruim boven de 1000.De daling die zich al heel lang aftekent, zet zich niet door in de recentecijfers. 'De stagnatie in de daling vraagt om een nieuwe aanpak', aldusFred Wegman, directeur Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid SWOV tijdens het Nationaal Verkeersveiligheids-congres 2004 op 21 april 2004 in de Doelen. Hij pleit voor de oprichtingvan een Nationaal Comité dat binnen een jaar een akkoord voorbereidtmet heldere afspraken over het toekomstige verkeersveiligheidsbeleid opbasis van de succesvolle visie Duurzaam Veilig.

1989 




