
Het overzicht is, uiteraard zou ik haast zeggen, 
verre van uitputtend. Dat zou onmogelijk zijn. 
Wel hopen we u hiermee een beeld te geven 
van de diversiteit aan onderzoekswerk dat de 
SWOV de afgelopen periode heeft uitgevoerd. 
We hebben getracht het overzicht enigszins te 
ordenen op basis van enerzijds onderwerp – 
mens, weg, voertuig, wetgeving – en anderzijds 
het type werkzaamheden – de SWOV voor de 
regio, als planbureau, als adviseur, als weten-
schappelijk instituut, internationaal. We gaan 

 

SWOV-programma 2007-2010 succesvol afgerond

ervan uit dat u op deze manier snel de onder-
werpen vindt die voor u interessant zijn. 
Voor uitgebreidere overzichten en voor het 
bronmateriaal verwijs ik u graag naar onze 
website (www. swov.nl), onze bibliotheek 
(bibliotheek@swov.nl) of onze informatie-
afdeling (info@swov.nl). 

Nieuwe opzet SWOVschrift
Verder wil ik van de gelegenheid gebruikma-
ken om u te laten weten dat SWOVschrift 

Voor u ligt een extra dik nummer van SWOVschrift. Het is geen gewoon nummer, maar een 
nummer waarin we terugkijken op enkele resultaten uit het inmiddels afgesloten meerjaren-
programma 2007-2010. 

'Als je keer op keer gepakt wordt 
op bijvoorbeeld te hard rijden of 
ander rottig rijgedrag, ben je geen 
rijbewijs waard.'

Melanie Schultz van Haegen
Minister van Infrastructuur en Milieu

vanaf dit jaar niet langer viermaal per jaar zal 
verschijnen, maar tweemaal; een keer in het 
voorjaar en een keer in het najaar. De meeste 
van deze SWOVschriften zullen bovendien 
gericht zijn op een speciaal thema. Het 
thema van dit nummer is, zoals aangegeven, 
een terugblik op het onderzoeksprogramma 
2007-2010. De korte artikelen over actuele 
onderwerpen en recent verricht onderzoek die 
u tot dit jaar in SWOVschrift aantrof, hoeft u 
echter niet te missen. Deze artikelen gaan deel 
uitmaken van de vernieuwde elektronische 
nieuwsbrief. Bent u nog niet geabonneerd 
op deze gratis nieuwsbrief, dan kan dat via 
info@swov.nl. 
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Fietsers en voetgangers
Tussen 1995 en 2007 is het werkelijk aantal 
ernstig gewonde voetgangers en fietsers in 
ongevallen met een motorvoertuig op erftoe-
gangswegen met een snelheidslimiet van 30 
km/uur toegenomen met meer dan een factor 
20. Het aantal doden steeg daarbij van 3 naar 
16. De stijging onder fietsers was groter dan die 
onder voetgangers. Deze toename hangt samen 
met de forse toename van het aantal 30km/uur-
gebieden. De SWOV heeft dit soort ongevallen 
geanalyseerd en toonde aan dat met maatrege-
len als een geloofwaardige snelheidslimiet op 
30km/uur-wegen en veilige oversteekvoorzie-
ningen een fors aantal slachtoffers onder fietsers 
en voetgangers bespaard kan worden.

Mobiel bellen
Het gevaar van mobiel bellen in de auto is al 
jarenlang bekend. Maar hoe zit het met mobiel 
bellen op de fiets? De SWOV deed hier een 

vragenlijstonderzoek naar onder ruim 2500 
fietsers en vond dat ongeveer 10% van alle 
fietsongevallen, en ongeveer 9% van de fietson-
gevallen met enig letsel worden voorafgegaan 
door het gebruik van apparatuur zoals telefoon 
en iPod tijdens het fietsen. Dit zijn dus de 
maximale percentages fietsongevallen waarbij 
apparatuurgebruik een rol zou kunnen hebben 
gespeeld. 

Dodehoekongevallen
Dodehoekongevallen kosten elk jaar mensen-
levens; meestal zijn de slachtoffers kwetsbare 
verkeersdeelnemers. Onderzoek van de SWOV 
leverde verschillende aanbevelingen op die het 
aantal dodehoekongevallen drastisch kunnen 
verminderen. De belangrijkste hiervan zijn een 
scheiding van fietsers en vrachtauto’s op locaties 
waar vrachtauto’s rechts af kunnen slaan met 
behulp van verkeerstechnische maatregelen zo-
als het verleggen van stopstrepen of haaientan-

den, een gedragscode voor fietsers over de plek 
waar zij zich wel en niet moeten bevinden ten 
opzichte van de vrachtauto, en het inbouwen 
van een extra check door de vrachtautochauf-
feur waarbij hij gebruik moet maken van een 
voorzichtspiegel of voorzichtcamera. 

Fietsen in het donker
Fietsen in het donker, is dat nu gevaarlijker dan 
fietsen overdag? Het door de SWOV uitgevoer-
de onderzoek toonde aan dat dat inderdaad het 
geval is. Het aandeel fietsers dat in het donker 
ernstig gewond raakt bij een motorvoertuig-
ongeval schommelt in de periode 1993-2008 
tussen de 14 procent en 17 procent. Voor 
ernstig gewonde fietsers in niet-motorvoertuig-
ongevallen steeg dit aandeel in dezelfde periode 
van 13 procent naar 23 procent. Slechts 10 
procent van de afgelegde afstand werd echter in 
het donker gefietst. De conclusie is dan ook dat 
het risico voor fietsers in het donker hoger is 
dan bij daglicht, met name tussen middernacht 
en het begin van de ochtendschemer. De laatste 
jaren lijken de risico’s in het donker te stijgen. 
Ook toont het onderzoek aan dat voor alle 
leeftijdscategorieën het risico in het donker het 
hoogst is, maar dat het vooral voor 18- tot en 
met 29-jarigen onveilig is om in het donker te 
fietsen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat bij 
deze groep ook alcoholgebruik een rol speelt in 
het hoge risico.
  
Breder perspectief
In het gerenommeerde wetenschappelijk tijd-
schrift Accident Analysis and Prevention is een 
artikel verschenen van de hand van SWOV-di-
recteur Fred Wegman. Hij plaatste in dit artikel 
de fietsveiligheid in breder perspectief.

Sociale vergevingsgezindheid, 
statusonderkenning, subjectieve 
verkeersonveiligheid
Sociale vergevingsgezindheid en statusonder-
kenning zijn nieuwe principes in de geactua-
liseerde Duurzaam Veilig-visie en richten zich 
beide op de rol van de mens in het verkeer. 
Omdat er nu eenmaal altijd weggebruikers zijn 
die fouten maken of vaardigheden tekortko-
men, moeten medeweggebruikers door een 
sociaal vergevingsgezinde houding daarmee 
rekening houden. Tegelijkertijd moet iedere 
weggebruiker zich bewust zijn van zijn eigen 
vaardigheden of het gebrek daaraan: statuson-
derkenning. Het begrip subjectieve verkeerson-
veiligheid verwijst naar persoonlijke gevoelens 
die mensen hebben over de verkeersonvei-

De SWOV en de weggebruiker
De mens heeft een sleutelrol binnen het verkeerssysteem dat bestaat uit ‘mens’, ‘voertuig’ en 
‘weg’. Weg en voertuig dienen aan te sluiten bij wat de mens kan en dienen bescherming te 
bieden. De mens moet door educatie goed zijn voorbereid op de verkeerstaak en zijn gedrag 
moet gericht zijn op veilige deelname aan het verkeer, zowel voor zichzelf als voor de ander. 
Menselijk gedrag is een belangrijke factor in de verkeersveiligheid: van verschillende soor-
ten gedrag is bekend dat zij het risico op een ongeval verhogen. De SWOV bestudeert het 
verkeersgedrag en de risico’s die dat gedrag met zich meebrengt op verschillende manieren en 
vanuit verschillende invalshoeken. Een aantal aandachtsgebieden waarop de SWOV in het 
meerjarenprogramma 2007-2010 onderzoek heeft verricht zijn fietsers, voetgangers, sociale 
vergevingsgezindheid, statusonderkenning, subjectieve verkeersonveiligheid, en intelligente 
technologieën in relatie met de weggebruiker.



ligheid of, wat algemener, naar de zorg om 
verkeersonveiligheid voor zichzelf of anderen. 
In de afgelopen vier jaar heeft de SWOV met 
verschillende onderzoeken nadere invulling 
gegeven aan deze relatief nieuwe begrippen en 
de onderzoeksresultaten gebruikt om tot aan-
bevelingen te komen die de verkeersveiligheid 
zullen verbeteren. 

Twee SWOV-onderzoekers promoveerden op 
onderwerpen die raakvlakken hebben met deze 
categorie van SWOV-onderzoek. Maura Hou-
tenbos promoveerde op interactief rijgedrag op 
kruispunten en Saskia de Craen had kalibratie 
bij jonge, beginnende bestuurders als promotie-
onderwerp.
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De weggebruiker en nieuwe 
technologieën
Er komen steeds meer mogelijkheden in het 
voertuig om de bestuurder te helpen comfor-
tabel, veilig en zuinig te rijden. De vraag is of 
deze systemen inderdaad leiden tot een betere 
veiligheid en vermindering van de schadelijke 
uitstoot en of de systemen leiden tot minder of 
juist meer files. 

Vrachtauto’s
In de afgelopen onderzoeksperiode heeft de 
SWOV een schatting gemaakt van de effecten 
op verkeersveiligheid van verschillende anti-
ongevalsystemen voor vrachtauto’s op autosnel-
wegen in Nederland. Van zowel Directional 

Control, een systeem dat kan voorkomen dat 
een voertuig in een slip raakt of de gevolgen 
ervan kan beperken, als van Advanced Cruise 
Control, waarbij een ingestelde snelheid wordt 
aangehouden die automatisch wordt verlaagd 
als de volgtijd tot de voorligger onder een 
ingestelde waarde komt, is het aannemelijk dat 
ze een positief effect op de veiligheid hebben. 
Van de andere onderzochte systemen werd op 
basis van de literatuur een positief gedragseffect 
verwacht, maar dit is niet uit metingen naar 
voren gekomen.

Personenauto’s
Ook heeft de SWOV de effecten van verschil-
lende intelligente voertuigsystemen voor 
personenauto’s onderzocht. Onderzocht werden 
elektronische stabiliteitscontrole, intelligente 
snelheidsassistentie, het Lane Departure 
Warning System, Advanced Cruise Control, 
navigatiesystemen, eCall, het alcoholslotpro-
gramma, motorvoertuigverlichting overdag, 
en gordelverklikkers. 

Al deze intelligente voertuigsystemen lijken in 
meer of mindere mate een positief effect op de 
verkeersveiligheid te hebben. Er is nog weinig 
bekend over mogelijk overlappende effecten of 
interacties tussen de verschillende intelligente 
voertuigsystemen; hiernaar is verder onderzoek 
nodig. ■

De veiligheid van voetgangers en fietsers op 
30km/uur-erftoegangswegen. E. Berends & H. 
Stipdonk (2009). R-2009-6. SWOV, 
Leidschendam.

The X-factor; A longitudinal study of cali-
bration in young novice drivers. Proefschrift 
Technische Universiteit Delft TUD. S. de Craen 
(2010). SWOV, Leidschendam

Schatting van verkeersveiligheidseffecten van 
intelligente voertuigsystemen. M. Christoph, 
(2010). R-2010-8. SWOV, Leidschendam.

Statusonderkenning, risico-onderkenning en 
kalibratie bij verkeersdeelnemers. R. Davidse, 
W. Vlakveld, M. Doumen. & S. de Craen 
(2010). R-2010-2. SWOV, Leidschendam.

Zelfstandig of begeleid naar school: beleving 
van verkeersonveiligheid door ouders van 
basisschoolleerlingen. A. Hoekstra, J. Mesken 
& W. Vlakveld (2010). R-2010-7. SWOV, 
Leidschendam.

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: 
wat houdt dat eigenlijk in? M. Doumen, 
C. Schoon, & L. Aarts (2010). R-2010-11. 
SWOV, Leidschendam.

Verkeersveiligheidseffecten van Anti-Onge-
valsystemen. R. Eenink (2009). R-2009-11. 
SWOV, Leidschendam.

Gebruik van draagbare media-apparatuur en 
mobiele telefoons tijdens het fietsen. Ch. Gol-
denbeld, M. Houtenbos & E. Ehlers (2010). 
R-2010-5. SWOV, Leidschendam.

Expecting the unexpected; A study of inter-
active driving behaviour at intersections. 
Proefschrift Technische Universiteit Delft TUD. 
M. Houtenbos (2008). SWOV, Leidschendam

Hoe gevaarlijk is fietsen in het donker? 
M. Reurings (2010). R-2010-32. SWOV, 
Leidschendam.

Sociale vergevingsgezindheid. M. Houtenbos 
(2009). R-2009-8. SWOV, Leidschendam.

De toedracht van dodehoekongevallen en 
maatregelen voor de korte en lange termijn. 
C. Schoon, M. Doumen & D. de Bruin (2008). 
R-2008-11A. SWOV, Leidschendam.

Het meten en beïnvloeden van sociale verge-
vingsgezindheid. A. Stelling, M. Houtenbos & 
R. Nägele (2010). R-2010-17. SWOV, Leid-
schendam.

Beleving van verkeersonveiligheid. W. Vlak-
veld, Ch. Goldenbeld & D. Twisk (2008). 
R-2008-15. SWOV, Leidschendam.

Factsheets
-  Statusonderkenning, risico-onderkenning en 

kalibratie
-  Sociale vergevingsgezindheid
-  Subjectieve verkeersonveiligheid
-  Jonge beginnende automobilisten
-  Trainen van gevaarherkenning

Selectie uit de verschenen publicaties
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tiemodel. Deze conflictindicatoren beschrijven 
de ernst van conflicten tussen voertuigen op 
en nabij kruispunten op basis van ‘time-to-col-
lission’, ofwel de tijd tot een botsing als beide 
berokken voertuigen niet zouden remmen of 
van koers zouden veranderen. Het bleek dat 
deze indicator het aantal geregistreerde ongeval-
len op kruispunten goed kon voorspellen. Ook 
bleek er een verband te zijn tussen de route-
score en de conflictindicator. Het onderzoek 
liet verder zien dat op dit moment en binnen 
het bestudeerde gebied tussen Leiden/Noord-
wijk en Den Haag, de snelste route en de meest 
gekozen route zeker niet altijd de veiligste 
route zijn. Ook liet het onderzoek zien dat de 
veiligheidscriteria voor routekeuze geschikt zijn 
om in te bouwen in software voor navigatiesy-
stemen.  

Dit onderzoek naar routekeuze en verkeers-
veiligheid heeft geleid tot een proefschrift dat 
SWOV-onderzoeker Atze Dijkstra in mei 2011 
bij de Universiteit Twente zal verdedigen.

Kwaliteitszorg in het wegbeheer 
nodig
Voor wegontwerp en wegbeheer zijn er allerlei 
richtlijnen en handboeken die zich onder 
andere bezighouden met de veiligheid van de 
infrastructuur. Toch is dit geen garantie voor 
een optimaal veilige weg. Het is bijvoorbeeld 
lang niet altijd mogelijk om de richtlijnen 
precies te volgen. Soms wijkt men bewust of 
onbewust af. Een systeem van kwaliteitszorg 
moet ervoor zorgen dat verkeersveiligheid 
explicieter bij wegontwerp wordt betrokken. 
Kwaliteitszorg verwijst naar het geheel aan 
activiteiten dat de kwaliteit (van een product of 
concept) waarborgt. 

De SWOV heeft in de afgelopen onderzoeks-
periode onderzoek gedaan naar de mogelijke 
opzet van een kwaliteitszorgsysteem. Het 
belangrijkste doel van het onderzoek was vast 
te stellen op welke manier provinciale weg-
beheerders verkeersveiligheid borgen in hun 
werkprocessen. Een ander doel was te bekijken 
of provinciale wegbeheerders gebruikmaken van 
kwaliteitsinstrumenten om de verkeersveilig-
heid van hun infrastructuur te verbeteren. En 
ten slotte was het de bedoeling om na te gaan 
welke opvattingen deze wegbeheerders hebben 
over een systeem voor kwaliteits zorg. 

Voor een goed gedocumenteerd en transparant 
systeem van kwaliteitszorg moeten in de eerste 
plaats de belangrijkste fasen van het ontwerp- 
of onderhoudsproces in beeld gebracht worden. 
Over het algemeen zijn dit de fasen oriëntatie, 

Routekeuze: veilig van A naar B
Het wegennet is bedoeld om van A naar B 
te komen. Uit het oogpunt van bereikbaar-
heid moet dit op een snelle manier gebeuren. 
Tegelijkertijd moet dit ook een veilige manier 
zijn. Wat dit laatste betreft is het niet alleen be-
langrijk dat de wegen veilig zijn vormgegeven, 
maar ook dat verkeersdeelnemers een zo groot 
mogelijk deel over de veiligste wegcategorieën 
afleggen.     

Uit een door de SWOV uitgevoerde vragenlijst-
studie bleek opnieuw dat automobilisten hun 
route vooral kiezen op basis van tijd en afstand: 
de snelste route en de kortste route worden het 
meest genoemd als belangrijkste reden voor 
een gekozen route. ‘Bekendheid met de route’ 
kwam op de derde plaats. Veiligheid van de 
route daarentegen, speelt nauwelijks een rol bij 
routekeuze. Dat betekent dat, om automobi-
listen zo veel mogelijk ook een veilige weg te 
laten kiezen, de snelste route moet samenvallen 
met de veiligste route. Dit is daarom ook een 

van de kenmerken van een duurzaam veilig 
wegsysteem. In het Programma 2007-2010 
heeft de SWOV onderzocht hoe we dit kunnen 
realiseren en wat dan de effecten zijn op de 
verkeersveiligheid. Met behulp van microsi-
mulatiemodellen zijn de effecten onderzocht 
van aanpassingen in het wegennetwerk op het 
gebruik van dat wegennet en dan met name op 
de routekeuze en daarmee op de veiligheid.

Of een veranderd gebruik van het wegennet het 
gewenste effect heeft op de veiligheid is niet zo 
eenvoudig vast te stellen. Het aantal ongevallen 
is daar vaak te klein voor. Binnen het onder-
zoek zijn daarom naast het aantal ongevallen 
twee andere criteria ontwikkeld om wat over 
die veiligheidseffecten te kunnen zeggen. In de 
eerste plaats was dat de ‘routescore’, dat wil zeg-
gen een Duurzaam Veilig-score van een route 
van A naar B over verschillende wegvakken en 
kruispunten. In de tweede plaats waren dat 
zogenoemde conflictindicatoren die vervolgens 
zijn toegevoegd aan het gebruikte microsimula-

De SWOV en de wegen
Deelnemen aan het wegverkeer is een complexe taak met altijd een kans op een ongeval met 
(zeer) ernstig gevolg. De risico’s in het verkeer hangen nauw samen met vorm, functie en 
gebruik van wegen. Welke vormgeving leidt tot welk gedrag en tot welk veiligheidsniveau? En 
hoe kunnen we ervoor zorgen dat de vormgeving in de praktijk ook van optimale kwaliteit is? 
Met antwoorden op deze vragen wil de SWOV wegontwerpers, wegbeheerders en planologen 
helpen om weloverwogen keuzes te maken bij nieuwbouw of aanpassingen van wegen en we-
gennetten. Het SWOV-onderzoek kenmerkt zich door een verscheidenheid van onderwerpen 
om de vraagstukken met betrekking tot infrastructuur vanuit verschillende invalshoeken te 
kunnen bestuderen. De Duurzaam Veilig-principes functionaliteit, herkenbaarheid, homoge-
niteit, voorspelbaarheid en, tot op zekere hoogte, vergevingsgezindheid van wegen en bermen 
spelen bij het onderzoek een belangrijke rol. In de afgelopen onderzoeksperiode richtte de 
SWOV zich onder meer op kwaliteitszorg in het wegbeheer, routekeuze en rotondes.
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zijn aangelegd in de periode 1999-2005. Het 
onderzoek keek voornamelijk naar doden 
en ernstig gewonden en maakte gebruik van 
ongevallengegevens van vóór de reconstructie 
tot rotonde en de ongevallengegevens over de 
nieuwe situatie.

De resultaten van het SWOV-onderzoek kwa-
men in grote lijnen overeen met de resultaten 
van andere onderzoeken, maar was het eerste 
onderzoek dat door de grotere aantallen ro-
tondes een statistisch significant effect voor de 
dodelijke slachtoffers kon aantonen.   

Geconcludeerd mag worden dat het SWOV-on-
derzoek naar alle reconstructies van kruispun-
ten tot rotondes in de periode 1999-2005 een 
significante daling in het aantal verkeersdoden 
heeft aangetoond. Voor 2006, bijvoorbeeld, was 
er een daling van ongeveer 76% voor verkeers-
doden. Dit komt voor heel Nederland neer op 
een daling van 12 verkeersdoden ten opzichte 
van de situatie voordat de kruispunten werden 
omgebouwd naar rotonde. ■

oplossingsrichting, voorontwerp, ontwerp, 
bestek, realisatie, gebruik en onderhoud. Voor 
elk van die fasen moet vervolgens de ‘Plan-Do-
Check-Act’- ofwel de PDCA-cyclus in werking 
treden. Voor de kwaliteitsborging is vooral de 
C van Check van groot belang. Dit betekent 
dat regelmatig gecheckt moet worden of een 
gekozen oplossing voldoet aan de eerder gefor-
muleerde uitgangspunten op het gebied van 
veiligheid. Hierbij kunnen diverse kwaliteitsin-
strumenten ingezet worden.

Om een goede kwaliteitszorg verankerd te 
krijgen in de werkprocessen heeft de SWOV 
een aantal concrete aanbevelingen geformu-
leerd. Zo zou een wegbeheerder verschillende 
personen aan moeten wijzen die de benodigde 
verkeersveiligheidskennis in huis hebben. Alle 
keuzes die tijdens een infrastructureel project 
worden gemaakt en die effect kunnen hebben 
op de veiligheid zouden goed gedocumenteerd 
moeten worden, evenals de richtlijnen die wor-
den gebruikt. Bij het prioriteren van projecten 
moet verkeersveiligheid explicieter als een van 
de beoordelingscriteria worden meegenomen. 
Tot slot is het van belang dat een systeem voor 
kwaliteitszorg aansluit bij bestaande werkpro-
cessen. In de praktijk zal dat betekenen dat een 
dergelijk systeem deels maatwerk is, waarbij het 
overkoepelende doel, namelijk ondersteuning 
bieden bij het maken, afwegen en beargumen-
teren van voor veiligheid relevante keuzes, 
centraal staat. Daardoor zal een kwaliteitszorg-
systeem leiden tot een systematischere aanpak 
en daarmee tot een (nog) groter bewustzijn van 
voor veiligheid relevante aspecten.

Tweeduizend rotondes erbij
In de laatste decennia is het aantal rotondes in 
Nederland spectaculair toegenomen. Vooral in 
het Startprogramma Duurzaam Veilig, dat werd 
uitgevoerd tussen 1997 en 2002, werden veel 

rotondes aangelegd, vaak ter vervanging van een 
kruispunt. Ter illustratie: in 1998 waren er 1.440 
rotondes in Nederland en in 2005 waren het er 
inmiddels 3.450, al ruim twee keer zo veel. 

Er is veel internationaal voor-en-naonderzoek 
gedaan naar de effecten van reconstructies. En 
hoewel de exact gevonden effecten verschil-
len, wordt over het algemeen een significante 
vermindering van het aantal verkeersslachtof-
fers geconstateerd. Ook in Nederland werd dit 
gedaan, maar voornamelijk voor rotondes die 
op gevaarlijke punten werden aangelegd. Dit 
resulteerde in een overschatting van de ver-
keersveiligheidseffecten, dus besloot de SWOV 
alle Nederlandse rotondes in haar onderzoek 
te betrekken om een betrouwbaar antwoord te 
geven op de volgende vraag: wat was het effect 
op de verkeersveiligheid van de reconstructie 
van kruispunten tot rotondes in Nederland? 

De SWOV heeft de effecten onderzocht op 
zowel de aantallen ongevallen als de aantallen 
slachtoffers op alle rotondes die in Nederland 

Herkenbaarheid van categorieovergangen in 
infrastructuurontwerp. R. Brouwer, L. Aarts 
& W. Louwerse (2008). R-2008-9. SWOV, 
Leidschendam.

Effects of roundabouts on road casualties in 
the Netherlands. T. Churchill, H. Stipdonk 
& F. Bijleveld (2010). R-2010-21. SWOV, 
Leidschendam.

Safety effects of route choice in a road net-
work: Simulation of changing route choice. 

A. Dijkstra & H. Drolenga (2008). R-2008-10. 
SWOV, Leidschendam.

Veilig samenspel van wegenstructuur, ver-
keerscirculatie en routekeuze. A. Dijkstra 
(2010). R-2010-29. SWOV, Leidschendam.

Pilotstudie naar een kwaliteitszorgsysteem 
voor verkeersveiligheid in het wegontwerp en 
-beheer. J. Mesken, E. Jagtman, W. Louwerse 
& C. Bax (2010). R-2010-28. SWOV, 
Leidschendam.

Herkenbaarheid van overgangen tussen weg-
categorieën. J. Mesken, A. Stelling-Konczak, 
R. Hallensleben, L. Aarts, K. Duivenvoorden & 
Ch. Goldenbeld (2010). R-2010-27. SWOV, 
Leidschendam.

Factsheets
-  Functionaliteit en homogeniteit 
-  Het meten van de (on)veiligheid van wegen 
-  Kantstroken op erftoegangswegen buiten de 

bebouwde kom
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Handhaving essentieel voor 
veiligheid
Er is in de afgelopen jaren veel winst geboekt 
door geïntensiveerd toezicht op de zogehe-
ten Helmgras-speerpunten: het dragen van 
de helm, autogordel, rijden door rood licht, 
alcohol en snelheid. Nu is het tijd om te bezien 
hoe met kwaliteitsverbetering van handhaving 
verdere winst op de verkeersveiligheid geboekt 
kan worden. In het afgelopen vierjarenpro-
gramma heeft de SWOV daarom kennisvragen 
over verkeershandhaving in kaart gebracht, 

gekeken naar welke kennis er al beschikbaar is, 
en de kennisleemten geïdentificeerd die zich 
lenen voor verder onderzoek. 

Allereerst zijn de kennisvragen met betrekking 
tot verkeershandhaving uit drie belangrijke 
strategische documenten van verschillende in-
stanties gebundeld: Door met Duurzaam Veilig, 
het Strategisch Plan Verkeersveiligheid en de 
Strategische Nota Politieverkeerstaak. Daarnaast 
is met behulp van een inventarisatie onder 
verkeersveiligheidsprofessionals in de prak-
tijk nagegaan welke vragen er op het gebied 
van verkeershandhaving leven. De vragen die 
uiteindelijk niet of onvoldoende beantwoord 
bleven met behulp van de beschikbare kennis, 
werden als ‘kennisleemten’ samengevat.  
Het ging met name om:
•  overtredingen en kenmerken van overtreders 

in relatie tot het ontstaan van ongevallen;
•  mogelijkheden van nieuwe technieken, zoals 

automatische nummerplaatherkenning;
•  kwaliteit van specifieke inzet van methoden 

van toezicht en combinaties van methoden.;
•  methoden om ongewenst gedrag van speci-

fieke doelgroepen zoals zware drinkers of fre-
quente snelheidsovertreders terug te dringen 
zonder dat deze nadelige gevolgen hebben 
voor de algehele pakkans;

•  een beter beeld dan er nu bestaat van de alco-
holbetrokkenheid bij ongevallen;

•  de manier om informatiegestuurde handha-
ving, bijvoorbeeld bij snelheidshandhaving, 
het beste uit te werken.

Alcohol in het verkeer
Naast een inventarisatie van het preventief 
gebruik van alcoholsloten in Europa, Noord-
Amerika en Australië en advisering over de in-
voering van het alcoholslot in Nederland, heeft 
de SWOV veel onderzoek uitgevoerd binnen 
het Europese project DRUID (DRiving Under 
the Influence of alcohol, Drugs and medicines). 
DRUID is een groot samenwerkingsverband 
waarin onder meer naar de (relatieve) risico’s 

van rijden onder invloed wordt gekeken, en 
naar methoden om op drugsgebruik te testen. 

De SWOV heeft binnen dit project een groot-
schalige case-controlstudie uitgevoerd in Ne-
derland. Hierin werd gekeken naar het gebruik 
van alcohol, drugs en medicijnen in het verkeer 
en de mate waarin ziekenhuisslachtoffers van 
een verkeersongeval onder invloed zijn van dit 
soort stoffen. Verder had de SWOV de leiding 
over een onderdeel waarin drugstesters in de 
praktijk werden getest op hun nauwkeurig-
heid en juistheid van meting en hun praktische 
bruikbaarheid door de politie. De resultaten 
van het project worden eind 2011 verwacht. 

Rijden zonder geldig rijbewijs
In Nederland is er een toenemende belang-
stelling voor mensen die zich herhaaldelijk 
misdragen in het verkeer. Ook bestuurders 
zonder geldig rijbewijs worden tot deze groep 
gerekend. Om goede beleidsvorming op dit 
terrein mogelijk te maken, heeft de SWOV 
onderzocht om hoeveel personen het eigenlijk 
gaat en in welke mate zij bijdragen aan de 
verkeersonveiligheid. 

Het SWOV-onderzoek heeft zich met name 
gericht op het rijden tijdens een Ontzegging 
van de Bevoegdheid tot het besturen van 
Motorrijtuigen, in de volksmond ‘de rijontzeg-
ging’ genoemd, omdat hierover goede gegevens 
voorhanden zijn. Per jaar wordt in Nederland 
ongeveer 16.000 keer een onvoorwaardelijke 
rijontzegging opgelegd. Omdat bij een deel 
daarvan de rijontzegging over de jaargrens heen 
gaat, zijn er elk jaar ongeveer 25.000 men-
sen die een onvoorwaardelijke rijontzegging 
hebben, ongeacht de lengte ervan. Rekening 
houdend met de duur van de rijontzeggingen, 
blijkt dat er op elk moment in Nederland onge-
veer 9.000 personen met een rijontzegging zijn. 
Dit zijn voornamelijk houders van het rijbewijs 
B. Volgens het SWOV-onderzoek kunnen we 
ervan uitgaan dat een deel van de mensen met 

De SWOV en 
de wet
Voor een veilig verkeer is het noodzakelijk 
dat weggebruikers zich aan de gestelde regels 
houden. Zowel weggebruikers als hand-
havers moeten weten binnen welke kaders 
de verkeersdeelnemer zich zowel letterlijk 
als figuurlijk mag bewegen. Daarvoor is 
regelgeving noodzakelijk. Zonder regels, 
normen en afspraken valt er immers niets na 
te leven of te controleren. Regelgeving alleen 
kan niet verhinderen dat de gestelde grenzen 
al dan niet bewust overschreden worden, 
daarvoor zijn voorlichting en handhaving 
noodzakelijk. In het onderzoeksprogramma 
2007-2010 heeft de SWOV zich op dit gebied 
met name gericht op het gebruik van alcohol 
en drugs in het verkeer, rijden zonder geldig 
rijbewijs en op vekeershandhaving.
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de groep die al op 16- of 17-jarige leeftijd over 
een motorfiets beschikt, er voor een deel ook 
op 18- en 19-jarige leeftijd gebruik van zal 
maken. Een effect dat een (geringe) daling in de 
slachtofferaantallen teweegbrengt, is een lager 
risico voor deze nieuwe groep 18- en 19-jarige 
motorrijders in vergelijking met het huidige 
risico van 18- en 19-jarige motorrijders doordat 
ze op jongere leeftijd meer ervaring opdoen. 

Beginnersrijbewijs onderzocht
Op 30 maart 2002 werd het beginnersrijbewijs 
voor automobilisten ingevoerd: een eenvoudig 
puntenrijbewijs dat van kracht is gedurende 
de eerste vijf jaar van het rijbewijsbezit. Het 
beginnersrijbewijs is van toepassing op iedereen 
die het rijbewijs haalt, maar ruim driekwart van 
degenen die slagen voor rijbewijs B is jonger 
dan 25. In het onderzoeksprogramma 2007-
2010 heeft de SWOV bekeken of de werking 
van het beginnersrijbewijs ook zichtbaar is in 

een rijontzegging toch weleens een motor-
rijtuig bestuurt: 5% van de personen met een 
rijontzegging wordt daadwerkelijk gepakt. Bij 
een recente enquête geeft 12% toe toch weleens 
een motorrijtuig te hebben bestuurd terwijl het 
rijbewijs was ingenomen. 

Heeft het rijden zonder geldig rijbewijs ook 
invloed op de verkeersveiligheid? De SWOV 
vond dat bestuurders zonder geldig rijbewijs 
mogelijk een 2,5 keer zo hoog ongevalsrisico 
hebben als bestuurders met een geldig rijbewijs. 
Toch kunnen maar heel weinig ongevallen 
worden bespaard als personen zonder geldig 
rijbewijs niet meer aan het verkeer zouden 
deelnemen. Het gaat uiteindelijk immers om 
een kleine groep. Het totale aantal te besparen 
ongevallen zal hooguit een duizendste van het 
totale aantal bedragen. ■

Verkeershandhaving in ontwikkeling.  
Ch. Goldenbeld, L. Aarts & M. Mathijssen 
(2010). R-2010-30. SWOV, Leidschendam. 

Inventarisatie van het preventief gebruik 
van alcoholsloten in Europa, Noord-Ameri-
ka en Australië. SWOV (2010). R-2010-20. 
SWOV, Leidschendam. 

Geschat effect op de verkeersveiligheid 
van een alcoholslotprogramma (ASP) en 
de kosten-batenverhouding ervan. SWOV 
(2009). D-2009-1. SWOV, Leidschendam.

Rijden zonder geldig rijbewijs in Ne-
derland. M. Vis, Ch. Goldenbeld & B. 
van Bruggen (2010). R-2010-13. SWOV, 
Leidschendam.

Factsheets
- Alcoholslot
- Rijden onder invloed van alcohol
-  Rijden onder invloed van drugs en geneesmid-

delen
- De werking en effecten van snelheidscamera’s
-  Effecten van politietoezicht op het gebruik - 

van beveiligingsmiddelen, bromfietshelmen en 
op roodlichtovertredingen

- Politietoezicht en rijsnelheid
- Puntenstelsels
- Straffen in het verkeer
- Rehabilitatiecursussen voor verkeersdeelnemers

De SWOV als adviseur
Een bijdrage leveren aan de bevordering van de verkeersveiligheid met kennis uit we-
tenschappelijk onderzoek is de opdracht die de SWOV zichzelf stelt. Het verwerven van 
wetenschappelijke kennis is daarmee een hoofdtaak van de SWOV. Niet alleen doen we zelf 
onderzoek, maar we kijken natuurlijk ook naar onderzoek van anderen, zowel nationaal 
als internationaal. De tweede hoofdtaak van de SWOV is dat de kennis vervolgens daar te-
rechtkomt waar deze gebruikt kan worden: bij iedereen die zich beroepshalve met verkeer en 
verkeersveiligheid bezighoudt, vooral in Nederland maar ook in het buitenland. De SWOV 
geeft daarom, gevraagd en ongevraagd, advies over onderwerpen waarover zij kennis bezit. 
In het onderzoeksprogramma 2007-2010 bracht de SWOV onder meer advies uit over de 
status van de Segway, over het effect van een alcoholslotprogramma en over de verkeersvei-
ligheidsgevolgen van verschillende vormen van Anders Betalen voor Mobiliteit. Ook werd in 
de afgelopen onderzoeksperiode onderzoek gedaan naar en advies uitgebracht over onder-
werpen zoals het verlagen van de leeftijd voor het motorrijbewijs A1, het beginnersrijbewijs, 
gevaarherkenning in het rijexamen en begeleid rijden.

Lagere leeftijd motorrijbewijs 
onveilig
In 2013 wordt een nieuwe Europese richtlijn 
van kracht waarin de minimumleeftijd voor een 
A1-motorrijbewijs (tot 125 cc) is vastgesteld op 
16 jaar. Lidstaten zijn echter vrij om de leeftijd 
op 17 of 18 jaar te stellen. Voor Nederland is 
de huidige minimumleeftijd voor het rijden op 
een motorfiets 18 jaar. De SWOV heeft onder-
zocht wat de mogelijke gevolgen zijn van een 
eventuele verlaging van de minimumleeftijd 
voor de verkeersveiligheid en ze opgenomen 
in een notitie aan het toenmalige Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat. Het bleek dat als 
de leeftijd in de toekomst wordt verlaagd naar 
16 of 17 jaar, dit negatieve consequenties zal 
hebben voor de verkeersveiligheid. Een effect 
dat de grootste toename in slachtofferaantal-
len teweegbrengt, is de toename van het aantal 
18- en 19-jarige motorrijders ten opzichte van 
het huidige aantal. De gedachte daarbij is dat 

Selectie uit de 
verschenen 
publicaties
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aantal eisen gesteld ten aanzien van het aantal 
jaren rijervaring en het rijgedrag. 
De SWOV had al eerder gekeken naar de er-
varingen met begeleid rijden in andere landen, 
het terugdringen van ongevallen en naar de 
verwachte effectiviteit in Nederland. Ook keek 
de SWOV naar de veiligheid tijdens de periode 
van begeleid rijden en de benodigde kwalifi-
caties van de begeleider. Hieruit bleek dat de 
effecten van begeleid rijden sterk afhangen van 
het aantal uren dat begeleid wordt gereden, van 
de variatie in de ritten en de omstandigheden 
en van de kwaliteiten van de begeleider.

Het SWOV-onderzoek toonde aan dat begin-
ners hun rijervaring op een veilige manier 
kunnen vergroten door begeleid te rijden als 
aanvulling op een professionele rijopleiding. 
Begeleid rijden lijkt een effectieve maatregel 
te zijn om het ongevalsrisico van beginners te 
verlagen. De invoering van begeleid rijden in 
Nederland zou overigens niet mogen beteke-
nen dat er geen discussie meer plaatsvindt over 
andere maatregelen om de hoge risico’s voor 
beginnende automobilisten terug te dringen. 
Zo ziet de SWOV begeleid rijden als eerste stap 
naar een zogeheten getrapt rijbewijssysteem. 
Bij een getrapt rijbewijs mogen beginnende 
bestuurders, naarmate ze meer ervaring hebben 
opgedaan, in steeds risicovollere omstandighe-
den rijden. Zo brengen bijvoorbeeld een nach-
telijk rijverbod en een verbod om leeftijdsge-
noten als passagier te hebben in de eerste fasen 
van het zelfstandig rijden het aantal ongevallen 
onder beginnende bestuurders verder terug. 
De huidige minister van Infrastructuur en 
Milieu heeft voorgenomen in de loop van 
2011 met de proef van start te gaan. In de 
afgelopen onderzoeksperiode heeft de SWOV 
een opzet gemaakt voor de evaluatie van de 
begeleidrijdenproef en zal deze evaluatie ook 
zelf uitvoeren. ■ 

de ongevallencijfers. Daarvoor zijn de cijfers 
gebruikt van een periode van zes jaar vóór de in 
voering van het beginnersrijbewijs en die van 
zes jaar na de invoering van het beginnersrijbe-
wijs. Daarnaast heeft de SWOV onderzocht of 
uit de puntenverdeling afgeleid kan worden dat 
van het puntenrijbewijs een afschrikkend effect 
uitgaat als beginners een punt hebben opgelo-
pen. Het onderzoek toonde aan dat het aantal 
ernstige ongevallen per 1.000 rijbewijsbezitters 
bij de jongere bestuurders (waarvan er veel een 
beginnersrijbewijs hebben) niet sterker is afge-
nomen dan bij de oudere bestuurders. Op basis 
van ongevallen kan dus niet geconcludeerd 
worden dat het beginnersrijbewijs zoals deze 
nu is uitgevoerd, een gunstig effect heeft op de 
verkeersveiligheid van beginnende bestuurders. 
Ook kan uit de puntenverdelingen die in de 
media zijn genoemd niet worden opgemaakt 
dat het beginnersrijbewijs een afschrikkend 
effect heeft gehad.

Gevaarherkenning in het rijexamen
Gevaarherkenning is een essentiële vaardig-
heid binnen de rijtaak die bij beginnende 
bestuurders nog slecht ontwikkeld blijkt te zijn. 
Gevaarherkenning omvat meer dan het zien 
van gevaar. Het gaat ook om de inschatting 
van de grootte van het gevaar, en weten wat te 
doen om het af te wenden. Gevaarherkenning 
lijkt men in de praktijk geleidelijk aan te leren 
doordat men in gevaarlijke situaties belandt en 
daarvan schrikt.

In de afgelopen onderzoeksperiode heeft de 
SWOV onderzoek gedaan om vast te stellen of 
en hoe je gevaarherkenning kunt meten. Bin-
nen dit onderzoek heeft de SWOV twee toetsen 
ontwikkeld: een filmtoets en een fototoets. In 
de filmtoets krijgen proefpersonen animatie-
films te zien waarin het beeld een aantal malen 
voor enkele seconden wordt bevroren. In die 

pauzes moeten de proefpersonen met de muis 
de plekken en richtingen aanklikken die zij 
speciaal in het oog willen houden, omdat daar 
gevaar kan ontstaan. In de fototoets krijgen 
proefpersonen foto’s te zien die zijn genomen 
vanuit de bestuurderspositie. Zij moeten aange-
ven of zij op basis van het al dan niet aanwezige 
gevaar in die situatie zouden remmen, gas 
loslaten of niets zouden doen. Bij beide toetsen 
bleken beginnende bestuurders met een slech-
tere toetsscore ook een hogere ongevalsbetrok-
kenheid te hebben. 
Inmiddels is gevaarherkenning een vast onder-
deel geworden van het theorie-examen voor 
het rijbewijs B; om praktische redenen wordt 
hiervoor de fototoets gebruikt.

Begeleid rijden goed voor de 
verkeersveiligheid
Eind 2008 kondigde de toenmalige minister 
van Verkeer en Waterstaat in een brief aan de 
Tweede Kamer aan begeleid rijden in Ne-
derland mogelijk te willen maken, in eerste 
instantie als proef. Volgens het voorstel mogen 
jongeren al vanaf hun 17e verjaardag hun 
rijbewijs halen door een standaardrijexamen af 
te leggen. Daarna volgt tot de 18e verjaardag 
de periode waarin alleen onder begeleiding van 
een ervaren bestuurder gereden mag worden. 
Aan deze begeleidende bestuurder wordt een 

Toetsen en trainen van gevaarherkenning. 
W. Vlakveld (2008). D-2008-2. SWOV, 
Leidschendam.

Verkeersveiligheidsconsequenties van toela-
ting van de Segway tot de openbare weg. C. 
Schoon, M. Houtenbos,  J. Mesken & V. Kars 
(2007). R-2007-6. SWOV, Leidschendam

Verkeersveiligheidseffecten van de invoe-
ring van Anders Betalen voor Mobiliteit. G. 
Schermers & M. Reurings (2009). R-2009-2. 
SWOV, Leidschendam.

Verkeersveiligheidsgevolgen van verlaging 
van de minimumleeftijd van de categorie 
A1-motor naar 16 of 17 jaar. Y. van Norden 
& C. Schoon (2009). R-2009-16. SWOV, 
Leidschendam.

Geschat effect op de verkeersveiligheid van 
een alcoholslotprogramma (ASP) en de kos-
ten-batenverhouding ervan. SWOV (2009). 
D-2009-1. SWOV, Leidschendam.

Eerste verkenning naar de effectiviteit van 
het beginnersrijbewijs in Nederland. 

W. Vlakveld & H. Stipdonk (2009). D-2009-2. 
SWOV, Leidschendam.

Factsheets
- Begeleid rijden
-  De categorie A1 (tot 125 cc) van het nieuwe 

motorrijbewijs.
-  Getrapt rijbewijs
-  Jonge beginnende automobilisten
-  Puntenstelsels
-  Herkennen van gevaren in het verkeer
-  Trainen van gevaarherkenning
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en (uiteindelijk) aantallen verkeersslachtoffers. 
Hierbij is de Zeeuwse situatie afgezet tegen 
die in heel Nederland om te kijken of het gaat 
om typisch Zeeuwse problemen of om meer 
algemene problemen waarop beleid zou kunnen 
worden ingezet. Aan de hand van dit profiel 
zijn de 35 opgaven van Zeeland tegen het licht 
gehouden en heeft de SWOV aanbevelingen 
gedaan.

In Integrale aanpak van infrastructuur, educatie 
en handhaving keek de SWOV op verzoek van 
de provincie Fryslân hoe in hun verkeers-
veiligheidsbeleid een integrale aanpak van 
infrastructuur, educatie en handhaving gestalte 
kan krijgen bij een nog aan te leggen stroom-
weg in de regio Noordoost-Fryslân. Aangezien 
in het bijzonder de infrastructuur (nog) niet 
altijd optimaal kan worden vormgegeven, was 
de provincie erin geïnteresseerd in hoeverre de 
verschillende typen maatregelen voor elkaars 
gebreken kunnen compenseren. De SWOV 
zette eerst de sterktes en zwaktes van infrastruc-
tuur, educatie en handhaving op een rij. Op 
basis hiervan kon vervolgens bepaald worden 
op welke problemen verschillende maatregelty-
pen het beste kunnen ingrijpen.

Kant-en-klare instrumenten
Het regionale verkeersbeleid, het opstellen 
en onderbouwen van verkeers- en vervoers-
plannen, en de verkeersveiligheid daarin een 
belangrijke plaats geven is een gecompliceerde 
taak. In de afgesloten onderzoeksperiode heeft 
de SWOV een aantal projecten uitgevoerd om 
de regio hierbij te ondersteunen. Een drietal 
onderzoeken wordt hieronder beschreven. 

Inventarisatie en analyse
De SWOV heeft haar inspanningen voor de 
regio in de afgelopen onderzoeksperiode afge-
sloten met een inventarisatie en analyse van de 

Verzoeken uit de regio
In het Programma 2007-2010 heeft de SWOV 
een analyse uitgevoerd van de context waarbin-
nen regionaal verkeersveiligheidsbeleid zich 
momenteel afspeelt, en van wensen, ideeën en 
mogelijkheden om dit beleid verder te ontwik-
kelen. Bijzondere aandacht was er daarbij voor 
de onderbouwing van verkeersveiligheidsbeleid. 
Als basis voor de analyse heeft de SWOV in 
2009 een gespreksronde gehouden in de regio 
en vervolgens in september van dat jaar een 
workshop met de regio georganiseerd. 
De resultaten van de analyse werden gerap-
porteerd in de vorm van een soort schetsboek. 
Dit had twee redenen. Ten eerste was het de 
bedoeling om een beknopte en voor de beleids-
maker toegankelijke rapportage te maken, die 
het denken over verkeersveiligheid stimuleert. 
Ten tweede was het de bedoeling om in grote 
lijnen aan te geven welke eventuele toekomstige 
ontwikkelingen en acties mogelijk zijn. De rap-
portage ging vergezeld van de uitnodiging aan 
alle betrokkenen om hierover mee te denken en 
er samen met de SWOV nadere invulling aan 
te geven. De rapportage werd al snel gevolgd 
door twee andere rapporten nieuwe stijl: Op 
weg naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers in 
Zeeland en Integrale aanpak van infrastructuur, 
educatie en handhaving.

Op weg naar nul vermijdbare verkeersslachtof-
fers in Zeeland werd geschreven op verzoek van 
de provincie Zeeland die zichzelf 35 opgaven 
heeft gesteld om haar ambitie ‘nul vermijdbare 
verkeersslachtoffers in 2020’ te verwezenlij-
ken. De SWOV bekeek of Zeeland met deze 
opgaven op de goede weg is en of er nog be-
langrijke aanknopingspunten onbenut blijven. 
Eerst heeft de SWOV een profiel van Zeeland 
opgesteld aan de hand van de structuur en cul-
tuur, veiligheidsprogramma’s en maatregelen, 
kwaliteitsindicatoren van het verkeerssysteem 

De SWOV en de regio
Het verkeersveiligheidsbeleid ligt voor een belangrijk deel in handen van de regio. Provincies 
en stadsregio’s spannen zich in om met hun regio bij te dragen aan een verdere daling van het 
aantal verkeersslachtoffers. De SWOV wil de regio’s hierbij ondersteunen en werkt daartoe 
samen met regionale partners. Onderwerpen die de afgelopen periode aan de orde kwamen 
waren onder meer analyses van regionaal beleid, verkeersveiligheidsfinanciering en –beleid, en 
methoden en instrumenten. Een door de SWOV uitgevoerde analyse van regionaal verkeers-
veiligheidsbeleid leidde tot een, in vorm en inhoud, nieuw SWOV-product: een rapport in de 
vorm van een ‘schetsboek’.
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voor verkeersveiligheid en de afwegingen die 
zij maken bij de besteding daarvan. In het on-
derzoek is in negen provincies, drie stadsregio’s 
en twaalf daarin liggende gemeenten gesproken 
met beleidsactoren over regie en financiering 
van verkeersveiligheidsbeleid, en zijn er rele-
vante documenten verzameld. 

Uit het onderzoek blijkt dat een aantal provin-
cies de BDU heeft aangegrepen om een groter 
accent te leggen op bereikbaarheid, doorstro-
ming en integraliteit. Welke effecten dat accent 
heeft gehad op de verkeersveiligheid, is lastig 
aan te geven. Enerzijds wordt er minder geld 
besteed aan specifieke verkeersveiligheidspro-
jecten, maar anderzijds kan verkeersveiligheid 
meeliften op de toenemende aandacht voor 
integraliteit. Er zijn in dit onderzoek in ieder 
geval geen duidelijke aanwijzingen gevon-
den voor de stelling dat met de verschuiving 
naar een integraler beleid de aandacht voor 
verkeersveiligheid ondersneeuwt. Om te 
(blijven) zorgen voor voldoende aandacht voor 
verkeersveiligheid, wordt aanbevolen om bij 
beslissingen over investeringen in infrastructuur 
transparant te maken hoe verkeersveiligheid 
wordt meegewogen en een minimumniveau van 
verkeersveiligheid te definiëren. Aanbevolen 
wordt om daarbij regionale verkeersveiligheids-
doelstellingen als uitgangspunt te nemen en de 
bijdrage van de investeringen aan het halen van 
de doelstelling te toetsen. ■

methoden en instrumenten die beleidsmakers 
en wegbeheerders ter beschikking staan om een 
gedegen verkeersveiligheidsplan te maken. De 
studie heeft niet alleen geresulteerd in beschrij-
vingen van de methoden, ook wordt duidelijk 
gemaakt welke methoden in welke beleidsfase, 
voor welk doel, door en voor wie zijn in te 
zetten, en wat daarvoor nodig is. Speciale aan-
dacht is er voor de kwaliteit van methoden.

Veilige snelheden en geloofwaardige 
snelheidslimieten
De SWOV heeft samen met enkele provincies, 
Rijkswaterstaat en een adviesbureau een metho-
de ontwikkeld die beleidsmakers ondersteunt 
bij het verwezenlijken van veilige snelheden en 
geloofwaardige snelheidslimieten (VSGS). De 
methode helpt niet alleen bij het analyseren van 
problemen op het gebied van veilige en geloof-
waardige snelheden, zij biedt ook handvatten 
voor concrete beslissingen over de maatregelen 
die hiervoor kunnen worden getroffen. Deze 
maatregelen liggen in de sfeer van aanpassing 
van de snelheidslimiet, van aanpassing van het 
wegontwerp en elementen in de wegomgeving, 
en van aanvullend politietoezicht. De methode 
is inmiddels toegepast op het provinciale 
wegennet van Fryslân en Zeeland en op het 
wegennet van de Limburgse regio Parkstad. Dit 
heeft verschillende aanknopingspunten voor 
toekomstig snelheidsbeleid opgeleverd. Met de 
data die verzameld zijn voor de VSGS-methode 
wordt momenteel verder onderzoek naar het 
concept ‘geloofwaardigheid’ gedaan, en dan 
met name naar de exacte kenmerken die de 
geloofwaardigheid beïnvloeden.  

VVR-GIS 3.0
Om wegbeheerders en beleidsmakers te helpen 
bij het opstellen en onderbouwen van ver-
keers- en vervoersplannen heeft de SWOV de 
VVR-GIS 3.0 ontwikkeld: de Verkeersveilig-
heidsverkenner voor de regio in een GIS-

omgeving. VVR-GIS 3.0 is een instrument om 
verschillende regionale pakketten van verkeers-
veiligheidsmaatregelen door te rekenen en met 
elkaar te vergelijken. Op grond hiervan kan 
de regio bepalen of een plan realiseerbaar is en 
of deze aan de regionale doelstelling voldoet. 
Aangezien de VVR-GIS 3.0 ook een kosten-ba-
tenanalyse uitvoert, kan de gebruiker het meest 
kosteneffectieve plan bepalen. De gegevens die 
nodig zijn om de VVR-GIS 3.0 toe te passen 
zijn soms niet in voldoende detail beschikbaar. 
Daarom heeft de SWOV een rekenmethode 
ontwikkeld die een lager detailniveau van de 
gegevens vereist: de Verkeersveiligheidsverken-
ner voor de regio 2009 (VVR-2009).

Verkeersveiligheid en de BDU
In 2005 werd de Wet Brede Doeluitkering 
verkeer en vervoer (BDU) ingevoerd waaronder 
uitkeringen worden verstrekt aan provincies en 
regionale openbare lichamen ten behoeve van 
de uitvoering van een integraal verkeers- en 
vervoersbeleid. Met het in werking treden van 
de BDU zijn investeringen in maatregelen voor 
verkeersveiligheid niet langer meer als zodanig 
geoormerkt, maar zijn ze geïntegreerd in de 
gelden voor verkeer en vervoer. De SWOV 
heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen 
in financiering van en beleid voor verkeersvei-
ligheid voor en na invoering van de BDU. Dit 
onderzoek richtte zich op gelden die provincies, 
stadsregio´s en gemeenten beschikbaar hebben 

Methoden en instrumenten voor het onder-
bouwen van verkeersveiligheidsbeleid.  
L. Aarts (eindred.) (2010). R-2011-3. SWOV, 
Leidschendam.

Integrale aanpak van infrastructuur, edu-
catie en handhaving. L. Aarts, M. Doumen 
& G. Schermers (2010). H-2010-3. SWOV, 
Leidschendam.

Op weg naar nul vermijdbare verkeersslacht-
offers in Zeeland. L. Aarts, G. Schermers, 

A. Hoekstra & Ch. Goldenbeld (2010). 
H-2010-2. SWOV, Leidschendam. 

Veranderingen in verkeersveiligheidsfinancie-
ring en -beleid sinds de invoering van de Wet 
BDU. Ch. Goldenbeld, W. Wijnen, C. Bax, J. 
de Jong & M. van Oosterhout (2010). R-2010-
36. SWOV, Leidschendam.

Schetsboek voor regionaal verkeersveiligheids-
beleid. J. Mesken, L. Aarts & M. Vis (2010). 
H-2010-1. SWOV, Leidschendam.

VVR-GIS 3.0. M. Reurings, W. Wijnen & M. 
Vis (2009). R-2009-10. SWOV, Leidschendam.

Verkeersveiligheid in regionale netwerkana-
lyses. G. Schermers, H. Drolenga & H. Tromp 
(2008). R-2007-12. SWOV, Leidschendam.

Verkeersveiligheidsverkenner voor de regio 
2009. M. Vis & M. Reurings (2010). R-2010-
22. SWOV, Leidschendam.
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liggen. De SWOV bekeek vervolgens hoe met 
aanvullende maatregelen op het gebied van 
Duurzaam Veilig en het weren van gevaarlijk 
gedrag en relatief gevaarlijke mobiliteit een 
nog verdere reductie in verkeersdoden behaald 
kan worden. 
De berekeningen van de SWOV wezen uit dat 
met een extra pakket maatregelen en verwachte 
ontwikkelingen op het gebied van de voer-
tuigtechnologie maximaal 440 doden in 2020 
haalbaar zijn. Met een ambitieuzer verkeersvei-
ligheidsbeleid met betrekking tot het versneld 
duurzaam veilig inrichten van de infrastructuur, 
het inperken van gevaarlijk gedrag zoals alcohol 
en snelheid, en de relatief gevaarlijke mobili-
teit van jonge beginnende bestuurders, kan in 
2020 zelfs een maximaal aantal verkeersdoden 
van 350 worden gerealiseerd. Thans voert de 
SWOV een nieuwe verkenning voor 2020 
uit, die het ministerie zal gebruiken voor een 
herziening van haar Strategisch Plan Verkeersvei-
ligheid.

Beeld van ontwikkelingen 
Geregeld voert de SWOV een onderzoek uit 
naar recente verkeersveiligheidsontwikkelingen. 
Zo’n verkeersveiligheidsbalans geeft een beeld 
van de ontwikkelingen in de verkeersveiligheid 
en inzicht in de factoren die hierop van invloed 
zijn. Speciale aandacht is er daarbij voor de 
effecten van gevoerd (verkeersveiligheids)beleid. 
Voor (onderdelen van) het verkeersproces 
worden kwantitatieve relaties onderzocht tussen 
de ontwikkeling in de tijd van de expositie en 
het risico enerzijds, en de ontwikkeling van de 
verkeersveiligheid anderzijds. 

De SWOV maakte in De top bedwongen de ba-
lans op van de verkeersonveiligheid in Nederland 
in de periode 1950-2005. De balans gaf niet 
alleen een overzicht van de ontwikkeling in het 
aantal verkeersslachtoffers in deze periode, maar 
bekeek ook hoe de factoren die van invloed zijn 
op de verkeersveiligheid zich hebben ontwikkeld. 
De balans liet zien dat de ontwikkeling in het 
aantal verkeersdoden voor de meeste vervoerswij-
zen en voor alle leeftijdscategorieën een piek laat 
zien omstreeks 1970. Ook werd duidelijk dat 
na een periode van een dalende trend het aantal 
verkeersdoden in 2004 scherp was gedaald. Deze 
extra daling gold niet voor alle groepen slachtof-
fers. In de jaren na 2004 is het totale aantal 
verkeersdoden iets verder afgenomen. Inmiddels 
is het aannemelijk dat de extra daling in 2004 
van blijvende aard is.

In de verkeersveiligheidsbalans Tien jaar 
Duurzaam Veilig uit 2009, beschrijft de 
SWOV hoe het, tien jaar na aanvang van 

Ernstig verkeersgewonden
De verkeersveiligheid wordt afgemeten aan het 
aantal verkeersslachtoffers, doden en ernstig 
gewonden. Voor het verkeersveiligheidsbeleid 
is een goed beeld van de ontwikkeling van het 
aantal slachtoffers nodig. Ook het te ver-
wachten aantal slachtoffers voor verschillende 
beleidsvarianten is belangrijk. Daarom is het 
nodig om over goede gegevens te beschikken.

Tot 2009 werd met een ernstig gewond verkeers-
slachtoffer meestal een ziekenhuisgewonde be-
doeld. Dit is een slachtoffer van een verkeerson-
geval dat ten minste een nacht in het ziekenhuis 
opgenomen is geweest. Gebleken is echter dat 
niet alle ziekenhuisgewonden ook daadwerke-
lijk (ernstig) gewond waren. Daarom heeft de 
toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat 
op voorstel van de SWOV in 2009 besloten 
voortaan rekening te houden met de werkelijke 
letselernst van degenen die in een ziekenhuis zijn 
opgenomen en een verkeersslachtoffer pas als 
‘ernstig gewond’ te beschouwen wanneer deze in 
het ziekenhuis opgenomen is geweest en volgens 
de internationale Maximum Abbreviated Injury 
Scale (MAIS) een letselernst heeft van ten minste 
2. De SWOV heeft op basis van deze nieuwe 

definitie van een ‘ernstig verkeersgewonde’ de 
ontwikkelingen van het aantal ernstig verkeers-
gewonden in de afgelopen periode opnieuw 
bepaald. De analyse toonde aan dat het aantal 
ernstig verkeersgewonden vanaf 1993 een 
dalende lijn vertoont, maar dat er sinds 2006 
weer sprake is van een stijging. De stijging in de 
laatste jaren van de onderzochte periode geldt 
voor de meeste ongevalstypen, voor de meeste 
regio’s en voor alle letselernsten. Opvallend is 
dat het aantal ernstig verkeersgewonden bij niet-
motorvoertuigongevallen over de hele periode 
1993-2008 een stijgende trend vertoont.

Maximaal 500 verkeersdoden
Bij de opstelling van een Strategisch Plan Ver-
keersveiligheid 2008-2020 door het toenmalige 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, deed 
zich de vraag voor of het aantal van ongeveer 
800 doden in het Nederlandse wegverkeer niet 
lager kan, en hoe. Naar aanleiding van de uit-
spraak van de minister dat hem een streefcijfer 
van 500 doden in 2020 heel mooi zou lijken, 
heeft de SWOV de haalbaarheid hiervan 
nader bekeken en becijferd dat het aantal 
verkeersdoden zelfs bij ‘ongewijzigd beleid’ 
in 2020 gemiddeld rond de 500 doden zal 

De SWOV als planbureau
Om aan de wens tegemoet te komen een planbureaufunctie op het gebied van verkeers-
veiligheid te ontwikkelen, heeft de SWOV in 2003 de afdeling Planbureau opgericht. Het 
SWOV-Planbureau voert omgevings- en toekomstverkenningen uit en stelt verkeersveilig-
heidsbalansen op. Het planbureau baseert zich op de beschikbare cijfers en onderzoekt die op 
correctheid en bruikbaarheid. Ook worden bestanden uit verschillende bronnen gekoppeld 
voor onderzoek. Daarnaast ontwikkelt het planbureau een model waarmee ontwikkelingen 
kunnen worden onderzocht en verkenningen kunnen worden uitgevoerd. Hieronder volgt een 
selectie uit de diverse soorten planbureauonderzoek.
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onderzoeksprogramma onderzocht de SWOV 
hoeveel geld jaarlijks wordt uitgegeven aan 
verkeersveiligheid, welke partijen die uitgaven 
doen, en aan welke preventiemaatregelen het 
geld wordt besteed.  
Het onderzoek toonde aan dat de uitgaven 
aan verkeersveiligheid 2,3 tot 3,1 miljard euro 
bedroegen in 2007, ofwel 0,4% tot 0,5% van 
het bruto binnenlands product. Een groot deel 
van de uitgaven aan (alleen) verkeersveiligheid 
betreft de voertuigveiligheid (1,2 miljard euro). 
Daarnaast is een relatief groot deel uitgegeven 
aan handhaving (ongeveer 600 miljoen euro) 
en infrastructuur (ongeveer 350 miljoen euro). 
Uitgaven aan voorlichting en educatie (exclusief 
de rijopleiding) zijn geringer (ongeveer 70 
miljoen euro), evenals uitgaven aan onderzoek, 
advies en beleid (13 miljoen euro). Bij de vraag 
welke partijen deze uitgaven doen, is onder-
scheid gemaakt tussen overheid, particulieren 
en bedrijven. Het blijkt dat het grootste deel 
van de specifiek voor verkeersveiligheid bedoel-
de uitgaven worden gedaan door overheden: 
ongeveer 1 miljard euro. 
Vergeleken met de kosten die het gevolg zijn 
van verkeersongevallen in Nederland (ongeveer 
12 miljard euro in 2007) zijn de uitgaven aan 
preventie van verkeersongevallen relatief laag. 
Dit is een indicatie dat met effectieve (extra) 
verkeersveiligheidsmaatregelen kosten van 
ongevallen kunnen worden bespaard die hoger 
zijn dan de kosten van de maatregelen zelf. 
Kosten-batenanalyses van verkeersveiligheids-
maatregelen bevestigen dat beeld. ■

het Startprogramma Duurzaam Veilig, staat 
met de implementatie van maatregelen die 
voortvloeien uit of passen binnen de Duur-
zaam Veilig-visie en wat de veiligheidseffecten 
daarvan zijn geweest. De balans toont aan dat 
zowel het aantal verkeersdoden in Nederland 
als het overlijdensrisico in de periode 1998-
2007 met gemiddeld 5% per jaar is gedaald. 
De dalingen waren sterker dan in de periode 
daarvoor. Wel moest worden geconstateerd 
dat de daling in het aantal ziekenhuisgewon-
den hier aanzienlijk bij achterblijft en dat 
onderzocht moet worden wat de oorzaken 
hiervan zijn. Ook maakte de balans duidelijk 
dat maatregelen die voortvloeien uit of passen 
binnen de Duurzaam Veilig-visie in de periode 
1998-2007 met grote waarschijnlijkheid heb-
ben bijgedragen aan de daling van het aantal 
verkeersdoden en -gewonden. De uitgevoerde 
maatregelen hebben in 2007 geleid tot een 
daling van 300 tot 400 verkeersdoden, ofwel 
ruim 30%. De maatregelen blijken maatschap-
pelijk rendabel te zijn; de baten zijn bijna een 

factor vier hoger dan de kosten. De uitvoering 
van Duurzaam Veilig kan dan ook succesvol 
genoemd worden, mede omdat het ministe-
rie, politie, justitie, gemeenten, provincies en 
waterschappen hiermee voortvarend aan de 
slag gegaan zijn.

Hoog rendement
De verkeersveiligheid verbeteren houdt in dat 
er geld moet worden besteed aan de preventie 
van verkeersongevallen en -letsel. Deze uitgaven 
geven een indicatie van hoeveel inspanningen 
worden verricht om de verkeersveiligheid te 
verbeteren en hoe deze inspanningen zich 
verhouden tot de omvang van verkeersonveilig-
heid als maatschappelijk probleem. Daarnaast 
is informatie over uitgaven aan verkeersvei-
ligheid nodig voor kosteneffectiviteits- en 
kosten-batenanalyses, en voor vergelijking met 
uitgaven op andere beleidsterreinen. Tot nog 
toe bestond er geen volledig en actueel beeld 
van deze uitgaven, noch een geaccepteerde 
methode om deze te schatten. In het afgelopen 

Maximaal 500 verkeersdoden in 2020: waar-
om eigenlijk niet? L. Aarts, W. Weijermars, 
C. Schoon & P. Wesemann (2008). R-2008-5. 
SWOV, Leidschendam.

Diepteonderzoek naar de invloedsfactoren 
van verkeersongevallen: een voorstudie.  
R. Davidse (2007). D-2007-1. SWOV, 
Leidschendam.

Verkeersgewonden in het ziekenhuis. 
L. van Kampen (2007). R-2007-2. SWOV, 
Leidschendam.  

Gewonde fietsers in het ziekenhuis. 
L. van Kampen (2008). R-2007-9. SWOV, 
Leidschendam.

Ernstig verkeersgewonden in Nederland in 
1993-2008: in het ziekenhuis opgenomen 
verkeersslachtoffers met een MAIS-score van 

ten minste 2. M. Reurings (2010). R-2010-15. 
SWOV, Leidschendam.

Ernstig gewonde verkeersslachtoffers in 
Nederland 1993-2008. M. Reurings & N. Bos 
(2009). R-2009-12. SWOV, Leidschendam.

Berekening van het werkelijk aantal in 
ziekenhuizen opgenomen verkeersgewonden, 
1997-2003. M. Reurings, N. Bos & 
L. van Kampen (2007). R-2007-8. SWOV, 
Leidschendam.

Ontwikkelingen in technologie en milieuzorg 
op het gebied van verkeer en vervoer, met 
implicaties voor de verkeersveiligheid. C. 
Schoon (2008). R-2008-4. SWOV, 
Leidschendam.

De verkeersveiligheid in 2007: is stilstand 
achteruitgang? W. Weijermars, Ch. Golden-

beld, N. Bos & F. Bijleveld (2008). R-2008-12. 
SWOV, Leidschendam.

Tien jaar Duurzaam Veilig. W. Weijermars 
& I. van Schagen (2009). R-2009-14. SWOV, 
Leidschendam.

Uitgaven aan verkeersveiligheid. W. Wijnen 
& N. Stroeker (2009). R-2009-17. SWOV, 
Leidschendam.
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ofwel de ‘European Road Safety Observatory – 
ERSO’. In een dergelijk observatorium wordt 
alle kennis op het gebied van verkeersveiligheid 
samengebracht en beschikbaar gesteld voor ie-
dereen. Tijdens het project is ten eerste gewerkt 
aan de structuur en opzet van deze Europese 
kennisbank en is op basis van bestaande kennis 
de eerste inhoudelijke vulling gerealiseerd. De 
SWOV heeft hier een belangrijke bijdrage aan 
geleverd en heeft onder andere gezorgd voor 
een overzicht van de kennis op het gebied van 
alcohol en drugs, snelheid, snelheidstoezicht, 
vermoeidheid, beginnende bestuurders, oude-
ren in het verkeer, fietsers en voetgangers, en 
gemotoriseerde tweewielers. 

SafetyNet richtte zich ook op het ontwikkelen 
van internationaal vergelijkbare maten voor ver-
keersveiligheid. Het ging dan bijvoorbeeld om 
een gemeenschappelijke definitie van ‘Safety 
Performance Indicators’ ofwel veiligheidsindi-
catoren en een uitwerking van internationaal 

vergelijkbare dataverzamelingsmethoden en 
-analysemethoden. Door dit soort vergelijk-
bare informatie beschikbaar te stellen in het 
observatorium, ontstaat een beter inzicht in de 
veiligheidssituatie in een land. Dit maakt het 
bijvoorbeeld mogelijk de factoren te identifice-
ren die hebben bijgedragen aan een snellere of 
minder snelle ontwikkeling van de verkeersvei-
ligheid in een bepaald land. Hierdoor hoeven 
we het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. 

SafetyNet is eind 2008 afgerond. Begin 2010 
is gestart met de opvolger DaCoTA. Opnieuw 
onder leiding van Lougborough University en 
met allerlei andere instituten werkt de SWOV 
aan de verdere invulling van ERSO en de ont-

PROLOGUE: Naturalistic Driving in 
Europa 
Het PROLOGUE-project onderzoekt het 
nut en de haalbaarheid van een grootschalige 
Europese Naturalistic Driving-studie. In een 
Naturalistic Driving-studie worden bestuurders 
en de verkeerssituaties waarin zij rijden op een 
onopvallende manier geobserveerd met behulp 
van kleine camera’s en diverse sensoren in het 
eigen voertuig. Dit gebeurt tijdens dagelijkse 
ritten en zonder dat er een proefleider meerijdt. 
De apparatuur blijft ten minste enkele weken, 
en soms wel enkele maanden tot een jaar in de 
auto zitten. Deelnemers vergeten zo dat zij wor-
den geobserveerd en daardoor krijg je een goed 
beeld van hun ‘natuurlijke’ verkeersgedrag. Dat 
is niet alleen nuttig als we het over verkeersvei-
ligheid hebben, maar ook als we meer willen 
weten over de milieu-effecten van verkeer en 
over de mogelijkheden van bijvoorbeeld dyna-
misch verkeersmanagement. De SWOV trekt 
dit project waarbij in totaal negen partners zijn 
betrokken, waaronder uit Nederland ook TNO 
Human Factors. 

In de Verenigde Staten wordt al enkele jaren 
ervaring opgedaan met de Naturalistic Driving- 
of Naturalistic Observation-methode en de 
resultaten daar zijn veelbelovend. Daarom is daar 
een grootschalige studie gestart waarbij 3.000 
deelnemers zijn betrokken. Canada sluit zich 
waarschijnlijk aan bij deze studie. De interna-
tionale component maakt het mogelijk om te 
zoeken naar cross-culturele verschillen en over-
eenkomsten in verkeersgedrag en biedt boven-
dien de mogelijkheid om gebruik te maken van 
gemeenschappelijke technische faciliteiten voor 
bijvoorbeeld het opslaan, beheren en analyseren 
van gegevens. De SWOV is ook betrokken bij 
twee andere Europese studies die gebruikmaken 
van Naturalistic Driving-technieken: INTER-
ACTION over afleiding door apparatuurgebruik 
in de auto en het verderop beschreven DaCoTA.   

Naturalistic Driving-technieken worden vrijwel 
uitsluitend gebruikt voor het bestuderen van het 
gedrag van automobilisten. Echter, binnen PRO-
LOGUE hebben TNO en de SWOV vastgesteld 
dat Naturalistic Driving-technieken in combina-
tie met vaste camera’s op specifieke locaties ook 

een duidelijke meerwaarde heeft voor het bestu-
deren van fietsers in interactie met auto’s, met 
name waar het gaat om het vastleggen van het 
kijkgedrag van automobilisten. PROLOGUE 
wordt halverwege 2011 afgerond in de hoop 
dat we niet lang daarna met het grootschaligere 
onderzoek kunnen beginnen.   

SafetyNet en DaCoTA: kennis 
gebundeld
Het SafetyNet project liep van 2004 tot 2008 
en daarin heeft de SWOV samen met 21 an-
dere instituten en organisaties en onder leiding 
van het Engelse Loughborough University 
onder andere gewerkt aan de ontwikkeling van 
een Europees Verkeersveiligheidsobservatorium 

De SWOV internationaal
Vrijwel zolang de SWOV bestaat, begeeft zij zich ook op het internationale terrein. De afgelo-
pen vier jaren waren daarop geen uitzondering. Het internationale werk is tweerichtingsver-
keer. Enerzijds brengt de SWOV haar eigen kennis en visie in met het doel andere landen en 
collega-professionals een stapje verder te helpen bij hun inspanningen de verkeersveiligheid in 
hun land te verbeteren. Het Nederlandse verkeersveiligheidsbeleid en -onderzoek blijkt voor 
velen een stimulerend en motiverend voorbeeld. Anderszijds is internationale samenwerking 
zeker ook halen en niet alleen brengen. Wij leren van onderzoek, ideeën en aanpakken elders 
en waar mogelijk gebruiken we die om ons eigen onderzoek en adviezen richting het Neder-
landse beleid te verrijken. Internationale samenwerking maakt bovendien onderzoek mogelijk 
dat op nationaal niveau inhoudelijk, technisch of financieel niet haalbaar zou zijn. Hieronder 
enkele voorbeelden van Europees onderzoek waar de SWOV de afgelopen vier jaar bij betrok-
ken is geweest. 



Maatschappelijke 
kosten

Aantal doden en gewonden

Veiligheidsindicatoren

Veiligheidsmaatregelen en -programma’s

Structuur en cultuur

14  -    SWOVschrift nr. 125 Voorjaar 2011 

politietoezicht op een rijtje is gezet en ERASER 
waarin wegbeheerders concrete handvatten 
gaan krijgen voor het ‘self-explaining’ inrichten 
van hun wegen. 

Heel duidelijk gericht op concrete toepassin-
gen in de praktijk was ook SUPREME. Dit 
project bestond uit het verzamelen, analyseren 
en beschrijven van de beste verkeersveiligheids-
maatregelen in de verschillende lidstaten van de 
Europese Unie. Het doel was een toegankelijk 
overzicht van informatie over deze succesvolle 
maatregelen en de mogelijkheden om deze in 
andere Europese landen of Europa-breed te 
implementeren. Ook diverse uit Nederland 
afkomstige maatregelen zijn in het overzicht 
opgenomen, waaronder de visie Duurzaam 
Veilig, de hiërarchische monofunctionele 
wegcategorisering en de campagne ‘Goochem 
het gordeldier’. Alle EU-landen en Zwitserland 
en Noorwegen waren vertegenwoordigd in 
het project, dat onder leiding stond van het 
Oostenrijkse Kuratorium für Verkehrssicher-
heit KfV. De SWOV heeft op het terrein van 
ongevalsanalyse en diepteonderzoek de beste 
voorbeelden uit de diverse landen beschreven 
in een zogeheten thematisch rapport. Daar-
naast was de SWOV verantwoordelijk voor het 
samenstellen van een handboek voor maatrege-
len op nationaal niveau en een handboek voor 
maatregelen op Europees niveau. Het nationale 
handboek is beschikbaar in twintig talen en is 
in 2010 ook in boekvorm verschenen. 

International Transport Forum bij 
de OECD
Het International Transport Forum (ITF) bij 
de Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) is een intergou-

wikkeling van nieuwe methoden en techieken 
om tot internationaal vergelijkbare gegevens 
te komen. Binnen dit project geeft de SWOV 
leiding aan het onderdeel dat nagaat hoe met 
behulp van Naturalistic Driving-technieken 
representatieve Europa-brede gegevens te 
verzamelen zijn over bijvoorbeeld snelheidsge-
drag, gebruik van alcohol, van verlichting, van 
gordels, van mobiele telefoon en de omstan-
digheden waaronder. Dit soort gegevens zijn 
belangrijke indicaties van de verkeersveiligheid 
van een land en de ontwikkelingen daarin. 
Ook de expositie zou mogelijk op deze wijze 
gemeten kunnen worden. 
 
SUNflower: naar een AEX voor de 
verkeersveiligheid 
Het nut van vergelijkbare gegevens bleek wel 
uit het SUNflower-project en de vervolgprojec-
ten SUNflower+6- en SUNflowerNext. Deze 
Europese projecten zijn geïnitieerd en geleid 
door de SWOV. De laatste van deze serie pro-
jecten is net als SafetyNet in 2008 afgerond. In 
eerste instantie heeft SUNflower gekeken naar 
de veiligheidsonwikkelingen in Sweden, United 
Kindom en Nederland – de ‘SUN’-landen; 
daarna zijn de vergelijkingen doorgetrokken 
naar zes landen in Zuid- en Oost-Europa. De 
SUNflower-projecten hebben er onder andere 
toe geleid dat de verkeersveiligheidspiramide  in 
ons denken is doorgedrongen en dat we ons re-
aliseren hoe belangrijk ook de organisatorische 
structuur en cultuur is, zoals beleidsstrategieën, 
beschikbare budgetten, institutionele kaders, 
evenals de kwaliteit van de veiligheidspro-
gramma’s en -maatregelen voor de ontwikkeling 
van een land of regio. Het SUNflowerNext-
project komt dan ook tot de conclusie dat, als 
we voor een land of regio tot één samengestelde 
indicator voor verkeersveiligheid willen komen, 

we niet alleen naar de veiligheidsindicatoren 
moeten kijken – de bovenste drie lagen van de 
piramide, maar ook naar de organisatorische 
kaders in de onderste twee lagen. De ontwikke-
ling van een dergelijke samengestelde indicator 
gebeurt binnen het al genoemde DaCoTA 
project. 

SUPREME: overzicht effectieve 
maatregelen
De internationale activiteiten van de SWOV 
zijn niet alleen gericht op onderzoek en het 
verkrijgen van meer kennis. Het is er ook op 
gericht op beschikbare kennis te inventariseren 
en te vertalen naar concrete toepassingen. Dit 
gebeurt zoals hierboven beschreven bijvoor-
beeld voor het European Road Safety Obser-
vatory ERSO. Andere projecten waarin dat is 
gebeurd en gebeurt zijn PEPPER waarin de 
bestaande kennis over het efficiënt inzetten van 

De SWOV en haar Europese projecten
In de periode 2007-2010 heeft de SWOV aan een groot aantal Europese projecten deelgenomen 
die (deels) waren gefinancierd door de EU: 
• SUNflower, methoden en maten voor internationale vergelijkingen, 2001-2008
• SafetyNet, Europees observatorium voor verkeersveiligheid, 2004-2008
• SUPREME, Europees overzicht van effectieve maatregelen, 2006-2007 
• PEPPER, overzicht van kennis over effectief politietoezicht, 2006-2008
• CAST, opzet en evaluatie van voorlichtingscampagnes, 2006-2009
• DRUID, prevalentie en risico’s van alcohol en drugs in het verkeer, 2006-2011
• INTERACTION, gebruik van apparatuur in de auto, 2008-2012 
• PROLOGUE, nut en haalbaarheid van ‘Naturalistic Driving’, 2009-2011
• SARTRE 4, meningen van weggebruikers, 2010-2012
• BESTpoint, effectieve puntenstelsels, 2010-2012 
• DaCoTA, kennis voor verkeersveiligheidsbeleid, 2010-2012

Gefinancierd door ERA-Net Road leidt de SWOV de internationale projecten:
• ERASER, over ‘Self-explaining roads’, 2010-2011
• RISMET, over ongevalsmodellen voor de veiligheid van wegen, 2009-2011 

Meer informatie over deze projecten is te vinden op www.swov.nl/onderzoek/internationaal. Daar 
wordt ook verwezen naar de originele websites en naar diverse publicaties. 
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vernementele organisatie met 52 lidstaten die 
richting helpt geven aan het internationale 
verkeers- en vervoersbeleid. De inhoudelijke 
basis daarvoor wordt onder meer geleverd door 
OECD-werkgroepen waaraan experts uit ver-
schillende lidstaten deelnemen. In de afgelopen 
periode was de SWOV vertegenwoordigd in 
drie werkgroepen. Een van deze werkgroe-
pen heeft in 2008 het rapport Towards zero: 
ambitious road safety targets and the safe system 
approach opgesteld. Daarin wordt onder andere 
ingegaan op de taakstellingen die verschil-
lende landen hanteren voor verkeersveiligheid 
en de wijze waarop landen de veiligheid nog 
aanzienlijk kunnen verbeteren via de zogeheten 
‘safe system’-benadering. De ‘safe system’-
benadering was ook onderwerp van een High 
Level seminar dat de OECD/ITF in 2008 
heeft georganiseerd en waarbij de SWOV een 
belangrijke inbreng had. Op dit moment is de 

SWOV verder nog betrokken bij een werk-
groep over de veiligheid van gemotoriseerde 
tweewielers en een werkgroep over de interna-
tionale overdraagbaarheid van verkeersveilig-
heidsmaatregelen. Een permanente werkgroep 
van de OECD/ITF is de International Traffic 
Safety Data and Analysis Group (IRTAD) 
waarvan op dit moment SWOV-directeur Fred 
Wegman voorzitter is. Deze werkgroep is het 
internationale platform voor de analyse van 
de verkeersonveiligheid en heeft 60 leden uit 
33 landen waaronder enkele landen uit Azië, 
Zuid-Amerika en Afrika. De groep schrijft 
periodiek onderzoeksrapporten. Zo is in 2009 
en 2010 het IRTAD Annual Report verschenen, 
met daarin de algemene verkeersveiligheids-
trend en de trends in individuele lidstaten. Ook 
is een rapport opgesteld over het combineren 
van  slachtoffergegevens uit enerzijds politie- en 
anderzijds ziekenhuisbestanden. ■ 
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De SWOV-website biedt een veelheid van 
informatie over de SWOV en over verschil-
lende verkeersveiligheidsonderwerpen; 
ook kunt u zich hier aanmelden voor de 
SWOV-nieuwsbrief.. 
De bibliotheek biedt een uitgebreide 
zoekmogelijkheid naar publicaties op het 
gebied van verkeersveiligheid. Ook kunnen 
alle SWOV-rapporten vanaf het jaar 2000 
worden gedownload. Daarnaast bevat de 
Kennisbank een uitgebreide hoeveelheid 
informatie over vele onderwerpen. 
De informatie wordt overzichtelijk aangebo-
den en wordt onderbouwd met 
gegevens uit verschillende bronnen.

De SWOV en nog veel meer internationaal 
De SWOV was ook de afgelopen periode weer betrokken bij een groot aantal internationale 
werkgroepen en adviesgroepen. Ook werd de SWOV veelvuldig benaderd om mee te denken en te 
adviseren over het verkeersveiligheidsbeleid en het verkeersveiligheidsonderzoek, bijvoorbeeld in 
Ierland, Australië en de Verenigde Staten.   

SWOV was ook lid van diverse Europese samenwerkingsverbanden:
• Forum of European Road Safety research Institutes - FERSI
• European Conference of Transport Research Institutes - ECTRI 
•  HUMAN centered design for Information Society Technologies, Virtual Centre of Excellence - 

HUMANIST
• International Traffic Safety Data and Analysis Group - IRTAD 

En de SWOV heeft regelmatig bijgedragen aan het werk van internationale organisaties als het 
International Transport Forum van de OECD, de Wereldbank en de Wereldgezondheidsraad. 
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schappelijke kwaliteit laten evalueren. Daartoe 
heeft ze QANU (Quality Assurance Netherlands 
Universities) gevraagd een midterm review uit te 
voeren. De evaluatiecommissie bestond uit prof. 
dr. ir. Rob van der Heijden, dr. Hans Godthelp, 
en prof. dr. Henk Meurs.

De commissie concludeerde onder meer dat 
het intellectuele klimaat bij de SWOV goed is. 
Hoewel de onderzoekscapaciteit in de laatste 
jaren niet is gegroeid, nam de wetenschappelijke 
output toe. De groei was vooral zichtbaar in het 
aantal artikelen in peer-reviewed wetenschap-
pelijke tijdschriften en in de frequentie waarmee 
SWOV-artikelen geciteerd werden. Daarnaast 
constateerde de commissie dat wetenschappelijke 
ambitie voor de SWOV noodzakelijk is en blijft 
om gezaghebbend te kunnen zijn. Gelet op de 
inmiddels verworven internationale erkenning op 
het gebied van verkeersveiligheidsonderzoek, vond 
de commissie het een juist gekozen en realistische 
ambitie van de SWOV om te behoren tot de top 
10 van vergelijkbare instituten in de wereld.  ■ 

Kennis
Zowel nationaal als internationaal wordt de 
SWOV gezien als een inhoudelijk onafhankelijk 
en hoogwaardig onderzoeksinstituut. Dit maakt 
het verwerven van wetenschappelijke kennis tot 
een van de twee hoofdtaken. De SWOV doet 
zelf onderzoek, maar kijkt natuurlijk ook naar 
goed en relevant onderzoek van andere instituten, 
zowel nationaal als internationaal. 

Workshop Haarlem
In november 2009 heeft de SWOV een interna-
tionale workshop georganiseerd met als thema 
Scientific Research on Road Safety Management. De 
toenemende belangstelling voor beleidsgerelateerd 
verkeersveiligheidsonderzoek en de complexe aard 
van dit soort onderzoek waren voor de SWOV 
aanleiding om onderzoekers en beleidsmakers 
in de gelegenheid te stellen om hun ervaringen 
met dit soort onderzoek uit te wisselen. Tijdens 
de workshop werden presentaties verzorgd over 
methoden en resultaten van ex-ante-evaluaties, 
zoals toekomstverkenningen en kosten-batenana-
lyses, en van ex-postevaluaties van verkeersveilig-
heidsprogramma’s. Onderzoekers van de SWOV 
hielden onder andere een presentatie over model-
len voor toekomstverkenningen. Rond de vijftig 
onderzoekers en beleidsmakers uit diverse landen 
namen deel aan de workshop die in Haarlem 
werd gehouden. De bijdragen aan de workshop 
en nog enkele andere artikelen over dit onder-
werp zijn gebundeld in een speciale uitgave van 
het wetenschappelijke tijdschrift Safety Science 
met als gastredacteuren Fred Wegman en Marjan 
Hagenzieker. 

Samenwerking en uitwisseling
De SWOV heeft de ambitie om een netwerk-
organisatie te zijn, ook op wetenschappelijk 
gebied. Ook in de onderzoeksperiode 2007-2010 
heeft de SWOV de samenwerking met andere 
wetenschappelijke organisaties gezocht en waar 
mogelijk versterkt. In de afgelopen periode is een 
Memorandum of Understanding getekend door 
de SWOV en het Australische Monash University 
Accident Research Centre (MUARC). In het 
kader hiervan heeft een SWOV-onderzoekster 
gedurende een periode van acht maanden onder-
zoek verricht in Australië en is een Australische 
onderzoekster eenzelfde periode bij de SWOV 

werkzaam geweest. Ook is er een Memorandum 
of Understanding en uitwisseling van onderzoe-
kers met het Highway Safety Research Centre van 
de University of North Carolina.

Promotieprogramma
De SWOV heeft een eigen promotieonderzoeks-
programma. Het promotieonderzoek wordt bin-
nen het SWOV-programma uitgevoerd en vindt 
plaats in samenwerking met verschillende univer-
siteiten. Dit promotieprogramma heeft geresul-
teerd in een speciale SWOV-dissertatieserie. Vier 
SWOV-onderzoekers publiceerden gedurende het 
afgelopen programma in deze serie: 
•  Ragnhild Davidse promoveerde op een onder-

zoek naar hoe het ontwerp van kruispunten en 
het gebruik van apparatuur binnen het voertuig 
de oudere bestuurder kunnen ondersteunen;

•  Maura Houtenbos onderzocht interactief rijge-
drag op kruispunten;

•  Frits Bijleveld’s promotieonderzoek richtte zich 
op het gebruik van tijdreeksanalyse binnen 
verkeersveiligheidsonderzoek; en

•  Saskia de Craen promoveerde op een onderzoek 
naar kalibratie bij jonge beginnende bestuurders.

Enkele andere promotieonderzoeken lopen nog 
door en naar verwachting zullen in 2011 en 2012 
nog vier SWOV-onderzoekers promoveren. 

Hoogleraren
Het promotieprogramma vergroot onze samen-
werking met verschillende universiteiten. Deze sa-
menwerking is nog versterkt door de benoeming 
van SWOV-onderzoeker Jacques Commandeur 
en SWOV-directeur Fred Wegman tot hoogleraar. 
Dr. Jacques Commandeur werd in 2009 benoemd 
tot bijzonder hoogleraar Statistische Modellen 
voor Risico en Veiligheid aan de Vrije Universi-
teit in Amsterdam. Ook in 2009 werd SWOV-
directeur Fred Wegman benoemd tot hoogleraar 
Verkeersveiligheid aan de Technische Universiteit 
Delft. Daarnaast trad SWOV-onderzoekster dr. 
Marjan Hagenzieker in deeltijd aan als universitair 
hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft. 

Qanu midterm review
Als aanvulling op de evaluatie van de SWOV die 
voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
werd uitgevoerd heeft de SWOV zelf haar weten-

Een bijdrage leveren aan de bevordering van de verkeersveiligheid met kennis uit wetenschap-
pelijk onderzoek. Dat is de opdracht die de SWOV zichzelf al in het begin van haar bestaan 
stelde en die in de loop der jaren niet is veranderd. Dat kan alleen als we een inhoudelijk 
onafhankelijk, wetenschappelijk instituut zijn en blijven. Op verschillende manieren zijn wij 
bezig ons wetenschappelijk niveau te versterken. 

De SWOV als wetenschappelijk instituut
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