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De daad bij het woord voegend heeft de 
SWOV begin 2011 een start gemaakt met het 
opstellen van een dergelijk aanvalsplan. Cen-
traal daarbij staat op dit moment de ontwikke-
ling van de zogenoemde Nationale Onderzoeks-
agenda Fiets. Deze onderzoeksagenda wordt 
samen met de diverse actoren op het gebied van 

Nationale Onderzoeksagenda Fiets: 
op weg naar veiliger fietsen

fietsveiligheid opgesteld en zal de komende ja-
ren de basis en inspiratie vormen voor gerichte 
onderzoeksactiviteiten, zowel voor de SWOV 
als voor andere organisaties. 

Witte vlekken
De onderzoeksagenda wordt voor een belang-
rijk deel bepaald door de witte vlekken in onze 
kennis over fietsveiligheid. Verderop in dit Vervolg op pagina 2

Het gaat niet goed met de veiligheid van fietsers. Het aantal doden onder fietsers daalt langza-
mer dan dat van de meeste andere groepen verkeersdeelnemers; het aantal ernstig verkeersge-
wonden onder fietsers neemt sneller toe. Tijdens zijn toespraak op het NVVC in 2010 vestigde 
SWOV-directeur Fred Wegman hier nog eens expliciet de aandacht op. “Het is tijd voor een 
gericht aanvalsplan om de veiligheid van fietsers te verbeteren”, aldus Wegman toen. 

Alcohol en fietsen 
gaan slecht samen.

Fietsnet; www.fietsnet.nl

nummer wordt duidelijk dat dit er nog heel 
wat zijn. Veel van wat we weten als het om au-
tomobilisten gaat, is namelijk nog grotendeels 
onontgonnen terrein zodra we het over fietsers 
hebben. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling 
van de aandacht en de rol van geluid uit de om-
geving, de invloed van alcohol, vermoeidheid 
en medicijngebruik, en aan de vraag wanneer 
een kind voldoende ervaren is om zelfstandig 
als fietser aan het verkeer te kunnen deelnemen. 
En, hoewel er al veel kennis is opgedaan over 
de veiligheid van de huidige infrastructuur voor 
fietsers, zijn er ook op dat gebied nog onont-
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Door de jaren heen zijn er diverse maatregelen 
genomen om dodehoekongevallen te voorko-
men. Een deel van de dodehoekmaatregelen is 
bepaald door Europese wetgeving. Zo werd al 
in de jaren tachtig de zogeheten trottoirspiegel 
verplicht en halverwege de jaren negentig de 
zijafscherming. In 2003 heeft Nederland op 
eigen initiatief de dodehoekspiegel verplicht ge-
steld. Waarschijnlijk vanwege de extra aandacht 
en publiciteit in de media bij de introductie 
van deze maatregel, waren er in 2002 en 2003 
beduidend minder dodehoekslachtoffers. 

Helaas was die daling echter van korte duur. In 
2007 kwam de EU opnieuw met aangescherpte 
eisen aan het zichtveld bij vrachtauto’s. Nieuw 
voor Nederland was toen de introductie van 
een vooruitkijk- of voorzichtsysteem waardoor 
te zien is of zich iemand direct voor de vracht-
auto bevindt. 

Drie toedrachten
In 2008 heeft de SWOV uitgebreid onderzoek 
gedaan naar de toedracht van dodehoek-
ongevallen en naar mogelijke maatregelen. Er 

werden drie hoofdtoedrachten geïdentificeerd: 
•  Het zicht is nog steeds onvoldoende, vooral 

bij hoge vrachtauto’s van vóór 2007 zonder 
voorzichtsysteem.   

•  Chauffeurs maken niet goed gebruik van de 
verschillende spiegels of stellen deze niet goed 
af.

•  De fietsers houden onvoldoende rekening met 
het beperkte zichtveld bij vrachtauto’s.  

Diverse maatregelen
Volgens de SWOV is de ultieme oplossing 
voor het dodehoekprobleem om vrachtauto’s 
structureel van fietsers te scheiden. Hoe dat is 
te organiseren en welke (economische) conse-
quenties dat heeft, verdient nader onderzoek. 
Op kortere termijn kan de oplossing gezocht 
worden in het in tijd en ruimte scheiden van 
fietsers en vrachtauto’s op kruispunten. Verder 
is het belangrijk ervoor te zorgen dat zowel de 
vrachtautochauffeur als de fietser zich nog beter 
van de gevaren bewust wordt. Voor chauffeurs 
betekent dat dat het een automatisme moet 
worden om bij het optrekken via een ‘nacon-
trole’ opnieuw te kijken of de weg vrij is. Daar 
ligt een taak voor de rijopleiding. Het voor-
zichtsysteem is daarbij van groot belang en zou 
ook voor vrachtauto’s van vóór 2007 verplicht 
moeten zijn. Hoewel er diverse signalerings-
systemen in ontwikkeling zijn om chauffeurs te 
waarschuwen voor de aanwezigheid van fietsers, 
is op dit moment niet duidelijk of deze vol-
doende betrouwbaar zijn. 
De verkeersspiegel, ook blackspotmirror 
genoemd, wordt op de paal met verkeerslichten 
geplaatst om vrachtautochauffeurs een beter 

Vervolg van pagina 1

Fietsslachtoffers bij dodehoekongevallen
Het jaarlijks aantal doden onder fietsers bij dodehoekongevallen schommelt sterk, maar lijkt 
langzaam te dalen. Dodehoekongevallen ontstaan doordat een vrachtauto rechts af wil slaan 
en daarbij de fietser die zich vlak voor of direct naast de vrachtauto bevindt niet of niet goed 
kan zien. De SWOV heeft zich regelmatig beziggehouden met het probleem van de dode hoek.  

gonnen terreinen. In een eerste stap op weg 
naar de onderzoeksagenda, inventariseert de 
SWOV vanuit verschillende invalshoeken de 
beschikbare en dus ook de ontbrekende ken-
nis; de resultaten worden eind 2011 gepubli-
ceerd.

Ongevallengegevens
Een tweede belangrijke informatiebron voor 
het vaststellen van de onderzoeksagenda bestaat 
uiteraard uit de ongevallengegevens. Hoe 
groot is precies het probleem, hoe hebben de 
cijfers zich de laatste jaren ontwikkeld en bij 

Nationale Onderzoeksagenda Fiets: op weg naar veiliger fietsen
welk type ongevallen vallen naar verhouding 
veel fietsslachtoffers? Een analyse van verschil-
lende databestanden laat onder andere zien dat 
het aandeel fietsslachtoffers stijgt en dat het 
aantal slachtoffers aanzienlijk hoger is dan de 
politieregistraties suggereren. Het blijkt dat 
ruim een kwart van de verkeersdoden en meer 
dan de helft van de ernstig verkeersgewonden 
een fietser is. Ook aan dit onderwerp is in dit 
SWOVschrift een artikel gewijd.    

Naar een gecoördineerd aanvalsplan
De witte vlekken in onze kennis en de stag-
nerende ontwikkeling van de fietsveiligheid, 
betekenen niet dat er bij de SWOV en elders in 

het land niets gebeurt of is gebeurd op dit ter-
rein. Integendeel, er gebeurt juist van alles en er 
zijn ook allerlei spelers betrokken. Dit nummer 
van SWOVschrift laat dat duidelijk zien. Met 
de nationale onderzoeksagenda verwacht de 
SWOV dat de krachten van de relevante spelers 
zullen worden gebundeld om zo op korte 
termijn een duidelijke inhaalslag te kunnen ma-
ken waar het gaat om kennis over de veiligheid 
van fietsers. ■

Voor meer informatie en voor ideeën en suggesties 
kunt u contact opnemen met coördinator 
Divera Twisk, bij voorkeur via email: 
divera.twisk@swov.nl
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zicht geven op fietsers aan de rechterzijde en 
voorzijde van hun vrachtauto. Deze spiegel 
blijkt echter nauwelijks effect te hebben op het 
gedrag van vrachtauto's en werkt alleen zolang 
de vrachtauto vóór het verkeerslicht stilstaat. 
De spiegel werkt dus niet op de locatie waar de 
chauffeur de nacontrole moet uitvoeren.

Gedragscode en educatie 
Verder heeft de SWOV indertijd aanbevolen 
een gedragscode voor fietsers te ontwikkelen, 
die duidelijk maakt waar zij zich bij een kruis-
punt moeten opstellen in aanwezigheid van een 
vrachtauto. De Fietsersbond en het ministerie 
hebben een dergelijke gedragscode ontwikkeld 
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en deze is in 2009 via een Postbus 51-campagne 
en de website www.dodehoek.nl verspreid. Via 
educatie wordt al enkele jaren geprobeerd om 
kinderen bewust te maken van de gevaren 
van de dode hoek en te leren hiermee om te 
gaan. Bekend is het Veilig op weg-project van 
Transport en Logistiek Nederland en Veilig 
Verkeer Nederland. Een evaluatie van dit 
project heeft laten zien dat het overbrengen van 
hele specifieke en concrete gedragsregels aan 
kinderen en jongeren leidt tot veiliger gedrag. 
Een meer algemene aanpak om te wijzen op de 
gevaren van de dode hoek bleek daarentegen 
geen effect te hebben. Weten is voor kinderen 

Problematiek rechts afslaande vracht-
auto’s. C. Schoon (2006). R-2006-2. 
Leidschendam, SWOV.

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

Dodehoekongevallen. SWOV-Factsheet, 
mei 2009.

Modelopzet voor Dode hoek Detectie 
en Signalerings Systemen (DDSS). D. 
Hoedemaeker, M. Doumen, M. de Goede, 
J. Hogema, R. Brouwer, & A. Wennemers 
(2010) Rapport TNO-DV 2010 C150. 
Soesterberg, TNO Defensie en Veiligheid. 

Bronnen

Fietsgedrag: moet alles mogen?
‘Alles mag’ lijkt jarenlang het credo van fietsers te zijn geweest. 

Zo bestond er het idee dat fietsverlichting overbodig is, werd 

het als normaal gezien om als fietser rechtsaf-door-rood te 

gaan en in éénrichtingsstraten reden fietsers als vanzelfspre-

kend tegen de rijrichting in. Deze burgerlijke ongehoorzaam-

heid leidde er in de laatste twee gevallen toe dat dit fietsgedrag 

officieel werd toegestaan. Prettig voor de fietser. Toch?

Het onderzoek rond de veiligheid van fietsers staat nog in de 

kinderschoenen, vergeleken met onderzoek naar gemotoriseerd verkeer.  Gek genoeg 

weten we van de onveiligheid van het fietsen niet zo veel. In de laatste decennia is de 

aandacht voornamelijk gericht geweest op infrastructuur, met goede resultaten als gevolg. 

Scheiding van verkeerssoorten (aanleg van fietspaden) en snelheidsvermindering van 

het gemotoriseerd verkeer (de aanleg van Zones 30) heeft gezorgd voor heel wat minder 

verkeersdoden onder fietsers.  Provincies en gemeenten zijn hier al voortvarend mee aan 

de slag geweest en ik denk dat op de ingeslagen weg voortgegaan kan worden totdat 

fietsers en gemotoriseerd verkeer elkaar niet meer kunnen ontmoeten met een te groot 

snelheidsverschil. Afmaken van de Duurzaam Veilig-visie, dus. Wat nog wel een vraag is, is 

of met deze maatregelen ook het aantal ernstig gewonde fietsers verminderd kan worden. 

De SWOV heeft zich voorgenomen hier verder onderzoek naar te doen. 

Met het oog op de veiligheid van fietsers is meer aandacht voor hun gedrag noodzake-

lijk, naast aandacht voor de infrastructuur. Infrastructuur en gedrag zijn nauw met elkaar 

verbonden. Veilige infrastructuur blijkt een heel effectieve gedragsbeïnvloeder! Voor 

automobilisten onderzoeken we al geruime tijd wat voor effect hun gedrag heeft op de ver-

keersveiligheid. De tijd is nu gekomen dat ook voor fietsers te doen. We moeten meer over 

het gedrag van de fietser te weten komen om het te kunnen beïnvloeden. 

Een voorbeeld: een campagne zoals ‘Fiets verlicht’, maar ook een gerichte campagne van 

de Amsterdamse politie maken duidelijk dat fietsverlichting vooral van belang is om gezien 

te worden, niet om zelf wat te zien. Bovendien kon je tijdens de Amsterdamse campagne 

van je bekeuring afkomen als je direct een lampje kocht. De politie was er niet alleen om 

te handhaven, maar ook om gedragsverandering te bewerkstelligen. Ik vind dat een trend-

breuk. De politie bij ons in het dorp volgde dit voorbeeld. Mijn dochters durfden zonder 

brandende fietsverlichting ’s avonds niet meer op pad. 

Het is tijd voor een cultuuromslag: ook fietsers moet je op hun gedrag kunnen aanspreken, 

als hun en andermans veiligheid in het geding zijn. In dat geval zou niet alles meer moeten 

mogen. 

Fred Wegman  (Directeur-bestuurder SWOV)

en jongeren niet genoeg, ze moeten het ook 
kunnen toepassen. 

Verbetering
De periode is natuurlijk veel te kort om van 
een structurele verbetering te kunnen spreken, 
maar de laatste paar jaar zijn er toch beduidend 
minder doden onder fietsers bij dodehoekon-
gevallen gevallen dan daarvoor – met uitzonde-
ring van de al genoemde tijdelijke verbetering 
in 2002 en 2003. Aandacht voor de dode hoek 
en de dodehoekongevallen blijft echter nodig. 
In 2010 vielen er vier doden onder fietsers bij 
dodehoekongevallen. ■
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situaties kunnen ontstaan. Ten tweede is in 
geval van een ongeval de kans op hoofdlet-
sel groter, omdat een snorfietser geen helm 
hoeft te dragen. De inhaalproblematiek van de 
elektrische scooter is vergelijkbaar met die van 
de racefiets: fietsers horen de elektrische scooter 
niet aankomen. Om die reden past volgens een 
enquête onder gebruikers ruim de helft van 
de scooterrijders het rijgedrag aan. Volgens de 
leveranciers van elektrische scooters hebben 
snorscooters een maximale snelheid van zo’n 30 
km/uur, maar sommige leveranciers gaven aan 
dat het eenvoudig is om de elektromotor op 
een hogere snelheid af te regelen.

Kunstmatig geluid?
Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande die 
erop zijn gericht om toch geluid aan elektrische 
voertuigen toe te voegen. De Japanse over-
heid heeft inmiddels een eerste conceptnorm 
opgesteld die eisen stelt aan het geluidsniveau 
van elektrische voertuigen tot 20 km/uur. Ook 
in Europa wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van akoestische waarschuwingssystemen en 
een eventuele standaardisering daarvan. Op dit 
moment is het voor de Nederlandse situatie 
niet duidelijk of de toevoeging van kunstmatig 
geluid aan personenauto’s en andere voertuigen 
nodig is om ongevallen met kwetsbare verkeers-
deelnemers zoals fietsers te voorkomen. Om 
hier uitspraken over te doen is onderzoek in de 
vorm van interviews en gedrags- en conflictob-
servaties in het dagelijkse verkeer nodig. 

Elektrische fiets
Een aparte categorie binnen de elektrische 
voertuigen is de elektrische fiets met trapon-
dersteuning. Deze is bijzonder populair onder 
oudere weggebruikers, maar ook steeds meer bij 
andere gebruikers zoals forenzen en scholieren. 
Vanwege de hogere rijsnelheid is te verwachten 
dat berijders van elektrische fietsen een hoger 
risico lopen dan berijders van een ‘gewone’ 
fiets. De vraag is in welke mate het risico voor 
de elektrische fiets hoger is, en in welke situ-
aties het gebruik van de elektrische fiets meer 
risicovol is. De huidige beschikbare data bieden 
echter geen mogelijkheid die vraag te beant-
woorden. In de eerste plaats kunnen elektrische 
fietsen in de ongevallenregistratie van de politie 
niet van gewone fietsen worden onderscheiden.  
Daarnaast zijn de ongevallengegevens die door 
de politie verzameld worden over de toedracht 
van fietsongevallen niet betrouwbaar. Tot slot 

Vanuit milieuoverwegingen stimuleren natio-
nale en gemeentelijke overheden de aanschaf en 
het gebruik van elektrisch aangedreven vervoer-
middelen. In 2010 maakten hybride perso-
nenauto’s 0,5% uit van het totale Nederlandse 
autopark; de volledig elektrische personenauto 
is zijn opmars nog niet echt begonnen. Verder 
zijn er enkele elektrisch aangedreven bussen, 
vrachtwagens, bestelauto’s en motorfietsen. De 
verwachting is dat met name voor de stedelijke 
distributie elektrische bestelauto’s de plaats 
van conventionele bestelauto’s zullen innemen. 
Inmiddels zijn de volledig elektrische scooters 
flink in opmars. 

Geluid en snelheid
Bij lage rijsnelheden maakt de motor van een 
elektrisch aangedreven motorvoertuig vrijwel 
geen geluid: buitenlands onderzoek leert ons 
dat deze auto’s nauwelijks geluid produceren tot 
een snelheid van ongeveer 20 km/uur. Boven 
deze snelheid overheerst veelal het geluid van 
de band op de weg. Of dit geluid door fietsers 
wordt opgemerkt hangt erg af van het type 
wegdek en het omgevingsgeluid in de stad. 
In een Amerikaans ongevallenonderzoek van de 
National Highway Traffic Safety Administra-
tion NHTSA is de betrokkenheid van hybride 
voertuigen bij botsingen met voetgangers en 

fietsers vergeleken met die van normale auto’s. 
Het bleek dat fietsers en voetgangers op wegen 
met een snelheidslimiet tot 35 mijl per uur 
ongeveer een factor anderhalf meer betrokken 
zijn bij ongevallen met hybride voertuigen dan 
met conventionele auto’s, maar hierbij is niet 
gecorrigeerd voor hun expositie. Dit is wel 
noodzakelijk. Immers als elektrische auto’s in 
stedelijke gebieden vele keren meer kilometers 
maken dan gewone auto’s, zijn meer ongevallen 
daardoor verklaarbaar. Op wegen met een snel-
heidslimiet boven 35 mijl per uur werd geen 
verschil gevonden tussen de betrokkenheid van 
hybride voertuigen en conventionele auto’s bij 
ongevallen met fietsers en voetgangers. Voor 
de Nederlandse situatie is het aantal ongeval-
len waar elektrische auto’s bij betrokken zijn te 
gering om een uitspraak te kunnen doen over 
de kans op een ongeval.

Fietspad
De snorscooter moet op het fietspad rijden en 
mengt daar met fietsers. Het gebrek aan geluid 
van elektrische scooters maakt het inhalen op 
fietspaden tot een belangrijk aandachtspunt. 
Snelheden hoger dan bijvoorbeeld 25 km/uur 
zijn onveilig om twee redenen. Ten eerste is 
het snelheidsverschil met fietsers dan groter, 
waardoor bij het inhalen meer risicovolle 

Elektrische voertuigen: wat betekent dat voor 
de veiligheid van fietsers?
Het gebruik van elektrische voertuigen staat in Nederland nog in de kinderschoenen, maar er 
is wel sprake van een groei. Daarom heeft de SWOV een verkennend onderzoek uitgevoerd 
naar de consequenties voor de verkeersveiligheid van elektrische voertuigen. 

Mogelijke onderzoeksvragen

•  Ouderen zijn een belangrijke doelgroep voor de elektrische fiets. Ze kunnen meer kilometers 
maken, ook bij harde wind. Door de hogere snelheid genieten zij een betere stabiliteit. Maar 
zal een ongeval door hun leeftijd-gerelateerde fysieke kwetsbaarheid eerder dan bij jongere 
fietsers leiden tot ernstig letsel?

•  Zal er meer gefietst worden en zal een deel van de autokilometers vervangen worden door 
fietskilometers? 

•  De hogere snelheid maakt het nodig dat de fietser alerter is, sneller reageert, en beter antici-
peert, dan een fietser die met een gemiddeld lagere snelheid rijdt. Zal iedereen dit gewenste 
verdrag vertonen? Wie wel en wie niet? Hoe kan dit verbeterd worden? 

•  In welke mate zal de hogere snelheid en de daardoor ook hogere botssnelheid ernstiger letsels 
tot gevolg hebben? 

•  Zullen er meer conflicten met andere verkeersdeelnemers optreden doordat andere verkeers-
deelnemers de hogere snelheden niet verwachten en daardoor een verkeerde schatting maken 
van de time-to-collision? 

•  Zal de fietser door de hogere snelheden, in bochten, op glad wegdek, en bij heftig remmen 
eerder de controle over het voertuig verliezen?
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worden fietsongevallen met letsel waar geen 
ander gemotoriseerd voertuig bij betrokken is 
nauwelijks door de politie geregistreerd. Slechts 
4% daarvan komt in de politieregistratie te-
recht. Hoewel deze registratie weinig aankno-
pingspunten biedt over de achtergronden van 
fietsongevallen, is het zeer waarschijnlijk dat 
het gebruik van de elektrische fiets ertoe leidt 
dat het aantal slachtoffers zal toenemen. Het 
kader geeft een aantal redenen die aan deze 
verwachting ten grondslag liggen. ■

Verkeersveiligheidsconsequenties elektrisch 
aangedreven voertuigen. C. Schoon & C. 
Huijskens (2011). R-2011-11. SWOV, 
Leidschendam.

Publicatie

IenM over 
fietsveiligheid
Kate de Jager namens 
het ministerie
‘Kansen voor het verbeteren van de 
fietsveiligheid liggen o.a. bij het meeliften 
met andere aspecten van fietsen zoals het 
meer comfortabel maken van fietsen en het 
wegnemen van ergernissen bij fietsers. Bij 
meer comfortabel kun je denken aan mooie 
(en veilige) fietsroutes, snelle fietsverbin-
dingen met zo min mogelijk kruising met 
gemotoriseerd verkeer en innovaties aan de 
fiets. De elektrische fiets biedt interessante 
perspectieven nu er elektra ‘aan boord’ is. 
Daarbij kun je denken aan een app die een 
waarschuwingssignaal geeft bij het naderen 
van fietspaaltjes. Bij het wegnemen van 
ergernissen is de app ‘BuitenBeter’ een il-
lustratief voorbeeld. Gemeenten kunnen op 
deze manier door burgers eenvoudig getipt 
worden over problemen met de infrastruc-
tuur. 

Meer bundelen van kennis en ideeën biedt 
ook kansen voor het vergroten van de 
fietsveiligheid. Daarbij denk ik aan meer 
aandacht voor initiatieven van burgers, een 
nauwere samenwerking met de fietsindustrie 
en een link met het gezondheids- en recrea-
tiebeleid op zowel regionaal als rijksniveau.’

SWOV-onderzoeker Divera Twisk:
‘Als we meer gaan fietsen 
dan moet het wel veiliger’
Fietsen wordt in Nederland steeds populairder, maar tegelijkertijd relatief minder veilig. Het 
aantal verkeersdoden onder fietsers neemt minder snel af dan onder andere vervoerswijzen, 
en het aantal ernstig gewonde fietsers neemt toe. SWOV-onderzoeker Divera Twisk hoopt 
met een Nationale Onderzoeksagenda Fiets de veiligheid voor fietsers te vergroten. “Want 
onderzoek laat zien dat fietsen een belangrijke bijdrage levert aan gezondheid en milieu, maar 
helaas ook dat 25% van alle verkeersdoden fietsers zijn.”

Hoewel er in Nederland al heel veel wordt 
gefietst in vergelijking met andere landen, zal 
het aantal fietsers de komende jaren groeien. Zo 
neemt het aantal fietsende ouderen sterk toe en 
mochten de promotiecampagnes van de twee-
wieler door werkgevers, gezondheidsorganisaties 
en de overheid succesvol blijken, dan zal het 
fietsgebruik nog verder stijgen. “Maar helaas is 
het fietsen niet zo veilig als veel andere vervoers-
wijzen”, zegt Divera Twisk, senior-onderzoeker 
bij de SWOV en clustercoördinator van on-
derzoek naar fietsongevallen. Zo is een per fiets 
afgelegde kilometer zelfs 4,7 keer zo gevaarlijk 
als een kilometer afgelegd per auto. “Als we de 
komende jaren niets doen, zal het aantal ver-
keersdoden en ernstig verkeersgewonden onder 
fietsers verder toenemen”, aldus Twisk.

Om het tij te keren is de SWOV, samen met het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu en het 
Fietsberaad, de Nationale Onderzoeksagenda 
Fiets gestart. Dit initiatief is ontstaan tijdens het 
Nationaal Verkeersveiligheidscongres 2010 en 
moet de basis vormen voor maatregelen in de 
toekomst om fietsen veiliger te maken. Twisk: 
“Eind september hebben we een bijeenkomst 
gehad met verschillende betrokken partijen, zoals 
TNO, Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, 
en verschillende universiteiten. Daar hebben we 

onszelf de vraag gesteld: wat ontbreekt er nog 
aan onderzoek op het gebied van verkeersveilig-
heid voor fietsers? Zo weten we bijvoorbeeld dat 
fietsers vaak ernstig gewond raken bij ongevallen 
zonder dat daar andere verkeersdeelnemers bij 
betrokken zijn. Jonge fietsers zijn juist weer vaak 
betrokken bij een ongeval mét gemotoriseerd 
verkeer. Hoe kan dat? En wat betekent bijvoor-
beeld de komst van de elektrische fiets voor de 
verkeersveiligheid? En hoe gaan fietsers om met 
elektrische motorvoertuigen die weinig geluid 
produceren? Wat betekent ‘ernstig letsel’ voor 
het verdere leven van gewonde fietsers? Hoe vaak 
betekent dat, dat ze op een of andere wijze gehan-
dicapt blijven? In hoeverre speelt bijvoorbeeld de 
kwetsbaarheid van ouderen een rol in de toename 
van ernstig verkeersgewonden? En wat kunnen 
we daaraan doen? Dat zijn allemaal vragen die 
belangrijk zijn om keuzes te kunnen maken over 
hoe de fietsveiligheid verbeterd kan worden. 

Twisk hoopt dat de Nationale Onderzoeksagen-
da Fiets zo gaat leven dat de kennisinstituten en 
universiteiten met de onderzoeksvragen aan de 
slag gaan, en dat het onderzoeksvolume naar de 
fietsveiligheid toe gaat nemen. “Op dit moment 
kijken we nog vooral naar wat precies de kennis-
behoefte is rond fietsveiligheid, in 2012 gaan we 
met die onderzoeksvragen aan de slag.” ■
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Kwart verkeersdoden is fietser  
In 2010 waren er 162 doden te betreuren onder 
fietsers. In 2009 waren dit er 185 en waren er 
ongeveer 8.000 ernstig fietsgewonden en onge-
veer 67.000 fietsslachtoffers die bij de spoedei-
sende hulp (SEH) terechtkwamen (zie kader).  
Het aantal fietsdoden is de afgelopen tien jaar 
geleidelijk afgenomen. In 2000 kwamen er nog 
233 fietsers in het verkeer om. Echter, de daling 
bij andere vervoerswijzen verliep sneller, met als 
gevolg dat het aandeel fietsdoden tussen 2000 
en 2009 relatief is gestegen van 20% naar 26%. 
Met andere woorden: op dit moment is onge-
veer een kwart van de verkeersdoden een fietser. 
Ook het aantal ernstig verkeersgewonden onder 
fietsers is de laatste tien jaar gestegen; de laatst 
bekende cijfers zijn de cijfers over 2009. Ook 
hier geldt dat de situatie voor fietsers slechter is 
dan voor andere groepen verkeersdeelnemers. 

De stijging voor fietsers is verhoudingsgewijs 
groter, met als gevolg dat hun aandeel is geste-
gen van 43% in 2000 naar 58% in 2009. Meer 
dan de helft van de ernstig verkeersgewonden is 
dus fietser. Ongeveer 85% daarvan is het slacht-
offer van een ongeval waarbij geen motorvoer-
tuig is betrokken.  

Veel enkelvoudige ongevallen 
Een groot deel van het verkeersveiligheidspro-
bleem bij fietsers wordt gevormd door de en-

kelvoudige fietsongevallen: ongevallen waarbij 
een fietser ten val komt zonder dat daarbij een 
aanrijding heeft plaatsgevonden met een andere 
weggebruiker. Het gaat dan meestal niet om 
dodelijk letsel, maar jaarlijks wel om zo’n 6.500 
ernstig fietsgewonden en bijna 50.000 SEH-
behandelingen. Ondanks de omvang van het 
probleem is er weinig bekend over de oorzaken 
en omstandigheden. Dit komt onder andere 
doordat enkelvoudige fietsongevallen nau-
welijks door de politie worden geregistreerd. 
Enkele studies in het verleden laten onder meer 
zien dat bijna de helft van alle enkelvoudige 
fietsongevallen te maken heeft met het gedrag 
van de fietser zelf. Daarnaast speelt ook de 
kwaliteit van het wegdek een rol. Ongeveer 
een vijfde van deze ongevallen wordt (mede) 
veroorzaakt door het gedrag van iemand anders.

Alcoholgebruik bij fietsongevallen
Bij fietsongevallen met ernstig gewonden waar-
bij geen motorvoertuig betrokken is (ongeveer 
90% daarvan is enkelvoudig), is volgens de 
LMR bij 5% sprake van alcoholgebruik. Alco-
hol speelt vooral een rol in weekendnachten en 
is de afgelopen vijftien jaar flink gestegen. In 
de weekendnachten van 2008 was er bij bijna 
60% van de 18- tot 24-jarige fietsslachtoffers 
van niet-motorvoertuigongevallen sprake van 
alcoholgebruik; in 1993 was dat nog ongeveer 
een kwart. Bij de 25- tot 59-jarige fietsslachtof-
fers is alcoholgebruik eveneens toegenomen, 
van 21% in 1993 tot 44% in 2008.

Meervoudige ongevallen veelal 
ernstig
Meervoudige fietsongevallen zijn ongevallen 
waarbij wél een aanrijding met een andere ver-
keersdeelnemer heeft plaatsgevonden. Dit kan 
een motorvoertuig zijn, maar ook een andere 
fietsers of een voetganger. Meervoudige onge-
vallen lopen over het algemeen ernstiger af dan 

Aandeel fietsslachtoffers stijgt
Het aandeel fietsslachtoffers onder de 
verkeersslachtoffers stijgt: op dit moment is 
een kwart van de verkeersdoden en meer dan 
de helft van de ernstig verkeersgewonden in 
Nederland een fietser.  
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Ontwikkeling in aantal doden (boven) en ernstig gewonden (onder) per afgelegde kilometer naar ver-

voerswijze (indexering 2000).

Veel fietsslachtoffers niet geregistreerd
De officiële, op politieregistraties gebaseerde ongevallenregistratie BRON is verre van compleet 
en wordt ook steeds minder compleet. Dat geldt voor alle verkeersslachtoffers, maar nog meer 
voor fietsslachtoffers. Slechts 75% van de fietsdoden komt in dit bestand terecht. De registra-
tiegraad van ernstig gewonde fietsers is nog aanzienlijk lager en dat komt vooral doordat fietsers 
die ernstig gewond zijn geraakt in een niet-motorvoertuigongeval nauwelijks bekend zijn bij de 
politie. Slechts 4% van deze slachtoffers wordt daardoor in BRON geregistreerd. Een koppe-
ling tussen de BRON-gegevens en de gegevens van ziekenhuisopnamen (LMR), maar ook het 
bestand met de behandelingen op de spoedeisendehulpafdelingen (LIS) geven een completer 
beeld van de aantallen slachtoffers.
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enkelvoudige ongevallen. Bij bijna de helft van 
de meervoudige fietsongevallen is een andere 
fietsers de botspartner. Met name berijders van 
kinderfietsen en racefietsen blijken in botsing 
te komen met een andere fietser. Bij ruim 40% 
van de meervoudige fietsongevallen is een 
motorvoertuig de botspartner. Naar verhou-
ding komen veel fietsers (22%) om het leven 
als gevolg van een botsing met een vrachtauto 
of bus, terwijl aanrijdingen met een brom- of 
snorfiets veel minder vaak fataal aflopen (2%). 
Een speciaal type ongeval tussen fietsers en 
vrachtwagens is het zogeheten dodehoekonge-
val. Daaraan is in deze SWOVschrift-special 
een apart artikel gewijd. ■

De registratie van verkeersdoden in Ne-
derland. M.  Vis,  M.  Reurings, N. Bos, H. 
Stipdonk & F. Wegman (2011). R-2011-10. 
SWOV, Leidschendam.

How to make more cycling good for road 
safety? F. Wegman, F. Zhang & A. Dijkstra 
(2010). In: Accident Analysis and Preven-
tion. doi:10.1016/ j.aap.2010.11.010.

The road to adolescent traffic safety is 
paved with good intentions. H. Feenstra 
(2011). Universiteit Maatricht, Maastricht. 

Bronnen

Cijfers
De cijfers die de SWOV in haar onderzoek 
hanteert zijn gebaseerd op de officiële cijfers 
die door het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu worden bekendgemaakt. Hierbij 
gelden de volgende definities:

Een verkeersdode is iemand die binnen 30 
dagen na een verkeersongeval overlijdt aan 
de gevolgen ervan.

Een ernstig verkeersgewonde is een slachtof-
fer dat als gevolg van een verkeersongeval in 
Nederland ernstig gewond is geraakt, en niet 
binnen 30 dagen is overleden, en is opge-
nomen en behandeld in een (Nederlands) 
ziekenhuis. Een ernstig verkeersgewonde heeft 
ten minste één letsel met AIS-waarde van 2 of 
hoger. AIS staat voor Abbreviated Injury Scale. 
De waarde dat een letsel op deze schaal heeft 
representeert de ernst van het letsel. De waarde 
van de Maximum AIS (MAIS) representeert 
het ernstigste letsel bij een slachtoffer.

Uit de auto en op de fiets: 
de effecten onderzocht
Fietsen is schoon, gezond en goedkoop. Het ontlast het wegennet en maakt geen lawaai. De 
landelijke en regionale overheden stimuleren daarom het fietsgebruik. Hoewel veiligheid niet 
tot de positieve effecten van fietsgebruik hoort, overtreffen volgens het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu de gezondheidseffecten die van verkeersveiligheid. 

Automobilisten en fietsers
Fietsers, als kwetsbare verkeersdeelnemers, zijn 
minder beschermd in het verkeer dan auto-
inzittenden. Fietsers raken eerder gewond bij 
een ongeval en lopen meer risico om te overlij-
den. Daarnaast raken zij relatief vaak gewond 
bij enkelvoudige ongevallen waar geen ander 
voertuig bij betrokken is. Schattingen laten zien 
dat een kilometer fietsen 4,7 keer gevaarlijker 
is dan een kilometer per auto. Dit leidt tot de 
voor de hand liggende vraag wat het effect zou 
zijn als men vaker de fiets pakt in plaats van de 
auto. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM) heeft onderzocht wat het be-
tekent voor de volksgezondheid wanneer korte 
autoritten worden vervangen door fietsritten. 
In de studie worden niet alleen de klassieke mi-
lieufactoren als geluid en luchtverontreiniging 
meegenomen, maar ook verkeersveiligheid en 
bewegen. Toepassing laat zien dat de ziektelast 
door lichamelijke inactiviteit na 1 jaar met 
maximaal 1,3% wordt gereduceerd als volwas-
senen meer fietsen. Zoals verwacht, zijn de ge-
zondheidsbaten ten gevolge van een afname van 
de niveaus door geluid van wegverkeer en ver-
keersgerelateerde luchtverontreiniging relatief 
klein. SWOV-onderzoek leert dat het vervangen 
van korte autoritten door fietsritten alleen een 
positief effect heeft op de veiligheidsrisico’s voor 
jonge mannen. Voor ouderen is het omgekeerde 
het geval: door hun fysieke kwetsbaarheid is 
autorijden voor hen veiliger dan fietsen. 

Schatting
Voor het RIVM-onderzoek is de SWOV 
gevraagd om het onderdeel verkeersveilig-
heid te becijferen. De SWOV-schatting van 
de te verwachten effecten wijst uit dat er geen 
verbetering van de verkeersveiligheid valt te 
verwachten. Als voor korte ritten (tot 7,5 km) 
de verschuiving van auto naar fiets voor alle 
leeftijdsgroepen 10% bedraagt, leidt dit volgens 
de berekeningen tot een toename van 4 tot 
8 doden en ongeveer 500 ernstig verkeersge-
wonden per jaar. De vraag is nu of de positieve 
effecten en vooral de gezondheidseffecten wel 
opwegen tegen de negatieve verkeersveiligheids-
effecten.
Als het verkeersveiligheidseffect wordt meege-

nomen in het totale gezondheidseffect, ver-
wacht het RIVM-onderzoek een netto positief 
effect op de volksgezondheid wanneer korte 
autoritten worden vervangen door fietsritten. 
De lichamelijke beweging van zoveel fietsers 
blijkt namelijk gunstig voor de algemene volks-
gezondheid. 

Leeftijd en geslacht
Het verkeersveiligheidseffect van de verschui-
ving in mobiliteit verschilt naar leeftijd en 
geslacht. Onderzoek wijst uit dat een verschui-
ving van auto- naar fietsgebruik leidt tot een 
vermindering van het aantal verkeersdoden on-
der jonge bestuurders (<35 jaar), maar juist tot 
een toename onder oudere bestuurders. Vooral 
voor oudere bestuurders is de auto dus veiliger 
dan de fiets. Bij de ernstig verkeersgewonden 
veroorzaakt de verschuiving voor vrijwel alle 
leeftijden een toename van het aantal slachtof-
fers. Mannen van 18 en 19 jaar oud vormen 
de uitzondering: voor hen is het veiliger om te 
fietsen dan auto te rijden. ■

Publicaties
Exchanging car trips by cycling in the Nether-
lands; A first estimation of the health bene-
fits. E. van Kempen, W. Swart, G. Wendel-Vos, 
P. Steinberger, A. Knol, H. & M. Reurings 
(2010). RIVM, Bilthoven.

The safety effect of exchanging car mobility 
for bicycle mobility; Substituting a small 
number of short car trips with bicycle trips. 
H. Stipdonk & M. Reurings (2010). R-2010-
18. SWOV, Leidschendam. 

Bicycle commuting. E. Heinen (2011).  
TU Delft, Delft.
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te voelen, dan noemen zij vooral de aanleg van 
meer fietspaden, de verbreding van fietspaden 
en beter onderhoud van fietspaden. Andere 
infrastructurele maatregelen die de veiligheid 
van oudere fietsers positief kunnen beïnvloe-
den, zijn het verbeteren van de herkenbaar-
heid van het wegverloop en het weghalen van 
obstakels zoals afsluitpaaltjes. Als dit laatste 
niet zou kunnen, moet de opvallendheid van 
de obstakels worden verhoogd. ■

Zones 30: een succes
Verblijfsgebieden of Zones 30 hebben volgens 
Duurzaam Veilig een snelheidslimiet van 30 
km/uur, omdat bij een botssnelheid lager dan 
30 km/uur een ongeval zelden een dodelijke 
afloop heeft. Bij deze snelheidslimiet kunnen 
langzaam verkeer en motorvoertuigen op een 
veilige manier mengen. De lagere rijsnelheden 
worden voornamelijk afgedwongen door snel-
heidsremmende infrastructurele maatregelen. 
Vaak wordt gezegd dat het aantal fietsongeval-
len in de 30km/uur-gebieden sterk is gestegen: 
in 1998 was er op straten met een limiet van 
30 km/uur bij 42% van de ernstige ongevallen 
een fietser of voetganger betrokken en in 2008 
was dit percentage toegenomen tot 52%. Deze 
stijging is echter relatief en is voornamelijk toe 
te schrijven aan de sterk toegenomen totale 
lengte van deze straten. Het aantal letselon-
gevallen daalt gemiddeld met ongeveer 25% 
wanneer een 50km/uur-gebied als een Zone 
30 wordt ingericht. Het aantal slachtoffers op 
straten met een limiet van 30 km/uur heeft 
zich daarom naar verhouding gunstig ontwik-
keld. 

Rotondes
Het aantal verkeersslachtoffers vermindert 
aanzienlijk als een rotonde de plaats van 
een kruispunt inneemt. Rotondes kun-
nen voor fietsers op verschillende manieren 
zijn ingericht: rotondes zijn soms voorzien 
van fietsstroken, maar kunnen ook vrijlig-
gende fietspaden hebben. Dit laatste heeft de 
voorkeur: op rotondes met fietspaden vallen 

aanzienlijk minder slachtoffers. De vormge-
ving van rotondes varieert echter nogal en ook 
de voorrangsregeling voor fietsers op rotondes 
is niet overal dezelfde. Waar buiten de be-
bouwde kom de voorrangsregeling ‘fietsers uit 
de voorrang’ geldt, is er binnen de bebouwde 
kom geen eenduidige regeling. Naar schat-
ting hebben fietsers voorrang op 60% van de 
rotondes binnen de bebouwde kom. SWOV-
onderzoek heeft aangetoond dat ‘fietsers uit de 
voorrang’ volgens de ongevallencijfers veiliger 
is. Wat de veiligheidsconsequenties zijn van 
het gebrek aan uniformiteit is onduidelijk: 
wellicht zijn fietsers en de andere verkeersdeel-
nemers gewend aan de onvoorspelbaarheid van 
de voorrangsregeling op rotondes en vallen de 
consequenties mee.

Infrastructuur en oudere fietsers
Ook voor oudere fietsers kunnen aanpassingen 
in de infrastructuur positieve gevolgen heb-
ben. Met het ouder worden treden functie-
stoornissen op die het ongevalsrisico kunnen 
vergroten. Met name de achteruitgang van de 
motorische functies draagt bij aan een hoger 
ongevalsrisico: vertraging van de beweging, 
afname van de spiersterkte, vermindering 
van de fijne coördinatie, en sterke afname 
van het vermogen om zich aan te passen aan 
plotselinge veranderingen in de houding. Een 
infrastructuur die hiermee meer rekening 
houdt, kan bijdragen aan een verlaging van 
de ongevalsbetrokkenheid van ouderen. Als 
ouderen gevraagd wordt welk type maatrege-
len zij nodig achten om zich als fietser veiliger 

Frequentie en oorzaken van enkelvoudige 
fietsongevallen. C. Schoon & A. Blokpoel 
(2000). SWOV Leidschendam.

Rotondes met vrijliggende fietspaden ook vei-
lig voor fietsers? A. Dijkstra (2004). R-2004-
14. SWOV, Leidschendam.

Zone 30: verblijfsgebieden in de bebouwde 
kom. SWOV-Factsheet, december 2010.

De balans opgemaakt; Duurzaam Veilig 
1998-2007. SWOV, Leidschendam.
 
Ouderen en infrastructuur. SWOV-Factsheet,
april 2010.

How to make more cycling good for road 
safety? F. Wegman, F. Zhang & A. Dijkstra 
(2011). In: Accident Analysis & Prevention.
doi.10.1016/j.aap.2010.11.010.

Publicaties

Infrastructuur en fietsongevallen: 
steeds veiliger, maar toch?
De investeringen in de verkeersveiligheid gedurende de laatste twintig jaar werpen hun vruch-
ten af. Investeringen in de infrastructuur hebben al een grote bijdrage geleverd, maar er zijn 
nog voldoende mogelijkheden om de infrastructuur nóg veiliger te maken.  

Samenloop van 
factoren
Paul Schepers (DVS) heeft onderzocht in 
hoeverre de kwaliteit en de inrichting van de 
infrastructuur bijdragen aan enkelvoudige 
fietsongevallen: fietsongevallen waarbij geen 
andere verkeersdeelnemers betrokken zijn. 
Niet alleen onhandig gedrag en een slechte 
kwaliteit van de fiets spelen een rol bij dit 
soort ongevallen; ook de infrastructuur is 
een belangrijke factor. Circa 80% van de 
enkelvoudige ongevallen gebeurt op straten, 
fietspaden, fietsstroken of suggestiestroken. 
Het aandeel enkelvoudige fietsongevallen 
op andere wegtypen is niet meer dan 20%: 
12% op voetpaden en parkeerplaatsen en 
6% op on- of halfverharde paden in met 
name het bos en soms in het park. 
Dit onderzoek wijst uit dat circa de helft van 
de enkelvoudige fietsongevallen deels wordt 
veroorzaakt door één of meer infrastructuur-
gerelateerde factoren. Deze oorzaken kun-
nen niet geïsoleerd worden bekeken: in de 
praktijk zijn fietsongevallen veelal het gevolg 
van een samenloop van factoren. Schepers 
constateert de volgende oorzaken:
Oorzaken bij de interactie tussen fietsers en 
infrastructuur, bijvoorbeeld de ruimte die 
de fietser nodig heeft in verhouding tot de 
breedte van fietsvoorzieningen;
Oorzaken bij interactie tussen fiets en 
infrastructuur, bijvoorbeeld de grip van de 
fietsband en de stroefheid van het wegdek; 
Oorzaken op het terrein van infrastructuur-
beleid, bijvoorbeeld het onderhoudsbeleid.

Schepers stelt verder dat meer onderzoek 
noodzakelijk is om de vraag te beantwoor-
den hoe wegbeheerders kunnen bijdragen 
aan het terugdringen van het aantal enkel-
voudige fietsongevallen.

De rol van infrastructuur bij enkelvoudige 
fietsongevallen. P. Schepers (2008). Rijks-
waterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart.
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Hersenletsel
In Nederland is het gebruik van de fiets zeer 
populair, onder andere voor woon-werkverkeer, 
winkelen, vervoer van kinderen en recre-
atie. Fietsen kan echter ook tot letsel leiden, 
waaronder vaak ernstig hoofd- of hersenlet-
sel. Ongeveer driekwart van dit hoofd- of 
hersenletsel bij fietsers ontstaat bij ongevallen 
waarbij geen gemotoriseerd verkeer betrok-
ken is; van de jonge kinderen met hoofd-/
hersenletsel lopen zelfs negen op de tien dit 
letsel op in een ongeval zonder botsing met 
een motorvoertuig. Voor het merendeel gaat 
het dan om enkelvoudige fietsongevallen. De 
fietshelm is bedoeld om de kans op hoofd- of 
hersenletsel te verkleinen. Over het algemeen 
dragen Nederlandse fietsers geen helm. Als er 
al een helm wordt gedragen, dan is dit meestal 
door recreatieve fietsers, mountainbikers en 
jonge kinderen. Sinds midden jaren negentig 
nam de vraag naar vooral kinderfietshelmen 
duidelijk toe. In 2001 hadden naar schatting 
twee- tot driehonderdduizend huishoudens 
met jonge kinderen in de voorafgaande vijf jaar 

een fietshelm aangeschaft voor ten minste één 
van de kinderen. 

Zeeland
Het project dat in 2010 in de provincie Zee-
land is gestart, beoogt om met een grootscha-
lige campagne het vrijwillige helmgebruik bij 
Zeeuwse basisschoolleerlingen te bevorderen. 
De helmen worden op de scholen uitgedeeld na 
een theatervoorstelling waarin op speelse wijze 
wordt ingegaan op nut en noodzaak van een 
fietshelm. Ook in lespakketten, knutselplaten 
en voorlichting wordt aandacht gegeven aan de 
fietshelm. 

Evaluatie
In opdracht van het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu, voert de SWOV, samen met de 
Stichting Consument en Veiligheid, gedu-
rende vijf jaar een evaluatieonderzoek uit.  Dit 
onderzoek geeft antwoord op de vraag welke 
factoren bepalen of een kind al dan niet de helm 
zal dragen. Ook wordt gekeken naar effecten 
op letseltrends. Dit onderzoek wordt periodiek 
uitgevoerd tot aan het einde van het project in 
2015. Gezamenlijk kunnen de resultaten inzicht 
bieden in de helmdracht van kinderen sinds de 
start van deze campagne in Zeeland. Onderzoek 
in samenwerking met de Stichting Consument 
en Veiligheid zal op termijn een indicatie geven 
van de effecten van helmdracht op letsels. ■

Coole kop, helm op!

In een project dat is ontwikkeld door de Provincie Zeeland en het Regionaal Orgaan Verkeers-
veiligheid Zeeland ontvangt in de periode van 2011 tot en met 2015 elke Zeeuwse basisschool-
leerling van groep 1 t/m 4 een fietshelm. 

Provincie Zeeland deelt fietshelmen uit

Fietshelmen (2011). SWOV-Factsheet, 
september 2011.

Publicatie

Bescherming van 
fietsers en 
voetgangers bij 
botsingen met auto’s
Sinds begin 2009 ontwikkelt het SaveCAP 
consortium (zie ook www.savecap.org) onder 
leiding van TNO een oplossing ter bescher-
ming van fietsers en voetgangers bij botsingen 
met auto’s. De oplossing bestaat uit een sensor 
in de auto die een automatisch remsysteem en/
of een airbag aanstuurt. Uit onder andere bots-
proeven en computersimulaties blijkt dat een 
fietser bij een ongeval met een auto vaak ernstig 
letsel oploopt doordat hij met zijn hoofd de 
voorruit raakt. Om die reden zal de airbag de 
belangrijkste delen van de voorruit beslaan. 
Deze airbag blaast zich automatisch op als een 
fietser of voetganger in contact komt met de 
voorzijde van de auto. 

Introductie van dit type airbag, eventueel in com-
binatie met automatisch remmen, kan het aantal 
dode en ernstig gewonde voetgangers en fietsers, 
zeker in Nederland, verlagen. Een belangrijke op-
gave op dit moment is het bepalen van de exacte 
sensoralgoritmen. Deze zorgen ervoor dat de 
airbag en/of het automatische remmen in de juiste 
situaties en op het juiste moment in werking 
treedt. Hiervoor rijden gedurende anderhalf jaar 
vijf KPN-servicewagens rond met videocamera’s 
die de verschillende typen interacties en bijna-
ongevallen met fietsers en voetgangers registreren. 
De ontwikkelde sensoralgoritmen zullen in de 
toekomst worden gebruikt voor zowel de airbag 
als het automatisch remmen.

Naar verwachting resulteert het project in de 
loop van 2012 in een prototype van de airbag. 
Verschillende partijen hebben al interesse in de 
oplossing getoond, waaronder de auto-industrie 
en EuroNCAP. ■

Bronnen
Pre-development of a Vulnerable Road 
User (VRU) airbag. Van Schijndel-de Nooij 
et al. (2010). Rapport TNO-033-HM-
2010-00695/1P. TNO, Delft.

ESV 2011: Holland: VRU paradise goes 
for the next safety level. 

ITS 2011: SaveCAP: Cyclist and pedestri-
an protection: from theory to practice.
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muziek luisteren en bellen op de fiets: het is 
een probleem om serieus te nemen. Vanuit het 
oogpunt van verkeersveiligheid is het dan ook 
verstandig af te zien van muziek luisteren en 
bellen tijdens het fietsen. Volgens de SWOV 
is het juist daarom goed om vooral de jongere 
fietsers via voorlichting en educatie te wijzen op 
de gevaren van het gebruik van apparatuur op 
de fiets. ■

Mobiel bellen en het gebruik van draagbare 
mediaspelers tijdens het fietsen verhogen het 
risico op een ongeval. Vooral jongeren maken 
gebruik van dit soort apparatuur op de fiets. 
Dit zijn enkele van de bevindingen in een 
SWOV-onderzoek naar apparatuurgebruik 
door fietsers.

In Nederland zijn in de afgelopen jaren 
verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de 
frequentie en wijze van gebruik van draagbare 
mediaspelers en mobiele telefoons door fietsers 
in Nederland en naar de mogelijke gevolgen 
van dit gebruik voor de verkeersveiligheid. Zo 
toonde een observatiestudie van De Waard, 
Schepers, Ormel & Brookhuis aan dat circa 5% 
van de fietsers naar een mp3-speler luisterde, 
ruim 1% telefoneerde, en 0,3% aan het sms’en 
was.
Dat door het luisteren naar muziek en telefoon-
gebruik ook het fietsgedrag onveiliger wordt, 
bleek uit een experiment waarin deelnemers 
fietsend naar muziek luisterden en telefoneer-
den en moesten stoppen wanneer een geluids-
signaal werd gegeven. Het bleek dat bij het 
muziek luisteren dit geluidssignaal vaak niet 
opgemerkt werd, vooral bij het gebruik van 
zogenaamde “in-ear-oortjes”. Ook door het 
gebruik van een mobiele telefoon reageerden 
fietsers trager op dit geluidssignaal of reageer-
den ze helemaal niet, waarbij het bijna niet 
uitmaakte of een handsfree of een handheld 
toestel werd gebruikt.

Internetenquête
Een internetenquête die de SWOV in 2009 liet 
uitvoeren kwam met vergelijkbare resultaten: 
15% van de fietsers zei (bijna) elke rit naar 
muziek te luisteren. Ruim 3% van de fietsers 
belt zelf of wordt gebeld tijdens (bijna) elke rit; 
3% van de fietsers stuurt of leest (bijna) elke rit 
een bericht; en bijna 2% van de fietsers zoekt 
naar informatie tijdens (bijna) elke rit. 
Het gebruik van apparatuur tijdens het fietsen 
is sterk leeftijdsgebonden. Van de jongeren tus-
sen de 12 en 17 jaar gebruikt driekwart tijdens 
het fietsen wel eens apparatuur om muziek te 
luisteren en eveneens driekwart gebruikt wel 
eens apparatuur om te bellen, bij 50-plussers 
is dit respectievelijk een achtste en een derde. 
Oudere fietsers geven veel vaker dan jongeren 
aan hun apparatuur niet te gebruiken in drukke 
of anderszins complexe verkeerssituaties. 

Risico 
Het gebruik van dit soort apparatuur op de 
fiets blijkt de kans op een ongeval te vergroten. 
Deze conclusie is gebaseerd op het zelfgerap-
porteerde gebruik van draagbare mediaspelers 
en de mobiele telefoon en de zelfgerapporteerde 
ongevallen met en zonder letsel. Een voorzich-
tige schatting op basis van een zelfrapportage 
laat zien dat het risico op een fietsongeval een 
factor 1,3 hoger is voor een fietser die elke rit de 
telefoon gebruikt en muziek luistert dan voor 
een fietser die nooit apparatuur gebruikt. Onge-
veer 9% van de fietsongevallen met letsel wordt 
voorafgegaan door het gebruik van apparatuur 
door de fietser. Dit zijn dus de fietsongevallen 
waarin apparatuurgebruik een rol gespeeld zou 
kunnen hebben. Andere mogelijk afleidende 
factoren zoals praten met een andere fietser, een 
boterham pakken of in gedachten verzonken 
zijn, worden overigens drie keer vaker gemeld 
voorafgaand aan fietsongevallen. 

Serieus probleem
De verschillende onderzoeksresulaten ge-
ven een indicatie van het hogere risico door 

Hoger risico door muziek luisteren en 
bellen op de fiets

Mobile phone use while cycling: incidence 
and effects on behaviour and safety. D. 
de Waard, P. Schepers, W. Ormel & K. 
Brookhuis. (2010). In: Ergonomics, vol. 53, 
nr. 1, p. 30-42.

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

Publicaties



SWOVschrift nr. 126 Najaar 2011 - 1 1 

Lokaal en landelijk
De Fietsersbond is vooral actief op lokaal ni-
veau en richt zich op het gemeentelijk verkeers-
beleid via inspraak, actie, publiciteit en overleg. 
Maar de bond ontplooit ook diverse landelijke 
activiteiten. 
Met de Fietsbalans voert de Fietsersbond een 
groot vergelijkend onderzoek uit naar verschil-
lende aspecten van het fietsklimaat in Neder-
landse gemeenten. De Fietsbalans is inmiddels 
130 keer opgemaakt in 125 gemeenten en de 
uitkomsten daarvan zijn uitgebreid gerappor-
teerd.
Ook wordt elk jaar de fietsstad van het jaar 
gekozen. Genomineerd voor Fietsstad 2011 
zijn ’s-Hertogenbosch, Harderwijk, Houten, 
Groningen en Pijnacker-Nootdorp. Het is de 
vierde keer dat de Fietsersbond deze Fietsstad-
verkiezing organiseert. Eerder ging de titel naar 
de gemeenten Veenendaal (2000), Groningen 
(2002) en Houten (2008). 

Mijn slechtste fietspad
Een andere centrale activiteit is het meldpunt 
‘Mijn slechtste fietspad’, waar fietsers via inter-
net klachten over gevaarlijke en oncomfortabele 
fietspaden kwijt kunnen. De klachten worden 
vervolgens doorgestuurd naar de desbetreffende 
wegbeheerder en de lokale afdeling. ■  

Meer informatie kunt u vinden op de 
website van de Fietsersbond: 
www.fietsersbond.nl  
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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.

Fietsersbond: “voor veilig, 
snel en plezierig fietsen”
De Fietsersbond staat voor veilig, snel en plezierig fietsen en wil daarmee ook het gebruik van 
de fiets vergroten. De bond wil onder andere meer ruimte voor de fiets en de fietsers, zowel 
letterlijk in de zin van fysieke ruimte en voorzieningen als figuurlijk in de zin van aandacht, 
voorrang en status. De Fietsersbond is een vereniging met zo’n 35.000 leden, 1.500 actieve 
leden en 150 lokale afdelingen. Voorzitter van de fietsersbond is Marijke van Haaren. De 
dagelijkse leiding van de Fietsersbond is in handen van directeur Hugo van der Steenhoven.

Nederland is een fietsland en het is er 
veiliger om te fietsen dan in veel andere Eu-
ropese landen. Wetenschappelijk onderzoek 
heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen 
dat Nederland een van de verkeersveiligste 
landen ter wereld is. Toch komen er nog veel 
te veel fietsers om in het verkeer en vallen er 
nog veel te veel ‘fietsgewonden’. Daarom is 
een wetenschappelijk onderzoeksprogramma 
met als kernthema ‘fiets’ onmisbaar voor de 
verkeersveiligheid van fietsers.

Hugo van der Steenhoven, Fietsersbond
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Dit jaar bestaat het Fietsberaad tien jaar. Dat 
is onder andere gevierd met een jubileum-
uitgave van Fietsverkeer die tijdens een 
speciale bijeenkomst op 26 september werd 
gepresenteerd aan de minister van Infrastruc-
tuur en Milieu. 

Het Fietsberaad is een kenniscentrum dat zich 
bezighoudt met de ontwikkeling, verspreiding 
en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor 
fietsbeleid. Het beraad wil zo bijdragen aan 
enkele doelstellingen uit de Nota Mobiliteit, 

Tien jaar Fietsberaad 

Samen werken aan een veilige fietsom-
geving. O. van Boggelen, P. Schepers, P. 
Kroeze & M. van der Voet. (2010). Fiets-
beraad.

De website van het Fietsberaad is bereikbaar 
onder www.fietsberaad.nl. 

Publicaties

zoals het stimuleren van het gebruik van de 
fiets, het terugdringen van fietsendiefstal en het 
reduceren van het aantal verkeersslachtoffers. 

Het Fietsberaad is in 2001 opgericht op initiatief 
van het toenmalige Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat en bestaat uit 20 (vak)mensen die 
zo’n vier keer per jaar bijeenkomen onder voor-
zitterschap van Victor Molkenboer, burgemees-
ter van Leerdam en ook lid van de Programma 
Adviesraad van de SWOV. De coördinator van 
het Fietsberaad, Otto van Boggelen, is belast met 
het voorbereidende en uitvoerende werk.
Het Fietsberaad heeft op zijn website een 
Kennisbank waarin kennis beschikbaar wordt 
gesteld over velerlei zaken die met het fietsen te 
maken hebben. Op het gebied van verkeersvei-
ligheid zijn onlangs enkele relevante publicaties 
verschenen, waaronder publicatie 19 Samen 
werken aan een veilige fietsomgeving. Deze 

publicatie gaat met name in op de bijdrage die 
infrastructuur kan leveren aan het voorkomen 
van fietsongevallen. ■


