
Mathematische modellen welkom hul pmiddel 
voor veiliger verkeer 

- Hoe stei 1 mag een snelweg-talud 
zijn? 
- Wat is de uitwerking van slechte 
schokdempers, spoorvorming of een 
zachte berm op het gedrag van voer
tuigen? 
- Hoe moet een 'botsveilig' interieur 
van een auto er uit zien? 
- Hoe reageert een zware vrachtwa
gen-combinatie op een botsing met 
een nieuw soort, goedkope geleide
rail? 
- Hoe testen we de veiligheidskarak-

De voertuigeigenschappen spelen een 
belangrijke rol bIJ wiskundige model
len . Htl!r worden de gegevens van een 
bepaalde vrachtwagen ingevoerd. 

teristieken van voertuigen waarmee 
moeilijk botsproeven zijn uit te voe
ren, zoals fietsen met berijders of zeer 
zware vrachtwagens? 
Voorbeelden van vragen waarop het 
gebruikelijke verkeersveiligheidson 
derzoek, in de vorm van ongevallen 
analyses en praktijkproeven in en bui -
ten het laboratorium , slechts gedeel
telijk of in het geheel geen antwoord 
kan geven. Een relatief nieuwe tech
niek kan hier (gaan) helpen: de ma
thematische modellen · Die vormt een 
welkome. relatief goedkope, snelle 
en veilige aanvull'tng op ongevallen
analyses en praktijkproeven. 
Tiidens de lntertraffic tentoonstelling 
(zie blz . 7) zal op de SWOV-stand een 

presentatie worden gegeven van de 
mogelijkheden van deze modellen. 

Hoge letaliteit 
Verkeersongevallen zullen blijven 
gebeuren . Natuurlijk, maatregelen 
aan voertuig, weg en omgeving kun
nen veel verbeteren, maar onbeïn
vloedbare factoren als het menseliik 
falen zullen we nooit helemaal kun-
nen compenseren . 
Verkeersongevallen kenmerken zich 
daarbij door een opvallend hoge leta -
liteit (het aantal doden per 100 doden 
en gewonden). Zorg voor de botsvei
ligheid van verkeersdeelnemers is dus 
op zijn plaats . Willen we de verkeers
onvea gheid effecti ef bestriiden, dan > 
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Vervolg vall bladzijde I 

moeten wif ons met alleen concentre
ren op het voorkómen van ongeval
len , maar ook aandelcht geven aan een 
zo goed mogelijke afloop van botsin
gen . Dat laatste wordt aangeduid met 
'letsel preventie' . Een gebied dat op 
belangrijke successen kan bogen . 
Denk maar aan de autogordel, de 
motorhelm en de hoofdsteun , om en
kele voorbeelden te noemen . 
Maar we willen nog veiligere wegen 
en voertuigen - zowel voor inzitten -
den als voor de andere verkeersdeel 
nemen, - en optimaal wegmeubi
lair. Daarvoor is meer inzicht nodig in 
de vraag hoe letsel ontstaat. Om daar 
achter te komen zijn er twee bronnen. 
Allereerst kunnen ongevallen zelf 
worden geanalyseerd, zoals de 
SWOV dat op grote schaal doet. Bot
sing en overige omstandigheden wor
den daarbij in verband geb lacht met 
opgelopen etsels. Uiteindelijk moet 
dergelijk onderzoek een representa
tief en volledig beeld geven van het 
door verkeersongevallen ontstane 
letsel en de factoren die erop van in
vloed zijn . Statistisch gezien geven de 
(dure) analy!.es goede informatie , 
melar neluwkeurige detail-informatie 
is er met uit te halen . 
Dat laats ,l! komt beter uit de verf bij 
de tweede bron, de resultaten van 
praktijkproeven . Maar ook die heb
ben nadelen'. ze zijn duur - f 25.lXJO 
voor een proef IÎ, heel normaal - en 
ze leveren relatief weinig informatie . 
Per proef wordt slechts één, in de 
praktijk soms zelden voorkomende 
situatie nagebootst . En - uiteraard -
kunnen geen proefpersonen worden 
I'ngezet . Verzamelen veln gegevens 
over ongevallen in uüeenlopende om -
stand(gheden 1~ 'Op deze wijze daarom 
vaak onmogelijk . Daar komt bif dat 
hun letsel voorspellend vermogen be -
perkt i!>, vooral bij' gecompliceerde 
ongevallen . Ander .. gezegd , de proe -
ven geven geen goed beeld van het 
letsel dat de mens bij' vergelijkbelre 
ongevallen zou oplopen . 

Modellen 
Op basis van ongevallenanalyses en 
botsproeven en met hulp van de WI'S
kunde en mechanica kunnen echter 
deterministische (oorzaak en gevolg 
volgen!.' de mechamca wetten met el 
kaar verbonden) mathemeltische mo 
dellen worden samenge!.teld . De 
SWOV doet ddt lil .. amenwerking m a 
het Instituut voor Wegtransportmid 
delen TNOen Prof .V .G Ülvottovan 

de Technische Hogeschool van Mi
laan. Met de modellen kan het voer
tuiggedrag op de weg en botsingen 
van voertuigen met mensen, andere 
voertuigen en obstakels worden nage
bootst. Ze geven een goed idee van 
krachten, momenten, versnellingen 
en vervormingen die optreden bij 
mens, voertuig en wegmeubilair . Er 
kunnen zowel veel voorkomende als 
uitzonderlijke - in de praktijk moeilijk 
te beproeven - situaties mee worden 
nagebootst. En niet alleen met auto's, 
maar ook met motoren, fietsen en 
bromfietsen en in pnncipe ook met 
spoorwegwagons ofvliegtulgen. Deze 
modellen zijn voor een deel al opera -
tioneel. Ze kunnen worden gebruikt 
al .. hulpmiddel voor Computer Aided 
DeSign van voertuigen, wegen en 
wegmeubilair. De SWOV ontwik
kelde bijvoorbeeld met behulp van 

----

Wat gebeurt er met een zware (Volvo 
244) en wat met een lichte (FIAT 126) 
wagen bij een botsûzg met een geleide
rail? De modellell geven daarvan een 
beeld. 

een model een geleiderai\constructie 
voor een snelweg -viaduct, die in staat 
is zeer zware vrachtwagen -combina
tiesop te vangen en te geleiden. Prak
t jkbeproevlngen waren met haal
baar, het model bood echter uit
komst. 
De operatlon d e modellen zijn ook 
geschikt voor reconstructie van onge -
vallen (analysehulpmidd.d ) en het 
beperken van het aantal benodigde 
praktijkproeven (kostenbesparing) . 
In het begin van dit bericht worden 
nog enkele praktIsche mogehjkheden 
opgesomd. 

Voor vervolg zie bladZijde 8 

SWOV-model kandidaat bij Europese 
spoorwegen 
Treinwagons zij n zeer kostbaar 
en daarom moei lijk te beproeven 
op veiligheidskarakteristie ken . 
Een consortium van Europese 
spoorwegmaatschappijen is bezig 
de mogelijkheden te bekijken 
van het toepassen van mathema
tische modellen , die praktijk
proeven kunnen vervangen . Het 
is de bedoeling dat voor het eind 
van het jaar een keuze zal worden 
gemaakt uit de verschillende be
schikbare modellen . Daaronder 

bevindt zich een nog verde r te 
ontwikkelen uitbreiding van het 
model dat de SWOV al enige tijd 
hanteert voor simulatie van onge
vallen met wegvoertuigen. Dit is 
ingebracht door de Nederlandse 
Spoorwegen. De NS hebben de 
SWOV verder verzocht als des
kundige zitt ing te nemen in de 
werkgroep van het consortium 
die zich met de keuze van het 
uiteindel ijke mode l bezighoud t. 



Belangrijke vorderingen op het gebied van 
eonfl iet-observatie 

Het blijkt dat de resultaten van zes in 
Europa ontwikkelde conflict-obser
vatietechnieken onderling goed ver
gelijkbaar zijn. Dat is een belangr'gke 
conclusie uit de resultaten van een 
vergelijkende studie, die vorige zomer 
in Malmö (Zweden) werd gehouden . 
Aan deze studie namen onderzoekers 
deel uit Duitsland, Groot Brittannië, 
Oostenrijk, Frankrijk, Zweden . Ca
nada, Finland, de Verenigde Staten 
en Nederland . 
Het bleek dat observatieteams die 
met deze technieken werken, conflic
ten tussen verkeersdeelnemers op 
overeenkomstige wijze beschrtJven. 
Worden deze 'scores' vergeleken met 
de meetbare karakteristieken van de 
situaties (gegevens als bijvoorbeeld 
vertragingen en passeerafstanden, 
die met behulp van speciale video-ap
paratuur van het Instituut voor Zin
tuigfysiologie van TNO werden verza
meld), dan blijken de resultaten ook 
daarmee in grote lijnen overeen te 
komen . 

Onzekerheden 
Gegevens uit conflict-observatiestu
dies kunnen, in aanvulling op gege
vens uit ongevallenanalyses, worden 
gebruikt bij het zoeken naaroplossin
gen van verkeersveiligheidsprohle
men en het voorbereiden van maatre
gelen. Zijn er geen of erg weinig onge
vallen om te analyseren - of weinig 
gegevens over het ontstaan van die 
ongevallen -, dan kunnen de resulta
ten van conflict -observaties worden 
gebruikt om gevaarlijke locaties op te 
sporen, maatregelen te nemen en 
deze maatregelen op korte termijn te 
evalueren . 

AI geruime tijd wachten veel onder
zoekers met het praktisch toepassen 
van de technieken vanwege de vele 
onzekerheden, zoals verschillen in 
definities van conflicten en data-ver
zamelingstechnieken. Ook het ver 
band tussen conflicten en ongevallen 
is nog niet werkelijk duidelijk. Dit 
alles gaf de ICTCT (International 
Committee on Traffie Conflicts Tech
niques), waarvan de SWOV lid is, 
aanleiding in Malmö een vergelij
kende studie te doen naar de verschil
lende observatietechnieken. Drie ver
schillende kruispunten werden gedu
rende 16 uur door alle teams tegelij
kertijd geobserveerd. Met boven
staande resultaten . 

Aanvulling 
Nog wat andere resultaten : 
Alle teams missen conflicten, zowel 
ernstige als minder ernstige. Er is hier 
dus eerder sprake van een opsporings
dan van een beoordelingsprobleem . 
De teams bleken wel te verschillen in 
het aantal conflicten dat werd waarge
nomen, maar er bleek grote mate van 
overeenstemming in het identificeren 
van verkeersveiligheidsproblemen. 
De overeenstemming tussen de teams 
is vooral hoog voor wat betreft de 
ernstgraad van vastgestelde conflic
ten . 
AI met al blijkt het werken in de prak
tijk met de Europese observatietech
nieken in grote mate tot dezelfde re
sultaten te leiden. Op basis van de 
vergelijkende studie kunnen ze nog 
worden verbeterd . Daartoe zal de 
ICTCT een handleiding opstellen . 
De grootste waarde van de studie is , 
dat van de geteste technieken nu be -

kend is hoe de beoordeling van de 
observatieteams !>'amenhangt met de 
aard van de beoordeelde situaties. 
Duidelijk is geworden dat de conflict
techniek een stuk gereedschap i s, dat 
zijn waarde voora I heeft als aanvuIl ing 
op ongevallengegevens. Het moet in 
de eerste plaats worden gezien als 
onderzoek naar het ontstaan van on
gevallen. Daarover geven ongevalIe n
gegevens meesta I te wei n'tg informa
tie. Aanbevolen wordt dan ook om, 
naast analyses van ongevallengege
vens, de confl '~t-observat'letechnie 
ken waar mogelt}k te geb'lUiken. Maar 
dan wel op een wijze waarop systema
tische observatie van situaties gewaar 
borgd is. 
De ICTCT zal het verba nd conflict -
onveiligheid in de toekomst nog ver
der uitdiepen . 
Op dit moment vindt er overleg plaats 
met rijks- en gemeente ~j ke overhe 
den om ook in Nederland te komen 
tot een betrouwbare confl'lCt -observa 
tietechniek. 
Het verslag van de uitkomsten van 
deze studie wordt in september ver 
wacht. Inmidde Is zijn we Ide 'procee 
dings' verschenen, waarin onder mee r 
de opzet van het onderzoek in Malmö 
is beschreven en de daarbij gebruikte 
technieken: 
International Calibrat'Jon Study of 
Traffie Conflict Techniques; 229 blz. " 
DM 98, --; eindredact'Je : Prof. ir. E . 
Asmu!>'sen (SWOV) . Gei"ntere!>"Seer 
den kunnen terecht bij het Springer 
Verlag . Postfach 105280 . Heidelberg. 
We .. t -Duitsland . IJ 

De drie k ;·lt/spufIlen i1/ Malmö waar 
de vergeliJhng Sstudle werd geh ouden. 



De SWOV en het Nationaal 
Verkeersveilig1heidscongres 198\4 

Het komende Nationaal Verkeersvei 
ligheidscongres, dat 17 en 18 april in 
het Amste rdamse RAl-Congrescen 
trum wordt gehouden, heeft als on
derwerp Mobiliteit en veiligheid' . 
Naast de ANWB is de SWOV initia 
tiefnemer van het congres, dat kan 
worden gezien als een uitwisselings
mogelijkheid van kennis, ideeën en 
ervaringen tussen specialisten, be
leidsmakers en gebruikers. 
Voorafgaand aan het congres ziin con
cept-congresuitspraken geformu
leerd, zoals die te vinden zijn in o.a. 
de eerste Congreskrant, die ook is 
verstuurd aan de lezers van SWOV
schrift. De vijf uitspraken (voor ieder 
thema één) zullen worden behandeld 
tijdens werkbijeenkomsten . Deze 'be 
handelde' uitspraken zullen uiteinde
lijk plenair worden besproken, wat 
zal resulteren in de definitieve 
congresuitspraken . 
De concept-uitspraken zijn voor een 
deel tot stand gekomen op basis van 
ingezonden discussiebijdragen . Ook 
enkele SWOV-medewerkers lever
den zo'n bijdrage, waarop w~ hieron
der wat dieper ingaan. Uiteraard ziin 
dergelijke bijdragen bedoeld om de 
discus~ie in de werkbijeenkom!>len te 
voeden. Zij bevatten niet noodzakelij
kerwij!>' harde conclusies uit onder
zoek. 

Techniek als mobiliteitsbeperker 
Bij' het begrip 'mobiliteitsbeperkende 
maatregel' wordt doorgaans geda ht 
aan fysieke maatregelen als drempels , 
afsluitingen, woonerven en asverleg
gingen. Nadeel daarvan is dat ze ook 
hun werk doen op momenten dat het 
niet nodig j~. BiJvoorbeeld een ver
keersdrempel bIJ een school tijdens 
nachteliike uren of gedurende de 
vakantieperioden . SWOV -onderzoe
ker ir. H. L . Oei meent, in e Cn bJÏ
drage <Ian thema 2 van het NVVC 
(Bereik baar hei d van dienstencentra , 
winkels en woningen in relatie tot 
verkeer!>'vc il igheidsmc'latregelen die 
de mobiliteit beperken) dat flexibele 
informatiesystemen hier mogeIIJ'khe 
den bieden . En dat tegen a~nzienlijk 
lagere kosten en binnen kort ere tijd 
da n gemoeid is met het uitvoere n van 
herinrichting!>'mogel iikheden . 
Toepassingen ziin denkbaar voor: 
- snelheidsbe ïnvloedtrg Zonder be 
perk ing van de toegankelijkh eid van 
bepaalde gebieden ; 
- het bei'nvloeden van routek uze , 
wdardoor woon - en winkelgebieden 

ontlast kunnen worden; 
- het beperken van de toegankelijk
heid gedurende bepaalde perioden 
van de dag, voor bepaalde voertulg
soorten, voertuigen met een ger1nge 
bezetting, of bepaalde gebruikers. 
Deze maatregelen kunnen worden 
gerealiseerd met informatiesystemen 
die weggebruiker.; sturen met behulp 
van aanwijzingen, geboden.en verbo 
den. Ze worden afhankelijk van de 
verkeerssituatie in werking ge<;teld. 
Verder kan gedacht worden aan het 
beperken van de toegankelijkheid 
door een !>"ysteem van tolheffing. D at 
kan bij de huidige stand van de tech
niek verre gaand geautomatiseerd 
worden · 
Hoewel er goede hoop is dat dit !>oort 
s~temen gunstige effecten heeft ,zijn 
evaluatie -expe rimenten noodzake
lijk Daartoe heeft Oei een onder
zoe ksopzet opgesteld voor een experi
ment met een plc'latsehjk en pe riodiek 
tOe te pa!>'sen snelheidslimiet binnen 
de bebouwde kom. 

Koploper 
Er zIJn , vooral b Uiten de bebouwde 
kOm , al de nodige flex ibele inform a
tl'e!>"ystem en i n gebruik . N ed erland )s 
zelfs koploper op dit gebied . Pro
bleem dáarbii is dat de ver'ichillende 
systemen nog niet optimaal Op elkaar 
zijn afgestemd . Eenzelfde soort aan 
duiding kan verschillende betekenis 
sen en bedoelingen hebben · Zo wo r
den zowel richt - 'dis advies - en maxi
mumsnelheden to egepa~t . Om een 
maximaal effect te bereiken is het 
nodig dat een str átegie wordt op ge -

De bromfiets op of naast het fietspad. 
Eén van de kernpunten van de discus
~ie over de categorisering. 

steld voor het toepassen van deze 
systemen voor verschillende situaties 
en onder verschillende omstandighe 
den. Die zal zeker voorlichting aan en 
educatie van de weggebruiker moeten 
omvatten, aldus Oei. 

Categorisering niet uitstellen! 
Het jaarl ijks aantal slachtoffers onder 
bromfietsers isnog steeds te groot om 
e en beslIssing rond categon'sering van 
tweewielers te blijven uitstellen. Dat 
vindt SWOV-onderzoeker ir . A · G. 
Welleman, ineen bijdrage voorthema 
3, de mobiliteit van (brom)fietsers in 
relatie tot hun veih'gheid . . 
Dt! meest Verregaande oplossmg voor 
dit verkeersveil igheidsproble em is 
het elimineren van deze categorie 
tweeWl·elers · MaatschapreIijk lijkt 
datgewen!>l, noch aanvaardbaar, aan 
ge 2ien honderdduizen.den vo~r ce n 
deel van hun verplaatsmgenzljn aan 
gewezen op de bromfiets , 
WeIlemán concludeert dat verbete rin -
gen van het functioneren van de brom 
fietser in de volgend e richtinggezoch t 
kunnen worden : 
- meer aandacht voor de opleidl'ng 
voor bromfietse rs; 
- introductie van ee n bromfiets me t 
een maximum sne lhe id van 30 km' 
uur , die gebruik moet maken van 
fiet!>voorzieningen . Een riivaardig 
heidsbewij's is hiervoor vereis t, eve n 
ab'hetdrc'tgenvandehelm . De brom - [> 



fiets moet periodiek ter keuring wor
den aangeboden, vooral ter controle 
van de maximum snelheid. Een derge-
1ijke bromfiets levert vergeleken met 
de fiets nog zodanige voordelen op 
qua actieradius, reissnelheid en beno
digde inspanning, dat de gebruiken; 
van de huidige bromfiets een redelijk 
alternatief wordt geboden. Deze ge
bruikers, voornamelijk jongeren en 
personen uit de lagere inkomensklas
sen, zijn zeer kostengevoelig. Om hun 
mobiliteit te waarboren lijkt het dan 
ook gewenst de kosten die voort
vloeien uit opleidings- en keuringseis 
maar voor een deel op de gebruikers 
af te wentelen. Dat is kostentechnisch 
ook mogelIJk, als rekening wordt ge
houden met de maatschappelijke kos
tenbesparing dIe resulteert uit de te 
verwachten daling van het aantal ver
keersslachtoffers. 

Nog andere categorieën 
Tussen de motorfiets en deze 'langza
me' bromfiets zijn nog andere gemo
toriseerde tweewielers denkbaar; niet 
zo gewenst vanuit het aspect verkeers
veiligheid, maar bijvoorbeeld wel met 
het oog op de mobiliteit van bepaalde 
bevolkingsgroepen en economische 
belangen. Daarbij moet er rekening 
mee worden gehouden dat er aan der
gelijke categorieën grotendeels de 
zelfde bezwaren kleven als aan de 
huidige bromfiets. die kunnen worden 
samengevat als: 'vlees noch vis'. 0 

SWOV Alcoho I
brochure aangepast 

De SWOV-brochure 'Alcohol in het 
snelverkeer' J's aangepast aan de laat -
ste ontwikkelingen . 
De brochure geeft in gepopulari
seerde vorm een overzicht van de we -
t ::nschappeliJk e kenn! S op het gebIed 
van alcohol in het verkeer . Ingegaan 
wordt op de maatschappelijke schade 
van alcohol J'n het verkeer, het riSICO 
van Tijden onder invloed, de Invloed 
van de 'alcoholwet " waar . wanneer 
en door wJ'e onde rJ·nvloed wordt gere
den en wat de effecten zJJn van de 
versc~llIende maatregelen die moge 
lijk ziJn . De bro Chure wordt afgeslo 
ten met een SWOV-Iiteratuurover 
zicht . 
De brochure J." gratIs verkTiJgbaar 
(zIe blz . 7) 0 

SWOV organiseert Kennismarkt 

Op 17 april wordt de 'overblijvers' 
van het NVVC '84 een avondpro
gramma aangeboden. De ANWB or
ganiseert een discussie over de inge
zonden ideeën voor de prijsvraag 
'Zuinige Verkeerstechniek' , de 
SWOV verzorgt de 'Kennismarkt'. 
Op deze markt kan men bij SWOV
medewerkers terecht met vragen op 
het gebied van verkeersveiligheid. 
Gekeken kan worden wat er bekend 
is en of die kennis toepasbaar is. Ver
der kan men kennis maken met de 
IRRD, het International Road Re
search Documentation System. Dit is 
een door de OESO opgezet interna
tionaal documentatiesysteem waarin 
on g:veer 150.000 titels en uittreksels 

van wetenschappelijk onderzoek op 
het gebied van verkeer en verkeers
veiligheid zijn opgenomen. 
Tenslotte wordt informatie verschaft 
over het geautomatiseerde SWOV
ongevalIenbestand. Dit snelle interac
tieve systeem k a-t goede diensten be
wijzen bij het bepalen van aandachts
gebieden. Waarschijnlijk zal ook een 
beknopte presentatie worden gegeven 
van de door de SWOV gebruikte ma
thematische modelIen en de mogelijk
heden van ademanalyse voor het op
sporen van alcohol bij verkeersdeel
nemers. 

Het programma duurt van 19.00 tot 
21.30 uur. 

Aantal verkeersdoden in stijgende lijn! 
Het dreigt weer de verkeerde 
kant op te gaan met de ontwikke
ling van het aantal verkeersdo
den. Tijdens het eerste halfjaar 
van 1983 was er al sprake van een 
lichte stijging, die in het derde 
kwartaal krachtig heeft doorge
zet. In de eerste drie kwartalen 
nam het aantal verkeersdoden 
met 120 toe tot 1325, een stijging 
van 10%. Dit betekent dat het 
jaartotaal waarschijnlijk belang
rijk boven dat van 1982 (1710) zal 
liggen. 
Het aantal gewonden bleef, vol
gens de registratiegegevens. in 
de eerste drie kwartalen onge
veer gelijk . 
De verkeersindex blijft geleide-

Totaal aantal ongevallen 
waarvan met letsel 
waarvan met dodelijk 
afloop 

Totaal aantal gewonden 
Totaal aantal doden 
Verkeersindex 

lijk stijgen , over de eerste drie 
kwartalen met ongeveer 1,5%. 
Dit cijfer heeft betrekking op het 
totale aantal kilometers dat mo
torvoertuigen buiten de be
bouwde kom afleggen . Hieron
der zijn meer gegevens te vinden 
over het derde kwartaal van het 
afgelopen jaar. 
Geïnteresseerden kunnen de 
'Globale beschrijving van de 
voorlopige verkeersongevallen
gegevens over het derde kwartaal 
van 1983' bestellen (zie blz. 7). 
Druk- en verzendkosten f 4,50. 
Het is mogelijk zich op deze 
kwartaal uitgave te abonneren 
voor f 15.- per jaar . 

totaal3e kwart. wijzigingen 
1983 t.Q.v. 1982 

12475 + 5% 
12030 + 4% 

455 + 20% 

14880 + 5% 
500 +21% 
148 + 1% 

De bovenstaande, op CBS-cijfers gebaseerde gegevens, hebben een voor
lopig karakter. Verschillen met de defi nitieve gegevens zijn mogelijk . 



Loszittende helmen be'o-eigen veiligheid 
bromfietsers 

Uit SWOV-onderzoek bleek dat bij 
veel verongelukte bromfietsers en 
motorrijders de helm bij de botsing 
was afgevallen. Het leek onwaar
schijnlijk dat dit altijd aan de kwaliteit 
van de helmen zou liggen . We kennen 
in ons land strenge keuringseisen, 
gericht op de degelijkheid van hel
men, dus ook van de kinbanden waar
mee de helmen worden vastgemaakt. 
Waarschijnlijker leek het dat de kJ'n
banden niet goed hadden vastgezeten. 

Schikbarend 
De SWOV besloot te onderzoeken 
hoe het met het dragen van de brom
fietshelm is gesteld, koos voor de 
vorm van een visuele inspectie bij 
verkeerslichten en ging in een kldn 
proefonderzoekje na of die methode 
werkte. Na ruim 100 bromfietsers te 
hebben gecontroleerd, bleek de me 
thode bruikbaar en werd de proef dus 
afgesloten. 
De re~ultaten van het proefonderzoek 
bliJken schikbdrend : 
• bij de helft van de onderzochte 
bromfietse rS zat de kinband zó los dat 
hij heel gemakkelijk over de kJ'n kon 
~thuiven , waardoor de helm kon af 
vallen " 
• bij' één op de tien bromfietsers 
bleek deliluitl'ng m'et iuist gebruikt te 
zlj'n ; 
• één op de Vijf brOmfietsers had de 

Het probleem in beeld. Veel bromfiet
sers blijken de helm niet goed vastge
maakt, of zelfs los te hebben . 

kinband niet eens vastgemaakt . In 
een aantal gevallen was hij zelfs van 
de helm afgeknipt. 
Het komt er op neer dat driekwart 
van de onderzochte bromfietsers de 
helm zo slecht had vastgemaakt dat er 
weinig gunstig effect van kan worden 
verwacht bij een verkeersongeval. 
Dit is een belangrijke constatering, 
want de SWOV heeft al eerder vastge 
ste�d dat het dragen van de helm de 
kans op overlijden door een verkeers
ongeval met 40°,6 kan verminderen . 

Landelijk 
De SWOVzal nu(doen) nagaanofde 
resultaten van het proefonderzoek 
representatief ziJ'n voor de landelijke 
situatie. 
Wanneer blijkt dat de kJ'nband ook 
landelijk slecht wordt gebruikt, zal de 
SWOV, in overleg met het Ministerie 
van V erkee ren Waterstaat, laten on 
derzoeken waardoordat komt .Gege 
vens uit dit onderzoek kunnen dan 
worden toegepastt'n voorlichting ,ge
ncht op het verbeteren van het ge
bruik v ande helm . Ook kan dan wor
den nagegadn of het wenselijk is be -
tere sluitlngssyst emen te ontwlkke -
len . o 

Beter inzicht in 
opgegeven afstanden 

Een belangrijk gegeven bij het bepa -
1en van aandachtsgebieden op het 
gebied van verkeersveilighe'll is het 
risico van de verschillende groepen 
verkeersdeelnemers. Om dat te kun
nen bepalen, moeten niet alleen de 
aantallen verkeersslachtoffers be
kend zijn, maar ook de mate waarin 
aan het verkeer wordt deelgenomen . 
Deze laatste gegevens komen voor 
een belangrijk deel uit het CBS
onderzoek Verplaatsingsgedrag. 
Een van de vragen waarvoor de 
SWOV zich bij het gebruik van de 
resultaten hiervan gesteld zag was of 
de afstanden die de geënquêteerden 
opgeven, juist zijn. Proefonderzoek 
van de SWOV leerde, dat op grote 
verschillen met de werkelijke lengten 
moest worden gerekend . De vraag 
daarbij was of het hier om toevallige 
verschillen gaat of dat eventuele syste
matische verschillen samengaan met 
bepaalde kenmerken van de verplaat
singen of van de personen. 
Er is daarom gezocht naar kenmerken 
die van invloed kunnen zijn op het 
maken van misschattingen. Allereerst 
bleek dat de toevallige fout in het 
misschatten van de afgelegde afstand 
groot is, daarnaast was er ook sprake 
van enige systematiek in het misschat
ten. Die hing vooral samen met de 
grootte van de opgegeven afstand. In 
het algemeen werden korte afstanden 
onder- en lange afstanden overschat. 
Verder is nagegaan of er systemati
sche afwijkingen ziin tUI$en opgege
ven en nagemeten afs'tanden. De op
gegeven lengten van loopverplaatsin
gen bleken gemiddeld circa 30% te 
hoog te zijn . Bij de fiets gaat het om 
circa 25°,6 en bii de personenauto om 
15°,6. 
Er blijkt dus sprake te zijn van flinke, 
maar systematische misschattingen . 
Correctie hiervoor is echter , als aan 
een aantal voorwaarden I'S voldaan , 
mogelijk . Daarmee moet biJ' onder 
zoek dus rekem'ng worden gehouden . 0 

l;iSico-onderzoek verkeersdeelnemers 
11 Nederland (ROVIN) III 
F.J .de Bruin & J. M . J .Bos; 110 blz ; 
f 15 00; bestell en zie bi z. 7. ,I 



Welkom op Intertraffic, welkom bij de SWOV! 

De SWOV heeft het genoegen u uit 
te nodigen voor een bezoek aan lnter
traffic 84, de internationale vakbeurs 
voor verkeerstechniek, wegbeheer en 
onderhoud . 
De beurs zal van maandag 16 tot en 
met 19 april a.s. worden gehouden in 
het RAl-complex in Amsterdam. 
Veel aandacht zal dit jaar worden 
gegeven aan de geavanceerde softwa -
re, die het mogelijk maakt dat met 
computer gestuurde verkeersrege
lingssystemen flexibeler te reageren 
op veranderingen in het verkeer. 
Nieuwe elementen op de tentoonstel
ling zullen zijn de uitrusting en syste
men voor openbaar vervoer, ver
keersgeleidingssystemen en voorzie
ningen voor gehandicapten in het ver
keer. De toegangsprijs is normaal 
f 15. Lezers van SWOVschrift heb
ben op vertoon van de bijges bten 
kaart gratis toegang. 

SWOV present 
Op stand 104 staat de SWOV. De 
presentatie aldaar staat vooral in het 
teken van de mathematische model
len , waarover meer informatie is te 
vinden in dit bulletin op bladzijde I . 
Een andere nieuwigheid is de panelen -
expositie, die op de stand als achter
grond fungeert. Veertien panelen ge 
ven een indruk van het werk en de 
filosofie van de SWOV en presente
ren een schat aan gegevens over het 
verschijnsel verkeersveiligheid . 
De expositie is geheel demontabel en 
verplaatsbaar. Daardoor is het moge
lijk de panelen op te stellen ter gele
genheid van bepaalde evenementen 
of uit belangstelling voor het werk van 
de SWOV. Als mogelijke geïnteres
seerden zien wij overheden, onder
wijsinstellingen, ingenieursbureau 's, 

Voor vervolg zie bi 1. 8 1> 
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Vervolg van bladzijde 2 

Er wordt gewerkt aan het bruikbaar 
maken van de modeIlen voor het voor
spellen van de verdeling van letsel
kansen en letselernst van verkeers
deelnemers bij ongevallen. Is een der
gelijk model eenmaal operationeel, 
dat zal het gebruikt kunnen worden 
voor voorspeIling van het reële risico 
dat verkeersdeelnemers lopen in be
paalde verkeerssituaties. Op die wijze 
kunnen ook door het beleid gewenste 
of verwachte veranderingen in die 
verkeerssituatie op hun effect worden 
doorgerekend. 

Ander gebied 
De modeIlen bewijzen ook hun nut op 
een ander gebied dan de letselpreven
tie. We kunnen er namelijk mee na
gaan wat de effecten zij n van bepaalde 
technische eigenschappen van het 
voertuig, de weg of de omgeving: bij
voorbeeld de uitwerking van slechte 
schokdempers, spoorvorming en 
zachte bermen op het gedrag van 
voertuigen. Hierdoor krijgen we grip 
op dIe aspecten van het voertuig, de 
weg en de omgeving, die het menselijk 
falen in de hand kunnen werken of 
versterken. 
De kosten van een groot aantal com
puteruitdraaien zijn, zelfs als we de 
ontwikkelingskosten meetellen, 

slechts een fractie van die van een 
serie praktijkproeven of analyses van 
een vergelijkjJaar aantal ongevallen. 
Dat betekent niet dat de computer de 
laatste twee onderzoekstechnieken 
overbodig maakt. Controle van de 
modeIlen in de praktijk zal noodzake
lijk blijven. De drie technieken vuIlen 
elkaar aan én kunnen elkaar verster-
ken en verbeteren . 0 

Alcoholgebru ik 
in verkeer 
neemt niet toe! 

In SWOVschrift 18 werd in het bericht 
op bladzijde 2 in de kop gesteld dat 
het alcoholgebruik in het verkeer zou 
zijn toegenomen. Dit is niet juist. De 
meest recente gegevens wijzen er op 
dat het gebruik weinig is veranderd. 
Onze verontschuldigingen voor deze 
fout. 0 

Vervolg van bladzijde 7 

politie ed. Het is mogelijk de exposi 
tie uit te breiden met band -diaseries. 
Voor het laten opsteIlen en weghalen 
van de expositie worden slechts de 
kosten in rekening gebracht. Wie 
geïnteresseerd is kan de panelen op 
Intertraffic eens rustig bektj"ken. Voor 
meer informatie kan men terecht bij 
de SWOV, Afdeling Voorlichting en 
Wetenschappelijke Redactie, Postbus 
170,2260 AD Leidschendam, tele
foon 070-209323. 
Uiteraard kan men op de SWOV
stand terecht met vragen over ons 
werkterrein . U bent van harte wel-
~m! 0 

Congresagenda 

Gelijk met SWOVschrift verschijnt 
een nieuwe SWOV-congresagenda, 
met een opgave van aIle voor de ver
keersveiligheid belangwekkende con
gressen . De agenda kan worden toe
gestuurd tegen een vergoeding van 
f 4,50. Een jaarabonnement kost 
f 15,-. Voor bestel instructies 
zie blz. 7. 0 

De Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid 
SWOV heeft statutair tot taak 
wetenschappelijk onderzoek te 
doen dat verband houdt met de 
verkeersveiligheid en de kennis 
uit dat onderzoek te verspreiden. 
Het bestuur van de SWOV 
bestaat uit vertegenwoordigers 
van verscheidene ministeries, 
van het bedrijfsleven en van 
belangrijke maatschappelijke 
instellingen. Het bureau van de 
SWOV wordt geleid door 
prof.ir.E.ASmussen en bestaat 
o .a . uit de afdelingen: 

Onderzoekondersteuning, 
Projectvoorbereiding en 
AdvJezen, Pre-crash onderzoek, 
Crash en post-crash onderzoek, 
Methoden en technieken, 
Algemene zaken en Voorlichting 
en wetenschappelijke redactie. 
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