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Verschijnt eenmaal per drie maanden 

Autogor'dels en kinderZitjes vaak 
verkeerd g,ebruikt 

De SWOV heeft een aantal onderzoe
ken afgerond die betrekking hebben 
op het gebruik van autogordels. Het 
blijkt dat autogordels en kinderzitjes 
niet alleen vaker, maar ook beter 
gebruikt zouden moeten worden. 

A ij' het jaarlijkse SWOV-onder
~ zoek naar het gebruik van 
autogordels in personenauto's 
wordt sinds 1979 gebruik gemaakt 
van de zogeheten 'Inkijkmethode 
autogordelgebruik' (IMA). Hierbij 
wordt de automobirst benaderd 
door een waarnemer, die bij ge -
0pend raam naar de aanwezigheid 
van de autogordel op de voorstoe
Ien vraagt . Terwijl de automobilist 
antwoord geeft op de gestelde 
vraag, heeft de waarnemer de 
gelegenheid het autogordelgebruIk 
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en het geslacht van de Inzittenden 
vast te stellen. 

• INl versus AMA 
Een andere methode is de 'af
standsobservatiemethode auto -
gordelgeb lt!Jik ' (AMA). BIJ deze 
methode staat de waa li'Iemer 

I langs de weg en observee!rt het 
autogorde gebru k h passerende 
auto's . Deze methode wordt toe
gepast op plaatsen waar de auto 's 
op dat moment stilstaan (voor een 
verkeerslicht) of langzaam njden 
(naderen van voorrangskruising) . 
In 1979 is gekozen voor de IMA
methode omdat er toen nog veel 
vuldig heupgordels op de voor -
stoelen gemonteerd werden , 
waardoor het niet goed mogelijk 
was waar te nemen of de gordels 
al of niet gebruikt werden · 

September 1992 

Op dit moment zijn er weer rede
nen om de bruikbaarheid van de 
AMA-waarneming voor het gebruik 
van autogordels vóórin de auto 
opnieuw te bezien. Thans worden 
voorin vrijwel uitsluitend driepunts
gordels gebruikt, hetgeen de kans 
op foutieve waarnemingen dras
tisch vermindert. Een andere 
reden is de toenemende behoefte 
aan gegevens over het gordel ge
bruik, vooral door regionale instan
ties. Bij grootschalige metingen 
kan een eenvoudiger onderzoek
methode belangrijke kostenbespa
ringen opleveren. Voor het gebru'k 
achterin zal de IMA-methode 
nodig blijven. 

Tijdens het jaarlijks gordelonder 
zoek van de SWOV in 1990 zijn 
beide methoden toegepast . Uit 
vergelijkingen tussen de totaaluit -
komsten van beide methoden zijn 
niet of nauwelijks significante ver -
schillen aan het licht gekomen . 

• Cijfers 1991 
In 1991 is wederom een onder
zoek uitgevoerd naar autogordel
gebruik. Het onderzoek was groot -
schaliger dan in voorgaande jaren 
omdat het ook in de regionale 
behoefte aan gegevens over gor-
delgebruik door bestuurders en ~ 
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voorinzittenden moest voorzien. 
Daarnaast moest het onderzoek 
dienen als voormeting voor de 
evaluatie van de draagplicht van 
gordels en kinderzitjes achterin, 
die in het voorjaar 1992 werd inge
voerd. 

• Gordelgebruik blijft constant 
Bij metingen van het autogordel
gebruik in personenauto's in 1991 
bleek dat het autogordelgebruik 
buiten de bebouwde kom bij 
bestuurders van personenauto's 
77% is. Dit is nagenoeg geen ver
andering ten opzichte van voor
gaande jaren . Binnen de bebouw
de kom is het gordelgebruik 
gestegen naar 62%. Dit is een 
heuglijke ontwikkeling. De in 1990 
ingezette daling van het autogor
delgebruik zet zich gelukkig niet 
voort. 

• Vrouwen versus mannen 
Nog steeds dragen vrouwen de 
gordel meer dan mannen. 83% 
van de vrouwen draagt de gordel 
op wegen buiten de bebouwde 
kom tegenover 75% van de man
nen. Binnen de bebouwde kom 
zijn de draagpercentages 69% 
voor vrouwen en 59% voor man
nen. 

• Gordelgebruik achterin 
Op de achterbank is op ongeveer 
47% van alle zijzItplaatsen een 
beveilIgingsmiddei aanwezig en op 
34% van de middenzitplaatsen. 
Ten opzichte van 1990 betekent 
dit een toename van de aanwezig
heid van beveiligingsmiddelen 
achterin. Het gebruik van deze 
middelen is In 1991 echter sterk 
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gedaald ten opzichte van 1990. 
Vooral door volwassenen wordt op 
de achterzitplaatsen de gordel niet 
of nauwelijks gebruikt. Wanneer 
kinderzitjes aanwezig zijn, worden 
deze in negen van de tien gevallen 
gebruikt. 

• Verkeerd gebruik 
De effectiviteit van autogordels en 
kinderzitjes is pas optimaal wan
neer ze op de juiste wijze gebruikt 
worden. Verondersteld wordt dat 
het slecht dragen van de gordel 
wel eens een belangrijke verklaring 
zou kunnen zijn voor het tegenval
lende effect van autogordels op 
letselbesparingen. In een onlangs 
door de SWOV verrichte tijdreeks
analyse van ongevallengegevens 
bleek het niet mogelijk een onom
stotelijk bewijs te leveren hoeveel 
levens precies gespaard zijn door 
de gordelwet Uil 1975. Wel kon 
een indicatie gegeven worden dat 
in de eerste twaalf maanden na de 
Invoering zo'n 7% personenauto
inzitenden minder zijn overleden . 
In het voorjaar van 1991 heeft de 
SWOV metingen verricht naar het 
verkeerd gebruik van beveiligings
middelen. 

Onder verkeerd geb Itlk worden 
verstaan: 
- het verkeerd beves 1gen van het 

zitje of kussen aan de auto; 
- het verkeerd vastzetten van het 

kind in het z'tje of op het kussen . 
- het verkeerd gebruiken van de 

autogordel. 
Door het Instituut voo rWegtrans
portmiddelen TNO zijn cnteria 
opgesteld voor het beoorde en 
van het verkeerd gebruik. 

• Bijna 70% kinderzitjes verkeerd 
gebruikt 
Gebleken is dat 69% van de k'ln
derzitJes fout wordt gebruikt. 
Slechts 21 % werd goed gebruikt 
en 10% gedeeltelijk goed. Baby
zitjes die achterwaarts worden 
bevestigd worden het minst vaak 
(maar toch nog in 35% van de 
gevallen) verkeerd gebruikt. Voor
waarts geplaatste zitjes waarin 
kinderen achter aparte kindergor
deltjes zitten worden het slechts 
gebruikt; bij deze groep werd 75% 
verkeerd gebruik aangetroffen. Te 
veel speling in het kindergordeltje 
en het onjuist vastmaken van het 
zitje met de standaard gordels 
kwam het meeste voor. 

• Gebruik autogordels op 
voorzitplaatsen 
Autogordels op de voorzitplaatsen 
worden aanzienlijk beter gebruikt 
dan de kinderzitjes. Hier werd in 
35% van de gevallen verkeerd 
gebruik geconstateerd. Veel voor
komende fouten bij de autogor
dels zijn: te veel vrije ruimte tussen 
schouder en gordel vanwege een 
te ver naar achter geplaatste stoel, 
een schoudergordel die bijna van 
de schouder glijdt en een heup
deel dat gedraaid zit. Opmerkelijk 
is dat mannen de gorde I beter dra
gen dan vrouwen. Passagiers op 
de rechter zitplaats dragen de gor
del slechter dan de bestuurders. 
Dit komt omdat bestuurders vaak 
een betere positie innemen dan 
hun passagier. Zij zitten goed mid
den achter het stuur en hun stoel 
staat meesta I wat verder naar 
voren. Inz'ttenden van vIerdeurs 
auto's scoren slechter qua dragen 
dan die van tweedeursauto's: het 
schouderdeel van de gorde I bopt 
te ver naar buiten en de vr'je ruim
te tussen gordel en inzittenden is 
te groot omdat bij vierdeursauto 's 
de m'Odenstijl te ver naar voren 
staat bij een volledig naar achter 
geschoven stoel. Bij de aanwezig -
heid van een zogenaamde hoogte 
versteller is het percentage ver
keerd gebruik maar wein ig lage r 
dan zonder, waarschijnHjk door eb 
onbekendheid met de funch~ 
ervan . 

• Geb ,lik gordels achter 
Autogordels die op de achterzit -
plaatsen zijn onderzocht , werden 
hoofdzakelijk door kinderen onder 
de 12 jaar gedragen . Het percen -
tage verkeerd gebruik was hoog, 
maar liefst 75%. Vanwege de 
geringe Iichaamslen9.te van de kin
deren was dit te verwachten. 
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• Fouten 
Veel fouten die bij de kinderzities 
zijn geconstateerd, zijn niet te wij
ten aan de ouders of verzorgers 
die het kind in het zitje in de auto 
hebben geplaatst. Vaak is het een 
afstemmingsprobleem tussen zlje 
en auto. 

• Effecten -.n maatregelen 
Per 1 april 1992 is de draagplicht 
van autogordels achterin perso
nenauto's (indien aanwezig) inge
voerd. Tevens wil de overheid het 
verplichte gordelgebruik op de 
voorzitplaatsen bevorderen. De 
SWOV heeft berekend wat het 

effect van deze maatregelen op de 
verkeersveiligheid zal zijn in ter
men van verkeersslachtoffers. Als 
vergelijkingsjaar is daarbij het refe
rentiejaar voor het Meerjarenplan 
Verkeersveiligheid (1985) gekozen . 
Bij de berekening van het effect 
van het gevoerde autogordelbeleid 
zijn veronderstellingen gemaakt 
betreffende de draagpercentages 
en de effectiviteit (in de zin van 
beschermende werking voor de 
individuele gebruiker) van autogor
dels en kinderzitjes in 2000. Er 
wordt uitgegaan van de volgende 
effectiviteitscijfers: 

dodelijke afloop ernstige afloop 
voorin achterin voorin achterin 

autogordels 
kinderbeveiliging 

40% 30% 25% 20% 
55% 

Op grond van onderstaande ont
wikkeling (bij' de 'middel progno
se') van het gebruik van beveili
gingsmiddelen in personenauto's 
zullen er in het jaa r2000 ongeveer 
80 doden en 360 ziekenhu'sge
wonden minder zijn dan in het jaar 
1985. In 1985 kwamen er 714 per-

35% 

sonen om in het verkeer als inzit
tende van een personenauto en 
werden 5612 inzittenden opgeno
men in het ziekenhuis. 
De prognoses voor de gordel
draagpercentages en het gebruik 
van kinderbevei Igingsmiddelen 
zijn als volgt samen te vatten: 

laag middel hoog 

bestuurders 75 80 85 
voorpassag'l9rs 78 8 3 88 

kinderbeveib'ging 
tlm 4 jaar 70 80 90 
Autogordels vanaf 
5 jaar 25 35 45 

Verkeerso gevallenregistratie
formulieren 
In het vonge nummer van SWOV -
schrift werd op pagina 10 melding 
gemaakt van een onderzoek naar 
de bruikbaarheid van de verkeers
ongevallenregistratieformulieren 
voor onderzoek, Het gaat hierbij 
om onderzoek In de vorm van 
meer diepgaande ana yses van 
ongevallen . Het is bekend dat de 
mogelijkheden van het VOR-mate -
riaal beperkt zijn, Om d'e reden 
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levert de VOR speciaa Ivoo rde 
SWOV een jaarlijks bestand met 
uitgebreidere gegevens van de 
verkeersongevallen met dodel1ke 
afloop . Eenzelfde bestand voor 
alle verkeersongevallen zou te 
kostbaar zijn. In het vermelde 
onderzoek is dus gezocht naa r 
aanvullende mogelijkheden. 
Naar aanleiding van de v Jagen die 
zowe I bij de SWOV als bij d e 

• Schaduwmeting autogordel
gebruik 
Een vergelijkend onderzoek van de 
'Inkijkmethode' en 'Afstands
observatiemethode' . 
GA Varkevisser & mr. P. 
Wesemann. R-91-70. 35 blz. f 15,-. 

• Onderzoek naar verkeerd gebruik 
van autogordels en kinderzitjes 
Ing. C.C. Schoon, J.G. Arnoldus& 
GA Varkev'ls:;er 
R-91-88. 91 blZ. f 25,-. 

• Nadere analyse verkeerd gebruik 
autogordels 
Een notitie ten behoeve van de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer. 
Ing e.c. Schoon. R-91-91. 18 blz. 
f 10,-. 

• Tijdreeksanalyse van het 
gordeleffect 
J.M.J. Bos & F. Bijleveld. 
R-91-g2. 127 blZ. f 35,-. 

• Effecten van maatregelen ter 
bevordering van het gebruik van 
autogordels en kinderzitjes in 
personenauto's 
De mogelijke reductie van de aan
tallen slachtoffers in de jaJen 1994 
en 2000. 
Ing. e.c. Schoon & ir. L. T. B. van 
Kampen. R-92-14. 42 blz. f 17,50. 

• Aanwezigheid en gebruik van 
autogordels en kinderzitjes op de 
voor- en achterzitplaatsen van 
personenauto's in 1991 
Een onderzoek naar de aanwez'l9-
heid en het gebru'lk van beveiligings
middelen door bestuurders en pas
sag'lers van personenauto's op 
y.€gen b'lnnen en buiten de bebouw
de kom. 
P.J.G. Verhoef & Ing. JAG. Mulder. 
R-g2-21.97 blz. f 25,-. 

Dienst Verkeersongevallen -
registratie VOR in Heerlen zifn bIn 
nengekomen hebben wij het ver 
moeden dat uit het artikel h 
SWOVschrift 51 ten onrechte de 
conclusie getrokken wordt dat het 
werk van de VOR niet nuttig zou 
zijn of niet naar behoren zou wor 
den uitgevoerd. Voor alle duidelijk -
heid willen wif er hier nadrukkelijk 
op wijzen dat het onderzoe k daar
voor niet bedoeld was en dat een 
dergehjke conclusie op grond van 
genoemd onderzoek niet getrok -
ken kan worden, 
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SWDV beveelt aan geleiderail cons'tr'uctie op N 44 
in Wassenaar te verbeteren 

__ Uo_ 

Vecu-Sec
construktie 

-
Dwarsprof/el Vecu-Sec-construktle 

en van de Wassenaar-variant 

Op de N44, de uitvalsweg van Den 
Haag door Wassenaar, heeft In het 
verleden een aantal ernstige onge
vallen plaatsgevonden. Als gevolg 
daarvan zijn verschillende maatrege
len genomen. Zo is het toezicht door 
de politie op het snelheidsgedrag 
geïntensiveerd, is op bepaalde 
gedeelten de snelheidslimiet ver
laagd van 70 km/uur tot 50 km/uur en 
Is een inhaalverbod voor vrachtauto's 
Ingesteld. De weg is verbreed om in 
de wegas een geleideconstructie te 
kunnen plaatsen. De geplaatste con
structie op de N44 is een gemodifi-' 
ceerde versie van de zogenaamde 
Vecu-Sec constructie (zie afbeel
ding). De constructie is zonder nade
re bevestiging op het weg oppervlak 
geplaatst. 

Q an de SWOV is door de Dienst 
~Verkeerskunde van 
Rijkswaterstaat gevraagd na te 
gaan hoe deze constructie zich bil' 
een aannjding gedraagt. Met 
behulp van het computerprogram
ma VEDYAC heeft de SWOV Simu
laties uitgevoerd van aanr"jdingen 
van personenauto's en vrachtwa
gens tegen de constructie , 

• Constructie 
De Wassenaar-vanant van de 
Vecu-Sec-constructie is een con
structie met twee kokerprofielen In 
plaats van de twee gelelderails biJ 
de originele Vecu-Sec. De koker
profielen zijn onderling niet door
verbonden, in tegenstelling tot de 
originele Vecu-Sec waarbij de 
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Wassenaar-vanan t 
Vecu-Sec 

geleiderails wel zijn doorverbon
den. 
De werking van de originele Vecu
Sec is te vergelijken met die van 
de stalen geleidebarrier met een 
New Jerseyprofiel. De Wassenaar
variant wijkt hiervan af,' de maxi
male langs kracht die kan worden 
opgenomen Is lager. Het New 
Jerseyprofiel is 80 cm hoog, de 
Wassenaar -variant 60 cm. 

• Vecu-Sec-constructie 
De Vecu-Sec-constructie is bij vol
doende uitbuigingsruimte een 
goed a ~ernatief voor een gele tfe
railconstructie wat be teft aanrij
dingen met personenauto's, Full 
scale tests van aanrijdingen met 
vrachtauto 's laten echter zien dat 
de kan s van overschrijden van de 
construcfl9 niet denkbeeldig is , 

• Wassenaar-variant 
De Vecu-sec in Wassenaar "\tariant 
geeft redelijke resultaten te zien bij 
aanrijdingen met personenauto's 
onder lichte tot maf!1l-zware Inrij -
condit es , Voor aannjdingen met 
vrachtwagens IS de constructie te 
laag', bij lichte tot matig -zware 
inrijcondities rolt het voertUig ov er 
de constru etie . 
Reeds bil' aanrijdingen met een 
personenauto bij' 15 graden in'dl'-

hoek en een snelheid van 70 
km/uur wordt de beschikbare uit
buigruimte overschreden en wordt 
dus het verkeer op de andere 
weghelft geh'nderd, B'j een aanrij
ding met een vrachtauto is de uit
buiging bij deze condities veel te 
groot. 
Wanneer de aanwez'ge speling in 
de verbindingen er wordt uitge
haald, kan dit een reductie in uit
buiging van 50% voor personen
auto's en 20% voor vrachtauto's 
tot gevolg hebben. 
Bij aanrijdingen nabij de einden 
van de onverankerde constructie 
is het zeer aannemelijk dat zowel 
personenauto's als vrachtwagens 
de constructie zo ver zu l~m ver
plaatsen dat deze op de andere 
weghelft terechtkomt; ook is het 
mogelijk dat zelfs de auto's op de 
andere weghelft terechtkomen, 

• Aanbevelingen 
De eenvoudigste verbetering die 
aan de Wassenaarse constructie 
kan worden toegepast is het aan
brengen van eindverankeringen, 
Gezien de grote lengte van de 
constructie tussen de verankerin
gen kan een volgende, nog wel'" 9 
ingrijpende, stap het aanbrengen 
van meerdere verankeringen zijn , 
bijvoorbeeld met een tussenruimte 
van 50 meter. Het gedrag van de 
constructie bij aanrijding door 
vrachtwagens met een hoog 
zwaartepunt wo'dt hierdoor echter 
nog niet voldoende verbeterd , Als 
alternatief voor de Wassenaarse 
variant bevee'l de SWOV een 
vaste New Jersey barner aan . 
Gezien de licht tot mafg-zware 
nrijcondities kan ook aan een 
muur gedacht worden . 
Ovengens d'ent te wo' den opge -
merkt dat ondanks de tekortko
mingen van de geplaatste con -
structie de huidige situatie 
aanzien11k verbeterd is ten opzich
te van de oude situatie zonder 
middenge eider . 

• Mathematische simulaties 
met de gemodificeerde Vecu
Sec toegepast op de N44 te 
Wassenaar 
Ing. W.H.M. van de Pol . R- 91 - 9. 
100 blz. f 25,- . 
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Snelheidlsexperi ment op 
80 km/uur-wegen sluccesvol 
Op vier 80 km/uur-wegen in de pro
vincies Utrecht, Noord-Brabant, 
Gelderland en Overijssel zijn experi
menten gehouden waarbij gebruik 
gemaakt is van automatische snel
heldswaarschuwings- en toezichtsys
temen. 

A edoeling van het onderzoek 
U was na te gaan of door middel 
van het geven van voorlichting, het 
plaatsen van borden langs de 
weg, het toepassen van automa
tisch toezicht en het geven van 
bekeuringen, de gereden snelhe
den gereduceerd konden worden. 
Met behulp van snelheidsmetingen 
is het experiment geëvalueerd. Op 
de experimentwegen blijkt de 
gemiddelde snelheid met 6 km/uur 
te zijn gedaald en het aantal onge
vallen met 35%. Het aantal over
treders van de maximum snelheid 
is teruggelopen van 40% tot 10%. 

• Aanleiding 
De aanleiding om het experiment 
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te houden is de volgende: Voor 
bijna alle wegen buiten de be
bouwde kom geldt een snelheids 
limiet van 80 km/uur . Deze lim'et 
wordt in het algemeen echter vrif 
massaal overschreden. Ook de 
spreiding in snelheden op deze 
wegen is groot. Ten opzichte van 
andere wegen zijn de zogenaamde 
80 km/uur-wegen onveilig. 
Op basis van theoretische overwe -
gingen wordt gesteld dat er een 
relatie is tussen de rijsnelheid, de 
kans op een ongeval en de letsel
ernst. Onderzoek in Finland en 
Zweden heeft een dergelijke relatie 
ook empirisch aangetoond: een 
geringe daling van de rijsnelheid 
heeft daar tot een aanzienlijke 
reductie van het ongevallenquo
tiënt geleid. Nederlandse gege
vens over deze relatie waren er tot 
nu toe nog niet , 
Teneinde de snelheden en de 
onveiligheid op 80 km/uur -wegen 
te verminderen is in opdracht van 
de Dienst Verkeerskunde een 
experiment gehouden . De u"tvoe
ring berustte bij de regionale weg-

beheerders. De politie en het 
openbaar ministerie verleenden 
hun medewerking hieraan. 

• Eerste fase 
De eerste fase van het experiment 
is eind november 1990 gestart. Op 
twee provinciale 80 km/uur-wegen 
in Gelderland en Utrecht werd een 
waarschuwingssysteem geplaatst, 
bestaande uit borden met een 
tekst die automob listen op de 
max'mum snelheid wijst. 
Bovend'en zijn zogenaamde 'elek
tron'sche borden ' geplaatst waar 
op de tekst 'u r Ipt te snel ' ver
scheen wanneer men zich niet aan 
deze maximum snelhetl hield. Op 
de wegen in Noord-Brabant en 
Overijsse I werden automobi lsten 
ook gewaarschuwd wanneer zij 
langzamer dan 60 km/uur reden ; 
daa rstond een bord met de tekst 
've'llge snelheid 60-80 ' en een 
'elektronisch ba /ti' met de aandui
ding '60-80' wanneer te hard' of 
'te langzaam ' werd gereden. 

• Tweede fase 
Vanaf 15 maart 1991 werden hard
rijders niet alleen gewaarschuwd, 
maar ook bekeurd. Per weg zijn op 
verschillende plaatsen radarkasten 
met camera's geplaatst, waarbij 
de snelheid in beide richtingen 
gemeten werd. De automobilisten 
werden door middel van een bord 
'radarcontrole' attent gemaakt op 
de controle. De pakkans bij deze 
automatische controle was hoog. 
Automobilisten die te hard reden 
ontvingen na verloop van tijd een 
bekeuring in de bus. 

• Toepassingsmogelijkheden 
Het systeem kan In elk geval op 
korte termijn een oplOSSing bieden 
voor onveilige wegvakken waar de 
snelheidslimiet wordt overschre
den. Om te bepalen waar en hoe 
veel van dit soort systemen 
geplaatst kunnen worden zou een 
landelijk of regionaal prioriteIten
schema kunnen worden opge
steld . 

• Effect van automatische 
waarschuwing en toezicht op 
snelheid en ongevallen 
Resultaten van een evaluatie 
onderzoek in vier prov hcies. 
Ir. Oei Hway-Iiem & dr. P.H. 
Polak. R-92-23. 103 blz. f 30 ,-
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Groot effect van 120 km/uur
limiet slechts van korte duur 

-T-

Per 1 mei 1988 Is de algemene snel
heidslimiet op de Nederlandse auto
snelwegen verhoogd van 100 tot 120 
km/uur. Voor een beperkt deel van 
het autosnelwegen net is een plaatse
lijke limiet van 100 km/uur ingesteld. 
De limiet voor autowegen bleef 
gehandhaafd op 100 km/uur. De alge
mene limiet voor zware voertuigen 
bleef 80 km/uur I zowel op autowegen 
als op autosnelwegen. 

l.T.l edio 1989 heeft een eerste 
~globale evaluatie van de 
effecten van deze snelheidsveran
deringen op de verkeersonveilig
heid plaatsgevonden. Het vervolg 
van deze evaluatiestudie is on
langs gepubliceerd. De rapportage 

over de ontwikkelingen in 1991 
wordt binnenkort verwacht. 

• Tijdelijk effect 
Het complex van voorlichfng • 
publiciteit en toezicht dat de 
invoering van het snelheidsregime 
van 1 mei 1988 begeleid heeft , 
heeft geleid tot een verlaging van 
de feitelijke rijsnelheden. Deze 
daling van de rijsnelheden heeft 
weer geleid tot een verm·ndering 
van de verkeersonveiligheid. Het 
effect op de onveiligheid heeft zic h 
niet beperkt tot autosnelwegen, 
maar is ook uitgestraald naar 
andere wegtypen. Het effect was 
van zeer tijdelijke aard. Na 1 mei· 
1989, een jaar na invoering , 2ijn 
nog slechts marginale snelheidsef
fecten te constateren die niet meer 

aanwijsbaar in de ongevallencijfers 
tot uitdrukking komen. 

• Minder doden 
Ondanks de korte duur is de 
omvang van het effect op de 
onveiligheid verrassend groot. Het 
effect op de 100- en 120 kmIuur
wegen is voor de periode 1 mei tot 
en met 31 december 1988 
geschat op ongeveer 40 doden , 
70 zlskenhuisgewonden en 200 
licht gewonden. Dit IS respectieve -
lijk ongeveer 30%,15% en 15%. 
Het effect op dodelijke ongevallen 
is volgens verwachting groter dan 
op lichtere ongevallen . 

• Geen negatieve gevolgen 
Op de langere termijn heeft de 
limietverhoging geen negatieve 
gevolgen gehad. Op de 120 kmI 
uur-wegen zijn de snelheden op 
ongeveer het oude niveau terug
gekeerd. Op de 100 kmIuur
wegen lijken de snelheden zich 
iets onder het n ·weau van voor 
1 mei· 1988 te hebben gestabili
seerd. Per saldo heeft het gevoer 
de be,eid dus een beperkt posifef 
effect op de r'jsnelheden opgele
verd. 

• Verligheidseffecten van de 
invoering van 100- en 120 km! 
uur-snelheidslimieten op auto
snelwegen 
Vervolg van de evaluatiestudie. 
Drs. R. Roszbach & 
A. Blokpoel. R-91-95. 44 blz. 
f 17,50. 

Bermbeveiligingsconstr'ucties nader beschouwd 
De SWOV heeft in opdracht van de 
Dienst Verkeerskunde van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
een analyse gemaakt van dB huidige 
situatie rondom de veiligheid van 
bermbevei ligingsconstructies in 
Nederland en de mogelijke gevolgen 
van een aantal toekomstige ontwik
kelingen. HierbiJ is gekeken naar 
nieuwe ontwikkelingen in verkeers -
omstandigheden en toepassing va n 
nieuwe materialen. 

~ it de ongevallengegevens 
~blijkt dat de werking van de 
huidige beveiligingsconstructies 
langs autosnelwegen voldoet. 
Verwacht wordt dat de constructie 

SEP "EMBER '92 16 

l ook in de nabije toekomst zal vol
doen . Voorwaarde is we I dat de 
gemiddelde rijsnelhelc niet s·!1Jnlfi- I 

cant stijgt en dat de massa van de 
voertuigtypen niet beduidend ver-
andert. Op langere termifn zal er • 



~ moeten worden gestreefd naar 
een vrijwel onderhoudsvrije, niet 
snel te beschadigen constructie. 
Onderhouds- en reparatiewerk
zaamheden zullen bij steeds druk
ker wordend verkeer steeds snel
ler tot onaanvaardbare vertraging 
en onveiligheid leiden. Daarnaast 
kunnen er ook nog andere rede
nen zijn waardoor de ontwerpen 
aangepast moeten worden. 
Bijvoorbeeld een andere infra
structuur waarbij de rijstroken 
dicht tegen elkaar liggen en het 
verkeer in tegengestelde richting 
rijdt of wegen met gescheiden 
stroken voor personen- en vracht
verkeer. Ook veranderingen in het 
voertuigen park zouden kunnen lei
den tot herziening van de bestaan
de concepten van beveiligings
constructies. De SWOV bepleit 
ontwikkelingsonderzoek naar be
veiligingsconstructies die onder 
zware omstandigheden nog goed 
werken. Hierbij is zowel te denken 
aan het gebruik van beton als van 
staal en wellicht ook aan kunst
stof, al dan niet in combinatie met 
elkaar. 

• Niet-autosnelwegen buiten de 
bebouwde kom 
Bermbeveiliging van niet-autosnel
wegen buiten de bebouwde kom 
moet nog grotendeels als een ont
wikkelingsgebied worden 
beschouwd. Ongevallengegevens 
wijzen erop dat hier zeker nog vei
ligheidswinst te behalen valt. Bij 
dit soort wegen geldt echter een 
andere aanpak dan bij autosnel
wegen; de beveiligingsconstruc
ties die op autosnelwegen toege
past worden, voldoen vaak niet op 
niet-autosnelwegen, omdat er te 
weinig ruimte is voor uitbuiging 
van de constructie. Bovendien geI
den er andere inrijcondities. De 
SWOV stelt voor dat met voortva
rendheid verder gewerkt wordt 
aan onderzoek naar plaatsingscri
teria voor beveiligingsconstructies 
en aan het verdere ontwerp van 
constructies specifiek voor gebruik 
onder deze omstandigheden . Ook 
In het perspectief van tfuurzaam 
vellig' past een dergelijke ontwik
kelhg . 

• De veiligheid van bermen en 
wegen 
Een beschouwIng van de stand 
van zaken. 
Ir. T. Hei}er. R-92-16. 27 blz. 
f 12,50. 
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SWOV-analyse 
verkeersonveil i ghei d 

voor gemeenten 

De SWOV doet onderzoek op het gebied van verkeersveilig

heid op landelijke schaal. Maar ook voor gemeenten kan de 

SWOV een essentiële bijdrage leveren aan het bestrijden en 

beheersen van de verkeersonveiligheid. 

Wat biedt de SWOV: 

Het analyseren van de verkeersonveiligheid in uw gemeente. 
De SWOV heeft een computerprogramma ontwikkeld, 

waarin door vergelijking met soortgelijke gemeenten geanaly

seerd wordt welke verkeersveiligheidsproblemen er aan te wij -

zen zijn in uw gemeente; binnen korte tijd kan het re!Wtaat van 

de analyse in Uw bezit zijn voor een redelijke prijs, ongeveer 

een dubbeltje per inwoner. Voor kleine gemeenten is dit bedrag 

wat lager, voor grote gemeenten wat hoger. Voor dit bedrag 

ontvangt u een rapport in twee delen, bestaande uit toegelichte 

tabellen en gra fteken. De conclusies en aanbevelingen worden 

samengevat in twee pagina's. U beschikt dan over een beeld 

van de verkeersonveiligheid in uw gemeente vanaf 1984 tot en 

met 1991. Bovendien kunt u zien hoe uw gemeente scoort op de 

'speerpunten' in het kader van de Actie -25%. 

Op basis van het grote arsenaal van kennis bij de SWOV kan 

vervolgens een nadere analyse uitgevoerd worden van bepaal -

de, door de gemeente aangegeven problemen. 

Het adviseren over te nemen maatregelen in uw gemeente. 
Wanneer de problemen geanalyseerd zijn, kan de SWOV de 

gemeente van advies dienen over de maatregelen, die de 

gemeente kunnen (helpen) oplossen; met zijn brede deskundig

heid is de SWOV in 9:aat vanuit alle vakdisciplines de mogehj"

ke maatregelen aan t ereiken . 

Wilt u nadere informatie, neem dan contact op met 

mevr ·drs. A.A.L. Van der Vorst; Postbus 170, 

2260 AD Leidschendam, telefoon 070-3209323, telefax 070 -

3201 261. 
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Minder rijders 
onder invloed 
Sinds 1989 Is het aandeel automobi
listen dat de wettelijke alcohollimiet 
overtreedt tenminste met eenderde 
afgenomen. In 1991 reed 4% van de 
automobilisten in weekeindnachten 
onder invloed van alcohol (0,5 promil
le of meer). In 1989 was dit nog 6%. 
De positieve ontwikkeling die in het 
midden van de jaren tachtig op gang 
gekomen is, heeft zich daarmee ook 
In 1991 voortgezet. In 1981 was nog 
12% van de automobilisten in week
eindnachten onder invloed. 

~it blijkt uit een onderzoek dat 
'-!1tussen september en decem
ber 1991 door de SWOV is gehou
den in samenwerking met 36 con
troleteams van de politie. Bij dit 
onderzoek werden willekeurige 
automobilisten staande gehouden, 
die allen een ademtest moesten 
ondergaan. 

• Minder gewonden 
Ook het aantal doden en gewon
den dat jaarlijks in het verkeer valt 
ten gevolge van alcohol is afgeno
men. Naar schatting zijn er in 1991 
175 doden en 1750 ernstig ge
wonden gevallen bij alcoholonge
vallen. In 1981 waren dat nog 550 
doden en 4500 ernstig gewonden. 

• Oorzaken 
De gunstige ontwikkeling in het 
alcoholgebruik van automobilisten 
kan toegeschreven worden aan 
een combinatie van factoren. 
Zo is de effecfviteit van het poli
tietoezicht toegenomen, vooral 
door regelmatig aselecte alcohol
controles te houden In kleine 

Jaarverslag 1991 
Onlangs is het jaarverslag over 
1991 van de SWOV verschenen . 
Hierin wordt een beeld geschetst 
van de activiteiten en resultaten 
van de SWOV als nationaal en 
internationaal wetenschappelijk 
instituut. Voor de weergave van de 
on cerzoekactiviteiten is dit keer 
gekozen voor een andere aanpak 
dan in voorgaande Jaren. In dit 
verslag komen een aantal onder -
20ekers zelf aan het woord en 
geven zij een toeli Chtlng op de 
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teams in plaats van een à twee 
maal per jaar een grootscheepse 
actie. Ook het gebruik van elektro
nische ademtesters in plaats van 
blaaspijpjes en de toepassing van 
ademanalyse in plaats van de 
bloedproef heeft een positief 
effect gehad. 
Andere belangrijke factoren zijn: 
de voorlichtingscampagnes tegen 
overmatig alcoholgebruik in en 
buiten in het verkeer en de toege
nomen populariteit van alcoholvrije 
bieren. 
De hoogste percentages automo
bilisten onder invloed zijn in het 
najaar van 1991 aangetroffen'. 
- onder mannen tussen de 35 en 

50 jaar; 
- in gemeenten met meer dan 

50.000 inwoners; 
- in de provincies Noord- en Zuid -

Holland; 
- na middernacht. 

• Aa dJeve Ingen 
De SWOV beveelt aan het tot nu 
toe gevoerde beleid tegen rijden 
onder invloed voort te zetten en 
waar mogelijk te versterken. Om te 
beginnen zou de aselecte contro
letactiek, waarbij willekeurige ver-

belangrijkste actiViteiten die In 
1991 hebben plaatsgevonden. 
Uiteraard wordt ook aandacht 
besteed aan de financiële situatie 
in 1991 en aan andere activiteiten 
van de SWOV. Tot slot is in het 
jaarverslag een overzicht opgeno
men met SWOV-publikaties en 
pubhkaties waaraan de SWOV een 
bijdrage heeft geleverd . Het jaar
verslag is gratis verknjgbaar bij' de 
afdeling Voorlichting en Publiciteit. 

keersdeelnemers een ademtest 
moeten afleggen, nog consequen
ter toegepast kunnen worden. 
Het preventieve effect van politie
toezicht zou kunnen worden ver
groot door de politieselectie-appa
ratuur te laten gebruiken die een 
exacte testuitslag weergeeft in 
plaats van de huidige apparatuur 
die een globale uitslag geeft. In 
dat geval zouden ook betrekkelijk 
lichte overtredingen (tussen de 
0,51 en 0,69 promille) geconsta
teerd kunnen worden en afgedaan 
worden met een rijverbod van 
enkele uren . Het invoeren van een 
dergelijk selectie-apparaat biedt 
bovendien de mogelijkheid om 
voor speciale riSicogroepen, zoals 
jonge automobilisten, een lagere 
wettelijke limiet, bijvoorbeeld van 
0,2 promille in te voeren . 

• Rijden onder invloed in 
Nederland, najaar 1991 
Verslag van een ondel'2Pek naar 
het alcoholgebru'lk van a uLO ma -
bilisten in weekemdnachten. 
M.P.M. Mathijssen. R-92-20. 
74 blz. f 20,-. 

I Research activities 
1990-1991 

Eenmaa I per twee jaar geeft de 
SWOV een Engelstalig overzich t 
van afgerond onderzoek u't ten 
behoeve van haar buiten andse 
relaties . Op basl's van de SWOV -
schrift iirtlkelen uit 1990 en 1991 
's ook dit jaar weer een boekwerk 
verschenen en toegezonden aan 
ongeveer 700 personen en Instan 
t es over de gehele wereld. 
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Korte berichten over SWOY-publikaties 
• Mist 
Onlangs zijn twee Enge stalige 
rapporten verschenen bij de 
SWOV met het onderwerp mist. 
Het ene rapport (R-91 -87) gaat 
onder andere in op het verschijn
sel mist, hoe vaak komt het voor in 
Nederland, hoeveel ongevallen 
gebeuren bij mist, welke factoren 
vormen een verklaring voor het 
verhoogde risico bij mist in het 
verkeer en welke veiligheidsmaat
regelen kunnen genomen worden, 
Tot slot wordt speciale aandacht 
besteed aan het mistachterlicht. 
Het andere rapport (R-91-72) gaat 
uitgebreid in op de invloed die 
mist heeft op het zicht van de 
autobestuurders en wat verlichting 
op autosnelwegen aan dat zicht 
kan verbeteren en voor welk ver
lichtingssysteem gekozen moet 
worden etc, 

• Veiligheidseisen voor fietse'n 
In twee onlangs gepubliceerde 
SWOV-rapporten is de veiligheid 
van de fiets in het wegverkeer 
nader beschouwd, Er wordt 
beschreven aan welke delen van 
de fiets verkeersveiligheidseisen 
zouden moeten worden gesteld, 
Aandacht wordt besteed aan de 
remmen, verlichting rijstabiliteit, 
frame, voorvork, spaken en ket
ting, Maar dat is niet voldoende , 
Fietsen verkeren vaak in een 

slechte staat. Er zouden dus ook 
kwaliteitseisen gesteld moeten 
worden, waardoor een flets ook op 
termijn veilig blijft, Het gaat dan 
vooral om de duurzaamheid van 
de constructies en de ongevoelig
he'd voor onderhoud, 
Net als bij andere voertu'gen 's er 
ook bij fietsen sprake van de wens 
tot categorisering, S'fvoorbeeld 
een Indeling naar gebrUiks- en 
gewichtsklasse, (R-92- 12, R-92-13) 

• Meerjarenplan 
Verkeersveiligheid 
In het Meerjarenplan Verkeers
veiligheid (MPV) is gekozen voor 
een aantal kansrijke aanvalspun
ten voor de bestnjding van de ver
keersonveiligheid, In 199 1 z'jn er 
twee nieuwe speerpunten opgeno 
men: 'fietsers en bromfietsers' en 
'zwaar verkeer ' , In opdracht van 
de Dienst Verkeerskunde heeft de 
SWOV in rapport R-91-94 de 
beschikbare kennis over deze 
twee speerpunten kort samenge
vat. 
Op basis van ongevallengegevens 
en waarnemingen van feitelijk 
gedrag in het verkeer (zoals alco
hol- en gordelgebruik) is in 
opdracht van Rijkswaterstaat door 
de SWOV al enige jaren achtereen 
het MPV geëvalueerd, Voor elk 
speerpunt uit het MPV is er expli
ciet een taakstelling geformuleerd, 

soms als vermindering van het 
aantal slachtoffers, soms als het 
bewerkstelligen van een gedrags 
verandering met daaraan gekop
peld de verwachting van een ver
mindering van het aantal 
slachtoffers. Het evaluat'eonder
zoek geeft aan in hoeverre deze 
taakstellingen gerealiseerd zijn of 
in de toekomst zullen worden 
gerealiseerd. 
In oktober 1990 is voor de eerste 
maal het Periodiek Regionaal 
Onderzoek Verkeersveiligheid 
(PROV) uitgevoerd. Dit enquête
onderzoek dat in opdracht van 
Rijkswaterstaat werd uitgevoerd 
door T raffic Test b. v, (lT90-43) 
heeft betrekking op zelf gerappor
teerde betrokkenheid bij verkeers
ongevallen en verkeersovertredin
gen, op zelf gerapporteerd gedrag 
ten aanzien van de speerpunten 
van het beleid en op kennis, 
meningen en attituden ten aanzien 
van die speerpunten . 
In opdracht van Rijkswaterstaat is 
nagegaan of en hoe al deze ver
schillende soorten gegevens in de 
toekomst gebruikt kunnen worden 
bij de evaluatie van het MPV. 
(R-91-93), 

• " gevallen op overwegen 
De Nederlandse Spoorwegen 
overweegt om de maximum snel
heid van de treinen op bepaalde 
trajecten te verhogen van 140 tot 
160 km per uur. Hogere sneheden 
betekenen een grotere kans op 
ongevallen, met name op bots'n 
gen met verkeer op overwegen ; ze 
betekenen ook een g rotere kans 
op ontspor'ngen van treinen daar 
bij, Dit risico Wil men vermijden 
door het nemen van compense 
rende maatregelen, vooral I wat 
betreft de bevei Iging van spoor
wegovergangen , Het NS-be eid In 
dezen is dat op de toekomstige 
160 km/uur-trajecten geen onbe 
vei�igde overwegen of overwegen 
met automa'tsche knipper !eh tn -
stallatles (AKI 's) meer alllen voor 
komen. Deze zullen worden ver 
vangen door automatische halve 
overwegbomen (AHOS's) of door 
ongelijkvloerse kruisingen, 
AHOS's zijn veiliger dan onbe 
waakte overwegen en AKI ·s . 
Ongelijkvloerse kruisingen zijn nog 
velliger, maar stukken duurder dan 
AHOS's, In opdracht van de Raad 
voor de Verkeersveiligheid is de 
SWOV nagegaan in welke mate 
deze meerkosten gerechtvaardigd ~ 
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worden door grotere besparingen 
op schade door ongevallen en 
gunstige neveneffecten. Inmiddels 
hebben de Raad voor de Ver
keersveiligheid en de Spoorweg
ongevallenraad een gezamenlijk 
advies uitgebracht aan de Minister 
van Verkeer en Waterstaat. In dat 
advies stellen de Raden dat een 
structurele oplossing gekozen 
moet worden die past in het stre
ven naar duurzame veiligheid, dus 
kiezen voor ongelijkvloerse kruisin
gen. In de overwegingen zijn zowel 
aspecten van veiligheid als mobili
teit en milieu betrokken. (R-92-22). 

• Verkeersbeheersing 
Op autosnelwegennet 
Eind 1991 heeft het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat een basis
scenario beschreven voor de wijze 
waarop gebruik kan worden 
gemaakt van telematica voor de 
beheersing van verkeersstromen. 
Onder telematica in het verkeer 
wordt verstaan: het benutten van 
elektronische hulpmiddelen die 
kunnen worden ingezet om beno
digde en beschikbare informatie 
over het verkeer te verzamelen, te 
bewerken en toe te passen om 
problemen op te lossen. 
Het basisscenario is een verkeers
regeling voor een beperkt net van 
autosnelwegen die: 
1 . zorgt dat het netwerk zoveel 

mogelijk op of in de buurt van 
zijn maximale capaciteit benut 
kan worden; 

2. zoveel mogelijk rekening houdt 
met de capaciteitsbeperkingen 
van het aansluitende onderlig
gende wegennet en 

3. onder alle omstandigheden voor 
een zo veilig mogelijke ver
keersafwikkeling zorgt . 

De verkeersprestatie op autosne'~ 
wegen stort regelmatig spontaan 
in bij toenemende drukte, juist op 
het moment dat de capaciteit het 
meest nodig IS. Oorzaak is dat de 
volgafstand die weggebruikers 
aanhouden bij toenemende drukte 
onvoldoende mogelijkheden b'e
den om veranderingen In het snel
heidsgedrag goed op te vangen . 
Door het beurtelings gas geven en 
remmen bij te korte volgafstanden 
ontstaat golfvorm'ng in de ver
keersstroom , De snelheid gaat uit 
het doorstromingsproces en het 
verkeer komt tot stilstand. Een 
ongecontroleerde toevloed van 
verkeer op het hoofdwegen net 
leidt derhalve tot spon"t me filevor 
ming, die bij een goede dosering 
vermeden had kunnen worden , 
met als eindresultaat een meer 
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dan benodigde doorstroomtijd. 
Files op afritten slaan terug en 
blokkeren de hoofdrijbaan; files bij 
knooppunten kunnen weer andere 
rijrichtingen blokkeren, waardoor 
de verkeersprestatie van het net
werk onnodig terugloopt. De 
oplossing van dit probleem moet 
volgens het ministerie gezocht 
worden in verkeersbeheersing. Dit 
betekent dat er in het autosnel
wegsysteem mechanismen moe
ten worden ingebouwd die ervoor 
zorgen dat een continue maximale 
verkeersprestatie mogelijk wordt. 
In praktijk kan dit tot uiting komen 
door in de 'drukke periode' toe
voer van toeritten te controleren 
en te begrenzen. Andere maatre
gelen zijn snelheidsbeheersing op 
wegvakken en continue bewaking 
van de kwaliteit van de verkeersaf
wikkeling. De SWOV heeft dit 
basisscenario nader bekeken en 
getoetst aan bij de SWOV 
beschikbare kennis en inzichten. 
Daarbij is erop gewezen dat het 
gezamenlijke ontwikkelingsproject 
van de TU Delft en de SWOV 
betreffende verkeersbeheersings
strategieën op dit basisscenario 
aansluit. (R-92-10) 

• Categorisering van wegen 
en gewenste rijsnelheden 
De werkgroep "Rijsnelheid" van 
Rijkswaterstaat heeft de opdracht 
gekregen om een verkenning Uit te 
voeren naar de gewenste snelheid 
per wegtype of plaats. Als eerste 
uitwerking van deze opdracht zijn 
voorste len gedaan voor een cate
gorie -inde'lng met bïJ:>ehorende 
sne heidslimieten voor het wegen -
net 'n Nederland zowel binnen als 
bu'ten de bebouwde kom . De 
SWOV heeft in een discussienota 
commentaar geleverd op deze 
voo'stellen. In de no't:l worden uit
gangspunten omschreven die 
gehanteerd kunnen worden bij het 
indelen van het Nederlandse 
wegennet in een beperkt aantal 
funcfonele categorreen. Daarbrj is 
zowel naar de bere'kbaarheid als 
naar de verkee'rsvellghe'o geke
ken . Vervolgens wordt een cate 
gorie-�nde�ing gemaakt, uitgaande 
van twee principes. Het eerste 
prrncipe IS de indeling naar ligging 
in een gebied waar landelijk 
grondgebruik of stedelijk grondge
bruik overheerst. Een tweede prin -
cipe is de hiërarchie van vier cate -
gorieën wegen, gebaseerd op de 
stroom -en ontsluitlngsfunctl9s . 
Op basis van deze principes kan 
het wegennet ingedeeld worden in 
acht categorieèn waarbij norm-

snelheden per categorie aangege
ven kunnen worden. 
Het uiteindelijke voorstel van de 
werkgroep zal gebruikt worden bij 
de opzet en uitwerking van plan
nen voor het snelheidsbeleid bin
nen het kader van het Tweede 
Structuurplan Verkeer en Vervoer 
(SW-II). (R-91-83) 

• Relatie autofront en letselerns t 
fietser 
De SWOV heeft een onderzoek 
uitgevoerd naar de invloed van het 
front van de personenauto op de 
letselemst van de fietser bij een 
aanrijding. In het onderzoek wordt 
voornamelijk gekeken naar het 
meest voorkomende type botsing: 
front auto tegen flank fiets. De 
resultaten zijn vervolgens vergele
ken met de resultaten van de 
mathematische simulaties van dit 
zelfde botstype. De analyses zijn 
verricht met de frontkenmerken, 
motorkaphoogte en fronthoek. Om 
de letselemst van fI:~tsers zo veel 
moge'ljk te reduceren wordt aan
bevolen te zoeken naar 'gunstige' 
vormen van fronten . Bijvoorbeeld 
een 'ntegrafe van de motorkap I 

grill en bumper In een vorm die 
bewerkstel lgt dat het lchaam bij 
een aanrijding op een anatomisch 
verantwoorde wijze door het front 
wordt afgerold, Anderzijds kan er 
meer aandacht aan zachte, bots
energie-absorberende fronten 
worden besteed. Stud'les in het 
verleden hebben aangetoond dat 
schokabsorberende fronten in 
staat zi)1 de lichaamsvertraging 
aanzienlijk te reduceren. (R-92-15) 

• Snelheidsmetingen 
Het Meerjarenplan Verkeersveilig
heid stelt als taak de gemiddelde 
snelheid op 80 km/uur-wegen en 
verkeersaders te red uceren. Op dit 
moment worden er geen systema
fsche snelheidsmetingen gehou
den . Wel worden er ten behoeve 
van incidenteel voorkomende 
snehe'dsacties ad hoc metingen 
verricht . Vaak met behulp van een 
snelheidsradar vanuit een ver
plaatsbare kast of een stilstaand 
voertuig langs de weg. Ook wordt 
in een enkel geval gebruik ge
maakt van meetlussen in het weg -
dek. Teneinde in de toekomst de 
snelheden, intensiteiten en volgtii 
den op genoemde wegen op unr:' 
forme wijze in geheel Nederland te 
kunnen meten heeft de SWOV een 
werkwijze omschreven om tot een 
provinciaal snelheidsmeetnet te 
komen , (R-91 -89) , Ook op ver -
keersaders binnen de bebouwde 
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kom worden nagenoeg geen snel
heidsmetingen verricht. De SWOV 
heeft een pilotmeting uitgevoerd 
op verkeersaders in een gemeen
te. Doel daarbij was een meetop
zet te maken en inzicht te verkrij
gen in de problemen d'e bij het 
opzetten en uitvoeren van een 
dergelijk meetplan voorkomen. 
Daarnaast werd een indicatief 
beeld gegeven van de rijsnelheden 

op de gekozen verkeersaders in 
de betreffende gemeente. (R-91-
86). 

• MJtorvoertuigverlichting 
overdag 
De SWOV heeft in opdracht van 
Rijkswaterstaat eind 1991 een 
wetenschappelijke discussiedag 
georganiseerd met als doel een zo 
breed mogelijk gedragen weten-

Verschenen in het 
tweede kwartaal van 1992 

Knipperend geel voor voetgangers. 
Covernota bij : W .H. Janssen; A.J. 
van der Horst & P.H.J. van der 
Mede. Een evaluatie van 'knippe
rend geel' op geregelde voetgan
gersoversteekplaatsen. IZF 1991 
C-14. Instituut voor Zintuig
fysiologie TNO, Soesterberg 1991. 
Dr. P.B.M. Levelt. R-91-82. 29 blz. 
f 12,50. 

Categorisering van wegen en 
gewenste rijsnelheden . Een dis
cussienota ten behoeve van de 
Werkgroep 'RIjsneiheia ' van 
Rijkswaterstaat . 
r .S.T.M.C . Janssen, drs. A. 
Roszbach, drs. P C . Noordzij & mr . 
P . Wesemann . R-91-83. 18 b Il. 
f 10 ,-. 

Agress'e'l"l het verkeer . Een ver 
kenning . 
Drs. R. RoszbalCh . R -9 1-84 .23 blz . 
f 12,50. 
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Beïnvloeding van het gedrag van 
verkeersdeelnemers. 
Backgroundpaper voor de thema -
dag 'Beïnvloeding verkeersgedrag ' 

I 
georganiseerd door de Hoofdafde
ling Veiligheid van Rijkswaterstaat 
op 13 december 1991 te 's-Gra
venhage. 
Drs. A.D. Wittink. R-91-85. 74 blz. 
f 20,-. 

Rijsnelheden op verkeersaders in 

I 
de bebouwde kom. Opzet, uitvoe
ring en resultaten van de pilot
meting in de gemeente Ede. 
Ir. Oei Hway-liem & G.A . 

I Varkevisser. R-91-86. 36 blz. f 15 ,-. 

I 
Fog lamp regulatlon as a measure 
to reduce risk In fog conditions . 
Drs. S .Oppe. R~1-87. 8 blz. 

I 
f 7,50 . 

Onderzoek naar verkeerd gebruik 
van autogordels en kinderzitjes 

schappelijk standpunt te formule
ren over de inschatting van de 
richting en de omvang van het 
effect van MVO op de verkeersvei
ligheid in Nederland. Van deze dag 
is een verslag gemaakt waarin de 
overeenkomsten en verschillen in 
standpunten van de deelnemende 
instituten zijn vastgelegd. Daarbij 
zijn verschillende aspecten aan de 
orde gekomen zoals de te ver
wachten omvang van het effect, 
de positie van het langzaam ver
keer, de relatie tussen kop/staart
botsingen en MVO, de positie van 
motorrijders, de visuele hinder, 
defecte verlichting en MVO, dim
licht of attentielicht en verplichting 
versus aanbeveling van MVO. 
Een ander rapport over MVO gaat 
over het maatschappelijk draag
vlak van een eventuele maatregel. 
Met andere woorden: wat vindt de 
Nederlander van zo'n maatregel 
en wat weet hij ervan. In het najaar 
van 1991 heeft de SWOV , na een 
kwalitatieve plot -stud'e , een tele -
fonische enquête laten uitvoeren 
onder de Nederlandse bevolk'ng 
van 15 jaar en oude'r. (R ~ 1-90, 
R-92-11) 

Ing. e.c. Seroon, J.G. Arnoldus & 
G.A. Varkev·Gser. R-91 -88. 91 blz. 
f 25,- . 

Voorbereiding en model-opzet 
voor een provinc'ea Isnelhe'ds
meetnet. 
Ir. Oei Hway 41em . R-91 -89 . 41 blz . 
f 17,50. 

Het maatschappelijk draagvlak 
voor het gebruik van motorvoer
tuigverlichting overdag (MVO). 
Beweerd gebruik van MVO geïn
terpreteerd met behulp van het fei
telijk gebruik van MVO en de mate 
van acceptatie bij het publiek. 
Drs. J.E. Lindeijer. R-91-90. 
17 blz .f 10,-. 

Nadere analyse verkeerd gebruik 
autogordels. Een notitie ten 
behoeve van de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer. 
Ing e.c . Schoon. R-91-91 . 18 blz. 
f 10,-. 

Tijdreeksanalyse van het gordel
effect 
J.M J . Bos & F. Bijleveld . R -91 ~2 . 
127 blz. f 35 ; . 

Evaluatie van het Meerjarenplan 
voor de Verkeersveiligheid 1987-
1991. Integratie van onderzoek -
resultaten . ~ 
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~ Ing. J A.G . Mulder, drs . LH. Veling 
(Traffic Test) & drs. A.D. Wittink. 
R-91-93. 37 blz. f 15,-. 

Het Meerjarenplan voor de Ver
keersveiligheid en de nieuwe 
speerpunten 'fietsers en bromfiet
sers' en 'zwaar verkeer'. Consult 
aan de Dienst Verkeerskunde van 
Rijkswaterstaat ten behoeve van 
het Beleidsinformatiesysteem 
Verkeersveiligheid (Bis-V) . 
Drs. P.C. Noordzij, drs. P.I.J. 
Wouters & J.M.J . Bos. R-91-94. 
17blz . f10,-. 
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SWOVschrift is het elk kwartaal 
verschijnend bulletin van de Stl"cl1tlng 
Wetenschappelijk Onde rzoek 
Verkeersveiligheid SWOV . 

Het wordt verspreid onder ca. 4 .000 
personen en instellingen die in hun werk 
betrokken zijn bij de verkeersveiligheid. 

Eindredactie: 
Mevr. drs. AAL. van der Vorst 
G.C. Ederveen 
Foto 's: Studio Verkoren , 
W.P.H. Metselaar, Gatsonides 
Vormgeving en Druk: 
Studicdruk Communicatie 

Informatie- en redactieadres: 
SWOV, Afdeling Voorlichting en 
Publiciteit, 
Postbus 170, 2260 AD Leidschendam. 
telefoon: 070-3209323. 
telefax: 0703201261. 

Overname van teksten uit dit blad is 
toegestaan met bron~rmeldlhg. 

• Aanvragen van publikatles 
De SWOV geeft onderzoekverslagen, 
consulten en brochures uit. Daarnaast 
publiceren SWOV -medewerkers 
regelmatig in tijdschriften en leveren zij 
bijdragen voor symposia en congressen. 
Hierover wordt in SWOVschrift bericht . 
De publikaties zijn bij de SWOV 
verkrijgbaar. Bij toezending wordt een 
acceptgirokaart bijgevoegd ter 
vergoeding van druk- en verzendkosten. 
De hoogte van deze vergoeding staat b " 
de berichten aangegeven. De publikaties 
zijn onder vermelding van S-52 
schriftelijk te bestellen bij de SWOV, 
Afdeling Voorlichting en Publiciteit, 
Postbus 170, 2260 AD Leidschendam. 
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Veiligheidseffecten van de invoe
ring van 100- en 120 km/uur-snel
heidslimieten op autosnelwegen. 
vervolg van de evaluatiestudie. 
Drs. A. Roszbach & A. Bbkpoel. 
R-91-95. 44 blz. f 17,50. 

Enquête onder rijbewijshouders. 
De Nederlandse bijdrage voor een 
internationale vergelijkende studie. 
Drs. A.D. Wittink. R-92-7. 28 blz . 
f 12,50. 

Beïnvloeding van het verkeersge
drag . Samenvatting van de inlei
ding en de discussie, alsmede 
conclusies van een themadag 
georganiseerd door de 
Hoofdafdeling Veiligheid van 
Rijkswaterstaat op 13 december 
1991 te 's-Gravenhage. 
Drs. A.D. Wittink. R-92-8. 28 blz. 
f 12,50. 

Analyse van de verkeersonveilig
heid van zware voertuigen 
J. van Minnen. R-92-9. 70 blz. 
f 20,- . 

Verkeersbeheersing en elektronica 
in het wegverkeer . Een consult 
naar aanleding van een door het 
Minister"Je van Verkeer en 
Waterstaat voorgeste ld basis
scenario . 
Ir. T. Heijer. R-92 -10. 25 blz. 
f 12,50. 

Het effect van motorvoertuigver
lichting overdag (MVO) op de ver
keersveiligheid in Nederland 
Drs. J E. Lindeijer & mr . P. 
Wesemann (red.) R-92-11. 34 blz. 
f 15,-. 

De veiligheid van de fiets in het 
wegverkeer . Een literatuurstudie 
als onderdeel A van het project 
'Veilige fiets en letselpreventie' 
van het Masterplan Fats. 
Ir. L.T.B . van Kampe'l1 R-92-12. 
54 blz . f 17 50 . 

Veilighe aseisen voor fletsen . 
Begeleidende nota Onderdeel 82 
van het project 'Veilige fiets en let 
selpreventle' van het Masterplan 
Flets. 
Ir. L.T .B . van Kampen . R -92-13 . 
8 blz .f 7,50 . 

Effecten van maatrege len ter 
bevordering van het gebruik van 
autogorde ls en kinderzitjes in per 
sonenauto 's . De mogelijke reduc -
t ie van de aanta llen slachtoffers in 
de jaren 1994 en 2000. 
Ing . C C. Schoon & ir . L :r B . van 
Kampen .R-92 -14 .42 blz .f 1750. 

Ongevallenonderzoek naar de 
invloed van het front van de per 
sonenauto op de letsel ernst van 
de fietser bij aanrijdingen. 
C.C. Schoon, A E.C. Harkema & 
PAG. Staal. R-92-15. 70 blz. 
f 20,- . 

De veiligheid van bermen en 
wegen. Een beschouwing van de 
stand van zaken. 
Ir . T. Heijer. R-92 -16.27 blz. 
f 12,50. 

Rijden onder invloed 'n Nederland, 
najaar 1991. Vers:ag van een 
onderzoek naar het a t:!:oholgebruik 
van automobilisten 'tu1 weekeind
nachten. 
M P.M. Mathijssen . R -91-20 . 
74 blz. f 20,-. 

Aanwezigheid en gebruik van 
autogordels en kinderzifps op de 
voor - en achterzitplaatsen van 
personenauto's In 1991. Een 
onderzoek naar de aanwezigheid 
en het gebruik van beveiligings
middelen door bestuurders en 
passagiers van personenauto's op 
wegen binnen en buiten de 
bebouwde kom. 
P.J.G. Verhoef & Ing. J.AG. 
Mulder. R-92-21. 97 blz. f 25,- . 

Ongevallen op kruisingen tussen 
spoorwegen en landwegen. Een 
aanzet tot een doelmatigheids
analyse. 
Ir. Fe . Flury. R-92-22. 17 blz . 
f 10,-. 

Effect van automatische waar
schuwing en toezicht op snelheid 
en ongevallen. Resultaten van een 
evaluatie-onderzoek in vier provin
cies. 
Ir. Oei Hway-liem & dr . P H Polak . 
R-92-23. 103 blz. f 30, -

Naar een duurzaam veilig weg ver -
keer; Nationale Verkeersveilig
heidsverkenning voor de Jaren 
1990/2010. 
M.J . Koornst ra , M P M . 
Mathijssen, JAG . Mulder , 
A.Roszbach & F.C.M . Wegman 
(red.) ISBN 90-801008-1 -1 . 
185 blz. f 25, -. 

Naar een duurzaam veilig wegve r
keer . In kort bestek . Nationale 
Verkeersveill'gheldsverkenning 
voor de jaren 1990/20 10 .21 b lz. 
gratis. 
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