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Bromfietsers en snorfietsers: 
grootste risicogroep in verkeer 
Aan het eind van de jaren veertig ont
stond de bromfiets. Voor een groot 
publiek steeg de behoefte aan mobi
liteit, maar velen beschikten nog niet 
over de mogelijkheden tot de aan
schaf van een auto. De bromfiets 
bood een goedkoop en handig dage
lijks vervoermiddel, voornamelijk 
voor volwassenen. Mede ten gevolge 
van gedaanteverandering en verbete
ring van de gebruiksmogelijkheden, 
steeg in de loop van der jaren de po
pulariteit van het nieuwe vervoermid
del. Het bromfietspark steeg van 
4000 stuks in 1949 tot 2.000.0000 in 
1970. Op dit moment is het bromfiets
park gedaald tot ongeveer 400.000; 
in veel gevallen rijdt men nu een auto 
waar vroeger de bromfiets de voor
keur genoot. 
In 1975 is de snorfiets geïntroduceerd. 
In het begin werd de snorfiets (waar
voor geen helmplicht geldt) voorna
melijk gebruikt door ouderen. Naar 
schatting is het aantal snorfietsen op 
dit moment ongeveer 100.000. In to
taal kent Nederland dus zo'n half ml
joen brom- en snorfietsen. 

Ij\ e populariteit van de brom- en 
~ snorfiets heeft vanuit het oog
punt van verkeersveiligheid wel zijn 
tol geë'st. t;} totaal ver bren s'nds 
de introduct'e 'n 1949 tot en met 
1991 ru'm 12 000 bromfietsers het 
leven. De ontwikke.ng van het aan 
tal doden houdt gel'ljke tred met de 
ontwikke Ing van het aantal brom -
fietsen. In 1990 vielen er onder de 
bromfietsers ongeveer 100 doden, 
waarvan ongeveer twee derde 'p'n
ger dan 25 jaar. 
Sinds 1975 waren er onder de 
snorfietsers in totaal ongeveer 80 
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doden te betreuren, waarvan onge
veer 60 ouder dan 65 jaar . De laat
ste paar jaar is het jaarlijks aanta I 
doden onder de snorfietsers onge
veer 15. Daarvan zijn er 10 ouder 
dan 65 jaar. 

• Risico 
Het absolute aantal doden onder 
een categorie weggebruikers is 
een maatstaf, maar veelzeggender 
is het risico om te overlijden dat 
wordt gelopen naar rato van het 
aantal afgelegde kilometers dat 
van het voertuig gebruik wordt 
gemaakt. 
Het risico voor bromfietsers is ho -
ger dan voor alle andere wijzen 
van verkeersdeelname: het risico 
voor bromfietsers en snorfietsers 
is driemaal hoger dan dat voor 
fietsers en zelfs tienmaal hoger 
dan voor automobilisten. Het risi
co voor snorfietsers is niet afzon -
derIijk bekend, maar ligt naar 
schatting tussen dat van bromf, et -
sers en van fietsers. 

• Recente ontwikkeling 
In 1990 was het totale aantal ge -
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wonde bromfietsers voor mannen 
8.312 en voor vrouwen 3.556. In 
1991 zijn deze aantallen gedaald 
naar respectievelijk 6.696 en 
2.935. Het totale aantal gewonde 
snorfietsers was in 1990 voor man
nen 270 en voor vrouwen 169. 
Deze aantallen zijn in 1991 geste
gen tot respectieve Ijk 358 en 251. 
Inmiddels is van alle slachtoffers 
de groep 15 tot en met 17 jaar ~ 
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groter dan de groep 65+. Twee
derde van de overleden snorfiet
sers is 65 jaar of ouder . 

• Probleem 
De cijfers over de veiligheid van 
bromfietsers zijn aanleiding om 
van een ernstig probleem te spre
ken. Bij een kleine groep bromfet 
sers is een groot deel van het pro
bleem te vinden: jongens van 16 
en 17 jaar . Algemeen wordt veron
dersteld dat deze groep hun brom
fiets opvoert en veel te hard rijdt . 
SWOV-metingen hebben uitgewe
zen dat deze groep inderdaad har
der rijdt dan andere bromfietsers. 
Meer algemeen kan gesteld wor
den dat het grote risico van jonge 
bromfietsers het resultaat is van 
gebrek aan ervaring en van jeugdi
ge overmoed. 
De veiligheid van de snorfiets lijkt 
een probleem te worden, tenzij er 
snel iets gedaan wordt. De toena
me van het aantal slachtoffers is in 
de eerste plaats het gevolg van 
een toename in gebruik. Dit komt 
voornamelijk door het aanbod van 
aantrekkelijke modellen, het ont
breken van een verplichting tot het 
dragen van een helm en (voor een 
kleine groep) de mogelijkheki het 
voertuig eenvoudig op te voeren . 

• Maatregelen voor bromfietseIS 
De volgende maatregelen zouden 
in aanmerking kunnen komen ter 
verbetering van de veilighei d van 
bromfietsers. 
1.Maatregelen tegen het opvoeren 

door middel van het houden van 
politiecontroles met mobiele ver
mogenstestbanken. De wet 
schrijft voor dat bromfietsen en 
snorfietsen zo gebouwd moeten 
zijn dat zij niet of moeilijk opge
voerd kunnen worden. De type
keuring van de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer ziet daarop toe. 
Die procedure zou zodanig ver
anderd kunnen worden, dat het 
achteraf mogelijk is een type
goedkeuring in te trekken als in 
de praktijk blijkt dat een type 
veelvuldig wordt opgevoerd. 
Waarschijnlijk zal dit voor hande
laren en fabrikanten aanleiding 
zijn om tot aanvu lende zelfregu
Ier hg te bes w ten. 

2 Jnvoering van een volledig theo
rie - en prakt')kexamen met bij
behorende op e·ding. Hiermee 
kan het gebrek aan ervaring 
worden opgevangen. Een bijko
mend gevolg kan z ijl dat een 
aantal toekomstige bromfietsers 
de drempe lvan opelding en 
examen bifvoorbaat te hoog 
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v'ndt envan het gebruik van de 
bromfiets afz'et . 

3.Verhoging van de minimum leef
tijd van 16 naar 18 jaar. Deze 
maatrege I is het meest ingrij
pend en za I a leen dan serieus 
overwogen worden als 16- en 
17 -jarigen vo\l:joende andere 
mogelïj<heden overhouden om 
zich te verplaatsen, bijvoorbeeld 
met een snorf ets in aangepaste 
vorm , per fiets, openbaar ver
voer of door het meerijden met 
anderen . 

Als gevolg van deze laatste twee 
maatregelen wordt het mogelijk de 
bromfiets binnen de bebouwde 
kom een plaats te geven als motor
voertuig met dezelfde regels voor 
plaats op de weg en voorrang en 
daarom ook met dezelfde maxi
mum sne heid van 50 km/uur. 
Buiten de bebouwde kom blijft de 
bromfiets angzaam verkeer. Op 
deze man'er vervalt binnen de be
bouwde kom de hinder die fietsers 
hebben van bromfetsers. Ook een 
aantal m·svers·tmden tussen brom-

Helft snorfietsers en driekwart 
van bromfietsers rijdt te snel 
Regelmatig dUiken er in de media beo 
richten op dat bromfietsers en snor
fietsers zich niet aan de geldende 
maximum snelheid zouden houden. 
Bovendien wordt er in die berichten 
gesuggereerd dat veel snorfIetsers, 
met name door dat gedrag, vaak bij 
ongevallen betrokken zouden zijn. 
Omdat feitelijke gegevens ontbraken 
heeft de SWOV een pilotmeting uitge
voerd naar de rijsnelheden van snor · 
en bromfietsers. 

~ edurende een aantal dagen 
~ werden snelheden gemeten 
op tijden waarop verwacht kon 
worden dat de meeste snorfietsen 
en bromfietsen op de weg zijn. 
Uit de metingen blijkt dat de maxi
mum snelheid van 25 km/uur die 
voor snorfietsen zowel binnen als 
buiten de bebouwde kom geldt, 
door 48% van de berijders wordt 
overschreden . Dit betreft dan voor -

, al jongere mannelijke bestuurders . 

Vrouwen lijken (n het algemeen 
een wat gematigder snelheidsge
drag te vertonen. 
Op wegen binnen de bebouwde 
kom mag met een bromfiets niet 
sne Ier worden gereden dan 30 
km/uur. Uit metingen b Ijkt dat 
72% van de berijders die limiet 
overschr'jdt , waarvan 15% met 
meer dan 15 km/uur . Onder de 
overtreders is geen duidelijk onder
scheid tussen mannen en vrouwen . 
Het merendee I (75%) van de brom 
fietsers die binnen de bebouwde 
kom zï,., waargenomen was jonge r 
dan 20 jaar',77% van hen reed 
sneller dan toegestaan', en 10% 
met meer dan 10 km/uur. 
Personen ouder dan 20 jaar zijn in 
het algemeen iets gematigder . 
Op wegen bUiten de bebouwde 
kom, waar de limiet 40 km/uur is, 
is het percentage overtreders 
20%, (18% van de vrouwen en 
22% van de mannen) ; 15% doet 
dat met niet meer dan 5 km/uur . 
De leeftijdsverde Ing van bromfiet
sers op wegen buiten de bebouw -
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fietsers en automobilisten kunnen 
tot het verleden behoren. 
Bovendien wordt de bromfiets 
aantrekkelijker voor andere leef
tijdsgroepen. 

• Maatregelen voor snorfietsers 
De volgende maatregelen zouden 
in aanmerking kunnen komen ter 
verbetering van de veiligheid van 
snorfietsers. 
1.Maatregelen tegen het opvoeren, 

zoals die ook voor bromfietsen 
ingevoerd zouden kunnen wor 
den. 

2.De mogelijkheid vrijwillig een op
leiding te volgen 

3.Het bevorderen van het vrijwillig 
dragen van een helm. 

4. Het stellen van verdergaande 
eisen aan het voertuig, zodat de 
snorfiets alsnog wordt wat de 
bromfiets geweest is: een fiets 
met hulpmotor. 

• De verkeersveiligheid van 
bromfietsen en snorfietsen. 
Drs. P.C. Noordzij & ·lng. JAG. 
Mulder. R-92-31. 21 blz. f 12,50 

de kom w'IJd niet veel af van die 
daarbinnen: 73% is jonger dan 20 
jaar . 

• Conclusie 
Geconcludeerd mag worde ndat 
zowel onder de bromfietsers op 
wegen binnen de bebouwde kom 
als onder de snorfietsers sprake 
lijkt te zIJn van een aanzien Ijk aan
tal overtreders. 
Ook IS vastgesteld da't3% van de 
bromfietsers geen gebr LI'k maakte 
van de he4n . Op een uitzonder'hg 
na gebeurde dat Ults l!Jitend binnen 
de bebouwde kom. 
Het verdient aanbeveling een der
gelijk onderzoek op wat grotere en 
meer lande Ijk gespreide schaal te 
herhalen . 

• Snelheidsgedrag van 
gemotoriseerde tweewielers. 
Een pilotstudie naar de rijsnel
heden van snorfietsers en 
bromfietsers. 
Ing. JAG. Mulder. R-92-32. 
37 blz. f 15,-

SN Cl,! SCHRIFT 53 

Veilig op de fiets in Amsterdam 
Op initiatief van de Gemeentepolitie 
Amsterdam is een campagne opgezet 
met het motto 'Veilig op de fiets'. Het 
doel van de campagne is de veilig
heid van de fietser te bevorderen 
door middel van een doelgericht po 11-
tietoezicht, het realiseren van infra
structurele voorzieningen en het re • 
aliseren van een gedragsverandering 
zowel bij de fietser als bij het sne I· 
verkeer. 

On de campagne wordt getracht 
een partnerschap te creëren 

tussen fietser en politie. Er wordt 
uitgegaan van een ruilovereen
komst, waarbij het ruilen op basis 
van vrijheid en gelijkheid plaats
vindt en de betrokken partijen er 
alleen 'beter' van worden. De poli
tie zal, samen met de gemeente, 
de fietsers aanb'eden dat ze min-

der h'lnder en gevaar zullen onder
v'lnden van automobil isten die op 
f'IE~tsroutes fout parkeren of door 
rood licht r'Uden. Daartegenover 
wordt van de fietsers gevraagd om 
zich zelf ook beter aan de verkeers
regels te houden; het gaat daarbij 
vooral om het stoppen voor rood 
licht en het voeren van fietsverlich
ting. De politie zal gaan optreden 
tegen overtredingen van automo
bilisten en fietsers. In overleg met 
de gemeente wordt bezien welke 
fietsvoorzieningen geoptimaliseerd 
kunnen worden. Door middel van 
lokale publiciteit wordt bekendheid 
gegeven aan de campagne. De 
campagne wordt geëvalueerd 
door de SWOV, in samenwerking 
met de Rijksuniversiteit Leiden en 
bureau Goudappel Coffeng. De 
eerste resultaten worden medio 
1993 verwacht . 
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Onderzoek naar ongevallen met ernstige afloop in 
West-Zeeuwsch-Vlaanderen 
In 1991 heeft de SWOY een verkeers
ongeva lenanalyse voor de provincie 
Zeeland Uilgevoerd. Uit deze analyse 
bleek dat van alle verkeersslachtof
fers in de provincie Zeeland, 32% in 
Zeeuwsch-Ylaanderen wordt geregi
streerd. Bovendien blijkt er sPrake te 
zijn van een negatieve ontwikkeling 
van de verkeersonveiligheid In 
Zeeuwsch-Ylaanderen. Deze negatie
ve ontwikkeling heeft zich in 1991 
doorgezet, met name ten aanzien van 
de dodelijke ongevallen. Op grond 
van deze gegevens heeft het Regio· 
naai Orgaan Yerkeersveiligheld Zee
land voorgesteld om een nader onder
zoek in te stellen naar de situatie in 
Zeeuwsch-Ylaanderen. De provincie 
Zeeland en Rijkswaterstaat directie 
Zeeland hebben op basis Van een 
door de SWOY opgesteld analyse
schema 133 processen-verbaal en 
ongevallenregistratieformulieren 
doorgenomen van ongevallen uit de 
periode 1988-1991. 

Ij\ e voor dit onderzoek gehan
':.I teerde methode is nog niet 
eerder in deze vorm toegepast. 
Uitgangspunt is een systematische 
wijze van raadplegen van proces
sen-verbaal en verkeersongeval
lenregistratieformulieren, Met be
hulp van deze methode is het mo
gelijk om veel informatie over het 
verloop en de plaats van het onge
val en de betrokkenen op te sporen 
die niet of niet gemakkelijk in de 
bestaande bestanden is terug te 
vinden, Hierdoor wordt het moge
liJk tot een indeling in typen onge 
vallen te komen, die inzicht biedt 
in de mogelijke oorzaken van het 
ontstaan van die ongevallen en 
tamelijk concrete maatregelen die 
getroffen kunnen worden om deze 
te voorkomen, 

• Resultaten 
Uit de analyse volgen de twee be
langrijkste typen ongevallen', onge
vallen waarbij een auto van de 
eigen weghelft raakt en ongeva Il:m 
op kruispunten, 
Bij bestudenhg van de eerste 
groep ongevallen valt op dat vee I 
ongevallen plaatsvonden 'n een 
bocht naar links, Wanneer het ver -
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volg van het ongeval bekeken 
wordt valt op dat er vaak sprake 
was van vrijwel hetzelfde patroon: 
op de een of andere wijze raakte 
he't voertuig rechts van de weg af 
'n de berm, de bestuurder probeer
de door tegen te stu ren weer de 
weg op te komen, dit m'rslukte, 
schoot daarbij naar links, en kwam 
uite'ndelijk aan de I'lnkerkant van 
de weg tot stilstand . In de meeste 
gevallen was er sprake van te wei
n'~ aandacht voor de r'gtaak, In 
sommige gevallen speelde een te 
hoge sne heid mede een rol. 
Het merendeel van de kruispunt
ongevallen gebeurde op kruisingen 
die met voorrangstekens zijn gere
geld, Daar gebeurde het vaak dat 
een bestuurder van een auto of 
een fietser uit een z'jweg recht
door de hoofdweg overstak en 
vervolgens van rechts werd aan
gereden, Opva lend daarbij is dat 
de overstekende autobestuurders 
de auto's van rechts niet hebben 
gezien , terwi J de autobestuurders 
die van rechts kwamen de over
stekers in het algemeen wel zagen, 
maar veronderstelden dat deze 
wel zouden reageren, Bij deze 
laatste groep ongevallen waren 
re BI1ef veel ouderen betrokken, 

• Maatregelen op korte termijn 
Mogelijke maatregelen die in West
Zeeuwsch-Vlaanderen genomen 
kunnen worden liggen op het 
gebied van infrastructurele aan
passingen, zoals het plaatsen van 
bermbeveiligingsconstructies en 
het signaleren van bochten, maar 
ook op het gebied van educatie en 
voorlichting over het kïj<gedrag bij 
het oversteken van kru'spunten, 
over rijden bij nacht en het propa
geren van senioren ritten en gericht 
politietoezicht. 

• Maatregelen op langere 
termijn. 
Bij meer lange-termijnontwikkelin
gen kan gedacht worden aan de 
aanpassing van de wegenstruc
tuur, passend in de ontwikkelingen 
op het gebied van een duurzaam 
veilig verkeerssysteem, heen 
duurzaam veilige verkeersstruc
tuur vereist elk wegtype een vorm 
geving die optimaal tegemoet 
komt aan de functie-eisen 
(stroomfunctie, ontsluitingsfunctie , 
erf- en verblijfsfunctie), maar die 
bovendien een optimale veiligheid 
garandeert, 
Over de huidige structuur van het 
wegennet in West-Zeeuwsch-
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Vlaanderen kan het volgende ge
zegd worden. De kencijfers die 
landelijk zijn vastgesteld voor 
autosnelwegen, autowegen, we
gen met vrijliggende fietspaden en 
wegen voor alle verkeer buiten de 
bebouwde kom, worden uitgedrukt 
in het aantalletselongevallen per 
afgelegde motorvoertuigkilometer. 
Deze 'risicocijfers' per wegtype 
zijn toegepast op het wegennet 
buiten de bebouwde kom van 
Zeeuwsch-Vlaanderen, waar auto
snelwegen overigens geheel ont
breken. De conclusie luidt dat het 
wegennet in Zeeuwsch-Vlaan
deren verbeterd zou kunnen wor
den, zodanig dat het voldoet aan 
de eisen die gesteld worden voor 
de functies die het vervult. Wan
neer dan 30% van het totale aan
tal motorvoertuig kilometers buiten 
de bebouwde kom op een auto
snelweg terecht komt en ongeveer 
40% op een autoweg, dan is een 
reductie in het aantal Ietselonge
va len en s Bchtoffers te verwach
ten van bïna één derde . 

• Onderzoek naar ongevallen 
met ernstige afloop in West
Zeeuwsch-Vlaanderen met be
hulp van processen-verbaal en 
verkeersongevallenregistratie
formulieren. 
Drs. M.P. Hagenzieker & drs. 
P.C. Noordzij. R-92-34. 31 blz. 
f 15,-
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Voor alle veiligheid 

I
n 1990 is door een aantal onderzoekers op het gebied van de verkeers
veiligheid een boek gepubliceerd onder de titel 'Voor alle veiligheid'. 
Het boek bevat twintig hoofdstukken over diverse onderwerpen. 

Grote en kleine maatregelen passeren de revue en aangegeven wordt 
welke bijdrage die maatregelen aan de verkeersveiligheid hebben gehad. 
Maar ook naar de toekomst wordt gekeken. Zijn er verbeteringen mogelijk 
en welke maatregelen zijn daartoe aan te bevelen. Suggesties voor een 
betere inrichting van onze wegen en verbeteringen van voertuigen zodat 
verkeersdeelnemers veiliger aan het verkeer kunnen deelnemen, maar ook 
maatregelen om mensen beter toegerust aan het verkeer te laten deelne
men. 
'Voor alle veiligheid' probeert de verkeersonveiligheid in al haar aspecten 
te beschrijven; niet alleen vanuit de techniek, niet alleen vanuit gedragswe -
tenschappelijke, juridische of medische invalshoek, niet alleen vanuit orga -
nisatorisch perspectief. Verkeersonveiligheid is een probleem waarbij een 
aanpak vanuit verschillende vakgebieden tegelijk nodig is; dit boek be
handelt dit probleem als zodanig. 
Het boek is bedoeld voor iedereen die beroepsmatig met verkeersveilig
heid bezig is, maar ook voor hen die slechts zijdelings met deze problema
tiek worden geconfronteerd. De brede en toegepaste opzet maakt dit boek 
ook geschikt voor allen die wat meer willen weten over de aanpak van de 
verkeersonveiligheid. Kortom dit boek mag niet ontbreken in uw boeken
kast. 

De SWOV heeft voor belangstellenden een interessant aanbod. 
U kunt exemplaren van 'Voor alle veiligheid' bestellen voor de prijs van 
f 15,- per stuk. Bestellingen richten aan: SWOV, afdeling Voorlichting en 
Publiciteit, Postbus 170, 2260 AD Leidschendam. Het boek wordt u toege
zonden met acceptgiro. 
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Mobiliteit en verkeersveiligheid 
Het Structuurschema Verkeer en Ver
voer (SVV 11) bevat naast taakstellin
gen op het terrein van de mobiliteit, 
ook een taakstelling op het gebied 
van de verkeersonveiligheid in het 
jaar 2010: 50% minder verkeersdoden 
dan in 1985, en 40% minder gewon
den. Het SVV onderstreept de samen
hang van mobiliteit en verkeersonvei
ligheid. 

A et probleem echter is dat we 
W de relatie tussen mobilite't en 
de onveiligheid niet voldoende 
kennen. Om inzicht te krïgen in de 
relatie tussen mobiliteit en ver 
keersonveiligheid heeft Rijkswater -
staat de SWOV verzocht een prog
nosemodel te ontwikkelen. 
Daarmee moeten op macronivea u, 
zowel op korte als lange termijn, 
schattingen gemaakt kunnen wor
den van de ontwikkeling van de 
verkeersonveiligheid en van de ge
volgen die veranderingen 'h de 
mobiliteit zullen hebben. 

• Project mobiliteit en veiligheid 
In het SWOV-onderzoekproject 
'Mobiliteit en veiligheid' wordt ge
tracht verbanden te leggen tussen 
de omvang van de mobiliteit en de 
wijze waarop deze zich manifes
teert, en de omvang van de ver
keersonvei Ibheid en de verdeling 
over verschillende aspecten daar
van · De SWOV heeft on engs drie 
deelonderzoeken in di t project 
afgerond · 

• Verkeersveiligheidsmodule 
INRO-TNO en IWS hebben in 
1988 voor het mobiliteitsbeleid en 
de evaluatie hiervan een mobili
teitsverkenner ontwikkeld. Met be
hulp van dit rekenmodel kan voor 
een bepaald jaar een prognose 
geleverd worden voor de mobili
teit, gegeven ongewijzigd beleid of 
gegeven een bepaalde set van 
maatregelen. Het is echter niet 
voldoende de effecten van maat
regelen op de mobiliteit te kennen. 
Deze maatregelen moeten ook 
worden afgewogen tegen onder 
meer de effecten op de veiligheid. 
Er is dus behoefte aan een ver
keersveiligheidsmodule die aan de 
mobiliteitsverkenner gekoppeld is. 
Met de ontwikkeling van zo'n 
module wordt beoogd een instru
ment in handen te krijgen waar
mee voldoende betrouwbare prog
noses kunnen worden gegeven 
van de aantallen slachtoffers in 
verschillende categorieën ver
keersongevallen die horen bij de 
mobiliteitsprognoses voor het 
prognosejaar. De SWOV is nage
gaan hoe zo'n verkeersveiligheids
module er uit zou moeten zien. 

• Prognosemodel 
Naast het ontwikkelen van de ver
keersveiligheidsmodule die de ver
keersonveiligheid over een wat be
perkter prognosetijdvak kan bere
kenen, is ook gevraagd om een 
prognosemodel te ontwikkelen dat 
verkeersveiligheidsprognoses kan 
~veren op een wat engere termijn . 
Hiervoor is nodig dat een funda
menteler inzicht ontstaat in de ont
wikkeling van de onveil"gheid en in I 

de relatie tussen onveligheid en 
mobiliteit. Ook de mate van diffe 
rentiatie en deta11ering moet groter 
zijn dan bij de veilighe·t:lsmodule. 
Daartoe dienen andere mobiliteits -
model en te worden aangespro-
ken, met name he tlande'ljk-mode '" 
systeem en het nieuwe regionaal 
model. De SWOV heeft onder -
zocht welke bas Ï3concepten voor 
de verkeersveiligheid aan de prog
nosemethodiek ten grondslag die
nen te liggen en hoe een en ande r 
kan worden uitgewerkt. 

• Tijdsduur als wegingsfactor 
Verkeersonveiligheid is een pro -
dukt van mobiliteit en risico · 
Voorspellingen van de verkeerson -
veiligheid worden in het algemeen 
uitgedrukt in voertuigkilometers of 
personenkilometers. Voor de ver -

ta Il'lg naar ongevallen of slachtof
fers wordt geb lIJ k gemaakt van 
rafe 5 tussen deze grootheden. 
Deze rafb's ,die vaak met het be
grip 'ris'co ' aangeduid worden, 
hebben dus een afstandsmaat in 
de noeme ~ Deze noemer fungeert 
als een normeringsgrootheid, 
waardoor de onveTgheid tussen 
verschllende groepen gecorri
geerd wordt door de blootstelling 
aan gevaar, aan exposit~. Voor de 
mate van blootstelling aan gevaar 
wordt de afgelegde afstand in het 
verkeer gebruikt. Bij risico-onder
zoek buiten de verkeersonveilig
heid wordt veel vaker gebruik 
gemaakt van de hoeveelheid tijd 
waarin iemand aan een bepaald 
gevaar blootgesteld is geweest om 
een maat voor het risico te krijgen. 
Aan de hand van een korte litera
tuurstudie is de factor tijd als mo
gelijke maat voor het risico nader 
bekeken. Afstand en tijd zijn met 
betrekking tot snelheid geen onaf
hankelijke grootheden. Door te 
kiezen voor een ander vervoermid
del, waarmee een grotere snelheid 
bereikt kan worden, kan binnen 
dezelfde hoeveelheid tijd een gro
tere afstand afgelegd worden. De 
grotere snelheid kan een grotere 
kans op ongevallen betekenen, 
maar vaak zijn voor zo'n sneller 
vervoermiddel condities gescha
pen waardoor de risico's weer 
kleiner worden. Om de hiervoor 
bedoelde prognoses voor de ver
keersonveiligheid te kunnen ma
ken zijn ook prognoses noodzake
lijk over de bifbehorende risicoma
ten. Daarbij zal ook een analyse 
behoren van de ontwikkeling van 
d ~ maten ln het verleden. 

• "biliteit en veiligheid I 
De ontwikkeling van een ver
keersveiligheidsmodule bij de 
INRO-TNO/IWS-moba~'ltsver 
kenner. 
Ir. F.C. Flury. R-92-26. 66 blz. 
f 20,-

• Mobiliteit en verkeers
veiligheid 11 
De ontwikkeling van een 
prognosemodel. 
J.M.J. Bos. R-92-27. 47 blz. 
f 17,50 

• Mobiliteit en verkeers
veiligheid 111 
Tijdsduur als wegingsfactor 
voor verkeersonveiligheid. 
F. Poppe. R-92-28. 18 blz. 
f 10,-
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Verkeersonveiligheid 1992 
Vanaf heden zult u 'n elke uitgave 
van SWOVschrift de cijfers aan
treffen van de verkeersongeval en 
op de openbare weg, zoals die op 
het moment van pub Ikatie bekend 
zln . 
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Onderstaand ziet u de ontwikke
ling van het aantal verkeersdoden 
en de verkeersgewonden die in 
een ziekenhuis werden opgenomen 
vanaf 1988. In de linker kolommen 
staan de maandelijkse cijfers. De 
cumulatieve cijfers vindt u in de 
middelste kolommen en de voort
schrijdende totalen over de afgelo
pen 12 maanden staan in de rech
ter kolommen. Bijgaande diagram
men, vanwege de vorm Z-diagram
men genoemd geven de cijfers 
grafisch weer. De lijn die bijna pa
rallel aan de horizontale as loopt 
geeft de maandelijkse cijfers weer,' 
de lijn dwars over de grafiek geeft 
de cumulatieven weer en de bijna 

1-' . , o 
jan, febr . maart apnl me, jUni Juli aug, sept okt, nov, dec, jan febr maart april me, JUni jul,' aug, sept okt , nov , dec , 

Verkeersdoden 

Maandelijkse cijfers 

1992 1991 1990 1989 

jan 100 118 143 145 
febr 90 64 109 90 
maart 90 105 122 88 
april 110 102 99 112 
meI 105 110 119 124 
juni 125 116 108 127 
juli 135 116 144 
aug 120 112 127 
sept 126 93 137 
okt 101 123 139 
nov 99 141 112 
dec 85 91 111 

1992 voorlOPige ci]1ers 
1991 - definitieve cl~ers 

horizontale lijn boven in de grafiek 
geeft de voortschrijdende totalen 
over de afgelopen 12 maanden 

Cumulatieve cijfers 

1988 1992 1991 1990 1989 1988 

132 95 118 143 145 132 
116 185 182 252 235 248 
108 275 287 374 323 356 
104 385 389 473 435 460 
110 490 499 592 559 570 
98 615 615 700 686 668 

103 750 816 830 771 
104 870 928 957 875 
119 996 1021 1094 994 
135 1097 1144 1233 1129 
105 1196 1285 1345 1234 
132 1281 1376 1456 1366 

1992 voorlopige d~ers 
1991 - defin~eve CI~ers 

weer. De blauwe lijn geeft de situ
atie in 1991 weer. De zwarte stip
pellijn betreft 1992. 

Voortschrijdende totalen 

1992 1991 1990 1989 1988 

1258 1351 1454 1379 1505 
1284 1306 1473 1353 1524 
1269 1289 1507 1333 1538 
1277 1292 1494 1341 1534 
1272 1283 1489 1355 1531 
1281 1291 1470 1384 1475 

1310 1442 1425 1445 
1318 1427 1448 1423 
1351 1383 1466 1421 
1329 1367 1470 1393 
1287 1396 1477 1358 
1281 1376 1456 1366 

Zoals in de grafiek te zien is wijken de cijfers van het aantal verkeersdoden in 1992 nauwehjks af ten opzichte van die in 1991. 

In ziekenhuis opgenomen verkeersgewonden 

Maandelijkse c ijfers CumulatIeve cijfers Voortschrijdende totalen 

1992 1991 1~ 1989 1988 1992 1991 1990 1989 1988 1992 1991 1990 1989 1988 

Jan 825 1047 992 1027 1139 825 1047 992 1027 1139 11798 13707 13625 13532 14147 
febr 825 690 1 Q;2 904 1071 1650 1737 2044 1931 2210 11933 13345 13773 1~ 14391 
maart 900 1004 1165 1104 1170 2550 2741 3209 3035 3380 11829 13184 13834 13299 14615 
april 1000 1072 1139 1063 1078 3550 3813 4348 4098 4458 11757 13117 13910 13284 14539 
mei 1175 1016 1328 1301 1290 4725 4829 5676 5399 5748 11916 12805 13937 13295 14614 
juni 1150 1056 1246 1317 1130 5875 5885 6922 6716 6878 12010 12615 13866 13482 14419 
juli 1070 1202 1137 1078 6955 8124 7853 7956 12483 13931 13541 14144 
aug 1067 1170 1078 1063 8022 9294 8931 9019 12380 14023 13556 14019 
sept 1142 1177 1277 1211 9164 10471 10208 10230 12345 13923 13622 13831 
okt 974 1176 1277 1228 10138 11647 11485 11458 12143 13822 13671 13736 
nov 1005 1122 1141 1104 11143 12769 12626 12562 12026 13803 13708 13579 
dec 877 883 1034 1082 1~0 13652 13660 13644 12020 13652 13660 13644 

Zowel de maandelijkse cijfers als de cumulat1i:tve cijfers van het aantal verkeersgewonden dat In een ziekenhuis werd opgenomen w'lken in 1992 nauwe liks 
af ten opzichte van 1991. Wel is er een afwijkIng te zien bij het twaalfmaandelijks voortschri Ilend totaal. ort betekent dat de voortschrijdende totalen slilds 
1991 een dalende lijn vertonen. 

--- ---- - ---- ----
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Korte berichten over Swov-publikaties 
• Rijsnelheden In de bebouwde 
kom 
Vanuit het landelijk beleid bestaat 
behoefte aan een beeld van rij
snelheden binnen en bulten de 
bebouwde kom. Vooral wil men 
weten in welke mate de limieten 
worden overschreden en hoe de 
rijsnelheden zich in de tijd ontwik
kelen. Het is daarbij van belang 
dat de metingen systematisch en 
op uniforme en consistente wijze 
worden uitgevoerd. Omdat er in 

...... ti·· • •• •• I ...... : •• •••• • ••••••••• II -ft : rt 
SWOVschrift is het elk kwartaal 
verschijnend bulletin van de Stichthg 
Wetenschappelijk Onderzoek 
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 
Foto's: Studio Verkoren 
Vormgeving en Druk: 
Studiodruk Communicatie 

Informatie- en redactieadres: 
SWOV, Afdeling Voorl'chting en 
Publiciteit, 
Postbus 170, 2260 AD Leidschendam . 
telefoon: 070-3209323. 
telefax: 070-3201261. 

Overname van teksten Uit dit blad is 
toegestaan met bronvermelding . 

• Aanvragen van publikaties 
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 PJ bflkaties zijn bij de SWOV 
verkrijgbaar. Bij toezending wordt een 
acceptg'lrokaart b'ljgevoegd ter 
vergoeding van druk- en verzendkosten. 
De hoogte van deze vergoeding staat bij 
de berichten aangegeven. De publikaties 
zijn onder vermelding van S-53 
schriftefIjk te bestellen bij de SWOV, 
Afdeling Voorlichting en PubliCiteit, 
Pcstbus 170, 2260 AD Leids::hendam. 
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de praktijk nagenoeg geen syste
matische snelheidsmetingen bin
nen de bebouwde kom zijn ver
richt, heeft de Hoofdafdeling 
Verkeersveiligheid van Rijkswa
terstaat de SWOV opdracht ver
leend een eerste pIlotmeting in 
een middelgrote gemeente uit te 
voeren (R-91-86). R-92-29 is een 
vervolg hierop en geeft een over
zicht van de variatie in snelheid op 
wegen van verschillende orde, 
afhankelijk van kenmerken als dag 
van de week, periode van de dag 
en verkeersintensiteit. 

• Evaluatiemethode AVOC-maat
regelen 
In 1979 is de handleiding 'Aanpak 
verkeersongevallenconcentraties' 
van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat verschenen. Deze 
handleiding heeft de afgelopen 
twaa f jaar de onderbouwing gege
ven voor de aanpassing van vele 
onve11ge lokaties ,zowe Ibinnen 

als bulten de bebouwde kom. Het 
effect van deze aanpassingen op 
de verkeersonve'llgheid is nog niet 
vastgesteld. De Diens tVerkeers
kunde heeft de SWOV gevraagd 
hiervoor een evaluatiemethodiek 
te ontwlkke en d'e gebru'kt kan 
worden door de wegbeheerders 
en hun adviseurs. Deze methodiek 
zou onderdeel kunnen gaan uitma
ken van de vernieuwde AVOC
handleiding. Het wordt voor de 
verschillende beleidsniveaus een 
instrument waarmee door terug
koppeling naar de resultaten een 
beter inzicht kan ontstaan in de 
werkelijke effectiviteit van de 
getroffen maatregel. Om een der
gelijk gebruik te vereenvoudigen 
en de nodige hulpmidde en daarb!lj 
te kunnen aanreiken, is het 
gewenst de methodiek in een (per 
sonal) computerprogramma vorm 
te geven . De SWOV heeft een 
draaiboek daarvoor ontwikkeld. 
(R-92-33) 

Verschenen in het 
derde kwartaal van 1992 
De verkeersonveiligheid in 1989; 
Een kwantitatieve beschrijving van 
de verkeersonveiligheid in 1989. 
R-90-59. 109 blz. f 30,-. 

Tegenstraalverlichting 'h tunnels; 
Een overz'cht van de beschikbare 
I'teratuur. 
Dr. Ir. D.A. Schreuder. R-91-96. 
98 b'lz. f 25, -. 

Jaarverslag 1991 . Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersve'llghe'ö SWOV. R-92-1. 
72 blz. gra ts. 

Research Activitl9S 1990/1991. 
68 blz· gratis 

Mathematische simu aties van 
flankbotsl'ngen van personen
auto's met fie'\;ers', Ontwikkeling 
van een bij dergelijke botsingen 
'ideaal ' autofront. Ir. J . van der 
Sluis & ir · L.T B . van Kampen. 
R-92-24. 68 blz · f 17,50. 

Rijden onder invloed In de provin
cie Noord-Brabant 1991/1992,' 
Evaluatie van de alcohol campagne 

1991-1992 van het Reg't:>naal 
Orgaan voor de Verkeersveilig
heid. M.P.M. Mathijssen. R-92-25. 
38 blz. f 15,-. 

Mobiliteit en veiligheid I,' De ont
wikkeling van een verkeersveilig
heidsmodule bij de INRO
TNO/IWS-mobiliteitsverkenner. 
Ir, F.C. Flury. R-92-26. 66 blz. 
f 20,-

Mobiliteit en verkeersveiligheid 11; 
De ontwikkeling van een progno
se-model. 
J.M.J. Bos. R-92-27. 47 blz. 
f 17,50. 

Mobiliteit en verkeersveiligheid 111 ; 
Tijdsduur als wegingsfactor voor 
verkeersonveiligheid. 
F. Poppe. R-92-28 · SWOV, 
Leidschendam, 1992. 18 blz · f 10, -

Rijsnelheden op verkeersaders in 
de bebouwde kom 11; 
Verkennende analyse van de pilot 
metin9 in de gemeente Ede · 
Ir · Oei Hway-liem. R "92-29 .43 blz · 
f 17,50. 
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