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Wat is en doet de SWOV? 

De Sticht'ng Wete;rl:lchappe Ijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV is 
in 1962 opgericht. Z J heeft tot taak, op grond van wetenschappelijk 
onderzoek aan de overheid gegevens te leveren voor maatregelen ter 
bevordering van de verkeersveiligheid. De kennis uit dit wetenschap
pelijk onderzoek wordt door de SWOV verspreid via eigen publikaties, 
artikelen in vaktijdschriften, lezingen, voorlichtingsfilms, een mobiele 
expositie en de massamedia. 
Het bestuur van de SWOV bestaat uit vertegenwoordigers van 
verscheidene ministeries, van het bedrijfsleven en van belangrijke 
maatschappelijke instellingen. 

De brochure Verkeersveiligheid in 
woongebieden is samengesteld 
door de afdeling Voorlichting en 
wetenschappelijke redactie van de 
SWOV (M .P.M.Mathijssen), in 
samenwerking met de SWOV
onderzoekers ir.S.T.M.C.Janssen, 
drs.J.H.Kraay en ir.F.C.MWegman. 
De brochure is verkrijgbaar bij de 
SWOV, Postbus 170, 2260 AD 
Leidschendam. Of telefonisch: 070 -
209323 . 
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Voorwoord 

De verkeersveiligheid in 
woongebieden staat in Nederland 
sterk in de belangstelling. Daarbij 
wordt steeds meer erkend, dat het 
bestrijden van de verkeersonvei Ig -
heid geen doelstelling op zich kan 
zijn. Het gaat om de totale leefbaar 
heid van een wijk of buurt, waarvan 
de verkeersveiligheid slechts één 
- zij het zeer belangrijk - aspect is. 
Ook in het experimenteerbeleid van 
de overheid komt dat duidelijk tot 
uiting. Een voorbeeld daarvan is het 
demonstratieproject "Herindeling en 
herinrichting van stedelijke 
gebieden". In het kader van dit 
project zijn in Eindhoven en Rijswijk 
demonstratiegebieden aangewezen, 
die zijn ingedeeld in verkeersruimten 
en verblijfsgebieden. Vervolgens zijn 
er diverse maatregelen genomen om 
de leefbaarheid te verbeteren. Door 
middel van wetenschappelijk 
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o rcIerzoek wordt er vastgeste!tl, 
welke effecten de versch·"lende 
maatrege!~n hebben op de 
verkeersc·rculatie, de verkeers 
ve",lgheid, het mil eu, sociaal
economische aspecten en het 
gebruik &-n de beleving van de 
openbare ru·mte. 

De grote belangstelling voor de 
verkeersveiligheid in woongebieden 
en het beschikbaar komen van 
resultaten uit verschillende 
Nederlandse experimenten waren 
voor de SWOV aanleiding om haar 
brochure Verkeersveiligheid in 
woongebieden te actualiseren en 
meer toe te spitsen op de 
Nederlandse situatie. 
De brochure is in 1980 voor het 
eerst verschenen als een samen
vatting van het OESO-rapport Traffic 
safety in residential areas. Dit 

rapport bevat een overzicht van de 
verkeersveiligheidsproblemen in de 
woongebieden van verscheidene 
westerse landen, van de maat
regelen die er genomen zijn en van 
hun effecten. De brochure vond 
gretig aftrek bij particulieren, 
buurtcomités en overheidsinstanties 
die zich bezig houden met de 
verkeersonveiligheid in steden en 
dorpen. 
Voor degenen die na het lezen van 
de brochure behoefte hebben aan 
diepgaander informatie , is achterin 
een lijst van relevante SWOV
publikaties over het onderwerp 
opgenomen. De desbetreffende 
rapporten zijn tegen vergoeding 
verkrijgbaar bij de SWOV. 

Leidschendam, me,· 1984 



Inleiding 

De straten in woongebieden hebben 
in het algemeen verschillende 
functies, die vaak moeilijk met 
elkaar te verenigen zijn. Aan de ene 
kant hebben ze een verkeersfunctie: 
ze moeten het ons mogelijk maken 
de plaatsen te bereiken waar wij 
wonen, werken, winkelen en 
recreêren. Maar daarnaast hebben 
ze van oudsher ook vaak een 
duidelijke verblijfsfunctie: bewoners 
moeten elkaar op straat kunnen 
ontmoeten, kinderen moeten er in 
een rustige sfeer veilig buiten 
kunnen spelen. 
Door de omvang van het huidige 
autoverkeer zijn belae functies in 
het gedrang gekomen, met name in 
de wat oudere woongebieden die 
dateren van vOOr de massamoto
risering. Daar kunnen de straten het 
aanbod van rijdende en parkerende 
auto's vaak niet aan en is de leef
baarheid van de straat ernstig 

aangetast. Gehandicapten en 
bejaarden durven soms de straat 
niet meer op, kinderen kunnen niet 
londer begeleiding naar buiten, 
fietsers en voetgangers moeten 
zich tussen de auto's doorwurmen, 
uitlaatgassen en lawaai bederven de 
sfeer. 

Een belangrijk aspect van de 
leefbaarheid is de verkeersveilig
heid. In 1982 vielen er binnen de 
bebouwde kom 664 verkeersdoden, 
waaronder ruim 400 voetgangers en 
fietsers. Ongeveer een vijfde van 
hen verongelukte op typische woon
straten die nauwelijks een verkeers
functie hebben. De verkeersonveilig
heid in woongebieden treft vooral 
kinderen en bejaarden die in conflict 
komen met het snelverkeer. Een 
kenmerk van de ongevallen in 
woonstraten is verder, dat ze niet 
gebonden zijn aan bepaalde 

plaatsen, maar versprela over het 
gehele gebied gebeuren. Voet
gangers verongelukken vaak bij het 
oversteken tussen geparkeerde 
auto's door. Vooral voor kinderen 
belemmeren die geparkeerde auto's 
het zicht op de weg, terwijl ze hen 
ook moeilijk zichtbaar maken voor 
naderend (snel)verkeer. 

De Nederlandse overheid onderkent 
de problemen in woongebieden en 
zoekt al een aantal jaren naar 
oplossingen, zowel in de sfeer van 
infrastructurele maatregelen als van 
wetgeving en verkeersopvoeding. De 
kwetsbare verkeersdeelnemers 
krijgen daarbij speciale aandacht·. 
kinderen, gehandicapten en 
bejaarden, voetgangers en fietsers. 
In deze brochure zullen vooral 
infrastructurele maatregelen ter 
verhoging van de verkeersveiligheid 
aan de orde komen. 
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Pri ncipes voor de aanl eg va n woonwi)(e'n 

De aanleg van nieuwe woonwijken 
kan gebeuren volgens principes 
waarvan al vrij lang bekend is, dat 
ze een gunstig effect op de 
verkeersveiligheid hebben. Die 
pr'hcipes zijn: scheiding van 
verkeerssoorten en een 
h ~rarchische indeling van het 
wegennet. 
In 1928 is in de Amerikaanse stad 
Radburn een woonwijk gebouwd 
met een zeer bijzondere wegen -
structuur. In deze structuur zijn de 
verschillende verkeerssoorten 
zodanig van elkaar gescheiden, da t 
elke woning zowel voor de voet 
gang er als voor de auto bereikbaar 
is, zonder dat de wegennetten 
elkaar gelijkvloers kruisen. 
Bovendien kent het wegennet voor 
gemotoriseerd verkeer een 
hiêrarchische indeling op basis van 
de functie van een weg: wegen voo r 
doorgaand verkeer, wegen voor ce 
ontsluiting van de wijk en woon
straten. Alle woonst raten lopen 
dood. 

Pas na de Tweede Wereldoorlog was 
in de stedebouwkundige opzet van 
nieuwe woonwijken iets te merken 
van het 'Radburn-princlpe'. Vooral in 
Europa, waar de problemen rond de 
verkeersonveiligheid toenamen . In 
Nederland is het principe van 
scheiding van verkeen~soorten 0 a. 
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consequent toegepast bij de aanleg 
van de Amsterdamse Bijlmermeer. 
Er is daar bij de aanleg een 
complete scheiding naar niveau 
doorgevoerd, hetgeen uite raard zeer 
hoge kosten met zich meebracht, 
maar wel een positief effect heeft 
gehad op de verkeersveil ighe iet . 
Achteraf hebben woonwijken waar 
zo'n strenge scheidlng van 
verkeerssoorten 's doorgevoerd, aan 
hevige kritiek blootgestaan. 

1 . Complete scheiding van verkeers -
soorten naar niveau. 



De belangrijkste kritiek was, dat aan 
het principe van scheiding uitsluitend 
verkeersveiligheidsoverwegingen ten 
grondslag liggen, waardoor een 
saaie - en volgens sommigen zelfs 
onleefbare - wijk ontstaat. Een 
ander punt van kritiek is, dat zo'n 
wijk moeilijk door het openbaar 
vervoer te bedienen zou zijn. 
In de jaren zestig is in Nederland 
het woonerfprincipe ontwikkeld. 
Woonerven zijn woonstraten waar-

van de inrichting geen sCheiding, 
maar juist menging en integratie van 
verkeerssoorten beoogt. In 1976 
heeft de Nederlandse overheid 
eisen voor de inrichting van 
woonerven vastgesteld. Doordat in 
woonerven het snelverkeer gebruik 
maakt van hetzelfde straatoppervlak 
als voetgangers en fietsers, moet de 
snelheid van motorvoertuigen daar 
aangepast zijn aan de loopsnelheid 
van de voetgangers. 

2. MengIng van verkeerssoorten op 
het woonerf . 
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Maatregele n in bestaande woongebieden 

In bestaande woongebieden z:Jn de 
principes van scheiding van 
verkeerssoorten en hiêrarchische 
indeling van het wegennet vaak niet 
volledig door te voeren, bi'j7oorbeeld 
omdat de kosten te hoog zijn, of de 
structuur van het wegennet z·ch er 
niet voor leent, of er onvol l:1oende 
ruimte voor is. De belangrijkste 
maatregelen die dan overblijven om 
de veiligheid en de leefbaarheid te 
bevorderen, zijn: beïnvloeden va n de 
verkeerscirculatie, beperken van de 
rijsnelheden, reguleren van het 
parkeren, aanleggen van specia e 
voorzieningen voor voetgangers en 
fietsers, inrichten van woonstraten 
als woonerf. 

8êinvloeden van de 
verkeerscirculatie 

Er zijn verschillende manieren 0 m te 
bevorderen dat het gemotoriseerde 
verkeer zich afwikkelt op plaatsen 
waar dit de minste problemen geeft . 
Daarbij moet een ondersche·1Cl 
worden gemaakt tussen doorgaand 
verkeer en bestemmingsverkeer. 
Uitgangspunt is, dat doorgaand 
verkeer bij voorkeur afgewikkeld 
wordt buiten de directe 
woonomgeving en dat het 
bestemmingsverkeer de kortste 
route door de wijk kan volgen .Als 
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dit laatste tot veel sluipverkeer leidt, 
moeten hiertegen maatregelen 
worden getroffen, die dan langere 
routes voor het bestemmingsverkeer 
tot gevolg kunnen hebben. Zulke 
maatregelen zijn bijvoorbee 1:1 het 
afsluiten van straten en het invoeren 
van éénrichtingsverkeer. 

Het afsluiten van woonstraten kan 
op verschillende manieren 
gebeuren. De eerste mogelijkheid is, 

T T "TT 
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3. Technieken om straten af te 
sluiten: 
a. afSluitingen aan de rand van het 
woongebied 
b. afsluiting in het midden van het 
woongebied 
c. diagonale afsluiting van 
kruispunten 
d. verplicht rechtsafslaan bij 
kruispunten 
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dat ze worden afgesloten op het 
punt waar ze aansluiten op de 
verkeersaders. Er hoeft dan s>~chts 
een enkele woonstraat open te 
blijven. Zodoende wordt een 
systeem van doodlopende straten 
gecreêerd (afbeelding 3a). Op deze 
wijze wordt het gemotoriseerde 
verkeer In de woonwijk van 
binnenuit verdeeld over het gebied. 
Vaak is het nodig om aan het einde 
van zulke straten keervoorzieningen 
aan te leggen. Waar dat functioneel 
is (korte route), moeten fietsers en 
bromfietsers wel door de afsluiting 
heen kunnen rijden. Deze benade
ring kan de kans op ongevallen 
kleiner maken, zowel binnen de 
woonwijk als op de aangrenzende 
wegen, omdat er slechts een enkele 
kruising met de verkeersaders over 
blijft. Een nadeel, is dat de af te 
leggen afstanden binnen de wijk 
groter worden. 
Een tweede mogelijkheid is het 
afsluiten van woonstraten binnen de 
wijk (afbeelding 3b, c en dl. Er 
ontstaan dan doodlopende straten 
en lusstraten. Een voordeel van 
deze methode is, dat er minder 
grote afstanden binnen de wijk 
hoeven te worden afgelegd dan biJ' 
de eerstgenoemde mogelijkheid . 
Een nadeel is echter, dat er meer 
kruisingen met de omringende 
wegen blijven bestaan . 

Ook een systeem van straten met 
éénrichtingsverkeer kan de 
hoeveelheid doorgaand verkeer in 
een woonwijk verminderen. Wanneer 
deze maatregel echter niet gepaard 
gaat met vormgevingsmaatregelen, 
is hij in de regel niet door de politie 
te handhaven. 

Om de verkeerscirculatie in een 
woonwijk te reguleren zal men zich 
zelden bedienen van s ~chts één 

4. Afsluiting van straten bInnen het 
woongebied door verplicht afslaan 
(alleen voor gemotoriseerd verkeer). 
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van de zojuist besproken soorten 
maatregelen. Meestal zal het gaan 
om een of andere combinatie, die 
afhankelijk is van de plaatselijke 
omstandigheden. 
Uit de tot nu toe uitgevoerde studies 
naar het effect van dergelijke maat
regelen komt steeds naar voren, dat 
de ongevallen in het gebied van de 
maatregelen afnemen zonder dat ze 
in het invloedsgebied toenemen. 
Bij grotere woongebieden dient 
naast het beperken van het aantal 
toegangen tot het gebied ook de 
ontsluiting ervan voldoende 
aandacht te krijgen. Bij het kiezen 
van een wijkontsluitingsroute heeft 
men rekening te houden met een 
aantal factoren, zoals het aantal 
kruispunten en het erbij behorende 
uitzicht, de wegbreedte, de aan
wezigheid van doorgaand verkeer, 
de bereikbaarheid van winkels en 
openbare gebouwen, de mogelijk
heden voor openbaa r vervoer. 
Verder is het van belang het aa ntal 
woonbestemmingen langs een 
ontsluitingsweg met druk verkeer te 
beperken. 

Sne heidsbeperkende maatregelen 

Internationaal wordt erkend, dat het 
gemotoriseerde verkeer in woon
wijken langzaam dient te rijden . Een 
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nOOdstop bij 50 km/u vergt voor een 
personenauto een remweg van 
ongeveer 33 meter. Als men elk 
moment geconfronteerd kan worden 
met spelende en plotseling 
overstekende kinderen, is zo'n 
afstand niet acceptabel. 
Sinds kort hebben gemeenten de 
mogelijkheid voor bepaalde wegen 
of zones binnen de bebouwde kom 
een maximumsnelheid van 30 km/u 
in te stellen. Bij het lager worden 
van de rijsnelheid neemt de remweg 
meer dan evenredig af. Zo is b'j een 
snelheid van 30 km/u de remweg 
nog maar 16 meter. 
Verder is uit onderzoek gebleken, 
dat voetgangers meestal geen 
ernstig letsel oplopen, als ze worden 
aangereden door een auto die op 
het moment van de botsing een 
snelheid heeft van minder dan 
30 km/u . Bij botssnelheden tussen 
de 30 en 50 km/u IS het letsel 
meestal wel ernstig, terwijl het 
boven de 50 km/u meestal levens 
bedreigend of dodelijk is. 

Ervaringen in de Bondsrepubliek 
Duitsland laten zien dat van zo h 
snelheidslimiet alleen niet veel effect 
te verwachten valt, 0 a. omdat de 
pOlitie hem niet op grote schaal kan 
handhaven . lets meer perspectief 
bieden snelheidslimieten op 
speCifieke plaatsen (bijvoorbeeld in 

de buurt van scholen) en op 
bepaalde tijden (als de school 
begint of uitgaat). Het effect op het 
snelheidsgedrag is groter naarmate 
beter is aangegeven, waarom de 
snelheidslimiet is ingesteld. Maar 
om echt een duidelijk positief effect 
te verkrijgen moet de vormgeving 
van de weg hard rijden al 
onmogelijk maken. Om dat te 
bereiken kunnen allerlei soorten 
voorzieningen worden aangebracht: 
verkeersdrempels, scherpe bochten, 
wegversmallingen, asverschuivingen, 
beperkingen van het zichtveld. 

Van die voorzieningen staat de 
verkeersdrempel het meest in de 
belangstelling. Er zijn in Nederland 
nogal wat verschillende soorten 
verkeersdrempels uitgeprobeerd . 
maar sinds 1979 bestaan er aan -
bevelingen voor een optimale 
vormgeving. Die zijn opgesteld door 
het Studiecentrum Verkeerstechniek 
(SVT) in Driebergen . 
De situering van drempels vormt 
daarentegen nog steeds onderwerp 
van discussie . Het gaat daarbiJ in de 
eerste plaats om de vraag, of 
drempels alleen in woonstraten 
mogen worden toegepast of ook in 
straten met een verkeersfunct'l3. 
Hierover is uitgebreid gediscus -
sieerd en er is zelfs een proef 
proces over gevoerd . Afgezien van 



5. (boven) Asverschuivl"ng in 
combInatie met drempel als middel 
om de snelheden te verlagen. 
6. (onder) De optimale afstand 
tussen drempels is nog niet 
voldoende onderzocht . 

de juridische aspecten, lijkt het niet 
verstandig drempels te leggen in 
straten waaraan een duidelijke 
verkeersfunctie wordt toegekend, 
omdat ze die functie juist 
ontkrachten. 

Een tweede situeringskwestie betreft 
de ideale onderlinge afstand tussen 
de verkeersdrempels in een straat. 
Drempels zijn minder effectief naar 
mate ze verder uit elkaar liggen. 
Naarmate ze dichter bij elkaar 
liggen, zijn de kosten hoger en zal 
het comfort voor het rijdend verkeer 
afnemen. Het gaat er dus om de 
onderlinge afstand zo groot mogelijk 
te maken met behoud van het snel
heidsbeperkende effect van de 
drempels . Uit onderzoek valt af te 
leiden, dat een goed zichtbare 
drempel de rijsnelheid kan 
beïnvloeden in het gebied van 
50 meter vóór de drempel tot 
60 meter erna. De onderlinge 
afstand tussen de drempels zo u dus 
minder dan 110 meter moeten zi)il, 
maar nader onderzoek naar de 
optimale afstand lijkt wenselijk . 
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Tot slot kan over de situering va n 
verkeersdrempels nog worden 
opgemerkt, dat de eerste drempel 
uit een serie bij voorkeur moet 
worden gelegd op een plaats waar 
het verkeer uit zichzelf al langzaam 
rijdt, bijvoorbeeld kort na een 
kruising. Als men er dan door wordt 
verrast, hoeft dat geen schadelijke 
gevolgen te hebben . 

Uit onderzoek in binnen- en buiten 
land blijkt, dat drempels zowe'l de 
rijsnelheden als de voertuig
intensiteiten aanmerkelijk kunnen 
reduceren en dat ze ook een fikse 
verbetering van de verkeersveilig -
heid kunnen bewerkstelligen. De 
bewoners van straten met drempe Is 
zijn over het algemeen tevreden 
over de aanleg erva n. 

Reguleren van het parkeren in 
woonstraten 

Het parkeren in woonstraten kaln 
om diverse redenen worden 
gereguleerd, waaronder 
- het verbeteren van oversteek 
mogelijkheden voor voetgang81lS; 
- het verminderen van de kans op 
ongevallen voor spelende kinderen ; 
- visue e verbetering van de 
woonstraat: 
- het reserveren van ruimte voor het 
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parkeren van auto's van de 
bewoners·. 
Bij langsparkeren kunnen voet
gangers, en met name spelende 
kinderen, onverwachts tussen de 
geparkeerde auto's door de rijbaan 
opkomen. Gegroepeerd parkeren is 
aanzienlijk veiliger. Wanneer dat 
bovendien beurtelings aan de ene 
en de andere zijde van de weg 
gebeurt, kan daardoor ook de 
snelheid van de passerende moto r-

voertuigen omlaag worden gebracht . 
Overigens is er in woonstraten lang 
niet altijd voldoende ruimte beschflk
baar om dergelijke parkeervoor
zieningen te kunnen aanbrengen . 

7. (links) Op wegen met een ver 
keersfunctie moeten voorzieningen 
voor voetgangers en fietsers de 
nodige aandacht krijgen . 
8. (rechts) Op woonerven gelden 
afwijkende verkeersregels. 



!OORGAAND VERKEER 
NIET GEWENST 

:n IS EEN WOONERF 
-stapvoets oJden 
-alle verkeer van ree hts heeft 

va ~rang 
- bestuurders envoetgangers 

mogene!kaar n!Êlt hinder l!Il 
-parkerenall el!llinde vakk.81 

Voo rzieningen voor voetgangers 
en fietsers 

Op wegen met een verkeersfunct"le 
zijn speciale voorz·leningen voor 
voetgangers en fietsers van groot 
belang . De vormgeving daarvan 
moet aangepast zijn aan de wensen 
van de gebruikers, waarbij de 
situering van de voorzieningen 
zorgvuldig bekeken moet worden. 
Fietspaden mogen bijvoorbeeld niet 
te smal zijn. Om de fietsers te 
beschermen tegen ongevallen met 
achteropkomend snelverkeer kan 
men een fietspad aanleggen tussen 
het trottoir en een parkeerstrook , 

Aan litg van woonerven 

Het woonerf, 'de straat naar 
mensenmaat', is de afgelopen 'liren 
vooral aangelegd 'I'l nieuwere 
woonwijken, Oudere wijken met een 
grote parkeernood, een hoge woon-
dichthe'o, vee'l doorgaand verkeer 

~ en veel objecten die verkeer aan
trekken, zijn in het algemeen minder 
geschikt voor de aanleg van woon
erven. Woonstraten in die wijken 
worden meestal alleen als woonerf 
ingericht, als er een directe aanlei
ding voor bestaat, bijvoorbeeld de 
renovatie van een buurt, Behatlte 
met de al genoemde oorzaken hmgt 
dat ook samen met de betrekkelijk 
hoge kosten en de tamelijk strenge 
eisen waaraan woonerven moeten 
voldoen, 
Tussen 1976 en 1983 zijn in 
Nederland ruim 2 700 woonstraten 
als woonerf ingericht. Een groo t 
deel daarvan blijkt niet te voldoen 
aan de minimumeisen, maar het is 
niet eenvoudig hieraan een 
conclusie te verbinden , Het is 
immers de vraag of woonerven die 
niet helemaal voldoen aan de eisen, 
per definitie onveilig zijn, Wel is het 
zo, dat een sterk afwijken van de 
eisen tot verwarring bij de 
gebruikers van het woonerf kan 
leiden, waardoor gevaarlijke 
situaties kunnen ontstaan, Een 

ander prob tlem vormen de straten 
die op een woonerfachtige manier 
zijn ingericht, maar niet de formele 
status van woonerf hebbe n Vooral 
voor het langzaam verkeer dat 
meent met een woonerf van doen te 
hebben, kan dit tot gevaarli j<e 
situaties tl:oen. Een fetse r kan 
bijvoorbeeld denken dat hij op een 
kruising voorrang zal krijgen van 
snelverkeer dat van links komt, 
terwijl dat niet het geval is, 
Dat het woonerf onder de Neder -
1andse bevolking zeer populair is, 
blijkt uit een enquête uit 1981 onder 
een landelijk representatieve steek
proef: 70% acht een woonerf 
gewenst of zeer gewenst, 16% stelt 
zich neutraal op en 14% is tegen. 
Ook de bewoners van een woonerf 
oordelen er in het algemeen positief 
over, niet alleen uit veiligheids
overwegingen, maar ook vanwege 
de speelruimte voor kinderen, de 
groenvoorzieningen en de rust en 
sfeer in het woonerf. Een probleem 
vinden veel bewoners het te harde 
rijden van bromfietsers, dat ook 
door snelheidsmetingen is 
bevestigd. 
De eerste resultaten van ongeval tln -
onderzoek in woonerven wijzen erop 
dat deze vorm van inrichting een 
groter positief effect op de verkeers -
veiligheid heeft dan andere, m 'Injer 
vergaande maatregelen , 
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Experimerten -n Nederlélldse woon~bieden 

De afgelopen jaren zijn in Nede lI'a rtl 
een aanta I experimenten in woon -
gebieden opgezet, waarvan de 
resultate n belangr"ljke consequenties 
kunnen hebben voor de toekomstige 
inrichting van dergelijke geb'leden. 

Demonstratieproject 'Herindelin,g 
en herinrichting van stedelijke 
gebieden' 

In het kader van het demonstratie -
project 'Herindeling en herinrich thg 
van stedelijke gebieden' zijn in 
Eindhoven en Rijswijk tal van maat .. 
regelen genomen om de leefbaar 
heid te verbeteren zonder de 
verkeerscirculatie in gevaar te 
brengen. De beide demonstratie
gebieden zijn daartoe opgedeeld in 
verkeersruimten en verblijfs
gebieden. Binnen de verkeers
ruimten zijn verschillende soorten 
maatregelen genomen om een 
veilige en vlotte doorstroming van 
zowel langzaam als snelverkeer te 
bevorderen en om geluidshinder en 
luchtverontreiniging zoveel mogelijk 
te beperken. Binnen de verblijfs -
gebieden zijn verschillende 
pakketten maatregelen genomen, 
die afhankelijk van de doelstelling 
varieerden van betrekkehjk 
eenvoudig en goedkoop tot 
ingnjpend en duur. 
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E rwa ~n drie doelstellingen moge
I'Jk: 
- weren van niet-bestemmings 
verkeer (door het inste'len van één
richtlngsverkeer) ; 
- weren van niet-bestemmings 
verkeer en beperken van de snel -
he'o van het resterende verkeer 
(door het Inste'len van één
richtingsverkeer en het aanleggen 
van verkeersdrempe~, as
verschuivingen e.d.); 

- weren van niet-bestemmings
verkeer, beperken van de snelrieid 
van het resterende verkeer en 
aantrekkelijk vormgeven van de 
innchting (door de aanleg van 
woonerven). 

9 . De overgang van woonstraat naar 
verkeersader mag om redenen van 
verkeersveiligheid niet te abrupt zijn. 



Door vOOr- en na-onderzoek moeten 
de effecten van de maatregelen en 
de verschillen in effectiviteit tussen 
de verschillende pakketten duidelijk 
worden. 

De eerste resultaten van het 
verkeersveiligheidsonderzoek in 
Eindhoven en Rijswijk w'l,ten erop, 
dat de maa tregelen een effectief 
Instrument zijn om sluipverkeer uit 
de woonstraten te were 1'1 

Het grootste effect is daarbij te 
verwachten van de aanleg van 
woonerven. Het woonerf lijkt er ook 
het best in te slagen de rijsnelheden 

10. Voorbeeld van een dorpserf in 
het kader van de experimenten in 
verblijfsruimten. 

te reduceren, met uitzondering van 
die van de bromfietsers. 
Verder komt naar voren, dat de 
maatregelen een gunstig effect 
hebben op het aantal verkeers
ongevallen, zowel in de woonstraten 
als op de omringende verkeers
aders. 
De grootste problemen in de woon
straten van het demonstratieproject 
leveren de bromfietsers op: hun 
verkeersgedrag blijkt moeilijk te 
beïnvloeden en zij zijn relatief vaak 
bij ongevallen betrokken. Uit een 
oogpunt van verkeersveiligheid 
verdient het verder aanbeveling 
speciale aandacht te besteden aan 
het vormgeven van de ontsluitings
wegen, de schakels tussen woon
straten en verkeersaders . 

Hoewel uit de ongevallengegevens 
blijkt dat de maatregelen de 
verkeersveiligheid hebben bevor 
derd' zijn de bewoners in een aantal 
gevallen een andere mening toe
gedaan. Een duidelijke verklaring is 
daarvoor niet voorhanden, maar het 
geeft we laan dat ongevallenonder -
zoek niet zonder meer kan worden 
vervangen door belevingsonderzoek . 
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Experimenten in verblijfsruimten 

In 1977 heeft de toenmalige Minister 
van Verkeer en Waterstaat de 
Beschikking Rijksbijdragen 
Experimenten in Verblijfsruimten 
(BREV) uitgevaardigd. Deze 
beschikking betreft experimenten 
binnen de bebouwde kom ter 
verhoging van de verkeersveiligheid, 
met name voor voetgangers en 
fietsers. Het doel van de 
experimenten is het uitbreiden en 
verdiepen van de kennis over het 
effect van eenvoudige 
infrastructurele maatregelen. De 
experimenten hebben betrekking op 
maatregelen als het instellen van 
éénrichtingsverkeer, het aanbrengen 
van oversteek voorzieningen voor 
voetgangers en de aanleg van 
drempels, asverschuivingen, 
parkeervakken en dergelijke .In een 
aantal gemeenten zijn op deze wijze 
dorps-, winkel - en woonerven 
gerealiseerd. 

Uit een ongevallenonderzoek naar 
de effecten van deze experimentele 
maatregelen blijkt, dat ze een 
duidelijk positief effect hebben op 
de verkeersveilighelc, vooral voor 
voetgangers en bromfietsers. Het 
effect van de woonerven blijkt groter 
te z·)" dan dat van de andere 
maatregelen. 
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Enkele andere bevindingen uit het 
ongevallenonderzoek zijn·. 
- Het aantal ongevallen neemt 
sterker af naarmate er meer in 
vakken wordt geparkeerd. 
- De ongevalsreductie is groter 
naarmate er binnen de woonwijk 
minder kruispunten zijn en naarmate 
het aantal aansluitingen op de 
randwegen kleiner IS. 

In het kader van de BREV zullen in 
een aantal woonwijken ook 30 km
zones worden ingesteld. Door 
middel van wetenschappelijk 
onderzoek zal worden vastgesteld, 
wat het effect hiervan is op de 
rijsnelheden, de mobiliteit en de 
verkeersveiligheid. Het is met name 
interessant erachter te komen, in 
combinatie met welke infrastruc -
turele maatregelen zo halgemene 
snelheidslimiet het grootste effect 
heeft op de verkeersveiligheid . 

Demonstratiepro ~itcten 'Fie tsroutes' 

Tussen 1976 en 1978 zijn In Tilburg 
en Den Haag zogenaamde demon
stratieve fietsroutes aangelegd. Uit 
ongevallenonderzoek ziln indicaties 
gekomen, dat de fietsroutes velliger 
zijn dan andere routes voor het 
langzaam verkeer . Maar een groot 
scha��g effect op de stede'ljke 

verkeersveiligheid blijken ze n ~t te 
hebben. 
De ervaringen met de fietsroutes in 
Tilburg en Den Haag hebben tot de 
veronderstelling geleid, dat een 
netwerk van fietsroutes meer effect 
kan hebben dan een incidentele 
fietsroute. Op grond van deze 
veronderste>lIng Illeft de gemeente 
Delft een plan ontwikkeld voor een 
netwerk van 1etsroutes op stads-, 
wljk- en buurtniveau. Er wordt naar 
gestreefd het hele plan bh Illn tien 
jaar te verwezenlijken, maar al na 
enkele jaren zal door onderzoek in 
deelgebieden getracht worden het 
effect op o.a. het fietsgebr Uk en de 
verkeersvei Ighe·1d vast te stellen. 



Onderzoek in woongebieden 

Onderzoek naar de verkeersveilig
heid in woongebieden kan 'n 
principe drie bedoelingen hebben: 
- vaststellen van de onveilighe'd in 
een bepaald gebied; 
- opsporen van de oorzaken van die 
onveiligheid ; 
- meten van de effecten van maat
regelen, 

Onderzoek naar de omvang van de 
verkeersonveiligheid 

Om erachter te komen, hoe onveilig 
een bepaald woongebied is en 
welke groepen verkeersdeelnemers 
het grootste risico lopen, kan men 
een ongevallenanalyse uitvoeren, 
Daarbij heeft men niet voldoende 
aan de aantallen ongevallen die er 
gebeuren, Men zal die aantallen 
moeten relateren aan cijfers over de 
mate en wijze van verkeersdeel
name, de zogenaamde expositie, 
Pas dan kan men namelijk zinnige 
vergelijkingen maken tussen de 
onveiligheid van verschillende 
gebieden, groepen verkeersdeel 
nemers of perioden , Om gedetail
leerde expositiegegevens te 
verkrijgen zijn echter uitvoerige 
visuele tellingen en metingen nodig, 
wat een uiterst kostbare zaak is , 
Men kan in een groot aantal gevall
len ook volstaan met gemakkelijke r 

te verkrijgen g bba e gegevens , bij
voorbeeld over het voertu'gbezit, de 
lengte van het wegennet, het aantal 
inwoners of het aantal won'ngen in 
een gebied, 

Onderzoek naar de oorzaken van 
de verkeersonveiligheid 

Voor het opsporen van de oorzaken 
van de verkeersonveiligheid in een 

woongebied komen naast ongeva 1-
lenanalyses gedragsstudies in aa,rl
merking, Deze geven inzicht in de 
wijze waarop de verschillende 
weggebruikers zich gedragen in he~t 
verkeer . Tot op heden zijn 

11. Het snelheidsgedrag van brom
fietsers in woonstraten leidt vaak tot 
gevaarlIjke situaties, 
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onderzoekers er nog maar gedeelte
lijk in geslaagd om de relaties 
tussen bepaalde gedragsvormen en 
het ontstaan van ongevallen vast te 
stellen. Er bestaat intuitief vaak een 
mening over veilig en onveilig 
gedrag, maar die wordt zeker niet 
altijd bevestigd door ongevallen
gegevens. 
Een bijzondere vorm van gedrag zijn 
conflicten of bijna-ongevallen. Bij 
conflictstudies wordt gezocht naar 
die aspecten van het gedrag van 
verkeersdeelnemers die relevant 
worden geacht voor de veiligheid. 
Bij het observeren van conflicten 
wordt men direct geconfronteerd 
met gevaarlijke situaties in het 
verkeer, waardoor ze veel informatie 
kunnen opleveren over het onstaan 
van ongevallen. 
In Nederland zijn twee technieken 
voor het observeren en analyseren 
van conflicten ontwikkeld. De ene IS 
een geb ~dsger ishte techniek, 
waarbij spec laa I getrainde obser 
vatoren gedurende en ~e tijd 
kinderen volgen die door de 
woonbuurt lopen. Ze scoren de 
ontmoetingen van die kinderen met 
het overige verkeer. De andere in 
Nederland ontw·kkelde methode 
beperkt zich tot sectorobservatie, 
waarbij op een aantal van tevoren 
uitgekozen locaties video-opnamen 
worden gemaakt . Blï de analyse 
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wordt het geobserveerde gedrag 
beschreven in termen van gevolgde 
koers, koersveranderingen, gereden 
snelheid, snelheidsveranderingen, 
minimale afstand en tijd tussen twee 
elkaar kruisende verkeersdeel
nemers. 
Ook in het buitenland zijn diverse 
technieken ontwikkeld om conflict 
situaties te beoordelen en te 
analyseren. Uit een vergelijkende 
studie die in 1983 is uitgevoerd, is 
gebleken dat de resultaten van de 
verschillende technieken onderling 
goed vergelijkbaar zijn. Als vervolg 
op die vergelijkende studie zal een 
handleiding voor het gebruik van 
conflicttechnieken en een Instructie 
voor de training van observatoren 
worden opgesteld. 

Als aanvulling op ongevallen- en 
gedragsstudies kunnen ook 
enquêtes onder bewoners en 
gebruikers van de woongeb·~den 
worden gebruikt bif het opsporen 
van oorzaken van de verkeers 
onveiligheid. Men dient echte,r wel te 
bedenken, dat uitspraken van deze 
groepen vaak moeilijk te inte r
preteren zijn, 0 a . vanwege de 
belangenconflIcten die er een rol bif 
kunnen spelen . 

Onderzoek naar effecten van 
maatregelen 

Het effect van maatregelen in woon
gebieden kan men vaststellen door 
in de vOOr- en naperiode een 
ongevallenonderzoek uit te voeren. 
Zo'n onderzoek mag zich niet 
beperken tot het gebied waar de 
maatregelen zijn getroffen, maar 
moet zich ook uitstrekken over de 
omringende gebieden (invloeds
gebied). Alleen dan kan worden 
voorkomen, dat er een positief effect 
op de veiligheid wordt vastgesteld, 
terwijl er in feite alleen maar een 
verschuiving van het probleem heeft 
plaatsgevonden . 

Een moeilijkheid bij dit soort 
onderzoek is, dat er in woonstraten 
vaak betrekkelijk weinig ongevallen 
gebeuren . Daardoor kan het soms 
Jaren duren, voordat men voldoende 
ongevallen heeft verzameld om ze 
betrouwbaar te kunnen analyseren . 
Wanneer men de effecten van 
verkeersveilIgheidsmaatregelen in 
woongebieden wil evalueren, stuit 
men ook nog op het prObleem dat 
er geen functionele indeling van 
wegen bl·nnen de bebouwde kom 
bestaat. Hierdoor wordt het kiezen 
van controlegebied en en het 
generaliseren van onderzoeks 
resultaten ernstig bemoeilijkt . 



12. Enquêtes onder bewoners 
kunnen beter inzicht geven in de 
oorzaken van verkeersonveiligheid. 

Vanwege de zojuist geschetste 
problemen zal het in de praktijk 
vaak onmogelijk zijn de effecten van 
maatregelen in een woongebied te 
evalueren op basis van een 
ongevallenanalyse. Gedragsstudies 
komen daarom vaak eerder in 
aanmerking. Daarmee kan worden 
vastgesteld, of de maatregelen 
inderdaad tot de gewenste gedrags
veranderingen hebben geleid. Als 
aanvulling op de gedragsstudies 
kan men ook nog een belevings
onderzoek uitvoeren om erachter te 
komen in hoeverre de bewoners en 
gebruikers van het woongebied de 
maatregelen accepteren. 

Overigens is het niet nodig, dat elke 
verkeersveiligheidsmaatregel iln een 
woongebied uitvoerig wordt ge 
evalueerd. Het experimenteerbeleid 
van de rijksoverheid is juist bedoeld 
om de effecten van allerlei maat
regelen vast te stellen, opdat 
gemeenten ook zonder uitgebreid 
onderzoek een effectief en efficiênt 
verkeersveiligheidsbeleid kunnen 
voeren. 
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Gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid 

Planvorming 

Maatregelen ter verhoging van de 
verkeersveiligheid in woongeb'eden 
hebben vaak ook effect op andere 
aspecten van het ruimtelijke, 
economische en sociaal-culturele 
systeem. Daarom zou het gemeente
lijke verkeersveiligheidsbeleid mee'r 
dan tot nu toe het geval is 
geïntegreerd moeten worden in 
bestemmingsplannen, stadsver -
nieuwingsplannen en verkeers- en 
vervoersplannen. Alleen door de 
verwachte gevolgen voor de 
verkeersveiligheid daarin expliciet 
aan de orde te stellen kan het 
verkeersveiligheidsbelang goed 
worden afgewogen tegen alle 
andere relevante belangen. 
Bovendien kan men zo een samen 
hangende visie op de verkeers 
veiligheid van een heel gebied 
ontwikkelen, waardoor de kans op 
verschuiving van de problemen veel 
kleiner wordt. 

Besluitvorming 

Als bewoners en belangengroepen 
geen inspraak krijgen bij de besluit
vorming over maatregelen in woon
wijken, zullen zij die maatregelen 
minder gemakkelijk accepteren. Dat 
kan ten koste gaan van het effect 
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op de verkeersveiligheid. Daarom 
moeten zij niet alleen formeel maar 
ook feitelijk de mogelijkhelo krijgen, 
hun mening over de problemen te 
geven en invloed uit te oefenen op 
de te kiezen oplossing en bijhorende 
uitvoeringsvorm. 
Een besluit hoeft n'let meteen 
deflil'ttef te zijn, maar kan ook een 
experimenteel karakter hebben . Na 
een bepaalde, vooraf vastgestelde, 
periode wordt de balans over de 
aangebrachte voorzieningen op
gemaakt en valt de bes Issing of ze 
moeten blijven, aangepast worden 
of verdwijnen. 
B:j het opzetten en uitvoeren van 
experimentele maatregeen moet 
men er rekening mee houden dat: 
- het experiment lang genoeg moet 
duren om iedereen aan de neuwe 
maatregelen te kunnen laten 
wennen; 
- de voorzieningen n et de indruk 
mogen wekken, dat het om tijdelijke 
maatregelen gaat; 
- vOOr de uitvoering van de maat 
regelen een evaluatieplan moet zijn 
opgesteld. 

Evaluatie 

Hoewel het niet nodig is alle 
verkeersveiligheidsmaatregelen met 
behulp van uitgebreid wetenschap -

pelijk onderzoek te evalueren, 
verdient het wel aanbeveling ze 
volgens eenvoudige procedures 
(snelheidsmetingen, intensiteits 
telh'ngen e.d.) op hun effecten te 
bekijken. Na één jaar zou men 
daarmee kunnen beginnen en daar 
na zou men het om de twee of drie 
jaar kunnen herhalen. Bekeken moet 
worden, of de gestelde doelen zijn 
bereikt en of de gebruikte middelen 
effectief en efficiênt blijken te zijn. 
Ook moet men alert zijn op neven
effecten . Bij de evaluatie moet zeker 
het oordeel van bewoners en 
andere gebruikers worden betrok
ken. Op basis van de evaluatie moet 
aanpassing van de maatregelen 
mogelijk zijn. 
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