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Verkeerskenmerken van Nederland 

Dicht bevolkt… 

…hoge 

intensiteiten

… 

…veel kwetsbare 

verkeersdeelnemers

.… 

…fijnmazig wegennet 



Hoge ambities: succes staat onder druk 
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Ernstige verkeersgewonden 

Verkeersdoden 
621 in 2016 



Traffic safety in the Netherlands 

Road fatalities per 100.000 inhabitants 
Source: IRTAD 2015 report (2013 data) 



Verkeersveiligheidsvisie: Duurzaam Veilig 

• Proactief, inherent veilig verkeerssysteem 

System 

design

Quality assurance

Psychological 

precursors of 

dangerous     

actions 
Actions during 

traffic participation

Defence 

mechanisms

Dangerous 

actions

Latent 

errors

System 

design

Quality assurance

Psychological 

precursors of 

dangerous     

actions 
Actions during 

traffic participation

Defence 

mechanisms

Dangerous 

actions

Latent 

errors

Latent 

errors

Latent 

errors

• Mens als ‘maat der dingen’ 

• Integrale systeemaanpak  

Voertuigen 

 

Mens Weg 



De vijf Duurzaam Veilig-principes 

Sustainable safety principles 

Forgivingness of the environment and of road users 

 

State awareness by the road user 

Sustainable safety principles 

Homogeniteit van massa's en/of snelheden 

en richting 

Herkenbaarheid van de vormgeving van de 

weg en voorspelbaarheid van wegverloop 

en van gedrag van weggebruikers Vergevingsgezindheid van de omgeving en 

van weggebruikers onderling 

HUMAN CENTRED 
ROAD DESIGN 

Sustainable safety principles 

Statusonderkenning door de 

verkeersdeelnemer 

Functionaliteit van wegen SAFETY CONSCIOUS 
PLANNING 

Duurzaam Veilig-principe 



• Stroomwegen (SW) 

– Verkeer moet kunnen stromen 

 

Functionele basis verkeerssysteem en ontwerp 

Stromen = hoge snelheid 

Scheiding van verschillen in massa + snelheid 

Uitwisselen = mix van snel en kwetsbaar 

Lage snelheid! 

• Gebiedsontsluitingswegen (GOW) 

– Verbindingswegen 

• Erftoegangswegen (ETW) 

– Toegang bieden tot bestemmingen 



Minder fouten + 

voorspelbaarder gedrag 

Het herkenbaarheidsprincipe 

• Eigen gedrag 

• Maximaal toegestane snelheid 

• Toegestane manoeuvres 

• Voorrangverlening 

• Anderen 

• Typen verkeersdeelnemers 

• Mogelijke manoeuvres  

• Overgangen in weg 

Verwachtingen 

Zichtbare indeling in 

typen wegen  

• Verschillen tussen groepen 

• Uniformiteit binnen groepen Minder ongevallen 

Herkenbare 

vormgeving 



Onderzoeksresultaten: 
wat vinden mensen herkenbaar? 

Portalen 

 

Vluchtstrook 

 

Rijrichtingscheiding 

Hoge snelheid 

(e.g. Theeuwes, 1994): 

Smalle of bochtige 

weg 

 

 

Bebouwing 

Rotondes 

Lage snelheid 

(e.g. Martens et al. 1997; Davidse et al., 2004 Elvik & Vaa, 2004): 

Verkeersdrempels 

Rode fietsstroken 

andere verkeersdeelnemers 

(e.g. Kaptein & Theeuwes, 1996; Davidse et 

al., 2007): 

(Anti) 

stroommarkering:  



Veilige snelheden 

Wegtypen en potentiële conflicten Veilige 

snelheid (km/h) 

Wegen met mogelijke conflicten tussen auto's en 

onbeschermde verkeersdeelnemers 
30 

Kruisingen met mogelijke dwarsconflicten tussen 

auto's 
50 

Wegen met mogelijke frontale conflicten tussen 

auto's 
70 

Wegen waarbij frontale en zijdelingse conflicten 

met andere verkeersdeelnemers onmogelijk zijn 
≥100 

Based on crash-test results; adopted from Tingvall & Haworth (1999) 



Veilige en geloofwaardige limieten 

• Logische relatie tussen regels (limiet) en omgeving (ontwerp) 

 

• Maak snelheidslimieten Veilig èn Geloofwaardig: 
 Pas ontwerp weg aan 

 Pas limiet aan 

 Aanvullende handhaving 

 

• Dynamische limieten 

• Voorlichting: gevaar van hoge snelheid 

• ISA  
 



Herkenbaarheid: 
van theorie naar ontwerprichtlijnen 

• Theorie & onderzoek 

 Integrale essentiële kenmerken  

 Elementen waarvan bewezen is dat ze herkend 

worden (evidence-based) 

• Ontwerprichtlijnen 

 ‘Essentële Herkenbaarheids Kenmerken’ (EHK) 

 Sobere uitvoering en fasering (low-cost) 

 Onvoldoende bewezen effect (not evidence-based) 



Ontwerprichtlijn 
‘Essentële Herkenbaarheids Kenmerken’ (EHK) 

Road type Subtype Cross 

section 

View 

Stroomweg Nationaal 

Regionaal type II 2x2 

Regionaal type I 2x1 

Regionaal type I 1x2 

Gebieds-

ontsluitingsweg 

Type I 2x2 

Type II 1x2 

1x2 

Erftoegangsweg Type I 

Type II 

 

 

 

 



Stroomweg 

www.swov.nl 



Gebiedsontsluitingsweg 

www.swov.nl 



Erftoegangsweg 

www.swov.nl 



Belangrijke elementen voor geloofwaardige 
limieten 

In ontwerprichtlijnen Niet in ontwerprichtlijnen 

Dwarsprofiel Horizontaal alignement 

Voetgangers Omgeving (geslotenheid) 

Fietsers Wegbreedte 

Parkeren Fysieke snelheidsremmers 

Kruispunt type Wegverharding/oppervlak 



Van herkenbare naar duurzaam-veilige wegen 

Traditioneel 

EHK 

Duurzaam Veilig 

Voorbeeld: 80km/h-weg 

Gebiedsontsluitingsweg 



Problemen in de praktijk 

Uniformiteit binnen wegcategoriëen 

• Verschillende kenmerken voor zelfde categorie 

• Kwaliteitsverschillen 

• Non-conformistisch gedrag 
(e.g. Aarts et al., 2006; Wegman & Aarts, 2006) 

Verschil tussen wegcategoriëen  

• Fasering: oud en nieuw door elkaar 

• Wegontwerp niet consistent met limiet 

• Weggebruikers begrijpen het niet  
(e.g. Hendriks, 2004; 2006; Davidse et al. 2007) 



Expliciete voorlichting 

• Regionale initiatieven 
• Expliciete informatie kan helpen  

(e.g. Davidse et al., 2007)  

• Nationale campagnes 

 Alleen landelijke wegen 

 Ingewikkelde boodschap 

 Andere vormgeving komt ook (nog) voor 



Leren van onze fouten 

‣ Wetenschap 

‣ Hoe kunnen we meer ‘SER-elementen’ opnemen in EHK? 

‣ Lokale variaties: wanneer worden die inconsistent en onbegrijpelijk voor de 
weggebruiker? 

‣ Naast wegkenmerken óók kenmerken van netwerk belangrijk. 

 

‣ Praktijk 

‣ Sobere inrichting (low-cost) als start,  
maar niet als einddoel! 

‣ Fasering: gevaar of kans? 

‣ Evaluaties (te weinig). 


