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‣ Factoren die snelheidsgedrag bepalen 

‣ Proef op gewestwegen in Vlaanderen 

‣ Wat hieruit onthouden? 

Inhoud  



‣ Snelheidskeuze beïnvloed door (OECD, 2006): 

‣ Persoonlijke voorkeuren, sociale factoren, kenmerken van de weg, 
kenmerken van het voertuig. 

‣ In principe een bewust proces 

‣ Zelfverklaarde redenen om de limiet te overschrijden zijn (Biervliet et al., 
2010) 

‣ Aanpassen aan het andere verkeer 

‣ Haast 

‣ Omdat het leuk is 

‣ Ongemerkt 

‣ Uit verveling 

‣ Herkenbare wegen/limieten kunnen zorgen voor 

‣ Betere kennis geldende limiet (B: Voor 46% van de respondenten niet 
altijd duidelijk wat de geldende snelheidslimiet is (Boets & Meesmann, 
2014) 

‣ Reductie ‘ongemerkte’ snelheidsovertredingen 
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Welke factoren bepalen snelheidsgedrag? 



‣ Acceptatie van de limieten 

‣ 57% vindt limieten aanvaardbaar (Boets & Meesmann, 2014) 

‣ 39% van de bestuurders geeft aan zelf het best te weten wat de eigen 
veilige snelheidslimiet is om met de wagen te rijden, ook al ligt deze 
hoger dan de wettelijke limiet (Boets & Meesmann, 2014) 

 

‣ Sociale norm 

‣ 1 op 2 bestuurders ondervindt geen sociale druk om zich aan de 
limieten te houden (Boets & Meesmann, 2014) 

 

‣ Gedrag 

‣ 70 km/u-wegen (2 X 1): 41% rijdt te snel, 19% >10km/u te snel  
(Trotta, 2016) 

‣ 50 km-wegen: 36% te snel, 10% >10 km/u te snel (Temmerman, 
2016) 
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Attitudes en gedrag i.v.m. snelheid 



Proefproject in Vlaanderen 

‣ Vele gewestwegen (VL) sinds 2002: 90 => 70 km/u. 

‣ Weggebruiker kent Vmax vaak niet. 

‣ Lange termijn: “leesbare weg” via ontwerp. 

‣ Kortere termijn: hoe leesbaarheid verhogen op kostenefficiënte wijze? 



Proefproject ondersteunende wegmarkering (1) 

‣ Beperking = European Agreement on Road Markings (UNECE, 1957) 

‣ 2 varianten: 

‣ Strepen langs rechterkantlijn 

‣ Cijfer 7 

‣ Informatieborden 

‣ Uitgevoerd in 2006 

‣ Uitvoering AWV, evaluatie Steunpunt Verkeersveiligheid 



Proefproject ondersteunende wegmarkering (2) 



Evaluatie 

‣ 2 experimenten: 

‣ Terreinexperiment 

‣ Simulatorstudie 



Terreinexperiment 

‣ 4 onderzoekslocaties: 

‣ 2 met streepjes (N28, N133) 

‣ 2 met cijfers (N9, N50) 

‣ 4 vergelijkingslocaties (N111, N3, N9, N35c) 

‣ metingen V50 per uur/kwartier, 4 periodes (Agentschap Wegen en Verkeer) 



Resultaten terreinexperiment 

‣ Gemiddelde snelheid na aanbrengen markering daalt niet. 



Simulatorstudie 

‣ Rijsimulator 

‣ 30 deelnemers, elk 6 ritten 

‣ Basistraject: licht bochtige weg met 2 rijstroken, +/- 7km 

‣ Zone 1: toeg. snelheid = 90 km/u (2 km) 

‣ Zone 2: toeg. snelheid = 70 km/u (3 km) 

‣ Kruispunt met VRI (lichten op groen) 

‣ Zone 3: toeg. snelheid = 70/90 km/u (2 km) 



Methode 

‣ 3 versies routes: 

 

‣ ‘Borden’: borden C43 

 

‣ ‘Cijfers’: zonebord + cijfers 7 

 

‣ ‘Strepen’: zonebord + strepen 
 

‣ Deelnemers reden elk van de 3 routes, onder lage + 
hoge mentale belasting 

C43 

zonebord 





Resultaten simulator 

‣ Weinig verschillen in rijsnelheid tussen verschillende 
routes (borden – strepen – cijfers) 

‣ Snelheid bij lage mentale belasting lager dan bij hoge 
mentale belasting 

‣ Ter hoogte van overgang 90-70 werkt C43-bord 
krachtiger dan zonebord 

‣ Na kruispunt is C43-bord effectiever dan zonebord + 
cijfers/strepen 

‣ Lichte verschuiving laterale positie naar middellijn 

‣ Markeringen zelden opgemerkt/herkend 



Conclusies uit het Vlaamse experiment  

‣ Toegepaste markeringen doen snelheid niet dalen 

‣ Gebruik zoneborden i.p.v. C43 versterkt nood aan informatie voor de 
bestuurder.  

 

‣ Eisen voor een effectieve markering: 

‣ Goed begrijpbaar  

‣ Continu zichtbaar 



Besluit 

‣ Idealiter: 

‣ Veilige limieten 

‣ Geloofwaardige limieten 

‣ Goede informatie over de limieten 

‣ Ondersteunende markering kan zorgen voor betere informatie voor de 
bestuurder 

‣ Effectieve ondersteunende markering kan leiden tot afname van 

‣ onbewuste overtredingen 

‣ onzekerheid m.b.t. geldende limiet 
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Vragen?   


