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1. INLEIDING 

In 1991 is door de groep Omgevingstechnologie van de Technische Universiteit Eind

hoven een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de visuele wegomgeving op het 

gedrag van bestuurders van motorvoertuigen. Dit geschiedde in opdracht van de Mde
ling Wegbeeld en Esthetische Verzorging van de Dienst Verkeerskunde. Het betrof een 

case-study van de N9 tussen Alkmaar en Den Helder. Het voomaamste doel was de 

vaststelling van de bruikbaarheid van omgevingstechnologische inzichten en methoden 
voor het opsporen van oorzaken van verkeersonveiligheid en voor het fonnuleren van 

aanbevelingen. De secundaire doelstelling was de verbetering van de verkeersveiligheid 

op de N9. 1 

Bij zowel de opdrachtgever als de uitvoerder bestond de behoefte om de algemene 
bruikbaarheid van de methode en de practische bruikbaarheid van de aanbevelingen te 

evalueren. Het onderhavige rapport bevat de resultaten van dit evaluatie-onderzoek. 
Er is gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews met vertegenwoordigers 

van de verschillende geledingen die zich met de herinrichting van de N9 bezighouden: 

de wegbeheerder, de regio, politie enjustitie, en de Dienst Verkeerskunde. Aan de 

deelnemers is een lijst met aandachtspunten toegestuurd en hen is verzocht het rapport 
nogmaals in te zien.2 De aandachtspunten vonnden het schema van het gesprek maar 

soms is daarvan afgeweken vanwege verschillen in invalshoek of deskundigheid. 
In de rapportage komen aan de orde: de algemene indruk van het onderzoek en de 

rapportage (hoofdstuk 2); de visie op de opzet en de gevolgde methode (hoofdstuk 3); 

de vonn van de rapportage (hoofdstuk 4); en de bruikbaarheid en het feitelijke gebruik 
van de resultaten (hoofdstukken 5 en 6). Hoofdstuk 7 bevat de conclusies. 

2. ALGEMENE INDRUK 

De algemene indruk weerspiegelt duidelijk dat het onderzoek is uitgevoerd voor de 
Dienst Verkeerskunde en dat de rapportage vooral is toegesneden op de theoretische 
onderbouwing van de methode en op de detectie van mogelijke ongevalsoorzaken en 
verbeteringen. 

Volgens de wegbeheerder bevat het rapport, in vergelijking met andere onderzoeks
verslagen over de N9, de duidelijk5te en meest concrete resultaten qua fonnulering en 

vorm. Politie en justitie geven aan dat de studie voor hen minder relevant is dan voor de 
wegbeheerder, aangezien de aanbevelingen vooral op het vlak van de uitvoering liggen. 
Het onderzoek van Traffic Test, waarin onder meer verkeersstromen, snelheden en het 
gebruik van sluiproutes zijn bestudeerd, vormt een beter aanknopingspunt voor politie

activiteiten als surveillance en bet uitvoeren van controles. Toch vindt men de resultaten 
interessant omdat zij meer inzicht geven in de mate waarin snelheidsverschillen optre-

1 Heijs, W. en Van Wagenberg, A. (1992). Omgevingstechnologische analyse van de N9: een case

study. Eindhoven: Technische Universiteit, Groep Omgevingstechnologie. 

2 De lijst met aandachtspunten is opgenomen in de bijlage. 
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den en de oorzaken van snelheidswisselingen, die een belangrijke bron van onveilig

heid vormen. De mogelijke ongevalsoorzaken worden geclassificeerd (bijvoorbeeld de 

afleidende omgevingsaspecten) en daar kan men bij een surveillance op letten. 

De regio neemt een neutraal standpunt in. Het onderzoek en de rapportage vertonen 

veel gelijkenis met andere studies op dit terrein en leveren weinig nieuwe inzichten op. 

Toch is men tevreden over het feit dat het onderzoek heeft plaatsgevonden, aangezien 

men het anders zelf zou hebben moeten doen. 

Zowel de Dienst Verkeerskunde als de politie wijst op het belang van een sociaal we

tenschappelijke i.e. psychologische inbreng bij onderzoek naar de verkeersveiligheid. 

De wegbeheerder kan volgens de politie een dergelijk onderzoek niet zelf verrichten 

vanwege een gebrek aan tijd, personele middelen en deskundigheid op het gebied van 

de gedragswetenschappen. Sociaal wetenschappers kunnen het gedrag van bestuurders 

in reactie op de omgeving waarschijnlijk beter inschatten. Men signaleert het gevaar dat 

de rapportage kan aanzetten tot het zelf toepassen van de methode op andere locaties 

zonder dat men over de nodige deskundigheid bezit. 

De vertegenwoordiger van de Dienst Verkeerskunde is van mening dat een meer uit

gebreide theoretische onderbouwing gewenst zou zijn. Bij het geven van aanbevelingen 

aan derden wordt namelijk vaak gevraagd naar de causale verbanden tussen omgevings

factoren en gedrag. Een verdere uitwerking van verklarende theoretische modellen van 

de achtergronden van het verkeersgedrag zou het onderzoek meer gewicht hebben ge

geven. 

3. OPZET EN METHODE 

De opzet en de methode van het onderzoek zijn volgens aile betrokkenen bruikbaar in 

het Iicht van de doelstellingen. Dit wordt vooral afgeleid uit de gestuctureerdheid van de 

methode, de herkenbaarheid van de resultaten en de inschatting dat deze relevant zijn 

voor de wegbeheerder. 

Op de vraag naar een kosten-batenafweging van de resultaten van een globale versus 

een gedetailleerde analyse lopen de antwoorden uiteen. De politie acht een globale ana

lyse voorlopig voldoende; de detailanalyse geeft wel meer informatie maar dat betreft, 

vanuit hun oogpunt, minder belangrijke facetten. Justitie en de Dienst Verkeerskunde 

kennen echter de gedetailleerde analyse meer waarde toe omdat deze meer recht zou 

doen aan de 'menselijke' factor (de werkelijke interacties) en omdat het verkeersproces 

op kruispunten zeer ingewikkeld is. De regio is van mening dat de keuze voor een ge
detailleerde of globale analyse afhankelijk is van de situatie. Hier heeft de gedetailleerde 

analyse nauwelijks de moeite geloond omdat het meeste was wei bekend was. Maar er 

zijn ook meer complexe situaties denkbaar waarin dat wel nieuwe inzichten oplevert. 

Volgens de wegbeheerder is een gedetailleerde analyse vooral nodig om buitenstaanders 

over de situatie in te lichten. Aan ingewijden zijn de meeste problemen wei bekend. De 
probleernsituaties, die door de gedetailleerde analyse worden toegevoegd, worden wei 
als belangrijk ervaren. 



3 

Een aantal instanties beeft opmerkingen bij onderdelen van de methode. Volgens de 

Dienst Verkeerskunde is de onderverdeling van de weg in trajecten bij de globale analy

se vanwege de verschillende wegbeelden niet joist. De weggebruiker krijgt ondanks de 

verschillen een beeld van bet gebele traject en bouwt daarover een verwachtingspatroon 

op. Daarom is over bet totaal ook meer te zeggen. Een voorbeeld is consistentie/ritmiek. 

Door consistentie tussen gedeelten aan te bevelen (bijvoorbeeld in de vonngeving van 

trajecten tussen kommen) kan monotonie ontstaan die door een ritmiscbe afwisseling 

van consistente patronen in het gebele traject ecbter weer kan worden doorbroken. 

Justitie betwijfelt of de aanvankelijk geplande survey onder slacbtoffers zinvol is om

dat het hen wellicht moeilijk valt om een objectief en eerlijk standpunt ten opzicbte van 

bet gebeurde in te nemen. De politie en de wegbeheerder acbten een uitbreiding van de 

methode met een survey onder weggebruikers, zoals in bet onderzoek van Traffic Test, 

waardevol. De subjectieve ervaringen van verschillende groepen bestuurders (gewoon

terijders versus toevallige passanten) zouden de inzicbten kunnen verruimen. 

4. RAPPORT AGE 

De beoordeling van bet rapport valt uiteen in twee gedeelten. Over bet eerste, theore

tische, boofdstuk wordt door politie, justitie, de wegbeheerder en de Dienst Verkeers

kunde gezegd dat de beinvloeding van de bestuurder door de wegomgeving een interes

sant onderwerp is maar dat het niet prettig leesbaar is en moeilijke begrippen bevat. Met 

name psycbologiscbe tennen, zoals cognitief, worden genoemd. Ondanks de positief 

gewaardeerde uitleg van de begrippen heeft dat tot gevolg dat men geneigd is bet boofd
stuk over te slaan. Het tweede gedeelte, de feitelijke analyse, is volgens deze instanties 

wei goed leesbaar en ook prettig om te lezen. De regio heeft een positief oordeel over 

beide gedeelten. 

De illustraties bij de globale analyse en de p1attegronden bij de gedetai11eerde analyse 

worden door iedereen waardevol geacht. 'k zijn goed te interpreteren en ze verduidelij

ken en verlevendigen de tekst. De plattegronden vormen een bruikbare aanvulling op de 
beschrijving; bierdoor worden de onveilige gedeelten van het kruispunt beter zichtbaar. 

De opnamen van de conflicten, die van de videoband zijn gecopieerd, behoeven verbe

tering. Ze zijn aileen interpreteerbaar indien men de band heeft gezien en het doorsne

den beeld kan verwarring veroorzaken. 

De videoband is met een zeker enthousiasme ontvangen. De opnamen hebben een 

duidelijke toegevoegde waarde. Zij Iaten zien dat veel meer manoeuvres met moeilijkhe
den gepaard gaan dan waar men zich normaal van bewust is (bv. de problemen bij bet 

opstellen van fietsers die in de ricbting van de vlotbrug willen oversteken). Bij de poli

tie wekte de band verbazing omdat er zoveel 'rare dingen' plaatsvinden. De wegbeheer

der acht de opnamen een belangrijk bulpmiddel om mensen, die minderop de hoogte 

zijn, te overtuigen van de noodzaak om (dure) maatregelen te treffen. Maar ook de 

dienstkring zelf was onder de indruk terwijl men toch met de stuatie bekend is. 
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5. BRUIKBAARHEID VAN RESULTATEN 

Men is unaniem van mening dat de resultaten duidelijk, bruikbaar en verantwoord 

zijn. Er zijn in strikte zin geen discrepanties gesignaleerd tussen de beschrijvingen en 

aanbevelingen enerzijds en verkeerstechnische of juridische inzichten anderzijds. Ook 

zijn volgens de wegbeheerder geen belangrijke aspecten gemist De politie vindt som

mige aanbevelingen aansprekend omdat de betrokken problemen hen, als geregelde 

weggebruikers van de N9, niet zouden zijn opgevailen. Als voorbeeld wordt de late 

aankondiging van bet fietCipad op de Molenweg genoemd 

Wei worden er vraagtekens geplaatst bij de practische haalbaarheid van enkele aanbe

velingen. Het invoeren van een verplichting tot stoppen bij sommige kruispunten zou 

kunnen stuiten op problemen met de handhaving. Het omkeren van de voorrang bij bet 

fietspad vereist een wijziging van de voorrangssituatie op de hoofdweg (de plaatsing 

van een bord met de mededeling dat de voorrang aileen geldt voor de hoofdrijbaan); een 

dergelijke maatregel past wellicht niet in bet verwachtingspatroon van fietsers; en er zijn 

misschien bezwaren van wielerorganisaties te verwachten. Voorts zal bet versmallen 

van de vrije-baanbreedte volgens de politie niet overal haalbaar zijn. En justitie is voor

alsnog niet overtuigd van bet effect van maatregelen in de visuele omgeving. 

In een vergelijking met meer traditionele methoden als de A VOC wordt de bruikbaar

heid van de resultaten van deze analyse positiever beoordeeld. De wegbeheerder hecht 

er meer waarde aan omdat een A VOC aileen zou uitgaan van ongevalscijfers en niet van 

de complexiteit van de situatie. De Dienst Verkeerskunde is van mening dat de gehan

teerde benadering beter voldoet omdat bij de beoordeling van problemen meer discipli

nes nodig zijn, waaronder de psychologische, om tot een goed resultaat te komen. Vol

gens de regio werkt een A VOC volgens dezelfde principes maar vonnt de checklist een 

bruikbare uitbreiding om een situatie ook eens op een andere, dan een puur verkeers

technische, wijze te bezien. En jusititie is van mening dat traditionele methoden niet 

hebben bewezen dat zij ongevailen kunnen voorkomen, zodat elke poging om een an

derssoortige methode toe te passen wordt verwelkomd. Dat daaraan eventueel meer 

kosten zijn verbonden is geen bezwaar aangezien een mensenleven belangrijker is dan 
financiele consequenties. 

Suggesties om de bruikbaarheid te verbeteren zijn: bet meer Ieesbaar maken van de 

conclusies omdat die door buitenstaanders vaak bet eerst worden gelezen (justitie) en 

bet uitbreiden van de checklist met de resultaten van de enquete uit bet onderzoek van 

Traffic Test (politie). 

6. FEITELIJK GEBRUIK VAN RESULTATEN 

De deelnemers beschikten niet over voldoende informatie om de vraag naar het feite

Iijk gebruik van de resultaten te kunnen beantwoorden. Ook de wegbeheerder, van wie 

eigenlijk de meeste respons werd verwacht. kon hierin geen duidelijkheid verschaffen. 

Daarvoor is een plausibele verklaring. Tijdens de periode waarin de resultaten van dit 

onderzoek zijn gepresenteerd zijn ook door andere instanties aanbevelingen gedaan (zo-
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als Traffic Test. DVK, de regio, de werkgroep). Bovendien circuleerden in de dienst

kring reeds bepaalde ideeen voor wijzigingen. De suggesties zijn verzameld en vervol

gens geprioriteerd. De aldus ontstane lijst vonnde het aanknopingspunt voor de maatre

gelen; de origine is niet gedocumenteerd. 
De wegbeheerder en de politie hebben wei het idee dat de meeste aanbevelingen zijn 

of worden uitgevoerd (wei of niet gebaseerd op het rapport). De politie voegt toe dat de 

aanbevelingen misschien meer ondersteunend zijn geweest bij de beslissing voor de uit
voering dan dat zij de directe aanleiding zijn geweest. Bestaande ideeen over maatrege

len zijn door het rapport onderbouwd; het onderzoek heeft waarschijnlijk niet geleid tot 

het ontstaan van nieuwe ideeen over maatregelen. Bij twijfels heeft het waarschijnlijk 

wei richting gegeven maar niet de doorslag omdat financiele argumenten meestal zwaar

der wegen. Financiele bezwaren worden ook door de regio als mogelijke reden aange

voerd om niet tot uitvoering over te gaan. 
Op de vraag naar uitgevoerde maatregelen worden genoemd: de aanleg van voorsor

teerstroken voor linksafslaand verkeer (foto 1), het plaatsen van waarschuwingsborden 

voor afslaand verkeer, de uniformering van de snelheidsregeling (foto 2) en de visuele 
versmalling van de bebouwde kommen (foto 3). Voorts zijn een aantal kruispunten ten 

noorden van de Stoipen grondig gereconstrueerd waarbij de aansluitingen van de zijwe
gen zijn veriegd naar de nieuwe parallelweg. 

Foto 1. Herinrichting van het kruispunt met de Teugelaan 
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Foto 2. Unifonnering van snelheidslimieten 

Foto 3. Markering en visuele versmalling van de bebouwde kommen 
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7. CONCLUSIES 

De evaluatie leidt tot de conclusie dat de doelstellingen van het onderzoek zijn gerea

liseerd. De opzet en de methode zijn bruikbaar gebleken en zij hebben geleid tot aanbe

velingen, die de wegbeheerder kunnen ondersteunen in het nemen van beslissingen 

over uit te voeren maatregelen. Daarnaast kunnen het rapport en de video band dienen 

om bestuurlijke instanties te overtuigen van de noodzaak van te treffen maatregelen. 

Helaas kon niet meer worden getraceerd welke aanbevelingen zijn overgerromen en 
welke niet, maar dat is begrijpelijk gezien de werkwijze van de dienstkring. Bij het niet 

uitvoeren spelen financiele overwegingen waarschijnlijk een hoofdrol. 

Door de aandacht voor de complexiteit van de situatie en voor de psychologische as

pecten van de interactie tussen mens en omgeving wordt deze vorm van onderzoek door 

de meesten verkozen boven meer traditionele methoden. Daarbij bestaat een Iichte voor

keur voor een gedetailleerde analyse omdat daarin meer recht wordt gedaan aan het ge

drag van weggebruikers, vooral door de video-observaties. De indruk bestaat dat het 

onderzoek bijdraagt aan de inschatting dat een sociaalwetenschappelijke inbreng in de 

verkeersproblematiek nuttig en soms nodig kan zijn. 

Er is een aantal suggesties gedaan om de werkwijze te verbeteren. Het theoretische 

kader moet verder worden ontwikkeld en duidelijk vertaald naar de verschillende doel

groepen. Het wegbeeld van het totale traject verdient meer aandacht. De leesbaarheid 

van de conclusies kan worden bevorderd. Door de opname van een survey bestaat de 

mogelijkheid om de opvattingen van verschillende groepen weggebruikers in de resul

taten te verwerken. En een verdere uitwerking van de checklist, bijvoorbeeld door ge
bruik te maken van de uitkomsten van andere studies zoals van Traffic Test, wordt op 

prijs gesteld. 

Tenslotte is gebleken dat sommigen de rapportage naar aanleiding van het evaluatie

onderzoek nauwkeuriger gingen bestuderen. Het is daarom met het oog op de imple

mentatie van aanbevelingen gewenst om bij een eventuele herhaling ook na de afTon

ding van bet onderzoek op enigerlei wijze bij de werkzaamheden betrokken te blijven. 

In dat geval kan, waar nodig, een nadere toelichting en vertaling worden gegeven en 

bestaat een betere gelegenheid om de redenen voor het wei of niet uitvoeren van maat

regelen te bestuderen. 
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BIJLAGE. AANDACHTSPUNTEN BIJ DE EVALUA TIE. 

1. Algemene indruk 

- opzet en methode 
- in welke mate is de opzet van het onderzoek (globale analyse van onderdelen van 

het traject en detailanalyse van een kruispunt) volgens u geschikt voor de doel

stelling (het achterhalen van probleemsituaties en doen van aanbevelingen) ? 

-in welke mate is de methode (checklist, inventarisatie omgevingskenmerken en 

mogelijke oorzaken van onveiligheid, vergelijking met werkelijke ongevallen, 

video-observatie van bijna-ongevallen, afleiding van aanbevelingen) volgens u 

geschikt voor deze doelstelling ? 

- rapportage 
- wat vindt u van de inhoud van de rapportage (leesbaarheid, woordgebruik, 

formulering van problemen, aanbevelingen en conclusies)? 

- wat vindt u van de vonn van de rapportage (lengte, indeling, hanteerbaarheid, 

plattegronden, foto's) ? 

- (indien van toepassing) wat vindt u van de videoband (duidelijkheid, heeft de 

band voor het onderzoek een toegevoegde waarde) ? 

2. Resultaten 

- bruikbaarheid 
- wat vindt u van de practische bruikbaarheid van de resultaten (formulering van 

problemen, aanbevelingen, programma van eisen; aansluiting bij juridische en 

verkeerstechnische inzichten)? 

- in welke mate verschaft het onderzoek nieuwe of andere inzichten in de proble

matiek op de N9 (evt. in vergelijking met andere methoden als AVOC)? 

- hoe zou de bruikbaarheid kunnen worden verbeterd ? 

- feitelijk gebruik 

- zijn er aanbevelingen in het rapport uitgevoerd als direct gevolg van deze studie ? 

- zijn er aanbevelingen in het rapport uitgevoerd zonder dat zij op deze studie zijn 

geba<Jeerd (bv. omdat zeal gepland waren of gebaseerd op ander onderzoek)? 

- wat zijn eventuele beletsels voor het feitelijk gebruik (terminologie, tijdstip van 

de rapportage, haalbaarheid van oplossingen, inpasbaarheid in planning of 

plannen, etc.) ? 


