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1 

INLEIDING 

In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoeksprojekt: 'Omgevingstechnolo
gische analyse van de interactie tussen weggebruiker en wegomgeving: een vooronder
zoek'. Dit vooronderzoek werd in opdracht van de Dienst Verkeerskunde (afd. TXE) van 
Rijkswaterstaat uitgevoerd door de vakgroep Psychologie en Taal in de Techniek, sectie 
Sociale Psychologie, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen, van de 
Technische Universiteit Eindhoven. 

Het doel van het vooronderzoek bestond uit het in kaart brengen van de mogelijkheden 
om met behulp van een omgevingstechnologische analyse meer kennis te verwerven van 
de interactie tussen weggebruiker en wegomgeving. Voorts diende, in geval deze moge
lijkheden aanwezig zijn, aangegeven te worden op welke wijze een dergelijke analyse in 
een hoofdonderzoek zou kunnen worden uitgevoerd. 

De voornaamste methode in het vooronderzoek was de literatuurstudie. Deze diende ter 
inventarisatie van bestaande onderzoeksresultaten en ter beoordeling van de 
toepasbaarheid van een omgevingstechnologische visie op dit terrein van onderzoek. 
Tevens zouden hierdoor eventuele voor het hoofdonderzoek relevante variabelen kunnen 
worden opgespoord. De gegevens van de literatuurstudie zijn aangevuld met interviews 
met een aantal deskundigen op dit terrein, te weten: 

Ir. Elly Klein, Dienst Verkeerskunde Rijkswaterstaat, afdeling Geometrisch ontwerp. 

Dr. Johan Riemersma, Instituut voor Zintuig Fysiologie, TNO Soesterberg. 

Drs. Frank Steyvers, Verkeerskundig Studiecentrum, Rijksuniversiteit Groningen. 

Ir. Han de Vrede, Dienst Verkeerskunde Rijkswaterstaat, afdeling Wegbeeld en 
Esthetische verzorging. 

Bij de navolgende bespreking van de onderzoeksresultaten is gebruik gemaakt van de 
door deze personen verstrekte inlichtingen. 

De rapportage bestaat uit drie delen. Het onderhavige rapport geeft een beeld van het 
onderzoeksterrein door middel van een uitvoerige bespreking van de bestudeerde 
literatuur. Het tweede rapport bevat een kernachtige samenvatting van de onderzoeks
resultaten en de conclusies. En het derde gedeelte bestaat uit een discussiestuk over de 
mogelijke opzet van het hoofdonderzoek. 

In het eerste hoofdstuk van dit rapport wordt het omgevingstechnologische model 
gespecificeerd naar de interactie tussen de weggebruiker en de wegomgeving. In de 

-volgende hoofdstukken wordt de literatuur behandeld die betrekking heeft op de 
verschillende onderdelen van het model. 
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HOOFDSTUK 1. OMGEVINGSTECHNOLOGIE, WEGGEBRUIKER EN 
WEGOMGEVING 

Binnen de omgevingstechnologie staat de interactie tussen omgeving en individu 
centraal. Beide partijen worden beschouwd als onderdelen van één onlosmakelijk 
systeem, waarin de omgeving van invloed is op de beleving en het gedrag van het 
individu en waarin het individu invloed uitoefent op de omgeving. De omgevings
technologie wordt gekenmerkt door een multidisciplinaire benadering, waarin onder meer 
gedragswetenschappelijke, technische en ergonomische inzichten worden geïntegreerd. 
Op basis van verricht onderzoek is een algemeen model van de genoemde interactie 
ontwikkeld. Dit algemene model vormt een blauwdruk voor de omgevingstechnologische 
analyse van de relatie tussen mens en omgeving, waarin de kenmerken en verbanden, die 
bij de interactie in een specifieke setting relevant zijn, kunnen worden ingevoerd. Op 
basis van een dergelijk model wordt in de omgevingstechnologie onderzoek verricht met 
als doel het formuleren van consequenties voor de vormgeving van de omgeving 
(programma's van eisen, concrete aanbevelingen). 

In het algemene model wordt de om~evin~ onderverdeeld in de fysische omgeving (de 
door mensen gemaakte omgeving), de natuurlijke omgeving (de niet door mensenhand tot 
stand gekomen omgeving), de sociale omgeving (andere individuen) en de culturele en 
organisatorische omgevingen (informele en formele gedragsregels). Aan de zijde van het 
individu zijn fysiologische, demografische, sociaal-economische en psychologische 
aspecten te onderscheiden. De relaties tussen beide zijn gevat in verschillende theorieën, 
waaronder omgevingspsychologische theorieën op het gebied van de omgevingsperceptie 
en -evaluatie, de vorming van attitudes, gedragsintenties en gedragingen. In figuur 1 is 
het algemene model gespecificeerd voor de interactie tussen weggebruiker en 
wegomgeving. 

WAARNEMING EN 
BELEVING WEGOMGEVING 

vanuit verschillende 
relevante variabelen op zintuigmodaliteiten 

het gebied van de 

WEGGEBRUIKER o.m. per~e. evaluatie, cognitie 1. NATUUJUlJKE OMGEVING 
en conatîe 

~ 2. FYSISCHE OMGEVING 
relevante 

gebruikersvariabele 3. SOCIAU; OMGEVING 
GEDRAG 

4. ORGANISATORISCHE 

1. operationeel niveau OMGEVING 
2. tactisch niveau S. CULTIJRELE OMGEVING 
3. strategisch niveau 

I 
VOERTUIG 

relevante 
voertuigvariabelen 

Figuur 1. Een eerste specificatie van het omgevingstechnologische model voor de 
interactie tussen weggebruiker en wegomgeving 
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In de interactie zijn drie partijen te onderscheiden: de weggebruiker (links), de 

wegomgeving (rechts) en het gebruikte voertuig (onder). Het midden van de figuur 
verbeeldt de interactie en de omgevingspsychologische processen die tijdens de interactie 
plaatsvinden. De diverse partijen en processen zullen in de volgende hoofdstukken nader 
worden toegelicht. 

Op verzoek van en in nauw overleg met de opdrachtgever is het terrein van onderzoek 
verder ingeperkt (deze specificaties zijn tot uitdrukking gebracht in figuur 2). Dit komt ten 
goede aan zowel de interessen van de Dienst Verkeerskunde als aan de 
onderzoekbaarbeid van de processen. Teveel variabelen kunnen immers het beeld 
vertroebelen. In de eerste plaats wordt uitgegaan van de fysische omgeving en van een 
gemiddelde automobilist in een gemiddeld personenvoertuig. Ten tweede ligt de nadruk 
op de visuele aspekten van de fysische omgeving. En ten derde is de aandacht van de 
opdrachtgever vooral gericht op het sturende karakter van de visuele wegomgeving op de 
beleving en met name het gedrag van de weggebruiker. Hierdoor krijgt deze zijde van de 
interactie meer gewicht (de pijlen in figuur 2), hetgeen overigens niet betekent dat 
daardoor de bruikbaarheid van het omgevingstechnologische model vermindert. 

VISUELE 
WAARNEMI!'\G EN WEGOMGEVII"G 

BELEVII"~G 

controle van overige stimulatie visuele variabelen op het 

GE!\IIDDELDE 
gebied van de 

o.m. perceptie, evaluatie, cognitie (!. NATUURWKE OMGEVIJIIG) 
AUTO~IOBILIST en cona1ie ~ 

ccn:role v..r. relevante . 2. FYSISCHE OMGEVING .... gebruikersvariabelen (3. SOCIALE OMGEVING) 
GEDRAG 

4. ORGM1SATORISCHE 

1. operationeel niveau OMGEVING 
2. tactisch niveau 

(S. CULTIJREI..E OMGEVING) 3. strategisch niveau 

I 
GEMIDDELDE 

PERSONENAUTO 
controle van relevante 

voertuigvariabelen 

Figuur 2. Toespitsing van het omgevingstechnologische model voor de interactie tussen 
weggebruiker en wegomgeving op de onderzoeksinteressen van de afdeling 
TXE van DVK/RWS 

Dat de 'gemiddelde automobilist', de 'gemiddelde personenauto', de 'visuele aspecten 
van de wegomgeving' en het 'sturende karakter' van de omgeving als uitgangspunt 
worden genomen heeft wel een aantal consequenties. Ten eerste zullen geen uitspraken 
kunnen worden gedaan over bepaalde typen bestuurders of over bestuurders in een 
afwijkende lichamelijke toestand (zoals na het gebruik van alcohol). De invloed van de 
uitrusting van de auto op het rijgedrag of invloeden van weersomstandigheden of het 
tijdstip van de dag (de natuurlijke omgeving) kunnen niet verder worden onderzocht. En 
ook aan de rol van de medeweggebruiker (de sociale omgeving) en van de geldende 
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regels, normen en waarden (de organisatorische en culturele omgevingen) zal geen 
aandacht worden besteed De organisatorische omgeving is in het schema niet tussen 
haakjes geplaatst omdat vele kenmerken van de fysische omgeving in dit onderzoeksveld 
ook organisatorische aspecten hebben (verkeersborden, belijning). 

Dit betekent niet dat deze factoren onbelangrijk geacht worden. Een tweede 
consequentie van de beperking is namelijk dat de invloeden van kenmerken van deze 
partijen op de interactie in vervolgonderzoek moeten worden gecontroleerd om een 
verstoring van het algemene beeld te voorkomen. Bij het voertuig kan dit geschieden door 
standaardisatie, bijvoorbeeld door een bepaald type voertuig te kiezen of gebruik te 
maken van een 'floating car'. Omdat standaardisatie bij bestuurders niet mogelijk is, 
zullen de kenmerken van deze partij statistisch gecontroleerd moeten worden. Daarom 
wordt in het laatste hoofdstuk van dit rapport enige aandacht besteed aan individuele 
factoren die een rol kunnen spelen in het verkeersgedrag. 

De derde consequentie heeft betrekking op de selectie van de literatuur in dit vooronder
zoek. Een omvangrijk gedeelte van de beschikbare literatuur handelt over rijgedrag onder 
invloed, heeft specifiek betrekking op bepaalde groepen bestuurders (zoals ouderen), is 
gebaseerd op onderzoek waarin het interieur van het voertuig centraal staat, of gaat uit 
van andere zintuigmodaliteiten (auditieve waarneming, de waarneming van bepaalde 
bewegingen van het voertuig). Deze literatuur zal niet worden behandeld. Bij een 
eventueel gebruik van het literatuuroverzicht als een inleidende samenvatting van het 
onderzoeksterrein voor derden zal men zich van deze beperkingen bewust moeten zijn. 

Een algemene theorie of model van de weggebruiker bestaat nog niet (Michon, 1989). 
Wel zijn op deelterreinen van het menselijk functioneren in het verkeer onderzoekingen 
verricht en theorieën en modellen opgesteld. De toepasbaarheid van een omgevings
technologische gedachtengang op het onderzoeksterrein wordt geëvalueerd door de 
onderwerpen en methoden in de relevante onderzoeksliteratuur te relateren aan de onder
werpen en methoden in het gangbare omgevingstechnologische onderzoek. In dit rapport 
wordt de literatuur daarom gekoppeld aan de verschillende onderdelen van figuur 2. De 
gelegde relaties komen onder meer tot uiting in de hoofdstukindeling van de rapportage. 

Binnen de voor dit vooronderzoek geselecteerde onderzoeksliteratuur zijn op grond van 
het onderzoeksonderwerp drie groepen te onderscheiden. In de eerste groep studies 
wordt primair aandacht besteed aan waarneming en beleving van de wegomgeving. Een 
relatie met het rijgedrag wordt daarbij niet (of nog niet) gelegd Dit type onderzoek zal in 
hoofdstuk 2 worden behandeld. In de tweede groep studies staat de uitvoering van de 
rijtaak centraal. Men probeert aan te geven welke invloeden de visuele prikkels van de 
fysische wegomgeving via waarneming en beleving op het rijgedrag hebben. Dit zal het 
onderwerp vormen van hoofdstuk 3. Het onderzoek in de voorafgaande twee groepen 
houdt zich vooral bezig met het vergaren van kennis van het interactieproces. In de derde 
groep studies tracht men van deze kennis gebruik te maken om via het manipuleren van 
de visuele informatie uit de omgeving het rijgedrag te beïnvloeden. In hoofdstuk 4 komen 
deze beïnvloedingsmogelijkheden aan de orde, waarbij ook aandacht zal worden besteed 
aan enkele gevallen waarin met goed bedoelde initiatieven juist een onveilige situatie werd 
gecreëerd. Hoofdstuk 5 is, zoals gezegd, gewijd aan relevante persoonskenmerken van 
de bestuurders. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies die uit het literatuuronderzoek kunnen 
worden getrokken. 
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HOOFDSTUK 2. WAARNEMING EN BELEVING 

Binnen het individu als informatieverwerkend systeem nemen de waarneming en 
beleving belangrijke plaatsen in. In het totale proces van waarnemen en beleven kunnen 
een aantal deelprocessen onderscheiden worden: perceptie, affectieve evaluatie, cognitie 
en conatie (Steffen en Van de Voordt, 1978). 

De perceptie heeft betrekking op de waarneming van structuren en prikkels in de 
omgeving die via stimulatie van lichamelijke receptoren binnenkomen (ogen, gehoor, 
reuk, tast). De indrukken uit deze prikkels worden gecombineerd om een omvattend 
affectief beeld van de omgeving op te bouwen. Dit is het proces van affectieve evaluatie 
en het resulteert in indrukken als 'mooi', 'druk', 'saai' etcetera. De informatie uit de 
omgeving wordt omgezet in kennis en in verband gebracht met de kennis die de 
waarnemer al bezit. Dit is het cognitieve proces. In het conatieve proces worden door de 
waarnemer intenties opgebouwd voor de gedragingen die men naar aanleiding van de 
verkregen informatie wil uitvoeren. Hierbij speelt de ervaring met de uitkomsten van 
soortgelijke situaties en gedragingen in het verleden een rol. 

Het bestaande onderzoek naar de perceptie van de wegomgeving is zeer omvangrijk. De 
bestudering van waamemingsprocessen ligt echter meer op het terrein van de 
psychologische funktieleer en bepaalde richtingen in de verkeerskunde. Het valt buiten 
het kader van dit omgevingstechnologische vooronderzoek. In een eventueel 
hoofdonderzoek dient van deze kennis evenwel een goed gebruik te worden gemaakt. 
Ook het conatieve proces zal hier niet verder worden behandeld. Dit heeft een andere 
reden. Er zijn in sociaalpsychologisch onderzoek twijfels gerezen ten aanzien van de 
bruikbaarheid van conatieve processen omdat het zeer moeilijk is gebleken om relaties aan 
te tonen tussen de daarbij gevormde gedragsintenties en het daadwerkelijke gedrag. 

De affectieve evaluatie van de wegomgeving was het onderwerp van een drietal 
onderzoeken die in het literatuuronderzoek zijn aangetroffen. Lever (1985) voerde een 
experiment uit waarbij 44 willekeurige proefpersonen videobeelden van 6 verschillende 
geluidwerende schermen beoordeelden. Uit gesprekken met ontwerpers kwam een aantal 
faktoren naar voren die belangrijk geacht werden bij het ontwerp van een geluidwerend 
scherm. Dat zijn: de vormgeving, de differentatie in soorten, de oriënterende werking 
(opvallendheid), de mate van transparantie, de kleur en het gebruikte materiaal. Deze 
faktoren werden bij de beoordeling van de schermen aan de proefpersonen voorgelegd. 
Men vond de vormgeving van een geluidwerend scherm zeer belangrijk. Daarbij bleek dat 
de geluidwerende schermen binnen het onderzOek waarbij geen speciale zorg was besteed 
aan het ontwerp lager werden gewaardeerd dan schermen waarbij daar wel aandacht aan 
besteed was. Daarnaast gaven de proefpersonen de voorkeur aan een eenvoudige 
vormgeving. Men stelde over het algemeen geen prijs op een opvallende kleur, maar men 
waardeerde de geluidschermen met een opvallende kleur wel hoger dan geluidsschermen 
met een grijze kleur. De opvallendheid van geluidsschermen werd niet belangrijk geacht 
door de proefpersonen. Maar ook hierbij waardeerde men het opvallendste geluidwerend 
scherm hoog en minst opvallende scherm laag. Uit het onderzoek bleek bovendien dat de 
geluidwerende schermen die ideaal waren vanuit de optiek van de ontwerpers (zie 
bovengenoemde faktoren) door de proefpersonen niet als zodanig werden beoordeeld. 
Lever formuleert ten aanzien van het ontwerp van schermen een aantal aanbevelingen. Zo 
wordt gesteld dat het gewenst is dat bij de vormgeving en de kleur van geluidwerende 
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voorzieningen naar meer gedurfde oplossingen gezocht wordt. Daarnaast dient de 
afwisseling van geluidsschermen (kleuren, patronen, materialen, etcetera) te worden 
afgestemd op de snelheid van de weggebruiker en op het (over)zicht dat de weggebruiker 
op het scherm heeft. Ook werd geconcludeerd dat kenmerken van de directe omgeving 
van een scherm waarschijnlijk meespelen bij de beoordeling daarvan. Lever geeft aan dat 
hiernaar nog verder onderzoek gewenst is. 

Een tweede onderzoek richtte zich op de beleving van de rijksweg in zijn totaliteit door 
automobilisten en omwonenden (Te Boekhorst, Coeterieren Hoeffnagel, 1986). Het doel 
van het onderzoek was om tot een voorstel te komen voor de beschrijving van effecten 
van rijkswegen op de beleving. Automobilisten waardeerden in een enquête de volgende 
kenmerken van snelwegen (in volgorde van belangrijkheid met het eerste kenmerk als het 
belangrijkste): 

1. veiligheid 
2. afwikkelingscapaciteit van de weg 
3. wegdek 
4. middenberm en beplanting 
5. zijberm en beplanting 
6. tracering 
7. voorzieningen langs de weg, met name parkeerplaatsen 
8. inpassing in het landschap 

Een interessante conclusie van dit onderzoek is dat in de beoordeling van rijkswegen 
gebruiksaspecten een belangrijker rollijken te spelen dan de beeldaspecten van de 
rijksweg. 

Het meest recente onderzoek op dit gebied wordt uitgevoerd bij het Verkeerskundig 
Studiecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen (Steyvers, Dekker, Haroaeher en 
Brookhuis, 1989). Het onderzoek is op het moment van de totstandkoming van dit 
rappon nog in uitvoering. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om te achterhalen in 
hoeverre de esthetische beleving van de weg het verkeersgedrag van de automobilist 
bepaalt. Tot nu toe is er echter nog geen relatie met het gedrag gelegd. Wel is een aantal 
experimenten uitgevoerd waarbij een belevingsschaal voor wegomgevingen ontwikkeld 
is. 

Belangrijke begrippen in het kader van cognitieve processen zijn: categorisatie en 
cognitieve schema's. Beide begrippen hebben betrekking op de wijze waarop kennis van 
de fysische omgeving in het geheugen wordt opgeslagen. Onder categorisatie wordt 
verstaan: het systeem van 'labels' dat de waarnemer gebruikt om verschillende 
omgevingen in te delen. Een cognitief schema kan worden gezien als een interne 
representatie van de omgeving, bestaande uit de omgevingselementen en de onderlinge 
samenhang die de waarnemer daartussen heeft aangebracht. Categorisaties en cognitieve 
schema's spelen een rol bij het denken, het plannen, het beslissen over gedragsalterna
tieven en het evalueren van gedrag. Het meeste onderzoek daarnaar heeft dan ook een 
relatie met het gedrag en zal in het volgende hoofdstuk worden behandeld 

Er worden ook laboratoriumexperimenten uitgevoerd om de gehanteerde categorisaties 
van omgevingen na te gaan zonder een directe relatie met het gedrag te leggen. Een 
voorbeeld is een experiment van Riemersma (1988), waarbij hij proefpersonen wegen liet 
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categoriseren met behulp van de 'Repertory Grid Methocl'. Na factoranalyse bleek dat 
mensen wegen categoriseren aan de hand van de constructen 'veiligheid', 'bebouwd/ 
platteland, 'wegbegrenzingen' en 'markeringen'. Opvallend is dat deze categorisering niet 
overeenkomt met de officiële indeling van wegcategorieën. 

In een vervolgexperiment (Riemersma, 1989) beoordeelden proefpersonen video
beelden van wegen binnen de bebouwde kom aan de hand van de constructen uit het 
eerste experiment. Daarnaast werd gevraagd een schatting te maken van de veilig geachte 
snelheid op de weg die beoordeeld diende te worden. Als laatste werd aan de 
proefpersonen gevraagd wat volgens hen de officiële categorie was waartoe de weg 
behoorde. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat mensen, naast de officiële categorieën: 
woonerf, 30km/uur wegen en 50km/uur wegen, een categorie onderscheiden waarop 
men 40km/uur mag rijden. De snelheden die men veilig achtte op de verschillende wegen 
had een veel grotere spreiding dan de snelheden van de officiële indeling. De resultaten 
gaven ook het idee dat de proefpersonen de wegen meer volgens de objectieve kenmerken 
van de verschillende wegen beoordeelden dan dat binnen de officiële categorieën gebeurt. 
Zo viel op dat in de categorie van de 30km/uur wegen gemiddeld meer brede straten 
waren dan in de 50km/uur categorie. Bij de indeling die de proefpersonen maakten was 
dit andersom. Ook de mate van aanwezigheid van de kenmerken zichtlengte, een stoep en 
een parkeerregeling werd door de proefpersonen consistenter beoordeeld dan dat in de 
officiële categorieën het geval is. 

Opvallend was verder dat de helft van de mensen de straten in de verkeerde officiële 
categorie benoemden en dat meer dan de helft van deze personen de straten die ze 
verkeerd benoemden in een naastliggende categorie indeelden waar een hogere maximum 
snelheid geldt. 



8 
HOOFDSTUK 3. WAARNEMING, BELEVING EN GEDRAG 

In het onderzoek in dit hoofdstuk wordt de relatie tussen automobilist en fysische 
omgeving benaderd vanuit de taken die tijdens het rijden op de weg uitgevoerd dienen te 
worden. Een ideale theorie van het gedrag van de weggebruiker zou volgens sommigen 
rekening moeten houden met verschillende niveau's van de taakuitvoering (Noordzij, 
1987). Deze niveau's worden door een aantal auteurs beschreven (King en Lunenfeld, 
1971; Janssen, 1976; Michon, 1985). Meestal worden drie taakniveau's onderscheiden 
(zie ook de figuren 1 en 2), die overigens meestal tegelijkertijd actief zijn en van elkaar 
afhankelijk zijn doordat informatie uit de diverse niveau's voortdurend aan andere 
niveau's wordt doorgegeven. 

Het laagste niveau is het 'operationele niveau' of 'controleniveau'. Op dit niveau voen 
de bestuurder vooral de elementaire taken uit om op de weg te blijven. Dit vereist dat men 
beschikt over goede primaire reacties. Er vindt een voondurende verwerking van 
informatie plaats. De reaktietijden vergen milliseconden en de informatie blijft hoogstens 
enkele seconden in het geheugen. Het middelste niveau is het 'tactische' of 'planniveau'. 
Dit bevat de randvoorwaarden om te reageren en te anticiperen op veranderende situaties, 
zoals in de omgeving of ten gevolge van het gedrag van andere weggebruikers. Het is het 
niveau van de aangeleerde en vaak geautomatiseerde rijvaardigheden maar ook bewuste 
beslissingen worden daarin vaak verwerkt. Op het tactische niveau kan de informatie
verwerking en taakuitvoering enkele seconden of enkele minuten in beslag nemen. Het 
hoogste niveau is het 'strategische niveau'. Hier worden beslissingen genomen ten 
aanzien van de bestemming, de vervoenniddelkeuze, de kosten en baten van beslissingen 
enzovoon. Dit niveau vereist bewuste cognitieve acties. De besluiten zijn veelal 
incidenteel van aard, maar zij kunnen wel gedurende de hele reis in de aandacht blijven 
(Riemersma, 1987). Het uiteindelijke rijgedrag ontstaat door het steeds wisselen van deze 
niveau's (Bale, Quist en Stoop, 1988). 

Een aantal onderzoekers tracht modellen te ontwikkelen voor de werking van het totale 
systeem van waarnemings-en belevingsprocessen en de uitvoering van de rijtaak. Deze 
modellen zullen eerst worden behandeld. In andere onderzoeken ligt de nadruk meer op 
relaties tussen afzonderlijke deelprocessen in de waarneming en beleving enerzijds en het 
gedrag anderzijds (met name de relaties tussen de rijtaak en waarnemingsgedrag, en de 
rijtaak en cognitieve processen). Deze onderwerpen zullen daarna aan bod komen. 

3.1. MODELLEN VOOR HET TOT ALE SYSTEEM 

In dit type modellen wordt er vaak vanuit gegaan dat het totale systeem geregeld wordt 
door een sturend mechanisme, zoals een 'intern regelsysteem' bij de bestuurder, de 
aanwezige alenbeid (oplettendheid), de aanwezige mate van activatie of 'arousal' (de staat 
van lichamelijke en geestelijke geprikkeldheid), de aanwezigheid van voorgeprogram
meerde gedragingen, of een streven naar bepaalde optimale niveau's van geestelijke 
geprikkeldheid (bijvoorbeeld naar een zekere mate van gepercipieerd risico). 

Een voorbeeld van een intern regelsysteem is het 'Supervisory Driver Model' van 
Blaauw (1984) waarbinnen de rijtaak benaderd wordt vanuit een dynamische visie. De 
chauffeur wordt gezien als een supervisor die de verschillende taken van het autorijden 
overziet en controleen. Het model onderscheidt een waarnemend/voorspellend, een 
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regelend, en een beslissend gedeelte. Het rijgedrag wordt beschreven aan de hand van de 
rijprestatie om de laterale positie van de auto op de weg te handhaven. Deze rijtaak 
verloopt voor een groot deel automatisch zonder dat daarvoor extra informatie inge
wonnen dient te worden (het operationele en het tactische niveau). De aandacht wordt 
voor deze laterale taakuitvoering slechts voor een klein gedeelte in beslag genomen. De 
beslissingen vereisen geen bewuste cognitieve inspanningen waardoor de chauffeur een 
groot gedeelte van de tijd over heeft om aan andere activiteiten te besteden. In zijn 
dissertatie beschrijft Blaauw (1984) een aantal experimenten dat zijn model ondersteunt. 
Uit een experiment kwam naar voren dat de laterale voertuigcontrole slechts een klein 
gedeelte van de foveale attentie vraagt. Ervaren chauffeurs zoeken bij het rijden op de 
rechte weg de hele omgeving af en richten hun ogen vaak op het verdwijnpunt aan de 
horizon. 

Een tweede voorbeeld is het model van Smiley (1989). Hij beschrijft de rijtaak analoog 
aan het model van Blaauw (1984) vanuit drie cognitieve gedragingen n.l. het 
supervisie gedrag, het beoordelen en het beslissen. 

Een ander model is gebaseerd op de alertheid van de bestuurder (Schreuder, 1986). Een 
belangrijk percentage van ongevallen wordt geweten aan een suboptimaal niveau van 
alertheid. Het niveau van alertheid heeft invloed op het adequate inspringen op 
veranderende omstandigheden dat door het supervisiegedrag gecontroleerd wordt. Van 
een suboptimaal niveau van alertheid is bijvoorbeeld sprake bij 'polderblindheid' 
(Wertheim,1976). De mate van alertheid van een individu heeft invloed op de reactietijd. 
De reactietijd wordt door Schreuder als volgt ingedeeld: 
1. De tijd die nodig is om visueel te detecteren (het proces van waarnemen) 
2. De tijd die nodig is om een selectie te maken tussen alternatieve actiepatronen 

(processen van evaluatie en cognitie) 
3. De tijd die nodig is om een besluit te nemen (idem) 
4. De tijd die nodig is om te starten met het manoeuvreren (het starten van gedrag) 
Voor besluiten waaraan cognitieve processen ten grondslag liggen (soms op het tactische 
en meestal op het strategische niveau) kan het proces om een besluit te nemen vrij lang 
duren. Voor besluiten die meer lijken op geconditioneerde reflexen kan de tijd om een 
besluit te nemen heel kort zijn. 

In een aantal modellen en onderzoeken is alertheid omschreven in termen van 'arousal' 
oftewellichamelijke of geestelijke activatie door omgevingsprikkels. Het niveau van 
arousal varieert in de loop der tijd ook door factoren als stemming, persoonlijkheid, 
fysieke conditie en kennis (Blumenthal, 1968). De relatie tussen arousal en rijgedrag 
heeft te maken met de complexiteit van de taak (Wildervanck, 1987). Bij een relatief 
eenvoudige taak zoals het rijden over een nachtelijke snelweg met weinig externe stimuli 
zal het arousalniveau laag zijn. Er bestaat een optimale verhouding tussen arousal en 
prestatie. De mate van arousal is onder andere van belang voor de lengte van de reactietijd 
in het reeds vermelde model van Schreuder (1986). Een te laag arousalniveau kan 
gevaarlijk zijn in het verkeer, omdat wanneer snel gereageerd moet worden op een 
onverwachte gebeurtenis het reactievermogen te laag kan zijn. Bij een te hoge mate aan 
stimulatie kan er een te hoog niveau aan arousal zijn waardoor de prestatie ook kan 
afnemen. Men kan dan zaken over het hoofd zien, die van belang zijn voor een goede 
taakuitvoering (Wildervanck, 1987). 
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De karakteristieken van de weg kunnen invloed hebben op het niveau van arousal. In 

experimenten wordt deze arousal vaak gemeten met behulp van de Galvanic Skin 
Response (GSR), waarbij de elektrische weerstand van de huid als maat wordt gebruikt. 
Michaels (1962) voerde een dergelijk experiment uit waarbij de GSR gemeten werd. Een 
verhoogde GSR werd waargenomen bij een minimale controle over de situatie en een 
sterk verkeersaanbod. In een dergelijke situatie zijn een of meer van de voor het gedrag 
beslissende mechanismen (waarneming, cognitie, affectieve evaluatie, het formuleren van 
gedragsal tematieven) overbelast. 

In het model van Hale, Quist en Stoop (1988) ligt de nadruk meer op de automatismen · 
in het rijgedrag. Zij gaan ervan uit dat deze automatismen berusten op programma's: vaste 
patronen van gedragingen in bepaalde ruimtelijke configuraties. Ze hebben hun 
opvattingen getest op een kruispunt van het Krimpenerwaard type en een eerste aanzet 
gegeven tot een beschrijving van rijgedrag via programma's. Ze stellen dat hun 
onderzoek te beperkt was om conclusies uit te trekken, maar dat het wellicht een 
waardevolle aanvulling kan zijn bij de verklaring van geautomatiseerd rijgedrag. 

In een laatste serie modellen wordt verondersteld dat geestelijke prikkeling in de vorm 
van subjectieve risicoperceptie het centrale mechanisme is binnen het systeem 
waarnemen-beleven-gedrag. Deze risicoperceptie is onder meer gebaseerd op 
inschattingen van de subjectieve veiligheid, van de kans dat een ongewild gevolg 
werkelijkheid wordt en van de kosten van dat gevolg (Bötticher en Van der Molen, 1989; 
Wildervanck, 1987). 

De 'Zero Risk Theory' van Näätänen en Summala (1974, 1976) gaat ervan uit dat 
mensen gedurende het rijden niet continu risico ervaren. Binnen dit model wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen een geschat risico en een emotioneel, gevoeld risico. 
Bestuurders worden in staat geacht om een schatting te maken van het risico van een 
verkeerssituatie. Als deze geschatte waarde onder een 'grenswaarde' blijft dan zal de 
bestuurder emotioneel geen risico voelen. Maar als deze 'grenswaarde' overschreden 
wordt, dan ervaart de bestuurder risico en zal er aktie ondernomen worden om het niveau 
van risico te verlagen zodat het weer beneden de 'grenswaarde' komt. De hoogte van de 
grenswaarde wordt beïnvloed door de motivatie die iemand heeft. Een persoon die van 
gevaren houdt zal een hogere grenswaarde hanteren. 

Veel besproken is de 'Risk Homeostase Theory' van Wilde (1986, 1988; en Wilde en 
Murdoch, 1982). Deze theorie gaat ervan uit dat mensen streven naar een con·stant niveau 
van risico tijdens het autorijden. Gedurende de hele rit houdt men het risico dat men loopt 
in de gaten. De hoogte van het gewenste risico is afhankelijk van een afweging tussen 
verschillende motivaties zoals de behoefte aan stimulatie of de haast die men heeft. 
Wanneer men vindt dat het risico dat men loopt te hoog is, dan zal men trachten dit terug 
te brengen tot het niveau dat men aanvaardbaar vindt. Andersom zal men bewust risico 
zoeken, wanneer het ervaren risico lager is dan dat niveau. In recente publikaties wordt 
deze theorie op een theoretische wijze besproken (Huguenin, 1988; Rothengatter, 1988; 
Brown en Groeger, 1988; Me Kenna, 1985; Hoyos, 1988; Haight, 1986). Onderzoek 
naar de geldigheid van de theorie is nog weinig uitgevoerd. Smith en Lovegrove (1983) 
voerden een veldexperiment uit waarin werd nagegaan in hoeverre een veiligheids
voorziening (die objectief en wellicht subjectief zou moeten leiden tot een vermindering 
van het risico) invloed heeft op het gedrag dat verder venoond wordt. In het experiment 
werd een stopbord op een kruispunt geplaatst waardoor het objectief veiliger werd. 
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Volgens de theorie van Wilde zou men daardoor risico-gedrag kunnen verwachten. Uit 
dit onderzoek werden echter geen resultaten gevonden ter ondersteuning van de 
risicocompensatie visie. 

Sommige onderzoekers hebben getracht om meer verfijnde modellen op te stellen, 
omdat zij van mening waren dat naast risicoperceptie ook ander faktoren een rol spelen. 
Rothen gatter (1988) stelt bijvoorbeeld dat de keuze van de snelheid, die vaak gebruikt 
wordt als maat binnen de risicocompensatie aanpak, van meer afhangt dan alleen de 
risicoperceptie. Uit een onderzoek van Vogel en Rothenganer (1984) bleek dat de keuze 
van de snelheid niet alleen door de perceptie van verkeersrisico's wordt bepaald, maar 
ook door het plezier in het rijden, de rijtijd en de financiële kosten. Het plezier in het 
rijden speelde de grootste rol. 

Fuller (1984) beschrijft in zijn 'Threat Avoidanee Model of Driver Behaviour' dat 
mensen hun gedrag niet laten sturen door de perceptie van ongevalsrisico, maar dat in het 
rijgedrag aangeleerde vermijdingsreacties aanwezig zijn om dreigende gevaren te pareren. 
Naast het vermijden van gevaar wordt in dit model ook de stemming waarin een persoon 
verkeen gezien als een belangrijke faktor in het rijgedrag. 

Bötticher en Van der Molen (1985, 1989) hebben een hiërarchisch risicomodel 
ontwikkeld waarin de genoemde hiërarchische niveau's van de taakuitvoering een rol 
spelen (het strategische, het tactische en het operationele niveau). Het rijgedrag wordt op 
de opeenvolgende niveau's steeds concreter ingevuld. De beoordeling van het risico 
speelt een rol bij het opbouwen van gedragsplannen op het strategische en het tactische 
niveau. Aan de hand van het ingeschatte risico (en andere, door de auteurs niet 
gespecificeerde beoordelingsfaktoren) worden deze plannen gecorrigeerd en op het 
operationele niveau uitgevoerd Dit kan de vorm aannemen van normaal regelend gedrag, 
maar ook van noodgedrag. 

De verschillende modellen bevinden zich nog in het ontwikkelingsstadium. De diverse 
auteurs geven dit zelf aan. De consequenties van deze modellen voor de vormgeving van 
de wegomgeving zijn daarom moeilijk te formuleren. 

3.2. RIJGEDRAG EN WAARNEMING 

In het algemene model van Blaauw (1984) wordt de automobilist gezien als een 
supervisor. Voor de uitvoering van de rijtaak zijn veranderingen binnen de omgeving van 
cruciale betekenis. De meeste informatie wordt door het visuele systeem verzameld. Het 
is van belang om na te gaan hoe een dergelijke informatieopname gedurende het 
autorijden verloopt. Theeuwes (1989) heeft een model opgesteld waarin deze visuele 
zoekstrategie beschreven wordt (zie figuur 3). 

Theeuwes geeft aan dat een automobilist gedurende de taakuitvoering in twee 
toestanden kan verkeren ten aanzien van de waarneming. Deze toestanden worden 
beïnvloed door de sensorische informatie en zijn afhankelijk van de tijd De automobilist 
kan visuele zekerheid hebben en dan is de visuele aandacht gevestigd op het 
verdwijnpunt. In deze situatie is de chauffeur niet aan het zoeken naar informatie maar 
neemt hij of zij notitie van het geheel. Wanneer er veranderingen optreden die de aandacht 
vragen, dan zal het gezichtsveld daar naartoe worden verlegd. Als de onzekerheid een 
bepaalde drempel overschrijdt, dan zal een toestand van onzekerheid optreden en zal 
actief naar informatie gezocht worden. De informatie die men zoekt is afhankelijk van het 
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Figuur 3. "An eclectic model for visual search during driving" (Theeuwes, 1989) 

type onzekerheid, een globale analyse van de weg en de ervaring die men als chauffeur 
heeft. Wanneer men het doel gevonden heeft, dus wanneer men voldoende informatie 
heeft, dan zal de persoon weer zekerheid omtrent de visuele waarneming hebben en 
zullen de ogen zich weer richten op het verdwijnpunt. 

De relatie tussen het visuele waarnemen en het zelf in beweging zijn werd onderzocht in 
een aantal experimenten van Prohst et al. (1984) en van Probst, Krafczyk en Brandt 
(1987). In veldexperimenten werd in vergelijking met laboratoriumexperimenten een 
verhoogde detectietijd en een verhoogde reactietijd gevonden ten aanzien van bewegende 
objecten wanneer de proefpersonen zelf ook in beweging waren. Daarnaast bleken de 
proefpersonen in de veldsituatie ook verhoogde reactietijden te hebben bij de uitvoering 
van de opdracht om de afstand tot een voor hen rijdende auto constant te houden. 

Waarneming en gedrag kunnen worden gestuurd door de informatie die de omgeving 
geeft. Dit wordt aangegeven met de term visuele geleiding. Visuele geleiding is bij de 
uitvoering van de rijtaak van groot belang. Schreuder (1986) stelt dat het proces van 
visuele geleiding niet goed te operationaliseren en daardoor niet goed te kwantificeren is. 
Om dat te bereiken is nog veel onderzoek nodig. De informatie die door middel van het 
proces van visuele geleiding wordt verkregen, heeft vooral te maken met het operationele 
en het tactische niveau van de taakuitvoering. illustratief is een aantal experimenten van 
Riemersma (1981, 1987) op het gebied van het laterale koershouden op de rechte weg. 
De experimenten werden met proefpersonen met en zonder rijervaring uitgevoerd in een 
testauto op een testparcours. Ten aanzien van visuele geleidingsmiddelen was de 
conclusie dat continue belijning beter is dan onderbroken belijning met bijvoorbeeld 
wegdetectoren. 

Uit een experiment van Cohen (1985) kwam naar voren dat het rijden door een rechtse 
en linkse bocht een verschil in blikveld met zich mee brengt en dat de visuele geleiding 
daarbij een rol speelt. In een bocht naar rechts haalt men voor de laterale positie van de 
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auto de informatie van de rechter kantmarkering. Voor de longitudinale beweging richt 
men de ogen op het eindpunt van de weg. De hoek tussen de twee richtpunten is bij de 
bocht naar rechts vrij klein en de verandering tussen beide kijkrichtingen vergt weinig 
tijd. Bij de bocht naar links ligt het zichtpunt voor de longitudinale beweging aan de 
linkerkant en is de hoek tussen de twee fixatiepunten vrij groot. 

Fuhrung Führung 
primäre Suchzone nach ~'..:..r---
relellanler lnlormalion 

lalera Ie 

Kontrol Ie 

Figuur 4. Schematische weergave van het primaire zoekgebied naar visuele informatie in 
een bocht naar rechts en een bocht naar links (Cohen, 1985) 

3.3. RIJGEDRAG EN COGNITIE 

Een bestuurder reageert niet passief op wat hij of zij ziet op de weg. Hij of zij kan 
gezien worden als een informatieverwerker die actief zoekt naar relevante informatie. Die 
behoefte aan informatie wordt bepaald door de taken die uitgevoerd dienen te worden, 
door variaties in interpretaties, subjectieve relevantie en motivatie (Moraal, 1985). De 
bestuurder maakt een selectie uit de informatie die hem of haar aangeboden wordt. De 
wijze waarop de mens die selectie uit de informatie maakt en verwerkt is een interessant 
gegeven. Onderdeel van dit proces is de verwerking via 'cognitieve schema's' ofwel 
'interne representaties van de werkelijkheid' (zie hoofdstuk 2). 

Cognitieve schema's bevatten kennisstructuren, die vooral van belang zijn voor de 
uitvoering van het hoogste taakniveau, het strategische niveau. Zij spelen bijvoorbeeld 
een rol bij de keuze van de te volgen route. Men noemt de cognitieve schema's in dit 
geval ook wel cognitieve kaarten. Zij vormen een interne representatie van de fysisch
geografische omgeving. Maar soms wordt ook verondersteld dat cognitieve schema's op 
de twee andere niveau's van de taakuitvoering een belangrijke rol spelen (Janssen, 1976). 
Op het tactische niveau kunnen interne representaties van belang zijn in verband met de 
verwachtingen die men heeft ten aanzien van de verdere ontwikkeling van een 
verkeerssituatie. En op het operationele niveau zou sprake kunnen zijn van een interactie 
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tussen actuele en reeds in het geheugen klaarliggende informatiestructuren. Deze 
veronderstellingen zijn echter nog niet verder onderzocht. 

Op het strategische niveau is wel onderzoek verricht naar de invloed van cognitieve 
schema's op het rijgedrag. Cognitieve kaarten zijn vaak gebruikt bij onderzoek naar 
oriëntatieproblemen. Reichenbach (1979) voerde een experiment uit waarbij studenten 
een bepaalde route moesten afleggen in een stad, die zij niet goed kenden. De 
proefpersonen gaven commentaar tijdens het rijden. Dit werd door een meerijdende 
onderzoeker genoteerd. Reichenbach geeft een overzicht van de wijze waarop de 
proefpersonen de weg zoeken. Allereerst vormt men zich een idee over het doel met 
daarbij een beeld van het begin- en het eindpunt van de reis. Naar aanleiding van dit doel 
neemt men elementen op die bekend zijn binnen de route, zoals straten die men zou 
moeten volgen om het doel te bereiken. Ook zijn daarin tussendoelen of herkennings
punten opgenomen waaraan men kan aflezen of de strategie die men volgt om het doel te 
bereiken nog juist is. Als laatste bepaalt een persoon de tactiek om aanvullende informatie 
te verzamelen tijdens het rijden, zoals bijvoorbeeld via de bewegwijzering. Gedurende het 
rijden wordt geëvalueerd of men nog op de goede weg is. Dit gebeurt met behulp van de 
herkenningspunten. Wanneer blijkt dat deze herkenningspunten niet meer aanwezig zijn, 
dan zal men concluderen dat men de verkeerde route heeft gekozen. In dat geval zal de 
strategie om het doel te bereiken aangepast worden. Er wordt dan gezocht naar andere 
informatiebronnen, zoals bijvoorbeeld de richting waarin het doel zich ongeveer bevindt. 
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HOOFDSTUK 4. BEINVLOEDING VAN HET RIJGEDRAG DOOR DE 
VISUELE INFORMATIE VAN DE FYSISCHE OMGEVING 

De visuele informatie van de wegomgeving kan het rijgedrag op verschillende manieren 
beïnvloeden: via de perceptie en evaluatie van de omgeving, via cognitieve processen 
(kennis) of via een combinatie (de pijlen in figuur 2). 

4.1. BEINVLOEDING VIA PERCEPTIE EN BELEVING VAN DE 
WEGOMGEVING 

Bij gedragsbeïnvloeding door visuele informatie uit de omgeving kan men op de eerste 
plaats denken aan belijning en verkeersborden. Een goede wegmarkering is van groot 
belang, met name als visuele geleiding bij de taakuitvoering op het operationele en het 
tactische niveau. 

Daarnaast kunnen wegmarkeringen gebruikt worden om de rijsnelheid te beïnvloeden. 
Shinar, Rockwen en Malecki (1975) hebben een experiment uitgevoerd waarbij men door 
middel van belijning een weg optisch smaller liet lijken. Men veronderstelde dat 
individuen de rijtaak dan als complexer zouden beschouwen dan deze in objectieve zin 
was en de snelheid zouden matigen. Het bleek dat in de experimentele situatie de 
gemiddelde snelheid inderdaad afnam. Ook experimenten van Schutzenhofer (1982a), 
Oyama (1987) en Helliar-Symons (1981) naar aanleiding van het fenomeen van deze 
zogenaamde 'Psychobremse' oftewel'psychologische rem',leidden tot de conclusie dat 
de gemiddelde snelheid van automobilisten afnam. 

In een experiment van Helliar-Symons werden dwars over een rijstrook markeringen 
aangebracht die steeds dichter bij elkaar gebracht werden. De automobilist die daar met 
een constante snelheid overheen rijdt, passeert dus per tijdseenheid steeds meer stroken 
en krijgt daardoor het gevoel steeds harder te gaan rijden. Soms kan snelheidsvermin
dering worden bereikt door het omgekeerde te doen: namelijk het weglaten van 
wegmarkeringen. Hierdoor kan een beeld ontstaan van onveiligheid, dus subjectief risico 
(Sömen, 1985). Door het weglaten van de randmarkering kan een weg een beeld 
oproepen van een landweg zonder dat dat objectief het geval is. 

Ook de snelheid waarmee men inschat een bocht te maken is mede afhankelijk van de 
visuele kenmerken voor geleiding. Mensen kiezen een snelheid die overeenkomt met de 
ingeschatte bochtkenmerken. De snelheid wordt zo gekozen, dat men gedurende het 
rijden door de bocht dezelfde snelheid kan houden (Friedinger, 1980). 

Wanneer mensen voordat zij een bocht inrijden informatie over die bocht hebben, door 
bijvoorbeeld een goed zicht op die bocht dan kan men de auto reeds stabiliseren en zal de 
taakprestatie in de bocht beter zijn (Cohen, 1985). De veiligheid van een bocht is dus 
voor een groot deel afhankelijk van de mogelijkheid die een bestuurder heeft om de bocht 
visueel af te zoeken en de actie te bepalen. Hoe eerder de bocht te zien is, dus hoe meer 
tijd een bestuurder heeft, des te veiliger kan de bocht geacht worden. 

Uit een veldonderzoek van Damianoff (1981), waarbij rijdende auto's geobserveerd 
werden, blijkt dat geleidingsborden in de bocht die zo geplaatst zijn dat er optisch een 
boog ontstaat meer invloed hebben op de rijsnelheid in de bocht dan een verkeersbord 
met een maximumsnelheid voor de bocht. 
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Een andere manier om het verloop van een bocht aan te geven werd onderzocht door 

Grimm (1978). Daarbij werden wijde bochten van te voren met langere strepen aan de 
straatrand aangegeven en scherpere bochten met kortere strepen. Uit deze 
veldexperimenten bleek dat de proefpersonen met behulp van deze markering beter in 
staat waren om een zekere afstand tot een voor hen rijdende auto te handhaven en dat het 
gedrag beter aangepast was aan het verloop van de weg. 

Dergelijke maatregels zouden na verder onderzoek kunnen worden gebruikt in situaties 
waarin vaak ongevallen ten gevolge van een te hoge snelheid blijken te gebeuren. Verder 
onderzoek en voorzichtigheid zijn echter geboden, omdat het ook wel eens fout kan gaan. 
Een experiment van Pijper (1983) werd bijvoorbeeld gestaakt, omdat men de 
aangebrachte wegmarkering trachtte te ontwijken, waardoor men op de weghelft van het 
tegemoetkomende verkeer terecht kwam. De strepen werden waarschijnlijk aangezien 
voor sergeantstrepen die gebruikt worden voor visuele geleiding. De bovengenoemde 
experimenten waarbij wel resultaat geboekt werd, werden uitgevoerd op wegen met 
gescheiden rijbanen. Overigens schijnt dat door gewenning een deel van het bereikte 
effect weer te niet gedaan wordt (V on Klebelsberg, 1982). 

Visuele geleiding is niet alleen afhankelijk van de belijning of geleidingsborden. Ook 
andere, en vaak onvermoede, kenmerken van de omgeving kunnen door hun geleidende 
uitwerking het rijgedrag beïnvloeden. Het is bijvoorbeeld bekend, dat men bomen bewust 
of onbewust als visuele geleiding gebruikt. Bij de vormgeving van de wegomgeving 
dient men daarom te bedenken dat automobilisten bij de uitvoering van de rijtaak ook 
objecten uit de fysische omgeving betrekken, die niet als zodanig bedoeld zijn (Alexander 
en Lunenfeld, 1975). 

Een andere vorm van gedragsbeïnvloeding geschiedt via verkeersborden. In de 
bestudeerde onderzoeksliteratuur worden twee aspecten belangrijk geacht: de waarneming 
van de borden op zich en de kwaliteit van de informatie van het bord. Het laatste aspekt 
wordt behandeld in par. 4.2. De mate waarin verkeersborden waargenomen worden was 
het onderwerp van een onderzoek van Rughes en Cole (1986). Zij voerden een 
experiment uit waarbij proefpersonen die in een auto reden aangaven welke zaken hen in 
de wegomgeving opvielen. Een observator die met hen meereed noteerde de resultaten. 
Uit het feit dat verkeersborden over het hoofd gezien worden concluderen zij dat deze 
wellicht niet opvallend genoeg zijn. 

Shinar en Drory (1983) voerden een onderzoek uit waarbij chauffeurs 200 meter na het 
passeren van verkeersborden werden geïnterviewd over de verkeersborden die ze gezien 
hadden. Uit dit onderzoek bleek dat mensen 's nachts meer borden zien dan overdag. De 
auteurs geven als verklaring voor deze resultaten dater's nachts minder informatie vanuit 
de omgeving aanwezig is voor de uitvoering van de rij taak. Men is dan meer afhankelijk 
van de verkeersborden voor een correcte uitvoering van de rij taak. Subjectief neemt men 
meer verkeersborden waar. Ook blijkt dat mensen beter in staat zijn borden op te noemen 
die zij net gepasseerd zijn, wanneer deze borden voor hen van belang zijn (Summala en 
Hietamaki,1984). Milosevic en Gajic (1986) concludeerden naar aanleiding van hun 
experimenteel onderzoek dat verkeersborden een grotere kans bezitten om waargenomen 
te worden wanneer hetzelfde bord na een korte afstand herhaald wordt. 
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4.2. BEINVLOEDING VIA COGNITIEVE PROCESSEN 

In de onderzoeksliteratuur wordt hier en daar gewezen op het feit dat onveilige situaties 
kunnen ontstaan doordat de informatie uit de omgeving en de kennis van de bestuurder in 
cognitief opzicht van elkaar verschillen, of doordat in de omgeving onvoldoende 
cognitieve informatie aanwezig is voor een juiste uitvoering van de rij taak. 

Mensen kunnen bijvoorbeeld misleid worden door de omgeving doordat ze die 
omgeving anders categoriseren dan de officiële indeling. De experimenten van 
Riernersrna (1988, 1989) tonen aan dat de officiële indeling van wegen niet geheel 
overeenstemt met de wijze waarop proefpersonen wegen indelen. Een mogelijk gevolg 
kan zijn dat mensen een verkeerde gedragsoptie kiezen als gevolg van die verkeerde 
interpretatie. Voor een goed verkeersgedrag is de herkenbaarheid van de wegcategorieën 
van groot belang. Een beter herkenbare officiële categorisatie van wegen is mogelijk door 
gebruik te rnaken van de kenmerken die weggebruikers zelf gebruiken bij het 
onderscheiden van wegen (Riernersrna, 1989). Het is nodig om een duidelijke structuur 
aan te bieden ook vanuit het oogpunt van de aanvaarding van regels (Noordzij, 1975). 
Speciaal bij regels die afhankelijk zijn van de situatie stelt dat eisen aan de herkenbaarheid 
van de situatie. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan het feit dat auto's van rechts 
voorrang hebben op gelijkvloerse kruisingen. Wanneer echter een van de twee wegen de 
allure heeft van een voorrangsweg, doordat die bijvoorbeeld breder is dan de andere weg, 
dan kan men ten onrechte veronderstellen dat men voorrang heeft. 

Een ander voorbeeld wordt gegeven door Reichenbach (1979). Hij geeft aan dat een 
oorzaak van onverklaarbare ongevallen op kruispunten wel eens zou kunnen 
samenhangen met het gebruik van een cognitieve kaart bij het zoeken van een bepaalde 
eindbestemming. Uit een experiment met studenten, die in een voor hen onbekende stad 
een bepaalde bestemming moesten zoeken en daarbij mondeling rapporteerden welke 
beslissingen zij namen gedurende de rit, bleek dat zij plotseling conclusies trokken naar 
aanleiding van bepaalde punten in de route die niet in overeenstemming waren met hun 
doel. De conclusie om bijvoorbeeld de strategie te veranderen om het doel te bereiken, 
dus door bijvoorbeeld van de oorspronkelijke route afte wijken, kan leiden tot abrupte 
veranderingen in het verkeersgedrag en misschien tot een ongeval. 

De rijtaak kan positief worden hemvloed door het aanbieden van voldoende en juiste 
cognitieve informatie binnen de wegomgeving. Naast een goede bewegwijzering kunnen 
aparte borden met informatie bij de verkeersborden van nut zijn. De invloed van 
toegevoegde cognitieve informatie op dit soort borden is onderzocht door Schutzenhofer 
(1982b). Een bord dat vroegtijdig aangeeft dat een tweebaansweg naar een vierbaansweg 
overgaat en dat er een mogelijkheid komt om in te halen had tot resultaat dat het inhalen 
op de tweebaansweg drastisch omlaag ging en dat het aantal onafgemaakte manoeuvres 
ook kleiner werd. 

Langs de wegen treft men ook cognitieve informatie aan die niets te maken heeft met de 
rijtaak: er is een duidelijke toename van het aantal reclameborden langs snelwegen. 
Wildervanek (1989) geeft een aanzet voor een discussie of deze ontwikkeling wel of niet 
toelaatbaar is. Er kunnen problemen ontstaan ten aanzien van de taakuitvoering als de 
mentale capaciteit van de bestuurder te veel belast wordt. Daarom stelt Wildervanek dat 
op punten waar veel beslissingen genomen dienen te worden wellicht geen plaats is voor 
reclameborden. Op stukken waar weinig informatie aanwezig is, zouden dergelijke 
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reclameboodschappen een positieve invloed kunnen hebben op het arousalniveau van de 
bestuurder. 

4.3. BEINVLOEDING VIA EEN COMBINATIE VAN PROCESSEN 

Soms leiden objectief verkeersveilige situaties tot meer ongèvallen. Een mogelijke 
verklaring hiervoor wordt gegeven door Mahalel en Szternfeld (1986). Zij verklaren het 
soms niet positief uitwerken van veiligheidsvoorzieningen vanuit de relatie tussen arousal 
en taakprestatie. Deze relatie is mede afhankelijk van de complexiteit van de taak. De 
complexiteit van de taak wordt ingeschat op grond van de evaluatie en cognitieve 
verwerking van de informatie uit de omgeving. Het is mogelijk dat deze informatie 
misleidend is, in die zin dat zij leidt tot een onderschatting van de zwaarte van de taak. Zo 
kan men het idee hebben dat uit een bepaalde weg nooit verkeer komt en men daar dus 
niet speciaal op hoeft te letten. Het niveau van arousal daalt naar het niveau dat voor de 
eenvoudige taakuitvoering noodzakelijk is. Wanneer er toch een auto uit de straat komt en 
men moet plotseling reageren, dan kan het niveau van arousal wel eens te laag zijn. 

Het feit dat sommige veiligheidsvoorzieningen wel een positief effect hebben op de 
verkeersveiligheid en andere niet geeft Mahalel en Szternfeld aanleiding om te stellen dat 
wanneer een dergelijke maatregel geen verbetering is, de beoordelingscriteria van de 
betrokken persoon foutief zijn beïnvloed. Als gevolg hiervan wordt een verkeerd niveau 
van arousal gehandhaafd dat niet in overeenstemming is met de taakeisen, waardoor ook 
het gedrag verkeerd beïnvloed wordt. In figuur 5 geven Mahalel en Szternfeld een 
overzicht van hoe een probleemsituatie kan ontstaan. Zij geven als aanbeveling voor het 
ontwerp en de verbetering van wegen dat het zaak is om een omgeving te creëren die geen 
misleiding in zich draagt ten aanzien van de uit te voeren taak. 
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Figuur 5. 'A causa! chain that may lead from safety improvements to poorer criteria and a 
poorer detection of cues resulting in a degradation of driver performance' 
(Mahalel en Szternfeld, 1986) 
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Het voorkomen van spookrijden vereist volgens Brevoord (1984) ook een strategie die 

gebaseerd is op een combinatie van de verschillende processen. Uit zijn onderzoek bleek 
dat oudere mensen vaker bij ongevallen ten gevolge van spookrijden betrokken zijn dan 
jongere mensen. Een groot percentage van de ongevallen gebeurt 's nachts of in de 
schemering. Opvallend is dat de bestuurders meestal niet onbekend waren met de 
omgeving. In zijn werk geeft Brevoord een aantal voorbeelden van hulpmiddelen, zoals 
het "ga terug"-bord, om een automobilist duidelijk te maken dat hij of zij op de verkeerde 
rijbaan zit (cognitieve informatie), en een verhoging van de visuele aantrekkelijkheid van 
de toegangswegen en het smal houden van de afritten (perceptuele informatie). 
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HOOFDSTUK 5. INDIVIDUELE VERSCHILLEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de individuele variabelen waarvan binnen de 
bestudeerde literatuur wordt aangegeven dat zij verband hebben met het rijgedrag. In veel 
onderzoeken wordt een leeftijdseffect gevonden. Jonge automobilisten (16-24) zijn 
sneller geneigd te participeren in risicogedrag dan ouderen en zijn vaker bij ongevallen 
betrokken dan ouderen (Jonah en Dawson, 1987). Matthews en Moran (1986) voerden 
een onderzoek uit waarbij het rijgedrag van proefpersonen werd geobserveerd en waarbij 
de proefpersonen een enquête invulden ten aanzien van hun risicoperceptie. Jonge 
chauffeurs (18-25 jaar) bleken hun eigen vaardigheden te overschatten en zagen zichzelf 
als immuun voor de effecten van een hoger risiconiveau. Jonge automobilisten lopen 
door hun bereidheid om risico's te nemen een grotere kans in een ongeval verwikkeld te 
raken (Jonah, 1986). 

Dit leeftijdsverschil kan samenhangen met de ervaring in het waarnemen van de 
omgeving tijdens het rijden. Cohen (1985) voerde een experiment uit met acht 
proefpersonen. Er werden aanwijzingen gevonden dat het kijkgedrag van mensen met 
minder ervaring anders was dan het kijkgedrag van mensen met meer dan 8 jaar 
dagelijkse ervaring. Vooral in bochten leken mensen met ervaring veel minder informatie 
uit de omgeving nodig te hebben om de laterale positie te handhaven. De omvang van de 
groep proefpersonen is echter te gering om diepgaande conclusies te kunnen trekken. 

Het kijkgedrag van mensen kan gezien worden als een cyclisch proces waarin continu 
naar nieuwe informatie gezocht wordt om het interne cognitieve schema, aan de hand 
waarvan men het gedrag bepaalt, aan te vullen. Mensen met een langere ervaring hebben 
een uitgebreider cognitief schema. Als verschillende chauffeurs over ongelijke cognitieve 
schema's beschikken zoeken ze dus naar verschillende informatie. Cohen stelt dat dit wel 
eens een belangrijke oorzaak zou kunnen zijn voor de individuele verschillen in het 
rijgedrag, maar dat op dit gebied zeker nog onderzoek gewenst is. 

Bij het gedrag bij snelheidsbeperkingen speelt naast leeftijd ook het geslacht een rol. Uit 
een onderzoek van Schmidt (1982) kwam naar voren dat typische mensen die 
snelheidbeperkingen in de gaten hielden voornamelijk vrouwen waren en personen tussen 
de 40 en 60 jaar. Typische niet-observeerders van snelheidslimieten waren mannen 
tussen de 25 en 40 jaar. 

In andere onderzoeken zijn naast structurele determinanten van het rijgedrag, ook 
invloeden vastgesteld van de attitudes van respondenten met betrekking tot verschillende 
aspekten van het rijgedrag. Zoals reeds werd gesteld zijn jongeren meer bereid te 
participeren in risico gedrag. Zij nemen minder risico waar en leggen minder nadruk op 
veiligheid (Jonah en Dawson, 1987). Het kan zijn dat men in deze groep snel de 
basisvaardigheden onder de knie krijgt, maar dat de controlevaardigheden nog niet ver 
genoeg ontwikkeld zijn. Er kan dan een te groot zelfvertrouwen ontstaan. 

In een onderzoek van Hofner ( 1982) werden observaties uitgevoerd waarbij gelet werd 
op het feit of mensen zich wel of niet aan de regels hielden. Er werd een selectie gemaakt 
uit de mensen die zich niet aan de regels hielden en uit mensen die zich wel aan de regels 
hielden. Deze mensen werd gevraagd naar hun attitude ten aanzien van het verkeers
gedrag en naar persoonlijke omstandigheden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
mensen die zich aan de regels hielden of onder de 30 jaar waren of boven de 60 jaar, dat 
zij arbeider of employée waren, dat zij auto's hadden met minder vermogen, en minder 
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rijervaring en verkeersboetes dan mensen die zich niet aan de regels hielden. Personen die 
zich niet aan de regels hielden waren eerder geneigd om risico's te nemen, accepteerden 
minder regels of autoriteit, hadden een emotionele band met hun auto, hadden een 
sportieve rijstijl, waren tussen de 45-55 jaar oud, hadden posities als leidinggevende of 
zelfstandig ondernemer en hadden auto's met veel vermogen. 

Uit een veldexperiment (Evans en Wasielewski, 1983) kwam naar voren dat vooral 
mannelijke chauffeurs en mensen die alleen in de auto zaten een kortere afstand hielden 
tot de voor hen rijdende auto dan andere personen. Een korte afstand kan geassocieerd 
worden met een hoger risico. In tegenstelling tot hetgeen men zou verwachten hielden 
mensen die eerder bij een ongeval betrokken waren geweest een kortere afstand tot de 
voorganger. 

Uit een onderzoek van Vogel en Rothengatter (1984) dat ingaat op de attitude die 
mensen hebben ten aanzien van het snelheidsgedrag op autowegen komt naar voren dat 
mensen die gewoonlijk hard rijden in relatie met mensen die gewoonlijk niet hard rijden, 
het hard rijden positief waarderen. Het zelf hard rijden wordt sterker met positieve dan 
met negatieve consequenties in verband gebracht. Deze groep is ook van mening dat 
referentiegroepen het te hoge snelheidsgedrag goedkeuren. De groep van hardrijders 
krijgt vaak een vergoeding voor de kosten van het autorijden en zij rijden in auto's met 
hogere topsnelheid. Dit onderzoek werd uitgevoerd voordat de snelheidslimiet op 
autosnelwegen werd verhoogd naar 120 km. per uur. 

Hetzelfde onderzoek laat een verschil in snelheidsgedrag zien tussen verschillende 
categorieën weggebruikers. Er konden 4 groepen worden onderscheiden: de privérijders, 
de woonwerkrijders, de werkrijders-eigenaars, en de werkrijders die in een auto van de 
zaak rijden. De vier categorieën verschillen ten aanzien van het aantal kilometers per jaar. 
In de genoemde volgorde neemt het aantal gereden kilometers toe. De werkrijders met een 
auto van de zaak rijden het grootste aantal kilometers per jaar en zij rijden ook het hardst. 
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HOOFDSTUK 6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Binnen de, in overeenstemming met de wensen van de opdrachtgever geselecteerde, 
onderzoeksliteratuur zijn drie groepen studies te onderscheiden. Dit onderscheid is 
gebaseerd op de relatie tussen het onderzoeksonderwerp en onderdelen van een 
omgevingstechnologische model van de interactie tussen de gemiddelde weggebruiker en 
de visuele wegomgeving (figuur 2). De resultaten van deze literatuurstudie en de daaruit 
te trekken conclusies worden in de punten 1 t/m 3 samengevat In het vierde punt wordt 
een algemene balans opgemaakt. 

1. 

In de eerste groep studies gaat de aandacht uit naar de invloeden van de visuele 
wegomgeving op de waarneming en beleving daarvan, zonder dat men een relatie legt met 
het weggedrag. De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn: 

- In het waarnemen en beleven van de wegomgeving kan onderscheid worden gemaakt 
tussen de perceptie (de verzameling en eerste ordening van de binnenkomende visuele 
informatie), de affectieve beleving van de wegomgeving (het toekennen van een 
gevoelswaarde), de cognitieve verwerking van de informatie (in kennisstructuren), en 
conatieve processen (het formuleren van gedragsalternatieven). 

- De affectieve of esthetische evaluatie en de cognitieve categorie-indeling, die de 
weggebruiker inzake bepaalde wegelementen opbouwt, hoeft niet overeen te komen 
met de officiële normen of de eisen die ontwerpers stellen; in een aantal onderzoeken 
blijken weggebruikers andere kenmerken belangrijk te vinden dan degenen die 
verantwoordelijk zijn voor ontwerp en vormgeving. 

- Het is waarschijnlijk dat men bij de evaluatie van bepaalde omgevingselementen ook 
kenmerken betrekt van de bredere wegomgeving. 

2 . 

In de tweede groep studies wordt wel een relatie gelegd met het weggedrag. Men is 
vooral geïnteresseerd in het verzamelen van kennis van de invloed van de visuele 
omgeving op het gedrag via de processen van waarneming en beleving. Mogelijkheden 
om het gedrag door ingrepen in de wegomgeving te sturen worden wel globaal aange
geven maar niet onderzocht. De resultaten in deze groep zijn als volgt samen te vatten: 

- In het weggedrag kan men onderscheid maken tussen het operationele gedrag (de 
elementaire reacties om het voertuig op de weg te houden), het tactische gedrag (de 
aangeleerde rijvaardigheden en de reaktiesop objektenen andere weggebruikers) en 
het strategische gedrag (het maken van bewuste keuzen tussen gedragsalternatieven om 
met een bepaald voertuig een bepaalde bestemming te bereiken). Tijdens het rijden 
vindt het gedrag meestal op verschillende niveau's tegelijktijdig plaats en tussen de 
niveau's is er sprake van een voortdurende overdracht van informatie. 
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- Er worden een aantal centrale mechanismen verondersteld voor de sturing van het 
weggedrag op de verschillende gedragsniveau's onder invloed van de visuele 
wegomgeving. Voor een aantal van deze mechanismen zijn experimentele bewijzen 
gevonden: de bestuurder als controleur van rijtaken, waarbij de daarvoor benodigde 
tijd van belang is (automatisch verlopendewaarnemings-en reguleringstaken nemen 
weinig tijd in beslag, en het nemen van cognitieve beslissingen op het strategische 
niveau meer tijd); en de mede door de wegomgeving bepaalde mate van fysiologische 
of mentale 'arousal' of 'alertheid' (die een optimaal peil moet hebben voor een juiste 
uitvoering van de rijtaken in die situatie op de diverse gedragsniveau's; ook hier is 
voor cognitieve processen op het strategische niveau meer tijd nodig). Andere 
veronderstelde centrale mechanismen zijn nog onvoldoende bewezen, waaronder de 
beschikking over aangeleerde en in bepaalde omgevingen automatisch verlopende 
gedragsprogramma's en de aanname dat weggebruikers hun gedrag bepalen aan de 
hand van een door hen nagestreefd risiconiveau (risk homeostase). Er zijn voorstellen 
gedaan om deze modellen te verfijnen door rekening te houden met een veelheid van 
mogelijke gedragsbepalende faktoren, waaronder het plezier in het rijden, de 
beschikbare tijd, de frnanciële kosten, aangeleerde vermijdingsreacties en de stemming 
van de bestuurder. 

- Een aantal onderzoekers bestudeert het rijgedrag als een resultante van de waarneming, 
de evaluatie en/of de cognitieve verwerking van de informatie van omgevingskenmer
ken. Zij leggen de nadruk op de visuele duidelijkheid van de informatie (onzekerheid 
kan leiden tot gevaar), op een goede visuele geleiding (met name in bochten), en op de 
overeenstemming tussen de visuele informatie uit de omgeving en de aanwezige cog
nities of kennis van de weggebruiker (afwijkingen kunnen leiden tot foutieve gedrags
keuzen). 

3. 

De derde groep studies bestaat uit experimenten, die tot doel hadden het rijgedrag te 
beïnvloeden door manipulatie van de visuele informatie in de wegomgeving. Deze studies 
zijn te verdel'!n in onderzoeken naar gedragsbeïnvloeding via de perceptie en evaluatie 
(vooral op het tactische en operationele niveau), en onderzoeken naar gedragsbeïnvloe
ding via cognitieve processen (vooral op het strategische niveau). 

- Door middel van belijning en verkeersborden is het mogelijk zowel de laterale 
beweging als de snelheid te beïnvloeden. Met name het optisch smaller laten lijken van 
de weg of overdwarse markeringen met steeds geringere afstanden werken als een 
'psychologische rem' op de snelheid. 

- Visuele geleiding is een belangrijk gegeven, onder meer bij het koershouden in 
bochten. Dit koershouden kan worden verbeterd door bijvoorbeeld de plaatsing van 
geleidingsborden in de vorm van een optische boog en door de scherpte van een bocht 
aan te geven door middel van langere strepen (een wijde bocht) of kortere strepen (een 
scherpere bocht). 
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- De waarneming van verkeersborden kan worden verbeterd door onder andere de 
informatie op een meer opvallende manier aan te bieden en door belangrijke borden na 
een korte afstand te herhalen. 

- Cognitieve informatie langs de weg kan een (tot nu toe te weinig benutte) positieve 
uitwerking hebben op het rijgedrag (bijvoorbeeld ter aanduiding van de redenen voor 
een snelheidbeperking); in andere situaties is sprake van een te grote hoeveelheid 
onnodige cognitieve informatie, waardoor de aandacht van de rijtaak kan worden 
afgeleid (zoals reclameborden in de nabijheid van kruispunten). 

- Men zal er in toekomstig onderzoek rekening mee moeten houden dat ook niet als 
zodanig bedoelde omgevingskenmerken een, soms nadelige, rol kunnen spelen bij de 
visuele geleiding. 

- Aangezien een juiste evaluatie en cognitieve verwerking van visuele informatie uit de 
wegomgeving een noodzakelijke voorwaarde is voor een juiste keuze uit de mogelijke 
gedragingen, is het van het grootste belang dat de informatie van de wegomgeving via 
de vormgeving beterwordt afgestemd op de diverse processen van informatie
verwerking van de weggebruiker (perceptie, evaluatie en cognitie). 

4. 

De tot nu toe vcrzamelde kennis over de interactie tussen de gemiddelde weggebruiker 
en de visuele wegomgeving is onvolledig, specialistisch, en fragmentarisch doordat geen 
verbanden worden aangebracht tussen de diverse onderwerpen van onderzoek. Binnen 
verschillende deelterreinen (funktieleer, verkeerskunde) is veel kennis verzameld, maar 
van de opbouw van een algemene theorie van dit terrein van onderzoek is geen sprake. 

In een omgevingstechnologische benadering is het mogelijk daartoe een aanzet te geven 
door de diverse invalshoeken, interessen en resultaten in kaart te brengen, te evalueren en 
te operationaliseren in meeromvattende onderzoeksprogramma's. De focus van deze 
onderzoekingen zal, conform dit vooronderzoek, in eerste instantie gericht moeten zijn op 
de verdere onthulling van de invloeden van de visuele wegomgeving op het gedrag van 
de weggebruikers in het algemeen. 

In een later stadium zal het voor het streven naar een beter begrip van verschillende 
vormen van interactie (bv. tijdens recreatief of zakelijk rijden) nodig zijn om een 
differentiatie aan te brengen tussen gedragingen door verschillende weggebruikers en in 
verschillende voertuigen. Van de volgende individuele variabelen is in de bestudeerde 
onderzoeken een mogelijk effect vastgesteld: lichamelijke gezondheid, de leeftijd van de 
persoon, het geslacht, het opleidingsniveau, de maatschappelijke funktie en de 
rijervaring. In toekomstig onderzoek kunnen ook de invloeden van andere 
omgevingskenmerken worden beoordeeld (de natuurlijke omgeving: weersinvloeden en 
lichtcondities; de culturele omgeving: opvattingen over verkeersgedrag; en de 
organisatorische omgeving: door bijvoorbeeld het bevoordelen van gedragingen als 
carpooling via het instellen van speciale privileges). 
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