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Voorwoord
Voor u ligt het rapport ‘Bedankt dat je op me let’, dat is uitgevoerd in het kader van mijn
afstuderen bij de opleiding Mobiliteit / Ruimtelijke Ontwikkeling. Ik heb dit onderzoek
uitgevoerd bij de provincie Groningen, binnen het verkeersveiligheidsproject ‘3E-aanpak
fietsroute Hoogezand - Groningen’. Onderzocht is op welke manier automobilisten onbewust
te beïnvloeden zijn zodat ze bij tweerichtingsfietspaden beter gaan opletten op
(brom)fietsers.
Tijdens de minor Traffic Psychology heb ik interesse gekregen in hoe mensen zich in het
verkeer gedragen en wat je kunt doen om dit te beïnvloeden. Een trend die mij in Nederland
opvalt, is dat gedragsbeïnvloeding in het verkeer steeds professioneler wordt opgepakt. Ik
vind dit een goede ontwikkeling en hoop middels dit rapport hieraan ook mijn steentje bij te
dragen.
Graag wil ik drie heren bedanken die tijdens mijn afstudeeronderzoek een belangrijke rol
hebben gespeeld. Allereerst zijn dat mijn begeleiders bij de provincie Groningen, Iwan
Kramer en Rolf Dijkstra. Bij beiden kon ik altijd terecht om even te sparren over het
onderzoek. Daarnaast wil ik Frans Larmené bedanken voor de motiverende begeleiding
vanuit de NHL Hogeschool. Van zijn kennis over mobiliteit en gedrag heb ik veelvuldig
gebruik gemaakt om deze afstudeerscriptie tot een goed einde te brengen.

Willem van Althuis
Groningen, 22 juni 2016

Samenvatting
Aanleiding
Het gedrag van verkeersdeelnemers staat bij veel overheden centraal. Ook de provincie
Groningen zet zich in om het gedrag van verkeersdeelnemers, waar nodig, te sturen zodat
de verkeersveiligheid verbetert. Hierbij worden weggebruikers vaak bewust gewezen op de
gevaren, geboden en regels in het verkeer. Recente inzichten uit de psychologie en de
gedragseconomie hebben echter laten zien dat mensen ook te beïnvloeden zijn op een
minder dwingende manier: onbewuste gedragsbeïnvloeding. Bij onbewuste
gedragsbeïnvloeding wordt gebruik gemaakt van de automatische gedragsprocessen van
mensen. Met dit rapport wordt naar een probleem binnen een lopend
verkeersveiligheidsproject van de provincie Groningen gekeken en bepaald hoe deze vorm
van gedragsbeïnvloeding de verkeersveiligheid kan verbeteren.
Onderzoek fietsroute Hoogezand - Groningen
Het verkeersveiligheidsproject waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd is de aanpak
fietsroute Hoogezand - Groningen. Deze fietsroute is één van de vier onveiligste fietspaden
in de provincie Groningen. Binnen dit project wordt met gemeenten, provincie, Fietsersbond
en de politie gewerkt aan een veiliger fietspad tussen beide plaatsen. De projectgroep heeft
bij de kruispunten van het fietspad al een aantal maatregelen genomen om de veiligheid en
eenduidigheid te verbeteren. Men is benieuwd of onbewuste gedragsbeïnvloeding verder
kan bijdragen in het verbeteren van de veiligheid bij de kruispunten. Om een passende
gedragsmaatregel voor te kunnen stellen is eerst onderzocht welke veiligheidsrisico’s er
aanwezig zijn bij de kruispunten. Op basis van een literatuurstudie naar
tweerichtingsfietspaden, een ongevallenanalyse over de hele fietsroute en een analyse van
de kruispuntinrichtingen zijn vier hypothesen opgesteld die de onveiligheid van het fietspad
mogelijk verklaren. Ook zijn naar aanleiding van deze analyse twee locaties gekozen die
verder zijn onderzocht: de kruispunten bij de Woortmansdijk en de Nevelslaan.
Drie hypothesen zijn onderzocht door te observeren. Bij de observaties is gelet op het
kijkgedrag en opstelgedrag van automobilisten, en de ontmoetingen met verkeer op het
fietspad. Bij de Woortmansdijk en Nevelslaan zijn bromfietsdrempels aangelegd. De
gedragingen van (brom)fietsers bij deze drempels zijn ook onderzocht.
Aanvullend op de gedragsobservatie is een enquêteonderzoek gehouden. Deze is zowel
online als fysiek afgenomen. In de enquête is gevraagd naar de (onderlinge) ervaringen en
belevingen van (brom)fietsers en automobilisten die het fietspad kruisen.
Resultaten
Op basis van de gegevens uit de gedragsobservatie en het enquêteonderzoek is één
hypothese over gebleven. Deze hypothese stelt dat (bijna) ongevallen ontstaan doordat
bestuurders uit de zijweg en vanaf de hoofdrijbaan, (brom)fietsers uit de richting van
Groningen (de onverwachte richting) niet verwachten en waarnemen. Ongeveer 25% van de
automobilisten uit de zijweg kijkt niet richting de rechterkant. Daarnaast geeft ongeveer de
helft van het verkeer op het fietspad aan dat er onvoldoende op hun gelet wordt door
kruisend autoverkeer. Uit een eerder onderzoek dat is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit
Groningen is bekend dat een deel van de automobilisten bij tweerichtingsfietspaden niet

verwacht dat verkeer uit twee richtingen komt. Naar alle waarschijnlijkheid speelt dit
probleem ook bij het fietspad tussen Groningen en Hoogezand.
Oplossingen
Het probleem bij de kruispunten kan worden opgelost door herkenbaar(der) te maken dat
verkeer op het fietspad uit twee richtingen komt. Daarnaast moeten automobilisten uit de
zijweg hun aandacht beter verdelen tussen de hoofdrijbaan en het fietspad. Met deze twee
doelstellingen zijn acht oplossingsmogelijkheden voorgesteld. Hier zitten twee traditionele
oplossingen, twee technische oplossingen en vier pure gedragsoplossingen bij. Een
voorbeeld van zo’n gedragsoplossing is om door middel van een lijst bestuurders
nieuwsgierig te maken en hierdoor hun kijkgedrag onbewust te beïnvloeden. Een andere
gedragsmaatregel is om door middel van illustraties van fietsers in de berm herkenbaar te
maken dat fietsers uit twee richtingen kunnen komen. Hierbij wordt de aandacht van
bestuurders door de onverwachte objecten opgeschud waardoor ze weer beter zullen
opletten.
De acht oplossingen zijn getoetst aan de hand van een aantal stellingen die onder andere
voortkomen uit de doelstelling. Dit is op deze manier gedaan omdat het lastig bleek om
scores toe te kennen. Door te toetsen aan de hand van stellingen is het bij het maken van
een definitieve keuze inzichtelijk welke argumenten er zijn. Aangeraden wordt om de
stellingen nog te gaan prioriteren.
Conclusie
Op basis van dit onderzoek naar kruispunten bij tweerichtingsfietspaden in het buitengebied
is extra inzicht gekregen in het gedrag en de beleving van automobilisten, fietsers en
bromfietsers in deze situatie. Vanuit de theorie zijn er oplossingen bedacht die het kijkgedrag
van automobilisten kunnen sturen. Dit onderzoek vraagt dan ook om een vervolgonderzoek
waarbij één of meerdere voorgestelde gedragsoplossingen getest worden. Een dergelijk
experiment draagt bij in het beter leren begrijpen van het onbewuste handelen van mensen
in het verkeer en biedt kansen om het aantal (bijna) ongevallen te verlagen.
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Inleiding
Een gegeven uit de verkeerswereld is dat het menselijk handelen in ruwweg 95% (mede)
veroorzaker van een ongeval is (Wildervanck & Brookhuis, 2014). Om deze reden staat het
gedrag van verkeersdeelnemers bij veel overheden centraal en wordt er gezocht naar
maatregelen die leiden tot minder ongevallen. Meestal wordt geprobeerd gedrag te
beïnvloeden door mensen bewust te wijzen op de gevaren, geboden en regels in het
verkeer. Met verkeersborden, belijning en wetgeving wordt het gewenste gedrag duidelijk
gemaakt. Toch blijkt deze vorm van gedragsbeïnvloeding niet altijd effectief te zijn zoals is te
zien in afbeelding 1.1.

Afbeelding 1.1: Het bord in de Sint Jansstraat in Groningen geeft aan dat fietsen alleen in de
rekken of klemmen mogen worden g eplaatst. Fietsen die buiten de rekken en klemmen worden
geplaatst worden bij constatering weggesleept. Het bord heeft echter niet op iedereen effect.

Inzichten uit de psychologie en gedragseconomie hebben laten zien dat mensen ook op een
'zachtere' manier te beïnvloeden zijn (Martin, Goldstein & Cialdini, 2014; Tiemeijer, Thomas
& Prast, 2009). In dit rapport wordt beschreven op welke wijze deze zachtere manier van
gedragsbeïnvloeding (onbewuste gedragsbeïnvloeding) kan worden ingezet om in een
specifieke situatie de verkeersveiligheid te verbeteren.

1.1. Aanleiding
Onbewuste of automatische gedragsbeïnvloeding in het verkeer
Bij onbewuste gedragsbeïnvloeding worden strategieën uit de psychologie en
gedragseconomie toegepast die ervoor zorgen dat mensen zich onbewust op een andere
(wenselijke) manier gaan gedragen. Onbewuste of automatische gedragsbeïnvloeding is een
aantrekkelijke vorm van gedragsbeïnvloeding omdat er geen sprake is van dwang of
regelgeving. Het effect van deze manier van gedragsbeïnvloeding heeft zich in veel
werkvelden al bewezen. Ook in de verkeerswereld worden steeds vaker
gedragsbeïnvloedingsstrategieën toegepast die inspelen op het onbewuste gedrag van
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mensen. De Bob-campagne, de interactieve smileydisplays, Victor Veilig en de kleurrijke
schoolomgevingen zijn bekende voorbeelden hiervan (afbeelding 1.2).

Afbeelding 1.2: (van links boven naar rechts onder) s miley displaybord, kleurrijke
schoolomgeving, Victor Veilig en de Bob -campagne

Hoewel er in het verkeer al veel maatregelen en strategieën zijn die gebruik maken van
onbewuste gedragsbeïnvloeding wordt het effect hiervan vaak niet gemeten of gepubliceerd.
Hierdoor is het beïnvloeden van het onbewuste gedrag voor veel verkeersmedewerkers iets
vaags of onbekends. De provincie Groningen is nieuwsgierig in hoeverre deze vorm van
gedragsbeïnvloeding een bijdrage kan leveren in vraagstukken op het gebied van
verkeersveiligheid.
(Brom)fietspad Hoogezand - Groningen
Voor dit onderzoek is gekeken naar een specifiek probleem binnen een lopend project van
de provincie Groningen. Het verkeersveiligheidsproject waarbinnen dit onderzoek is
uitgevoerd is de ‘3E-aanpak fietsroute Hoogezand - Groningen’. In dit project werkt de
provincie samen met gemeenten, Fietsersbond en de politie aan een verkeersveiliger
fietspad tussen Hoogezand en Groningen (afbeelding 1.3). Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een aanpak bestaande uit 3E's: Engineering (infrastructuur), Enforcement (handhaving)
en Education (educatie).
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Afbeelding 1.3: Fietsroute tussen Groningen en Hoogezand

Het verplichte fiets/bromfietspad (in het vervolg van dit rapport wordt er gesproken over het
fietspad) tussen Hoogezand en Groningen loopt langs de Rijksweg-West en Winschoterweg
(N860). De lengte van het fietspad langs de Winschoterweg en de Rijksweg West is 8,7
kilometer. Het gedeelte langs de Energieweg is 3,9 kilometer. Het fietspad betreft een
tweerichtingsfietspad aan één zijde van de weg en behoort tot één van de vier onveiligste
paden van de provincie. In de periode 2003 t/m 2012 hebben er in totaal 96 ongevallen
plaatsgevonden waarvan 59 slachtofferongevallen met brom(fietsers). De meeste ongevallen
gebeuren op kruispunten en aansluitingen (provincie Groningen, 2015).
Een gegeven van tweerichtingsfietspaden is dat er een verhoogd risico is op ongevallen bij
de kruisende zijwegen. De belangrijkste oorzaak voor het verhoogde risico betreft het
kijkgedrag van bestuurders. In 2010 is hier door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en
Rijkswaterstaat onderzoek naar gedaan en die concludeerden dat rechtsafslaande
automobilisten vanuit de zijweg in 27% van de gevallen niet naar rechts kijken (de
onverwachte richting van tweerichtingsfietspaden). Daarnaast kijkt ruim driekwart van de
fietsers niet de zijstraat in (Schepers & Waard, 2010).
De provincie Groningen wil het fietspad tussen Groningen en Hoogezand verkeersveiliger
maken. Daarom worden er bij de kruispunten maatregelen genomen die de eenduidigheid in
voorrang, markering en bebording verbeteren. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de
kruispunten herkenbaarder zijn en dat het duidelijker is dat fietsers uit twee richtingen
kunnen komen. In dit onderzoek wordt onderzocht wat de provincie verder nog bij de
kruispunten kan doen om ervoor te zorgen dat er geen ongevallen meer gebeuren. Hierbij
wordt gekeken naar de beleving en het gedrag van gebruikers op het fietspad. Met deze
gegevens wordt bepaald op welke manier de provincie Groningen kan inzetten op
onbewuste gedragsbeïnvloeding bij de kruispunten.

9

1.2. Opdrachtomschrijving
Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in:
1. De vormen, effecten en resultaten van onbewuste gedragsbeïnvloeding in het verkeer.
2. Het gedrag en de beleving van verkeersdeelnemers over de kruispunten van het fietspad
tussen Groningen en Hoogezand.
Op basis van deze inzichten worden onbewuste gedragsmaatregelen voorgesteld die in de
toekomst ongevallen op de kruispunten van het fietspad Groningen - Hoogezand voorkomen.
Probleemstelling
Om de doelstelling te realiseren is de volgende hoofdvraag geformuleerd:
In hoeverre is onbewuste gedragsbeïnvloeding een oplossing om ongevallen in de toekomst
te voorkomen op de kruispunten van het fietspad tussen Groningen en Hoogezand?
Onderzoeksvragen
De hoofdvraag is opgesplitst in een aantal deelvragen. Onderstaande deelvragen worden in
het onderzoek behandeld:
1. Welke vormen van onbewuste gedragsbeïnvloeding zijn in het verkeer toegepast om de
verkeersveiligheid te verbeteren en wat zijn de effecten en resultaten van deze
maatregelen?
2. Welke risico’s zijn aanwezig op de kruispunten van het fietspad Groningen-Hoogezand?
3. Wat is de veiligheidsbeleving van weggebruikers op de kruispunten van het fietspad
Groningen-Hoogezand?
4. Wat voor verkeersgedrag wordt waargenomen op de kruispunten?
5. Wat is het verschil tussen het wenselijke en het geconstateerde verkeersgedrag?
6. Welke maatregelen zijn nodig om het verschil tussen gewenst en geconstateerd gedrag
te realiseren, en in hoeverre kan onbewuste gedragsbeïnvloeding hier bij helpen?

1.3. Onderzoeksmethode
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is er literatuur- en praktijkonderzoek gedaan. Het
praktijkonderzoek bestaat uit een gedragsobservatie waarna op basis van de resultaten een
nader belevingsonderzoek is uitgevoerd.
Literatuuronderzoek
Om antwoord te krijgen op de eerste onderzoeksvraag zijn er verschillende bronnen
geraadpleegd. Het literatuuronderzoek beperkt zich tot onbewuste gedragsbeïnvloeding in
het verkeer. Onderzocht is hoe onbewuste gedragsbeïnvloeding werkt, welke voorbeelden er
in het verkeer zijn en in welke situatie dit kan worden ingezet.
Inventarisatie fietspad Hoogezand - Groningen
Om vast te stellen welke risico's er aanwezig zijn op het fietspad is bestaande data van het
fietspad verzameld en geanalyseerd. Ongevallengegevens zijn uit de ongevallendata van
ViaStat gehaald en geanalyseerd. Om een beeld te krijgen van het fietspad is de situatie ter
plekke bekeken. Hierbij is gekeken naar de inrichting van de kruispunten. Daarnaast zijn de
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verkeersstromen, de onderlinge ontmoetingen (situatie waarbij verkeersdeelnemers elkaar
tegenkomen en er een handeling moet worden uitgevoerd om elkaar ontwijken) en
opvallende verkeersgedragingen geïnventariseerd.
Gedragsobservatie
Naar aanleiding van de ongevallenanalyse en de analyse van de inrichting van de
kruispunten zijn er vier hypothesen opgesteld. Drie hiervan zijn nader onderzocht. De
hypothesen zijn getoetst door het gedrag van automobilisten en (brom)fietsers te
inventariseren tijdens observaties. Verspreid over vier dagen is er in totaal 5 uur
geobserveerd bij twee kruispunten van het fietspad. Bij deze observatie is gelet op het
kijkgedrag van verkeer uit de zijwegen. Ook is gekeken in hoeverre er ontmoetingen
plaatsvinden op het fietspad.
Belevingsonderzoek
Het belevingsonderzoek is uitgevoerd om de resultaten van de gedragsobservatie nader te
kunnen verklaren. Door middel van een vragenlijst zijn de belevingen en ervaringen van
verkeersdeelnemers over de kruispunten getoetst. De enquête was online te vinden via de
website www.fietspadhoogezand-groningen.nl. De gebruikers zijn door middel van
verschillende media op de hoogte gesteld van de website. De resultaten van de enquête
dragen bij aan de toetsing van de hypothesen.

1.4. Leeswijzer
Hoofdstuk twee gaat in op verschillende voorbeelden van onbewuste gedragsbeïnvloeding in
het verkeer. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat onbewuste gedragsbeïnvloeding is en welke
vormen er allemaal zijn. Hoofdstuk drie beschrijft het fietspad tussen Groningen en
Hoogezand. Er wordt ingegaan op de ongevalsgegevens, intensiteiten en de inrichting van
de kruispunten. In hoofdstuk vier zijn hypothesen opgenomen die de ongevallen op de
kruispunten verklaren. Daarnaast is beschreven op welke wijze deze hypothesen zijn
getoetst. Vervolgens worden deze hypothesen in hoofdstuk vijf onderzocht. Door middel van
een gedragsobservatie en een aanvullend enquêteonderzoek zijn de hypothesen
beoordeeld. In hoofdstuk zes zijn maatregelen beschreven. Deze maatregelen worden aan
het eind van dit hoofdstuk getoetst. Tot slot staat in hoofdstuk zeven de eindconclusie.
Tevens zijn enkele adviezen gegeven.
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Onbewuste gedragsbeïnvloeding in het
verkeer
In dit hoofdstuk is onderzocht hoe onbewuste gedragsbeïnvloeding werkt. Door middel van
een literatuuronderzoek is er gezocht naar maatregelen die in de praktijk zijn uitgevoerd en
waarbij het effect is gemeten. Met een gedragsmodel is beschreven wanneer specifieke
categorieën van onbewuste gedragsbeïnvloeding kunnen worden ingezet.

2.1. Hoe werkt onbewuste gedragsbeïnvloeding?
Wie deelneemt aan het verkeer neemt continue informatie in zich op om tot keuzes te
komen. In de psychologie wordt voor de verwerking van deze informatie onderscheid
gemaakt in twee mentale systemen. Deze systemen worden gedefinieerd als systeem 1 en
systeem 2.
1. Binnen systeem 1 horen processen die automatisch en onbewust verlopen.
Gewoontes, alledaagse bezigheden en handelingen waar we niet bewust bij stil staan
worden binnen dit systeem geregeld. Deze processen verlopen snel en kosten weinig
energie, maar zijn ook weinig flexibel.
2. Binnen systeem 2 horen processen die bewust verlopen. Binnen dit systeem wordt bij
het maken van keuzes een bewuste afweging gemaakt (Kahneman, 2011).
Wanneer we vaak genoeg een handeling of keuze maken wordt het automatisch gedrag.
Iemand die leert autorijden heeft in het begin bewuste aandacht nodig voor bijvoorbeeld het
schakelen en sturen (systeem 2). Als deze handeling vaak genoeg wordt herhaald wordt er
steeds minder bewust bij het schakelen en sturen nagedacht en is er sprake van
automatisch gedrag (systeem 1).
Maatregelen uitgaande van onbewuste of automatische gedragsbeïnvloeding maken gebruik
van systeem 1. Ons gedrag wordt voor een groot deel bepaald door processen waarvan we
ons niet bewust zijn. Zo kan een afbeelding van boeken bijvoorbeeld de suggestie van een
bibliotheek wekken, waardoor mensen stiller zijn. Dit voorbeeld is in de praktijk onderzocht in
treinen van de NS door Novi Mores. Een ergernis van veel mensen is wanneer het niet stil is
in de stiltecoupé. Bij het onderzoek is daarom in de stiltecoupé van een trein van de NS een
illustratie van een boekenkast uit een bibliotheek geplaatst. Het effect van deze afbeelding
was dat reizigers minder lang en minder vaak spraken dan wanneer er geen afbeelding
aanwezig was (Aarts & Dijksterhuis, 2003).

Afbeelding 2.1: In de stiltecoupé wijst een illustratie van een boekenplank mensen er op dat ze
stil moeten zijn
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Adviesbureau XTNT heeft in 2013 een onderzoek gepubliceerd over onbewuste
gedragsbeïnvloeding in het verkeer (Tertoolen & Lankhuijzen, 2012). In dit onderzoek is
onderscheid gemaakt in zeven categorieën van onbewuste invloeden op gedrag:
Categorie

Toelichting

Reminders

Aandacht vragen d.m.v. onverwachte of opmerkelijke objecten

Priming

Beïnvloeden van gedrag door een associatie te leggen met een
bepaalde prikkel

Normen activeren

Beïnvloeden van gedrag door het stellen van normen

Optische illusies

Beïnvloeden van gedrag door mensen een illusie te geven

Prompting

Beïnvloeden van gedrag door een stimuli om het vervolgens
positief te bekrachtigen

Fear appeals

Beïnvloeden van gedrag door angst aan te jagen

Uitdagingen

Beïnvloeden van gedrag door uitdagingen en doelen te stellen

2.2. Voorbeelden van onbewuste gedragsbeïnvloeding
Vanuit de literatuur zijn per categorie van onbewuste gedragsbeïnvloeding voorbeelden
gezocht die in het verkeer zijn toegepast. Hierbij is gekeken naar maatregelen die de
verkeersveiligheid verbeteren en waarbij de effecten zijn gemeten. In deze paragraaf worden
de verschillende categorieën los van elkaar beschreven. In de praktijk is het echter vaak zo
dat gedragsmaatregelen combinaties van verschillende categorieën zijn.
Reminders en priming
Bij een reminder wordt aandacht gevraagd door middel van een onverwacht of opmerkelijk
object in de openbare ruimte. De reminder heeft niet direct te maken met het gevraagde
gedrag, maar zorgt ervoor dat iemand zijn aandacht heroriënteert. Een bekend voorbeeld
van een reminder zijn gekleurde objecten rond schoolomgevingen (paaltjes, hekjes en
geschilderde vormen op het wegdek).
Bij priming wordt gedrag uitgelokt door mensen te prikkelen met een boodschap die gelinkt is
aan bepaald gedrag, een zogenaamde prime. Een voorbeeld van een prime zijn de Dick
Bruna verkeersborden rond schoolomgevingen. De borden worden geplaatst omdat Dick
Bruna door veel mensen zal worden geassocieerd met kinderen, waardoor ze beter gaan
opletten.
Een recent voorbeeld van priming uit de stad Groningen zijn de voetstaptegels die bij de
bushalte van lijn 15 zijn geplaatst. Het voordeel van de instapmarkering is dat reizigers al
weten waar de deuren van de bus uitkomen voordat de bus op de halte is (afbeelding 2.2).
Naar verwachting verloopt het instappen hierdoor minder chaotisch en op een eerlijke
manier. De voetstappen (prime) roepen het beeld van een wachtrij (associatie) op.
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Afbeelding 2.2: Voetstapmarkering bij de bushalte op het Hoofdstation in Groningen

Ook via geur, geluid en smaak kan gedrag worden uitgelokt. Zo zorgt de smaak en geur van
pepermunt voor alertheid en geeft de geur van citroen een hogere motorisch
reactievermogen (Iskarous, Thijssen & Leeuwen, 2010).
Normen activeren
Wat mensen normaal vinden is sterk afhankelijk van de omgeving waarin ze zich bevinden.
Soms is het nodig om mensen te herinneren aan de geldende normen. In de gemeente
Utrecht, in de Kanaalstraat, is met deze vorm van gedragsbeïnvloeding een experiment
uitgevoerd.
In de Kanaalstraat, is vaak sprake van foutparkeren op laad- en losplekken. Hierdoor gebeurt
het laden en lossen door leveranciers vaak op straat, waardoor onveilige situaties voor
andere verkeersdeelnemers ontstaan en de doorstroming voor het overige verkeer wordt
verstoord. Mogelijke oorzaken van het foutparkeren op de laad- en losplekken zijn een
verkeerde norm, een lage sociale controle en onvoldoende risicoperceptie. Om deze
oorzaken te onderzoeken is er door Goudappel Coffeng een bord (afbeelding 2.3) bedacht
met de tekst: alleen laden en lossen (norm neerzetten), bespaar boete van €90
(risicoperceptie). Daarnaast is er een afbeelding met dwingende ogen (sociale controle) op
het bord aangebracht. Het effect van het bord is gemeten door een verkeersobservatie uit te
voeren. Het bord met tekst en ogen zorgt voor een daling van 9,4% foutparkeerders ten
opzichte van de situatie zonder bord in de Kanaalstraat. Met name jonge, mannelijke en
autochtone bestuurders bleken gevoelig voor de boodschap op het bord (Maassen, 2013).

Afbeelding 2.3: Het bord wat bedacht is door Goudappel
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Optische illusies
Bij optische illusies wordt gebruik gemaakt van trucs die het menselijk brein voor de gek
houden. In de hersenen zitten allerlei systemen die ons gezichtsvermogen helpen. Hier merk
je verder weinig van totdat iets verkeerd door de hersenen wordt geïnterpreteerd. Op internet
zijn veel voorbeelden te vinden hoe optische illusies werken (Broeke, 2006). Deze
subparagraaf beperkt zich tot optische illusies in het verkeer.
Een bekend voorbeeld van een optische illusie in het verkeer is een bomenrij langs een weg
waarbij de bomen steeds dichter op elkaar staan. Hierdoor lijkt het voor de bestuurder alsof
hij harder gaat rijden en zal hij eerder geneigd zijn om zijn snelheid te verlagen. Een andere
vorm van een optische illusie betreft 3D tekeningen die op de weg worden geschilderd. Een
voorbeeld van deze vorm van optische illusie komt uit gemeente De Bilt.
Een veel gehoorde klacht in woonwijken is de hoge snelheid van het autoverkeer.
Snelheidsbeperkende maatregelen als: drempels, wegversmallingen, en slingers hebben niet
altijd het wenselijke effect op de snelheid en zijn relatief duur. Bovendien wordt het
straatbeeld vaak onaantrekkelijker door deze fysieke maatregelen. De gemeente De Bilt
heeft samen met adviesbureau Goudappel Coffeng gezocht naar niet-infrastructurele
maatregelen voor een snelheidsverlaging (Westen & Dicke-Ogenia, 2013). Samen met
bewoners zijn diverse ideeën bedacht en uiteindelijk is gekozen om een 3D tekening aan te
brengen in de kern Maartensdijk. Op de Dierenriem is bij de overgang van een 50 km-weg
naar 30 km-zone een 3D tekening met het woord ‘slow’ op de weg aangebracht (afbeelding
2.4). Om het effect van deze maatregel te meten is voor en na het aanbrengen van de
tekening een snelheidsmeting uitgevoerd. In de periode dat de tekening is geplaatst bleek
het effect een snelheidsreductie van 10% te zijn. De snelheidsreductie kan het gevolg zijn
van het onbewust of bewust opnemen van de boodschap dat er langzaam gereden moet
worden in de woonwijk. Daarnaast geeft de tekening door het 3D effect een verassend effect
waardoor een bestuurder zijn aandacht weer heroriënteert (zelfde effect als bij reminder).

Afbeelding 2.4: 3D-tekening op de Dierenriem in Maartens dijk
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Prompting
Prompting is het uitlokken van gedrag door een hint of aanwijzing te geven over het
gewenste gedrag om vervolgens dit gedrag positief te bekrachtigen.
Een bekende vorm van prompting zijn de smiley snelheidsdisplays. Dit zijn borden waarop
de actuele gereden snelheid van een voertuig wordt gemeld. Wanneer een voertuig zich aan
de snelheid houdt, wordt er een smiley op de borden geprojecteerd. De borden lokken op
deze manier uit om de toegestane snelheid te rijden. Er zijn echter onderzoeken gedaan die
laten zien dat de displays slechts vijf weken effect hebben en dat de displays op 50 km/uurwegen juist averechts kunnen werken (Hovens, 2014).
De provincie Groningen hangt de snelheidsdisplays ook op langs provinciale wegen. Om het
effect van de displays te testen is gedurende twaalf weken de snelheid gemeten bij een
snelheidsdisplay in Schildwolde op de Meenteweg. Eerst is een voormeting uitgevoerd en is
vastgesteld dat de gemiddelde snelheid 43 km/uur is. De toegestane snelheid op de
Meenteweg is 30 km/uur. Er is op twee punten gemeten, namelijk een eind voor de display
en ter hoogte van de display. In figuur 2.1 zijn de gemiddelde snelheden per week ten
opzichte van de voormeting opgenomen.

Gemiddelde snelheid

Snelheidsmetingen Schildwolde
44

42
40

gemiddelde snelheid vóór de
display

38
36
34

gemiddelde snelheid ter
hoogte van de display

32
30

oude situatie

Figuur 2.1: Gemiddelde snelheden per week ten opzichte van de oude situatie (voormeting)

De snelheidsmetingen laten zien dat de gemiddelde snelheid ter hoogte van de
snelheidsdisplay het laagst is (34/36 km/uur). Ook vóór de display ligt de gemiddelde
snelheid in alle weken lager dan in de oude situatie (38/39 km/uur). De snelheidsmetingen
laten na 13 weken geen grote verschillen zien met de eerste week. Uit deze metingen kan
voorzichtig worden geconcludeerd dat de tijdelijke snelheidsdisplays op deze plek ook langer
dan 5 weken effect kunnen hebben. De provincie Groningen gaat nog een nameting zonder
de display uitvoeren, om te kijken of door de tijdelijke plaatsing de snelheid daarna laag blijft
en dus het gedrag van mensen is veranderd.
Fear Appeals en Uitdagingen
Bij fear appeals wordt gedrag uitgelokt door mensen angst aan te jagen, bijvoorbeeld door
de ernstige gevolgen te tonen wanneer we ons niet aan het gewenste gedrag houden. In
veiligheidscampagnes wordt gedragsbeïnvloeding door middel van fear appeals wel eens
toegepast.
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De SWOV heeft in 2015 een factsheet uitgebracht waarin het effect van fear appeals wordt
beschreven. Fear appeals zijn gebonden aan een aantal belangrijke voorwaarden. Wanneer
men geconfronteerd wordt, is het belangrijk dat er ook wordt geïnformeerd over de
persoonlijke risico's die men loopt. Daarnaast is het belangrijk dat uitvoerbare en effectieve
gedragsalternatieven aangereikt worden. Bij fear appeals bestaat verder het gevaar dat de
doelgroep het gedrag gaat ontkennen, bagatelliseren, ridiculiseren, of juist sterkere
voornemens heeft om het risicogedrag uit te voeren. In de factsheet worden een reeks
voorbeelden gegeven waarin fear appeals een averechts effect hebben (SWOV, 2015, p. 3).
Bij uitdagingen worden spelelementen of complete speltoepassingen gebruikt om gedrag uit
te lokken. De elementen die een spel aantrekkelijk maken worden bij uitdagingen ook
toegepast. Twee categorieën binnen deze vorm van gedragsbeïnvloeding zijn: gamification
en serious gaming. Bij gamification worden spelelementen in een bestaande campagne
gebruikt. Een voorbeeld van gamification is de AutoModus app van Interpolis. Deze app
helpt automobilisten om smartphonegebruik achter het stuur te verminderen. Wanneer de
smartphone niet wordt gebruikt in de auto krijgen bestuurders punten. Het verzamelen en
sparen van punten is een spelelement dat helpt om het gedrag te beïnvloeden. Het effect
van de app is dat 75% van de deelnemers minder gebruik maakt van de smartphone in de
auto (Groot-Mesken, Wijnen, Stelling-Konczak & Commandeur, 2016).
Bij serious gaming worden complete speltoepassingen gebruikt om het gedrag te
beïnvloeden. Een voorbeeld van serious gaming is: ‘Streetpong’. Bij Streetpong speelt een
voetganger op de stopknop van een voetgangerslicht het bekende spel ‘Pong’ wanneer hij
moet wachten voor het rode licht (afbeelding 2.5). Het spel wordt gespeeld tegen de
voetganger die aan de andere kant van de weg bij de stopknop staat. Deze maatregel moet
er voor zorgen dat meer mensen wachten voor het rode licht. Inmiddels zijn er ook andere
spellen gerealiseerd die mensen kunnen spelen wanneer ze voor een rood voetgangerslicht
moeten wachten (Urban Invention, 2016).

Afbeelding 2.5: Het spel ‘Pong’ wat gespeeld wordt op de stopknop van een verkeerslicht
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2.3. Wanneer pas je onbewuste gedragsbeïnvloeding toe?
In de vorige paragraaf zijn verschillende categorieën van onbewuste gedragsbeïnvloeding
beschreven. In deze paragraaf wordt aangegeven in welke situatie deze categorieën
toegepast kunnen worden.
Processen die leiden tot gedrag
Datgene wat een weggebruiker doet wordt het verkeersgedrag of human factors genoemd.
Er bestaan verschillende gedragsmodellen die het verkeersgedrag van mensen verklaren
(Fogg, z.j.; Rijkswaterstaat, 2014). In dit rapport wordt het gedragsmodel van XTNT gebruikt
waarin is aangegeven wanneer welke vorm van gedragsbeïnvloeding plaats kan vinden
(figuur 2.2).

Figuur 2.2: Gedragsmodel van XTNT die het gedrag van verkeersdeelnemer verklaart

De stappen die leiden tot gedrag zijn bepalend hoe een handeling eruit komt te zien. Ter
verduidelijking van het model van XTNT wordt een situatie geschetst waarin een automobilist
voorrang moet verlenen aan een overstekende voetganger.
Allereerst is het nodig dat de automobilist aandacht heeft bij de rijtaak. De automobilist is
geconcentreerd en ziet het zebrapad. Dit is de eerste stap in het proces van verwerken en
zet de andere stappen in gang. Bij het zebrapad staat een voetganger die duidelijk maakt om
over te steken. De automobilist waarneemt de voetganger en ziet aan de houding van de
voetganger dat hij wil oversteken.
De bestuurder begrijpt de regels van een zebrapad en weet dus dat hij voorrang moet
verlenen aan de voetganger. Bij de volgende stap gaat de bestuurder na of hij deze
handeling kan uitvoeren. Dit blijkt het geval en de bestuurder remt zodat de voetganger
rustig kan oversteken. Wat verder nog speelt is of een bestuurder een handeling wil
uitvoeren. Hierbij speelt de emotie en de attitude een belangrijke rol.
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Wanneer een weggebruiker vaak genoeg een handeling herhaald wordt het steeds
makkelijker en vanzelfsprekender om deze handeling uit te voeren. Er ontstaat
gewoontegedrag. Gewoontegedrag kan heel handig zijn. Het zorgt er voor dat we snel en
met weinig mentale inspanning taken kunnen uitvoeren. Anderzijds kan gewoontegedrag ons
ook in de weg zitten. In het voorbeeld van de bestuurder die voorrang moet geven aan
voetgangers op het zebrapad, kan het voorkomen dat een bestuurder bij eerdere ervaringen
geen voetganger tegen is gekomen op het zebrapad. Hierdoor is de gewoonte ontstaan dat
er weinig aandacht wordt besteed aan het zebrapad, met alle gevolgen van dien wanneer er
opeens wél een voetganger wil oversteken.
Processen die het gedrag kunnen beïnvloeden
In het model van XTNT zijn de verschillende categorieën van onbewuste
gedragsbeïnvloeding in groene vakken aangegeven. Welke categorie wordt toegepast is
afhankelijk van het type gedrag dat wordt beïnvloed. Reminders worden ingezet om
aandacht te vragen en om gewoontegedrag te activeren, een uitdaging helpt wanneer
mensen gedrag niet kunnen of willen uitvoeren en optische illusies beïnvloeden de
waarneming en de beslissingen van mensen.
Bij inpassing van onbewuste gedragsbeïnvloeding is het dus belangrijk om na te gaan welk
gedrag beïnvloed moet worden. In de komende hoofdstukken wordt daarom gekeken naar
gedragingen op het fietspad en van bestuurders.
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Analyse van het fietspad
Het doel van dit onderzoek is om de verkeersveiligheid op de kruispunten te verbeteren door
middel van onbewuste gedragsbeïnvloeding. Het fietspad langs de Rijksweg West en de
Winschoterweg kent vier aansluitingen met verharde zijwegen en het fietspad langs de
Energieweg kent er ook vier. In totaal zijn er dus acht kruispunten waar extra maatregelen
kunnen worden genomen. Om een eerste goede indruk te krijgen van de veiligheid van de
kruispunten is de situatie ter plekke geanalyseerd. Daarnaast is binnenshuis een
ongevallenanalyse uitgevoerd waarbij alle ongevallen met (brom)fietsen zijn
geïnventariseerd.

Afbeelding 3.1: Overzicht van het fietspad tussen Groningen en Hoogezand (1: kruispunt bij de
W oortmansdijk, 2: kruispunt bij de Nevelslaan, 3: kruispun t bij het Vonderpad, 4: kruispunt bij
de Borgweg)

3.1. Beeld per kruispunt
Om een goed beeld te krijgen van de veiligheid bij de kruispunten is de situatie ter plekke
een aantal keer bekeken. Hierbij is gelet op de inrichting van de kruispunten en is gekeken
naar gedragingen van (brom)fietsers en automobilisten. In het bijzonder is er gelet op
ontmoetingen tussen automobilisten en (brom)fietsers. Met ontmoetingen worden situaties
bedoeld waarbij verkeersdeelnemers elkaar tegenkomen en er een handeling (remmen,
versnellen, gas loslaten, wachten ect.) moet worden uitgevoerd om niet met elkaar in botsing
te komen.
Uiteindelijk is de keuze gemaakt om in dit onderzoek te kijken naar de kruispunten langs de
Rijksweg West en de Winschoterweg. Over deze kruispunten komt meer verkeer dan bij de
Energieweg en daarom wordt ingeschat dat hier betrouwbaarder onderzoek te doen is. In
deze paragraaf worden de vier kruispunten langs de Rijksweg West en Winschoterweg
beschreven.
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1. Woortmansdijk - Winschoterweg
De Woortmandsijk is vanaf Groningen gezien de eerste afslaande weg richting Westerbroek.
Het zicht op het fietspad komend vanaf de Woortmansdijk wordt belemmerd door een heg en
een schutting (afbeelding 3.2). Het verkeer uit de zijweg moet tot aan de eerste
haaientanden rijden om het (brom)fietspad goed te kunnen overzien. Ten tijde dat dit
kruispunt voor het eerst werd bezocht moesten er nog bromfietsdrempels en rood asfalt bij
dit kruispunt worden aangebracht.

Afbeelding 3.2: Zicht vanuit de W oortmansdijk

2. Nevelslaan - Rijksweg West
Ook de Nevelslaan is een ontsluitingsweg voor Westerbroek. Bij het kruispunt met de
Rijksweg West zijn in het fietspad bromfietsdrempels aangelegd zodat bromfietsers
langzamer langs de kruispunten rijden en automobilisten meer tijd hebben om ze aan te zien
komen. Aan dit kruispunt grenst restaurant Amazing Steakhouse. Het hek van dit
Steakhouse ontneemt het zicht op het fietspad uit de Nevelslaan enigszins, zoals is te zien
op afbeelding 3.3.

Afbeelding 3.3: Uitzicht vanaf de Nevelslaan. Het hek van het Amazing
Steakhouse belemmerd enigszins het zicht op het fietspad
3. Vonderpad - Rijksweg West
Het Vonderpad is een doodlopende weg voor autoverkeer. Evenals bij de Woortmansdijk
moesten er nog bromfietsdrempels en rood asfalt worden aangebracht ten tijde dat dit
kruispunt voor het eerst werd bezocht. In vergelijking met de andere kruispunten is er bij dit
kruispunt weinig kruisend verkeer. Tussen het Vonderpad en de Rijksweg West zit een vrij
groot hoogteverschil wat is te zien in afbeelding 3.4.
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Afbeelding 3.4: Uitzicht vanaf het Vonderpad op het kruispunt

4. Borgweg - Rijksweg West
Het kruispunt Borgweg - Rijksweg West (paralelweg) is een gelijkwaardig kruispunt, maar
door het rode asfalt wordt de indruk gewekt dat verkeer op de paralelweg voorrang heeft,
zoals is te zien op afbeelding 3.5. Uit navraag bleek dat het rode asfalt recent is aangelegd
en dat de belijning binnenkort wordt aangebracht. Na het aanbrengen van de belijning heeft
het verkeer op de paralelweg voorrang. Het zicht op het kruispunt is verder goed te noemen.

Afbeelding 3.5: De paralelweg is onderdeel van het fietspad Hoogezand - Groningen. Bij het
kruispunt Borgweg - Rijksweg W est ligt rood asfalt aan de zijk anten

3.2. Intensiteitsgegevens
In 2013 zijn er tellingen op het fietspad uitgevoerd. In afbeelding 3.6 zijn de
(brom)fietsintensiteiten per etmaal (werkdaggemiddelde) te zien. Het gaat hierbij om een
benadering. Uit de tellingen blijkt dat intensiteiten fluctueren per dag, week en seizoen.

Afbeelding 3.6: intensiteiten op het fietspad
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Het drukste deel van het fietspad is het gedeelte tussen Waterhuizen en Hoogezand. Hier
rijden en fietsen per etmaal ongeveer 960 (brom)fietsen. Tussen Waterhuizen en Groningen
is de etmaalintensiteit 570. Er is bij de tellingen geen onderscheid gemaakt in type
vervoermiddelen. De gestippelde lijn in de afbeelding is een recreatief fietspad door de
weilanden en natuurgebied. Deze route is geen onderdeel van dit onderzoek (provincie
Groningen, 2015).

3.3. Ongevallenanalyse
Om inzicht te krijgen in de onveiligheid van het fietspad zijn er uit de
verkeersongevallenregistratie BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland)
ongevalsgegevens gehaald. Bij het analyseren van deze gegevens is er gefilterd op
kruispuntongevallen waarbij (brom)fietsers betrokken waren. Gedurende de periode 2001 t/m
2014 (14 jaar) zijn er 57 ongevallen op verschillende kruispunten op het fietspad gebeurd.
Algemeen ongevalsbeeld fietspad
Het fietspad tussen Groningen en Hoogezand wordt op een aantal locaties gekruist door
zijwegen die aansluiten op de hoofdrijbaan. Op veel van de kruispunten tussen het fietspad
en de zijwegen zijn in de afgelopen jaren ongevallen met (brom)fietsers gebeurd. In tabel 3.3
is het aantal ongevallen per kruispunt opgenomen.
Tabel 3.3: Aantal ongevallen per kruispunt waarbij (brom)fietsers betrokken zijn van het
fietspad Hoogezand - Groningen

Kruispunt

Aantal ongevallen

Avebe-weg - Energieweg

5

Borgweg - Rijksweg West

9

Nevelslaan - Rijksweg West

7

Pastorielaan - Rijksweg West

1

Rijksweg West - Winschoterweg

2

Scheepswervenweg - Energieweg

3

Van Arnhemslaan - Rijksweg West

2

Winschoterweg - Duinkerkenstraat

11

Winschoterweg - Woortmansdijk

17

Op het kruispunt met de Winschoterweg en de Woortmansdijk zijn in de afgelopen jaren de
meeste ongevallen gebeurd. Ook op de Winschoterweg - Duinkerkenstraat en de Borgweg Rijksweg West zijn er veel (brom)fietsers betrokken bij ongevallen. Afbeelding 3.7 laat een
overzicht zien van het aantal ongevallen per kruispunt op de fietsroute.

23

Afbeelding 3.7: Overzicht van het aantal ongevallen per kruispunt op het fietspad Hoogezand Groningen

De belangrijkste bevindingen van de ongevallenanalyse zijn hieronder op een rij gezet. De
volledige ongevallenanalyse is opgenomen in bijlage 1.








Bij de kruispuntongevallen is er 37 keer (65% van de ongevallen) sprake van een
ongeval tussen een bromfietser en een motorvoertuig en 17 (30% van de ongevallen)
keer tussen een fietser en een motorvoertuig.
In de periode tussen april en juli gebeuren de meeste ongevallen. Daarnaast
gebeuren er meer ongevallen op werkdagen dan in het weekend. Tussen 6:00 - 8:00
uur en 16:00 - 18:00 uur liggen de piekmomenten waarop ongevallen gebeuren.
De meeste ongevallen zijn veroorzaakt door mensen in de leeftijdsgroep 16 - 25 jaar
(19 ongevallen) en 26 - 45 jaar (22 ongevallen). Het vervoermiddel van de
veroorzakers is in de leeftijdsgroep 16 - 25 jaar gespreid. In de leeftijdsgroep 26 - 45
jaar zijn de meeste ongevallen veroorzaakt door de auto.
De lichtgesteldheid, de weersgesteldheid en de toestand van het wegdek hebben
geen groot aandeel in het ontstaan van ongevallen

Ongevalsbeeld per kruispunt
De drie kruispunten met de meeste ongevallen zijn hieronder op een rij gezet. Het kruispunt
bij de Duinkerkenstraat is niet opgenomen omdat in dit onderzoek de focus ligt op
kruispunten tussen een zijweg en een tweerichtingsfietspad. De situatie bij de
Duinkerkenstraat is een fietsoversteek over de gemeentelijke weg. Alle andere kruispunten
zijn wel tussen een zijweg en het fietspad.
Woortmansdijk - Winschoterweg (17 ongevallen):
 Van de 17 ongevallen die er zijn gebeurd, was er 16 keer sprake van een ongeval
tussen een bromfietsers en een motorvoertuig
 Een motorvoertuig was 14 keer veroorzaker van een ongeval
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Er werd 6 keer geen doorgang en 8 keer geen voorrang verleend
De botsingen waren 5 keer frontaal en 10 keer in de flank
4 ongevallen werden veroorzaakt door verkeer vanaf de hoofdrijbaan, 1 ongeval werd
veroorzaak door een bestuurder uit de zijweg en bij 1 ongeval botsten twee
(brom)fietsers frontaal op elkaar. Van de andere ongevallen is niet bekend welk
voertuig, waar vandaan kwam (afbeelding 3.8)

Afbeelding 3.8: Manoeuvrediagram ongevallen W oortmansdijk

Borgweg - Rijksweg West (9 ongevallen)
 Van de 9 ongevallen die er zijn gebeurd, was er 3 keer sprake van een ongeval
tussen een fietser en een motorvoertuig en 6 keer tussen een bromfietser en een
motorvoertuig
 De ongevallen zijn 5 keer veroorzaakt door een bromfietser en 4 keer door een
motorvoertuig
 Bij alle ongevallen werd er geen voorrang verleend
 De botsingen waren 2 keer frontaal en 7 keer in de flank
 Bij 3 ongevallen botste een automobilist uit de zijweg met een (brom)fietsers uit de
richting van Hoogezand. Bij 1 ongeval botste een automobilist met een (brom)fietser
uit de richting van Groningen. Van de andere ongevallen is niet bekend welk voertuig,
waar vandaan kwam (afbeelding 3.9)

Afbeelding 3.9: Manoeuvrediagram ongevallen Borgweg
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Nevelslaan - Rijksweg West (7 ongevallen)
 Van de 7 ongevallen die er zijn gebeurd, was er 1 keer sprake van een ongeval
tussen een fietser en een motorvoertuig en 6 keer tussen een bromfietser en een
motorvoertuig
 Alle ongevallen zijn veroorzaakt door motorvoertuigen
 4 keer ontstond een ongeval omdat er geen voorrang werd verleend en 3 keer omdat
er geen doorgang werd gegeven
 1 ongeval werd veroorzaakt door een bestuurder uit de zijweg, die richting Groningen
afsloeg en 1 ongeval werd veroorzaakt door een afslaande bestuurder vanaf de
hoofdrijbaan. Van de andere ongevallen is onbekend welk voertuig, waar vandaan
kwam (afbeelding 3.10)

Afbeelding 3.10: Manoeuvrediagram ongevallen Nevelslaan

3.4. Locatiekeuze
Een diepgaand onderzoek op alle kruispunten van het fietspad is vanwege de beschikbare
onderzoekstijd niet haalbaar. Daarom is de keuze gemaakt om twee vergelijkbare
kruispunten nader te onderzoeken. Gekozen is voor de Woortmansdijk en de Nevelslaan.
Deze locaties lijken qua inrichting veel op elkaar, waardoor de resultaten van beide met
elkaar te vergelijken zijn. Daarnaast zijn op beide kruispunten relatief veel ongelukken
gebeurd. Bij de Borgweg vindt dus geen diepgaand onderzoek plaats. Hoewel op dit
kruispunt ook veel ongelukken zijn gebeurd, verschilt dit punt toch teveel van de andere
kruispunten. De fietsroute die de Borgweg kruist is een paralelweg. Deze situatie is daarom
minder goed te vergelijken, omdat er ook autoverkeer op de route komt en er geen
bromfietsdrempels zijn. Daarnaast verandert de voorrangssituatie gedurende de
onderzoeksperiode, wat de resultaten zou kunnen beïnvloeden.
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Opstellen en onderzoeken hypothesen
In paragraaf 3.4 is de keuze om de kruispunten bij de Woortmansdijk en de Nevelslaan
nader te onderzoeken toegelicht. In deze paragraaf worden op basis van de observaties ter
plekke en de gegevens die binnenshuis zijn verkregen (ongevallengegevens en
literatuurstudie) een aantal hypothesen opgesteld. Om deze hypothesen te toetsen is een
methode bedacht die aan het einde van dit hoofdstuk is toegelicht.

4.1. Hypothesen ongevallen fietsroute
Vanuit het eerder genoemde onderzoek wat is gedaan door de Rijksuniversiteit Groningen
(RUG) is bekend dat automobilisten bij tweerichtingsfietspaden minder goed op de
‘onverwachte’ richting letten. Op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen betekent dit
dat er minder goed op (brom)fietsers uit de richting van Groningen wordt gelet. Op basis van
deze literatuurstudie en gegevens over de kruispunten die binnenshuis zijn verkregen
(ongevallenanalyse, intensiteiten en inrichtingsgegevens) zijn vier hypothesen opgesteld.
(Bijna) Ongevallen ontstaan doordat…
1. … bestuurders uit de zijweg en vanaf de hoofdrijbaan, (brom)fietsers uit de richting
van Groningen niet verwachten en waarnemen.
2. … bestuurders uit de zijweg en vanaf de hoofdrijbaan de snelheid van bromfietsers
en snelle fietsers (e-bikes, speed pedelecs en racefietsers) verkeerd inschatten en
door het beperkte zicht onvoldoende tijd hebben om te anticiperen hierop.
3. … bestuurders uit de zijweg en vanaf de hoofdrijbaan de kans op een ontmoeting met
verkeer op het fietspad laag inschatten en hierdoor matig opletten bij de kruispunten
4. … afslaand verkeer vanaf de hoofdrijbaan een complexe kijktaak heeft om verkeer op
het fietspad waar te nemen
a. Verkeer uit de richting van Groningen heeft een complexe kijktaak omdat ze
over hun schouder kijkend het verkeer op het fietspad moeten waarnemen
b. Verkeer uit de richting van Hoogezand verwachten en waarnemen verkeer op
het fietspad uit de richting van Groningen niet.
Om de hypothesen te kunnen onderzoeken is er een toetsingsmethode bedacht. Aan de
hand van aspecten en indicatoren worden de hypothesen wel of niet bewezen. In tabel 4.1
zijn de aspecten en indicatoren met een korte toelichting. opgenomen In deze tabel is
hypothese 4 (zowel a en b) niet opgenomen. Deze hypothese wordt in dit onderzoek verder
niet meer onderzocht omdat het kijkgedrag van verkeer op de hoofdrijbaan lastig is om
objectief te meten.
Tabel 4.1: Aspecten, indicatoren en toelichtingen van de hypothesen

Hypothese 1: (Bijna) Ongevallen ontstaan doordat bestuurders uit de zijweg, (brom)fietsers
uit de richting van Groningen niet verwachten en waarnemen.
aspect

indicator

toelichting

Kijkgedrag bestuurders

naar links en rechts kijken,
enkel naar links kijken,
enkel naar rechts kijken

Het kijkgedrag van bestuurders uit de
zijweg laat zien of er rekening wordt
gehouden met verkeer op het fietspad
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Herkenbaarheid
tweerichtingsfietspad

(objectief) borden,
belijning, contrast,

Er is gekeken wat er rond de
kruispunten is gedaan om aan te
geven dat verkeer op het fietspad uit
twee richtingen kan komen

(subjectief) Ja, nee,
neutraal

Aan de weggebruikers is gevraagd of
voor hun herkenbaar is dat
(brom)fietsers uit twee richtingen
kunnen komen

Hypothese 2: (Bijna) Ongevallen ontstaan doordat bestuurders uit de zijweg en vanaf de
hoofdrijbaan de snelheid van bromfietsers en snelle fietsers verkeerd inschatten en door het
beperkte zicht onvoldoende tijd hebben om te anticiperen.
aspect

indicator

toelichting

Snelheid (brom)fietsers
tussen de
bromfietsdrempel en
het kruispunt

afremmen, versnellen,
rollen, geen
snelheidsverschil

Recent zijn er bij de kruispunten
(brom)fietsdrempels aangelegd om de
snelheid van het verkeer op het
fietspad te verlagen. Bij het
observeren is gekeken of deze
drempels het gewenste effect hebben.

Overzicht

(objectief) vrij zicht
verstoord zicht, geen zicht

Bij een aantal kruispunten is al
geconstateerd dat er objecten zijn die
het zicht op het fietspad belemmeren.

(subjectief) ja, nee,
neutraal

De mate waarin een bestuurder
overzicht ervaart heeft invloed op zijn
gedrag. Een bestuurder die de
kruispunten onoverzichtelijk vindt is
waarschijnlijk voorzichtig met het
oversteken van het fietspad.

Hypothese 3: (Bijna) Ongevallen ontstaan doordat bestuurders uit de zijweg en vanaf de
hoofdrijbaan de kans op een ontmoeting met verkeer op het fietspad laag inschatten en
hierdoor matig opletten bij de kruispunten
Kans op een
ontmoeting

28

(Objectief) ontmoeting,
geen ontmoeting

De kans op een ontmoeting tussen
verkeer op het fietspad en verkeer uit
de zijweg laat zien hoe vaak
bestuurders hun gedrag moeten
aanpassen aan het verkeer op het
fietspad

(Subjectief) druk, rustig,
normaal

Aan de bestuurders is gevraagd in
welke mate zij verkeer op het fietspad
tegen komen. Dit laat voor een deel
de inschatting van de verkeersdrukte
zien vanuit het oogpunt van een
bestuurder

Mate waarin
bestuurders op verkeer
op het fietspad letten

Voldoende, onvoldoende

Aan zowel de bestuurders en de
(brom)fietsers is voorgelegd of er
voldoende door verkeer uit de zijweg
en vanaf de hoofdrijbaan wordt
opgelet.

De indicatoren zijn gemeten door een gedragsobservatie en ondersteunend een
enquêteonderzoek uit te voeren. Beide onderzoeken zijn halverwege de maand mei gestart
nadat de werkzaamheden bij de Woortmansdijk (aanleggen bromfietsdrempels en
aanbrengen rood asfalt) waren voltooid. In de volgende twee paragrafen wordt de opzet van
beide onderzoeken toegelicht.

4.2. Opzet gedragsobservatie
De hypothesen bevatten gedragingen die gemeten zijn. Door middel van een
gedragsobservatie is er gelet op de volgende onderdelen:
 Kijkstrategie van automobilisten uit de zijwegen
 Snelheidsverandering van (brom)fietsers door de bromfietsdrempels bij de
kruispunten
 Verhouding tussen het aantal ontmoetingen en het aantal passages van
vervoermiddelen over de kruispunten
Kijkstrategie meten
Er zijn verschillende methoden om de kijkstrategie van mensen in het verkeer te meten. De
SWOV heeft in 2014 door middel van een ‘eye tracker’ oogbewegingen geregistreerd om de
opvallendheid van motors te meten. Bij eye tracking wordt door middel van geavanceerde
apparatuur gemeten waar en hoelang iemand op een beeldscherm kijkt. Bij het onderzoek
van de SWOV werden vooraf gemaakte beelden van verkeerssituaties vanuit een auto
getoond waarbij de deelnemers van het onderzoek konden aangeven wanneer zij voorrang
zouden willen geven (Korving, Boele & Craen, 2014). Deze onderzoekmethode is voor dit
onderzoek minder geschikt, omdat hiermee niet kan worden onderzocht of mensen in beide
richtingen kijken.
Een andere vorm om het kijkgedrag van mensen te meten is door middel van
cameraobservaties. Door een camera tegenover het kruispunt te plaatsen kan de bestuurder
in een auto gefilmd worden. Bij deze vorm is het belangrijk dat er een camera wordt gebruikt
die in hoge resolutie kan filmen zodat goed gezien kan worden hoe iemand kijkt. Daarnaast
moet bij cameraobservatie rekening worden gehouden met de weerspiegeling van de
autovoorruit in de camera waardoor bestuurders minder goed te zien zijn. Deze methode is
met de juridische afdeling van de provincie Groningen besproken omdat er in Nederland niet
zomaar overal met een vaste camera gefilmd mag worden. Cameraobservatie is gebonden
aan strenge regels omdat er persoonsgegevens worden verwerkt. Gezien deze strenge
regels en de beperkte onderzoektijd is gekozen voor een andere methode.
Om de kijkstrategie van bestuurders in auto's te meten is er bij de kruispunten geobserveerd.
Hierbij is gelet op de hoofdbewegingen van bestuurders. Door de RUG is in Groningen op
een zelfde wijze onderzocht hoe automobilisten kijken bij tweerichtingsfietspaden. Dit
onderzoek is echter in stedelijk gebied uitgevoerd waar meer fietsers zijn (Schepers &
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Waard, 2010). Omdat het omgevings- en verkeersbeeld van de kruispunten tussen
Groningen en Hoogezand anders zijn dan in de stad Groningen, is besloten om het
onderzoek van de RUG te herhalen en te kijken of er verschillen zijn.
Discussie over het meten van de kijkstrategie van een bestuurder
Waarnemen is een proces waarbij informatie bewust en met aandacht van de zintuigen
wordt opgenomen. Tijdens dit onderzoek is gelet op de hoofdbewegingen die bestuurders
in een voertuig maken: de feitelijk waarneming. Er is echter niet gekeken naar gedrag dat
aangeeft dat de waarneming daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Wanneer iemand zijn
hoofd in beide richtingen beweegt betekent dit niet per definitie dat hij het verkeer op het
fietspad heeft waargenomen, omdat hij bijvoorbeeld uit gewoonte altijd zijn hoofd naar
beide richtingen draait
Aan de andere kant is het ook mogelijk dat de feitelijke waarneming is dat iemand slechts
in één richting kijkt, maar dat er toch rekening wordt gehouden met verkeer uit twee
richtingen. Dit is mogelijk doordat we met onze ogen bewegingen in de periferie kunnen
detecteren. De periferie is het gebied rond het focusdeel van ons zicht. Wanneer er
bewegingen zijn in het perifere zicht (bijvoorbeeld omdat er een brommer nadert) dan krijgt
dit aandacht. Wanneer een bestuurders niet in beide richtingen zijn hoofd draait hoeft dit
dus niet te betekenen dat er geen rekening met beide richtingen wordt gehouden.
Tot slot was het tijdens de observatie soms lastig te bepalen of een bestuurder enkel het
fietspad, het fietspad en de hoofdweg of enkel de hoofdweg in keek. Dit komt omdat het
fietspad bij de kruispunten minimaal uitbuigt.

Snelheidsverandering bromfietsdrempels meten
Bij de kruispunten van het fietspad zijn bromfietsdrempels geplaatst zodat bromfietsers met
een lagere snelheid langs de kruispunten rijden. Hierdoor hebben automobilisten meer tijd
om bromfietsers waar te nemen en op ze te anticiperen. Tijdens de observatie wordt
onderzocht hoe fietsers en bromfietsers reageren op deze drempels. Hierbij wordt gekeken
naar manoeuvres van de gebruikers op het fietspad. Wordt er geremd, versneld of met een
constante snelheid verder gereden.
Ontmoetingen meten
Met een ontmoeting of interactie tussen verkeersdeelnemers wordt een verkeerssituatie
bedoeld waarbij twee weggebruikers elkaar naderen in tijd en ruimte en er een onderlinge
beïnvloeding van het gedrag optreedt, waarbij meestal aanpassing van koers of snelheid
voldoende is om afwikkeling te bewerkstelligen (Goede, Obdeijn & Horst, 2012). In dit
onderzoek is er sprake van onderlinge ontmoetingen tussen (brom)fietsers en automobilisten
uit de zijweg of vanaf de hoofdrijbaan. Wanneer een automobilist moet afremmen of wachten
om een (brom)fietsers op het fietspad voorrang te verlenen wordt dit genoteerd als een
ontmoeting. Met het aantal passages over het kruisingsvlak en het aantal ontmoetingen is
een kanspercentage op een ontmoeting te berekenen voor (brom)fietsers en automobilisten.
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Overige gedragingen
Tijdens het observeren in de spitsperiode zijn er (onwenselijke) gedragingen van
automobilisten geconstateerd die eerder nog niet waren opgemerkt:
 Blokkeren van het fietspad: Bij zowel de Woortmansdijk als de Nevelslaan is het
opstelgedeelte tussen het fietspad en de hoofdweg slechts 2,50 meter breed.
Hierdoor wordt het fietspad in sommige gevallen geblokkeerd door automobilisten
(afbeelding 4.1). Met name in de spits, wanneer de wachttijd om de hoofdweg op te
rijden toeneemt, wordt het fietspad regelmatig geblokkeerd door wachtende auto's.
 Naast elkaar opstellen: Tijdens de observatie is geconstateerd dat auto's soms naast
elkaar wachten om de hoofdweg op te rijden. Hierdoor kan afdekking plaatsvinden.
Het naast elkaar opstellen voor een kruispunt betekent dat kruisend verkeer mogelijk
wordt afgedekt door de wachtende auto die naast je staat te wachten.

Afbeelding 4.1: Voorbeeld waarbij een auto het fietspad blokkeert

Deze twee gedragingen zijn ook meegenomen tijdens de observatie, omdat ze mogelijk ook
bijdragen aan de onveiligheid op de kruispunten.
Observatiemoment
Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie is in totaal vijf uur geobserveerd. drie
uur bij de Woortmansdijk en twee uur bij de Nevelslaan. In tabel 4.2 is opgenomen hoeveel
verkeer er uit de zijweg en op het fietspad is geregistreerd gedurende de
observatiemomenten. Gezien de drukke ochtendspits op 17 mei zijn hier enkel
automobilisten geregistreerd.
Tabel 4.2: Onderzoek kenmerken

Datum

Periode

Locatie

aantal observaties

dinsdag 17 mei 2016

7:30-9:30 uur

Woortmansdijk

161 automobilisten

dinsdag 17 mei 2016

16:00-17:00 uur

Nevelslaan

17 automobilisten
52 fietsers

woensdag 18 mei
2016

16:00-17:00 uur

Woortmansdijk

65 automobilisten
58 fietsers

dinsdag 30 mei 2016

7:30-8:30

Nevelslaan

36 automobilisten
58 fietsers

De resultaten van de gedragsobservatie zijn opgenomen in bijlage 2.
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4.3. Opzet enquêteonderzoek
Aanvullend op de gedragsobservatie is er een enquêteonderzoek gehouden om de beleving
en ervaring van gebruikers op het fietspad te inventariseren. Deze enquête is zowel fysiek
als online afgenomen. Er is gekozen voor beide vormen om zoveel mogelijk deelnemers te
bereiken. Er is fysiek geënquêteerd op 30 mei en 1 juni in Westerbroek. Wanneer mensen
niet thuis waren zijn ze door middel van een flyer (afbeelding 4.2) gewezen op de online
enquête. De enquête is opgenomen in bijlage 3.

Afbeelding 4.2: Flyer om de enquête onder de aandacht te brengen

Om de online enquête makkelijk te kunnen vinden is er een herkenbare domeinnaam en
hosting aangemaakt. Via de website www.fietspadhoogezand-groningen.nl konden mensen
de enquête vinden en invullen. Een vragenlijst is gemaakt in Google Formulieren. Dit is een
dienst van Google waarbij gebruiksvriendelijke online vragenlijsten zijn te maken. Het
voordeel van deze dienst is dat er eenvoudig een link van de vragenlijst kan worden
gekoppeld aan de website.
De enquête is goed onder de aandacht gebracht door gebruik te maken van verschillende
media. Op de facebookpagina en via het twitteraccount van het project heeft de enquête
aandacht gekregen. Ook op de Twitterpagina van de provincie Groningen heeft een post
gestaan. Verder zijn de medewerkers van de provincie Groningen, de gemeente HoogezandSappemeer en de gemeente Groningen via de private netwerken bereikt. Door de
communicatieafdeling van de provincie Groningen is er een persbericht gemaakt die is
overgenomen door NU.nl, OogTV, het Dagblad van het Noorden, Groningen.nieuws.nl en
lokale kranten van Hoogezand, Westerbroek en Veendam (afbeelding 5.2).

32

Afbeelding 5.2: Via verschillende media zijn mensen gewezen op de enquête

Uiteindelijk hebben 106 mensen de enquête ingevuld waarvan 95 online zijn afgenomen. De
uitkomsten van het enquêteonderzoek zijn opgenomen in bijlage 4.
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Toetsing hypothesen
In het vorige hoofdstuk zijn hypothesen opgesteld die de ongevallen op de kruispunten
tussen (brom)fietsers en automobilisten mogelijk verklaren. In dit hoofdstuk worden de
hypothesen onderzocht. Op basis van de uitkomsten van de gedragsobservatie en het
enquêteonderzoek is inzichtelijk gemaakt wat de gedragingen en ervaringen zijn van
gebruikers van de kruispunten.

5.1. Toetsing hypothese 1
Hypothese 1: (Bijna) Ongevallen ontstaan doordat bestuurders uit de zijweg,
(brom)fietsers uit de richting van Groningen niet verwachten en waarnemen.
Om deze hypothese te toetsen is het kijkgedrag van bestuurders geobserveerd. Ook is de
herkenbaarheid van de kruispunten objectief en subjectief gemeten en is de ervaren
verkeersdrukte van bestuurders en fietsers onderzocht.
Kijkgedrag bestuurders
Bij de Nevelslaan en bij de Woortmansdijk is gekeken naar het kijkgedrag van bestuurders
uit de zijweg. Uit een eerder onderzoek van de RUG bleek dat bestuurders op een Tkruispunt in de stad Groningen in 27% van de gevallen niet de rechterkant van het fietspad
inkeken. Dit is ook onderzocht bij de zijwegen die de fietsroute kruisen (figuur 5.1 en 5.2). In
totaal is het kijkgedrag van 226 automobilisten bij de Woortmansdijk en 53 bij de Nevelslaan
geregistreerd.

Kijkgedrag bestuurders uit de Woortmansdijk
88%
74%

25%
1%

alleen links

alleen rechts

links-rechts

Richting Groningen (rechts afslaan)

11%

1%

alleen links

alleen rechts

Richting Hoogezand (links afslaan)

Figuur 5.1: Kijkgedrag bestuurders uit de W oortmansdijk (n=226)
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links-rechts

Kijkgedrag bestuurders uit de Nevelslaan
88%
73%

27%

0%
alleen links

alleen rechts
richting Groningen

links-rechts

8%

4%

alleen links

alleen rechts

links-rechts

richting Hoogezand

Figuur 5.2: Kijkgedrag bestuurders uit de Nevelslaan (n=53)

Bij de Woortmansdijk geldt dat bestuurders die in de richting van Groningen afslaan in 25%
van de gevallen enkel een hoofdbeweging naar links maken en dus niet het fietspad naar
rechts in kijken. Voor het verkeer wat richting Hoogezand afslaat is dit percentage 11%. In
beide richtingen geldt dat slechts 1% van het verkeer alleen naar rechts kijkt.
Bij de Nevelslaan is hetzelfde kijkgedrag geobserveerd. 27% van de bestuurders die afslaan
richting Groningen kijken enkel naar links. Deze observaties bij beide kruispunten bevestigen
het onderzoek van de RUG dat er bij tweerichtingsfietspaden door veel bestuurders slechts
één richting wordt uitgekeken.
Herkenbaarheid van het tweerichtingsfietspad
Bestuurders moeten bij het kruisen van het fietspad tussen Groningen en Hoogezand weten
dat (brom)fietsers uit twee richtingen kunnen komen. Er is objectief gekeken welke informatie
er rond de kruispunten aanwezig is die bestuurders hierop wijst (afbeelding 5.1).

Afbeelding 5.1: Informatie rond het kruispunt bij de W oortmansdijk die herkenbaar maakt dat
bromfietsers uit twee richtingen kunnen komen

Naast deze objectieve inventarisatie is in de enquête gevraagd of voldoende herkenbaar is
dat (brom)fietsers uit twee richtingen kunnen komen. De respondenten konden hierbij
aangeven of ze het oneens, neutraal of eens waren met deze stelling. In figuur 5.3 is te zien
hoe bestuurders hierop reageerden.
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Op de heringerichte kruispunten is voldoende herkenbaar dat
(brom)fietsers uit twee richtingen kunnen komen
3%
0%

28%
10%

20%

22%
30%

40%

28%
50%

60%

70%

80%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee eens

Weet ik niet

17%

2%

90%

100%

Figuur 5.3: Herkenbaarheid tweerichtingsfietspad (n=64)

45% van de bestuurders is het er (helemaal) mee eens dat voldoende herkenbaar is dat
verkeer op het fietspad uit twee richtingen kan komen. 22% van de bestuurders is neutraal
en 31% is het (helemaal) niet eens met deze stelling.
Uitkomsten:
 25% van de bestuurders uit de Woortmansdijk en 27% bij de Nevelslaan kijkt niet
naar rechts op het fietspad wanneer richting Groningen wordt afgeslagen.
 Door de belijning op het fietspad is herkenbaar dat er twee rijstroken zijn. Uit de
zijweg wordt door middel van bebording gewezen op de voorrang, maar niet uit
welke richtingen fietsers kunnen komen. Vanaf de hoofdrijbaan is geen bord die
wijst op het fietspad of op de voorrangsregels.
 31% van de bestuurders vindt dat bij de heringerichte kruispunten onvoldoende
herkenbaar is dat (brom)fietsers uit twee richtingen kunnen komen
Conclusie
Ongeveer een kwart van de bestuurders kijkt niet in beide richtingen van het fietspad.
Een verklaring hiervoor kan zijn dat het onvoldoende herkenbaar is dat op het
fietspad verkeer uit twee richtingen kan komen. Voor verkeer vanaf de hoofdrijbaan
geldt bijvoorbeeld dat er geen bord is dat aangeeft dat er voorrang moet worden
verleend en dat verkeer uit twee richtingen kan komen. Het is dus aannemelijk dat
ongevallen kunnen ontstaan doordat bestuurders niet verwachten dat verkeer uit
twee richtingen komt.

5.2. Toetsing hypothese 2
Hypothese 2: (Bijna) Ongevallen ontstaan doordat bestuurders uit de zijweg en vanaf
de hoofdrijbaan de snelheid van bromfietsers en snelle fietsers verkeerd inschatten en
door het beperkte zicht onvoldoende tijd hebben om te anticiperen.
De snelheid van bromfietsers speelde mogelijk een belangrijke rol bij veel ongevallen. Uit
snelheidsmetingen die de provincie Groningen heeft laten uitvoeren bleek dat 88% van de
bromfietsers de maximumsnelheid van 40 km/uur overschrijdt (Dufec, 2013). Daarnaast
bleek uit een eerder enquêteonderzoek van de provincie dat sommige gebruikers het lastig
vinden om de snelheid van bromfietsers in te schatten (Royal HaskoningDHV, 2014). In
combinatie met het beperkte zicht bij sommige kruispunten leverde dit gevaarlijke situaties
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op. De projectgroep heeft om deze reden besloten om bromfietsdrempels bij de kruispunten
aan te leggen. Hierdoor moeten de bromfietsers bij de kruispunten afremmen en hebben
bestuurders meer tijd om verkeer op het fietspad waar te nemen.
Snelheid (brom)fietsers tussen de bromfietsdrempel en het kruispunt
Bij de Nevelslaan en de Woortmansdijk is gekeken naar het effect van de bromfietsdrempels
op de snelheid van bromfietsers, gewone fietsers en snelle fietsers (e-bikes en speed
pedelecs). Na de eerste twee observatiemomenten is geconcludeerd dat vrijwel alle bromen snorfietsers afremmen voor de drempels en vervolgens na de tweede drempel pas weer
versnellen. Bij het overgrote deel van de (e-)fietsers veranderde de snelheid nauwelijks door
de drempels.
Naast deze objectieve inventarisatie is er aan het verkeer op fietspad gevraagd hoe de
gereden snelheid bij de bromfietsdrempels wordt ervaren. In figuur 5.4 is te zien hoe
verkeersdeelnemers op het fietspad reageerden op deze stelling.

Door de bromfietsdrempels fiets of rijd ik langzamer langs de
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Figuur 5.4: Effect van de bromfietsdrempels op de snelheid (n=92)

Het verkeer op het fietspad is verdeeld over de stelling dat de bromfietsdrempels ervoor
zorgen dat men langzamer langs de kruispunten fietst of rijdt. 38% is het er (helemaal) mee
eens dat de drempels voor een lagere gereden snelheid zorgen. 44% van de (brom)fietsers
is het daarentegen (helemaal) met de stelling oneens. Wat opvalt is dat veel gewone fietsers
ook toegeven dat zij door de drempels langzamer gaan rijden (zie bijlage 4, tabel bij figuur
4.4). 11 van 34 fietsers is het eens met de stelling dat ze langzamer fietsen langs de
kruispunten. De drempels hebben dus niet alleen effect op bromfietsers, maar ook op
gewone fietsers.
Aan verkeer op het fietspad is verder gevraagd of zij door de drempels alerter zijn bij de
kruispunten en of de drempels hebben bijgedragen aan een veiligere situatie. 50% van het
verkeer op het fietspad geeft aan alerter te zijn door de drempels (zie bijlage 4 figuur 4.5) en
44% vindt dat de situatie hierdoor veiliger is geworden (zie bijlage 4 figuur 4.6). Naast het
langzamer rijden hebben de drempels dus ook andere positieve effecten.
Overzicht
Bij het kruisen van het fietspad is er bij de Woortmansdijk en de Nevelslaan beperkt zicht. Er
is objectief geïnventariseerd welke elementen het zicht belemmeren (afbeelding 5.2)
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Afbeelding 5.2: Elementen bij de W oortmansdijk (eerste twee foto’s) en de Nevelslaan (laatste
foto) die het overzicht be ïnvloeden

Bij de Woortmansdijk belemmert een boom het zicht aan de rechterkant. Aan de linkerkant
zorgen een heg en schutting ervoor dat automobilisten tot aan eerste haaientanden van het
fietspad moeten rijden om goed zicht te hebben. Ook bij de Nevelslaan zijn er objecten bij
het kruispunt die het zicht belemmeren. Met name het hek en de conifeerbosjes van het
Steakhouse aan de rechterkant zorgen voor een minder goed overzicht.
Aan bestuurders is ook gevraagd of er voldoende overzicht is om verkeer op het fietspad
waar te nemen. In figuur 5.5 is opgenomen hoe de respondenten op deze stelling hebben
gereageerd.
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Figuur 5.5: Zicht op het fietspad (n=64)

De meningen zijn bij deze stelling verdeeld. 41% van de bestuurders geeft aan voldoende
zicht te hebben op het fietspad terwijl 43% het tegenovergestelde aangeeft. Wanneer per
kruispunt wordt gekeken wat de bestuurders hebben ingevuld dan is de uitzondering op de
verhouding uit bovenstaande figuur de Borgweg. Slechts 4 van de 16 respondenten vindt het
overzicht bij dit kruispunt onvoldoende (zie bijlage 4, tabel bij figuur 4.14).
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Uitkomsten:
 Vrijwel alle bromfietsers verlagen hun snelheid wanneer ze over de
bromfietsdrempels rijden
 Van het verkeer op het fietspad geeft 44% aan dat de bromfietsdrempels er niet
voor zorgen dat er langzamer langs de kruispunten gereden wordt
 Bij de Woortmansdijk wordt het zicht op het fietspad in beide richtingen
belemmerd. Bij de Nevelslaan wordt het zicht in de rechter richting belemmerd
 41% van de bestuurders vindt het zicht bij de zijwegen op het fietspad voldoende.
43% vindt juist dat er onvoldoende overzicht is om verkeer op het fietspad te zien
Conclusie
Bromfietsers kunnen door de drempels niet meer zo snel langs de kruispunten rijden
als dat ze eerst deden. Dit geeft verkeer uit de zijwegen en vanaf de hoofdrijbaan
meer tijd om bromfietsers waar te nemen. Een ander punt is het mogelijke slechte
zicht op het fietspad voor verkeer uit de zijweg. Bij de Woortmansdijk en de
Nevelslaan zijn objecten aanwezig die het zicht belemmeren. Een beperkt zicht hoeft
echter niet direct te betekenen dat een situatie onveiliger is. Automobilisten voelen
aan dat de situatie alertheid vraagt waardoor ze zich waarschijnlijk ook veiliger gaan
gedragen. De theorie die aan dit gedrag ten grondslag ligt is ook wel bekend als de
constant-risico theorie (Wilde, 1982). Deze hypothese was in de oude situatie van
toepassing, maar door de bromfietsdrempels is deze veronderstelling waarschijnlijk
nu niet meer relevant.

5.3. Toetsing hypothese 3
Hypothese 3: (Bijna) Ongevallen ontstaan doordat bestuurders uit de zijweg en vanaf
de hoofdrijbaan de kans op een ontmoeting met verkeer op het fietspad laag
inschatten en hierdoor matig opletten bij de kruispunten
Hoe groot een bestuurder de kans schat dat hij bij de kruispunten een fietser tegen komt
heeft invloed op hoeveel risico hij neemt en hoe goed hij oplet. Er is daarom gekeken hoe
vaak een bestuurder, verkeer op het fietspad ontmoet en hoe dit zelf wordt beleefd.
Daarnaast is aan zowel bromfietsers als automobilisten gevraagd hoe goed er wordt opgelet.
Kans op een ontmoeting
Bij de Woortmansdijk en de Nevelslaan is in de spits gekeken hoe vaak verkeer uit de zijweg
en verkeer op het fietspad elkaar ontmoeten. In de spits moet verkeer uit de zijweg vaak
afwachten totdat er op de hoofdrijbaan vrij kan worden ingevoegd. Omdat het opstelgebied
tussen het fietspad en de hoofdrijbaan voor veel auto's te kort is, stellen veel zich op voor de
haaientanden van het fietspad. Vaak moeten bestuurders al wachten voor verkeer op de
hoofdrijbaan waarbij er vervolgens op het fietspad ook een (brom)fietser aan komt. In dit
onderzoek worden dit soort situaties ook beoordeeld als een ontmoeting. In figuur 5.6 en 5.7
is te zien hoeveel ontmoetingen er zijn geweest tussen verkeer uit de Woortmansdijk en de
Nevelslaan met verkeer op het fietspad.
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Ontmoetingen fietspad-Woortmansdijk
14%

ontmoeting

86%

Figuur 5.6: Percentage ontmoetingen bij de W oortmansdijk in de spits (n=225)

Ontmoetingen fietspad-Nevelslaan
13%

ontmoeting
87%

Figuur 5.7: Percentage ontmoetingen bij de W oortmansdijk in de spits (n=53)

Bij de Woortmansdijk moet 14% van de bestuurders voorrang verlenen aan een (brom)fietser
op het fietspad. Bij de Nevelslaan is dit 13%. Auto's die wel tussen het fietspad en de
hoofdrijbaan opgesteld staan blokkeren vaak(gedeeltelijk) het fietspad. Bij de Woortmansdijk
blokkeert 17% van de automobilisten het fietspad en bij de Nevelslaan is dit 6% (zie bijlage 2
figuur 2.2 en 2.5)
Deze objectieve meting laat zien dat er binnen de spits relatief weinig ontmoetingen zijn.
Buiten de spits is het aantal ontmoetingen waarschijnlijk nog lager. Dit beïnvloed
waarschijnlijk het verwachtingspatroon van bestuurders. Daarom is gevraagd in welke mate
ze bij de kruispunten ander verkeer tegen komen. Hierbij kon men aangeven of ze nooit,
weinig, normaal, regelmatig of altijd ander verkeer op het fietspad tegen komen. In figuur 5.8
is opgenomen hoe bestuurders de verkeersdrukte beoordelen.
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Mate waarin bestuurders verkeer op het fietspad tegenkomen
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Figuur 5.8: Ervaren verkeersdrukte door bestuurders op het fietspad (n=64)

Bestuurders ervaren de verkeersdrukte op het fietspad verschillend. 39% van de bestuurders
geeft aan regelmatig kruisend (fiets)verkeer tegen te komen en 8% geeft zelfs aan bijna altijd
ander verkeer te ontmoeten. Toch is er ook een grote groep mensen (31%) die aangeeft
weinig ander verkeer tegen te komen. Respondenten laten weten dat het moment waarop
het fietspad wordt gekruist ook bepaald hoe druk het is. Binnen de spits is er naar
verhouding meer verkeer op het fietspad dan daarbuiten.
Mate waarin bestuurders op verkeer op het fietspad letten
Fietsers en bromfietsers hebben in de enquête aangeven hoe goed bestuurders uit de zijweg
en vanaf de hoofdrijbaan op hun letten. In figuur 5.9 en 5.10 is opgenomen hoe dit
beoordeeld is.
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Figuur 5.9: Mening van (brom)fietsers hoe goed verkeer uit de zijweg op hun let (n=92)

Bestuurders vanaf de hoofdrijbaan letten voldoende op het
verkeer op het fietspad
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Figuur 5.10: Mening van (brom)fietsers hoe goed verkeer vanaf de hoofdrijbaan op hun let
(n=92)
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De percentages uit de figuren van verkeer uit de zijweg en vanaf de hoofdrijbaan zijn bijna
gelijk. Ongeveer 50% van het verkeer op het fietspad vindt dat er onvoldoende op hun wordt
gelet door bestuurders uit de zijweg en vanaf de hoofdrijbaan. Een kleine 20% vindt dat
bestuurders voldoende opletten.
Aan bestuurders is ook gevraagd hoe zij zelf vinden dat ze bij de kruispunten opletten. In
figuur 5.11 is opgenomen hoe bestuurders op deze stelling hebben gereageerd.

Op de heringerichte kruispunten let ik als bestuurder
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Figuur 5.11: Mening van de bestu urders of zij voldoende opletten (n=64)

Er is een groot verschil tussen hoe bestuurders zelf vinden dat ze opletten en hoe verkeer op
het fietspad dat ervaart. 76% van de bestuurders vindt dat zij zelf voldoende opletten op
verkeer op het fietspad. Van de brom(fietsers) geeft slechts 20% aan dat bestuurders
voldoende opletten.
De respondenten geven als eindcijfer een 6,1 voor de veiligheid van de nieuwe inrichting van
de kruispunten.
Uitkomsten:
 In de spits komt 14% van de bestuurders uit de Woortmansdijk een (brom)fietser
tegen op het fietspad. Bij de Nevelslaan is dit 13%.
 39% van de bestuurders geeft aan regelmatig en 8% vrijwel altijd verkeer tegen te
komen op het fietspad. 31% komt juist weinig verkeer tegen
 Ongeveer 50% van het verkeer op het fietspad vindt dat bestuurders uit de zijweg
en vanaf de hoofdrijbaan onvoldoende opletten
 Van de bestuurders geeft 76% aan zelf voldoende op het verkeer op het fietspad
te letten
Conclusie
De kans op een ontmoeting in de spits is met 14% niet heel groot te noemen. Toch
ervaren veel bestuurders dat ze regelmatig verkeer tegen komen op het fietspad. Er
zit een groot verschil in hoe fietsers ervaren dat automobilisten opletten en hoe
bestuurders dit zelf ervaren. Om deze hypothese goed te kunnen toetsen zijn er meer
objectieve gegevens nodig (zwaarte van een ontmoeting, manoeuvres ect.).
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Oplossingsrichtingen
De huidige maatregelen die zijn genomen om de verkeersveiligheid op het fietspad tussen
Groningen en Hoogezand te verbeteren beïnvloeden het gedrag van weggebruikers op een
bewuste manier. Er is duidelijke belijning aangebracht die de weggebruiker wijst op de
voorrangsregels en het contrast tussen fietspad en rijbaan. Daarnaast zijn er
bromfietsdrempels geplaatst die ervoor zorgen dat bromfietsers hun snelheid moeten
aanpassen. In dit hoofdstuk wordt verder gezocht naar maatregelen die de situatie veiliger
maken. Hierbij is gekeken naar oplossingen die onbewust het gedrag van
verkeersdeelnemers sturen.

6.1. Gewenst gedrag
Voor de kruispunten bij de Woortmansdijk en de Nevelslaan geldt beide dat ongeveer een
kwart van de bestuurders uit de zijweg niet in beide richtingen van het fietspad kijkt. Op basis
van de afgenomen enquête en de gedragsobservatie kunnen een aantal oorzaken van dit
gedrag worden genoemd. De eerste oorzaak is dat bestuurders niet verwachten dat verkeer
op het fietspad uit twee richtingen kan komen. Hoewel er in het buitengebied van de
provincie Groningen meer fietspaden zijn die in twee richtingen bereden worden, kan het
voor een bestuurder toch onlogisch aanvoelen dat een fietser uit de onverwachte richting
komt. Een tweede oorzaak is dat bestuurders onvoldoende aandacht hebben voor het
kruisende verkeer op het fietspad. Tijdens de observatie was zichtbaar dat sommige
bestuurders druk bezig waren met het waarnemen van verkeer op de hoofdrijbaan en dat het
fietspad weinig aandacht kreeg. Hoewel bestuurders zelf het idee hebben goed op het
fietspad te letten geven veel (brom)fietsers aan dat er onvoldoende op hun gelet wordt.
Naar aanleiding van deze constateringen zijn er twee doelstelling voor beide kruispunten
opgesteld. De eerste is dat herkenbaar(der) moet zijn dat (brom)fietsers uit twee richtingen
kunnen komen. Bestuurders uit de zijweg en vanaf de hoofdrijbaan moeten hier een
herinnering over krijgen. De tweede doelstelling is dat er een betere verdeling van de
aandacht is tussen het fietspad en de hoofdrijbaan.
Probleem:
 Een kwart van de bestuurders kijkt niet in beide richtingen van het fietspad
Oorzaak:
 Bestuurders uit de zijweg en vanaf de hoofdrijbaan verwachten verkeer uit de
‘onlogische’ richting van het fietspad niet (verkeerde verwachting)
 Bestuurders hebben meer aandacht voor verkeer op de hoofdrijbaan dan voor
verkeer op het fietspad (verkeerde verdeling van aandacht)
Doelstelling:
 Herkenbaar(der) maken dat verkeer op het fietspad uit twee richtingen komt
 Zorgen voor een betere verdeling van de aandacht tussen de hoofdrijbaan en het
fietspad
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6.2. Oplossingsrichtingen
Tot nu toe zijn de genomen maatregelen bij de kruispunten infrastructureel van aard. Als de
geconstateerde problematiek zou zijn opgelost met traditionele maatregelen was er
waarschijnlijk onder het voorrangsbord een onderbord gekomen met een fietssymbool en
twee pijlen. Daarnaast zou het fietspad meer zijn uitgebogen zodat er ruimte ontstaat om in
twee keer het fietspad te kruisen en de hoofdrijbaan op te rijden. Deze maatregelen kunnen
best effect hebben, maar het doel van dit rapport is om juist eens te kijken of er ook
oplossingen zijn die onbewust het gedrag kunnen sturen. Onbewuste gedragsbeïnvloeding is
het uitgangspunt, waarbij wordt gekeken op welke wijze hiermee de doelstelling voor de
kruispunten kan worden gehaald.
In hoofdstuk 2.3 is het gedragsmodel van XTNT beschreven. Terugkijkend naar dit model en
naar de oorzaak van de problemen bij de Woortmansdijk en de Nevelslaan is geconstateerd
dat het handelen en de aandacht van weggebruikers beïnvloed zou moeten worden.
Reminders en primes kunnen deze stappen uit het model beïnvloeden. Reminders vragen
aandacht door middel van onverwachte of opmerkelijke objecten en primes lokken gedrag uit
door een associatie te leggen met een bepaalde prikkel. Bij het brainstormen zijn
oplossingen bedacht die uitgaan van deze twee categorieën.
Knipperend waarschuwingsbord en BikeScout
Bordenfabrikanten spelen in op de vraag naar het herkenbaar maken van
tweerichtingsfietspaden. In het eerder genoemde onderzoek van de RUG is bij kruispunten
geëxperimenteerd met een knipperend waarschuwingsbord. Dit bord begint te knipperen
wanneer een (brom)fietser het kruispunt nadert, om zo de automobilisten te waarschuwen. In
het onderzoek is zowel het effect bij passieve (niet-knipperend) en actieve conditie gemeten.
In beide condities bleken weggebruikers meer naar rechts te kijken, waarbij het knipperende
bord het meeste effect had (Schepers & Waard, 2010).

Afbeelding 6.1: Knipperend verkeersbord heeft het grootste effect in actieve toestand.

Een product wat gebruik maakt van dezelfde principes als het knipperende
waarschuwingsbord is BikeScout. BikeScout is een systeem van Heijmans waarbij de
snelheid en afstand van fietsers gemeten wordt. Met deze informatie berekent het systeem
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wanneer een fietser bij een kruispunt is en waarschuwt de automobilist hiervoor. De
automobilist wordt door LED-verlichting in het wegdek gewaarschuwd. In Eindhoven wordt
momenteel het effect van BikeScout gemeten. Op basis van camerabeelden en de
ervaringen van omwonenden wordt het systeem nog geëvalueerd (Gemeente Eindhoven,
2016).
Zowel het knipperende waarschuwingsbord als BikeScout zorgen ervoor dat bestuurders
aandacht hebben voor de situatie. Het knipperende waarschuwingsbord attendeert
bestuurders erop dat fietsers uit twee richtingen kunnen komen. Het voordeel van BikeScout
is dat zowel verkeer uit de zijweg als verkeer vanaf de hoofdrijbaan gewezen wordt op de
kruisende fietser. Kanttekening bij beide systemen is dat er op een vrij bewuste manier
aandacht wordt gevraagd voor de verkeersregels. Deze maatregelen zijn dan ook niet direct
onder een categorie van onbewuste gedragsbeïnvloeding te zetten. Daarnaast is het gevaar
van deze technische veiligheidssystemen dat weggebruikers zelf niet meer gaan opletten,
maar volledig vertrouwen op het systeem, met alle gevolgen van dien wanneer het systeem
niet werkt.
Oranje lijst, er gaat niets boven Groningen
Bij het bedenken van deze oplossing speelde de gedachte dat weggebruikers nieuwsgierig
moeten worden gemaakt naar datgene wat zich op het fietspad afspeelt. De mens is van
nature nieuwsgierig en van deze eigenschap wordt door bijvoorbeeld reclamemakers gretig
gebruik gemaakt. Roland van der Vorst beschrijft in zijn boek: Nieuwsgierigheid, hoe mensen
nieuwsgierig kunnen worden gemaakt. Een manier om nieuwsgierigheid op te wekken is
door informatie achter te houden. Nieuwsgierigheid is het verlangen om kennisgrenzen te
verleggen. Zo’n kennisgrens kan bijvoorbeeld iets fysieks zijn als een muur of een schutting
waardoor we niet weten wat er aan de andere kant is (Vorst, 2011).
In de huidige situatie zorgen de objecten die het zicht belemmeren (o.a. de heg bij de
Woortmansdijk en het hek bij de Nevelslaan) niet direct voor nieuwsgierigheid, maar roepen
ze eerder irritatie op. Er is daarom gezocht naar een object dat wel nieuwsgierigheid kan
uitlokken. Hierbij is het idee van een lijst ontstaan waar doorheen kan worden gekeken.
Inspiratie van dit idee is de gele lijst van National Geographic Channel die onder andere op
Ameland staat om mensen bewust te maken van de mooie natuur. Met dit voorbeeld is
nagedacht over een toepasselijke lijst bij de kruispunten. Gedacht kan nog worden om in een
verdere uitwerking iets te doen met de bekende slogan ‘Er gaat niets boven Groningen’
(afbeelding 6.2).

Afbeelding 6.2: Links: National Geographic lijst op Ameland. Rechts: Lijst bij het kruispunt
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De lijst wordt zo geplaatst dat je het fietspad ziet als je er doorheen kijkt. Met deze maatregel
maak je bestuurders nieuwsgierig naar datgene wat ze door de lijst zien en onbewust kijken
ze hierdoor in de richting waar ze anders niet naar hadden gekeken. Nadeel is dat de lijst
enkel verkeer uit de zijweg beïnvloedt. Afslaand verkeer vanaf de hoofdrijbaan kan door de
positie van de lijst hier niet doorheen kijken. Deze reminder is, zover bekend, nog niet eerder
toegepast om het kijkgedrag te beïnvloeden. Wat het effect zal zijn van deze maatregel is
dus nog niet te zeggen.
Opvallende objecten in de berm
Het doel van de maatregelen moet zijn dat bestuurders hun aandacht beter verdelen over
het fietspad en de hoofdrijbaan. In schoolomgevingen worden gekleurde paaltjes en andere
objecten langs de kant van de weg geplaatst om ervoor te zorgen dat de aandacht weer
even wordt opgeschud. Zonder belerende boodschap of controle wordt gezorgd dat
bestuurders zich veiliger gedragen. Voor de kruispunten van het fietspad is ook gekeken of
op een vergelijkbare wijze verkeersveilig gedrag kan worden afgedwongen. Hierbij zijn twee
oplossingsrichtingen bedacht.
Betrekken van bewoners
Veel van de zijwegen die het fietspad kruisen zijn ontsluitingsroutes voor het dorp
Westerbroek en de omgeving hiervan. Westerbroek kent een rijke historie. Het dorp heeft in
het verleden te maken gehad met overstromingen waardoor er in het gebied veel zijdijken
zijn aangelegd. Daarnaast heeft het dorp een rijke geschiedenis met het afgraven van veen.
Objecten die horen bij deze historische kenmerken kunnen bij de kruispunten worden
neergezet om de aandacht van bestuurders te heroriënteren. Daarnaast kan aan bewoners
worden gevraagd welke objecten zij graag als entree van hun dorp bij de kruispunten zouden
willen zien. Door de bewoners hierover te laten nadenken, wordt er onbewust al gezorgd
voor een norm dat er bij de kruispunten moet worden opgelet.
(Brom)fietsers in de berm
Op onderborden wordt door middel van een fietssymbool en twee pijlen aangegeven dat een
fietspad in twee richtingen bereden wordt. De vraag is echter of deze informatie door
weggebruikers wordt waargenomen. Uit onderzoek van de SWOV is gebleken dat een
automobilist slechts 10 tot 20% van de verkeersborden die hij passeert, spontaan opmerkt
(SWOV, 2009). Met deze informatie is nagedacht op welke wijze de boodschap op
onderborden meer onder de aandacht kan worden gebracht. Hierbij is gekeken of de
informatie op borden ook op een andere manier kan worden uitgebeeld. Een goed voorbeeld
hiervan is Victor Veilig (afbeelding 1.2). Dit plastic mannetje waarschuwt automobilisten dat
er spelende kinderen in de buurt zijn en is eigenlijk een vervanging van het J21 verkeersbord
(waarschuwingsbord voor kinderen). Van dit principe is gebruik gemaakt bij het bedenken
van deze oplossing. Twee fietspoppen vervangen de fietssymbolen op het onderbord en
fietsen elk in een andere richting (afbeelding 6.3).
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Afbeelding 6.3: Fietspoppen fietsen beide in een andere richting

Bovenstaande afbeelding is slechts een voorbeeld hoe deze poppen vormgegeven kunnen
worden. Bij dit idee kunnen wederom bewoners ingezet worden om een leuk ontwerp te
schetsen. Dit zorgt ook direct dat de maatregel meer draagvlak krijgt omdat bewoners bij het
ontwerp betrokken worden. Daarnaast kunnen er wellicht verrassende ideeën ontstaan die
andere problemen met humor kunnen oplossen (afbeelding 6.4).

Afbeelding 6.4: De afgebeelde motorcrosser ter attentie van het fietspad is een knipoog naar de
gebruikers van het fietspad die nu klachten hebben over de drempels

Feedback door middel van een smiley
Mensen hebben feedback van hun omgeving nodig om hun gedrag te kunnen aanpassen en
om gewenst gedrag vol te houden. Goede feedback stelt een gebruiker in staat om een
slechte beslissing bij te sturen. Het effectiefst is het om feedback direct na afloop van het
gedrag te geven (Theeuwes, Horst & Kuiken, 2012). Een voorbeeld wat dit principe mooi
weergeeft zijn de mottoborden bij wegwerkzaamheden met teksten als: ‘Voorzichtig, mijn
vader werkt hier’. Aan het einde van de wegwerkzaamheden staat vaak een bord met
‘Bedankt!’. In dit voorbeeld wordt naast het geven van feedback, de situatie persoonlijk
gemaakt.
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Het idee is om bestuurders op de hoofdrijbaan en op de zijwegen eerst een duidelijke
boodschap te geven: ‘Bij afslaan, kijk in beide richtingen’. Wanneer de automobilist
vervolgens in beide richtingen kijkt ziet hij een smiley die het goede gedrag met een duim
positief bekrachtigd (afbeelding 6.5).

Afbeelding 6.5: Mottobord (links) en een positieve bekrachtiging (rechts) wanneer het
wenselijke gedrag wordt uitgevoerd

Het voordeel van het motto- en smileybord is dat het een eenvoudige en relatief goedkope
maatregel is. Wel kan worden afgevraagd hoe lang deze borden effect zullen hebben. De
mottoborden bij wegwerkzaamheden zijn slechts tijdelijke maatregelen tot het werk af is. Om
het verrassingseffect binnen dit project te behouden kan gekozen worden om de borden om
de zoveel week bij een ander kruispunt te plaatsen.

6.3. Beoordeling van oplossingen
Het is lastig om een goede inschatting te maken van de kosten en baten van de
voorgestelde oplossingen. Bij een kwantitatieve beoordeling worden vaak scores gegeven
aan verschillende criteria, maar bij innovatieve varianten/oplossingen zijn deze scores vaak
onzeker en is het dus onbetrouwbaar om te toetsen. Daarom is gekozen om aan de hand
van stellingen de oplossingen op een globale manier te beoordelen. Per stelling wordt
aangegeven of hij voldoet of niet. Hieronder staan de stellingen die getoetst zijn.
A. De maatregel maakt herkenbaar dat verkeer op het fietspad uit twee richtingen kan
komen
B. De maatregel is opvallend en zorgt voor een herverdeling van de aandacht tussen
hoofdrijbaan en fietspad
C. De maatregel stimuleert automobilisten om in beide richtingen waar te nemen
D. De maatregel zorgt voor draagvlak onder gebruikers en omwonenden
E. De maatregel beïnvloed zowel verkeer op de hoofdrijbaan als verkeer uit de zijweg
F. De maatregel beïnvloed onbewust het gedrag van weggebruikers
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Een criterium dat bijna altijd wordt getoetst zijn de kosten. Hiervoor geldt wederom dat het
lastig is om hier een inschatting van te maken. Omdat dit criterium toch dusdanig belangrijk
wordt gevonden zijn de geschatte kosten van de maatregelen gerangschikt van hoog naar
laag. Score 1 is hierbij het goedkoopst en score 8 het duurst. De beoordeling van de
oplossingen is opgenomen in tabel 6.1.
Tabel 6.1: Beoordeling van de oplossingsrichtingen (A: Herkenbaarheid tweerichtingsfietspad ,
B: Opvallend en herverdeling aandacht , C: Stimulans om in beide richtingen te kijken , D:
Draagvlak, E: Beinvloed verkeer hoofdrijbaan en zijweg , F: Onbewuste gedragsbeïnvloedi ng, G:
Kosten)

A

B

C

D

E

F

G

Onderbord met
fietssymbolen en pijlen
Uitbuigen van het fietspad

1

Knipperend
waarschuwingsbord
BikeScout

6

Oranje lijst, Er gaat niets
boven Groningen
Objecten, bedacht door
bewoners en gebruikers

4

(Brom)fietsobjecten in de
berm
Motto- en smileybord

3

Voldoet

8

7

5

2

Geen effect

Score 1: goedkoopst, score 8: duurst

Op deze manier toetsen is zinvol omdat hierdoor is te beargumenteren waarom voor een
specifieke oplossing wordt gekozen. Dit betekent dus niet dat de oplossing met de meeste
groene vakjes ook de beste oplossing is. Bij de afweging voor een oplossing is het aan te
raden om zwaartes toe te kennen aan de stellingen waaraan is getoetst. Het creëren van
draagvlak kan bijvoorbeeld een criteria zijn dat zwaar meeweegt in de beslissing waardoor
wordt afgezien van het goed scorende motto- en smileybord.
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Conclusie en aanbevelingen
In dit laatste hoofdstuk wordt teruggeblikt op de onderzoeksresultaten en de oplossingen.
Aan de hand van de conclusies uit de deelvragen is de hoofdvraag te beantwoorden:
In hoeverre is onbewuste gedragsbeïnvloeding een oplossing om ongevallen in de toekomst
te voorkomen op de kruispunten van het fietspad tussen Groningen en Hoogezand?

7.1. Belangrijkste conclusies
Op basis van dit onderzoek kunnen een aantal conclusies getrokken worden
Onbewuste gedragsbeïnvloeding is maatwerk
Bij onbewuste gedragsbeïnvloeding wordt uitgegaan van het principe dat het gedrag van
mensen op een zachte manier, dus zonder regels en geboden, is te sturen. Dit mechanisme
heeft zich in veel andere werkvelden al bewezen en ook in het verkeer wordt het steeds
meer toegepast. Kijkend naar veel voorbeelden in het verkeer waarbij deze manier van
gedragsbeïnvloeding is toegepast kan worden geconcludeerd dat onbewuste
gedragsbeïnvloeding maatwerk is. Een voorbeeld wat dit mooi illustreert zijn de smiley
displayborden waarbij het effect in de ene situatie positief is en in een andere juist een
averechts effect heeft. Het is daarom belangrijk om te kijken welk gedrag ten grondslag ligt
aan een probleem en hier een passende maatregel aan te koppelen.
Risico’s bij kruispunten van tweerichtingsfietspaden
Het fietspad tussen Groningen en Hoogezand is een tweerichtingsfietspad. Uit onderzoek
van de RUG blijkt dat bij dit type fietspaden een verhoogd risico op ongevallen is omdat
bestuurders minder goed op fietsers uit twee richtingen letten. Er wordt minder goed in de
onverwachte richting van het fietspad gekeken en hierdoor is het risico op ongevallen groter.
Onder de huidige omstandigheden vormt de snelheid van bromfietsers geen risico meer.
Bromfietsers moeten hun snelheid door de aangelegde drempels in het fietspad aanpassen
waardoor er voor de automobilist meer tijd is om te reageren op hen.
Veiligheidsbeleving van gebruikers
Uit het enquêteonderzoek is gebleken dat 31% van de automobilisten vindt dat het
onvoldoende herkenbaar is dat verkeer uit twee richtingen kan komen op het fietspad.
Daarnaast geeft 43% aan dat het overzicht bij de kruispunten onvoldoende is. Aan
bestuurders is gevraagd hoe goed er wordt opgelet bij de kruispunten. Hierbij geeft 76% aan
voldoende op fietsers en bromfietsers te letten bij het kruisen van het fietspad.
(Bom)Fietsers denken anders over deze stelling. 50% vindt dat er onvoldoende op hun wordt
gelet door verkeer uit de zijweg en vanaf de hoofdrijbaan. Het eindcijfer dat de respondenten
voor de veiligheid van de huidige inrichting van de kruispunten geven is een 6,1.
Waargenomen verkeersgedrag vs. wenselijk gedrag
Uit de gedragsobservatie is gebleken dat ongeveer 25% van de bestuurders niet in beide
richtingen van het fietspad kijkt. Het doel is om herkenbaarder te maken dat verkeer uit twee
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richtingen kan komen en te zorgen voor een betere verdeling van de aandacht tussen
hoofdrijbaan en fietspad.
De bromfietsdrempels hebben het beoogde effect gehaald. Vrijwel alle bromfietsers die over
de drempels komen remmen af en rijden langzamer langs de kruispunten. 38% van het
verkeer op het fietspad geeft aan langzamer langs de kruispunten te rijden door de
bromfietsdrempels. Deze maatregel is een goed voorbeeld waarbij gedrag op een bewuste
manier is afgedwongen.
Verschil tussen waargenomen en gewenst gedrag oplossen met onbewuste
gedragsbeïnvloeding
Er zijn acht oplossingen aangedragen waarbij het verschil in gewenst gedrag en
waargenomen gedrag opgelost kan worden. Er zijn twee traditionele, twee technische en vier
onbewuste gedragsoplossingen aangedragen. Beoordeeld is in hoeverre de oplossingen
voldoen aan de doelstellingen en uitgangspunten van dit onderzoek. Hierbij scoren de
onbewuste gedragsmaatregelen het hoogst. Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze
vorm van gedragsbeïnvloeding waarschijnlijk het meest effectief is voor dit probleem.
Terug naar de hoofdvraag...
Ja, onbewuste gedragsbeïnvloeding is zeker een oplossing om (bijna) ongevallen in de
toekomst op het fietspad te voorkomen. Het belangrijkste risico wat er nu nog bij de
kruispunten is, is dat bestuurders onvoldoende waarnemen in beide richtingen van het
fietspad. Onbewuste gedragsbeïnvloeding kan dit kijkgedrag van bestuurders beïnvloeden
en ervoor zorgen dat er meer aandacht is voor fietspad.

7.2. Advies
In een overleg met de projectgroep: '3E-aanpak fietsroute Hoogezand - Groningen' is positief
gereageerd op de onbewuste gedragsoplossingen. Binnen het project is budget om een
maatregel uit dit rapport te gaan uitvoeren. Hierbij moeten een aantal zaken in oog worden
gehouden.
1. Betrek omwonenden en gebruikers bij de maatregel
Omwonenden en gebruikers van het fietspad bepalen uiteindelijk zelf het succes van een
uitgevoerde maatregel. Daarom is het aan te raden om deze groep zo goed mogelijk bij de
oplossing te betrekken. Dit kan bijvoorbeeld door de bewoners zelf te laten nadenken over
de vormgeving van de fietser die in de berm komt te staan. Door dit proces te volgen kan
een maatregel rekenen op meer draagvlak en neemt de kans op succes toe.
2. Monitor de maatregel
Onbewuste gedragsbeïnvloeding heeft zich bij verschillende verkeersvraagstukken al
bewezen. Van de voorgestelde gedragsmaatregelen mogen dan ook positieve effecten
worden verwacht. Nog niet eerder zijn dit soort maatregelen bij dit type kruispunten genomen
om het kijkgedrag van automobilisten te beïnvloeden. Ongeacht welke oplossing gekozen
wordt is het raadzaam om de effecten in kaart te brengen. Hierbij kan worden gelet op het
kijkgedrag van automobilisten zoals is gedaan in dit onderzoek. Door de effecten in kaart te
brengen kan er als dat nodig is ook op tijd worden ingegrepen, bijvoorbeeld bij negatieve
effecten van de maatregel.
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Deze maatregelen voor andere gemeenten of provincies wellicht ook een goed alternatief.
Op veel plekken zijn tweerichtingsfietspaden en vaak doen zich hier dezelfde problemen
voor als op het fietspad tussen Groningen en Hoogezand. Bij positieve resultaten kunnen
deze maatregelen ook op andere locaties worden toegepast. Het is daarom belangrijk dat er
goed gemonitord wordt.
Het monitoren van maatregelen kan ook gebeuren door middel van cameraobservatie. Dit is
in dit onderzoek niet gedaan omdat de juridische afdeling van de provincie hierin negatief
heeft geadviseerd. Het voordeel van cameraobservaties is dat er op veel meer gedragingen
kan worden gelet. Met deze gegevens kan bijvoorbeeld hypothese 3 uit dit rapport beter
worden onderbouwd. Het is daarom aan te raden om toch nog eens te kijken hoe er bij
andere bedrijven en overheden wordt omgegaan met cameraobservaties in het verkeer.
3. Communiceer de achterliggende gedachte
De voorgestelde gedragsmaatregelen zijn voor een ‘leek’ wellicht vergezocht. Daarom is het
belangrijk om de achterliggende theorie die per oplossing is gegeven uit te leggen. De
meeste oplossingen komen voort uit maatregelen die al in het verkeer worden toegepast. Zo
ligt Victor Veilig ten grondslag aan de oplossing om illustraties van fietsers in de berm te
zetten. Met dit soort voorbeelden is het voor mensen die onbekend zijn met het onderwerp
begrijpelijk(er) waarom een maatregel wordt toegepast.
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Bijlage 1: Ongevallenanalyse
De ongevalsanalyse is uitgevoerd door gegevens te verzamelen uit de
verkeersongevallenregistratie BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland). In
deze database zijn geregistreerde verkeersongevallen opgenomen. Bij de analyse is
gekeken naar kruispuntongevallen waarbij (brom)fietsers betrokken waren. Er is nog niet
eerder naar de kruispuntongevallen op deze route gekeken. In totaal zijn er 57 ongevallen op
de kruispunten gebeurd, over de periode 2001 t/m 2014 (14 jaar), waarbij (brom)fietsers
betrokken waren.
Bij het analyseren van ongevallen moet worden opgemerkt dat de registratie van ongevallen
sinds 2010 sterk is veranderd. Tussen 2010 en 2013 registreerde de politie kleinere
ongevallen zonder letsel niet meer. Vanaf 2013 is de registratie weer verbeterd, maar het
eerdere registratieniveau, van voor 2010, is nog niet bereik.
Algemene karakteristieken
De gegevens van geregistreerde ongevallen op de kruispunten van het fietspad Groningen Hoogezand zijn verzameld. In de nu volgende paragrafen staan de algemene
karakteristieken van de ongevallen beschreven.
Ongevalslocatie
Het fietspad tussen Groningen en Hoogezand loopt langs de provinciale weg N860. Deze
weg kent een aantal zijwegen waardoor het fietspad op een aantal locaties gekruist wordt.
Op veel van de kruispunten tussen het fietspad en de zijwegen zijn in de afgelopen jaren
ongevallen met (brom)fietsers gebeurd. In onderstaande tabel 1.1 is het ongevalspercentage
per kruispunt opgenomen.
Tabel 1.1: Aantal ongevallen per kruispunt waarbij (brom)fietsers betrokken zijn van het
fietspad Hoogezand - Groningen

Kruispunt

Aantal ongevallen

Avebe-weg - Energieweg

5

Borgweg - Rijksweg West

9

Nevelslaan - Rijksweg West

7

Pastorielaan - Rijksweg West

1

Rijksweg West - Winschoterweg

2

Scheepswervenweg - Energieweg

3

Van Arnhemslaan - Rijksweg West

2

Winschoterweg - Duinkerkenstraat

11

Winschoterweg - Woortmansdijk

17

Op het kruispunt met de Winschoterweg en de Woortmansdijk zijn in de afgelopen jaren de
meeste ongevallen gebeurd. Ook op de Winschoterweg - Duinkerkenstraat en de Borgweg Rijksweg West zijn er veel (brom)fietsers betrokken bij ongevallen. Figuur 1.1 laat een
overzicht zien van het aantal ongevallen per kruispunt op de fietsroute.
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Afbeelding 1.1: Overzicht van het aantal ongevallen per kruispunt op het fietspad Hoogezand Groningen

Betrokken partijen
Bij de ongevallen op de kruispunten van het (brom)fietspad zijn verschillende
vervoermiddelen betrokken. In figuur 1.2 is een verdeling te zien van de vervoersmiddelen
die onderling betrokken waren bij de ongevallen. Figuur 1.3 is een uitsplitsing van de
botspartners opgenomen.

Botspartners
Aantal ongevallen

40

37

30
20

17

10
3
0
motorvoertuig / bromfiets
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Figuur 1.2: Verdeling van de botspartners van de ongevallen
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Figuur 1.3: Verdeling van botspartners van de ongevallen

Bromfietsers en motorvoertuigen zijn onderling vaak betrokken bij ongevallen (37
ongevallen). Ook fietsers komen veel in botsing met motorvoertuigen (17 ongevallen). De
uitsplitsing van de botspartners laat zien dat met name personenauto’s en bestelauto’s veel
betrokken zijn bij de ongevallen.
Per kruispunt is gekeken wie de botspartners zijn. In figuur 1.4 is opgenomen welke
vervoermiddelen met elkaar in conflict komen op de kruispunten.

Botspartners op de kruispunten
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Figuur 1.4: Verdeling van botspartners over de verschillende kruispunten van het fietspad
Hoogezand - Groningen
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Op bijna alle kruispunten zijn meer ongevallen tussen bromfietsers en motorvoertuigen dan
tussen fietsers en motorvoertuigen. Uitzondering zijn de kruispunten Winschoterweg Duinkerkenstraat en Scheepswervenweg - Energieweg. Op deze twee kruispunten komen
fietsers vaker in conflict met motorvoertuigen. Opvallend is dat op het kruispunt met de
meeste ongevallen, Winschoterweg - Woortmansdijk, alleen maar ongevallen gebeuren
tussen bromfietsers en automobilisten.
Moment waarop ongevallen gebeuren
In deze subparagraaf is gekeken naar het moment waarop de ongevallen zijn gebeurd. In
figuur 1.5 is te zien hoe de ongevallen op de kruispunten zich hebben ontwikkeld.
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Figuur 1.5. Verdeling van jaren voor de ongevallen waarbij (brom)fietsers betrokken waren op
de kruispunten van het fietspad Hoogezand - Groningen

Tot 2010 lag het aantal ongevallen op de kruispunten gemiddeld op 6 per jaar. Vanaf 2010 is
een daling te zien in het aantal ongevallen. Deze daling heeft waarschijnlijk te maken met de
mindere registratie van de politie
In figuur 1.6 is het aantal ongevallen per maand opgenomen. Elke maand heeft zijn eigen
kenmerken (hoeveelheid neerslag, temperatuur, lichtgesteldheid ect..) die van invloed
kunnen zijn op het ontstaan van een ongeval.

Aantal ongevallen per maand
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Figuur 1.6: Verdeling van maanden voor de ongevallen wa arbij (brom)fietsers betrokken waren
op de kruispunten van het fietspad Hoogezand - Groningen
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Wat opvalt, is dat in de eerste maanden van het jaar (januari, februari en maart) het aantal
ongevallen lager is dan in de andere maanden. In de periode tussen april en juli gebeuren er
relatief veel ongevallen.
Ook het aantal ongevallen per dag is interessant om te bekijken. Met name het verschil in
weekend- en werkdagen is relevant om te vergelijken. In het weekend zullen er meer
recreatieve fietsers zijn dan op werkdagen. In figuur 1.7 is opgenomen hoeveel ongevallen
op welke dag zijn gebeurd de afgelopen jaren.
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Figuur 1.7: Verdeling van dagen voor de ongevallen waarbij (brom)fietsers betrokken waren op
de kruispunten van het fietspad Hoogezand - Groningen

Het aantal ongevallen is op werkdagen hoger dan op weekenddagen. Op dinsdag zijn in alle
jaren de meeste ongevallen gebeurd terwijl op zondag slechts één ongeval is gebeurd.
Tot slot is gekeken op welk tijdstip de ongevallen met (brom)fietsers gebeuren. In figuur 1.8
is opgenomen hoeveel ongevallen er in een tijdsperiode van twee uur zijn gebeurd.
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Figuur 1.8: Verdeling van uren voor de ongevallen waarbij waarbij (brom)fietsers betrokken
waren op de kruispunten van het fietspad Hoogezand - Groningen
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Wanneer naar het aantal ongevallen per twee uur wordt gekeken dan zijn er twee pieken die
opvallen. De eerste piek is ’s ochtends tussen 6:00 en 8:00 uur. De tweede en hoogste piek
is ‘s middags tussen 16:00 en 18:00 uur. Dit zijn voor veel mensen ook de momenten
waarop ze van en naar huis en werk/school reizen (spitsmoment).
Aard van het ongeval
In deze paragraaf wordt gekeken waardoor, door wie en met welke kenmerken de
ongevallen plaatsvonden. Hierbij worden vaak de eigenschappen per kruispunt onderling
vergeleken.
Veroorzaker
In deze subparagraaf worden kenmerken genoemd van de veroorzaker van het ongeval. De
veroorzaker verleent bij kruispuntongevallen vaak geen voorrang of doorgang. In figuur 1.9 is
een verdeling gegeven van het vervoermiddel van de veroorzaker.
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Figuur 1.9: Verdeling van het veroorzakende vervoersmiddel van de kruispuntongevallen op het
fietspad Hoogezand - Groningen

(Brom)fietsers hebben op het fietspad Hoogezand - Groningen bij de meeste kruispunten
voorrang op het kruisende en afslaande verkeer. In veel gevallen is de auto veroorzaker bij
een ongeval, omdat er geen voorrang wordt verleend aan de (brom)fietsers.
De voorrangssituatie is bij een aantal kruispunten echter anders geregeld. Bij het kruispunt
Winschoterweg - Duinkerkenstraat hebben auto’s op de hoofdrijbaan voorrang op kruisende
(brom)fietsers. Het kruispunt Borgweg - Rijksweg West is een gelijkwaardig kruispunt. In
figuur 1.10 is aangeven welk vervoermiddel veroorzaker was van de ongevallen.
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Veroorzaker ongeval per kruispunt
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Figuur 1.10: Verdeling van het veroorzakende vervoermiddel per kruispunt op het fietspad
Hoogezand - Groningen

Bij veel kruispunten is de auto de meest voorkomende veroorzaker van de ongevallen. Bij
het kruispunt Winschoterweg - Woortmansdijk is een automobilist 14 keer veroorzaker. Bij de
Winschoterweg - Duinkerkenstraat zijn fietsers (9) en bromfietsers (2) juist vaak de
veroorzaker van de ongevallen. Dit is de enige locatie waar (brom)fietsers voorrang moeten
verlenen aan automobilisten. Op het kruispunt Borgweg - Rijksweg West zijn zowel
bromfietsers (5) als auto’s (4) veroorzaker.
De leeftijd van de ongevalsveroorzakers is ook vaak geregistreerd. Interessant is om te zien
of jongeren (25 jaar of jonger) ook vaker ongevallen veroorzaken. In figuur 1.11 is een
verdeling van de leeftijden van de veroorzakers opgenomen. In figuur 1.12 is opgenomen
met welk vervoermiddel de leeftijdsgroepen het ongeluk veroorzaakten.
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Figuur 1.11: Verdeling van leeftijd van de ongevalsveroorzakers
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Leeftijd en vervoermiddel veroorzaker
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Figuur 1.12: Verdeling van leeftijd en vervoersmiddel van de ongevalsveroorzakers

In de leeftijdsgroepen 16 - 25 jaar (in totaal 19 ongevallen) en 26 - 45 jaar (in totaal 22
ongevallen) zitten de meeste weggebruikers die de ongevallen op de kruispunten
veroorzaken. Het verschil tussen deze groepen zit in het vervoermiddel waarmee het
ongeval veroorzaakt wordt. In de groep 16 - 25 jaar worden de ongevallen zowel met de
bromfiets als met de auto veroorzaakt. Bij de groep 26 - 45 jaar is de auto het vervoermiddel
wat de meeste ongevallen veroorzaakt.
Hoofdtoedracht van het ongeval
De hoofdtoedracht van de meeste ongevallen op de kruispunten betreft het niet verlenen van
voorrang. Daarnaast komt het niet verlenen van doorgang vaak naar voren als oorzaak.
Deze twee oorzaken zijn verschillend. Wanneer verkeer uit een zijweg geen voorrang
verleend aan het verkeer op het fietspad is er sprake van niet verlenen van voorrang. Als
verkeer op de hoofdrijbaan afslaat en hierbij geen voorrang verleend is er sprake van geen
doorgang verlenen. Om het verschil in hoofdtoedracht duidelijk te maken is in afbeelding
1.13 een visuele weergave opgenomen.

Afbeelding1.13: Links: Niet verlengen van voorrang. Rechts: Niet verlengen van doorgang
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In figuur 1.14 is een verdeling opgenomen van de hoofdtoedracht van de
kruispuntongevallen.
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Figuur 1.14: Verdeling van de hoofdtoedracht van de kruispuntongevallen

Bij 41 ongevallen wordt er geen voorrang verleend op de kruispunten. Bij 9 ongevallen wordt
er geen doorgang verleend. Fout inhalen/snijden en fout door de bocht zijn overige oorzaken
van het ongeval. In figuur 1.15 is per kruispunt gekeken naar de hoofdtoedracht.

Hoofdtoedracht ongevallen per kruispunt
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Figuur 1.15: Verdeling van de hoofdtoedracht van het ongeval per kruispunt

De belangrijkste oorzaak van ongevallen op de kruispunten van het fietspad betreft het niet
verlenen van voorrang. Op de kruispunten: Winschoterweg - Woortmansdijk en Nevelslaan Rijksweg West is er ook sprake van het niet verlenen van doorgang.
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Type botsing
In figuur 1.16 is onderscheid gemaakt in flank en frontale botsingen. Bij flank botsingen wordt
een vervoermiddel vanaf de zijkant geraakt door een ander vervoermiddel. Bij frontale
botsingen botsten de vervoermiddelen met de voorkant tegen elkaar op.
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Figuur 1.16: Verdeling van flank en frontale ongevallen

Bij 38 ongevallen was er sprake van een flank botsing en bij 15 ongevallen was er sprake
van een frontale botsing. In figuur 1.17 is een verdeling van het type botsing per kruispunt
opgenomen.
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Winschoterweg - Woortmansdijk

Winschoterweg - Duinkerkenstraat
Van Arnhemslaan - Rijksweg West
Scheepswervenweg - Energieweg
Rijksweg West - Winschoterweg
Pastorielaan - Rijksweg West
Nevelslaan - Rijksweg West
Borgweg - Rijksweg West
Avebe-weg - Energieweg
0
onbekend

2
vast voorwerp

4

6
frontaal

8

10

12

flank

Figuur 1.17: Verdeling van flank en frontale ongevallen per kruispunt

Flank botsingen komen bij bijna alle kruispunten het meeste voor. Op het kruispunt
Winschoterweg - Woortmansdijk hebben 10 flank en 5 frontale ongevallen plaatsgevonden.
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Ook op kruispunt Winschoterweg - Duinkerkenstraat is het aantal flank botsingen (9) groter
dan het aantal frontale botsingen (2). Alleen op het kruispunt Avebe-weg - Energieweg zijn
meer frontale botsingen (3) dan flank botsingen (1) gebeurd.
Omstandigheden tijdens het ongeval
In deze subparagraaf is gekeken onder welke omstandigheden de kruispuntongevallen
plaatsvonden. De lichtgesteldheid, weersgesteldheid en de toestand van het wegdek zijn
hierbij inzichtelijk gemaakt. Er is gekeken of onder ongunstige omstandigheden (bijvoorbeeld
bij duisternis, regen of een nat wegdek) ook meer ongevallen gebeuren.
In figuur 1.18 is gekeken naar de lichtgesteldheid tijdens de ongevallen op kruispunten. De
lichtgesteldheid is van invloed op de waarneembaarheid van de (brom)fietsers op het
fietspad. Wanneer verkeer het fietspad wil kruisen worden (brom)fietsers beter
waargenomen bij daglicht dan bij schemer of duisternis.
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Figuur 1.18: Verdeling van de lichtgesteldheid tijdens de ongevallen

43 ongevallen gebeuren tijdens daglicht. Bij 6 ongevallen was het schemerig en bij 6
ongevallen was het duister. Een verklaring voor deze aantallen kan zijn dat er met daglicht
meer verkeer rijdt en dus de kans op een ongeval groter is. Daarnaast kan de slechtere
waarneembaarheid van (brom)fietsers met schemering of duisternis ervoor zorgen dat
automobilisten voorzichter en/of oplettender het fietspad kruisen.
De toestand van het wegdek heeft ook invloed op het al dan niet ontstaan van ongevallen.
Immers, bij een nat wegdek is de remweg langer. In figuur 1.19 is gekeken naar de toestand
van het wegdek in relatie tot het ontstaan van ongevallen.
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Figuur 1.19: Verdeling van de toestand van het wegdek tijdens de ongevallen

Bij 11 ongevallen was het wegdek nat. Bij 44 ongevallen was wegdek droog. De toestand
van het wegdek lijkt dus niet direct van invloed te zijn op het ontstaan van ongevallen.
De weersgesteldheid speelt wellicht ook mee bij het ontstaan van ongevallen. In figuur 1.20
is een verdeling te zien of het droog was of regende toen het ongeval gebeurde.
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Figuur 1.20: Verdeling van de weersgesteldheid tijde ns het ongeval

Bij 51 ongevallen was het droog toen het ongeval gebeurde. Op basis van deze percentages
kan geconcludeerd worden dat de weersgesteldheid niet een dusdanig grote invloed heeft
gehad op het ontstaan van de ongevallen.
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Bijlage 2: resultaten gedragsobservatie
Gedrag bestuurders
Woortmansdijk
Het verkeer uit de Woortmansdijk wat de Winschoterweg oprijdt, is gedurende een ochtenden middagspits geobserveerd (in totaal 3 uur). Tijdens deze observatie zijn in totaal 226
auto's geregistreerd. 155 auto's sloegen linksaf richting Hoogezand en 69 sloegen rechtsaf
richting Groningen.
14% van de bestuurders moet voorrang verlenen aan een (brom)fietser op het fietspad
(figuur 2.1). Veel bestuurders wachten voor de haaientanden van het fietspad, kijken vanaf
deze positie of de hoofdrijbaan vrij is, steken vervolgens in één keer het fietspad over en
rijden de Winschoterweg op. Het opstelvak tussen het fietspad en de hoofdrijbaan is voor
veel auto's te kort waardoor er voor de haaientanden van het fietspad al opgesteld en
gekeken wordt om de Winschoterweg op te gaan. Auto's die wel gebruik maken van het
opstelgebied tussen het fietspad en de Winschoterweg blokkeren vaak (gedeeltelijk) het
fietspad. 17% van de auto's blokkeert het fietspad (figuur 2.2).

Ontmoetingen fietspad-Woortmansdijk
14%

ontmoeting
86%

Figuur 2.1: Het percentage ontmoetingen tussen (brom)fietsers en bestuurders ten opzichte van
het totaal aantal voertuigen uit de W oortmansdijk
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Figuur 2.2: Het percentage voertuigen wat het fietspad blokkeert bij de W oortmansdijk

Voor verkeer dat in de richting van Groningen afslaat geldt dat 25% van de automobilisten
enkel een hoofdbeweging naar links maakt en dus niet het fietspad naar rechts waarneemt.
Voor het verkeer wat richting Hoogezand afslaat is dit percentage 11% (figuur 2.3) In beide
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richtingen geldt dat slechts 1% van het verkeer alleen naar rechts kijkt. Deze percentages
bevestigen eerdere onderzoeken dat automobilisten uit een zijweg minder naar de
'onverwachte' richting van een tweerichtingsfietspad kijken.

Kijkgedrag bestuurders uit de Woortmansdijk
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Figuur 2.3: Kijkgedrag van b estuurders uit de W oortmansdijk

Nevelslaan
Ook bij de Nevelslaan is verkeer gedurende een ochtend- en middagspits geobserveerd. Bij
deze zijweg bleek er een stuk minder verkeer langs het kruispunt te komen dan bij de
Woortmansdijk. In twee uur tijd (ochtend- en middagspits) zijn er 53 auto’s geregistreerd. 26
auto’s sloegen af naar Groningen en ook 26 sloegen af naar Hoogezand. Er is bij één auto
niet geregistreerd in welke richting hij afsloeg.
13% van de bestuurders komt bij het kruisen van het fietspad een (brom)fietsers tegen
(figuur 2.4). Evenals bij de Woortmansdijk is het opstelgebied tussen het fietspad en de
hoofdrijbaan vrij smal. Hierdoor kiest een groot gedeelte van de bestuurders ervoor om voor
het fietspad al te wachten op verkeer op de hoofdrijbaan. De automobilisten die wachten op
het smalle opstelvlak tussen fietspad en hoofdrijbaan blokkeren in sommige gevallen het
fietspad. Bij 6% van de passages wordt het fietspad gedeeltelijk geblokkeerd (figuur 2.5).

Ontmoetingen fietspad-Nevelslaan
13%
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Figuur 2.4: Het percentage ontmoetingen tussen (brom)fietsers en bestuurders ten opzichte van
het totaal aantal voertuigen uit de Nevelslaan
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Figuur 2.5 Het percentage voertuigen wat het fietspad blokkeert bij de Nevelslaan

Bij het verkeer wat richting Groningen afslaat kijkt 27% van bestuurders enkel naar links. De
overige 73% kijkt wel in beide richtingen. Bestuurders die richting Hoogezand afslaan kijken
in 88% van de gevallen in beide richtingen (figuur 2.6).
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Figuur 2.6: Kijkgedrag van bestuurders uit de Nevelslaan

Gedrag (brom)fietsers
Het bleek een stuk lastiger dan gedacht om zowel het gedrag van bestuurders als van
(brom)fietsers te inventariseren. Met name op de drukke momenten, bijvoorbeeld in de
ochtendspits, was het niet haalbaar om op beide groepen te letten. In totaal zijn er 168
voertuigen op het fietspad geregistreerd. In figuur 2.7 is te zien in welke richting en op welk
tijdstip verkeer op het fietspad rijdt.
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Richting waarin verkeer rijdt
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Figuur 2.7: Richting waarin het verkeer op het fietspad rijdt.

's ochtends gaat het meeste verkeer op het fietspad in de richting van Groningen en 's
middags in de richting van Hoogezand. Het verkeer op het fietspad wat in de richting van
Hoogezand fietst, is het verkeer wat vanuit de onverwachte richting komt. Gesteld kan dus
worden dat bestuurders uit de zijwegen met name 's middags verkeer uit de onverwachte
richting tegen kunnen komen.
Uit de ongevallenanalyse blijkt dat er 37 keer een ongeval is geweest tussen een bromfietser
en een automobilist. Dit is 65% van het totaal aan geregistreerde ongevallen. Er is gekeken
hoe het aantal bromfietsers zich verhoud ten op zichtte van het andere verkeer op het
fietspad (figuur 2.8).

Vervoermiddelen op het fietspad
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Figuur 2.8: Type vervoermiddelen op het fietspad

Van de gebruikers op het fietspad heeft 17% een bromfiets. 53% van de gebruikers op het
fietspad heeft een ‘gewone’ fiets. Daarnaast heeft 13% een e-bike en 8% een racefiets.
Bromfietsers zijn dus veel betrokken bij ongevallen terwijl ze slechts een klein percentage
vormen als er wordt gekeken welke vervoermiddelen er op het fietspad zijn.
Voor verkeer op het fietspad is ook gekeken hoe vaak er een ontmoeting is met verkeer uit
de zijweg of vanaf de hoofdrijbaan. In figuur 2.9 is opgenomen wat deze kans is.
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Ontmoetingen met verkeer uit de zijweg of
hoofrijbaan
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Figuur 2.9: kans op een ontmoeting bij de kruispunten

Bromfietsers en fietsers hebben een kans van 10% om ander verkeer uit de zijweg of vanaf
de hoofdrijbaan te ontmoeten.
Tijdens de observatie is gelet op de snelheidsverandering bij de bromfietsdrempels. Na de
eerste twee observaties is geconcludeerd dat vrijwel alle brom- en snorfietsers afremden
voor de drempels en vervolgens met constante snelheid het kruispunt passeerden. Bij het
overgrote deel van de (e-)fietsers veranderde de snelheid zichtbaar niet.
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Bijlage 3: Enquête
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Bijlage 4: resultaten enquêteonderzoek
In totaal hebben 106 mensen de enquête ingevuld, waarvan 95 online.
Ervaringen en gebruik van verkeer op het fietspad
92 respondenten (87%) geven aan wel eens gebruik te maken van het fietspad tussen
Groningen en Hoogezand. Aan deze groep mensen is gevraagd wat voor type vervoermiddel
ze gebruiken (figuur 5.1) en hoe vaak ze per week het fietspad gebruiken (figuur 4.2).

Vervoermiddel van respondenten
Elektrische fiets (e-bike
en speed pedellec)

9%

Bromfiets
29%
Racefiets
37%
8%
17%

Stadsfiets
Overig

Figuur 4.1 Vervoermiddel wat gebruikt wordt door de respondenten

Gebruik van het fietspad
minder dan 1 keer per
week

23%

1 keer per week
47%
2-3 keer per week

17%
13%

4 keer of vaker per
week

Figuur 4.2: Gebruik van het fietspad

Het meest gebruikte vervoermiddel van de respondenten is de ‘gewone’ fietst (37%), gevolgd
door de elektrische fiets (29%) en de racefiets (17%). 47% van gebruikers geeft aan minder
dan 1 keer per week gebruik te maken van de route tussen Groningen en Hoogezand. 23%
maakt vaker dan 4 keer per week gebruik van het fietspad.
In figuur 4.3 is te zien hoe vaak verkeer op het fietspad bij de zijwegen ander verkeer tegen
komt.

76

Mate waarin verkeer op het fietspad, ander verkeer
bij de zijwegen tegenkomt
8%

23%

0%

34%

20%
(Vrijwel) nooit

25%

40%
Weinig

60%
Normaal

11%

80%

Regelmatig

100%

(Vrijwel) altijd

Figuur 4.3: Mate waarin verkeer op het fietspad, ander verkeer bij de zijwegen tegenkomt

(Brom)fietsers geven gespreide antwoorden op de stelling in welke mate men verkeer bij de
zijwegen tegen komt. 25% geeft aan regelmatig bestuurders tegen te komen en 11% geeft
zelfs aan vrijwel altijd ander verkeer te ontmoeten. Aan de andere kant zegt 8% vrijwel nooit
en 23% weinig ander verkeer tegen te komen.

Ervaringen met de bromfietsdrempels
De provincie Groningen heeft al meerdere klachten over de bromfietsdrempels gekregen. Bij
de Woortmansdijk en Nevelslaan is gekeken hoe verkeer op het fietspad over de drempels
heen ging. Uit deze observaties is geconcludeerd dat fietsers hun snelheid amper hoeven te
minderen, maar dat bromfietsers hun snelheid fors moeten terugbrengen. Aan de gebruikers
van het fietspad is gevraagd of hun snelheid en alertheid beïnvloed wordt door de drempels
en of de veiligheid op de kruispunten is verbeterd.

Door de bromfietsdrempels fiets of rijd ik langzamer
langs de kruispunten
17%
0%

27%
20%

16%
40%

29%
60%

9% 1%

80%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee eens

Weet ik niet

100%

Figuur 4.4: Mate waarin de bromfietsdrempels ervoor zorgen dat gebruikers langzamer langs de
kruispunten rijden/fietsen (In de tabel hieronder is te zien wat verschillen de gebruikers van
vervoermiddelen antwoorden op deze vraag)
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Door de bromfietsdrempels ben ik alerter bij de
kruispunten
14%

20%

0%

20%

15%
40%

38%
60%

12% 1%
80%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Neutraal

Mee eens

Helemaal mee eens

Weet ik niet

100%

Figuur 4.5: Mate waarin gebruikers alerter zijn door de bromfietsdrempels

De bromfietsdrempels verbeteren de veiligheid op de
kruispunten
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Figuur 4.6: Mate waarin de bromfietsdrempels bijdragen aan een veiliger kruispunt

44% van de respondenten rijdt of fietst niet langzamer langs de kruispunten door de
drempels. 38% geeft aan juist wel langzamer te rijden. De helft van de (brom)fietsers (50%)
is alerter bij de kruispunten door de drempels. Daarnaast is 44% het eens met de stelling dat
de drempels de veiligheid op de kruispunten hebben verbeterd. Toch is ook 33% van de
respondenten het juist oneens met deze laatste stelling.

Verkeer uit de zijweg en vanaf de hoofdrijbaan
Verkeer uit de zijweg en vanaf de hoofdrijbaan moet voorrang verlenen aan verkeer op het
fietspad. Aan de gebruikers van het fietspad is gevraagd of er door bestuurders goed op het
verkeer op het fietspad wordt gelet (figuur 4.7 en 4.8).

Bestuurders uit de zijweg letten voldoende op het
verkeer op het fietspad
5%
0%

45%
20%

28%
40%
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Helemaal mee oneens

Mee oneens

Neutraal
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Helemaal mee eens

Weet ik niet
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Figuur 4.7: Mening van verkeer op het fietspad over of er voldoende op hun gelet wordt door
verkeer vanuit de zijweg
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Bestuurders vanaf de hoofdrijbaan letten voldoende op het
verkeer op het fietspad
9%

40%

0%

28%

20%

40%

16%

60%

3%3%

80%

Helemaal mee oneens

Mee oneens

Neutraal
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Helemaal mee eens

Weet ik niet

100%

Figuur 4.8: Mening van verkeer op het fietspad over of er voldoende op hun gelet wordt door
verkeer vanaf de hoofdrijbaan

Veel van de respondenten zijn het oneens met de stelling dat bestuurders uit de zijweg of
vanaf de hoofdrijbaan voldoende op het verkeer op het fietspad letten. Voor beide stelling
geldt dat ongeveer de helft van de respondenten vindt dat bestuurders onvoldoende
opletten.
Ervaringen en gebruik van bestuurders
64 respondenten (60%) kruisen als bestuurder van een auto/bestelbus wel eens het fietspad.
Aan deze groep is gevraagd hoe vaak ze per week het fietspad kruisen en in welke mate ze
verkeer op het fietspad tegen komen hierbij (figuur 4.9 en 4.10).

Kruisen van het fietspad
minder dan 1 keer
per week
34%

1 keer per week
49%
2-3 keer per week

11%

4 keer of vaker per
week

6%

Figuur 4.9: Aantal keren per we ek dat bestuurders het fietspad kruisen

Mate waarin bestuurders verkeer op het fietspad tegenkomen
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80%
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Figuur 4.10: Mate waarin bestuurders verkeer op het fietspad tegen komen
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49% van de bestuurders kruist minder dan 1 keer per week het fietspad. 34% kruist 4 keer of
vaker per week het kruispunt. De beleving van bestuurders hoeveel verkeer ze op het
fietspad tegen komen wanneer ze het kruisen is verschillend. 31% geeft aan weinig verkeer
tegen te komen terwijl 39% aangeeft regelmatig voor een fietser te moeten stoppen. 8%
komt vrijwel altijd verkeer tegen wanneer het fietspad wordt gekruist.

Ervaring en beleving van bestuurders bij het kruisen van het fietspad
Aan de bestuurders die het fietspad kruisen zijn een aantal stellingen voorgelegd. Zij konden
aangeven of er voldoende door verschillen vervoermiddelen wordt opgelet bij de kruispunten.
Deze uitkomsten zijn in figuur 4.11, 4.12 en 4.14 opgenomen.

Op de heringerichte kruispunten letten fietsers voldoende op
het verkeer uit de zijweg
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Figuur 4.11: Mening van bestuurders hoe goed fietsers opletten bij de kruispunten

Op de heringerichte kruispunten letten brom- en snorfietsen
voldoende op het verkeer uit de zijweg
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Figuur 4.12: Mening van bestuurders hoe goed brom - en snorfietsers opletten bij de kruispunten

Op de heringerichte kruispunten let ik als bestuurder
voldoende op het verkeer op het fietspad
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Figuur 4.13: Zelfreflectie hoe goed er door b estuurders zelf wordt uitgekeke n
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De bestuurders die de enquête hebben ingevuld schatten van zichzelf in dat ze voldoende
opletten op verkeer op het fietspad. 76% geeft aan zelf voldoende op te letten. Hoewel
fietsers, brommers en snorfietsen voorrang hebben is ook aan de bestuurder gevraagd hoe
goed deze verkeersdeelnemers uitkijken. Bestuurders zijn positiever over fietsers dan
bromfietsers als het gaat hoe goed er wordt opgelet.
Aan de bestuurders zijn verder een aantal stellingen over het overzicht en de
herkenbaarheid op de kruispunten gesteld. De uitkomsten zijn te zien in figuur 4.14, 4.15 en
4.16

Op de heringerichte kruispunten is er voldoende overzicht
om verkeer op het fietspad te zien
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Figuur 4.14: Mate van overzicht bij de kruispunten

In de tabel hieronder is een opsplitsing gemaakt per kruispunt van bovenstaande stelling. De
Borgweg scoort op deze stelling ten opzichte van de andere kruispunten goed.
helemaal
mee oneens mee oneens neutraal

mee eens

helemaal
mee eens

Aansluiting Van de Valk

1

4

1

2

2

Borgweg

1

3

3

8

1

Nevelslaan

2

5

1

1

4

Vonderpad

0

3

1

2

0

Woortmansdijk

2

7

3

6

2

Op de heringerichte kruispunten is voldoende herkenbaar dat
(brom)fietsers uit twee richtingen kunnen komen
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Figuur 4.15: Herkenbaarheid dat verkeer uit twee richtingen kan komen
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Op de heringerichte kruispunten zijn de voorrangsregels
voldoende herkenbaar
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Figuur 4.16: Duidelijkheid van de voorrangsregels

De meeste bestuurders zijn positief over de herkenbaarheid van de voorrangsregels. 51%
geeft aan dat deze voldoende herkenbaar zijn. Daarnaast zijn 45% van de bestuurders ook
positief over de herkenbaarheid dat fietsers uit twee richtingen kunnen komen. Het overzicht
bij de kruispunten scoort minder goed. 43% van de bestuurders vindt het overzicht
onvoldoende.
Wanneer bestuurders het oneens waren met de stellingen (figuur 4.11 t/m 4.16) was er voor
hen de mogelijkheid om hun antwoord toe te lichten. De toelichting op deze stellingen is
hieronder opgenomen.
Overzicht:
 Matig overzicht door geparkeerde auto’s t.h.v het Vonderpad, soms hoge
bermbegroeiing
 Als automobilist vind ik de borden en schuttingen bij Westerbroek erg het zicht op
de 'grote weg' en het fietspad ontnemen. Geldt fietsend ook; elk kruispunt zou van
verre al overzichtelijker moeten zijn. Snoeien, borden en hoge hagen weg en
duidelijke borden, haaientanden e.d.
 Omdat op het kruispunt het fietspad schuin loopt (vanuit borgweg) is het overzicht
niet direct duidelijk. Het is snel kijken naar links en rechts en dit is niet zo snel te
doen. Rechtst staan enkele bomen deze belemmeren namelijk het zicht.
 Vanaf de Woortmansdijk is het zicht op de Rijksweg niet goed en nu het gras hoog
groeit, wordt dat niet beter.
 Hek van Steak House zorgt voor belemmering
 Zicht wordt op meerdere kruispunten belemmerd door heggen en bomen
 Nevelslaan: de conifeerbomen bij Steak House belemmeren het zicht. Bord
dorpsfeest belemmerd het zich aan de andere kant
 Coniferen en heggen staan in het zicht
 Vonderpad: Het overzicht is slecht doordat je een bult oprijd en slecht zicht hebt op
rechts
 Vonderpad: auto's langs de hoofdweg belemmeren het zicht
 De Nevelslaan ligt niet haaks op de rijksweg en zeker 80% van de luxe auto’s
staat op de verkeerde weghelft bij het opdraaien naar Hoogezand ook het zicht is
slecht bij het opdraaien van de Nevelslaan hier is ruimte genoeg om dit aan te
passen
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Het kruispunt bij de Woortmansdijk is slecht overzichtelijk en er gebeuren
regelmatig ongelukken met fietsers. Maar de andere punten zijn wel overzichtelijk
Bij veel kruispunten wordt het zicht beperkt door hekwerken en
borden(Nevelslaan) en groen( Woortmansdijk).

Gedrag bromfietsers
 Bromfietsers rijden doorgaans het hele stuk op volle snelheid en minderen vaak
amper snelheid bij de kruispunten valt me op.
 Bromfietsers-scooters-elektrische fietsen rijden te snel
 Nevelslaan: bromfietsers rijden om de bromfietsdrempels via de hoofdrijbaan.
 Bromfietsers rijden te hard bij de Borgweg
 Bromfietsers zijn vaak relatief jong en letten onvoldoende op
Gedrag fietsers
 De drempels halen onvoldoende de snelheid eruit. fietsers kijken niet de zijweg in
 Verkeer op het fietspad heeft de instelling: ze stoppen wel voor me.
 Fietsers en brommers kijken nauwelijks. Ligfietsers helemaal niet.
Overige opmerkingen
 Niet alles is duidelijk op het fietspad. Bromfietsers moeten beter beschermd
worden.
 Het industrieterrein (Groningen en Enerieweg richting Hoogezand) is 's ochtends
en 's avonds m.n. in de winter wanneer het vroeg donker wordt voor een alleenfietsende vrouw geen prettige omgeving (vrachtverkeer, tippelzone).
Begrijpen verkeersregels en ongevallen
Het laatste deel van de vragenlijst is ingevuld door zowel bestuurders als verkeer op het
fietspad. Gevraagd is of men op de hoogte is van de voorrangsregels (figuur 4.17).

Welke verkeersregels zijn van toepassing?

8%

Ja verkeer op het fietspad
heeft voorrang

12%
1%

Ja, verkeer uit de zijweg
heeft voorrang
Ja, verkeer van rechts heeft
voorrang

79%

Nee

Figuur 4.17: Mate waarin verkeersdeelnemers de verkeersregels kennen
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De meeste respondenten (79%) geven aan dat verkeer op het fietspad voorrang heeft. Ook
geeft 12% aan dat verkeer van rechts voorrang heeft. Ten tijde dat de enquête is gehouden
was de belijning bij de Borgweg nog niet aangebracht waardoor hier verkeer van rechts
voorrang had. 8% van de respondenten geeft aan de voorrangsregels niet te weten.
Tot slot is aan de respondenten gevraagd of ze wel eens een ongeval of bijna ongeval
hebben gehad op één van de kruispunten (figuur 4.18)

Heeft u wel eens een (bijna) ongeval gehad?

41%
59%

Ja
Nee

4.18: Het aandeel respondenten dat een (bijna) ongeval heeft gehad

Het is opvallend te noemen hoeveel respondenten aangeven wel eens een ongeval of bijna
ongeval hebben gehad. Ruim 41% heeft wel eens in een situatie gezeten dat er een (bijna)
botsing plaats vond. Deze respondenten konden ook aangeven wat er is gebeurd. Hieronder
is te lezen wat zich allemaal afspeelt bij ongevallen op het fietspad.
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Ik moest uitwijken of een noodstop maken om niet aangereden te worden, bij
Woortmansdijk
Automobilist die nog niet wakker was en met grote snelheid doorreed zodat ik vol in de
remmen moest - een aantal keren, in de vroege ochtend
Ik stopte (met bestelbus) parallel aan de weg en zag bij het openen van de deur een
ligfietser niet. Zowel vanwege de hoogte van het voertuig als vanwege de hoge
snelheid van de fietser
Als fietser heb ik al een aantal keren een bijna ongeval gehad omdat telkens de auto
of vrachtwagen uit de zijweg gewoon doorreed (ook al keek ik de bestuurder recht in
de ogen en wist die dus dat ik er aan kwam)
Auto stopte half op fietspad
Aanrijding met auto (afrit Avebe) en scooter op Energieweg (bestuurder scooter
gereanimeerd toen) en de grote uitvalswegen bij Westerbroek. Toch is industriegebied
in Groningen nog gevaarlijker. M.n. de op- en afritten met de ringweg oversteken
(fietsers geen voorrang) is gevaarlijk. Auto's rijden vaak te hard en je moet je er echt
tussendoor 'gooien' soms als fietser i.v.m. verkeersdrukte in de ochtend en
avondspits.
Auto zag mij als fietser te laat of schatte mijn snelheid verkeerd in.
































Auto’s vanaf de hoofdrijbaan denken nog even snel het fietspad over te steken. Mijn
scooter gaat echt niet harder dan 45 km per uur, ik neem gas terug bij de kruispunten,
ik let extra op de auto's, maar automobilisten denken vaak dat zij voorrang hebben.
Geen voorrang gekregen
De fietser zat in mijn dode hoek aan de rechter zijde. Mijn bijrijdster zag de fietser wel
en waarschuwde mij, omdat zij merkte dat ik de fietser niet opmerkte.
Borgweg: Belemmering zicht door bomen
Auto kwam uit uitrit en reed gewoon door
Ik werd aangevallen door een hond toen ik moest stoppen voor een stoplicht
Geen voorrang gekregen
Op de Energieweg zag een vrachtwagen mij veel te laat, ik had de vrachtwagen
gezien en stopte. Zo is een ongeval voorkomen.
Autobestuurder kijkt niet goed uit. Verkeersheuvels op de autoweg zijn een beter idee
dan verkeersheuvels op de fietspad.
Ik zag de fietser niet, had zelf wat voorzichtiger kunnen doen
Bellende automobilist die niet oplet en op het laatste moment remt.
Vonderpad: fietser kwam achter de geparkeerde auto's vandaan
Vonderpad: door de geparkeerde auto's langs de hoofdweg miste ik een racefietsers
Ik reed al te ver het fietspad op terwijl er toch nog wat aan kwam
"Bij de uitrit vanaf engelbert (hoge heg en een schutting)
Totaal geen overzicht voor verkeer vanuit engelbert .
Ik wist niet goed wie er voorrang had. Automobilist reageerde agressief (toeteren)
Je krijgt ontzettend vaak geen voorrang van de auto's (bij auto's op wegen uit
Westerbroek echt zelden!), bij het Motel is er geen probleem. Autochauffeurs halen
hun schouders op als ik na de hobbels in een verschrikkelijke slip raak.
fietser roste zonder links of recht te kijken de voorrangsweg over (brug bij vagron)
Auto reed gewoon door terwijl ik op de fiets was. Kreeg ook nog scheldwoorden te
horen.
Borgweg tot voor kort geen duidelijke situatie over voorrang.
Bij Westerbroek kwam een auto aanrijden met een bestuurder met oogkleppen.
Snelheid van mij als racefietser wordt vaak onderschat
Lage bananenfiets over het hoofd gezien.
Woortmansdijk, het was een bijna ongeval en het is daar zo druk soms dat het lastig is
om de auto's van beide kanten en de fietsers van beide kanten in de gaten te houden.
Een rotonde zou een uitkomst zijn
Bij de Woortmansdijk zie je als automobilist de fietser niet
De bestuurder uit de zijweg let dan niet op en is in zijn hoofd al bezig met invoegen,
hierdoor missen ze de haaientanden op hun wegdeel. Daardoor moet je als fietser vol
in de ankers en dan pas merken ze je op.

Eindcijfer en conclusie
In de laatste vraag van de enquête konden respondenten aangeven welk eindcijfer ze voor
de nieuwe inrichting van de kruispunten zouden geven. Het eindcijfer lag uiteindelijk
gemiddeld op een 6,1. In figuur 4.19 is te zien hoe deze cijfers verdeeld zijn.
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Figuur 4.19: Verdeling van de eindcijfers
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