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Verkeersveiligheidsbeleid was in het verleden hoofdzakelijk gebaseerd op ongevallencijfers en
daarmee vooral reactief van aard. Rijkswaterstaat heeft de ambitie uitgesproken om een stap
hoger op de veiligheidscultuurladder te komen om de gestelde doelstelling (reductie aantal doden
en gewonden) te halen. Hiervoor is een omschakeling van reactief naar proactief beleid nodig. De
ontwikkeling van de VIND methodiek is één van de instrumenten die hiervoor nodig is. VIND is een
methodiek om verkeersveiligheidsrisico’s in kaart te brengen, gebaseerd op het wegontwerp, het
gebruik van – en het gedrag op de Rijksweg. Deze bijdrage beschrijft een recente toepassing van
VIND voor het gehele rijkswegennet en de ervaringen die hierbij zijn opgedaan.
Risicogestuurde aanpak RWS
Rijkswaterstaat werkt volgens een risicogestuurde aanpak. Allereerst worden de
verkeersveiligheidsrisico’s in kaart gebracht. Deze risico’s kunnen het gevolg zijn van uitgevoerde
inspecties, audits, verkeersongevallen die hebben plaatsgevonden en de VIND. Vervolgens wordt
bepaald of een risico acceptabel is. Niet ieder risico moet meteen aangepakt worden. Van de
grootste risico’s wordt een inschatting gemaakt van de kosten om het risico aan te pakken. Volgens
de kosten/baten methode worden de risico’s geprioriteerd en geprogrammeerd om uit te voeren. De
over gebleven risico’s worden de volgende periode weer opnieuw beoordeeld.

VIND
Verkeersveiligheidsbeleid is op dit moment hoofdzakelijk gebaseerd op ongevallencijfers en daarmee
vooral reactief van aard. Om de ambitie, om een stap hoger op de veiligheidscultuurladder te
komen, waar te kunnen maken, is een omschakeling nodig van reactief naar proactief beleid. Eén
van de instrumenten die hiervoor ontwikkelt is, is de VIND methodiek. VIND is een methodiek om
verkeersveiligheidsrisico’s in kaart te brengen, gebaseerd op het wegontwerp, het gebruik van – en
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het gedrag op de Rijksweg. De methodiek is vooral een signaleringsinstrument dat jaarlijks de analyse
over de basisveiligheid van het hoofdwegennet ondersteunt. De VIND is inzetbaar gedurende de
totale lifecycle (van de eerste stappen van het ontwerp tot en met beheer en onderhoud) waarbij de
score wijzigt bij veranderende omstandigheden of inzichten. De VIND-methodiek is gebaseerd op het
principe dat per ontwerpelement de praktijkwaarde (‘op de weg’) wordt afgezet tegen een referentie
waarde uit de richtlijn. Het resultaat van het instrument is een score gericht op die elementen van
de weg die de verkeersveiligheid beïnvloeden en waarvoor Rijkswaterstaat (RWS) directe
verantwoordelijkheid draagt. Het gaat dan om een score die inzicht geeft in de afzonderlijke
variabelen van de VIND methodiek.
Variabelen in VIND
Uit een hele lijst aan mogelijke variabelen die de verkeersveiligheid beïnvloeden is een eerste
selectie gemaakt om mee aan de slag te gaan. Rijkswaterstaat richt zich voornamelijk op die
elementen waar ze zelf invloed op heeft. De berekening is gebaseerd op (wetenschappelijk)
onderzoek met welke factor de verkeersveiligheid wordt beïnvloed bij afwijking van de waarde ten
opzichte van de richtlijn of norm. In de berekening (formules) zijn de volgende variabelen
meegenomen:
 horizontaal alignement;
 verharding (stroefheid);
 verticaal alignement;
 dwarsprofiel (breedte vluchtstrook);
 afstand tussen discontinuïteiten;
 (werkelijk gereden) snelheid.
Informatief worden de I/C verhouding en het percentage vrachtverkeer getoond.
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Referentie-, minimale en maximale waarde per VIND-variabele
Voor iedere formule die een VIND-variabele beschrijft, is vastgesteld welke referentiewaarden moet
worden gehanteerd. Ook is het ‘toepassingsgebied’ bepaald, deze wordt gevormd door de minimale
en de maximale waarde die geldig is.
Als voorbeeld is de score (Risicofactor) op de VIND-variabele ‘dwarsprofiel (breedte vluchtstrook)’ bij
diverse vluchtstrookbreedten in navolgende figuur weergegeven. De ROA 2014 gaat uit van een
breedte van de vluchtstrook van 3,7 meter. Indien er zwaarwegende redenen zijn om af te wijken
van een vluchtstrookbreedte van 3,7 meter dan bedraagt de minimum vluchtstrookbreedte 3,15
meter exclusief de kantstreep. De referentiewaarde voor de breedte van de vluchtstrook is zodoende
op 3,15 meter gesteld. Bij smallere vluchtstroken neemt de risicofactor toe.
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Toepassing VIND situatie 2014
Voor het rijkswegennet zijn de scores op de VIND-variabelen voor het jaar 2014 berekend. Navolgend
volgen drie voorbeelden van locaties waar de risicofactor van een VIND-variabele hoger dan 1,0
scoort. Deze locaties zullen in de risicogestuurde aanpak (volgens het schema) worden ingebracht,
dit proces dient dus nog te worden doorlopen. Daarnaast is het ongevalsrisico (uit VoR 2014)
getoond zodat vergelijking mogelijk is.
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4,9

Risicofactor Stroefheid A15 tussen Dodewaard en Andelst

Ongevalsrisico A15 tussen Dodewaard en Andelst
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Risicofactor Boogstraal A28 nabij De Bilt

Ongevalsrisico A12 nabij De Bilt
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Risicofactor Boogstraal A12 nabij Knooppunt Gouwe

Ongevalsrisico A12 nabij Knooppunt Gouwe
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Doorontwikkeling VIND
De VIND is momenteel nog in ontwikkeling. Rijkswaterstaat blijft onderzoek doen naar variabelen die
de verkeersveiligheid op het Rijkswegennet beïnvloeden en in welke mate de verkeersveiligheid
wordt beïnvloed. Deze variabelen kunnen in de toekomst worden toegevoegd omdat de VINDmethodiek modulair is opgebouwd. Ook wordt de VIND op dit moment enkel nog ingezet bij
bestaande wegen. Op termijn zal dit voor de hele levensduur van een weg, van ontwerp tot beheer
en onderhoud, worden toegepast.
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