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Samenvatting
Arcadis heeft een Human Factors-beoordeling toegepast, die een belangrijke bijdrage levert aan het
inzichtelijk maken van verkeersonveiligheid. Basisgedachte is (conform Duurzaam Veilig) dat de mens
de maat der dingen is, en dat een ontwerp dan ook vanuit het oogpunt van de weggebruiker
beoordeeld moet worden. De weggebruiker reageert namelijk op een verkeerssituatie vanuit de
context en verwachtingen die op dat moment spelen. In de Human Factors-methode (gebaseerd op
de VOA-risicomethodiek die bij Rijkswaterstaat in ontwikkeling is) is de verkeerspsychologische
kennis vertaald naar de benodigdheden voor een veilig wegontwerp. Hierbij is met behulp van
Human Factors-kennis een checklist opgesteld, die geschikt voor de wegbeheerders van nietrijkswegen en biedt handvatten om het ontwerp veiliger te maken. Dit biedt waardevolle informatie
voor inzicht in verbeteropties.

Inleiding
Mens centraal in Duurzaam Veilig-ontwerp
Tot de jaren negentig zijn wegen ingericht en ontworpen volgens de toen vigerende en veelal
technisch ingestoken richtlijnen. Echter, op basis van wetenschappelijk onderzoek naar
verkeersveiligheid en gedrag kwam men er achter dat verkeersveiligheid niet alleen met
infrastructuur en veilige voertuigen te maken had. Juist de interactie tussen de weggebruikers,
infrastructuur en voertuigen kon bijdragen aan de verkeersveiligheid.
SWOV heeft in samenwerking met Nederlandse overheden, universiteiten, kennisinstituten en
adviesbureaus Duurzaam Veilig ontwikkeld. De Duurzaam Veilig-principes (zie tabel 1) geven aan hoe
weggebruikers, voertuigen en wegontwerp zich tot elkaar verhouden:
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Tabel 1. Duurzaam Veilig-principes (bron: SWOV, 2005)

Aangetoond is dat als gevolg van de invoering van Duurzaam Veilig in de periode 1998 – 2007 tot
30% minder ongevallen heeft geleid (SWOV, 2012). Echter kan de verbetering van de
verkeersveiligheid niet aan specifieke factoren worden toegewezen. Zo lijkt bijvoorbeeld de invoering
van de autogordels hieraan te hebben bijgedragen, maar dit kan niet met zekerheid worden gezegd.
De combinatie van factoren heeft de verkeersveiligheid bevorderd, zoals veiligere voertuigen,
verbeterde rijopleidingen, investering in verkeerseducatie en -toezicht en aanpassingen aan het
ontwerp van de weginfrastructuur.
Op basis van deze resultaten zou men denken dat alle wegen in Nederland volgens deze principes
zouden moeten worden ingericht en de verkeersveiligheid alleen maar zou verbeteren. Het is echter
(vooral in bestaande situaties) niet haalbaar om wegen volgens de laatste richtlijnen opnieuw in te
richten. Denk bijvoorbeeld aan situaties
waarbij oude infrastructuur dan opnieuw zou
moeten worden ingericht, dit is te kostbaar.
Of er zijn bijzondere wegsituaties, zoals
verkeersfaseringen bij wegwerkzaamheden
of specifieke locaties waar veel ongelukken
(of bijna-ongelukken) gebeuren. Daarnaast
worden wegenprojecten (zowel nationaal,
regionaal als lokaal) steeds ingewikkelder in
oplossingsrichtingen en
belangentegenstellingen. Dit leidt tot
verkeersconcepten die (nog) niet in de
richtlijnen zijn ondervangen, maar waarvan
het wel wenselijk is om verkeersveilig aan te
leggen.
Uit de ongevalscijfers van de afgelopen jaren
en prognoses blijkt dat enerzijds het aantal
doden in het verkeer afneemt, maar
anderzijds het aantal ernstig gewonden
nauwelijks of niet afneemt (zie figuur 1,
SWOV, 2015). Mede om deze reden is het
van belang om bij het ontwerpen van wegen
extra rekening te houden met de menselijke
factor in het verkeer.
Figuur 1. Ontwikkelingen in aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden
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Human Factors-beoordeling
Om het wegontwerp te kunnen analyseren redenerend vanuit de beleving en het gedrag van
weggebruikers, ontwikkelt Rijkswaterstaat een methodiek onder de naam VOA (Verkeersveiligheid
op Auto(snel)wegen), waar Arcadis ook een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Dit is een
werkwijze om verkeersveiligheid in aanlegprojecten te kunnen beoordelen. De VOA-risicomethodiek
bestaat uit meerdere bouwstenen om de verkeersveiligheidsrisico’s te signaleren. Eén van de
bouwstenen betreft Human Factors, die zijn opgebouwd uit vijf Human Factors-principes
Verwachtingspatroon, Waarnemen, Begrijpen, Kunnen en Willen gebaseerd op kennis vanuit
verkeerspsychologie en ergonomie.

Figuur 2. Bouwstenen in de VOA-risicomethodiek (Rijkswaterstaat, Kader Verkeersveiligheid deel B, concept,
december 2015)

Arcadis heeft de VOA-risicomethodiek als basis gebruikt om een Human Factors-beoordeling geschikt
te maken voor de lagere overheden. Deze aanpassingen bestaan uit het focussen op de bouwsteen
Human Factors en bij de concrete invulling te focussen op de niet-rijkswegen. Aan de vijf eerder
genoemde principes zijn hier de verkeersveiligheidsprincipes Vergevingsgezindheid en Interactie
voertuig toegevoegd, zie figuur 2 en tabel 2. Dit is gedaan om ook een aantal meer technisch zaken in
de beoordeling mee te kunnen nemen (uit de VOA bouwsteen Signaleren) en is gebaseerd op
conceptversies van de VOA. Vooral bij niet-autosnelwegen is het van belang om hier extra rekening
mee te houden. Het gemeentelijke en provinciale wegennet is ten eerste veel groter en dat maakt
het fysiek onmogelijk om de weg overal veilig in te kunnen richten (met bijvoorbeeld geleiderails).
Ten tweede zijn er in tegenstelling tot autosnelwegen kruisende gelijkvloerse wegen, rijdt langzaam
en snel verkeer dicht bij elkaar en is het wegontwerp veel gevarieerder.

Figuur 3. Verkeersveiligheidsprincipes Human Factors-beoordeling (Rijkswaterstaat, VOA, concept, december
2013)
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Verkeersveiligheidsprincipe
Verwachtingspatroon

Toelichting
Komt het wenselijke gedrag (qua rijtaak) dat een weggebruiker moet
vertonen overeen met de verwachtingen die hij heeft op basis van
eerdere ervaringen en de voorafgaande route?
Waarnemen
Is een weggebruiker in staat om alle rijtaakrelevante informatie waar te
nemen en besteedt hij er voldoende aandacht aan?
Begrijpen (Begrijpelijkheid)
Begrijpt de weggebruiker wat met de getoonde informatie wordt
bedoeld, wat er van hem wordt verwacht en welk gedrag hij moet
vertonen?
Kunnen (Taakcomplexiteit)
Kan de weggebruiker binnen de beschikbare tijd en ruimte het
gewenste of noodzakelijke gedrag daadwerkelijk uitvoeren?
Willen (Bereidwilligheid)
Is de weggebruiker bereid zijn gedrag aan te passen aan hetgeen
wenselijk of verplicht is (geloofwaardigheid)?
Interactie Voertuig
De interactie van het voertuig komt tot uiting in de relatie tussen
voertuigdynamica (de fysieke krachten tussen infrastructuur en
voertuig) en de door de weggebruiker daarbij geaccepteerde waardes.
De acceptatiegrens voor de weggebruiker moet daarbij maatgevend
zijn. In het wegontwerp wordt dit soms ook wel comfortwaarde
genoemd.
Vergevingsgezindheid
Wanneer een weggebruiker een fout maakt, dan biedt de infrastructuur
de mogelijkheid/ruimte om de fout te corrigeren (door de weggebruiker
zelf of een andere verkeersdeelnemer). Wanneer een fout toch tot een
ongeval leidt, moet de ernst zoveel mogelijk beperkt worden.
Tabel 2. Toelichting van de verkeersveiligheidsprincipes van de Human Factors-beoordeling (gebaseerd op
Rijkswaterstaat, VOA, concept, december 2013)

Toelichting werkwijze Human Factors-methodiek
De Human Factors-beoordeling wordt als volgt uitgevoerd. De (verkeersveiligheids)indicatoren en
bijbehorende elementen waarvan tijdens de analyse gebruik wordt gemaakt, worden opgesteld.
Daarna wordt bepaald welke routes maatgevend zijn voor de analyses en of op een bepaald
vervoersmoment of -wijze de focus moet worden gelegd, zoals bij een hoge intensiteit van het
fietsverkeer in de ochtendspits. Alle gegevens zijn in een checklist opgenomen en vervolgens wordt
de Human Factors-beoordeling op de bestaande of nieuwe situatie uitgevoerd.
De beoordeling maakt inzichtelijk waar, geredeneerd vanuit groepen weggebruikers, zich in de
toekomst mogelijke gevaarlijke situaties kunnen voordoen. Vrachtwagenchauffeurs kunnen bij een
knooppunt moeten wisselen van meerdere rijstroken. Dit betekent een verzwaring van de rijtaak,
waarbij de principes verwachtingspatroon in combinatie met waarnemen een rol kunnen spelen. Op
basis van deze bevinding is een inschatting van het risico op verkeersonveiligheid gemaakt en kunnen
aanbevelingen worden gedaan op zowel de bewegwijzering als het ontwerp van het knooppunt.
Als voorbeeld zijn in onderstaande tabel 3 twee indicatoren uitgewerkt van het principe Kunnen
(taakcomplexiteit). De indicatoren zijn uitgewerkt in elementen verdeeld naar drie rijtaakniveaus
(strategisch, tactisch en operationeel). Dit is ook voor de overige principes gedaan, waarmee een
checklist voor niet-rijkswegen ontstaat. Met deze checklist vindt de analyse van verkeerssituaties niet
meer plaats vanuit de techniek. Er wordt juist rekening gehouden met beleving en gedrag en met de
capaciteiten en beperkingen van verschillende weggebruikers.

Bijdrage voor een NVVC2016 Kennissessie – 21 april 2016 te ’s Hertogenbosch – nvvc-congres.nl

Verkeersveiligheidsprincipe

Indicator

Hoeveelheid
informatie

Kunnen (Taakcomplexiteit)

Beperken
van de
taaklast

Toelichting indicator
Er is een grens aan de
hoeveelheid informatie die
weggebruikers kunnen
verwerken. Wanneer de grens
wordt gepasseerd kan
gesproken worden van een
overvloed aan informatie. Het is
dan niet duidelijk welke
informatie wel en niet is
waargenomen en verwerkt. De
grens wordt bepaald door het
aantal informatie-elementen in
het wegbeeld, de duidelijkheid
ervan en de uit te voeren
rijtaak.
Deze indicator is gericht op de
rijtaakverzwarende
omstandigheden die ontstaan
vanuit weg-ontwerp. Met
rijtaakverzwa-rende
omstandigheden worden de
situaties bedoeld waarbij het
wegontwerp zorgt voor extra
rijtaakbelasting. De
weggebruiker moet hier op
voorbereid zijn en in staat zijn
om de rijtaak bij de verhoogde
taakbelasting veilig uit te
voeren. Het is daarbij van
belang om de combinatie van
meerdere taakverzwarende
omstandigheden te voorkomen
en deze na elkaar te situeren.

Ontwerpaspecten
Strategisch

Ontwerpaspecten
Tactisch

Informatie is
sequentieel
aangeboden

Informatie is
sequentieel
aangeboden

Geen combinatie
van strategische
en tactische
rijtaken
(positionering
bewegwijzering)

Geen combinatie
van meerdere
tactische rijtaken
(positionering
verkeerstekens
en
verkeersborden)

Ontwerpaspecten
Operationeel

Tabel 3. Verkeersveiligheidsprincipes en indicatoren (gebaseerd op Rijkswaterstaat, VOA, concept, december
2013) uitgewerkt in ontwerpaspecten gebaseerd op human factors

Fietsoversteek Gemeente Veenendaal
Arcadis heeft afgelopen tijd ervaring opgedaan in diverse projecten voor zowel Rijkswegen als nietrijkswegen bij de toepassing van human factorsbeoordelingen. Deze kennis is meegenomen in het
ontwikkelen van de checklist voor niet-rijkswegen. In voorbeeld van een project waar de human
factorsbeoordeling is toegepast is een fietsoversteek in Veenendaal. Dit voorbeeld is hieronder
weergegeven.
In de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost is een voorrangssituatie met fietsers gesitueerd die als
onveilig wordt ervaren. Het fietsbeleid van de gemeente Veenendaal is erop gericht om het centrum
voor fietsers goed bereikbaar te maken en fietsers zo veilig en comfortabel mogelijk te laten rijden.
Waar mogelijk hebben fietspaden voorrang op de aantakkende wegen. Ook hebben fietsers voorrang
op het verkeer dat rijdt op een gebiedsontsluitingsweg met een toegestane maximum snelheid van
50 km/h, overige wegen in de buurt zijn erftoegangswegen (30 km/h). Sinds de openstelling van de
noordelijke tak van dit kruispunt vinden hier echter regelmatig bijna-ongevallen plaats en zijn ook
enkele fietsers daadwerkelijk aangereden, waarbij gelukkig alleen sprake was van materiële schade.
Onderstaande foto’s laten de doorgaande weg en het kruisende fietspad zien (figuren 3 en 4).
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Figuur 4. Weg vanuit het perspectief van het gemotoriseerde verkeer

Figuur 5. Fietspad vanuit het perspectief van het langzame verkeer

De gemeente Veenendaal wilde graag meer duidelijkheid over oorzaken van onveiligheid, ondanks
dat het ontwerp in principe aan de richtlijnen voldoet. Arcadis heeft hierop een Human Factorsbeoordeling uitgevoerd.
Onderzocht is hoe de verkeersveiligheidsprincipes van toepassing waren op de wegsituatie en bij
welke principes de problemen ontstaan. Dit is gedaan door te kijken vanuit het perspectief van de
groepen bestuurders van gemotoriseerd verkeer en het langzaam verkeer op het kruisende fietspad:
- Verwachtingspatroon: Gemotoriseerd verkeer verwacht niet dat ze bij de oversteek voorrang
moeten verlenen. Deze kruispunten zijn wel vaker toegepast in Veenendaal, het betreft een
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standaard ontwerp. Grootste probleem: voorliggend kruispunt ziet er voor bestuurders
hetzelfde uit, maar heeft een andere voorrangssituatie.
Waarnemen: De brugleuning ontneemt veel zicht op fietsers. Zelfs als automobilisten en
stopten en keken, dan zagen ze de fietsers nog over het hoofd. Verticale zichtlijnen zorgen
voor snelheidsverhoging en leggen de focus verder weg.
Begrijpen: Doordat de markering en het wegontwerp bijdraagt aan verticale zichtlijnen, is er
sprake van tegenstrijdige informatie en begrijpen de bestuurders van gemotoriseerd verkeer
soms niet dat voorrang moet worden verleend.
Kunnen: Er is voor zowel bestuurders van voertuigen als voor het langzaam verkeer sprake
van een hoge taakcomplexiteit. Doordat men goed moet kijken of er verkeer aan komt en of
op de juiste wijze voorrang wordt verleend, kan de rijtaak niet gemakkelijk worden
uitgevoerd.
Willen: Zowel een deel van de bestuurders van gemotoriseerd verkeer als een deel van
fietsers past hun snelheid nauwelijks aan aan de gevaarlijke situatie als gevolg van de
rechtstanden van beide wegen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.
Interactie voertuig: Fietsers kunnen wellicht niet tijdig remmen in verband met de helling van
de brug, wanneer een voertuigbestuurder geen voorrang verleent.
Vergevingsgezindheid: langzaam verkeer kan eventueel uitwijken, maar voertuigbestuurders
op de doorgaande weg kunnen door de weginrichting niet uitwijken met mogelijke gevaren
van dien.

De HF-beoordeling biedt niet alleen een hulpmiddel om de problemen te alloceren. De methode
biedt ook inzicht in de richting waarin oplossingen gezocht moeten worden, door het terugredeneren
vanuit ontwerpaspecten naar bovenliggende verkeersveiligheidsprincipes. Het heeft bijvoorbeeld
geen zin om extra borden te plaatsen in een situatie waar toch al een hoge taakbelasting is. Op basis
van de uitkomsten van het onderzoek zijn voor Veenendaal een aantal oplossingsrichtingen verkend
om door middel van aanpassing van het wegontwerp de verkeersveiligheid te verbeteren. Eén van de
oplossingsrichtingen is in figuur 5 getoond. Om het verwachtingspatroon van met name de
bestuurders van het gemotoriseerde verkeer op de doorgaande weg erop te wijzen dat ze hier
kruisend verkeer kunnen verwachten, is een asverspringing ontworpen. Hiermee worden verticale
zichtlijnen in het wegbeeld doorbroken. Daarnaast wordt het zicht op de kruisende fietsers en
voetgangers verbeterd.

Figuur 6. Aangepast ontwerp van het kruispunt
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Conclusie
Met behulp van de Human Factors-beoordeling wordt door de ogen van verschillende groepen
weggebruikers onderzocht welke factoren van invloed zijn op een verkeerssituatie of ontwerp.
Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met vervoerswijzen en –bewegingen en tijdstippen.
Op deze manier wordt inzicht verkregen in de manier waarop weggebruikers de verkeerssituatie
ervaren en hoe dit van invloed is op de verkeersveiligheid en biedt dit inzicht in waardevolle
mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verhogen.
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