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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het onderzoeksrapport naar de invloed van de verkeersintensiteit van zowel de
fietsers als de automobilisten en de ontwerpelementen van rotondes op de
verkeersveiligheid op rotondes. In dit onderzoek wordt ingegaan op de verschillende
factoren die bij kunnen dragen aan een verbeterde verkeersveiligheid voor de fietser.
Dit onderzoek is door mij, Timon van Pijkeren, uitgevoerd in het kader van het afstuderen
aan de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling en Mobiliteit aan Hogeschool Windesheim. Ik heb
voor het onderwerp verkeersveiligheid gekozen doordat ik getriggerd werd door de grote
diversiteit aan rotondes die er in Nederland zijn en het aantal verkeersongevallen dat er op
deze rotondes plaatsvindt.
Ik heb dit onderzoeksrapport geschreven voor verkeerskundigen die zich bezighouden met
verkeersveiligheid en het ontwerpen van rotondes, en beleidsmedewerkers van de
gemeenten in Nederland. Dit om een bijdrage te leveren aan het veilig maken van het
verkeer in Nederland.
Bij het onderzoek ben ik geholpen door Jos Luten vanuit het bedrijf Bonotraffics. Ik wil
Bonotraffics graag bedanken voor de kans die ze mij geboden hebben om af te studeren bij
hen. Ondanks dat het proces langer heeft geduurd vanwege de corona-crisis, bleef de plek
beschikbaar. Daarnaast wil ik Jos in het bijzonder bedanken voor het meedenken met het
onderzoek en voor de tips die ik kreeg om het afstudeeronderzoek tot een succes te maken.
Als tweede wil ik Hugo Kampen bedanken voor zijn tijd en energie bij de beoordeling en
begeleiding van dit afstudeeronderzoek.
Ook wil ik Tim Dragtstra en Erik Fikkert bedanken voor het interview dat ik heb kunnen
afnemen. Daarnaast mijn dank voor de medewerking die ik heb gekregen vanuit de
gemeenten Zwolle, Enschede en Leusden.
Veel leesplezier,
Timon van Pijkeren,
Zwolle, 31 december 2020
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Samenvatting
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft in 2018 een strategisch beleidsplan
(Ministerie van I en W, 2018) opgesteld om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren.
Het grote doel wat nagestreefd wordt is de ‘nul’ op de teller wat betreft de dodelijke
verkeersslachtoffers. Hierbij past een meer proactief beleid vanuit de gemeenten om de
verkeersveiligheid in beeld te brengen. Een probleem wat in het onderzoek tot uiting is
gekomen is dat er weinig uniform ontworpen wordt. Dit is een van de actiepunten die in het
handboek Duurzaam Veilig III (DV3) (SWOV, 2018) wordt genoemd om de verkeersveiligheid
te verbeteren. Op dit moment is de uniformiteit bij rotondes binnen de bebouwde kom nog
ver te zoeken. DTV Consultancy zegt hierover: ‘Er zijn geen twee rotondes hetzelfde’ (DTV
Consultancy, 2019).
Het doel van het onderzoek is om de verkeersveiligheid bij rotondes te verbeteren. Dit moet
ertoe leiden dat beleidsmedewerkers bij gemeenten betere keuzes kunnen maken op basis
van ontwerpelementen. In dit onderzoek wordt onderzocht wat de invloed is van
ontwerpelementen van rotondes en de verkeersintensiteit op de verkeersveiligheid. Hier
wordt met name aandacht gegeven aan de verkeersveiligheid van de fietser. De
verkeersveiligheid wordt in dit onderzoek gemeten door middel van observaties waarbij de
hoeveelheid conflicten wordt gemeten. De hoofdvraag in dit onderzoek is: ‘Welke invloed
hebben de ontwerpelementen en de verkeersintensiteiten van auto en fiets, op de
verkeersveiligheid van rotondes binnen de bebouwde kom?’
Om de conflicten te onderzoeken is er een observatie uitgevoerd bij zes verschillende
rotondes in drie verschillende gemeenten. Deze rotondes zijn geanalyseerd door de
ontwerpelementen op te meten en de hoeveelheid verkeer te tellen. Daarnaast is er geteld
in hoeveel gevallen een automobilist heeft moeten remmen voor een fietser. Op basis van
de formule van Siegloch (CROW, 1998) is de blokkadekans berekend. Dit alles is gedaan om
te onderzoeken of er verbanden zijn tussen de verschillende variabelen. Uit het onderzoek is
gebleken dat er een verband is tussen de blokkadekans en het aantal rembewegingen dat
heeft plaatsgevonden. Hoe hoger de blokkadekans hoe meer een voertuig heeft moeten
remmen voor een overstekende fietser. Daarnaast zijn de afstand van de tussenberm op de
rijbaan en het fietspad, de breedte van de rijbaan en de breedte van de rijrichtingscheiding
van invloed op de verkeersveiligheid. Hieruit kan worden opgemaakt dat wanneer het zicht
op de fietsers toeneemt de hoeveelheid rembewegingen afneemt. Dit is beter voor de
verkeersveiligheid.
Op basis hiervan wordt aanbevolen om rekening te houden met het zicht op de fietsers bij
het ontwerpen van rotondes. Daarnaast kan er worden gesteld dat de verkeersintensiteit
wel degelijk van invloed is op de verkeersveiligheid. Wanneer de intensiteit toeneemt, neemt
de kans toe dat er door de automobilist geen voorrang wordt verleend.
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Begrippenlijst
In de begrippenlijst staan begrippen uitgelegd die in het document voorkomen.
ASVV

>

Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de
bebouwde kom

Blokkadekans

>

De kans dat een (fiets)oversteek geblokkeerd wordt
door een voertuig

Conflict

>

Twee voertuigen die elkaar kruisen

Conflictobservatie

>

Methode om een kruispunt te analyseren middels een
observatie van de conflicten

Conflictpunt

>

Locatie waar twee voertuigen elkaar tegenkomen of
kruisen

CROW

>

Een kennisinstituut voor infrastructuur, openbare
ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid

GOW

>

Gebiedsontsluitingsweg

Hiaattijd

>

Tijd die tussen twee opeenvolgende voertuigen zit

Ministerie van I en W

>

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mvt/h

>

Motorvoertuigen per uur

Ontwerpelementen

>

Een weg bestaat uit verschillende ontwerpelementen,
een ontwerpelement is een onderdeel van de weg.

Personenautoequivalent (pae)

>

De maat waarmee de berekend wordt hoeveel ruimte
een voertuig inneemt op de weg in vergelijking met een
personenauto.

SWOV

>

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid

Verkeersintensiteiten

>

Aantal verkeerseenheden dat een locatie passeert
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding
In de afgelopen jaren is een negatieve trend zichtbaar wat betreft het aantal ongevallen. Er
gebeuren steeds minder ongevallen, maar in tegenstelling tot het aantal verkeersslachtoffer
met voertuigen is de afgelopen tien jaar het aantal verkeersdoden onder fietsers met
gemiddeld 2% per jaar toegenomen. Ruim de helft van deze fietsers is ouder dan 60 jaar
(SWOV, 2019). Dat betekent dat er relatief steeds meer fietsers betrokken zijn bij ongevallen
ten opzichte van de automobilisten (Veldhoven, 2018). De fietsers zijn zwakke
verkeersdeelnemers en daardoor erg kwetsbaar.
Hoe komt het dat er relatief meer fietsers betrokken zijn bij verkeersongevallen? Aan de ene
kant zijn er meer mensen gaan fietsen door de opkomst van de elektrische fiets (NOS, 2020)
en de toegenomen interesse in wielrennen (Sijtsma, 2017). Aan de andere kant worden
auto’s steeds veiliger; het SWOV stelt samen met de Koninklijke RAI vereniging dat auto’s de
afgelopen tien jaar 30 tot 40 procent veiliger zijn geworden (SWOV, 2018). De veiligheid op
de fiets blijft in deze ontwikkeling achter, sterker nog, door de opkomst van de elektrische
fiets is de fietssnelheid alleen maar toegenomen. Deze hogere snelheid kan leiden tot meer
en ernstigere ongevallen.
Veel ongevallen met fietsers in de provincie Overijssel gebeuren op rechte wegen (Provincie
Overijssel, 2018). De oorzaak van deze ongevallen zou kunnen zijn dat er bij het inhalen
iemand geraakt wordt door een andere fietser en zo de balans kwijtraakt. Andere oorzaken
kunnen zijn het van het fietspad belanden of botsen tegen een paaltje dat midden op het
pad staat (SWOV, 2017).
Daarnaast vinden er veel ongevallen met fietsers plaats op kruispunten. Hier kruist het
verkeer elkaar en dat zorgt voor minder veilige situaties. Er hoeft maar iemand niet op te
letten en er is een ongeval gebeurd. Van de kruispuntvormen zou de rotonde de veiligste
variant moeten zijn voor een viertaks kruispunt. Hier zijn de minste conflicten te verwachten
doordat er minder punten zijn waar de weggebruikers elkaar kruisen. Desondanks gebeuren
er toch veel ongevallen op de rotondes, in de periode van 2014 tot en met 2017 gebeurden
er in Nederland 1.524 ongevallen op rotondes waarbij slachtoffers vielen (Kempes &
Bunskoek, 2018).
De rotondes buiten de bebouwde kom zijn relatief veilig. Buiten de bebouwde kom hebben
fietsers geen voorrang op rotondes. Uit onderzoek blijkt dat fietsers uit de voorrang iets
veiliger is dan fietsers in de voorrang op rotondes (CROW, 1998). Daarnaast fietsen er
minder fietsers op rotondes buiten de bebouwde kom. Voor de rotondes binnen de
bebouwde kom valt op dat er een grote diversiteit is tussen de inrichting van rotondes. Uit
het onderzoek van (DTV Consultancy, 2019), waarin een steekproef van 93 rotondes is
genomen blijkt: “Er zijn geen twee rotondes hetzelfde”. Dit kan verwarrend zijn voor de
verkeersgebruiker.

1.2 Probleembeschrijving
Uit de rapportage Duurzaam Veilig III (SWOV, 2018) blijkt dat de mens al lange tijd centraal
staat bij het ontwerpen van verkeerssituaties. De mens is kwetsbaar in het verkeer. Bij 20%
van de verkeersongevallen ontstaat er blijvend letsel. Naast dat de mens kwetsbaar is in het
verkeer is de mens niet altijd gemotiveerd om de regels te volgen. Er werd lange tijd gedacht
dat de mens hierin te trainen of te sturen is, er moest gezorgd worden dat de mens goed
voorbereid de weg op gaat en bij fouten gestraft zou worden. Langzamerhand kwam men
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erachter dat het ontwerp van het systeem belangrijker is. Niet de mens aanpassen aan het
systeem, maar het systeem aanpassen aan wat de mens kan of wil. Het is om die reden
belangrijk om te achterhalen wat de invloed is van ontwerpelementen op de
verkeersveiligheid. Zo kan men ervoor zorgen dat er minder fouten gemaakt worden, dit
verbetert de verkeersveiligheid.

Beoordeling verkeersveiligheid in Nederland
De verkeersveiligheid wordt in Nederland beoordeeld door te kijken naar het verleden. Er
wordt beoordeeld hoeveel ongevallen er plaatsgevonden hebben en aan de hand daarvan
worden uitspraken gedaan wat betreft de verkeersveiligheid. Het beoordelen van de
verkeersveiligheid op basis van de verkeersongevallen is niet altijd juist, omdat de registratie
van verkeersongevallen in Nederland niet altijd goed verloopt (Verkaik, 2017). Daarnaast is
voorkomen beter dan genezen en kan er daarom beter vooruit gekeken worden in plaats
van naar wat er gebeurd is (Aarts, Dijkstra, & Bax, 2014).
Op het moment dat een verkeerssituatie als onveilig aangemerkt is wordt hier in veel
gevallen een maatregel toegepast die de verkeersveiligheid verbetert. Denk hierbij aan extra
attentiewaarde creëren door verlichting of de hele verkeerssituatie veranderen. Op dat
moment kan er op basis van de verkeersongevallen geen analyse meer gedaan worden en
zal er op een andere wijze een beoordeling gedaan moeten worden. Een ander nadeel is dat
het plaatsvinden van een ongeval gebaseerd is op toeval en puur menselijk falen. Het is
lastig of misschien wel onmogelijk om de inrichting als beïnvloedende factor van een
ongeval los te zien van de menselijke factor. Een ongeval is als het ware een samenloop van
omstandigheden waar twee partijen invloed op uitoefenen binnen het gegeven van een
feitelijke situatie. Een ongeval kan gebeuren door technisch falen van het voertuig, maar een
grotere kans is dat een ongeval plaatsvindt door menselijk falen. Het is daarom de vraag hoe
je de verkeerssituatie zo duidelijk mogelijk kan ontwerpen zodat de kans dat er een
menselijke fout gemaakt wordt kleiner wordt.
Op het moment dat er een ongeval dreigt te gebeuren kunnen één of beide partijen
ingrijpen waardoor een ongeval kan worden voorkomen. In deze situatie wordt gesproken
over een bijna-ongeval. Dit is een situatie die waarschijnlijk veel vaker voorkomt dan dat er
daadwerkelijk een ongeval zou gebeuren. Deze situaties zijn niet eenvoudig te registreren
maar kunnen wel heel veel waardevolle informatie geven over de veiligheid van een
bepaalde verkeerssituatie.
Daarnaast is het mogelijk om een inschatting te maken over hoe vaak een oversteek
geblokkeerd wordt. De blokkadekans is de kans waarop bestuurder A en B elkaar
tegenkomen.
Deze beide factoren, -bijna-ongevallen en de blokkadekans- worden maar weinig
meegenomen bij het beoordelen van de verkeersveiligheid. Dit zorgt ervoor dat de huidige
verkeersveiligheidsanalyses niet volledig zijn. Het is goed om naar de historie van
verkeersongevallen te kijken, maar als er echt een onveilige situatie is, dan is het beter om
deze situatie volledig in kaart te brengen en niet alleen op basis van historische incidenten.
In een publicatie van Verkeersnet valt te lezen dat gemeenten het lastig vinden om met
incomplete ongevallendata een verkeersveiligheidsbeleid te ontwikkelen. Het zou daarom
goed zijn om op een andere wijze data in te winnen zodat er een meer volledig beleid
geschreven kan worden (Verkeersnet, 2015).
Het probleem bevindt zich dus in de wijze waarop verkeersveiligheid op rotondes wordt
gemeten. Er wordt gekeken naar verkeersongevallen die al hebben plaatsgevonden, dit heet
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reactief beleid. Terwijl de verkeersveiligheid veel meer is dan alleen verkeersongevallen. De
blokkadekans zou een rol kunnen spelen bij het zoeken naar verkeersveiligheid, maar ook
de bijna-ongevallen kunnen van invloed zijn. Deze beide indicatoren zouden wellicht meer
informatie kunnen geven over de verkeersveiligheid dan de verkeersongevallen alleen. Op
deze wijze zou er meer proactief gehandeld kunnen worden.

1.3 Relevantie
Met dit onderzoek wordt meer kennis vergaard over de verkeersveiligheid op rotondes met
een vrijliggend fietspad binnen de bebouwde kom. Dit draagt bij aan het Strategisch Plan
Verkeersveiligheid wat opgesteld is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Hierin staat onder andere beschreven dat er meer gewerkt moet worden met een risico
gestuurde aanpak. Dat houdt in dat er niet achteraf naar de verkeersveiligheid gekeken
moet worden, maar dat er vooraf gekeken moet worden naar de risico’s door middel van
een proactief beleid. Dit omdat de doelstelling van het ministerie van I en W is om “0”
dodelijke verkeersslachtoffers te realiseren (Ministerie van I en W, 2018).

1.4 Afbakening
Zonder het probleem in te kaderen blijft er veel over om te onderzoeken. Zoveel dat de
vragen niet binnen de onderzoekstermijn beantwoord kunnen worden. Daarom wordt er in
dit onderzoek gebruik gemaakt van een kader dat ervoor zorgt dat er goed onderzoek
gedaan kan worden.
In het onderzoek wordt uitspraak gedaan over rotondes die alle onderstaande kenmerken
bevatten:

>
>
>

Rotondes binnen de bebouwde kom,
Rotondes met een vrijliggend fietspad,
Rotondes met fietsers in de voorrang.

Deze selectie is gemaakt omdat in deze gevallen de meeste winst valt te behalen wat de
verkeersveiligheid betreft. De meeste rotondes hebben de fietsers in de voorrang, daarmee
wordt dus een algemeen beeld over de verkeersveiligheid op rotondes geschetst. Er is
gekozen voor vrijliggende fietspaden, omdat de richtlijnen wegontwerp ASVV 2012 aangeven
dat fietspaden bij een 50 km/h gebiedsontsluitingsweg (GOW) vrijliggend moeten zijn
(CROW, 2012). Ditzelfde geldt voor de rotondes op de GOW, er moet volgens de richtlijnen
een vrijliggend fietspad aanwezig zijn. Er is gekozen voor rotondes binnen de bebouwde
kom omdat het aandeel fietsverkeer op deze rotondes groter is dan het aandeel fietsverkeer
op rotondes buiten de bebouwde kom. Dit maakt het eenvoudiger om een uitspraak over de
rotondes te kunnen doen.
Er wordt in dit onderzoek verkeersveiligheid gemeten op basis van:

>
>
>

Historische verkeersongevallen
Verkeersintensiteit
Bijna-ongevallen

Dit wordt op deze wijze gedaan omdat dit aan de ene kant een reactieve manier van meten
is, maar het wordt aan de andere kant gekoppeld aan een proactieve manier van
verkeersveiligheid meten. Deze proactieve manier van verkeersveiligheid meten kan kansrijk
blijken te zijn om te voldoen aan de doelstelling van het ministerie zoals genoemd in
paragraaf 1.3.
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1.5 Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het onderzoek is om bij te dragen aan de verkeersveiligheid voor fietsers op
rotondes binnen de bebouwde kom. Het onderzoek moet inzicht voor de wegbeheerder
opleveren, zodat er op basis van ongevallen, intensiteit en bijna-ongevallen betere
ontwerpkeuzes gemaakt kunnen worden. Dit moet leiden tot het verbeteren van de
verkeersveiligheid.

Resultaat
Het resultaat van het onderzoek geeft aan in welke mate het proactief beoordelen van de
verkeersveiligheid haalbaar is. Aan de hand van het resultaat is er voor de gemeente inzicht
ontstaan in het proactief beoordelen. Dit draagt bij aan het verkeersveilig ontwerpen van
rotondes binnen de bebouwde kom.
Hoofdvraag
Welke invloed hebben de ontwerpelementen en de verkeersintensiteiten van auto en fiets,
op de verkeersveiligheid van rotondes binnen de bebouwde kom?
Deelvragen
De hoofdvraag is uit te splitsen in de volgende deelvragen:
1. Wat zijn de theoretische kritische ontwerpelementen van rotondes voor de
verkeersveiligheid van de fietser?
In deze deelvraag is onderzocht wat de ontwerpelementen zijn die direct invloed hebben op
de verkeersveiligheid. Dus in hoeverre heeft het aanpassen van een bepaald element effect
op de verkeersveiligheid op de rotondes.
2. Welke aspecten zijn er in de praktijk te onderscheiden die van invloed zijn op
de verkeersveiligheid van fietsers? Hierbij wordt gekeken naar:
a. Plaatsgebonden specifieke ontwerpelementen;
b. De locatie specifieke blokkadekans;
c. Aantal bijna-ongevallen op een rotonde waarbij fietsers in de
voorrangsituatie verkeren;
d. Het aantal ongevallen dat er in het verleden heeft plaatsgevonden.
Bij deze deelvraag zijn de aspecten die theoretisch onderzocht zijn in de praktijk onderzocht.
Zo is er een overzicht van de maatvoering van de gekozen rotondes en worden de
intensiteiten en bijna-ongevallen geregistreerd. Vervolgens wordt er berekend wat dan de
blokkadekans per rotonde is.
3. Is er een relatie tussen de blokkadekans en het aantal bijna-ongevallen?
In deze deelvraag wordt er een verband gezocht tussen de blokkadekans en de bijnaongevallen. Dit moet bijdragen aan de vraag in hoeverre de blokkadekans een indicatie van
onveiligheid kan geven.
4. Welke ontwerpelementen hebben directe invloed op het aantal bijnaongevallen en de blokkadekans?
In deze deelvraag wordt er gezocht naar de relatie tussen bijna-ongevallen en de
blokkadekans met de ontwerpelementen van rotondes binnen de bebouwde kom. Dit moet
bijdragen aan de beantwoording van de vraag welke ontwerpelementen op basis van de
bijna-ongevallen en blokkadekans effect hebben op de verkeersveiligheid.
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5. Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden voor het ontwerp van rotondes
binnen de bebouwde kom?
In deze laatste deelvraag wordt er gezocht naar aanbevelingen die gedaan kunnen worden
aan gemeenten om richting te geven aan het proactief meten van verkeersveiligheid. Op
deze manier kan er bij het ontwerpen van rotondes beter rekening gehouden met de
gevolgen van bepaalde ontwerpkeuzes.

1.6 Leeswijzer
In dit onderzoek staat het resultaat beschreven van het onderzoek naar de
verkeersveiligheid voor fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom in Nederland. Na de
leeswijzer vindt u het hoofdstuk methodologie waarin de onderzoeksmethoden staan
beschreven. Hier vindt u de verschillende formules terug die zijn gebruikt bij het onderzoek.
Voor de resultaten van de formules verwijs ik u door naar de bijlagen. Aan de hand van de
formules en de resultaten hiervan die in de bijlagen staan kunt u stap voor stap herleiden
hoe de berekeningen gedaan zijn. Na het hoofdstuk methodologie worden de resultaten van
het onderzoek gepresenteerd. Na de resultaten vindt u de conclusie. Na de conclusie vindt u
de discussie waarin kritisch teruggekeken wordt naar de totstandkoming van het onderzoek.
Als laatste kunt u de aanbevelingen voor de opdrachtgever terugvinden.
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2 Methodologie
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de methoden, er wordt ingegaan op de verantwoording
van de methoden, om vervolgens in te gaan op de wijze waarop de data verzameld is en hoe
het onderzoek verlopen is.

2.1 Methode verantwoording en onderzoeksopzet
Aard van het onderzoek
De doelstelling en de opgestelde vragen passen goed bij een kwantitatief onderzoek. Dit
omdat er een verband gezocht moet worden tussen verschillende zaken. De verbanden
worden gezocht op basis van cijfers die voortkomen uit het onderzoek. Er wordt bij het
onderzoek gebruik gemaakt van het boek Statistiek met SPSS (Baarda, Dijkum, & Goede,
2014).
Gekozen methoden
Om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden is er gekozen voor een literatuuronderzoek,
een observatie, een analyse van de gevonden data, een expertsessie en interviews. In
onderstaande tabel is te zien welke deelvraag met welke methode is beantwoord.

4.
5.

Welke ontwerpelementen hebben directe invloed op het aantal bijnaongevallen en de blokkadekans?
Welke aanbevelingen kunnen gedaan worden voor het ontwerp van
rotondes binnen de bebouwde kom?

Expertsessie

3.

Wat zijn de theoretische kritische ontwerpelementen van rotondes voor
de verkeersveiligheid van de fietser?
Welke aspecten zijn er in de praktijk te onderscheiden die van invloed
zijn op de verkeersveiligheid van fietsers?
Is er een relatie tussen de blokkadekans en het aantal bijna-ongevallen?

Interview

2.

Deelvraag

Kruispunt
analyse
Conflictobserva
tie
Data-analyse

Nr.
1.

Literatuuronde
r-zoek

Tabel 2-A Overzicht methodes

X

X

X
X

X
X
X

Voor deelvraag 1 is een literatuuronderzoek uitgevoerd. Er is in de literatuur gezocht naar
informatie over de relatie tussen ontwerpelementen en de verkeersveiligheid. Deze
theoretische benadering dient als basis voor het onderzoek.
In deelvraag 2 is gezocht naar welke aspecten in de praktijk van belang zijn. Hiervoor is
informatie verzameld vanuit een conflictobservatie. In de observatie is er gekeken naar het
aantal conflicten wat er gebeurd is op de fietsoversteken bij rotondes. Daarnaast is de
verzamelde data gestructureerd in een spreadsheet zodat het eenvoudig is om hier in het
vervolg van het onderzoek mee te werken.
Voor deelvraag 3 is gezocht naar de verbanden tussen de blokkadekans en de bijnaongevallen. Dit wordt gedaan doormiddel van een analyse van de gevonden data bij de
observatie en de deskresearch die uitgevoerd is bij deelvraag 1.
Bij deelvraag 4 is gezocht naar het verband tussen ontwerpelementen en de bijnaongevallen en de blokkadekans.
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Als laatste zijn er aanbevelingen gedaan, de aanbevelingen komen voort uit interviews met
Tim Dragtstra als verkeerskundige van de gemeente Enschede en met Erik Fikkert als
verkeersveiligheidsspecialist bij het ROV-Oost. Er is gekozen voor semigestructureerde
interviews waarin er vragen opgesteld zijn die als leidraad voor het interview gelden maar
waar er wel mogelijkheid is om hiervan af te wijken als dat nodig is. Dit draagt bij aan het
creëren van een zo volledig mogelijk beeld. Daarnaast is er een expertsessie gedaan met de
ontwerpers van Bonotraffics. Er is gevraagd naar de mening over het ontwerpen van
rotondes. De uitwerking van de onderzoeksmethoden is te lezen in paragraaf 2.2.

2.2 Wijze van dataverzameling
In deze paragraaf wordt beschreven hoe er per methode data zijn verzameld om de
deelvragen te kunnen beantwoorden.
2.2.1 Literatuurstudie
Deelvraag 1 is als volgt omschreven: “Wat zijn de theoretische kritische ontwerpelementen
van rotondes voor de verkeersveiligheid van de fietser?”
Om deze vraag te beantwoorden is onderzoek gedaan in bestaande literatuur over de
verkeersveiligheid op rotondes. Hiervoor is een literatuurstudie gedaan naar de kritische
ontwerpelementen van rotondes. Een kritisch ontwerpelement is een element op de
rotonde wat direct bijdraagt aan de verkeersveiligheid, dat wil zeggen: Als dit element niet
aanwezig is, of als dit element niet met het juiste ontwerp is uitgevoerd, dan heeft dit direct
invloed op de verkeersveiligheid.
Om tot beantwoording van deze vraag te komen is een literatuurverkenning gedaan.
Hiervoor zijn bronnen bij het CROW gebruikt. Het gaat hier met name om het handboek
“Eenheid in rotondes” (CROW, 1998). Dit document is gebruikt als richtlijn voor het
beoordelen van rotondes.
Naast het handboek van het CROW is onderzoek gedaan naar de ontwerpelementen die
genoemd worden in het onderzoek van (DTV Consultancy, 2019). DTV Consultancy heeft
onderzoek gedaan naar kritische ontwerpelementen op basis van de theorie. Er is een
overzicht gemaakt van 93 rotondes in Nederland en daar is een vergelijking gemaakt op
basis van de ontwerpelementen. Vervolgens is er gezocht naar verbanden tussen de
ontwerpelementen en de verkeersongevallen. De uitwerking hiervan is terug te vinden in
hoofdstuk 3.
2.2.2 Kruispunt analyse
Tijdens het onderzoek worden data gewonnen door middel van het uitvoeren van cameraobservaties. Deze observaties worden gedaan bij verschillende rotondes in verschillende
steden. In tabel 2-B is een overzicht opgenomen van de rotondes die gekozen zijn voor het
onderzoek. Er is gekozen voor een divers beeld, zo zijn er rotondes gekozen die meer aan de
rand van de stad liggen, en zijn er rotondes gekozen die meer in het centrum liggen. Elk type
rotonde heeft zijn eigen kenmerken. Er is in dit onderzoek een overzicht gemaakt van de
kenmerken van elke rotonde. De kenmerken zijn onderzocht door middel van het gebruik
van beelden van Cyclomedia. Deze beelden zijn van hoge kwaliteit waardoor er met een
grote nauwkeurigheid metingen gedaan kunnen worden zonder dat daarvoor op de weg zelf
gemeten hoeft te worden.
Er is een 6-tal rotondes gekozen op basis van verschillende kenmerken, in onderstaande
tabel is inzichtelijk welke rotonde gekozen is en waarom deze rotonde gekozen is.
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Tabel 2-B Overzicht kruispunt locaties
Naam
Zwolle 1

Locatie
Werkerlaan,
Zwolle

Zwolle 2
Leusden
1

Pannekoekendijk,
Zwolle
Clarenburg,
Leusden

Leusden
2

Noorderinslag,
Leusden

Enschede
1
Enschede
2

Keppelerdijk,
Enschede
Knalhutteweg,
Enschede

Kenmerken
Rotonde met een straal groter dan
17,50 meter, rotonde ligt in een
woonwijk
Rotonde dichtbij stadskern
Rotonde met een tussenberm
rijbaan-fietspad maximaal groter
dan 7,50 meter, rotonde aan de
rand van de stad
Rotonde met een tussenberm
rijbaan-fietspad maximaal groter
dan 7,50 meter, rotonde dichtbij
stadskern
Rotonde met geschatte relatief
lage verkeersintensiteiten
Rotonde met een straal van 15
meter en een tussenberm van 5
meter, rotonde in een woonwijk

Welke tak?
West tak, fietsverkeer komt van
noord naar zuid
Zuid tak, fietsverkeer komt van
west naar oost
Noord tak, fietsverkeer komt van
oost naar west

Noord tak, fietsverkeer komt van
oost naar west en west naar oost

Zuid tak, fietsverkeer komt van
west naar oost
Zuid tak, fietsverkeer komt van
west naar oost

2.2.3 Conflictobservatie
Vervolgens zijn er per rotonde gegevens verzameld over het verkeer wat op de rotonde rijdt.
Er is per rotonde een tak gekozen waar nader onderzoek naar is gedaan. Om te bepalen
welke tak van de rotonde geschikt is voor het onderzoek is er gekeken waar de doorgaande
route voor het autoverkeer zich bevindt. De fietsoversteek die kruist op de doorgaande
route wordt gekozen voor het onderzoek. Op deze manier is de onderzoeker er zeker van
dat er conflicten zullen plaatsvinden. Op de beelden is te zien wat het gedrag van
weggebruikers is op de rotondes. Er is alleen gezocht naar de conflicten die eenvoudig te
registreren zijn. Het gaat hier om gemotoriseerd verkeer dat moet remmen voor een
overstekende fietser of een fietser die moet remmen omdat een bestuurder van een
gemotoriseerd voertuig geen voorrang verleent. Daarnaast wordt er aangegeven per
rembeweging of er meerdere voertuigen moeten remmen. Een rembeweging is te
herkennen aan de remlichten die aan gaan bij de auto, op deze manier wordt lichtelijk
afremmen ook gezien als een rembeweging. Dit wordt gemeten om zo de impact van het
remmen te kunnen zien. Wanneer er vaak door meerdere auto’s geremd moet worden is het
drukker op de toe- of afrit van een rotonde dan waar dat minder vaak geregistreerd wordt.
Dit draagt bij aan het begrijpen van de impact van de conflicten. Het gedrag is kwantitatief
beschreven door het te beoordelen aan de hand van tabel 2-C. De ingevulde formulieren zijn
terug te vinden in bijlage 6.
Tabel 2-C Meetformulier bijna-ongevallen
Fietsers op oversteek met
auto’s

Fietsers op oversteek met
zwaar verkeer

Auto/zwaar verkeer moet
remmen voor fietser
Fietser moet remmen/ krijgt
geen voorrang
Meerdere autovoertuigen
moeten remmen voor fietser
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Naast het inventariseren van de conflicten is er een overzicht gemaakt van de intensiteit van
het verkeer op de betreffende tak. Op deze manier kan gezocht worden naar het verband
tussen de intensiteit van het verkeer en de conflicten. Het zoeken naar de verbanden
gebeurt bij de data-analyse, dit valt te lezen in paragraaf 2.2.4. Naast dat de conflicten zijn
verzameld is er geteld wat de intensiteit is op de betreffende tak van de rotonde. Deze
informatie is nodig om te berekenen wat de blokkadekans is en om te berekenen wat de
capaciteit van de toerit is. Dit is op dezelfde tak gedaan als waarop de conflicten zijn
geïnventariseerd. Ook is er op elke rotonde een inventarisatie gemaakt van het aantal
verkeersongevallen dat in de periode van 2014 tot en met 2019 gebeurd is. Deze gegevens
zijn gedownload vanuit ViaStat (VIA, 2020).
2.2.4 Data-analyse
Bij de data-analyse is gezocht naar mogelijke verbanden tussen de ontwerpelementen, de
intensiteit van het wegverkeer en de hoeveelheid conflicten. Aan de hand van de formules
uit het handboek “Eenheid in rotondes” van het CROW worden de rotondes geanalyseerd
(CROW, 1998). Om erachter te komen wat de blokkadekans is, wordt de formule van
Siegloch gebruikt. Daarnaast staan er verschillende formules in het handboek die een beeld
geven van de invloed van de fietsers op de capaciteit van de toerit. Op het moment dat een
fietsoversteek bij een rotonde druk is daalt de capaciteit van de toerit. Dus door de formules
uit te voeren kan je stellen dat hoe lager de capaciteit van de toerit is hoe groter de invloed
van het fietsverkeer op de fietsoversteek is. De uitwerking van de formules is terug te vinden
in bijlage 7, 8 en 9.

De capaciteitsformule van Bovy
De formule van Bovy is een formule die ontwikkeld is in Zwitserland en gebaseerd is op
empirische gegevens. De resultaten lijken in Nederland goed te voldoen, maar een
uitgebreide validatiestudie is niet uitgevoerd (CROW, 1998). Om de invloed van de intensiteit
van het fietsverkeer te kunnen vergelijken, wordt er voor elke rotonde een intensiteit van
1200 pae per uur gebruikt. Dit omdat zo alleen de effecten van fietsverkeer op de capaciteit
van de toerit zichtbaar wordt. Als de daadwerkelijke intensiteit van het autoverkeer wordt
genomen is dit ook een factor die bepalend is voor de capaciteit van een rotonde. Het doel
van het onderzoek is niet om de capaciteit te bepalen, maar om juist de effecten van het
fietsverkeer op de capaciteit te bepalen. Een vergelijking tussen de capaciteit met
fietsverkeer en zonder fietsverkeer geeft de invloed aan die de fietser heeft. (Voor het
invullen van γ, β en α is gebruik gemaakt van het schema in bijlage 4.

Waarin:
γ

=

Invloed aantal stroken op de toerit

β

=

Invloed aantal rijstroken op de rotonde

α

=

Invloed van het afslaande verkeer

Q

=

Intensiteit afslaand verkeer (pae/h)

=

Intensiteit rotonde (pae/h)

=

Capaciteit toerit (pae/h)

af

Q
r

C
t
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Deze formule is gebruikt om de capaciteit van de toerit zonder fietsverkeer te berekenen.
Om de capaciteit van de toerit te bepalen met de invloed van fietsers zijn de volgende
formules gebruikt.

De oversteekformule van Siegloch
De theoretische benadering van de hoeveelheid conflicten wordt gedaan door te kijken naar
de blokkadekans. De blokkadekans geeft aan in hoeverre het autoverkeer de kans heeft om
geblokkeerd te worden door een overstekende fietser. Dit wordt gedaan door de formule
van Siegloch en Brilon toe te passen op de fietsoversteek. Met de formule van Siegloch
wordt de kans bepaald dat een toerit niet geblokkeerd is door een fietsers. Deze formule
geldt alleen wanneer er een rotonde is met een aanliggende fietsstrook, dus zonder
tussenberm van de rijbaan en het fietspad.
De variabelen die ingevoerd moeten worden zijn:

>
>

De hiaattijd van de fietsers
De hoeveelheid fietsers op de oversteek per seconde

Uit een extern onderzoek blijkt dat de hiaattijd van 3,3 seconden bij een fietsoversteek
zonder autoverkeer op de rotonde realistisch is, en 4,26 seconde als er wel autoverkeer op
de rotonde zit realistisch is. De hiaattijden hebben geen grote invloed op het onderzoek en
worden daarom niet per rotonde bepaald (Schepers & Voorham, 2010). Deze algemene
waarden zijn aangenomen en toegepast in dit onderzoek.
De formule ziet er als volgt uit.
ρ toerit = e -q

r

·t0

Met: t 0 = t kr xxxxxxxx
t

=

Minimale volgtijd toeritverkeer (s)

=

Nulhiaattijd t.o.v. fietsers (s)
= ondergrens kritisch hiaat

=

Gemiddeld kritisch hiaat t.o.v. fietsers (s)

=

Intensiteit fietsers op rotonde (fietsers/s)

=

Kans dat de toerit niet is geblokkeerd door fietsers

v

t
0

t
kr

q
r

Ρ
toerit

Vervolgens is de capaciteit die uit deze formule komt vergeleken met de uitkomst uit de
formules van Marlow & Maycock.

De oversteekformules van Marlow & Maycock
Een andere methode om de capaciteit van de toerit te bepalen is door de oversteekformules
van Marlow en Maycock toe te passen.
Doordat er verschillende methodes gebruikt zijn, wordt er een zo goed mogelijk beeld
gegeven van de capaciteit van de toerit op de onderzochte rotondes. Wanneer de capaciteit
zonder rekening te houden met de fietsers veel lager is dan de capaciteit zonder fietsers is
er sprake van een grote invloed van overstekende fietsers op de toerit.
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Toerit

Waarin:
t

=

Minimale volgtijd toeritverkeer (s)

=

Fietsoversteektijd (s)

=

Intensiteit fietsers (fietsers/s)

=

Capaciteit van de toerit uitsluitend t.g.v. de fietsoversteek (pae/s)

v

t
over

q
f

c
t,fiets

Waarin:
c

=

Capaciteit van de toerit uitsluitend t.g.v. de fietsoversteek (pae/s)

=

Capaciteit van de toerit zonder fietsoversteek (pae/h)

=

Verhoudingsgetal

t,fiets

C
t

R
r

Als R r ≤ 1 is deze berekening niet geldig. Als R r > 1, dan kan de berekening voortgezet worden.

Waarin:
t

=

Minimale volgtijd toeritverkeer (s)

=

Fietsoversteektijd (s)

=

Intensiteit fietsers (fietsers/s)

=

Capaciteit van de toerit uitsluitend t.g.v. de fietsoversteek (pae/s)

=

Virtuele capaciteit van de toerit uitsluitend t.g.v. de fietsoversteek (pae/s)

v

t
over

q
f

c
t,fiets

c
t,virtueel

Waarin:
c

=

Virtuele capaciteit van de toerit uitsluitend t.g.v. de fietsoversteek (pae/h)

=

Capaciteit van de toerit zonder fietsoversteek (pae/h)

=

Verhoudingsgetal

t,virtueel

C
t

R
v

Formule: C t,gereduceerd = Ct . M
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Als laatste wordt de capaciteit volgens Marlow en Maycock vergeleken met die volgens Bovy.
De factor waarin dit verschilt geeft aan in hoeverre er sprake is van een verminderde
capaciteit op de toerit van een rotonde.
In het onderzoek wordt gesteld dat de invloed van het fietsverkeer te bepalen is door de
capaciteit volgens de formules van Marlow en Maycock te delen door de capaciteit volgens
de formule van Bovy.
Deze gegevens geven input over het effect van het fietsverkeer op de capaciteit van de toerit
van een rotonde. Wanneer er veel fietsers oversteken zal de toerit van een rotonde minder
verkeer door kunnen laten. Om deze methodiek te verduidelijken is er een voorbeeld
opgesteld met fictieve gegevens.

Voorbeeld casus
> Een oversteek bedient 120 fietsers per uur
> Op de rotonde bevindt zich 1200 pae per uur aan wegverkeer
> Op de afrit rijdt 400 pae per uur
> Fietsoversteektijd van 2,6 seconde
> Minimale volgtijd toeritverkeer van 2,5 seconde
> Minimale volgtijd afritverkeer van 1,8 seconde
Uit de formule van Bovy blijkt dat de toerit 415,56 pae per uur aan capaciteit heeft.
Uit de formule van Siegloch blijkt dat er in dit geval 90% kans is dat de toerit niet
geblokkeerd is bij een hiaattijd van 3,3 seconde. En 87% bij een hiaattijd van 4,26. Door
deze kans dat het niet geblokkeerd is te vermenigvuldigen met de capaciteit. Dat is
415,55*90%=372,27 pae per uur.
Om de capaciteit te berekenen met een vrijliggend fietspad worden de formules van
Marlow en Maycock gebruikt. Hieruit blijkt dat de capaciteit volgens Marlow en Maycock
413,65 pae per uur is. Om vervolgens de invloed van het fietsverkeer te berekenen wordt
de pae per uur volgens Marlow en Maycock vergeleken met die volgens Bovy.
Invloed van het fietsverkeer = 415,55/413,65=0,995. Vervolgens wordt het verschil met
het getal 1 berekend. Wat in dit geval neerkomt op 0,005. Dit wordt omgerekend naar een
percentage en dat betekent dat er 0,5% invloed is van het fietsverkeer op de capaciteit
van de toerit.
De invloed van 120 fietsers per uur op een willekeurige rotonde is in dit geval dus nihil.
Stel dat er op deze rotonde een fietsintensiteit van 600 fietsers per uur was geweest dan
was de invloed uitgekomen op 0,938. Dat betekent dat er in dit geval een invloed zou zijn
van 6,2% op de capaciteit van de toerit.

Verbanden tussen blokkadekans, rembewegingen en ontwerpelementen
Voor het vinden van het verband van deelvraag 3: “Is er een relatie tussen de blokkadekans
en het aantal bijna-ongevallen?” zijn twee interval/ratio variabelen onderzocht. Bij het
zoeken naar een verband tussen twee interval/ratio variabelen wordt Pearson’s
productmoment-correlatiecoëfficiënt gebruikt (Baarda, Dijkum, & Goede, 2014).
Om de frequentievraag van deelvraag 4: “In hoeverre is bij de bijna-ongevallen sprake van
menselijk falen en wat zegt dit voor mogelijke verbeteringen aan de rotonde?” wordt gezocht
naar het aantal bijna-ongevallen waarin menselijk falen de oorzaak van is. Hiermee wordt
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bepaald in welke mate de mens zelf verantwoordelijk is voor het bijna-ongeval en in welke
mate er dus invloed is van de omgeving.
Vervolgens wordt er gezocht naar verbanden tussen de ontwerpelementen van de rotonde
en de hoeveelheid bijna-ongevallen waar de mens geen invloed op heeft. Dit verband is ook
met Pearson’s productmoment-correlatiecoëfficiënt bepaald.
2.2.5 Interview
Er is een tweetal interviews gehouden met twee verschillende experts op het gebied van
verkeerskunde. Er is een interview uitgevoerd met Tim Dragtstra, hij is verkeerskundige bij
de gemeente Enschede. Hij houdt zich vanuit die functie bezig met de verkeersveiligheid op
beide onderzochte locaties in de gemeente Enschede. Er is een interview gehouden om de
onderzoeksresultaten te valideren en om antwoord te geven op de vraag welke
aanbevelingen er gedaan kunnen worden voor verkeerskundigen bij de gemeenten.
Een tweede interview is gehouden met Erik Fikkert van het ROV-Oost. Het ROV-Oost is een
organisatie die zich inzet voor de verkeersveiligheid in Oost-Nederland. Hij is gespecialiseerd
in de verkeersveiligheid voor de fietsers. Het interview met hem had als doel om te
verdiepen in de materie van verkeersveiligheid in Nederland.
2.2.6 Expertsessie
De laatste methode die is gebruikt is die van een expertsessie. Er is een online expertsessie
gehouden met de ontwerpafdeling van Bonotraffics. Deze groep houdt zich vanuit de
organisatie Bonotraffics bezig met het ontwerpen van verschillende straten en wegen. Zo
worden er ook rotondes ontworpen. Er werd ingegaan op de wijze waarop de ontwerpers
stilstaan bij het ontwerpen van een rotonde. Er werd besproken wat belangrijk is bij het
ontwerpen, gaat het dan om de beschikbare openbare ruimte of is de verkeersveiligheid
belangrijker? Het doel van de expertsessie was om het onderzoek te valideren zodat wat er
onderzocht is voldoende aansluit bij wat ontwerpers nodig hebben bij het ontwerpen van
rotondes.

2.3 Onderzoeksverloop
In dit paragraaf wordt ingegaan op het onderzoek en hoe deze verlopen is, hier wordt nader
toegelicht op de wijze waarop de data verzameld is.
2.3.1 Literatuurstudie
Voor de literatuurstudie is veel gebruik gemaakt van het onderzoek dat uitgevoerd is door
DTV Consultancy. Dit onderzoek gaat over de invloed van ontwerpelementen op de
verkeersveiligheid op rotondes. Dit document heeft als basis gediend om de eerste
deelvraag over theoretisch kritische ontwerpelementen te beantwoorden. De punten die
naar voren zijn gekomen vanuit dat onderzoek worden meegenomen in dit onderzoek.
2.3.2 Kruispunt analyse
Voor het onderzoek is een observatie gedaan naar conflicten op zes verschillende rotondes.
Er zijn in Leusden, Enschede en Zwolle per stad twee rotondes gekozen die voldoen aan het
kader. Het belangrijkste element was dat er een vrijliggend fietspad aanwezig moest zijn op
de rotonde. Op 5 van de 6 rotondes is er een vrijliggend fietspad wat helemaal rond loopt,
en op één is er op 2 van de 3 takken een vrijliggende fietsoversteek aanwezig en loopt het
fietspad dus niet geheel rond.
De analyse is erop gericht om inzicht te krijgen in de verschillende ontwerpelementen per
rotonde. De analyse is uitgevoerd door middel van Cyclomedia Streetsmart. Dit is een
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vergelijkbaar programma aan Google Streetview, maar heeft als voordeel dat de kwaliteit
van de beelden veel hoger is. Dit zorgt ervoor dat er nauwkeurige metingen gedaan zijn.
2.3.3 Conflictobservatie
In eerste instantie was het de bedoeling om op acht verschillende rotondes camera’s te
plaatsen. Echter werd er door de gemeente Groningen en Utrecht geen medewerking
verleend in verband met de privacywetgeving. Om die reden is er gekozen om een extra
rotonde in Leusden toe te voegen aan de lijst.
Voor het onderzoek is er gekozen om van elke rotonde een tak in beeld te brengen en te
analyseren. Er valt met het analyseren van een enkele tak voor een groot deel wat te zeggen
over de gehele rotonde. Dit heeft te maken met het feit dat de locatie specifieke
ontwerpkenmerken op vrijwel alle takken gelijk is. Het heeft daardoor minder effect om
meerdere takken van een rotonde te onderzoeken. In plaats daarvan is er gekozen om het
onderzoek op verschillende rotondes uit te voeren. Dit vergroot de diversiteit van de
resultaten.
De conflictobservatie heeft op elke rotonde plaatsgevonden op een dinsdag of een
donderdag van 14:00 tot 15:00. In onderstaande tabel staat een overzicht van de datum dat
de observatie is uitgevoerd per rotonde. Er is voor een dal moment gekozen omdat er op die
momenten een rustiger verkeersbeeld is. Dit is een moment dat er niet een constante
stroom aan auto en fietsverkeer is. Op het moment dat er wel een constante stroom aan
verkeer is, worden er geen conflicten waargenomen aangezien er file gereden wordt. In het
dal moment is er meer kans dat er onverwacht een fietser oversteekt.
Tabel 2-D Overzicht observatiemomenten
Rotonde

Datum – tijd

Enschede 1
Enschede 2
Leusden 1
Leusden 2
Zwolle 1
Zwolle 2

Donderdag 29 oktober 2020 – 14:00-15:00
Donderdag 29 oktober 2020 – 14:00-15:00
Dinsdag 3 november 2020 – 14:00-15:00
Dinsdag 3 november 2020 – 14:00-15:00
Donderdag 19 november 2020 – 14:00-15:00
Donderdag 19 november 2020 – 14:00-15:00

De gekozen momenten bevinden zich midden in de corona-crisis. Hierdoor was het moeilijk
om een betrouwbaar verkeersbeeld te verkrijgen. Er is gekozen om het onderzoek wel uit te
voeren met als kanttekening dat er mogelijk een afwijking in de daadwerkelijke
verkeersintensiteiten zal zijn.
De conflictobservatie houdt in dat er een beeld is geschetst van de intensiteit op de gekozen
toe- en afrit, evenals de intensiteit van de fietsers op de fietsoversteek. Vervolgens is er
geobserveerd in hoeverre de automobilisten moeten remmen voor een overstekende
fietser. Ditzelfde is gedaan voor het aantal keer dat een fietser geen voorrang kreeg van de
auto. Er is daarin ook onderscheid gemaakt in autoverkeer en in zwaar-verkeer. Daarin moet
worden vermeld dat een voertuig onder de categorie zwaar-verkeer gerekend werd op het
moment dat het voertuig groter was dan een bestelbus. Een motorfiets werd altijd gerekend
tot het autoverkeer.
Er werd een overzicht gemaakt van de historische data van verkeersongevallen in ViaStat.
Daarbij werd gelet op alle verkeersongevallen in een periode van 2014-2019. Er werd
gezocht naar flank-ongevallen en kop-staartbotsingen. Het gaat alleen om de flankongevallen die een relatie hebben met een fiets. Bij kop-staartongevallen ging het om
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ongevallen tussen motorvoertuigen. Dit omdat dat een teken kan zijn dat het te druk is, een
kop-staartongeval kan gebeuren doordat een auto bij een andere auto achterop rijdt omdat
deze onverwacht moet remmen, bijvoorbeeld voor een overstekende fietser. Via de
gemeente Enschede zijn de ViaStat-data van zowel Zwolle als Enschede verkregen. Via de
gemeente Leusden zijn de ViaStat-data van de rotondes in Leusden verkregen.
Vervolgens werden de verzamelde data in een overzicht geplaatst om de blokkadekans en
de capaciteit van de toerit te berekenen. Hoe dit is verlopen valt te lezen in sub paragraaf
2.3.4 Data-analyse.
2.3.4 Data-analyse
De gevonden data uit de kruispuntanalyse en de conflictobservatie zijn verder geanalyseerd.
Dit is gedaan door de data in SPSS te verwerken. Het is hierin mogelijk om gedetailleerd te
zoeken naar verbanden.
Er is gezocht naar het verband tussen de blokkadekans van de toerit van rotondes en de
hoeveelheid bijna-ongevallen die er geconstateerd zijn bij de conflictobservatie. Er is hier
gezocht naar een verband door middel van het maken van spreidingsdiagrammen. Als er
sprake is van een lineair verband zal dit aangegeven staan doordat de R groter is dan 0,75 of
kleiner dan -0,75.
Vervolgens is er in een correlatietabel gezocht naar verbanden tussen aan de ene kant de
ontwerpelementen en aan de andere kant de bijna-ongevallen en de blokkadekans.
Wanneer de Pearson correlatiecoëfficiënt hoger dan 0,75 of kleiner dan -0,75 is wordt er een
verband waargenomen. Er is van elk verband getoetst of dit een significant verband is.
Wanneer een verband significant is moet de significantie waarde onder de 0,05 zijn.
2.3.5 Interview
Er is in het onderzoek een tweetal interviews gehouden. Deze interviews hadden als doel om
meer verdieping op het onderwerp te creëren en om mogelijke aanbevelingen vanuit het
werkveld te verkrijgen.
Het eerste interview dat gehouden is was met Tim Dragtstra. Hij is een verkeerskundig
medewerker in de gemeente Enschede. Hij is in wat ze bij de gemeente noemen “stadsdeel
verkeerskundige” van Enschede-oost. In zijn werk is hij ook verantwoordelijk voor de
rotonde Keppelerdijk, Enschede. In het interview is met name ingegaan op de rotonde en in
hoeverre deze als onveilig wordt aangegeven. Hier is gesproken over het beperkte zicht dat
er is op de rotonde, dit komt door een geluidswal die aan de westkant van de rotonde zit.
Het verslag van het interview met Tim Dragtstra valt te lezen in bijlage 1.
Het tweede interview dat heeft plaatsgevonden was met Erik Fikkert van het ROV-Oost.
Naast dat hij bij het ROV-Oost werkt is hij ook werkzaam voor de provincie Gelderland. Het
interview wat met hem gehouden is ging meer over het verkeersveiligheidsbeleid van de
provincie en meer in het algemeen.
Erik is bij het ROV-Oost in het verleden actief geweest als adviseur fiets. Vanuit deze rol is er
met hem gesproken over de verkeersveiligheid van fietsers in het algemeen en de
verkeersveiligheid op rotondes. Daarnaast is er met hem gesproken over het proactieve
beleid van de provincie Gelderland en op welke wijze er gewerkt wordt om te voldoen aan
het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (Ministerie van I en W, 2018). Het verslag van het
interview met Erik Fikkert valt te lezen in bijlage 2.
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2.3.6 Expertsessie
Het onderzoek is met name gericht op het inzicht geven in de gevolgen van bepaalde
ontwerpkeuzes door ontwerpers bij de gemeenten of bij adviesbureaus. Om het onderzoek
te toetsen is er een expertsessie gehouden met de ontwerpafdeling van het verkeerskundig
bureau Bonotraffics. Bij Bonotraffics werkt een groot deel van de ontwerpers voor
gemeenten via een detachering. Er wordt elke twee maanden een ontwerpersoverleg
gepland waarin de mogelijkheid is om een casus in te brengen. In dit geval is er door Timon
van Pijkeren een presentatie gehouden waarin geprobeerd is om interactie te creëren die
input moet geven voor het onderzoek. Bij het ontwerpersoverleg waren de volgende
personen aanwezig.
Tabel 2-E Deelnemers Expertsessie
Naam
Timon van Pijkeren
Michael van Andel
Marnix Smit
Sido Visser
Wilco van Turennout
Nick Beusink
Kevin Meiland
Niek van der Werf
Frank Wieringa
Roelof-Jan Pierik
Leander Hepp

Organisatie
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Gemeente Leusden

Functie
Onderzoeker
Verkeerskundige
Verkeerskundige
Verkeerskundige
Verkeerskundige
Stagiair
Verkeerskundige
Stagiair
Verkeerskundige
Verkeerskundige
Verkeerskundige

Gedurende de expertsessie viel op dat de genomen stappen en getrokken conclusies op
basis van de bijna-ongevallen en de ontwerpelementen aansloten bij de gedachtegang van
de ontwerpers. Er werd geconcludeerd dat vooral het gebrek aan ruimte vaak een rol speelt
bij het ontwerpen en dat de verkeersveiligheid vaak pas in een later stadium wordt
beoordeeld. Het volledige verslag van de expertsessie valt te lezen in bijlage 3.
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3 Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Dit wordt gedaan
op volgorde van de deelvragen. Er wordt eerst ingegaan op de theoretisch kritische
ontwerpelementen. Deze aspecten worden vervolgens in paragraaf twee getoetst op de
gekozen rotondes in Enschede, Leusden en Zwolle. Vervolgens wordt gezocht naar een
verband tussen ontwerpelementen en de verkeersintensiteit.

3.1 Kritische ontwerpelementen
In deze paragraaf wordt gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Welke ontwerpelementen
van een rotonde hebben een direct effect op de verkeersveiligheid?’ Dus op het moment dat
deze elementen aangepast worden heeft dit een gevolg voor de verkeersveiligheid. Dit
wordt theoretisch benaderd om het vervolgens in de praktijk te toetsen.
Uit onderzoek van DTV Consultancy (DTV Consultancy, 2019) blijkt dat er een significant
verband is tussen de ontwerpelementen en de verkeersveiligheid. Er is door middel van een
verkennend onderzoek over 93 rotondes binnen de bebouwde kom een overzicht gemaakt
van de verschillen. Een van de zaken die opviel aan de rotondes was dat er geen twee
rotondes hetzelfde zijn. Dit blijkt ook uit een overzicht van luchtfoto’s die in het rapport
staat.

3.1 Diversiteit in rotondes (DTV Consultancy, 2019)
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Doordat er zoveel diversiteit in rotondes is aangetroffen is de vraag ontstaan wat dan de
beste oplossing is. Welke verschijningsvorm geeft de meeste verkeersveiligheid? Uit het
onderzoek is gebleken dat zowel de straal van een rotonde als de afstand van de
tussenberm op het fietspad en de rijbaan van invloed zijn op de verkeersveiligheid.
Er wordt gesteld dat hoe groter de straal van de rotonde is, hoe groter de verkeersveiligheid
is. Daarnaast wordt er gesteld dat de tussenberm tussen de rijbaan en het fietspad van
invloed is op de verkeersveiligheid. Hoe groter de afstand, hoe groter het aantal ongevallen.
Hierbij moeten wel de excessen worden weggelaten.
Daarnaast zijn van de overige ontwerpelementen verbanden gezocht. Er zijn daar geen
significante verbanden aangetroffen, dit komt mede door de beperking van een steekproef.
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van een steekproef van 93 van de ruim 2400 rotondes
binnen de bebouwde kom in Nederland. Was de steekproef groter geweest dan was er
mogelijk wel een significant verband aangetroffen. Ook is het mogelijk dat een andere factor
bepalend is voor het al dan niet aanwezig zijn van een verband. Zo zou bijvoorbeeld de
snelheid van het verkeer van invloed kunnen zijn, of de intensiteit van auto- en fietsverkeer.
In de volgende paragraaf wordt onderzocht welke aspecten er een verband hebben met de
intensiteit van het auto- en fietsverkeer.

3.2 Kruispunt-analyse
In deze paragraaf worden de rotondes geanalyseerd. Dit houdt in dat er ingegaan wordt op
de praktische aspecten die bijdragen aan de verkeersveiligheid. Hierbij wordt gekeken naar:

>
>
>
>

Plaatsgebonden specifieke ontwerpelementen;
De locatie specifieke blokkadekans;
Aantal bijna-ongevallen op een rotonde waarbij fietsers in de voorrangsituatie verkeren;
Het aantal ongevallen dat in het verleden heeft plaatsgevonden.

3.2.1 Plaatsgebonden specifieke ontwerpelementen
Er is per rotonde een overzicht gemaakt van de ontwerpelementen. De ontwerpelementen
zijn geïnventariseerd om het onderscheid tussen de rotondes weer te geven. Op deze wijze
zal in het vervolg van het onderzoek onderscheid tussen de verschillende ontwerpen
getoond worden. De volledige lijst met ontwerpelementen is terug te lezen in bijlage 5. In
Tabel 3-A vind u een gedeeltelijk overzicht van de ontwerpelementen per rotonde.
Tabel 3-A Gedeeltelijk overzicht ontwerpelementen
Rotonde
Aantal takken
Straal rotonde (in meters)
Straal middeneiland inc.
rammelstrook (in meters)
Straal middeneiland exc.
rammelstrook (in meters)
Breedte rijstrook B (in
meters)
Tussenberm rijbaan
fietspad minimaal (in
meters)

Enschede
1

Enschede
2

Leusden
1

Leusden
2

Zwolle 1

Zwolle 2

4

4

4

3

4

4

15

15

14

14

20

16

10

10

8

8

15

11

7

8,2

6

6

13

9,5

5

5

6

6

5

5

4,6

5

8,4

7

4,5

4,4
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Rotonde
Tussenberm rijbaan
fietspad maximaal (in
meters)
Beslispunt b3 minimaal (in
meters)
Beslispunt b3 maximaal (in
meters)
Fietsers uit onverwachte
hoek?
Breedte fietspad b2
minimaal (in meters)
Breedte fietspad b2
maximaal (in meters)
Opstelruimte L minimaal
(in meters)
Opstelruimte L maximaal
(in meters)
Rijrichtingscheiding
minimaal (in meters)
Rijrichtingscheiding
maximaal (in meters)
Afstand fietsvoetgangeroversteek
minimaal (in meters)
Afstand fietsvoetgangeroversteek
maximaal (in meters)
Fietsoversteken rood
Aansluithoeken
Doorzicht
Fietspad is rond

Enschede
1

Enschede
2

Leusden
1

Leusden
2

Zwolle 1

Zwolle 2

4,9

5

8,6

15,5

5

5,3

4,6

5

5,4

4,7

2,6

2,3

4,9

11

6,8

11

8,2

6,3

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

2,4

2,6

2,8

3,5

2,3

2,5

2,6

5

3,1

3,5

2,6

2,5

6,2

6,2

6,3

12,4

5

5

6,5

6,5

6,5

12,4

5

5

2,5

2,4

2,3

2

2,5

3

2,5

2,5

2,5

2,5

7

4

7,8

9,8

7,7

8

7,5

7,6

7,8

10,5

8,3

8

7,6

8,8

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Bijna haaks

Haaks

Haaks

Haaks

Haaks

Haaks

Weinig

Weinig

Geen

Veel

Weinig

Veel

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

3.2.2 De locatie specifieke blokkadekans
Elke rotonde heeft zijn eigen kenmerken en intensiteit. Op basis van de fietsintensiteit is er
berekend in hoeverre automobilisten de kans hebben om geblokkeerd te worden door de
fietser. Deze blokkadekans is berekend doormiddel van de formule van Siegloch.
Tabel 3-B Kans dat een fietsoversteek geblokkeerd wordt door een fietser (Formule van Siegloch)
Rotonde
Kans dat een oversteek geblokkeerd
wordt min
Kans dat een oversteek geblokkeerd
wordt max

Enschede
1

Enschede
2

Leusden
1

Leusden
2

Zwolle
1

Zwolle
2

21%

7%

3%

8%

8%

15%

26%

8%

3%

10%

10%

19%

In tabel 3-B is zichtbaar dat er bij de rotonde genaamd Enschede 1 een kans van 21% tot
26% kans is dat de oversteek geblokkeerd is door een fietser. Dit is samen met rotonde
Zwolle 2, waar een blokkadekans van 15% - 19% is, een drukke rotonde wat het fietsverkeer
betreft. De verschillen in de blokkadekans worden vooral veroorzaakt door het verschil in
intensiteit. Elke aanrijdende auto zal ongeveer 1 op de 5 keer moeten remmen voor een
overstekende fietser. Dit is alleen het geval als de fietsers gelijkmatig verdeeld over het uur
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de fietsoversteek gebruiken. Wanneer er gegroepeerd gebruik wordt gemaakt zal er in de
praktijk een lager aantal blokkades zijn dan dat er in de tabel staat aangegeven. Dit
gegroepeerd fietsen zou op een rotonde in de buurt van scholen bijvoorbeeld vaker kunnen
gebeuren omdat scholieren hier vaker samen met een ouder of samen met vrienden fietsen.
3.2.3 Aantal bijna-ongevallen op een rotonde
Op elke rotonde is het aantal bijna-ongevallen opgeteld.
Tabel 3-C Aantal bijna-ongevallen per rotonde
Rotonde
Auto remt voor fietser
Zwaar verkeer remt voor
fietser
Fietser krijgt geen voorrang
op autoverkeer
Fietser krijgt geen voorrang
op zwaar verkeer
Meerdere voertuigen
remmen

Enschede 1

Enschede 2

Leusden 1

Leusden 2

Zwolle 1

Zwolle 2

92

47

8

36

63

105

4

1

0

5

5

3

0

1

0

1

1

8

6

0

0

0

0

0

34

19

4

10

29

50

Wat opvalt wanneer gekeken wordt naar de bijna-ongevallen in tabel 3-C is dat zowel
rotonde Enschede 1 en rotonde Zwolle 2 een groot aantal conflicten telt. In de meeste
gevallen gaat het om het remmen om voorrang te verlenen zonder dat daarbij een risico
voor de fietser is waargenomen. In enkele gevallen is er door voertuigen geen voorrang
verleend. Bij Enschede 1 ging dit vooral om zwaar verkeer dat geen voorrang verleend heeft.
Bij Zwolle 2 ging dit om autoverkeer dat geen voorrang heeft verleend.
3.2.4 Het aantal ongevallen dat er in het verleden heeft plaatsgevonden
Het aantal conflicten dat op een rotonde gebeurd is, wordt vergeleken met het aantal
ongevallen dat in het verleden (2014-2019) heeft plaatsgevonden.
Tabel 3-D Ongevallen per rotonde (2014-2019)
Rotonde
Flank ongeval
Kop-staart ongeval
Eenzijdig ongeval
Onbekend
Totaal

Enschede 1

Enschede 2

Leusden 1

Leusden 2

Zwolle 1

Zwolle 2

9
7
1
1
18

15
7
0
2
24

1
0
1
0
2

3
0
0
0
3

2
0
0
0
2

8
4
2
3
17

In tabel 3-D is een duidelijke tweedeling te zien wat het aantal historische ongevallen betreft.
Hier gaat het in op de rotondes in Enschede en Zwolle 2 gebeuren meer ongevallen dan op
de rotondes in Leusden en Zwolle 1. Het valt op dat er in Enschede relatief minder conflicten
voorkomen maar dat er in het verleden wel veel ongevallen hebben plaats- gevonden.
3.2.5 Analyse per rotonde
De gevonden informatie is per rotonde toegelicht en geanalyseerd. Hierbij zijn opvallende
zaken benoemd en kunt u een overzichtsfoto terugvinden van de rotonde.
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Enschede 1
> Locatie: Keppelerdijk, Oostweg,
Enschede
Afbeelding: (Cyclomedia, 2020)
De rotonde aan de Keppelerdijk en de
Oostweg in Enschede is een rotonde die
aan de rand van de stad ligt. De rotonde
ligt in het netwerk van toegangswegen
tot de binnenstad van Enschede. De weg
wordt voornamelijk bereden door
weggebruikers die van Enschede naar de
N35 willen rijden en andersom. Er zit
relatief veel fietsverkeer op de rotonde
doordat de rotonde ook deel uitmaakt
van een doorgaande fietsroute van het
oosten van Enschede richting het
centrum. Met een straal van 15 meter en
een afstand van de tussenberm van de rijbaan en het fietspad van 4,6 tot 4,9 meter is deze
rotonde volgens de richtlijnen van het CROW ontworpen. Door de hoge intensiteit van het
fietsverkeer is er op de zuidelijke tak een kans van 21% tot 26% dat de oversteek
geblokkeerd wordt door een fietser. Dit is relatief hoog en zorgt ervoor dat de capaciteit van
de toerit met 4% afneemt (van 391,61 pae per uur naar 377 pae per uur). Dit verhoogt de
kans op wachtrijen die groter dan de opstelruimte op de toerit zijn, die kans is 14% volgens
de formule van Marlow en Maycock. In een uur tijd (van 14:00 tot 15:00 op een gemiddelde
dag) zijn er 96 rembewegingen gemeten waarin in 34 gevallen meerdere voertuigen
moesten remmen, dit vergroot de kans op wachtrijen. Daarnaast zijn er op de rotonde 18
ongevallen geregistreerd waarvan 7 kop-staartongevallen. Deze ongevallen kunnen
gekoppeld worden aan de wachtrijen die ontstaan. Wanneer er veel wachtrijen ontstaan is
de kans op een kop-staartongeval groter. Wat betreft de fietsers gebeuren er 7
flankongevallen, daarmee zou gesteld kunnen worden dat deze rotonde relatief minder
veilig is dan andere rotondes.

Enschede 2
> Locatie: Knalhutteweg, Vlierstraat,
Enschede
Afbeelding: (Cyclomedia, 2020)
De rotonde aan de Knalhutteweg en de
Vlierstraat in Enschede is een rotonde die
in de stad ligt. De rotonde verbindt
Enschede-Zuid met het centrum van
Enschede. De weg wordt voornamelijk
bereden door weggebruikers die van
stadsdeel zuid naar het centrum willen
rijden en andersom. Met een straal van
15 meter en een afstand van de
tussenberm van de rijbaan en het
fietspad van 5 meter is deze rotonde
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volgens de richtlijnen van het CROW ontworpen. De intensiteit van het fietsverkeer is relatief
laag, waardoor er op de zuidelijke tak een kans van 7% tot 8% is dat de oversteek
geblokkeerd wordt door een fietser. Dit is relatief laag en zorgt ervoor dat de capaciteit van
de toerit nauwelijks afneemt (van 453,19 pae per uur naar 451,49 pae per uur). Er is
daardoor weinig kans op wachtrijen. In een uur tijd (van 14:00 tot 15:00 op een gemiddelde
dag) zijn er 48 rembewegingen gemeten waarin in 19 gevallen meerdere voertuigen
moesten remmen. Daarnaast zijn er op de rotonde 24 ongevallen geregistreerd waarvan 7
kop staart ongevallen. Dit is relatief veel vergeleken met het aantal rembewegingen dat hier
heeft plaatsgevonden en de hoeveelheid wachtrijen die hier zijn ontstaan. Er zijn hier veel
flankongevallen waargenomen wat erop kan wijzen dat de rotonde onveiliger is in
vergelijking met andere rotondes. Zeker gezien het relatief lage aantal fietsers.

Leusden 1
> Locatie: Burgemeester van der
Postlaan, Clarenburg, Leusden
Afbeelding: (Cyclomedia, 2020)
De rotonde aan de Burgemeester van
der Postlaan en Clarenburg in Leusden is
een rotonde die aan de rand van de stad
ligt. De weg wordt voornamelijk bereden
door weggebruikers die van het zuiden
naar het centrum willen rijden en
andersom. Met een straal van 14 meter
en een afstand van de tussenberm van
de rijbaan en het fietspad van 8,4 tot en
met 8,6 meter is deze rotonde niet
volgens de richtlijnen van het CROW
ontworpen. De straal van de rotonde is
een meter te klein en de tussenberm is te
groot. Dit komt doordat dit een zogeheten carré rotonde is. Dat betekent dat het fietspad in
een vierkant rondom de rotonde ligt. De intensiteit van het fietsverkeer is laag waardoor er
op de noordelijke tak een kans van 3% is dat de oversteek geblokkeerd wordt door een
fietser. Dit is laag en zorgt ervoor dat de capaciteit van de toerit nauwelijks afneemt (van
454,62 pae per uur naar 453,99 pae per uur). Er is daardoor weinig kans op wachtrijen. In
een uur tijd (van 14:00 tot 15:00) op de onderzoeksdag zijn er 8 rembewegingen gemeten
waarin in 4 gevallen meerdere voertuigen moesten remmen. Daarnaast zijn er op de
rotonde slechts 2 ongevallen geregistreerd waarvan geen kop-staartongevallen. Er is
daarnaast maar 1 flankongeval geweest wat erop wijst dat deze rotonde niet onveilig is.
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Leusden 2
> Locatie: Middenweg, Noorderinslag,
Leusden
Afbeelding: (Cyclomedia, 2020)
De rotonde aan de Middenweg en de
Noorderinslag in Leusden is een rotonde
die meer in het centrum van de stad ligt.
De weg wordt voornamelijk bereden
door weggebruikers die van het zuiden
naar het centrum (richting het noorden)
willen rijden en andersom. Met een straal
van 14 meter en een afstand van de
tussenberm van de rijbaan en het
fietspad van 7 tot en met 15,5 meter is
deze rotonde niet volgens de richtlijnen
van het CROW ontworpen. De straal van
de rotonde is een meter te klein en de tussenberm is te groot. Dit komt doordat dit een
zogeheten carré rotonde is. Het fietspad ligt op deze rotonde niet rondom. De intensiteit van
het fietsverkeer is gemiddeld waardoor er op de noordelijke tak een kans van 8% tot 10% is
dat de oversteek geblokkeerd wordt door een fietser. Dit is gemiddeld en zorgt ervoor dat
de capaciteit van de toerit nauwelijks afneemt (van 444,95 pae per uur naar 441,71 pae per
uur). Er is daardoor weinig kans op wachtrijen. In een uur tijd (van 14:00 tot 15:00) op de
onderzoeksdag zijn er 41 rembewegingen gemeten waarin in 10 gevallen meerdere
voertuigen moesten remmen. Daarnaast zijn er op de rotonde slechts 3 ongevallen
geregistreerd waarvan geen kop-staartongevallen. Er zijn daarnaast maar 2 flankongevallen
geweest wat erop wijst dat deze rotonde veilig is.

Zwolle 1
> Locatie: Mastenbroekerallee,
Werkerlaan, Zwolle
Afbeelding: (Cyclomedia, 2020)
De rotonde aan de Mastenbroekerallee
en de Werkerlaan in Zwolle is een
rotonde die midden in een woonwijk ligt.
De weg wordt voornamelijk bereden
door weggebruikers die een bestemming
of herkomst in de wijk hebben. Met een
straal van 20 meter en een afstand van
de tussenberm van de rijbaan en het
fietspad van 4,5 tot en met 5 meter is
deze rotonde niet volgens de richtlijnen
van het CROW ontworpen. De straal van
de rotonde is 5 meter te groot, de
tussenberm is volgens richtlijn. De intensiteit van het fietsverkeer is gemiddeld waardoor er
op de westelijke tak een kans van 8% tot 10% is dat de oversteek geblokkeerd wordt door
een fietser. Dit is gemiddeld en zorgt ervoor dat de capaciteit van de toerit nauwelijks
afneemt (van 456,15 pae per uur naar 453,81 pae per uur). Er is daardoor weinig kans op
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wachtrijen. In een uur tijd (van 14:00 tot 15:00) op de onderzoeksdag zijn er 68
rembewegingen gemeten waarin in 29 gevallen meerdere voertuigen moesten remmen.
Daarnaast zijn er op de rotonde slechts 2 ongevallen geregistreerd waarvan geen kopstaartongevallen. Er zijn maar 2 flankongevallen geweest wat erop wijst dat deze rotonde
veilig is.

Zwolle 2
> Locatie: Pannenkoekendijk,
Burgemeester Roelenweg, Zwolle
Afbeelding: (Cyclomedia, 2020)
De rotonde aan de Pannenkoekendijk en
de Burgemeester Roelenweg in Zwolle is
een rotonde die dicht bij het centrum ligt.
De weg wordt voornamelijk bereden
door weggebruikers die een bestemming
of herkomst in het centrum of de
centrumschil hebben. De rotonde wordt
veel gebruikt door fietsers die vanuit
Zwolle-west en -noord naar het centrum
fietsen. Met een straal van 16 meter en
een afstand van de tussenberm van de
rijbaan en het fietspad van 4,4 tot en met
5,3 meter is deze rotonde niet volgens de
richtlijnen van het CROW ontworpen. De straal van de rotonde is 1 meter te groot, de
tussenberm is volgens richtlijn. De intensiteit van het fietsverkeer is relatief hoog waardoor
er op de zuidelijke tak een kans van 15% tot 19% is dat de oversteek geblokkeerd wordt door
een fietser. Dit is gemiddeld en zorgt ervoor dat de capaciteit van de toerit met 2% afneemt
(van 425,75 pae per uur naar 419,05 pae per uur). Er is daardoor kans op wachtrijen. In een
uur tijd (van 14:00 tot 15:00) op de onderzoeksdag zijn er 108 rembewegingen gemeten
waarin in 50 gevallen meerdere voertuigen moesten remmen. Daarnaast zijn er op de
rotonde 17 ongevallen geregistreerd waarvan 4 kop-staart- ongevallen. Er zijn daarnaast 8
flankongevallen geweest wat erop wijst dat deze rotonde in zekere mate onveilig is.

3.3 Relatie blokkadekans en bijna-ongevallen
Om te onderzoeken of er een relatie is tussen de blokkadekans en het aantal bijnaongevallen wordt er een spreidingsdiagram gemaakt tussen de kans dat een oversteek
geblokkeerd is en het totaal aantal voertuigen dat heeft moeten remmen voor een fietser.
Om tot deze verbanden te komen is er een spreidingsdiagram gemaakt in SPSS, met behulp
van een lineaire trendlijn is hier het verband gezocht.
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Verband tussen de blokkadekans en het aantal rembewegingen van het autoverkeer

3.2 Verband tussen blokkadekans en het aantal rembewegingen van het autoverkeer

In de grafiek is de kans dat een oversteek geblokkeerd wordt te vertalen naar het begrip
blokkadekans. De kans dat een oversteek geblokkeerd wordt is berekend doormiddel van de
formule van Siegloch. In het diagram is te zien dat bij een lage blokkadekans er minder
geremd moet worden voor overstekende fietsers. Wanneer de blokkadekans hoger wordt,
verschilt het in hoeverre er geremd moet worden voor fietsers. Bij de ene rotonde is hier
sprake van een groter aantal rembewegingen door het wegverkeer dan bij de andere. Dit
heeft er mee te maken dat er bij een hogere fietsintensiteit ook een grotere kans is dat er
dichter op de voorganger gefietst wordt. Dit is in dat geval dezelfde rembeweging die
uitgevoerd wordt door de automobilist.

Verband tussen de blokkadekans en het aantal fietsers wat geen voorrang krijgt

3.3 Verband tussen de blokkadekans en het aantal fietsers wat geen voorrang krijgt
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In de grafiek is de kans dat een oversteek geblokkeerd wordt te vertalen naar het begrip
blokkadekans. De kans dat een oversteek geblokkeerd wordt is berekend door middel van
de formule van Siegloch. In de grafiek is te zien dat bij een lage blokkadekans er minder vaak
geweigerd wordt voorrang te verlenen. Naarmate de kans dat een oversteek geblokkeerd
wordt toeneemt, neemt ook het aantal keren dat een fietser geen voorrang krijgt toe.

Conclusie
Op basis van deze beide correlaties kan worden gesteld dat er een verband is tussen de
blokkadekans en het aantal rembewegingen en dat er een verband is tussen de
blokkadekans en de hoeveelheid fietsers die geen voorrang krijgt. Dat betekent dat hoe
meer kans er is dat een oversteek geblokkeerd wordt hoe groter het aantal rembewegingen
is, en dat wanneer de intensiteit van de fietsers toeneemt er ook vaker geen voorrang wordt
gegeven door het autoverkeer. In deze zin zou je daarom kunnen aannemen dat een
verhoogde intensiteit bijdraagt aan een grotere verkeersonveiligheid. Beide verbanden zijn
niet significant aangetoond, daarvoor is de steekproef niet groot genoeg.

3.4 Relatie ontwerpelementen met aantal bijna-ongevallen en blokkadekans
Om tot een uitspraak te komen in welke mate ontwerpelementen een directe invloed
hebben op het aantal bijna-ongevallen en de blokkadekans wordt er een overzicht gemaakt
van elk ontwerpkenmerk met:

>
>
>
>

Totaal aantal voertuigen dat moet remmen voor een fietser
Totaal aantal voertuigen dat geen voorrang verleent aan de fietser
Kans dat een oversteek geblokkeerd wordt minimaal (hiaattijd 3,3)
Kans dat een oversteek geblokkeerd wordt maximaal (hiaattijd 4,26)

Op basis van deze kenmerken is er gezocht naar verbanden. Dit is gedaan met de Pearson
correlatiecoëfficiënt. Er is per ontwerpkenmerk een toets gemaakt. In tabel 3-E is af te lezen
wat de verbanden zijn. De gemarkeerde cellen geven aan waar de verbanden gevonden zijn.
Deze worden na de tabel toegelicht.
Tabel 3-E Overzicht correlatiecoëfficiënt
Correlatie

Straal rotonde
(in meters)

Totaal
voertuig moet
remmen voor
fietser
Pearson
Correlatie
Significantie
N

Breedte
rijstrook (in
meters)

Pearson
Correlatie
Significantie
N

Tussenberm
rijbaan fietspad
maximaal (in
oksel) (in
meters)

Pearson
Correlatie
Significantie

Tussenberm
rijbaan fietspad

Pearson
Correlatie

N

Totaal fietser
krijgt geen
voorrang

Kans dat een
oversteek
geblokkeerd
wordt min

Kans dat een
oversteek
geblokkeerd
wordt max

0,367

0,018

0,044

0,048

0,474

0,973

0,934

0,928

6

6

6

6

-0,774

-0,546

-0,578

-0,58

0,071

0,263

0,23

0,227

6

6

6

6

-0,508

-0,403

-0,367

-0,367

0,304

0,428

0,474

0,475

6

6

6

6

-,871*

-0,609

-0,663

-0,667
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Correlatie

Totaal
voertuig moet
remmen voor
fietser

minimaal (in
oksel) (in
meters)

Significantie

Beslispunt
maximaal (in
meters)

Pearson
Correlatie
Significantie

Breedte
fietspad
minimaal (in
meters)

Pearson
Correlatie
Significantie

Opstelruimte
minimaal (in
meters)

Pearson
Correlatie
Significantie

Rijrichtingscheiding
minimaal (in
meters)

Pearson
Correlatie
Significantie

Afstand fietsvoetgangeroversteek
minimaal (in
meters)

Pearson
Correlatie
Significantie

N

N

N

N

N

N

Totaal fietser
krijgt geen
voorrang

Kans dat een
oversteek
geblokkeerd
wordt min

Kans dat een
oversteek
geblokkeerd
wordt max

0,024

0,199

0,151

0,148

6

6

6

6

-0,475

-0,634

-0,608

-0,604

0,341

0,176

0,2

0,204

6

6

6

6

-0,529

-0,391

-0,386

-0,385

0,281

0,444

0,45

0,452

6

6

6

6

-0,38

-0,339

-0,205

-0,204

0,457

0,511

0,697

0,698

6

6

6

6

0,752

0,785

0,524

0,526

0,085

0,065

0,286

0,284

6

6

6

6

-0,231

-0,295

-0,251

-0,25

0,66

0,57

0,632

0,633

6

6

6

6

Breedte van de rijbaan
Er bestaat een relatie tussen de breedte van de rijbaan en het aantal keer dat een voertuig
heeft moeten remmen voor een voertuig. De coëfficiënt is hier -0,774 wat betekent dat hoe
breder de rijbaan is, hoe minder rembewegingen er hebben plaatsgevonden. Dit verband is
met 0,071 niet significant.
Afstand van de tussenberm met de rijbaan en het fietspad
Er bestaat een relatie tussen de afstand van de tussenberm met de rijbaan en het fietspad
met de hoeveelheid rembewegingen. De coëfficiënt is -0,871 wat betekent dat er een sterk
negatief verband is; hoe groter de afstand tussen de rijbaan en het fietspad hoe minder
voertuigen hebben moeten remmen. Dit verband is met 0,024 significant.
Rijrichting scheiding
Er bestaat een relatie tussen de breedte van de rijrichtingscheiding en de hoeveelheid
voertuigen die heeft moeten remmen voor overstekende fietsers (0,752), en er bestaat een
relatie tussen de breedte van de rijrichtingscheiding en het aantal keer dat een fietser geen
voorrang heeft gekregen (0,785). Beide relaties zijn niet significant aantoonbaar. De
significantie is met respectievelijk 0,085 en 0,065 hoger dan 0,05.
Tussen de ontwerpelementen en de blokkadekans is er geen enkel verband gevonden. Wel
is er een aantal ontwerpelementen kansrijk om een verband te vinden. In de grafiek zijn een
aantal verbanden te vinden die kleiner dan -0,6 of groter dan 0,6 zijn. Deze potentiele
verbanden kunnen in een vervolgonderzoek aan bod komen.
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Conclusie
Uit de metingen en berekeningen die zijn gedaan kan worden opgemaakt dat er geen relatie
is ten opzichte van ontwerpelementen en de blokkadekans. Van de ontwerpelementen is er
wel een aantal aspecten die bij kunnen dragen aan het aantal keren dat er geremd moet
worden voor fietsers. Hierbij is de afstand van de tussenberm op de rijbaan en het fietspad
van belang. Er is een verband gevonden tussen de maatvoering van beide
ontwerpelementen ten opzichte van het aantal keer dat er geremd moet worden voor een
fietser. Hierin valt op dat hoe groter de afstand van de tussenberm is hoe minder er geremd
hoeft te worden door voertuigen. Dit zou kunnen komen doordat de automobilisten een
verbeterd zicht hebben wanneer de afstand van de tussenberm groter is.
Daarnaast is er een verband gevonden tussen de breedte van de rijbaan en de hoeveelheid
rembewegingen die zijn geregistreerd. Een bredere rijbaan heeft tot gevolg dat er minder
geremd hoeft te worden. Dit zou kunnen komen doordat een bredere rijbaan de
automobilist rust geeft. Hierbij moet worden vermeld dat de variatie in de breedte van de
rijbanen beperkt is. Er zijn alleen rotondes onderzocht met een breedte van 5 meter of een
breedte van 6 meter. De kans dat dit op toeval berust is daarom erg groot.
En dan is er nog een verband gevonden tussen de breedte van de rijrichtingscheiding en de
hoeveelheid voertuigen die heeft moeten remmen voor overstekende fietsers. Hierin valt op
dat hoe breder de rijrichtingscheiding is, hoe minder rembewegingen er hebben
plaatsgevonden. Het zou daarom goed kunnen zijn dat een bredere rijbaanscheiding zorgt
voor een langere zichtafstand op de fietsers, waardoor fietsers minder onverwachts
aankomen en er beter geanticipeerd kan worden op dat wat er aankomt. Zo kan de
automobilist voorkomen dat er geremd moet worden.
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4 Conclusie
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Welke invloed hebben de
ontwerpelementen en de verkeersintensiteiten van auto en fiets, op de verkeersveiligheid
van rotondes binnen de bebouwde kom?’ Hiervoor is een kwantitatief onderzoek opgesteld
naar de verkeersintensiteiten, de ontwerpelementen van rotondes en de verkeersveiligheid.
Omdat verkeersveiligheid op basis van alleen ongevallengegevens te basaal is, is er gezocht
naar een alternatieve methode van het meten van verkeersveiligheid. Dit uit zich in het
aantal bijna-ongevallen dat plaatsvindt op een rotonde.
Uit theoretisch onderzoek is gebleken dat van de ontwerpelementen van rotondes binnen
de bebouwde kom, de straal en de afstand van de tussenberm van de rijbaan tot het
fietspad van invloed zijn op het aantal verkeersongevallen. In dit onderzoek is de
verkeersveiligheid van rotondes bepaald door middel van de blokkadekans en het aantal
bijna-ongevallen dat er plaats vindt op een rotonde. De bijna-ongevallen worden uitgedrukt
in het aantal conflicten dat er in een uur tijd is geweest.
In het onderzoek is gezocht naar het verband tussen de blokkadekans en het aantal
rembewegingen, en het aantal keer dat er geen voorrang verleend is door de automobilist.
Er blijkt verband te zijn tussen de blokkadekans en het aantal rembewegingen; en tussen de
blokkadekans en het aantal keer dat er geen voorrang verleend is. Dat betekent dat de
intensiteit van het fietsverkeer van invloed is op de verkeersveiligheid. Hoe hoger de
intensiteit van het fietsverkeer op de oversteek, hoe hoger de kans dat een oversteek
geblokkeerd wordt. Ook wordt er geconcludeerd dat hoe hoger de blokkadekans is, hoe
meer er geremd moet worden voor het overstekende fietsverkeer, ditzelfde geldt voor het
aantal keer dat er geen voorrang verleend wordt door de automobilist.
Uit de resultaten blijkt dat er geen verband is tussen de ontwerpelementen van een rotonde
en de blokkadekans. Er is wel een verband gevonden tussen de ontwerpelementen en het
aantal rembewegingen dat heeft plaatsgevonden op de toerit van een rotonde om een
fietser voorrang te geven. Het gaat hierbij om ontwerpelementen die het zicht van de
automobilist beïnvloeden. Zo is de tussenberm tussen de rijbaan en het fietspad van belang.
Wanneer de tussenberm breder wordt neemt het aantal rembewegingen af. Er is ook een
verband gevonden tussen de breedte van de rijbaan en het aantal rembewegingen. Hierover
valt echter weinig concreet te zeggen. De breedte van een rijbaan verschilt maar bij twee
rotondes. Een laatste verband dat is aangetroffen is de breedte van de rijbaanscheiding en
het aantal rembewegingen dat heeft plaatsgevonden. Hoe breder de rijbaanscheiding hoe
minder er geremd hoeft te worden voor overstekende fietsers. Ook hierin zou een bredere
rijbaan de automobilist meer rust en overzicht voor de automobilist kunnen geven,
waardoor er kan worden voorkomen dat er geremd hoeft te worden.
Uit dit kwantitatieve onderzoek is gebleken dat verkeersintensiteiten wel degelijk van invloed
zijn op de verkeersveiligheid. Hoe meer fietsverkeer er op een fietsoversteek bij een rotonde
is, hoe meer voertuigen moeten remmen en hoe vaker er geen voorrang verleend wordt
door de automobilist. Wat betreft de ontwerpelementen zijn de afstand van de tussenberm
op het fietspad en de rijbaan, de breedte van de rijbaan en de breedte van de
rijrichtingscheiding van invloed op de verkeersveiligheid.
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5 Discussie
Om aan te tonen wat de betrouwbaarheid en validiteit is van het onderzoek wordt het
onderzoek ter discussie gesteld. Er is een aantal beperkingen in het onderzoek naar voren
gekomen deze worden in dit hoofdstuk besproken.
In dit onderzoek is gezocht naar de verkeersveiligheid op rotondes binnen de bebouwde
kom. Van de ruim 2400 rotondes in Nederland zijn er slechts 6 aan bod gekomen in dit
onderzoek. Dit omdat het analyseren van rotondes door middel van camerabeelden
arbeidsintensief is, er is voor gekozen om de beelden te analyseren door de beelden
daadwerkelijk te bekijken. Dit heeft als gevolg gehad dat het zoeken naar een verband met
de correlatiecoëfficiënt van Pearson niet voldoende valide is. De voorwaarde om deze
coëfficiënt te gebruiken is dat er een steekproefgrootte van dertig rotondes moet zijn, dit
was echter niet haalbaar binnen de termijn van een half jaar dat het afstudeeronderzoek
duurt. Daarom kan worden gesteld dat bij een grotere steekproef in een vervolgonderzoek
de resultaten kunnen afwijken van de resultaten in dit onderzoek.
Het onderzoek heeft zich midden in de corona-crisis afgespeeld. Dat zou kunnen betekenen
dat de resultaten beïnvloed kunnen zijn. Dat betekent dat bij een herhaling van dit
onderzoek er een kleine kans is op een verschillend resultaat. De conclusie die getrokken is
kan niet worden gegeneraliseerd over alle rotondes binnen de bebouwde kom in Nederland.
Er is dan wel voor gekozen om verschillende rotonden binnen de bebouwde kom te
onderzoeken, maar dat heeft er niet tot geleid dat er een dermate grote variatie is dat de
uitspraak voor alle rotondes juist is.
In het onderzoek zijn bronnen gebruikt van wetenschappelijke aard. Er is een rapportage
van DTV Consultancy gebruikt welke in opdracht van het ministerie van I&W is uitgevoerd
(DTV Consultancy, 2019). De betrouwbaarheid van dit onderzoek is echter beperkt doordat
er een selecte steekproef is gehouden, namelijk 93 van de ruim 2400 rotondes. Echter biedt
het voldoende houvast om een dergelijk vervolgonderzoek als dit aan te hangen.
De overige wetenschappelijke bronnen zijn afkomstig van de SWOV. Hier wordt
wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd over de verkeersveiligheid. Deze bronnen zijn
betrouwbaar voor gebruik in het onderzoek.
Er is in het onderzoek gebruik gemaakt van een alternatieve methode om verkeersveiligheid
te meten. Dit is gedaan door middel van een cameraobservatie waarmee de conflicten en
intensiteiten in beeld zijn gebracht. Deze conflicten zijn gekwantificeerd naar een cijfer wat
vervolgens in verband gezet is met de blokkadekans. De berekening van de blokkadekans,
evenals de capaciteit formules, zijn afkomstig uit het handboek ‘Eenheid in rotondes’ van het
CROW (CROW, 1998).
Uit het onderzoek bleek dat er een verband is tussen zowel de verkeersveiligheid en de
blokkadekans alsmede de verkeersveiligheid en enkele ontwerpelementen. Bij een hogere
kans dat een fietsoversteek voor wegverkeer geblokkeerd is, is het aantal conflicten hoger;
dit geldt ook voor het aantal gevallen waarin er geen voorrang is verleend. De verklaring
hiervoor is dat een grotere intensiteit de kans verhoogt dat er geremd moet worden,
wanneer er geen fietsers op een oversteek zijn zal er nooit geremd worden. Zijn dit er 400 in
een uur dan is de kans al erg groot dat er wel geremd moet worden. Het remmen op zich
heeft geen consequenties voor de verkeersveiligheid. Maar juist wanneer het zicht beperkt is
wordt het onveiliger omdat er dan vaker geen voorrang verleend wordt. Het niet verlenen
van voorrang is wel een teken dat een rotonde minder veilig is dan waar veel voorrang
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gegeven wordt. Bij het onderzoek naar het verband tussen de ontwerpelementen en de
verkeersveiligheid valt op dat de ontwerpelementen die van invloed zijn op het vrije zicht
van invloed is. Hoe beter het vrije zicht op de fietsers is, hoe minder er geremd hoeft te
worden voor overstekende fietsers. Hiermee kan aangetoond worden dat met name
ontwerpelementen die het vrije zicht beïnvloeden van belang zijn bij het ontwerpen van
rotondes. Dit zijn zaken die in de interviews met beide experts naar voren zijn gekomen. Het
verslag van beide interviews is te lezen in bijlage 1 en 2.
Het onderzoek is uitgevoerd in het midden van de corona-crisis, dit heeft ervoor gezorgd dat
het lastig was om in contact te komen met gemeenten om toestemming te verkrijgen voor
het plaatsen van de camera’s voor de observaties. Dat heeft ertoe geleid dat er uiteindelijk
op zes rotondes onderzoek is gedaan in plaats van de gewenste acht rotondes. Daarnaast
speelde ook de privacywetgeving een rol bij het verkrijgen van de toestemming. Niet elke
gemeente stond er positief tegenover om observaties uit te laten voeren. Voor een vervolg
van dit onderzoek wordt geadviseerd om op voorhand met de gemeente in gesprek te gaan
over hoe voldaan kan worden aan de privacywetgeving.
Doordat het onderzoek op 6 locaties is uitgevoerd valt niet met zekerheid te zeggen dat de
bevindingen in het onderzoek volledig betrouwbaar zijn. De gevonden verbanden zijn in veel
gevallen niet significant aangetoond. Dat betekent dat er in een vervolgonderzoek met een
grotere steekproef gewerkt moet worden, dit vergroot de betrouwbaarheid van het
onderzoek. Ook is het advies om rotondes in grote steden, zoals Amsterdam en Den Haag,
te onderzoeken, nu zijn er met Zwolle en Enschede twee middelgrote steden onderzocht.
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6 Aanbevelingen
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van aanbevelingen die uit het onderzoek naar
voren zijn gekomen. Voor aanbevelingen ten aanzien van het vervolgonderzoek verwijs ik u
naar hoofdstuk 5, in de discussie komen deze punten aan bod.

Gebruik Floating car data om de risico’s op wegvakken in te schatten
De Provincie Gelderland heeft de beschikking over een dashboard waarin de
verkeersveiligheid proactief gemeten kan worden met data van Unigarant. Dit is floating car
data die door verzekeraars beschikbaar gesteld wordt. De ANWB-autoverzekering is een
voorbeeld hiervan. Op basis van metingen wordt er een rijvaardigheidsscore gegeven. Deze
score is persoonlijk maar ook locatie gebonden. Zo kan de ANWB korting geven op de
premie (ANWB, 2020).
Deze data worden toegankelijk gemaakt voor de wegbeheerder. In het interview met Erik
Fikkert van het ROV-Oost en de provincie Gelderland is hier aandacht aan besteed. Door
middel van een dashboard van Unigarant data worden deze data verwerkt tot een score op
wegvakniveau. Zo kan er gedetailleerd een score van kruispunten zoals rotondes in kaart
gebracht worden. Een voorbeeld waar de wegvakken op beoordeeld worden is bijvoorbeeld
hoe hard er geremd wordt. Als er harder geremd wordt dan zou er een grotere onveiligheid
kunnen zijn. Op deze manier kan er een proactief verkeersveiligheidsbeleid gecreëerd
worden. Om deze manier van proactief verkeersveiligheid meten toe te passen zal het nog
wel getoetst moeten worden in hoeverre er echt ongevallen gebeuren op mogelijke
gevaarlijke punten. Op dit moment wordt er reactief gewerkt met deze data. Op het moment
dat er een klacht of opmerking binnenkomt wordt deze vergeleken met de data om te
onderzoeken of de klacht ernstig genoeg is om een maatregel te nemen. Voor het verslag
van het interview met Erik Fikkert wordt u verwezen naar bijlage 2.

Bij het ontwerpen van rotondes moet rekening worden gehouden met de zichtafstand van de
auto naar de fietser
Bij het ontwerpen van rotondes werd door de ontwerpers in de expertsessie (bijlage 3)
aangegeven dat ruimte- en geldgebrek vaak een oorzaak zijn van bepaalde ontwerpkeuzes.
Zo kan een rotonde niet altijd uitgevoerd worden in de bestaande ruimte. In de praktijk is
dat vaak terug te zien aan de grote diversiteit aan rotondes. Wanneer ruimte geen probleem
is, kan er zo optimaal mogelijk worden voldaan aan de verkeersveiligheidseisen. Daarnaast
is er vaak een gebrek aan geld dat beschikbaar is om een verkeerssituatie aan te passen. Dit
zorgt ervoor dat er niet altijd een ideale oplossing gevonden kan worden. Er wordt dan vaak
voor gekozen om de doorstroming goed te organiseren. De verkeersveiligheid krijgt dan
minder aandacht. Uit het interview van Tim Dragtstra (bijlage 1) blijkt dat bij het aanpassen
van het ontwerp naar een oplossing die de doorstroming verbetert er eerst uitvoerig
onderzoek gedaan moet worden. Vervolgens moet er een variant gekozen worden die de
doorstroming verbetert en daarmee de wachtrijvorming op de rotonde vermindert.
Vanuit het onderzoek wordt aanbevolen om bij het ontwerpen van rotondes wel rekening te
houden met de verkeersveiligheid. De zichtafstand van de auto op de fietser is hierbij van
belang. Op het moment dat de fietser van veraf kan worden waargenomen kan de
automobilist beter anticiperen door eerder gas los te laten. Dit zorgt uiteindelijk voor een
betere verkeersveiligheid maar ook de doorstroming bij drukke rotondes zal verbeteren
wanneer er niet plotseling geremd hoeft te worden.
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Bijlagen
In dit overzicht staan de bijlagen vermeld.

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Bijlage 1 – Interview Tim Dragtstra
Bijlage 2 – Interview Erik Fikkert
Bijlage 3 – Verslag expertsessie
Bijlage 4 – Bepaling van Alfa
Bijlage 5 – Overzicht ontwerpkenmerken rotondes
Bijlage 6 – Overzicht intensiteit en conflicten per rotonde
Bijlage 7 – Capaciteitsberekening volgens de formule van Bovy
Bijlage 8 – Berekening blokkadekans volgens de formule van Siegloch
Bijlage 9 – Berekening capaciteit volgens de formule van Marlow & Maycock
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Bijlage 1 – Interview Tim Dragtstra
Het interview heeft plaatsgevonden op 16 december 2020.
Intro – Voorstellen, hoe ik bij het onderwerp ben gekomen? Aanleiding van het
onderzoek.
Wat doe je bij de gemeente Enschede?
Ik ben stadsdeelverkeerskundige van Enschede-oost bij de gemeente Enschede. Ik
ben hierin verantwoordelijk voor de rotonde op de Oostweg. Ik heb in het verleden
een afstudeeronderzoek gedaan naar de invloed van fietsers op de capaciteit van de
rotonde.
Interview vragen en antwoorden.
Is er volgens jou een verband tussen de capaciteit van de toerit en de verkeersveiligheid? Of
beter gezegd is er een verband tussen de intensiteit op een rotonde en de
verkeersveiligheid?
Wanneer een rotonde druk is weet je dat de kans groot is dat er verkeer is. Daardoor
let je automatisch ook beter op. Dus je zou kunnen zeggen dat er geen verband is,
voor mij gevoel neemt de verkeersveiligheid niet af naarmate er meer verkeer is.
Misschien neemt het gevoel van onveiligheid wel toe.
Wat is volgens jou de invloed van ontwerpkenmerken van de rotonde op de
verkeersveiligheid. En in hoeverre speelt de omgeving daar een rol in?
Voor mijn gevoel zijn zaken als het vrije zicht aan de weerzijden van de rotonde van
belang. Doordat er steeds harder gefietst wordt moet de zichtafstand groter worden
zodat de fietser tijdig opgemerkt wordt en niet plotseling oversteekt. Dus voor mijn
gevoel is met name de omgeving en de hoeveelheid vrij zicht van belang. Daarnaast
bevindt deze rotonde zich aan de rand van de stad, je komt zo van buiten de kom op
de rotonde af waar de fietsers ineens voorrang hebben. Dit terwijl je voor je gevoel
nog buiten de kom rijdt. De automobilisten verwachten niet direct zoveel fietsers aan
de rand van de stad.
Op welke wijze zou jij willen dat er keuzes worden gemaakt wat het ontwerp van
kruispunten in het algemeen betreft?
Het geld is erg belangrijk, we zijn van plan om de rotonde op de Oostweg aan te
pakken. Er zitten daar soms wel 300 fietsers per uur op in de spits. Dit zorgt voor
lange wachtrijen en verminderd de doorstroming. Er wordt gezocht naar een
alternatieve oplossing. Je kan dus zeggen dat geld en doorstroming belangrijke
factoren zijn bij de herontwikkeling van een rotonde.
Hoe wordt er in de gemeente Enschede een beoordeling gemaakt van een rotonde qua
verkeersveiligheid?
De verkeersveiligheid wordt doormiddel van ongeval cijfers in ViaStat beoordeeld.
Daarnaast is er een tool waarop de inwoners van de gemeente een melding kunnen
maken die locatie specifiek kan zijn. Op die manier wordt de subjectieve onveiligheid
gemeten. Op de rotonde op de Oostweg zijn niet enorm veel ongevallen gebeurd,
maar er worden wel een aantal meldingen uit de buurt gegeven dat het onveilig zou
zijn. Hier is een meer subjectief gevoel van onveiligheid.
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Hoe ziet het proces om tot een ontwerp te komen eruit? Indien je betrokken bent geweest
bij het ontwerpen van rotondes?
Ik werk nog niet zo lang bij de gemeente Enschede en ben nog niet betrokken
geweest bij het ontwerpproces, dat is natuurlijk niet iets wat wij dagelijks doen.
Rotondes op de Knalhutteweg en de Vlierstraat, en de Oostweg en de Keppelerdijk. Zijn er
verschillen in de rotondes wat betreft de veiligheid?
De ene rotonde ligt meer in een woonwijk/in de stad en de ander ligt er meer buiten.
Verder heb ik geen zicht op de verschillen omdat ik niet heel goed bekend ben met
de rotonde op de Knalhutteweg.
Zijn er problemen wat betreft de verkeersveiligheid op beide rotondes?
Ik ken alleen de mogelijke problemen op de Oostweg. Daar bevindt zich een
geluidswal direct naast de rotonde. Deze wal belemmert het vrije zich van fietsers die
van west naar oost fietsen. Deze richting is in de avondspits druk en zorgt daarmee
voor onveiligheid omdat fietsers pas laat opgemerkt worden.
Is er een analyse van de problemen gedaan? Bevinden die zich op de rotonde of gaat dit
meer over het verkeer of de omgeving?
De problemen met de rotonde op de Oostweg bevinden zich voor mijn gevoel niet op
het ontwerp maar meer op de omgeving. Te noemen, de geluidswal naast de rotonde
die het zicht belemmert, en de ligging aan de rand van de stad waardoor
automobilisten niet het gevoel hebben in de stad te rijden.
Overige opmerkingen
De uniformiteit van rotondes zou verbeterd kunnen worden door het verschil van
binnen en buiten de kom beter aan te geven. Dan zijn automobilisten meer attent op
het feit dat fietsers voorrang hebben.
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Bijlage 2 – Interview Erik Fikkert
Het interview met Erik Fikkert heeft op 17 december plaatsgevonden.
Intro
Kan je iets vertellen over wat je doet?
Ik ben werkzaam bij het ROV-Oost en de provincie Gelderland. In het verleden heb ik
mij gericht op de verkeersveiligheid van fietsers. Vanuit deze rol kan ik vragen
beantwoorden over de verkeersveiligheid voor fietsers. Mijn achtergrond ligt bij de
toegepaste psychologie dus ik probeer meer achter het gedrag van mensen te
komen in plaats van alleen naar de cijfers te kijken.
Interview vragen:
Verkeersveiligheid algemeen:
Wat vind je van de huidige manier om verkeersveiligheid te meten?
Door de verkeersveiligheid te beoordelen doormiddel van het kijken naar
verkeersongevallen krijg je maar gedeeltelijk een beeld van de onveiligheid. Stel dat
er in een korte periode ongevallen gebeuren, dan zou je zeggen dat het onveilig is.
Maar stel dat in de periode daarvoor er geen enkel ongeval gebeurd is. Is het dan
meteen onveilig? Ik denk het niet, het is een ongelukkige samenloop van
omstandigheden waardoor er een ongeval is gebeurd. Het zou goed zijn om meer
proactief de verkeersveiligheid te meten.
Hoe zou verkeersveiligheid eigenlijk gemeten moet worden?
De provincie Gelderland heeft de beschikking over een dashboard met Unigarant
data, dat van elk wegvak een risicocijfer berekend op basis van verschillende
variabelen. Een aantal van de variabelen zijn floatingcardata van de ANWB. Er zit bij
een aantal mensen een kastje in de auto dat het rijgedrag meet. Deze cijfers worden
als feedback gebruikt aan de gebruiker van het kastje. Maar deze cijfers worden ook
op een locatie geprojecteerd. Zo kan je bijvoorbeeld zien dat er bij een rotonde in
Apeldoorn een hoog risico op een ongeval is. Als je dan doorklikt zie je dat er
doorgaans hard geremd wordt bij de rotonde. Dat is een teken dat het er relatief
onveilig is. Dit zou een goede alternatieve manier om proactief verkeersveiligheid te
meten. Dit kan ook helpen bij het ontwerpen en bij het vergelijken van de ongeval
cijfers met deze risicocijfers.
Wat vind je van het verschil tussen subjectieve en objectieve verkeersveiligheid?
Het dashboard zou kunnen helpen bij het gevoel van onveiligheid, de subjectieve
onveiligheid. Op het moment dat er ergens veel klachten over binnen komt zou je
aan de hand van het dashboard kunnen nagaan wat er aan de hand is. Is het gevoel
van onveiligheid terecht? Dan kan erop geacteerd worden. Zo kan je het verschil
tussen objectieve verkeersveiligheid en subjectieve verkeersveiligheid beter
aantonen. Er hoeft niet altijd een ongeval te gebeuren om onveiligheid te hebben. Dit
sluit ook mooi aan op het SPV (strategisch plan verkeersveiligheid) waarin staat dat
het doel is om geen verkeersslachtoffers meer te hebben in 2030. Dan kan je niet
meer acteren op basis van verkeersslachtoffers.
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Zijn er effecten te verwachten wat betreft de opkomst van de elektrische fiets?
De elektrische fiets komt in steeds meer doelgroepen op. Waar het eerder een
uitzondering was dat er iemand op een elektrische fiets voorbijkomt zie je nu die nu
steeds meer. De elektrische fiets komt ook tweedehands steeds meer op. Daardoor
zie je nu ook dat scholieren er veel mee fietsen. Daarmee kan je zien dat de fiets nog
steeds in opkomst is. Daarnaast is er ook nog de speedpedelec die een nog hogere
snelheid haalt. Die hoort dan eigenlijk niet op het fietspad maar toch zie je nog vaak
dat die daar fietst. Maar in de ongeval cijfers zien we daar weinig van terug omdat
het geregistreerd wordt als een brommer. Terwijl je een brommer veel duidelijker
kan herkennen en daarmee ook beter de snelheid kan inschatten. Het is lastig in te
schatten wat er gebeurt als deze speedpedelec ook op de tweedehands markt
terecht komt.
Wat is volgens jou het effect van uniformiteit?
In Nijmegen ligt er een rotonde die niet voldoet aan de richtlijnen, het is eigenlijk
ontworpen als een voorrangsplein. Er wordt door de automobilisten behoorlijk hard
overheen gereden en dat zorgt ervoor dat het onveilig aanvoelt. In dit geval is deze
rotonde niet uniform en daardoor zou het onveilig kunnen zijn. Maar het kan er ook
aanliggen dat er gewoon harder overheen gereden wordt.
Verkeersveiligheid op rotondes:
Heeft de locatie van een rotonde effect op de verkeersveiligheid? Is er een verschil tussen
een rotonde aan de rand van de stad en een rotonde dicht bij het centrum?
Wanneer je van buiten de bebouwde kom in een keer op de rotonde in de bebouwde
kom komt kan ik mij voorstellen dat het er onveiliger is. Dat heeft dan te maken met
de snelheid die in een keer terug moet naar 50 km/u maar waar eigenlijk altijd wat
harder wordt gereden. Een blokkade die het vrije zicht aan de zijkant van de rotonde
blokkeert zou ook onveiligheid kunnen veroorzaken doordat je de fietsers moeilijk
ziet aankomen. En daarbij komt dat je ze wellicht niet verwacht omdat je als
automobilist van buiten de bebouwde kom komt gereden. Een rotonde met huizen
ernaast en een gestructureerde omgeving met regelmaat geeft meer de indruk dat je
in een gebied bent waar wellicht ook kinderen spelen, dat maakt je oplettender en
zorgt voor grotere veiligheid.
Wat zou volgens jou een rotonde veiliger maken? Of hoe ziet de ideale rotonde eruit?
Een rotonde is voor mijn gevoel altijd vrij overzichtelijk voor een automobilist. Er kan
maar verkeer komen van een kant, en daarnaast moet er op fietsers opgelet worden.
Maar doordat de snelheid laag ligt is er voldoende tijd om dit te beoordelen. Voor
mijn gevoel is het vooral de weggebruiker die het onveilig maakt. Een ouder iemand
heeft bijvoorbeeld minder goed zicht aan de zijkant van het gezichtsveld. Het zou
goed kunnen dat een ouder iemand meer moeite heeft met een rotonde omdat de
fietser uit de zijkant van het gezichtsveld komt.
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Bijlage 3 – Verslag expertsessie
Tijdens het onderzoek heeft er een expertsessie plaatsgevonden. Deze expertsessie heeft
plaatsgevonden op vrijdag 27 november. Hierbij was Timon van Pijkeren te gast bij het
periodieke ontwerpoverleg van de ontwerpafdeling van Bonotraffics. De volgende personen
waren aanwezig bij deze sessie.
Tabel A Deelnemers expertsessie
Naam
Timon van Pijkeren
Michael van Andel
Marnix Smit
Sido Visser
Wilco van Turennout
Nick Beusink
Kevin Meiland
Niek van der Werf
Frank Wieringa
Roelof-Jan Pierik
Leander Hepp

Organisatie
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Bonotraffics
Gemeente Leusden

Functie
Onderzoeker
Verkeerskundige
Verkeerskundige
Verkeerskundige
Verkeerskundige
Stagiair
Verkeerskundige
Stagiair
Verkeerskundige
Verkeerskundige
Verkeerskundige

Om de sessie gestructureerd te laten verlopen is er een presentatie van de voorlopige
resultaten van het onderzoek gegeven.
In de presentatie werd ingegaan op de volgende onderdelen:

>
>

Wat zijn de effecten van ontwerpkeuzes op de verkeersveiligheid?
Welke andere kenmerken hebben effect op de verkeersveiligheid?

Op basis van deze vragen is er een discussie gestart.
Er is gesproken over de effecten van de ontwerpkeuzes op basis van het rapport van (DTV
Consultancy, 2019). Aan de ontwerpers is gevraagd wat zij denken welk ontwerpelement het
meeste effect op de verkeersveiligheid heeft. Hierin werd geantwoord door de ontwerpers
dat ze verwachten dat bij een hele grote rotonde de snelheid op de rotonde hoger zal liggen
waardoor deze onveilig zou zijn. Bij een hele kleine rotonde zou de snelheid ook hoger
liggen doordat je er dan als het ware overheen kan rijden zonder te hoeven sturen. Verder
gaven ze aan dat het doorzicht op de rotonde niet helemaal vrij moet zijn. Dit geeft een
stukje zekerheid waardoor de automobilist mogelijk harder blijft rijden, hij kan tenslotte al
het overige verkeer al aan zien komen.
Op de vraag of ze zich realiseren wat de mogelijke gevolgen van het niet kunnen navolgen
van de richtlijnen werd genoemd dat ruimte en geld vaak een factor is waar men mee te
maken heeft. Als voorbeeld werd afbeelding 2 gebruikt in de presentatie. Op deze
afbeelding is het ontwerp van een rotonde te zien. De rotonde is binnen een beperkte
ruimte ontworpen door de gebouwen die aan weerskanten staan. Het ontwerpen van een
veilige rotonde wordt dan als een grote uitdaging gezien. Een gemeente heeft vaak als doel
om de doorstroming te verbeteren met een rotonde. De verkeersveiligheid komt pas later.
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2 Ontwerp Vroomweg-Roelandsweg Renesse (Masterplan Renesse, 2018)

Vervolgens werd er gesproken op de overige effecten, zoals de blokkadekans en de
intensiteit, op de verkeersveiligheid. De ontwerpers gaven aan niet te weten of er verbanden
zijn tussen de intensiteit en de verkeersveiligheid en de blokkadekans en de
verkeersveiligheid. Hierover werd wel gezegd dat wanneer een rotonde geen fietsers op de
rotonde heeft maar er toch een ongeval met een fietser gebeurt, het risico op een ongeval
een stuk groter is dan dat er 1 ongeval gebeurd op een rotonde met veel fietsverkeer. En bij
een drukke rotonde verwacht de automobilist ook elk moment een overstekende fietser
waardoor hij als het ware klaar is om te remmen. Bij een rustige rotonde kan de
automobilist een fietser mogelijk later opmerken omdat hij er niet op bedacht is. Hier is het
zicht en de locatie van de rotonde ook van belang. Een rotonde die aanvoelt alsof hij buiten
de bebouwde kom ligt kan eerder onveilig zijn omdat de automobilisten onterecht denken
dat ze voorrang hebben. Als daar dan ook nog eens een beperkter zicht bij is wordt het risico
op ongevallen groter.
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Bijlage 4 – Bepaling van Alfa
De bepaling van Alfa wordt gebruikt bij de formule van Bovy. Hier kan worden afgelezen
welke waarde van Alfa toegepast dient te worden aan de hand van de uitkomst van de
berekening van de afstand C-C’.
Daarnaast kan worden bepaald wat de invloed is van het aantal rijstroken op de rotonde (β).
En wat de invloed is van het aantal rijstroken op de toerit (y).

1 Bepaling van Alfa (CROW, 1998)
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Bijlage 5 – Ontwerpkenmerken rotondes
Rotonde

Enschede 1

Enschede 2

Leusden 1

Leusden 2

Zwolle 1

Zwolle 2

Aantal takken

4

4

4

3

4

4

Straal rotonde (in meters)

15

15

14

14

20

16

10

10

8

8

15

11

7

8,2

6

6

13

9,5

5

5

6

6

5

5

NVT

5

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

5

NVT

NVT

NVT

NVT

Makkelijk

Makkelijk

Moeilijk

Moeilijk

Makkelijk

Makkelijk

NVT

Makkelijk

NVT

NVT

NVT

NVT

4,6

5

8,4

7

4,5

4,4

4,9

5

8,6

15,5

5

5,3

4,6

5

5,4

4,7

2,6

2,3

Beslispunt b3 maximaal (in meters)

4,9

11

6,8

11

8,2

6,3

Fietsers uit onverwachte hoek?

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Breedte fietspad b2 minimaal (in meters)

2,4

2,6

2,8

3,5

2,3

2,5

Breedte fietspad b2 maximaal (in meters)

2,6

5

3,1

3,5

2,6

2,5

Opstelruimte L minimaal (in meters)

6,2

6,2

6,3

12,4

5

5

Opstelruimte L maximaal (in meters)

6,5

6,5

6,5

12,4

5

5

Rijrichtingscheiding minimaal (in meters)

2,5

2,4

2,3

2

2,5

3

Rijrichtingscheiding maximaal (in meters)

2,5

2,5

2,5

2,5

7

4

Straal middeneiland inclusief
rammelstrook (in meters)
Straal middeneiland exclusief
rammelstrook (in meters)
Breedte rijstrook B (in meters)
Breedte rammelstrook buitenzijde rijbaan
minimaal (in meters)
Breedte rammelstrook buitenzijde rijbaan
maximaal (in meters)
Materiaal rammelstrook middeneiland
(makkelijk/moeilijk overrijdbaar)
Materiaal rammelstrook buitenzijde
Tussenberm rijbaan fietspad minimaal (in
oksel) (in meters)
Tussenberm rijbaan fietspad maximaal (in
oksel) (in meters)
Beslispunt b3 minimaal (in meters)
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Rotonde
Type voetgangersoversteek (niet aanwezig,
kanalisatie, zebra, oversteek zonder
voorzieningen)
Afstand fiets-voetgangeroversteek
minimaal (in meters)
Afstand fiets-voetgangeroversteek
maximaal (in meters)
Takken zonder consistente
voorrangssituatie tussen fietsers en
voetganger
Fietsoversteken op verhoging?
(ja/nee/deels)
Fietsoversteken rood (ja/nee/deels)
Pijlmarkering op
tweerichtingenoversteken
(ja/nee/deels/nvt)
Extra attentie bebording bij
tweerichtingenoversteken
(ja/nee/deels/nvt)
Aansluithoeken (haaks/bijna haaks/niet
haaks)
Doorzicht (geen/weinig/veel)
Fietspad mooi rond (ja/nee)

Enschede 1

Enschede 2

Leusden 1

Leusden 2

Zwolle 1

Zwolle 2

Zebra

Kanalisatiestrepen

Zebra

Zebra

Zebra

Zebra

7,8

9,8

7,7

8

7,5

7,6

7,8

10,5

8,3

8

7,6

8,8

0

0

0

0

0

0

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

NVT

NVT

Nee

Nee

NVT

NVT

NVT

NVT

Ja

Ja

NVT

NVT

Bijna haaks

Haaks

Haaks

Haaks

Haaks

Haaks

Weinig

Weinig

Geen

Veel

Weinig

Veel

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja
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Bijlage 6 – Overzicht intensiteit en conflicten per rotonde
Rotonde

Enschede 1

Enschede 2

Leusden 1

Leusden 2

Zwolle 1

Zwolle 2

Zuid

Zuid

Noord

Noord

West

Zuid

Intensiteit zwaarverkeer op toerit mvt/h (14:00-15:00)

32

7

1

10

12

11

Intensiteit zwaarverkeer op afrit mvt/h (14:00-15:00)

36

5

1

11

8

8

Intensiteit autoverkeer op toerit mvt/h (14:00-15:00)

487

359

152

228

414

476

Intensiteit autoverkeer op afrit mvt/h (14:00-15:00)

464

386

228

225

407

408

Intensiteit fietsverkeer op toerit mvt/h (14:00-15:00)

252

74

29

88

88

182

Totale intensiteit op toerit in pae/h (14:00-15:00)

551

373

154

248

438

498

Totale intensiteit op afrit in pae/h (14:00-15:00)

536

396

230

247

423

424

Aantal keer dat zwaarverkeer moet remmen voor overstekende fietser

4

1

0

5

5

3

Aantal keer dat autoverkeer moet remmen voor overstekende fietser

92

47

8

36

63

105

Aantal keer dat een fietser geen voorrang krijgt van zwaarverkeer

6

0

0

0

0

0

Aantal keer dat een fietser geen voorrang krijgt van autoverkeer

0

1

0

1

1

8

Aantal keer dat meerdere voertuigen hebben moeten remmen voor 1 fietser

34

19

4

10

29

50

Welke tak
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Bijlage 7 – Capaciteitsberekening volgens de formule van Bovy
In dit overzicht is de capaciteitsberekening volgens de formule van Bovy uitgewerkt. Alle variabelen zijn terug te vinden in deze tabel. De
onderste rij bevat het resultaat van de formule. De formule zelf is terug te vinden in hoofdstuk 2.4.
Rotonde

Enschede 1

Enschede 2

Leusden 1

Leusden 2

10

13,4

12,2

13,5

9,1

9,4

21,9

20,5

11,8

11,6

14,5

9,3

Breedte toe (in meters)

5

5

6

6

5

5

Breedte af (in meters)

5

5

6

6

5

5

2,5

2,5

2,5

2,5

7

4

Hoek toerit (in graden)

0,70758444

0,7641193

0,83659547

0,8549612

0,64952851

0,70189943

Hoek afrit (in graden)

0,86774456

0,85340171

0,83065327

0,82762746

0,72972766

0,7000668

12,5

12,5

11

11

17,5

13,5

19,6916125

20,2190126

18,3397362

18,5084752

24,136983

18,9265441

Invloed aantal stroken op de toerit (β)

1

1

1

1

1

1

Invloed aantal stroken op rotonde (y)

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Invloed van het afslaande verkeer (α)

0,16

0,14

0,21

0,2

0,1

0,19

668,333333

269

171,666667

234,666667

343,333333

360,666667

1200

1200

1200

1200

1200

1200

391,615

453,191

454,622

444,948

456,148

425,754

Aansluitboog toe (in meters)
Aansluitboog af (in meters)

Breedte midden (in meters)

R C-C1
C-C1

Intensiteit afslaand verkeer (pae/h)
Intensiteit rotonde (pae/h)
Capaciteit toerit volgens Bovy (pae/h)

Zwolle 1

Zwolle 2
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Bijlage 8 – Berekening blokkadekans volgens de formule van Siegloch
In dit overzicht is de blokkadekans volgens de formule van Siegloch uitgewerkt. Alle variabelen zijn terug te vinden in deze tabel. De onderste 4
rijen bevatten het resultaat van de formule. De formule zelf is terug te vinden in hoofdstuk 2.4.
Rotonde

Enschede 1

Enschede 2

Leusden 1

Leusden 2

Zwolle 1

Zwolle 2

Minimale volgtijd toeritverkeer (in seconden)

3,55

2,92

3,71

3,18

2,48

2,7

Nulhiaattijd minimaal (in seconden)

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

Nulhiaattijd maximaal (in seconden)

4,26

4,26

4,26

4,26

4,26

4,26

Fietsers op rotonde per seconde (totaal intensiteit
fietsers tussen 14:00 en 15:00 /60 minuten/60 seconden)

0,070

0,021

0,008

0,024

0,024

0,051

Kans dat een rotonde niet geblokkeerd is mininmaal

79%

93%

97%

92%

92%

85%

Kans dat een rotonde niet geblokkeerd is maximaal

74%

92%

97%

90%

90%

81%

Kans dat een oversteek geblokkeerd wordt minimaal

21%

7%

3%

8%

8%

15%

Kans dat een oversteek geblokkeerd wordt maximaal

26%

8%

3%

10%

10%

19%
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Bijlage 9 – Berekening capaciteit volgens de formule van Marlow & Maycock
In dit overzicht is de capaciteitsberekening volgens de formules van Marlow & Maycock uitgewerkt. Alle variabelen zijn terug te vinden in deze
tabel. De onderste drie rijen bevatten het resultaat van de formule. Dit is de gereduceerde capaciteit van de toerit, de capaciteit van de afrit en
het percentage waarmee de capaciteit van de toerit is gereduceerd. De formule zelf is terug te vinden in hoofdstuk 2.4.
Rotonde

Enschede 1

Enschede 2

Leusden 1

Leusden 2

Zwolle 1

Zwolle 2

Minimale volgtijd toeritverkeer (in seconden)

3,55

2,92

3,71

3,18

2,48

2,7

Minimale volgtijd afritverkeer (in seconden)

1,85

1,82

1,89

1,85

1,82

1,98

Fietsoversteektijd (in seconden)

2,9

2,9

3,3

3,3

3,8

3,2

0,070

0,021

0,008

0,024

0,024

0,051

Capaciteit toerit uitsluitend t.g.v. de fietsoversteek
(pae per uur)

845,573

1163,512

945,262

1047,416

1326,342

1145,336

Capaciteit toerit formule van Bovy (pae per uur)

391,615

453,191

454,622

444,948

456,148

425,754

Verhoudingsgetal

2,159

2,567

2,079

2,354

2,908

2,690

Virtuele capaciteit van de toerit uitsluitend t.g.v. de
fietsoversteek (pae/s)

0,501

1,987

3,309

1,383

1,703

0,878

Verhoudingsgetal

4,603

15,782

26,206

11,193

13,441

7,420

Reductiefactor

0,963

0,996

0,999

0,993

0,995

0,984

Gereduceerde capaciteit van de toerit t.g.v. de
fietsoversteek (pae/h)

376,995

451,487

453,985

441,711

453,810

419,047

Capaciteit afrit (pae per uur)

1606,748

1865,550

1855,163

1798,242

1806,073

1557,868

96%

100%

100%

99%

99%

98%

Intensiteit fietsers (per seconden)

Percentage capaciteit dat minder is door fietsverkeer
(reductiefactor)
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