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1. INTRODUCTION   

Verkeersongevallen vormen wereldwijd een groot maatschappelijk probleem. Economic 
losses from accident scan reach up to 2.5% of GNP [Elvik 2000]. According to the World 
Health Organization, 600,000 people die and 15 million are injured in road accidents each 
year [Flahaut 2004]. Een probleem van deze omvang verdient een wereldwijde aanpak, 
zowel in landen met een relatief hoog aantal slachtoffers als in landen waar de afgelopen 
decennia al belangrijke verbeteringen zijn bereikt. Nederland is een voorbeeld van een 
land met relatief gunstige verkeersveiligheidscijfers: in 2004 kwamen per miljoen inwoners 
50 mensen om in het verkeer (ter vergelijking: het gemiddelde voor de Europese Unie is 
95 en voor de USA 145). Deze relatief gunstige positie is bereikt door een voornamelijk 
curatieve aanpak, waarbij gedurende een reeks van jaren systematisch de meest 
gevaarlijke punten in het wegennet (‘black spots’) zijn verbeterd. Omdat verwacht werd dat 
deze benadering bij een toekomstige groei van het verkeer niet voldoende effectief zou 
zijn om een verdere daling van het aantal verkeersongevallen te bewerkstelligen, is in de 
jaren negentig van de vorige eeuw gekozen voor een innovatieve aanpak: het programma 
Duurzaam Veilig [Koornstra et al. 1992]. Het innovatieve van het concept Duurzaam Veilig 
is dat het verkeer wordt gezien als één systeem van regelgeving, voertuigen, infrastructuur 
en verkeersdeelnemers. Daarbij wordt tevens uitgegaan van de beperkte mogelijkheden 
van de verkeersdeelnemers. Duurzaam Veilig heeft als doel om het aantal slachtoffers te 
verminderen door een systeem toe te passen waarin: 

• Voertuigen zoveel mogelijk veiligheid bieden voor inzittenden en voor de tegenpartij 
in geval van een aanrijding en zijn uitgerust met voorzieningen die de taak van de 
bestuurder kunnen verlichten; 

• Verkeersdeelnemers adequaat zijn opgeleid en, als sluitstuk in het systeem, 
adequaat worden gecontroleerd; 

• Voor het wegennet functie, vorm, regelgeving en gebruik op elkaar zijn afgestemd, 
door te kiezen voor drie categorieën wegen. 

Hiermee wordt gekozen voor een preventieve aanpak, waarbij het voorkòmen van 
ongevallen centraal staat. Voor het wegennet berust deze aanpak op de volgende drie 
principes [Wegman 1997ab]:  

1. functionaliteit van wegen; weggebruikers dienen gebruik te maken van de weg 
zoals de wegbeheerder bedoeld heeft;  

2. homogeniteit van verkeer; streven naar geringe verschillen in snelheid en 
bewegingsrichting tussen verkeersdeelnemers en geringe verschillen in massa en 
kwetsbaarheid; 

3. voorspelbaar gedrag: de routekeuzes en manoeuvres moeten voor weggebruikers 
overal eenduidig zijn. 

Het programma Duurzaam Veilig heeft betrekking op alle wegen, dus zowel binnen de 
bebouwde kom (in steden en dorpen) als in het buitengebied. In deze bijdrage richten wij 



ons op de wegen buiten de bebouwde kom, en met name op de plattelandswegen. Doel 
van deze bijdrage is te laten zien wat een structurele gebiedsgewijze aanpak van het net 
van plattelandswegen kan betekenen voor een kosten-effectieve verbetering van de 
verkeersveiligheid. 
 
De opbouw van deze paper is als volgt. Eerst gaan wij in op wegen, verkeer en de 
verkeersveiligheid in het buitengebied (Par. 2), gevolgd door een korte beschouwing over 
mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren (par. 3). Paragraaf 4 bespreekt een 
methode om de effecten van maatregelen te meten, alsmede een grootschalige 
toepassing van deze methode in Nederland. De uitkomsten van het onderzoek en de 
belangrijkste conclusies worden besproken in paragraaf 5, waarna de paper wordt 
afgesloten met een korte discussie (par. 6).  
 

2. RURAL ROADS AND TRAFFIC SAFETY   

Op regionale schaal kan het verharde wegennet in het buitengebied worden verdeeld in 
drie hiërarchisch samenhangende categorieën: (1) primaire wegen, waaronder 
autosnelwegen, (2) regionale wegen, and (3) plattelandswegen. Primaire wegen verbinden 
een regio met het (inter)nationale netwerk en dienen het doorgaande verkeer over lange 
afstanden. Het secundaire netwerk verbindt de belangrijkste regionale centra en ontsluit 
de grotere plaatsen en belangrijke recreatiegebieden. Het netwerk van primaire en 
secundaire wegen samen ligt als een visnet over het land. Binnen de mazen van dit 
netwerk zijn de lokale bestemmingen bereikbaar via plattelandswegen. Voor 
plattelandswegen kan nog een functioneel onderscheid worden gemaakt tussen wegen 
met een verzamelfunctie en wegen met alleen een verblijfsfunctie. Tabel 1 geeft de 
weglengten en een indicatief overzicht van de weg- en verkeerskarakteristieken van het 
verharde wegennet buiten de bebouwde kom in Nederland. 
 
Table 1. Characteristics of minor and major roads outside built-up areas in The 
Netherlands [Jaarsma and Beunen 2005] 
 Minor roads Major roads 

Scale of road network Local Regional National 

Road type Access road Collector road Arterial highway Motorway 

Network characteristics 

Length (paved) [km]  47 652 1) 7 508 2) 2 291 

Road characteristics 3) 

Cross-section width [m] 5.5 – 9.5 6.5 – >10 + 20 + 40 – 60 4) 

Pavement width [m] 2.5 – 4.5 4.5 – 6.2 + 7.5 2×(12 – 21) 4) 

Number of carriageways 1 1 1 2 

Number of traffic lanes 1 1 or 2 5) 2 4, 6, 8 

Traffic characteristics 



Volume [×103 vehicles d-1] 0.1 – 1 0.5 – 5 2 – 25 20 – 200 

Legal speed limit [km h-1] 60/80 6) 60/80 6) 80/100 100/120 

1) Road statistics do not allow for a specification of the local network by road type 
2) Including 868 km arterial highway belonging to principal national routes (non motorways) 
3) Profiles based on the Dutch concept of sustainable traffic safety 
4) Based on a 2×2 and a 2×4 motorway respectively, total width including two verges of 5 m 
5) For 2 lanes, a minimum pavement width of 5.5 m is required  
6) Both limits are still in use. The limit used to be 80 km h-1 since 1974 and this is still the official 
limit, unless 60 is signposted. Today, the latter is the case for already half of the Dutch network of 
rural minor roads.  
 
De plattelandswegen zijn met een lengte van ruim 47.500 km verreweg de langste 
categorie. Zij zijn in beheer bij gemeenten (circa 40.000 km) en waterschappen (circa 
7000 km). Gegeven het vóórkomen van gemengd verkeer (vrachtauto’s, auto’s, fietsen, en 
wandelaars) op deze wegen met één rijbaan en vaak ook slechts één rijstrook, hoeft het 
geen verwondering te wekken dat het risico op een verkeersongeval (uitgedrukt in de 
ongevallenkans per 106 voertuigkilometers) op plattelandswegen aanzienlijk hoger is dan 
op primaire en secundaire wegen: zie tabel 2. 
 
Table 2. Kengetallen voor de verkeersveiligheid van wegtypen in 1995 [CROW 2002].  

Category of road Letselongevallen per miljoen 
motorvoertuigkilometers 

Slachtoffers per 
letselongeval  

Doden per 100 
slachtoffers  

Slachtoffers per miljoen 
motorvoertuigkilometers  

Motorway 0,05 1,49 4,41 0,07 

Arterial highway 0,23 1,34 4,59 0,31 

Minor road 0,51 1,26 4,86 0,64 

 
 
De hoge ongevallenkans in combinatie met de grote lengte en de vaak aanzienlijke 
verkeersintensiteiten op plattelandswegen leiden tot een absoluut gezien behoorlijk aantal 
ongevallen met verkeersdoden en ziekenhuisgewonden: zie tabel 3. 
 
Table 3. Verkeersdoden en ziekenhuisgewonden in 2005 in Nederland naar wegcategorie; 
plattelandswegen grijs gemarkeerd [V&W 2006] 

verkeersdoden ziekenhuisgewonden Category of 
road (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
Motorway *) 3 129 132 96 1107 1203 
Arterial highway 15 148 163 259 1277 1536 
Minor road 231 224 455 4721 1947 6668 
Totaal 
Nederland 

249 501 750 5076 4331 9407 

(1) binnen de bebouwde kom (2) buiten de bebouwde kom (3) totaal 
*) Inclusief 868 km other national roads, no motorway 
 
Uit deze tabel blijkt dat tweederde van de verkeersdoden en 46% van de 
ziekenhuisgewonden buiten de bebouwde kom valt. Van alle verkeersdoden valt 30% op 
plattelandswegen, van de ziekenhuisgewonden is dat 21%.  Geconcludeerd kan worden 
dat plattelandswegen niet alleen relatief (per gereden voertuigkilometer, zie tabel 2) 
onveilig zijn, maar dat ook het absolute aantal verkeersslachtoffers hoog is. Een 
verbetering van deze situatie met behulp van het concept Duurzaam Veilig is voorshands 



vooral gericht op merendeels technische ingrepen aan de weg zelf, waarbij de weg wordt 
gezien als verblijfsruimte en niet als verkeersbaan.  
 
 

3. HOW TO IMPROVE RURAL TRAFFIC SAFETY  

Metingen van snelheden op plattelandswegen laten zien dat de doorgaans smalle 
wegbreedten hoge snelheden van het gemotoriseerde verkeer niet in de weg staan. Zelfs 
wettelijke maximum snelheden van 80 km/h worden frequent overtreden [de wilde; 
onderzoek Brummen]. Hoge snelheden worden dan ook veel genoemd als 
ongevalsoorzaak. Hoewel bij de meeste ongevallen meerdere oorzaken een rol spelen, 
staat wel vast dat de gevolgen ernstiger zijn naarmate de snelheid hoger is. 
 
Omdat juridische maatregelen niet voldoende zijn voor een effectieve snelheidsbeheersing 
op plattelandswegen is er al lang gezocht naar ondersteunende kleinschalige technische 
ingrepen voor afzonderlijke wegvakken. Een set voorbeelden daarvan, waarvan de 
inzetbaarheid van de diverse ingrepen sterk samenhangt met de verhardingsbreedte van 
de weg, is beschreven in [de wit in MRR]. Er kleven diverse bezwaren aan dit type 
maatregel: (1) ze zijn curatief van aard, zonder dat de vraag gesteld wordt of het 
verkeersaanbod in overeenstemming is met de door de wegbeheerder toegekende functie; 
(2) ze zijn gericht op afzonderlijke wegvakken, zonder de lokale samenhang in een 
netwerk te beschouwen; (3) probleemoplossing op het ene wegvak kan gemakkelijk leiden 
tot het scheppen van problemen op andere, nabij gelegen wegvakken; (4) de afzonderlijke 
maatregelen zijn nooit systematisch geëvalueerd op hun effectiviteit.  
 
Vanuit de gedachte van het concept Duurzaam Veilig wordt gestreefd naar homogeniteit 
van het verkeer. Plattelandswegen bestaan uit één smalle rijbaan voor verkeer in beide 
rijrichtingen, waarop een mix van grote en kleine, lichte en zware voertuigen voorkomt. 
Daarnaast zijn kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsen en voetgangers aanwezig. 
Homogeniteit in strikte zin is in dit geval alleen te bereiken door scheiding van de 
verschillende groepen verkeersdeelnemers. Omdat dit geen realistische optie is, wordt de 
homogeniteit benaderd door te streven naar lage rijsnelheden. Bij de introductie van het 
concept Duurzaam Veilig is ingezet op maximum snelheden van 40 km/h voor 
plattelandswegen. Mede gelet op het grote verschil met de geldende limiet van 80 km/h is 
bij de uitwerking gekozen voor 60 km/h.  
  
De implementatie van Duurzaam Veilig op plattelandswegen gebeurt zoveel mogelijk 
gebiedsgewijs. Daartoe worden alle plattelandswegen in  aaneengesloten gebieden 
aangewezen als zogenaamde 60 km/h-zones. In eerste instantie bestaat deze aanwijzing 
uit het plaatsen van zone-borden langs alle toegangen, meestal in combinatie met een 
dubbele dwarsstreep over de weg. Omdat uit ervaring bekend is dat aanvullende 
maatregelen nodig zijn om het gewenste snelheidsgedrag van de weggebruiker 
daadwerkelijk te bereiken, wordt ook de inrichting van de weg aangepast. In eerste 
instantie gebeurt dit binnen een zogenaamde sobere inrichting, waarbij op strategische 
plaatsen (vooral de kruisingen en uitritten) snelheidsremmers zoals drempels en plateaus 
worden geplaatst. De indeling van rijbaan wordt aangepast door middel van de belijning: in 
plaats van een middenmarkering  wordt een kantmarkering aangebracht, eventueel in 
combinatie met fietssuggestiestroken (figuur 1). Van de implementatie van de sobere 
ingerichte 60 km/h-zones wordt een daling van het aantal verkeersslachtoffers van 10 tot 
20% verwacht [bron]. 
 



 

 
 

 
Figuur 1 – Zonebord bij de ingang (foto boven) en heringerichte plattelandsweg binnen 
een 60 km/h-zone (onderste foto)  
 
Waterschappen spelen een unieke rol in het Nederlandse wegbeheer [Jaarsma en van 
Dijk, 2002]. Zij hebben inmiddels al bijna twee-derde van de door hen beheerde 7000 km 
plattelandsweg aangepast als sobere 60 km/h-zone. Voor de 40,000 km gemeentelijke 
plattelandswegen zijn geen cijfers bekend, maar ook hier is het instellen van (sobere) 60 



km/h-zones in volle gang. Daarmee komt de vraag op of hiermee het beoogde effect op de 
verkeersveiligheid wordt bereikt.  

4. IMPACTS OF MEASURES: HOW TO QUANTIFY?  

4.1. The method for assessment of 60-km/h zones  
 
Voor het beantwoorden van de centrale vraag naar het effect van 60 km/h-zones heeft 
Unie van Waterschappen  een onderzoeksmethode laten ontwikkelen. De methode is 
modulair opgebouwd: zie figuur 2 [Jaarsma en Hauptmeijer 2003].  
 

 
 
Figure 2 -  Relationships between input data and the modules of the assessment tool. The 
results of the modules 1-8 jointly provide the answer to the central research question. 
Elaborated from [jaarsma & Hauptmeijer 2003] 
 
Uit deze figuur is af te leiden dat de 60 km/uur gebieden worden geëvalueerd op basis van 
de volgende acht indicatoren: 
1 het aantal (letsel)ongevallen; 
2 de ongevalsdichtheid (aantal (letselongevallen/kilometer)); 
3 de aard van de (letsel)ongevallen;  
4 de verkeersproductie (aantal gereden motorvoertuigkilometers); 
5 de ongevallenfrequentie (aantal ongevallen per gereden motorvoertuigkilometer); 
6 de letselfrequentie (aantal letselongevallen per gereden motorvoertuigkilometer); 
7 de kosten van de maatregelen; 
8 de kosteneffectiviteit van de maatregelen (ongevalbesparing per miljoen euro). 
 



De ongevalsgegevens zijn gebaseerd op de werkelijk geregistreerde aantallen. Er heeft 
geen correctie plaatsgevonden op basis van registratiegraden. De ongevallen worden 
daarbij als volgt ingedeeld naar ernst van het ongeval:  
 
    ┌ met doden    ┐ 
  ┌ met  ┤     ├ernstig ┐ 
totaal  │ letsel │   ┌ziekenhuis ┘  ├slachtoffer- of  
ongeval- ┤  └ met gewonden ┤    │letselongeval 
len  │     └overig    ┘ 
  │         ┌ uitsluitend 
  └ zonder letsel       ┤ materiële 

└ schade 
  
Aan de hand van de acht indicatoren kan de centrale onderzoeksvraag worden 
beantwoord. Deze beantwoording is enkel gebaseerd op de verandering door de instelling 
van een 60 km/h-zone. Om tevens inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de 
verkeersveiligheid op vergelijkbare wegen met een snelheidslimiet van 80 km/h is een 
controleonderzoek uitgevoerd. Met behulp van het controleonderzoek kan de vraag 
beantwoord worden of de verkeersveiligheidseffecten na inrichting van de 60 km/h-zones 
in positieve zin afwijken van de verkeersveiligheidseffecten op 80 km/h wegen. De 
vergelijking tussen de onderzoeksgebieden en het controlegebied heeft plaatsgevonden 
voor de modules 1 t/m 3. Hiervoor is de T-toets toegepast in een design dat is ontwikkeld 
door de SWOV, de Nederlandse stichting voor wetenschappelijk onderzoek naar de 
verkeersveiligheid [SWOV, 1992]. Voor de modules 4 t/m 6 zijn verkeersintensiteiten 
nodig. Die zijn alleen voor de onderzoeksgebieden en niet voor het controlegebied 
beschikbaar. Daarom wordt voor deze modules een T-toets toegepast die alleen gericht is 
op veranderingen in de onderzoeksgebieden zelf. Voor de modules 7 en 8 vindt geen 
wiskundige toetsing plaats.  
 
 
4.2.  The application  
 
Het onderzoek is uitgevoerd in 9 wegbeherende waterschappen, met in totaal 20 
deelgebieden en een weglengte van 850 km. In dit wegennet worden wegvakken en 
kruisingen onderscheiden. Wegvakken worden begrensd door een kruispunt of de 
gebiedsgrens. Kruispunten zijn in het onderzoek opgenomen wanneer alle armen in 
beheer zijn bij het waterschap. Om het onderzoek representatief uit te kunnen voeren, is 
tussen de periode van voor- en nameting een jaar van “gewenning” aan de nieuwe situatie 
opgenomen. De periode van het vooronderzoek omvat in alle 20 deelgebieden 5 jaar, 
waarbij de onderzoeksjaren uiteenlopen van 1992-1996 tot 1996-2000. De periode van 
naonderzoek varieert in lengte van 2 tot 5 jaar. Gemiddeld omvat het naonderzoek een 
periode van bijna 3½ jaar. In het controleonderzoek is op advies van de SWOV circa 2100 
km weg betrokken. Voor het controle onderzoek omvat de voorperiode 8 en de naperiode 
4 jaren. Dit wordt voldoende geacht voor het kunnen doen van significante uitspraken. [4e 
via rapport ; SWOV 1992].  
 

5. IMPACT ANALYSIS  

In deze paragraaf staan per module de resultaten beschreven. Wij beperken ons daarbij 
tot de slachtofferongevallen. Voor de modules 1 t/m 3 worden de uitkomsten van de T-
toets in tabelvorm weergegeven, waarbij een vergelijking met het controlegebied heeft 



plaatsgevonden. In deze tabellen worden per onderdeel twee vragen beantwoord: (1) is er 
op basis van de T-toets sprake van een effect, en (2) hoe groot is het effect minimaal? De 
eerste vraag wordt beantwoord in de kolom ‘significantie’ van de tabellen. Hierin staat 
vermeld de kans dat de aangetroffen verschillen op toeval berusten. Wanneer deze kans 
kleiner is dan 0.05 wordt verondersteld dat niet het toeval, maar de inrichting van de 60 
km/h-zone  als oorzaak van het verschil mag worden aangewezen. De waarden waarvoor 
dit het geval is, zijn cursief gedrukt in de tabellen. De tweede vraag wordt beantwoord door 
het ‘minimale effect’ te vermelden: dat is het maatregeleffect (uitgedrukt in procenten) dat 
op basis van de vergelijking in 95% van de gevallen zal worden bereikt of overschreden. 
Een negatief percentage staat voor een daling van het aantal ongevallen, dus voor een 
verbetering van de situatie van het betreffende ongevalskenmerk. 
 
Voor de modules 4 t/m 6 is de T-toets alleen toegepast op de onderzoekgebieden. De 
uitkomsten van deze modules worden in de paragrafen 5.4/5.6 van deze paper alleen 
beschreven.  
 
5.1. Module 1: Verandering slachtoffer-ongevallen  

In tabel 4 zijn de uitkomsten van de ongevallen en slachtoffers samengevat.  
 
Tabel 4 Kruiselingse vergelijking voor-/nameting onderzoeks- en controlegebied voor de 
slachtofferongevallen (onderdelen 1.1/1.5) en het aantal slachtoffers (onderdeel 1.6) 
onderdeel Significantie *) Minimaal effect **) 

1.1 op kruispunten 0.005 -31% 
1.2 op wegvakken 0.008 -4% 
1.3 op wegvakken en kruisingen 0.001 -17% 
1.4 ratio kruispunten versus wegvakken 0.023 -5% 
1.5 ratio slachtoffer ongevallen versus totaal > 0.50 +18% 
1.6 aantal slachtoffers 0.001 -19% 
*) cursief: significant verschil (< 0.05) **) dit effect wordt in 95% van de gevallen bereikt 
of overschreden 
 
Tabel 4 laat zien dat het aantal slachtofferongevallen significant gedaald is. De grootste 
daling treedt op op de kruisingen, maar ook op de wegvakken is de daling significant. De 
vooraf verwachte daling van 10% tot 20% van het aantal verkeersslachtoffers door de 
inrichting van 60 km/uur zones is gehaald: de daling bedraagt met een kans van 95% 
tenminste 19%. 
 
De grotere daling van het aantal slachtofferongevallen op kruispunten kan het gevolg zijn 
van een concentratie van maatregelen op kruispunten. Meer maatregelen op wegvakken 
kunnen mogelijk een nog grotere bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Nader 
onderzoek naar de relatie tussen het type en aantal maatregelen en de ontwikkeling van 
het ongevallenbeeld kan hier antwoord op geven [via eindrapport].  
 
5.2. Module 2: Verandering ongevalsdichtheid  

In tabel 5 zijn de uitkomsten van de ongevalsdichtheid (aantal slachtofferongevallen per 
kilometer) samengevat.  
 
Tabel 5 Kruiselingse vergelijking voor-/nameting onderzoeks- en controlegebied voor de 
ongevalsdichtheid van de slachtofferongevallen, alleen op wegvakken en totaal 
onderdeel Significantie *) Minimaal effect **) 

2.1 op wegvakken 0.008 -4% 



2.2 op wegvakken en kruisingen 0.001 -17% 
*) cursief: significant verschil (< 0.05) **) dit effect wordt in 95% van de gevallen bereikt 
of overschreden 
 
Uit tabel 5 blijkt dat het aantal slachtofferongevallen per kilometer weglengte significant 
gedaald is, hoewel dit niet uitsluit dat enkele gebieden worden gevonden met een (kleine) 
toename. Zoals op grond van de uitkomsten in tabel 4 mag worden verwacht, is de daling 
iets groter (in 95% van de gevallen minimaal 17%) wanneer ook de slachtofferongevallen 
op de kruisingen in de berekening worden meegenomen.  
 
Wanneer niet alle slachtofferongevallen, maar alleen die met doden en 
ziekenhuisgewonden (de zogenaamde ernstige ongevallen) worden beschouwd, dan is de 
totale daling in 95% van de gevallen met 14% iets kleiner dan voor alle 
slachtofferongevallen. Dit wijst er op dat de ernst van de ongevallen door de instelling van 
de 60 km/uur zones niet is afgenomen.  
 
5.3. Module 3: Verandering aard ongevallen  

In tabel 6 zijn de uitkomsten van de ongevalkenmerken van de slachtofferongevallen 
samengevat.  
 
Tabel 6. Kruiselingse vergelijking voor-/nameting onderzoeks- en controlegebied voor 
diverse ongevalkenmerken 
kenmerk Significantie *) Minimaal effect **) 

3.1 1-zijdig (A) 0.274 -9% 
3.2 met vast voorwerp (A) 0.136 +12% 
3.3 frontaal (B)  0.326 -5% 
3.4 geparkeerd voertuig (B) 0.421 +14% 
3.5 flank ongevallen (C) 0.026 -31% 
3.6 met landbouwverkeer (A) - - 
3.7 met langzaam verkeer (B) 0.309 +11% 
3.8 met langzaam verkeer (C) 0.242 -2% 
3.9 met bussen en vrachtauto’s (A) > 0.50 +146% 
*) cursief: significant verschil (< 0.05) **) dit effect wordt in 95% van de gevallen bereikt 
of overschreden 
 (A) op wegvakken en kruispunten  (B) op wegvakken  (C) op kruispunten 
 
Hoewel blijkens tabel 4 voor alle onderzochte ongevalkenmerken samen gemiddeld wel 
een daling optreedt, is voor de afzonderlijke ongevalskenmerken alleen voor het aantal 
flank-slachtoffers op kruispunten een significant verschil aan te tonen. Verondersteld wordt 
dat dit samenhangt met de aanwezigheid van snelheidsremmers op kruispunten. Daardoor 
wordt de bestuurder eerder geattendeerd op de aanwezigheid van een kruispunt en is 
daardoor beter in staat om snelheid te verminderen. Opmerkelijk is ook dat voor sommige 
ongevalkenmerken positieve veranderingen (dus een verslechtering van de veiligheid) 
deel uit maken van het gebied waar zich 95% van de uitkomsten bevindt. 
 
5.4. Module 4: Verandering verkeersproductie (prestatie, kilometres traveled)   

Onder de verkeersproductie wordt verstaan het aantal gereden motorvoertuigkilometers 
op alle wegvakken samen. Daartoe is per wegvak de lengte vermenigvuldigd met de 
intensiteit. Door de verkeersproductie te delen door de totale weglengte van een gebied 
ontstaat de gewogen intensiteit van het betreffende gebied. Dit geeft een indicatie van het 



aantal motorvoertuigen dat gemiddeld per dag gebruik maakt van een wegvak in dat 
gebied. 
 
De verkeersproductie in alle 20 onderzoeksgebieden samen is gestegen met 3.9% van 
234 naar 243 miljoen motorvoertuigkilometers per jaar. Van te voren was verondersteld 
dat de verkeersproductie zou dalen. Dat dit niet gebeurd is, komt mogelijk doordat de 
getroffen maatregelen onvoldoende zwaar zijn om de routekeuze te beïnvloeden, of 
doordat geen alternatieve routes voorhanden zijn.  
 
 
5.5. Module 5: Verandering ongevallenfrequentie  

Onder de ongevallenfrequentie wordt verstaan het aantal ongevallen per gereden 
motorvoertuigkilometer. De ongevallenfrequentie wordt berekend door het totaal aantal 
ongevallen (gemiddeld per jaar) te delen door de verkeersproductie.   
 
De ongevallenfrequentie in de onderzoeksgebieden is gedaald van 1.36 naar 1.00 
ongevallen per miljoen voertuigkilometers, dat is met 26%. De daling vindt plaats in 18 van 
de 20 onderzoekgebieden. Ondanks deze daling is geen sprake van significante 
verschillen. Dat betekent dat de kans om na inrichting van 60 km/h zones bij een ongeval 
betrokken te raken niet significant is gedaald. 
 
5.6. Module 6: Verandering letselfrequentie  

Onder de letselfrequentie wordt verstaan het aantal letselongevallen per gereden 
motorvoertuigkilometer. Deze wordt berekend door het totaal aantal ongevallen met letsel 
(gemiddeld per jaar) te delen door de verkeersproductie. 
 
In de onderzoeksgebieden is de letselfrequentie gedaald van 0.14 naar 0.11 
letselongevallen per miljoen voertuigkilometers. Dit is een daling met 27%. De daling 
treedt op in 14 onderzoeksgebieden. Er is geen sprake van significante verschillen: de 
overschrijdingskans is 0.115. Dat betekent dat de kans om na inrichting van 60 km/h 
zones slachtoffer te worden van een letselongeval niet is gedaald. 
 
5.7. Module 7: Kosten van de maatregelen  

Uit een inventarisatie van de kosten in alle gebieden komt een bedrag per kilometer van € 
10,106. Dit bedrag wordt sterk beïnvloed door 4 gebieden waar meer ingrijpende 
werkzaamheden zijn uitgevoerd, waaronder asfalteringswerkzaamheden. Wanneer alleen 
de andere gebieden, waar wel sprake is van een sobere inrichting, in beschouwing worden 
genomen, bedragen de kosten € 6.430 per kilometer. Dit bedrag ligt boven het richtbedrag 
van € 5,672 per kilometer voor een sobere inrichting.  
 
5.8. Module 8: kosteneffectiviteit  

Onder de kosteneffectiviteit van een maatregel wordt verstaan de ongevalbesparing per 
miljoen euro. Deze grootheid geef inzicht in de kosten die zijn gemaakt om één ernstig 
verkeersslachtoffer (ziekenhuisgewonde of dode) te besparen. De kosteneffectiviteit wordt 
bepaald door de omvang van de jaarlijkse kosten, de effecten en door het aantal jaren 
waarover ze optreden. De kosteneffectiviteit wordt uitgedrukt in de jaarlijkse investering en 
het daarmee gerealiseerde totale, contant gemaakte bespaarde aantal ernstige 
slachtoffers.  
 
De jaarlijkse kosten zijn bepaald door de kosten uit module 7 te delen door het aantal 
jaren waarover de 60 km/h zone is ingericht. De jaarlijkse effecten zijn berekend door de 



ernstige slachtoffers per jaar in de periode van nameting te vergelijken met de periode van 
voormeting. Voor investeringen in de infrastructuur is aangenomen dat ze een levensduur 
hebben van 30 jaar en dat gedurende de gehele periode effecten optreden. Het contant 
gemaakte bespaarde aantal slachtoffers is het totaal aantal bespaarde slachtoffers tijdens 
de hele werkingsduur van de maatregelen, gecorrigeerd voor het verschil in tijdstip van 
besparing.  
 
Vooraf was verondersteld dat de kosteneffectiviteit € 18,000 per bespaard contant 
slachtoffer zou bedragen. Indien de kosteneffectiviteit wordt berekend over alle 20 
gebieden samen, dan is deze met € 17,600 een fractie lager. Indien de berekening 
plaatsvindt voor alleen de gebieden met een sobere inrichting, dan bedraagt de 
kosteneffectiviteit € 11,000. Dit bedrag is aanzienlijk lager dan de vooraf verwachte 
waarde. 
 
5.9. Conclusions  

Het onderzoek van de wegbeherende waterschappen heeft aangetoond dat het instellen 
van (sobere) 60 km/h-zones een effectieve verkeersveiligheidsmaatregel is. Dit is van 
belang in verband met de bijna 2000 ziekenhuisgewonden en de circa 225 verkeersdoden 
die jaarlijks te betreuren zijn op de 47,500 kilometer plattelandswegen buiten de 
bebouwde kom.  
 
De kosteneffectiviteit bij een sobere inrichting bedraagt € 11,000. Dit ligt veel lager dan het 
oorspronkelijk veronderstelde bedrag van € 18,000. Ook voor 30 km/h-zones binnen de 
bebouwde kom valt een flinke ongevalsreductie te behalen, maar volgens cijfers van het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn de kosten per strekkende kilometer daar veel 
hoger [bron]. 
 
Tenslotte wordt geconcludeerd dat de gerapporteerde gunstige effecten op de 
verkeersveiligheid van de 60 km/h zones geheel toe te schrijven zijn aan technische 
maatregelen aan de weg zelf, met name op kruisingen. Het valt te verwachten dat de 
effecten nog versterkt kunnen worden door handhaving en met flankerend beleid: gerichte 
nationale communicatie en educatie, e.d. 
 

6. DISCUSSION  

The assessment of 60-km/h zones is essential for a number of reasons [Jaarsma & 
Hauptmeijer, 2003]: “It enables determining the degree to which additional measures are 
required or whether there is a need for maintenance efforts [Directorate-General for Public 
Works and Water Management/AVV Transport Research Group, 2000]. In addition, 
assessment facilitates communication with the public. As the lack of safety on rural roads 
is not always evident due in part to the limited accident frequency, support among road 
users is sometimes limited or prone to wane quickly. Implementing the research method 
described above can underscore the usefulness and necessity of 60-km/h projects and 
thus help generate support.” 
 
The water boards play a unique role in Dutch minor rural road management [Jaarsma and 
Van Dijk, 2002]. Een belangrijk verschil met de andere beheerder van plattelandswegen, 
de gemeenten, is de gebiedsgrootte. Voor het effectief inzetten van 60 km/h zones in 
samenhang met een netwerk van ‘major roads’ voor het afwikkelen van het doorgaande 
verkeer is een voldoende grote schaal nodig. Waterschappen zijn qua gebiedomvang 



groot genoeg om dit te realiseren, maar de meeste gemeenten zullen moeten 
samenwerken om tot een goede gebiedsgrootte te komen. Dit kan in de praktijk 
belemmerend werken. Daarnaast is in de praktijk duidelijk merkbaar dat gemeenten bij de 
aanpassing van hun wegennet in het kader van Duurzaam Veilig het accent leggen bij 
maatregelen binnen de bebouwde kom, bijvoorbeeld met 30 km/h-zones. Gebleken is dat 
daarvoor hogere kosten gemaakt moeten worden per bespaard slachtoffer [bron]. Om die 
reden zou de gemeenten geadviseerd kunnen worden om eerst de onder hun beheer 
vallende plattelandswegen aan te passen. 
 
“Road safety targets, such as the European Union’s goal of reducing fatalities by 50% by 
2010, require long-term, sustainable solutions, with long-term impact.” [IRF, safe mobility 
2003; p 9]. In dat kader stelt het IRF dat “major changes must be made to the road 
network itself: construction of motorways, bypasses, separated highways, where 
necessary; an improved level of road maintenance.” [idem, p9]. Omdat plattelandswegen 
qua lengte een groot deel van het netwerk vormen buiten de bebouwde kom, bovendien 
een deel waar per gereden kilometer veel ongevallen gebeuren, verdient deze categorie 
wegen nadrukkelijk de aandacht bij het verbeteren van de verkeersveiligheid.  
 
Het in deze paper beschreven onderzoek laat zien dat het innovatieve concept van 
Duurzaam Veilig wegverkeer buiten de bebouwde kom op het netwerk van 
plattelandswegen, een categorie wegen met een hoog ongevalsrisico, een specifieke 
invulling kan krijgen. In sober ingerichte 60 km/h-zones zijn met relatief bescheiden 
investeringen in merendeels kleinschalige verkeerstechnische maatregelen grote en 
kosteneffectieve verbeteringen van de verkeersveiligheid bereikt.  
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