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Managementsamenvatting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verkeersveiligheid in Ede 

Absolute aantallen ongevallen 

De objectieve verkeersveiligheid kan worden uitgedrukt in het aantal geregistreerde ongevallen, 

doden en gewonden. De ontwikkeling hiervan in Ede is vergelijkbaar met die van de gemeentes in 

de regio FoodValley1. Het aantal geregistreerde ongevallen in Ede steeg sinds 2010, maar de 

stijging is niet hoger dan elders. De verbeterde ongevalsregistratie vormt de belangrijkste 

verklaring hiervoor. In Ede steeg in de periode 2013-2015 het aantal doden en zwaar gewonden 

minder dan in vergelijkbare gemeenten in de regio FoodValley. 

 

Aantal letselongevallen gerelateerd aan de weglengte  

Hoe meer wegen en verkeer er zijn, des te meer ongelukken er plaatsvinden. Vergeleken met 

FoodValley is Ede relatief verkeersveilig als de lengte van het wegennet in beschouwing wordt 

genomen. 

 

Rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen. 

Opvallend is dat er relatief veel ongevallen plaatsvinden op de 60 km-wegen buiten de bebouwde 

kom. Dit zijn vrijwel uitsluitend gemeentelijke wegen. Met name het aantal ongevallen met 

uitsluitend materiele schade is daar fors. Echter, het ongevalsrisico in termen van ongevallen per 

kilometer weglengte is op de gemeentelijke wegen lager dan op provinciale en rijkswegen. Binnen 

de bebouwde kom zijn er relatief weinig ongevallen op de 30 km-wegen. 

                                                           

1 Het gaat hierbij om de som van alle typen wegen (gemeentelijke, provinciale en rijkswegen).  

Als antwoord op de motie van de ChristenUnie van 10 november 2016 is de 

verkeersveiligheidssituatie van de gemeente Ede onderzocht. Vervolgens is een 

actieplan opgesteld. Het onderzoek is gebaseerd op de volgende elementen: 

• Analyse verkeersongevallen 

• Beschouwing ervaren verkeersveiligheid (o.b.v. interviews en enquêtes) 

• Locatie-onderzoek verkeersonveilige situaties, met extra aandacht voor 

scholierenroutes 

 

Uit de studie volgt dat Ede als relatief verkeersveilig kan worden beschouwd. 

Natuurlijk verdient de verkeersveiligheid altijd de aandacht, maar uit de studie 

volgen geen acute knelpunten of aangrijpingspunten. Zo is het ongevallenbeeld 

diffuus en zijn toedrachten niet direct te herleiden. Dit maakt het lastig om vanuit 

het oogpunt van verkeersveiligheid specifieke ingrepen te verantwoorden. Het 

actieplan bestaat daarom uit een serie wenselijke acties die voor zover 

infrastructureel als aparte “kaart” aan de integrale programmering van Ede 

worden toegevoegd. De gemeente heeft aangegeven dat activiteiten met 

betrekking tot educatie en gedrag kunnen worden meegenomen bij het jaarlijkse 

programma. 
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Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: de 60 km-wegen in het 

buitengebied. 

Grip op de ongevallen: thema’s en toedracht ongevallen 

Thema’s 

Fietsers zijn steeds vaker betrokken bij letselongevallen, in 2014 en 2015 zelfs meer dan 

automobilisten. Ten opzichte van FoodValley is dat in Ede niet anders. Jonge bestuurders (18-24) 

zijn twee keer vaker bij een ongeval betrokken dan andere leeftijdsgroepen. Kijkend naar de 

herkomst van de betrokkenen bij de verkeersongevallen, dan blijkt dat een derde niet in de 

gemeente Ede woont en het grootste deel hiervan 50-plusser is. Van de betrokkenen die wél in 

Ede wonen, is het grootste deel wederom tussen de 18-24 jaar. De avondspits blijkt de 

gevaarlijkste periode te zijn. Ook hierbij wijkt Ede niet af van andere gemeenten. Uit de interviews 

blijken senioren ook een belangrijke doelgroep. Met name trainingen met de e-fiets worden als 

relevant geacht.  

 

Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: fietsers, jongeren (18-24 

jaar) en senioren op de e-fiets.  

 

Toedracht ongevallen 

Toedrachten zijn niet direct uit de ongevallendatabase te herleiden. Volgens de geïnterviewden 

spelen de ‘bekende’ oorzaken ook in Ede een belangrijke rol: afleiding, roodlichtnegatie, snelheid 

en asociaal gedrag zijn landelijk tot speerpunt verheven. Alcoholgebruik hoort ook in dit rijtje, 

maar lijkt in Ede niet oververtegenwoordigd te zijn. Wel zijn er in het buitengebied concentraties te 

zien van ongevallen waar alcohol een rol speelt. Alcoholgebruik in het verkeer lijkt met name een 

probleem te zijn bij jongeren uit het buitengebied. 

 

Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: aansluiten bij de landelijke 

speerpunten Veelplegers, Alcohol, Afleiding, Roodlichtnegatie en Snelheid. (VAARS). Alcohol met 

name rond de uitgaansgebieden en bij de kernen in het buitengebied en op belangrijke wegen 

daartussen. 

Ongevalslocaties en -trajecten  

Ongevalsconcentraties in Ede 

Belangrijkste concentraties waar ongevallen zijn geregistreerd zijn de rotondes bij Cultura en op 

Tooroplaan-Bovenbuurtweg. Deze laatste is onlangs aangepast. In de ongevallencijfers is nog 

niet terug te vinden of dit effect heeft gehad. Ook de kruispunten op de Stationsweg zijn 

gevaarlijk. Verder is het aantal ongevallen dat is geregistreerd te gering om conclusies te trekken.  

 

Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: rotondes bij Cultura, 

Tooroplaan-Bovenbuurtweg en Stationsweg.  

 

Trajecten en gebieden  

Trajecten met een hoog risico zijn de Stationsweg en de Molenstraat. Buiten de bebouwde kom 

verdient de route tussen Veenendaal - Ederveen – Lunteren aandacht, terwijl ook de Lunterseweg 
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relatief onveilig is. In de Bloemenbuurt, Oranjebuurt en Klaphekbuurt gebeuren relatief veel 

ongevallen op de erftoegangswegen. 

 

Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: infrastructurele aanpak van 

Molenstraat en Stationsweg, en het gebied rondom de Verlengde Maanderweg, 

speerpuntenaanpak (VAARS) in het buitengebied (Lunterseweg. Hoofdweg Ederveen). 

 

Subjectieve verkeersveiligheid: onveilig ervaren verkeerslocaties 

De subjectieve verkeersveiligheid van verkeerslocaties komt tot stand op basis van daadwerkelijk 

plaatsgevonden ongevallen en gevaarlijk ervaren punten. Zo kan een locatie kan als onveilig 

worden ervaren doordat er veel ‘bijna-ongevallen’ plaatsvinden. Uit de enquêtes en interviews 

blijkt dat veel van de onveilig ervaren locaties ook als relatief gevaarlijk terugkomen in de 

ongevallenstatistieken. Dit geldt met name voor de rotondes bij Cultura, Tooroplaan-

Bovenbuurtweg en de Zandlaan-Bennekomseweg. Overzichtelijkheid en onduidelijke 

voorrangsregelingen zijn veelgehoorde klachten. Ook komen de wegen Stationsweg, kruispunt 

Veenderweg-Klaphekweg (gereconstrueerd), Molenstraat (aangepast) en de Hoofdweg Ederveen 

(Fietsplan project 2017-2018) zowel in beleving als de statistieken terug als gevaarlijke locaties. 

Te hard rijden, smalle fietspaden, de complexiteit van rotondes en smalle wegen zijn de meest 

genoemde oorzaken die worden aangedragen die leiden tot een onveilig gevoel. Een mismatch 

tussen het verkeersveiligheidsdoel en vormgeving bij de uitvoering van infrastructurele 

maatregelen lijkt ook mogelijk een rol te spelen bij onveilige verkeerssituaties.  

 

Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: verbetering van de ervaren 

verkeersveiligheid op de meest gevaarlijke locaties en trajecten en de mismatch tussen maatregel 

en doel. 

 

Scholieren en hun routes 

Er zijn twee belangrijke scholierenroutes: de Klaphekweg – Verlengde Maanderweg – Kerkweg - 

Bovenbuurtweg en de Bennekomseweg. Op de eerste route is vrij veel verkeer in de wijken. 

Alleen op de rotondes Zandlaan en Bovenbuurtweg zijn meerdere ongevallen met scholieren 

geregistreerd. Echter, met name op de eerste route zijn tijdens observaties diverse gevaarlijke 

kruispunten geconstateerd (met name de Kerkweg – Prins Bernardlaan (schuine fietsdoorsteek) 

en Kerkweg – Verlengde Maanderweg). In de omgeving van de Kenniscampus (met name 

Zandlaan) is ook behoefte aan blijvende aandacht voor de verkeersveiligheid.  

 

Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: de als onveilig ervaren 

punten op de veelgebruikte scholierenroutes (gedrag en infrastructuur). 
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Actieplan Verkeersveiligheid 

Hierna volgen op hoofdlijnen de activiteiten om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Voor 

zover infrastructureel zullen ze worden meegenomen in de integrale programmering van 

openbare werken. De gemeente heeft aangegeven dat de gedragsacties worden meegenomen in 

het jaarlijkse programma. 

 

 

Quick wins (2017 en 2018) 

• Instellen verkeersveiligheidscoördinator (initiëren en volgen van de acties) 

• Voorrang omdraaien op rotonde Zandlaan en bebouwde komgrens verschuiven (eventueel in 

combinatie met aanleg chicane bij fietsoversteek Bennekomseweg)  

• Dynamische waarschuwing voor naderende fietsers op de westelijke tak op rotonde 

Tooroplaan - Bovenbuurtweg 

• 3D-tripping evenementen Ede als anti-alcoholmaatregel voor jongeren in het buitengebied 

• Ondersteuning maatregelen tegen afleiding in het verkeer 

• Verbeteren route fietsende scholieren op Klaphekweg – Verlengde Maanderweg – Kerkweg – 

Bovenbuurtweg  

• Scholierenbegeleiders Kenniscampus om scholieren veilig helpen oversteken bij middelbare 

scholen (continuering) 

• Trainingen en campagnes voor ouderen en e-fiets (continuering, ondersteuning) 

 

Middellange termijn (2018-2020) 

• Fietsvriendelijker maken Stationsweg 

• Verhoogde oversteken aanleggen rotonde Tooroplaan – Bovenbuurtweg 

• Fietsvriendelijke oversteek Verlengde Maanderweg - Klaphekweg 

 

Nader te bestuderen (2017-2018) 

• Onderzoek verbeteren rotonde Cultura (overrijdbaarheid rammelstrook) 

• Mismatchsessie ontwerp en gedrag 

• Analyse Route Veenendaal - Ederveen - Lunteren 

• Evaluatie verkeersveiligheidsacties en actieplan 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding voor een verkeersveiligheidsnota 

De gemeente Ede heeft in 2014 een nieuw GVVP vastgesteld. In het GVVP zijn doelstellingen 

opgenomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een van de acties was het opstellen van een 

actieplan, volgens het model wat landelijk ontwikkeld is. Het GVVP heeft geleid tot het Fietsplan 

‘Van Peloton naar Kopgroep’. Daarin is het actieplan verkeersveiligheid geïntegreerd met 

actieplannen om fietsen te bevorderen, fietsinfrastructuur te verbeteren en gedrag te veranderen. 

 

Veronrust door enkele recente verkeersongevallen heeft de ChristenUnie bij de Edese Raad een 

motie ingediend waarin zij vraagt om een actueel overzicht te geven van de 

verkeersveiligheidsknelpunten in Ede en een plan van aanpak te maken om de verkeersveiligheid 

in zijn algemeenheid te verbeteren. Dit was voor de gemeente aanleiding om XTNT te vragen een 

‘Verkeersveiligheidsnota Ede 2017’ op te stellen. 

1.2 Aanpak verkeersveiligheidsnota Ede 2017 

De verkeersveiligheidsnota bevat een analyse van de verkeersveiligheid in Ede en een actieplan 

om de verkeerveiligheid de komende jaren verder te verbeteren. 

 

De analyse is vanuit twee invalshoeken ingestoken: 

• Objectieve beoordeling van de verkeersveiligheid: analyse van de geregistreerde ongevallen 

in Ede. Daaruit zijn trends, thema’s, ongevalsoorzaken en ongevalsconcentraties afgeleid; 

• Subjectieve beoordeling van de verkeersveiligheid: interviews met vertegenwoordigers van 

organisaties die te maken hebben met verkeerveiligheid, observaties en analyse van eerder 

afgenomen enquêtes onder bewoners. Hieruit is veel informatie naar voren gehaald over de 

beleving van de verkeersveiligheid in Ede. 

 

Op basis van beide invalshoeken is een selectie gemaakt van de aan te pakken thema’s en 

locaties. Deze hebben vervolgens geleid tot het actieplan verkeersveiligheid, waarin een aanpak 

is geformuleerd.  

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 van deze nota bevat gegevens over de verkeersveiligheid in Ede: Ede wordt 

vergeleken met de andere gemeenten in FoodValley en de ontwikkeling van de verkeerveiligheid   

wordt toegelicht. Hoofdstuk 3 en 4 gaan meer specifiek in op de verkeerveiligheid in Ede zelf. 

Hoofdstuk 3 focust op thema’s en doelgroepen, hoofdstuk 4 beschrijft specifieke onveilige locaties 

en trajecten. Hierbij wordt ook in het bijzonder aandacht besteed aan één van de meest 

kwetsbare groepen verkeersdeelnemers: de fietsende scholieren. In hoofdstuk 5 zijn de 

aangrijpingspunten uit voorgaande hoofdstukken voor verdere verbetering van de 

verkeersveiligheid omgezet in acties. 

 

In een separaat bijlagenrapport staat de informatie over de databronnen en het analysemateriaal 

en de verslagen van de afgenomen interviews.  
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2. De verkeersveiligheid in Ede  

2.1 Absolute aantallen ongevallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ongevallen worden in Nederland centraal geregistreerd door onder andere politie, GGD, 

verzekeringsmaatschappijen en ziekenhuizen. Door deze bestanden te combineren ontstaat een 

betrouwbare database waarmee ongevallen kunnen worden geanalyseerd. In dit geval is gebruik 

gemaakt van de database en het analyseprogramma ViaStat voor de ongevallenanalyse2. 

 

Bij de vermelding van ongevallen wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• Dodelijke ongevallen: ongevallen waarbij minimaal een dode is gevallen   

• Letselongevallen (slachtofferongevallen): 

- ernstige ongevallen: ongevallen waarbij minimaal een ziekenhuisgewonde of dode is 

gevallen.   

- ziekenhuis ongevallen: ongevallen waarbij minimaal een ziekenhuisgewonde is 

- gevallen 

- overige ongevallen: ongevallen waarbij minimaal een gewonde is gevallen, maar geen  

ziekenhuisgewonden 

• Ongevallen met uitsluitend materiële schade en zonder gewonden.(zogenaamde UMS-

ongevallen). 

 

Figuur 1 laat de ontwikkeling van de geregistreerde (letsel, dodelijk en UMS) ongevallen in Ede 

zien over de periode 2011-2015 (gemeentelijke, provinciale en rijkswegen). Het jaar 2016 is hierin 

niet meegenomen, omdat de cijfers hiervan ten tijde van de analyse nog niet beschikbaar waren.  

 

 

 

 

                                                           

2 Door een wijziging in de ongevallenregistratie van de politie in 2010 zijn de ongevallencijfers van de jaren 

2011-2013 niet volledig betrouwbaar. Vanaf 2013 zijn de eerste verbeteringen doorgevoerd om de registratie 

te verbeteren. Cijfers vanaf 2014 zijn volgens organisatie ViaStat hierdoor volledig betrouwbaar.  

De objectieve verkeersveiligheid kan worden uitgedrukt in het aantal geregistreerde 

ongevallen, doden en gewonden. De ontwikkeling hiervan in Ede is vergelijkbaar met 

die van de gemeentes in de regio FoodValley. Het aantal geregistreerde ongevallen in 

Ede steeg sinds 2010, maar de stijging is niet hoger dan elders. De verbeterde 

ongevalsregistratie vormt de belangrijkste verklaring hiervoor. In Ede steeg in de 

periode 2013-2015 het aantal doden en zwaar gewonden minder dan in vergelijkbare 

gemeenten in de regio FoodValley. 
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Figuur 1: Ontwikkeling ongevallen in Ede 2011-2015. 

 

Er lijkt zich sinds 2013 een forse stijging van het aantal ongevallen voor te doen. Een belangrijke 

oorzaak voor de toename van het aantal geregistreerde ongevallen is de verbeterde registratie 

van de ongevallen die sinds 2013 is ingezet. Dit blijkt uit de vergelijking met de andere gemeenten 

in de regio FoodValley. De gemeente Ede behoort tot de politieregio FoodValley. De 

registratiemethode en -graad zijn hetzelfde waardoor Ede met de andere gemeenten in 

FoodValley kan worden vergeleken. De toename vanaf 2013 doet zich ook in FoodValley voor.  

 

 

Figuur 2: Ontwikkeling ongevallen in de regio FoodValley (exclusief Ede) 2011-2015. 
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2.2 Aantal letselongevallen gerelateerd aan de weglengte  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Letselongevallen op gemeentelijke wegen in de gemeenten van de regio FoodValley 2011-2015. 

 

Figuur 3 laat zien dat (op het jaar 2015 na) elk jaar de meeste letselongevallen binnen de regio 

FoodValley plaatsvinden in de gemeente Ede. Ede is echter een grote gemeente, met een 

uitgebreid wegennet. Wanneer het aantal letselongevallen gedeeld wordt door de totale  

weglengte op gemeentelijke wegen, ziet het beeld er anders uit (zie figuur 4).  
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Hoe meer wegen en verkeer er zijn, des te meer ongelukken er plaatsvinden. 

Vergeleken met FoodValley is Ede relatief verkeersveilig als de lengte van het 

wegennet in beschouwing wordt genomen. 
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Figuur 4: Letselongevallen per 1.000 kilometer weglengte op gemeentelijke wegen in de gemeenten van de 

regio FoodValley 2011-2015. 

 

Uit figuur 4 blijkt dat Ede relatief weinig ongevallen per kilometer weg kent. Dit komt overeen met 

de bevindingen van de politie. “De gemeente Ede heeft veel kilometers weglengte waardoor de 

kans op ongevallen groter is. Relatief gezien is de gemeente Ede niet onveiliger”. Ook VVN geeft 

tijdens het interview aan dat Ede een relatief veilige gemeente is.  

 

Binnen FoodValley vinden er per 1.000 kilometers weglente de meeste ongevallen in de 

gemeente Veenendaal plaats. Veenendaal kent een relatief klein buitengebied. De meeste 

ongevallen vinden plaats op de drukke binnenstedelijke wegen.  

 

De resultaten van het onderzoek van Matthijs Vrenken bevestigen het beeld over Ede in 

vergelijking tot andere gemeenten. In het onderzoek werd gekeken naar het aantal fatale 

ongevallen in de periode van 2010-2015 op ‘rural roads’ (wegen buiten stedelijk gebied die niet 

snelwegen of onverharde wegen zijn), In absolute aantallen scoort Ede hoog, maar relatief gezien 

(op basis van aantal kilometers) staat Ede laag in de ranglijst van onveilige gemeenten: op plaats 

97 van de 393 gemeenten. 

2.3 Rijkswegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 1 laat de ongevalslocaties zien (2014-2016). Omdat vanaf 2014 de registratie sterk is 

verbeterd is hiervoor het totaal van de periode 2014-2016 genomen. Het gebruik van alleen 

recente data geeft een actueler beeld, dat bovendien minder wordt ‘vervuild’ door infrastructurele 

ingrepen uit het verleden. 

 

Opvallend is dat er relatief veel ongevallen plaatsvinden op de 60 km-wegen buiten 

de bebouwde kom. Dit zijn vrijwel uitsluitend gemeentelijke wegen. Met name het 

aantal ongevallen met uitsluitend materiele schade is daar fors. Echter, het 

ongevalsrisico in termen van ongevallen per kilometer weglengte is op de 

gemeentelijke wegen lager dan op provinciale en rijkswegen. Binnen de bebouwde 

kom zijn er relatief weinig ongevallen op de 30 km-wegen. 

 

Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: de 60 km-

wegen in het buitengebied. 
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Kaart 1: Ongevalslocaties in de gemeente Ede in 2014-2016. 

 

De meeste ongevallen vinden plaats op wegen onder het beheer van de gemeente (73% van de 

geregistreerde ongevallen). Op wegen onder het beheer van het Rijk (snelwegen) en van de 

provincie Gelderland (provinciale wegen) vinden respectievelijk 15% en 12% van de ongevallen 

plaats. Gerelateerd aan het aantal kilometers weglengte is dit: 4.7 per km op rijkswegen, 2.4 per 

km op provinciale wegen en 1.1 per km op de gemeentelijke wegen. 

 

Figuur 5 laat zien dat het gemeentelijke wegennet in Ede is niet onveiliger dan het wegennet van 

de andere gemeentes in de regio FoodValley. 

 

 

Figuur 5: Aantal ongevallen per 100 kilometer gemeentelijk wegennet inde gemeenten van de regio 

FoodValley.  
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3. Grip op de ongevallen: thema’s en toedracht 
ongevallen 

Dit hoofdstuk geeft meer inzicht in ongevalsoorzaken. In paragraaf 3.1 kijken we naar 

verschillende thema’s . Paragraaf 3.2 spitst zich toe op de toedracht van de ongevallen. 

3.1 Thema’s  

 

 

 

Fietsers zijn het vaakst slachtoffer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Bestuurders en vervoermiddelen 

In de periode 2011-2015 waren in Ede respectievelijk fietsers, automobilisten en bromfietsers het 

vaakst betrokken bij een ongeval (zie figuur 6). Deze bevinding komt overeen met het beeld dat 

door de politie in het interview wordt geschetst. Volgens de politie komen fietsongevallen de 

laatste tijd steeds prominenter naar voren bij verkeersongevallen. Belangrijke oorzaken hiervoor 

zijn volgens de politie: 

• de toenemende drukte op fietspaden; 

• verschillende typen weggebruikers op de fietspaden (met verschillende snelheden);  

• senioren die steeds langer mobiel blijven. 

 

VVN Ede heeft ook het gevoel dat er steeds meer fietsongevallen plaatsvinden de afgelopen 

jaren, maar kunnen dit niet met cijfers onderbouwen. Volgens VVN is er met name behoefte aan 

bredere fietspaden. Dit vanwege het langer mobiel blijven van senioren, de opkomst van 

driewielers en de komst van meerdere typen fietsers op de fietspaden.  

 

Fietsers zijn steeds vaker betrokken bij letselongevallen, in 2014 en 2015 zelfs meer 

dan automobilisten. Ten opzichte van FoodValley is dat in Ede niet anders. Jonge 

bestuurders (18-24) zijn twee keer vaker bij een ongeval betrokken dan andere 

leeftijdsgroepen. Kijkend naar de herkomst van de betrokkenen bij de 

verkeersongevallen, dan blijkt dat een derde niet in de gemeente Ede woont en het 

grootste deel hiervan 50-plusser is. Van de betrokkenen die wél in Ede wonen, is het 

grootste deel wederom tussen de 18-24 jaar. De avondspits blijkt de gevaarlijkste 

periode te zijn. Ook hierbij wijkt Ede niet af van andere gemeenten. Uit de interviews 

blijken senioren ook een belangrijke doelgroep. Met name trainingen met de e-fiets 

worden als relevant geacht. 

 

Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: fietsers, 

jongeren (18-24 jaar) en senioren op de e-fiets. 
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Figuur 6: Ontwikkeling aantal letselongevallen in Ede per vervoermiddel (op gemeentelijke, provinciale en 

rijkswegen). NB: De categorie ‘overige voertuigen’ bevat naast de brommobielen en tractoren ook de niet 

geregistreerde voertuigtypen en is daardoor sterk vertekend. 

 

Figuur 6 laat zien dat er in de laatste jaren (2014 en 2015) in Ede meer letselongevallen hebben 

plaatsgevonden onder fietsers dan onder automobilisten. Een andere opvallende constatering is 

dat het aantal letselongevallen in Ede onder bromfietsers in de afgelopen 5 jaar vrijwel gelijk is 

gebleven. 

 

Ede volgt hiermee de trend zoals die in de andere gemeenten in FoodValley te zien is: fietsers 

worden steeds vaker betrokken bij letselongevallen. Dit is niet specifiek voor de regio het geval, 

maar is in het hele land zo. 

3.1.2 Leeftijd 

In tabel 1 is weergegeven hoeveel ongevallen per leeftijdsgroep plaatsvinden in Ede. Als dit 

aantal wordt gedeeld door het aantal inwoners uit de betreffende leeftijdsklasse, wordt het risico 

voor de betreffende leeftijdsgroep zichtbaar. 

 

 

Tabel 1: Leeftijden van bij ongevallen betrokken bestuurders (inclusief UMS ongevallen) in Ede op 

gemeentelijke, provinciale en rijkswegen en risico per 10.000 inwoners in de betreffende leeftijdsgroep.  

Leeftijd Bestuurders ongevallen Inwoners Ongevallen per 10.000 inwoners

0-11 jaar 14 1,8 8

12-15 jaar 43 0,62 69

16-17 jaar 84 0,31 271

18-24 jaar 433 1,08 401

25-39 jaar 644 1,95 330

40-49 jaar 339 1,52 223

50-59 jaar 342 1,54 222

60-69 jaar 166 1,26 132

70+ 200 1,29 155

Som 2265 11,37 1811
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Jonge bestuurders (18-24 jaar), zijn het meest betrokken bij een ongeval. Zij zijn bijna twee maal 

zo vaak bij een ongeval betrokken als de groep tussen 25 en 70. Ook de groep 16 en 17-jarigen 

en de groep 25-39-jarigen is vaker bij een ongeval betrokken. Uit de thesis van Vrenken blijkt dat 

ook op wegen buiten de bebouwde kom bestuurders in de categorie 18-24 jaar 

oververtegenwoordigd zijn, met name mannen. Dit beeld wijkt niet af van het beeld in andere 

gemeenten in FoodValley. Uit een ongevallenoverzicht van de politie uit 2013 blijkt dat er met 

name veel jonge mannen uit het buitengebied betrokken zijn bij ongevallen. Overigens blijkt uit 

hetzelfde bestand ook dat een derde van de betrokkenen niet in de gemeente Ede woont en het 

grootste deel hiervan 50-plusser is. Van de betrokkenen die wél in Ede wonen, is het grootste 

deel wederom tussen de 18-25 jaar.  

 

Alle geïnterviewde partijen (VVN Ede, Christelijke Hogeschool Ede, Fietsersbond en de politie) 

zien jongeren (scholieren) als (een van) de belangrijkste doelgroep(en) waar de gemeente Ede 

zich de komende tijd op moet richten. Scholieren kijken niet goed uit voordat ze oversteken of 

steken op plekken over waar dit niet hoort, aldus de Christelijke Hogeschool Ede. VVN Ede en de 

politie geven daarnaast aan dat rijden onder invloed bij deze groep vaak voorkomt (hierover meer 

bij het kopje ‘alcohol’).  

 

Naast jongeren, worden in verschillende interviews ook senioren genoemd als doelgroep die de 

aandacht van de gemeente Ede verdient (politie, VVN Ede en de Fietsersbond). VVN benadrukt 

hierbij dat het met name belangrijk is dat oudere automobilisten bij kennis blijven. Een 

opfriscursus wordt dan ook sterk aangeraden. De Fietsersbond geeft aan dat het belangrijk is dat 

senioren verantwoord leren omgaan met de elektrische fiets.  

3.1.3 Tijdstippen waarop ongevallen optreden  

De meeste ongevallen in Ede vinden plaats op werkdagen: 225 per dag versus 169 per dag in de 

twee weekenddagen. Dat is ongeveer recht evenredig met de drukte op de betreffende dagen. 

Het aantal letsel ongevallen per dag verschilt nauwelijks tussen werkdagen en weekenddagen in 

Ede (respectievelijk: 45 versus 44).  

 

Verdeeld over de tijdstippen van de dag blijkt dat de meeste ongevallen in Ede plaatsvinden 

tijdens de avondspits (16.00-18.00 uur): 138 per uur tegenover 60-90 per uur in de overige uren 

tussen 07.00 en 22.00 uur. Daarnaast blijkt dat de meeste ongevallen plaatsvinden in het vierde 

kwartaal. Een mogelijke verklaring hiervoor kan liggen bij slecht(er) zicht (donker). Het vierde 

kwartaal is de periode is waarin het in de avondspits al donker is. Uit het ongevallenoverzicht van 

de politie uit 2013 blijkt dat de meeste ongevallen in het buitengebied plaatsvinden op donderdag 

en vrijdag nacht. Mogelijk is hier een verband met het uitgaansleven.  
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3.2 Toedracht ongevallen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de ongevallen waarbij de oorzaak is geregistreerd (dit is slechts bij 15% van de registraties het 

geval) wordt ‘geen voorrang verlenen’ het vaakst genoemd, gevolgd door ‘onvoldoende afstand 

houden’. Alleen de categorie ‘onvoldoende afstand houden’ kan direct worden gelinkt aan de kop-

staart-botsingen op de snelwegen en op de drukke doorgaande routes.  

 

Wat betreft voorrang geven gaf de politie in het interview aan dat fietspaden steeds vaker in de 

voorrang worden gezet op plekken waar automobilisten dit niet gewend zijn (bijvoorbeeld 

snelfietsroutes). Volgens de politie verdient dit aandacht.  

 

Belangrijk om te realiseren is dat een directe oorzaak vaak niet de belangrijkste aanleiding is van 

het ongeval: dat kan afleiding zijn, te hard rijden/roekeloosheid, door rood licht rijden of wellicht 

alcoholgebruik. Uit analyses van de SWOV blijken dit in veel gevallen de aanleiding te zijn voor 

een ongeval. Landelijk is daarom de afkorting VAARS gangbaar: Veelplegers, Afleiding Alcohol, 

Roodlichtnegatie en Snelheid. 

3.2.1 Een achterliggende oorzaak: alocholgebruik 

Op kaart 2 is aangegeven waar alcohol gerelateerde ongevallen hebben plaatsgevonden (NB: dit 

wordt slechts beperkt gecontroleerd en geregistreerd. Na 2014 het de standaard geworden om 

alcoholgebruik bij elk letselongeval te controleren). De ongevallen vinden vrij verspreid plaats in 

de gemeente. Opvallend is het aantal ongevallen in het buitengebied tussen Lunteren en Otterlo. 

 

Gerelateerd aan het aantal kilometers weglengte, worden er in Ede minder ongevallen met 

alcoholgebruik geconstateerd dan in de meeste andere gemeenten uit FoodValley 

 

Toedrachten zijn niet direct uit de ongevallendatabase te herleiden. Volgens de 

geïnterviewden spelen de ‘bekende’ oorzaken ook in Ede een belangrijke rol: 

afleiding, roodlichtnegatie, snelheid en asociaal gedrag zijn landelijk tot speerpunt 

verheven. Alcoholgebruik hoort ook in dit rijtje, maar lijkt in Ede niet 

oververtegenwoordigd te zijn. Wel zijn er in het buitengebied concentraties te zien 

van ongevallen waar alcohol een rol speelt. Alcoholgebruik in het verkeer lijkt met 

name een probleem te zijn bij jongeren uit het buitengebied. 

 

Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: aansluiten bij 

de landelijke speerpunten Veelplegers, Alcohol, Afleiding, Roodlichtnegatie en 

Snelheid. (VAARS). Alcohol met name rond de uitgaansgebieden en bij de kernen in 

het buitengebied en op belangrijke wegen daartussen. 
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Kaart 2: Ongevallen waarbij alcohol is geconstateerd, al dan niet in overtreding (2014-2016). 
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4. Ongevalslocaties en -trajecten  

De analyse van de ongevalslocaties en de trajecten is voor het grootste deel gebaseerd op de 

database met ongevallen uit 2014-2016. De gegevens uit deze periode zijn compleet en actueel. 

Daarnaast is deze database aangevuld met meldkamer-gegevens en met ziekenhuisgegevens. 

4.1 Ongevalsconcentraties in Ede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op kaart 3 is te zien waar de ongevallen in Ede (kern) hebben plaatsgevonden. Kaart 1 in 

paragraaf 2.3 geeft het overzicht voor heel gemeente Ede. 

 

 

Kaart 3: Ongevalslocaties in de bebouwde kom van Ede in 2014-2016. 

 

Belangrijkste concentraties waar ongevallen zijn geregistreerd zijn de rotondes bij 

Cultura en op Tooroplaan-Bovenbuurtweg. Deze laatste is onlangs aangepast. In de 

ongevallencijfers is nog niet terug te vinden of dit effect heeft gehad. Ook de 

kruispunten op de Stationsweg zijn gevaarlijk. Verder is het aantal ongevallen dat is 

geregistreerd te gering om conclusies te trekken. 

 

Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: rotondes bij 

Cultura, Tooroplaan - Bovenbuurtweg en Stationsweg 
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De verschillende groottes stippen geven aan op welke locaties de meeste ongevallen 

plaatsvinden (hoe meer ongevallen, hoe groter de stip). Het ongevallenbeeld is diffuus en er zijn 

geen notoire blackspots aanwezig. Tabel 2 laat de top 10 zien van de locaties waarop de meeste 

ongevallen hebben plaatsgevonden.  

 

 

Tabel 2: Top 10 ongevallenlocaties Ede 2014-2016.  

 

In de ongevallenregistratie van de GGD (2017, t/m maart) komt de rotonde Molenstraat – 

Telefoonweg ook naar voren. Er vonden op deze locatie twee ongevallen plaats. 

 

Een nadere analyse van deze punten en een observatie van het verkeersgedrag geeft inzicht in 

oorzaken die mogelijk een rol spelen bij de totstandkoming van de ongevallen op de betreffende 

locaties. Hieronder volgt per locatie uit de top 10 een beschrijving hiervan.  

 

Molenstraat - Telefoonweg 

De rotonde bij Cultura is een vrij krappe rotonde. Het uitzicht vanuit de zijstraten op de rotonde en 

de andere takken is goed. Omdat de rotonde vrij krap is moeten de automobilisten die vanaf de 

rotonde willen afslaan een vrij scherpe bocht maken. Naderende fietsers op de rotonde zijn voor 

hen slecht zichtbaar. Een ander gevolg van de krappe vormgeving is dat het middeneiland vrij 

klein is en is voorzien van een brede overrijdbare ‘rammelstrook’ Deze is afgezet met inritblokken 

en daardoor ook voor personenauto’s makkelijk overrijdbaar. Autoverkeer dat rechtdoor gaat hoeft 

weinig of niet af te remmen.  

 

Bovenbuurtweg - Tooroplaan 

De rotonde ligt op de kruising van een van de drukste scholierenroutes met een zeer drukke oost-

westverbinding. De fietsers rijden vaak in pelotons. Onlangs is de rotonde aangepast en zijn de 

oorspronkelijk aanliggende fietspaden vervangen door vrijliggende fietspaden op 4 meter afstand 

van de rijbaan voor auto’s. De oversteek over de zuidtak (de Bovenbuurtweg) is een 

tweerichtingenoversteek voor fietsers doordat deze aansluit op de tweerichtingsfietspad langs de 

Tooroplaan. Omdat fietsers vanaf de Bovenbuurtweg ook ‘rechtsom’ over de rotonde kunnen is 

het voor automobilisten vaak onduidelijk of ze afslaan en oversteken of rechtdoor gaan. Fietsers 

vanaf de Kerkweg/Vincent van Goghlaan (de noordelijke tak) zijn slecht zichtbaar door schaduw 

en bomen. Omdat de weg licht afloopt is hun snelheid vrij hoog. 

 

Beukenlaan – Ericalaan - Stationsweg 

De Stationsweg is een vrij lange brede, rechte straat waar de bus vaak met hoge snelheid 

overheen rijdt. Het kruispunt met de Beukenlaan is vrij ruim uitgevoerd met grote boogstralen. 

Ook afslaand verkeer kan met hogere snelheid doorrijden. Beide zebra’s over de Beukenlaan en 

Locatie Totaal ongevallen Dodelijke ongevallen Letselongevallen

Molenstraat-Telefoonweg (rotonde Cultura) 9 0 2

Bovenbuurtweg-Tooroplaan (rotonde) 9 0 2

Beukenalaan-Ericalaan-Stationsweg 5 0 0

Veenderweg-Klaphekweg 5 0 1

Keesomstraat 5 0 0

Eikenlaan-Klinkenbergerweg 4 0 0

Prins Bernardlaan-Stationsweg 4 0 1

Bennekomseweg (bij hotel Reehorst) 4 0 0

Zandlaan-Bennekomseweg (rotonde) 4 0 1

Willy Brandtlaan 4 0 0
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Ericalaan liggen vrij ver terug. Afslaande automobilisten verwachten op dit punt geen zebra of 

overstekende voetgangers. 

 

Veenderweg - Klaphekweg 

Dit kruispunt had in eerste instantie verkeerslichten en is omgebouwd naar rotonde. Sinds de 

ombouw is het verkeersbeeld veranderd en is uit de observatie geen gevaarlijk verkeersgedrag af 

te leiden. In de vormgeving valt op dat de fietspaden (in de voorrang) niet cirkelvorming rondom 

de rotonde liggen maar een ruit vormen in het verlengde van de aansluitende fietspaden. Deze 

vormgeving hoort bij een rotonde buiten de bebouwde kom, waar fietsers geen voorrang hebben.  

 

Keesomstraat 

In zuidelijke richting sluit een parallelweg aan op de hoofdrijbaan. Het aansluitpunt ligt enkele 

tientallen meters ten noorden van het kruispunt met de Galvanistraat. Invoegen is moeilijk, ook 

vanwege de schuine aansluithoek. Er is ook verkeer dat vanaf de parallelweg drie rijstroken 

oversteekt om linksaf (richting Albert Heijn) te gaan. Dit leidt af en toe tot risicovolle manoeuvres. 

 

Eikenlaan - Klinkenbergeweg 

De Klinkenbergwerg is hier smal en heeft een middenberm. Er zijn aanliggende fietsstroken. 

Fietsers komen vanaf het zuiden van de helling af en rijden vrij hard. Er zijn vaak conflicten tussen 

afslaande auto’s richting Eikenlaan-oost en rechtdoorgaande fietsers.  

 

Prins Bernhardlaan – Berkenlaan - Stationsweg 

Op de Stationsweg wordt hard gereden. Op deze kruising steken veel scholieren in groepen over 

en zijn er ‘slechts’ smalle middengeleiders die nauwelijks of geen opstelruimte bieden. Het  

uitzicht vanuit de Berkenlaan-oost is slecht. Op de brede Berkenlaan zijn wel  drempels 

aangebracht die een plateau suggereren. De kruising zelf is als voorrangskruising ingericht.  

 

Bennekomseweg (hotel Reehorst) 

Veel problemen ontstaan door keerbewegingen. Omdat verkeer vanaf de Enkalaan niet linksaf 

richting Bennekom kan, moet hier een 180 graden keerbeweging worden gemaakt. Daarvoor is 

vaak niet voldoende ruimte, waardoor automobilisten op de ruimte voor de fietsers terecht komen. 

Er was ook onduidelijkheid door de markering (overgang van 1 naar twee rijstroken per richting), 

maar deze is inmiddels aangepast. 

 

Rotonde Zandlaan - Bennekomseweg 

De rotonde ligt formeel buiten de bebouwde kom en fietsers hebben dus geen voorrang. 

Autoverkeer geeft echter wel vaak voorrang en daardoor ontstaan verwarrende situaties. Ook is er 

in de spits vanuit Bennekom vaak file. Er steken zeer veel scholieren van en naar de 

Kenniscampus over. 

 

Willy Brandtlaan 

Er zijn hier een aantal conflictpunten. De rotonde bij de aansluiting Laan der verenigde Naties ligt 

schuin. Fietsers komen van de helling af en hebben vaak een hoge snelheid als ze de 

tweerichtingenoversteek naderen. Fietsers in de tegenovergestelde richting gaan daardoor juist 

erg langzaam. 

 

Een tweede gevaarlijk punt is de fietsoversteek naar De Gaullesingel in de volgende bocht. De 

oversteek is slecht zichtbaar en wordt laat opgemerkt. Daarnaast rijdt het autoverkeer vrij hard. 
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De volgende fietsoversteek is gevaarlijk omdat daar ook fietsers met hoge snelheid vanaf de 

Stadspoort komen aanrijden. De chicane die aangelegd is om de fietsers af te remmen wordt 

dikwijls omzeild via het voetpad.  

4.2 Trajecten en gebieden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen Duurzaam Veilig is het wegennet opgedeeld in stroomwegen (SW), 

gebiedsontsluitingswegen (GOW) en erftoegangswegen (ETW). De stroomwegen zijn vaak 

vormgegeven als auto(snel)wegen, de gebiedsontsluitingswegen zijn vaak de 50 en 70 km-wegen 

binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom zijn deze wegen vaak vormgegeven als 80 

km-wegen. De erftoegangswegen zijn vaak ingericht als 30- of 60 km-wegen. In Ede is het 

wegennet grotendeels ook ingericht volgens deze indeling (zie kaart 4). De doorgaande 80 km-

wegen zijn veelal niet in beheer bij de gemeente, maar bij de provincie Gelderland. De 

stroomwegen (autosnelwegen) zijn in beheer bij het Rijk. 

 

 

Kaart 4:Iindeling in SW, GOW en ETW in Ede. 

Trajecten met een hoog risico zijn de Stationsweg en de Molenstraat. Buiten de 

bebouwde kom verdient de route tussen Veenendaal - Ederveen – Lunteren 

aandacht, terwijl ook de Lunterseweg relatief onveilig is. In de Bloemenbuurt, 

Oranjebuurt en Klaphekbuurt gebeuren relatief veel ongevallen op de 

erftoegangswegen. 

 

Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: 

infrastructurele aanpak van Molenstraat en Stationsweg, en het gebied rondom de 

Verlengde Maanderweg, speerpuntenaanpak (VAARS) in het buitengebied 

(Lunterseweg. Hoofdweg Ederveen). 
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4.2.1 Verkeersveiligheid buiten de bebouwde kom 

Op de gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom is de relatieve verkeersveiligheid 

bepaald door het totaal aantal ongevallen op trajecten te delen door het aantal kilometers. In tabel 

3 is de verkeersveiligheid van diverse trajecten af te lezen.  

 

 

Tabel 3: Ongevallen op gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom en risico per kilometer (2014-

2016).  

 

Voor de gemeentelijke wegen geldt dat de Lunterseweg het gevaarlijkst is, gevolgd door de 

Hoofdweg Ederveen – Lunteren (respectievelijk 5,4 ongevallen/km en 2,8 ongevallen/km). De 

Hoofdweg Ederveen – Lunteren werd in de periode 2007-2013 door de politie ook al ‘hotspot’ voor 

verkeersongevallen genoemd.  

 

Op de andere wegvakken van de gemeentelijke wegen vinden minder dan 2 ongevallen/km 

plaats. Voor de route Ederveen – Lunteren geldt dat deze route een deel gebiedsontsluitingsweg 

en een deel erftoegangsweg is. De route komt ook naar voren als een route waar relatief veel 

ongevallen plaatsvinden waarbij alcohol in het spel is.  

 

Ter vergelijking is ook het aantal ongevallen op de provinciale wegen in Ede weergegeven. De 

N224-West (4,4 ongevallen/km) is de gevaarlijkste provinciale weg, gevolgd door de Valkseweg 

(N801) met 2,9 ongevallen/km. De N224 West werd in de periode 2007-2013 door de politie 

eveneens tot hotspot voor verkeersongevallen benoemd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegvak Kilometers weglengte Aantal ongevallen Ongevallen per km

Gemeentelijke wegen

Lunterseweg 3,5 19 5,4

Barneveldseweg 4 7 1,8

Dr. W. Dreeslaan 3 4 1,3

Wekeromseweg 5,1 7 1,4

Hoofdweg Ederveen - Lunteren 7,2 20 2,8

Provinciale wegen

N224 (west) 5,2 23 4,4

N224 (oost) 10,8 12 1,1

N801 (Valkseweg) 5,5 16 2,9

N304 Ede - Otterlo 9,2 12 1,3

N310 Otterlo - Harskamp 5,1 8 1,6
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4.2.2 Verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom 

Binnen de bebouwde kom kenmerken de volgende wegvakken zich door veel ongevallen: 

 

 

Tabel 4:Ongevallen binnen de bebouwde kom op hoofdwegen en risico per kilometer (2014-2016).   

 

Op de niet genoemde trajecten vinden minder ongevallen plaats, zowel in absolute zin als per 

kilometer.  

 

In tabel 4 voeren de trajecten Schutterweg - Galvanistraat, Molenstraat en de Klinkenbergerweg in 

absolute aantallen de lijst aan. In relatieve zin (per kilometer weg) zijn de Molenstraat en de 

Stationsweg het meest onveilig. Op de Molenstraat is de helft van het totaal aantal ongevallen op 

de rotonde bij Cultura geregistreerd. In de ongevallenregistratie van de GGD (2017, t/m maart) 

komt de Molenstraat ook naar voren (twee ongevallen geregistreerd). De Veenderweg, 

Molenstraat, Klinkenbergerweg, Galvanistraat, Tooroplaan en Stationsweg komen ook uit het 

ongevallenbestand van de politie (2011-2014) als meest onveilig naar voren (meeste ongevallen).   

 

Op de Bennekomseweg, Tooroplaan en Veenderweg vindt een gemiddeld aantal ongevallen/km 

plaats. Op de kaart van de GGD van 2017 (t/m maart) zijn er op de Veenderweg twee ongevallen 

geregistreerd. Omdat de meeste ongevallen op de route Schutterweg - Galvanistraat op de 

Galvanistraat plaatsvinden, is dit deel van de route  ook relatief onveilig met omgerekend 8,2 

ongevallen/km.  

 

Tenslotte is ook gekeken naar de woonbuurten (erftoegangswegen binnen de bebouwde kom) 

waar veel ongevallen plaatsvinden. In het deel van Ede west ten zuiden van de Veenderweg 

(Bloemenbuurt, Oranjebuurt en Klaphekbuurt) vinden relatief gezien veel ongevallen plaats (20 

ongevallen in totaal). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: oudere bebouwing en vormgeving van 

wegen met veel gemengd verkeer, veel doorgaand verkeer, veel scholieren en fietsers. 

Wegvak Kilometers weglengte Aantal ongevallen Ongevallen per km

Keesomstraat - Dr. W. Dreeslaan 1,9 14 7,4

Kastelenlaan 1,2 4 3,3

Klinkenbergerweg 2,6 17 6,5

Schutterweg - Galvanistraat 3,7 22 5,9

Tooroplaan - Emmalaan 1,7 14 8,2

Bennekomseweg 1,6 13 8,1

Stationsweg 1,3 14 10,8

Molenstraat 1,6 19 11,9

Veenderweg 1,7 14 8,2

Laan der Verenigde Naties 2,5 4 1,6

Willy Brandtlaan 0,7 5 7,1

Zandlaan - Frans Halslaan 1,6 9 5,6
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4.3 Subjectieve verkeersveiligheid: onveilige verkeerslocaties 

 

De verkeersveiligheid op een locatie wordt naast objectieve ongevallencijfers ook bepaald door de 

ervaren (subjectieve) verkeersveiligheid. Zo kunnen locaties als onveilig worden ervaren terwijl er 

weinig ongevallen hebben plaatsgevonden. Daarnaast kan een onveilig ervaren verkeerssituatie 

ertoe leiden dat mensen zich voorzichtiger gedragen waardoor ongevallen worden voorkomen.  

 

De subjectieve verkeersveiligheid is in kaart gebracht aan de hand van de enquête ‘Inwoners aan 

het woord’ en het inwonerspanel ‘Fietsen in Ede’. De volgende locaties werden als onveilig 

ervaren (in de volgorde waarin deze het vaakst werden genoemd): 

• Rotondes* 

• Zandlaan* 

• Veenderweg* 

• Tooroplaan* 

• Telefoonweg* 

• Stationsweg* 

• Molenstraat* 

• Veenderweg/Proosdijerveldweg 

• Veldhuizen   

• Spoorwegovergangen (Koepelschool, Hakselseweg, Nieuwe Maanderbuurtweg) 

• Luntersekade (bij de kerk) 

• Klaphekweg (kruising met Veenderweg) 

• Klinkenbergweg* 

• Hoofdweg Ederveen* 

De subjectieve verkeersveiligheid van verkeerslocaties komt tot stand op basis 

van daadwerkelijk plaatsgevonden ongevallen en gevaarlijk ervaren punten. Zo 

kan een locatie kan als onveilig worden ervaren doordat er veel ‘bijna-ongevallen’ 

plaatsvinden. Uit de enquêtes en interviews blijkt dat veel van de onveilig ervaren 

locaties ook als relatief gevaarlijk terugkomen in de ongevallenstatistieken. Dit 

geldt met name voor de rotondes bij Cultura, Tooroplaan-Bovenbuurtweg en de 

Zandlaan-Bennekomseweg. Overzichtelijkheid en onduidelijke 

voorrangsregelingen zijn veelgehoorde klachten. Ook komen de wegen 

Stationsweg, kruispunt Veenderweg-Klaphekweg (gereconstrueerd), Molenstraat 

(aangepast) en de Hoofdweg Ederveen (Fietsplan project 2017-2018) zowel in 

beleving als de statistieken terug als gevaarlijke locaties. Te hard rijden, smalle 

fietspaden, de complexiteit van rotondes en smalle wegen zijn de meest 

genoemde oorzaken die worden aangedragen die leiden tot een onveilig gevoel. 

Een mismatch tussen het verkeersveiligheidsdoel en vormgeving bij de 

uitvoering van infrastructurele maatregelen lijkt ook mogelijk een rol te spelen bij 

onveilige verkeerssituaties. 

 

Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: verbetering 

van de ervaren verkeersveiligheid op de meest gevaarlijke locaties en trajecten 

en de mismatch tussen maatregel en doel. 
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• Bovenbuurtweg (bij het Streek) 

Een groot deel van de genoemde locaties komt overeen met locaties waar veel ongevallen 

plaatsvinden, deze locaties zijn met een sterretje (*) aangegeven.  

 

In de ongevallenregistratie van de GGD (2017, t/m maart) komen de Veenderweg, Molenstraat, 

Tooroplaan en Bovenbuurtweg ook naar voren.  

 

De belangrijkste redenen waardoor de bovenstaande locaties door inwoners als onveilig worden 

ervaren zijn (in aflopende volgorde): 

• Auto’s rijden te hard 

• Kruispunt of rotonde is onoverzichtelijk 

• Fietsers op de rijbaan, geen voorziening voor fietsers 

• Agressief rijgedrag 

• Te smalle straat 

• Geen verkeerslichten 

• Er gebeuren veel ongevallen 

• Obstakels langs het fietspad/langs de weg 

• Te weinig parkeerruimte 

• Verharding (tegels) kapot 

• Slechte verlichting 

• Voorrang onduidelijk op rotondes 

 

Naast bewoners is een aantal partijen die nauw bij verkeersveiligheid zijn betrokken gevraagd wat 

zij als onveilige verkeerssituaties ervaren. Hier kwamen de volgende locaties uit naar voren: 

• Rotonde Tooroplaan (CHE, Fietsersbond) 

• Rotonde Zandlaan (VVN Ede) 

• Zandlaan (CHE) 

• Bovenbuurtweg (CHE) 

• Bennekomseweg en Klinkenbergerweg (CHE) 

• Kruispunt Bovenbuurtweg – Zandlaan -Frans Halslaan (Fietsersbond) 

• Hogerhorst – Molenstraat – Kastelenlaan (Fietsersbond) 

 

De sterretjes achter de bovengenoemde locaties zijn wederom locaties die ook in de objectieve 

ongevallencijfers naar voren zijn gekomen als gevaarlijke locaties of trajecten.  

 

Specifiek gaf de politie aan dat bij de uitvoering van veel infrastructurele maatregelen er een 

mismatch is tussen het verkeerveiligheidsdoel en de vormgeving.   
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4.4 Scholieren en hun routes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit hoofdstuk 3 bleek dat Fietsers en jongeren risicogroepen zijn. Fietsende scholieren vormen 

daarom een doelgroep, die bijzondere aandacht behoeft.  

 

In de gemeente Ede vonden in 2014-2016 in totaal 166 ongevallen met scholieren van 12 t/m 17 

jaar plaats. Op kaart 5 zijn de meest gebruikte schoolroutes aangegeven en de locaties die 

volgens de geïnterviewde personen (Christelijke Hogeschool Ede, politie, VVN Ede, Fietsersbond) 

als gevaarlijk worden beschouwd. De routes zijn bepaald op basis van de herkomstadressen van 

de middelbare scholen en de CHE en aangevuld met eigen waarneming. 

 

Er zijn twee belangrijke scholierenroutes: de Klaphekweg – Verlengde Maanderweg 

– Kerkweg - Bovenbuurtweg en de Bennekomseweg. Op de eerste route is vrij veel 

verkeer in de wijken. Alleen op de rotondes Zandlaan en Bovenbuurtweg zijn 

meerdere ongevallen met scholieren geregistreerd. Echter, met name op de eerste 

route zijn tijdens observaties diverse gevaarlijke kruispunten geconstateerd (met 

name de Kerkweg – Prins Bernardlaan (schuine fietsdoorsteek) en Kerkweg – 

Verlengde Maanderweg). In de omgeving van de Kenniscampus (met name 

Zandlaan) is ook behoefte aan blijvende aandacht voor de verkeersveiligheid. 

 

Aangrijpingspunt voor verdere verbetering van de verkeersveiligheid: de als 

onveilig ervaren punten op de veelgebruikte scholierenroutes (gedrag en 

infrastructuur). 
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Kaart 5: Belangrijkste schoolroutes in Ede met onveilig ervaren kruispunten.  

 

Tabel 5 toont het aantal ongevallen (inclusief UMS ongevallen) waarbij scholieren betrokken 

waren. De locaties uit tabel 5 zijn de groene stippen op kaart 5.   

 

 

Tabel 5: Aantal scholieren tussen 12 t/m 17 jaar betrokken bij ongevallen (inclusief UMS-ongevallen) in Ede 

(2014-2016).  

 

Ongevallen scholieren 12 t/m 17 jaar Ede 2014-2016

Locaties Aantal ongevallen

Klinkenbergerweg-Prins Bernhardlaan 0

Stationsweg-Prins Bernhardlaan 0

Kerkweg-Prins Bernhardlaan (schuine 

fietsdoorsteek) 0

Kerkweg – Verlengde Maanderweg 0

Klaphekweg – Verlengde Maanderweg 0

Klaphekweg – Hakselseweg (rotonde) 1

Kerkweg – Blokkenweg 0

Tooroplaan – Bovenbuurtweg (rotonde) 3

Bovenbuurtweg – Zandlaan 1

Zandlaan – fietspaadje CSG 0

Fiestpaadje CSG - Bennekomseweg 1

Zandlaan  - Bennekomseweg (rotonde) 2

Enkalaan – Bennekomseweg 0
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De absolute aantallen uit tabel 5 zijn te klein om conclusies te trekken. Wel kunnen we het 

volgende vaststellen: 

• Op de rotonde Tooroplaan - Bovenbuurtweg zijn 3 van de in totaal 9 geregistreerde 

ongevallen met scholieren, op de rotonde Bennekomseweg - Zandlaan 2 van de 4.  

• De punten Prins Bernhardlaan - Stationsweg, Molenstraat - Telefoonweg worden als onveilig 

ervaren, maar hier zijn geen ongevallen met scholieren geregistreerd. 

 

Naast een ongevallenanalyse, is de verkeersveiligheid op schoolroutes ook in kaart gebracht door 

het gedrag van scholieren op schoolroutes te observeren. De route Verlengde Maanderweg - 

Klaphekweg - Kerkweg - Bovenbuurtweg bleek hierbij met name een drukke route. Er rijdt veel 

verkeer via de spoorwegovergang. De genoemde wegen zijn recht, vrij breed en hebben het 

uiterlijk van een 50 km-straat, maar zijn dat soms niet. Daarnaast bleek dat scholieren vaak in 

groepen fietsen en daarbij kuddegedrag vertonen: ze volgen blindelings de fietsers vooraan in de 

groep en letten niet op het verkeer.  

 

Tijdens de observatie van de schoolroutes zijn ook een aantal locaties geïdentificeerd die mogelijk 

tot onveilige verkeerssituaties kunnen leiden, namelijk: 

• De rotonde Klaphekweg - Hakselseweg is complex (5 aansluitingen op korte afstand). 

Fietsers geven niet aan dat ze afslaan, waardoor het voor automobilisten onduidelijk is of 

men afslaat of de rotonde volgt.   

• De beide T-aansluitingen (Kerkweg en Klaphekweg) op de Verlengde Maanderweg zijn 

voorrangskruisingen, maar kennen veel afslaand verkeer. Verkeer op de Maanderbuurtweg 

rijdt snel en oversteken is moeilijk. Het uitzicht is soms slecht vanaf de beide aansluitende 

straten. 

• Bij de Kerkweg sluit een schuine fietsdoorsteek naar de Prins Bernhardlaan aan. Er zijn veel 

kruisende fietsstromen en autobewegingen. Daarnaast is het uitzicht matig en fietsers hebben 

de neiging om met een flinke vaart de Kerkweg op te rijden en over te steken. Het gaat hierbij 

om fietsers richting de Kenniscampus zien de Prins Bernhardlaan (Marnixcollege). Opvallend 

is dat de nieuwe fietstunnel minder wordt gebruikt dan de spoorwegovergang: de 

spoorwegovergang ligt beter in de rijroute. 

• De kruising Blokkenweg – Kerkweg (ten zuiden van het spoor). Het kruispunt is 

onoverzichtelijk vanuit de Blokkenweg en vanuit het zuiden.  

• De kruising Bovenbuurtweg – Tooroplaan is een rotonde. Fietsers komen vanaf het noorden 

de helling af en rijden snel. Ze zijn slecht zichtbaar door het groen en de schaduw. Daarnaast 

zijn de oversteken over de Tooroplaan (westtak) en over de Bovenbuurweg (zuidtak) in twee 

richtingen toegankelijk en sluiten aan op de twee richtingsfietspaden langs zuidtak en 

westtak. Omdat vanaf de zuidtak ook ‘rechtsom’ de rotonde gevolgd kan worden is het voor 

automobilisten niet duidelijk waar de fietsers heen gaan. 

• Het tweerichtingenfietspad langs de Bovenbuurtweg sluit aan op het tweerichtingsfietspad 

langs de Zandlaan, dat weer eindigt (als tweerichtingspad ) bij de ingang van de CHE. Alleen 

fietsers vanaf de Frans Halslaan naar de CHE (en Bovenbuurtweg) moeten de Zandlaan 

oversteken. Dankzij de middenberm is dit goed te doen. Wel rijdt het verkeer vrij snel. 

• Op het kruispunt Bovenbuurtweg-Zandlaan  vinden mogelijk afdekongevallen plaats doordat 

verkeer linksaf zich opstelt in de middenberm en daardoor het zicht op een overstekende 

fietser vanaf de Bovenbuurweg Zuid blokkeert. NB: er is al voorgesteld om de oostelijke 

fietsdoorsteek op te heffen en de westelijke te verbreden, in combinatie met het doortrekken 

van de middenberm. 
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• Er is een nieuw fietspad aangelegd tussen de Edeseweg en Zandlaan. Hier heeft de 

Zandlaan echter maar één rijbaan en het oversteken is moeilijk. De oversteek over de 

Bennekomseweg is om diezelfde reden ook moeilijk. Omdat dit nog buiten de bebouwde kom 

ligt rijdt het drukke verkeer hier vrij hard. 

• De rotonde Zandlaan - Edeseweg/Bennekomseweg ligt buiten de bebouwde kom. Fietsers 

hebben geen voorrang, maar krijgen dit dikwijls wel van automobilisten. Daardoor ontstaat 

verwarring en onzekerheid (NB: De Bennekomseweg maakt onderdeel uit van de nieuwe 

Parklaan en wordt gereconstrueerd. Er komt dan een tweerichtingenfietspad aan de 

westzijde. De rotonde wordt een kruispunt en ten noorden daarvan komt ook aan de oostzijde 

een fietspad. 

• De Enkalaan loopt met een steile helling omlaag naar de Bennekomseweg. Hier moeten 

fietsers een bajonetbeweging maken om over te steken, of terugrijden naar de 

Reehorsterweg. 

• De rotonde bij Telefoonweg – Molenstraat is vrij krap en heeft een brede overrijdbare strook. 

Dat kan mogelijk leiden tot snel rijdend verkeer over de strook.  
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5. Actieplan Verkeersveiligheid 

De belangrijkste locaties waar ongevallen plaatsvinden zijn in deze verkeersveiligheidsnota 

geïnventariseerd, evenals de doelgroepen die vaak betrokken zijn en de veelvoorkomende 

ongevalsoorzaken. Op basis hiervan zijn een aantal kansrijke aangrijpingspunten geformuleerd 

om de verkeerveiligheid in Ede te verbeteren. Deze aangrijpingspunten monden uiteindelijk uit in 

een concept actieplan.  

 

Paragraaf 1 van dit actieplan beschrijft de aangrijpingspunten: de doelgroepen, oorzaken en 

locaties, waarop aanpak nodig is. In paragraaf 2 is de aanpak afgeleid van deze 

aangrijpingspunten. Daarbij is onderscheid gemaakt in infrastructurele ingrepen, maatregelen op 

het gebied van gedrag, educatie en voorlichting en onderzoek en studies. Paragraaf 3 beschrijft 

tenslotte het actieplan. Het actieplan bevat: 

1. Quick-wins: direct uitvoerbare acties, waarbij weinig hoeft te worden geïnvesteerd en 

relatief veel effect is te verwachten. 

2. Effectieve acties: niet direct uitvoerbaar, een groter investeringsniveau maar wel 

effectief. 

3. Nader te onderzoeken: uit te werken, mogelijk later uit te voeren, soms is eerst nader 

onderzoek nodig. 

5.1 Oorzaken, betrokkenen en locaties  

Op basis van de ongevallenanalyse, de interviews met betrokkenen en de observaties zijn de 

volgende oorzaken, doelgroepen, locaties en trajecten geïdentificeerd waarvoor een aanpak 

nodig is: 

 

Oorzaken 

• Snel rijden/agressief verkeersgedrag 

• Alcoholgebruik (specifiek in het buitengebied) 

• Mismatch verkeersmaatregelen en weggebruikers (ontwerp en gedrag) 

• Drukte op fietspaden  

 

Doelgroepen 

• Fietsende scholieren/schoolroutes (Kenniscampus, Marnixcollege, Pallas Athene College) 

• Jonge automobilisten (18-24 jaar) 

• Jongeren in het buitengebied 

• Senioren op de elektrische fiets 

 

Locaties en trajecten 

• Rotonde Bovenbuurtweg – Tooroplaan 

• Rotonde Molenstraat – Telefoonweg (Cultura) 

• Kruispunt Prins Bernhardlaan – Stationsweg 

• Kruispunten Eikenlaan – Stationsweg en Beukenlaan Stationsweg 

• Rotonde Zandlaan – Bennekomseweg  

• Scholierenroute Klaphekweg – Verlengde Maanderweg – Kerkweg – Bovenbuurtweg (in het 

bijzonder de buurt Klaphek/Ede centrum-west) 
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• Route Veenendaal – Ederveen – Lunteren  

5.2 Acties en ingrepen 

5.2.1 Infrastructurele ingrepen 

De Stationsweg en de kruispunten Prins Bernhardlaan, Eikenlaan en Beukenlaan 

Mogelijke ingreep: afsluiting halverwege, drie plateaus, fietsstraat. Korte termijn: omwisseling 

voorrang op twee (of drie) locaties.  

 

De Stationsweg is een lange doorgaande weg, die bovendien wat afloopt in de richting van het 

station. De bus rijdt er overheen en de weg wordt door veel autoverkeer gebruikt. De populariteit 

onder het autoverkeer kan worden verklaard doordat er zonder oponthoud van het station naar 

het centrum gereden worden. De weg is vrij breed en de snelheden liggen vrij hoog. Tegelijkertijd 

is er veel overstekend en oprijdend verkeer. Bij de Prins Bernhardlaan rijden bovendien veel 

scholieren van en naar het Marnixcollege. Het uitzicht op de drie kruispunten is soms matig tot 

slecht.  

 

In het kader van de realisatie van de fietsroute Ede – Wageningen is al eens voorgesteld om de 

Stationsweg in te richten als een fietsstraat en een ondergeschikt karakter te geven. Het 

autoverkeer kan eenvoudig worden geweerd door een knip aan te brengen in de weg.  

Lokaal kan op de genoemde kruispunten een plateau worden aangebracht om de 

oversteekbaarheid te verbeteren en de snelheid te remmen. Vanwege de bus kan dit echter op dit 

moment maar op één of hooguit twee locaties worden toegepast. Het kruispunt met de Prins 

Bernhardstraat komt daarvoor als eerste in aanmerking. 

 

Kosten: Per kruispunt € 10.000 (omwisselen voorrang) tot € 75.000 (plateau).  

Aanbrengen harde knip: € 5.000, knip met dynamische afsluiting voor de bus: € 75.000. 

 

Rotonde Tooroplaan – Bovenbuurtweg 

Mogelijke ingreep: verhoogde oversteek voor fietsers op de westelijke en zuidelijke tak. Korte 

termijn: dynamische waarschuwing voor naderende fietsers op de westelijke tak. 

 

Op deze locatie is het probleem gelegen in de onduidelijke situatie en de slechte zichtbaarheid in 

combinatie met de grote hoeveelheid scholieren. Vanwege de twee tweerichtingsfietspaden 

(zuidzijde Tooroplaan en oostzijde Bovenbuurtweg) steken de fietsers op de westelijke en 

zuidelijke oversteek in twee richtingen over. Fietsers vanaf de Kerkweg zijn slecht zichtbaar en 

rijden hard. Een dynamisch waarschuwingssysteem voor naderende fietsers op de westtak kan 

automobilisten helpen deze fietsers beter te signaleren. De verhoogde oversteken verhogen de 

attentiewaarde en remmen de snelheid. 

 

Kosten: Dynamische fietswaarschuwing: € 25.000, verhoogde fietsoversteken (2x): € 40.000. 
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Scholierenroute Klaphekweg – Verlengde Maanderweg – Kerkweg - Bovenbuurtweg 

Mogelijke ingreep: verminderen van verkeer door het doorknippen van de route voor het 

autoverkeer en aanleggen van twee plateaus op de aansluitingen Kerkweg – Verlengde 

Maanderweg en Verlengde Maanderweg – Klaphekweg. Verder groen snoeien bij aansluiting 

fietspad naar Prins Bernhardlaan en aanbrengen van waarschuwingsbelijning (quick-win). 

 

Door de grootte van de buurt is er vrij veel verkeer. De route via de Kerkweg is de meest directe 

toegangsroute en is bovendien verkeerslichtvrij. Tegelijkertijd is dit ook een van de belangrijkste 

en drukste scholierenroutes.  

 

De aanleg van een extra fietsroute tussen Klaphekweg en de nieuwe fietstunnel is in 

voorbereiding. Deze zal leiden tot een beter gebruik van de tunnel. Dan zal wel de oversteek over 

de Verlengde Maanderweg vanaf de Klaphekweg verkeersveilig moeten worden gemaakt. Er kan 

bijvoorbeeld een plateau op de aansluiting worden aangelegd.  

 

Als quick-win kan bij de aansluiting van de fietsdoorsteek van Prins Bernhardlaan naar de 

Kerkweg het groen worden gesnoeid en met kanalisatiestrepen de oversteek worden gemarkeerd. 

 

Kosten: snoeien en belijning: € 2.000, plateau: € 75.000. 

 

Rotonde Cultura 

Mogelijke ingreep: verhogen rammelstrook na analyse rijgedrag. 

 

De rotonde Cultura (Molenstraat – Telefoonweg) is een vrij krappe rotonde in een drukke 

stedelijke omgeving. Fietsers rijden over een aanliggend rood fietspad, gescheiden van de rijbaan 

door een smalle geleider. Het uitzicht vanuit en op de aankomende takken is desondanks goed. 

De krappe vormgeving heeft als gevolg dat afslaande automobilisten slecht zicht hebben op 

fietsers die de rotonde volgen. De rammelstrook rond het middeneiland (het voor vrachtverkeer 

overrijdbare deel van het middeneiland) is vrij breed en is ook voor personenauto’s goed te 

berijden. Bestuurders kunnen makkelijk ‘een randje meepikken’ en de snelheid kan daarom ook 

hoger blijven dan is gewenst. In eerste instantie is een langere analyse nodig om te beoordelen of 

dit gedrag vaak en veelvuldig optreedt. 

 

Als fysieke ingreep is dan ook logisch om de rammelstrook minder makkelijk overrijdbaar te 

maken door de inritblokken te vervangen door een opstaande band 10 cm te verhogen.  

 

In de zomer van 2016 zijn op aanraden van de Fietsersbond de varkensruggen verwijderd van de 

rotonde om de fietser veiliger te laten passeren. De effecten van deze maatregel zijn nog niet 

inzichtelijk. 

 

Kosten: € 50.000. 

 

Rotonde Zandlaan en oversteek naar het fietspad op de Bennekomseweg 

Mogelijke maatregel: voorrang omzetten en bebouwde komgrens opschuiven (quick-win) en 

(afhankelijk start aanleg Parklaan) chicane bij de oversteek fietspad (quick-win). 

 

De rotonde en de oversteek liggen buiten de bebouwde kom. Fietsers hebben daarom op de 

rotonde geen voorrang. Omdat de Bennekomseweg en de aansluitende Klinkenbergerweg in de 
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nabije toekomst worden gereconstrueerd, is een grootschalige infrastructurele aanpak nu niet 

wenselijk. Dan komt er namelijk ook een tweerichtingenfietspad aan de westzijde van de 

Bennekomseweg (met een fietstunnel onder de weg door ten zuiden van de rotonde), waardoor 

oversteken wordt geminimaliseerd. Wat wel als quick-win mogelijk is, is het opschuiven van de 

bebouwde komgrens naar een punt ten zuiden van de rotonde en het omzetten van de 

voorrangsregeling voor fietsers. Dit komt meer en beter overeen met het werkelijke 

verkeersgedrag (verkeer rijdt niet veel harder dan 50 in de spits) en past ook beter bij het 

stedelijke karakter en het verwachtingspatroon van de gebruiker. Met aanvullende middelen 

(wegmeubilair, belijning, beplanting) kan dit beeld worden versterkt. 

 

Afhankelijk van de aanvang van de werkzaamheden kan ook nog een specifieke maatregel bij de 

oversteek worden genomen: het uitbuigen van de weg door de aanleg van een chicane. Hiervoor 

kan de ruimte van de niet meer gebruikte bushalte worden benut.  

 

Kosten: bebouwde komgrens verleggen met flankerende maatregelen € 10.000, 

voorrangsregeling wijzigen op de rotonde (belijning en bebording) € 5.000, asuitbuiging 

aanbrengen bij fietsoversteek: € 5000 - € 15.000.  

5.2.2 Gedrag, handhaving en educatie 

Dit thema bevat van oudsher een aantal speerpunten die min of meer landelijk worden 

gehanteerd. Voorheen werden de speerpunten samengevat met de term HelmGRAS 

(helmdraagplicht, gordelgebruik, alcohol en snelheid), tegenwoordig zijn andere speerpunten 

belangrijker. Deze worden samengevat met de term VAARS en dit staat voor: Veelplegers 

(huftergedrag) Alcohol, Afleiding, Roodlicht en Snelheid. 

 

Ook Ede gaat op deze speerpunten inzetten en aanhaken bij de landelijke en regionale aanpak. 

In deze paragraaf stellen we enkele specifieke uitwerkingen voor en vullen we die aan met 

gedragsacties die afgestemd zijn op de Edese problematiek en mogelijkheden.  

 

Alcoholgebruik onder jongeren 

Maatregel: 3D-tripping bij evenementen, acties Team Alert, VVN of Responsible Young Drivers. 

 

Alcoholgebruik is en blijft nog steeds een belangrijke ongevalsoorzaak. Volgens VVN Ede zijn het 

in Ede vooral jongeren die in het buitengebied wonen die onder invloed rijden.  

 

Naast de reguliere controles waar de gemeente geen invloed op heeft, kan wel worden ingezet op 

de gedragsmatige aanpak. Het ROV-oost heeft de campagne ‘Rijden (Z)onder invloed’ opgezet, 

waarin een groot aantal samenhangende acties is geïnitieerd door o.a. Responsible Young 

Drivers. Een succesvolle actie is de zogeheten 3-D-tripping. Bezoekers van een evenement 

worden uitgenodigd om een rijtest te doen in een simulator en ervaren zo wat de invloed van 

alcohol is. Dit instrument kan in Ede specifiek bij evenementen ook worden ingezet. Acties op 

‘alcohol-locaties’ zijn essentieel om de doelgroep effectief te bereiken.  

 

Kosten: per inzet inclusief promotie: € 1.000. 

 

Afleiding in het verkeer 

Maatregel: SafeDrivePod en SD-insight-training, fietsmodus-app en De Campagnefabriek. 
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Afleiding is een toenemend probleem (met name door smartphonegebruik volgens SWOV en 

verzekeraars). Bij 60 a 70 procent van de ongevallen speelt afleiding een prominente rol. Om dit 

type afleiding te verminderen is de SafeDrivePod ontwikkeld. Een in de auto geïnstalleerd 

instrument dat tijdens het rijden bepaalde functies van de smartphone blokkeert. Het instrument 

kan door beheerders van wagenparken (en leaseauto’s) verplicht worden gesteld. Als maatregel 

definiëren we het implementeren van de pod bij grote Edese wagenparkbeheerders. 

  

De SD-insighttraining is een online training waarbij directe terugkoppeling naar de chauffeur 

plaatsvindt.  

 

De fietsmodusapp (er bestaat ook een automodusvariant) werkt op vrijwillige basis en bevat een 

competitie- en spaarelement die met name voor jongeren geschikt is om smartphonegebruik in 

het verkeer tegen te gaan. Belangrijk hierbij is dat het gebruik van deze app actief wordt 

gestimuleerd, bijvoorbeeld met probeer acties op scholen. In lijn hiervan is het 

educatieprogramma ‘De Campagnefabriek’ ook een goede actie om smartphonegebruik bij 

jongeren te bestrijden. Het programma is gratis en via het Verkeerseducatiepunt online 

verkrijgbaar, maar wordt wel aangeraden om door een daarvoor getrainde partij (zoals TeamAlert) 

te laten uitvoeren.  

 

De gemeente kan deze instrumenten en de toepassing daarvan faciliteren en stimuleren. De 

gemeente en het gemeentelijk wagenpark zijn een eerste pilot en testcase voor de toepassing.  

 

Kosten: promotie en coördinatie: 0,1 fte, € 5.000, inzet pod’s en sd-insight:  

€ 70/deelnemer/maand. 

 

Scholieren en scholierenroutes 

Maatregel: verkeersgeleiders bij middelbaar onderwijs en Kenniscampus. 

 

Bij de Kenniscampus heeft de middelbare school Het Streek op een aantal gevaarlijke punten 

verkeersgeleiders geposteerd. Deze fungeren als een soort super-verkeersbrigadiers. Ze geven 

aan wanneer leerlingen moeten stoppen, hoe/waar ze moeten oversteken en spreken de 

leerlingen erop aan als ze onveilig gedrag vertonen. Omdat zijn zelf werkzaam zijn bij de scholen 

hebben ze direct en beter contact met de fietsers. Voorgesteld wordt om dit project te continueren 

en mede te faciliteren.  

 

Kosten: promotie en coördinatie: 0,05 fte € 2.500, subsidiering facilitering en beveiliging en 

training: € 2.000 - € 10.000. 

 

Ouderen en de (e-)fiets 

Maatregel: faciliteren en promoten (bestaande) trainingen.  

 

Drukte op fietspaden, de toenemende snelheidsverschillen en verschillende verschijningsvormen 

van de ‘fiets’, de capaciteiten van de berijders, het vergroot de kans op conflicten en meer 

ongelukken. Er zijn al diverse programma’s en acties die hierop inspelen. De bekendste in dit 

verband zijn de opfriscursus van VVN en de scootmobiel- en e-biketrainingen voor ouderen. De 

gemeente Ede zou hierin een rol kunnen spelen door bestaande programma’s en trainingen te 

(blijven) promoten en subsidiëren.  
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Kosten: coördinatie en promotie pm, subsidiering: pm, een en ander afhankelijk van lopende 

afspraken en contacten. 

5.2.3 Onderzoek en studie 

Mismatch ontwerp en gedrag 

Maatregel: werksessie en schouw. 

 

Door onder andere de politie is aangegeven dat bij het nemen van (infrastructurele) maatregelen 

er soms een mismatch is tussen de maatregel en het werkelijke verkeersgedrag. Dat wil zeggen; 

een verkeerssituatie wordt volgens verkeerskundige principes ingericht, maar sluit niet aan op de 

(behoeften van de) gebruikers. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, omdat gebruikers hun eigen 

plan trekken. Er is een werksessie nodig met de betrokkenen om deze mismatch nader te 

definiëren, gevolgd door een schouw van de locaties en trajecten die daar uit voortkomen.  

 

Kosten: € 25.000. 

 

Route Veenendaal - Lunteren 

Maatregel: nadere studie naar ongevallen, oorzaken en gedrag, werksessie. 

 

Op de route Veenendaal – Lunteren gebeuren zowel in relatieve als in absolute zin veel 

ongevallen. Met de ongevallenregistratie is niet één directe ongevalsoorzaak aan te wijzen. 

Alcohol en hoge snelheid spelen wellicht een rol, mede omdat de weg officieel geen 

gebiedsontsluitingsweg is en daarom niet vormgegeven is als dorgaande 80 km/uur-weg. 

Nader onderzoek is vereist. Daartoe moet een werksessie worden georganiseerd met beheerders, 

handhavers en belanghebbenden en moet een schouw plaatsvinden van de weg.  

 

Kosten: € 15.000 

 

Coördinatie en evaluatie verkeersveiligheid. 

Maatregel: verkeersveiligheidscoördinator. 

 

De verkeersveiligheid coördinator coördineert de uitvoering van het actieplan en is 

verantwoordelijk voor de in deze paragraaf genoemde promotie van gedragsacties. Daarnaast 

stelt deze de komende jaren elke twee jaar een nieuw actieplan op, voorafgegaan door een 

verkeersveiligheidsanalyse. Het is in feite de continue monitoring van de ontwikkeling van de 

verkeersveiligheid in Ede.  

 

Kosten: 0,2 fte (€ 20.000), afhankelijk van de bestaande invulling van dit taakveld. 

5.3 Concept actieplan  

De in paragraaf 5.2 genoemde acties zijn hier onderverdeeld in: quick-wins, middellange 

termijnacties en nader te bestuderen. 

 

Quick wins (2017 en 2018) 

• Instellen verkeersveiligheidscoördinator (initiëren en volgen van de acties) 
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• Voorrang omdraaien op rotonde Zandlaan en bebouwde komgrens verschuiven (eventueel in 

combinatie met aanleg chicane bij fietsoversteek Bennekomseweg)  

• Dynamische waarschuwing voor naderende fietsers op de westelijke tak op rotonde 

Tooroplaan - Bovenbuurtweg 

• 3D-tripping evenementen Ede als anti-alcoholmaatregel voor jongeren in het buitengebied 

• Ondersteuning maatregelen tegen afleiding in het verkeer 

• Verbeteren route fietsende scholieren op Klaphekweg – Verlengde Maanderweg – Kerkweg – 

Bovenbuurtweg  

• Scholierenbegeleiders Kenniscampus om scholieren veilig helpen oversteken bij middelbare 

scholen (continuering) 

• Trainingen en campagnes voor ouderen en e-fiets (continuering, ondersteuning) 

 

Middellange termijn (2018-2020) 

• Fietsvriendelijker maken Stationsweg 

• Verhoogde oversteken aanleggen rotonde Tooroplaan – Bovenbuurtweg 

• Fietsvriendelijke oversteek Verlengde Maanderweg - Klaphekweg 

 

Nader te bestuderen (2017-2018) 

• Onderzoek verbeteren rotonde Cultura (overrijdbaarheid rammelstrook) 

• Mismatchsessie ontwerp en gedrag 

• Analyse Route Veenendaal - Ederveen - Lunteren 

• Evaluatie verkeersveiligheidsacties en actieplan 
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