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Samenvatting 
 

 

Heerhugowaard heeft in de afgelopen jaren goede stappen gezet op weg naar een situatie waarin er geen 

vermijdbare slachtofferongevallen meer gebeuren in Heerhugowaard. We zijn er echter nog niet. 

Bovendien wordt vanuit het Rijk van ons gevraagd hogere ambities na te streven. Dat vraagt om een 

diepe analyse van de verkeersveiligheid in Heerhugowaard en daaraan gekoppeld nieuw beleid voor de 

komende decennia. 

 

De doelen van dit plan zijn: 

 Een (ver)nieuw(d) kader bieden voor de inrichting van gemeentelijke wegen 

 Een nieuw kader bieden voor aanpak van verkeersonveiligheid, door middel van maatregelen 

anders dan het inrichten van wegen (zoals gedragsbeïnvloeding, mobiliteitsbeleid gericht op een 

modal shift, duurzaamheidsbeleid) 

 Kader bieden voor het nemen van verkeersbesluiten 

 

Uitdagingen 

De uitdagingen voor de komende jaren zijn: 

 

1. Aanpak verkeersgedrag 

2. Afmaken hoofdwegenstructuur 

3. Conflicten fiets- en snelverkeer 

4. Dubbelfunctie: verkeer en verblijf (winkel- en wijkcentra) 

5. Wegen nog niet ingericht volgens principes さduurzaam veiligざ 

6. Wegbeeld en maximumsnelheid kloppen niet met elkaar 

7. Wegen met te veel in/uitritten 

8. Doorgaand verkeer met onaangepast gedrag 

9. Latent gevaarlijke kruisingen 

 

Voorgesteld beleid 

 Een pro-actieve aanpak te volgen wat betreft voorbereiding van onderhoud en ontwerp van 

wegen 

 Door met Duurzaam Veilig 

o De principes van de landelijke strategie duurzaam veilig en bijbehorende 

inrichtingsprincipes hebben in de afgelopen jaren vruchten afgeworpen 

o Nieuwe indeling van wegcategorieën 

 Omgekeerd ontwerpen に prioriteit naar de kwetsbare verkeersdeelnemer 

o Veilig oversteken 

o Fietsbeleid 

o Gedeelde openbare ruimtes 

o Octopusplan 

 Doelgroepenbeleid voor ouderen en jongeren 

 Verbeterslag evaluatie van projecten met een (verwacht) verkeersveiligheideffect 

 
Meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 

In de nota wordt voorgesteld om elk jaar in de loop van het 4
e
 kwartaal een rapportage aan het college 

voor te gaan leggen, met daarin de volgende elementen: 

 Evaluatie van (kleinere) projecten met betrekking tot de verkeersveiligheid van het afgelopen jaar 

 Agenda Verkeersveiligheid voor de komende 3 jaren; Meerjaren planning van projecten in 

combinatie met onderhouds- en bereikbaarheidsplannen. 

Dit meerjarenprogramma wordt ter inzage gelegd aan de commissies Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. 
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Inleiding 
 

Waarom dit plan? 

De Heerhugowaardse beleidsnota げduurzaam vWｷﾉｷｪ ヲげ stamt uit 2004. In deze nota is een aanzet gegeven 

tot het vergaand duurzaam veilig inrichten van het Heerhugowaardse wegennet. In deze nota is de 

ambitie verwerkt om de doelstellingen zoals die gesteld zijn door het rijk en de provincie te kunnen halen. 

Begin 2008 is het strategisch beleidskader van het gemeentelijk verkeer en vervoerplan (GVVP) 

vastgesteld in de gemeenteraad. De ambities die hierin genoemd zijn nog gebaseerd op de rijksnota 

けﾏobiliteitげ. De verscherping van deze doelstellingen zullen ook doorwerken in het provinciale en lokale 

beleid. De nota けduurzaam veilig 2げ had een planhorizon tot 2010 en is dus inmiddels verlopen. Nieuw 

beleid is dan ook nodig. 

 

Beleidskader 

In juni van 2009 is het けstrategisch plan verkeersveiligheid 2008-2020げ vastgesteld door de 2
e
 Kamer. 

Belangrijkste onderdeel van deze strategie is een verdere verscherping van de landelijke 

verkeersveiligheiddoelstellingen, naar maximaal 500 verkeersdoden in het jaar 2020.  Ook de landelijke 

doelstellingen voor ernstig verkeersgewonden zijn verscherpt
1
.  

 

De gemeente kan zich aan dit landelijke beleid niet onttrekken en heeft een 

inspanningsverplichting om mee te werken aan de realisatie van de landelijk gestelde 

doelstellingen. 
 

Iﾐ SW ┌ｷデ┘Wヴﾆｷﾐｪ ┗;ﾐ ｴWデ けstrategisch plan verkeersveiligheid 2008-ヲヰヲヰげ ┣ｷﾃﾐ ┗WﾉW ﾗﾐSWヴ┘WヴヮWﾐ HWﾐﾗWﾏS 
die vooral op lokaal niveau zullen moeten worden uitgewerkt, zoals het verbeteren van de 

verkeersveiligheid voor fietsers en het verbeteren van de verkeersveiligheid op 50- en 80 km/u wegen. 

Het rijk heeft deze wegen zelf niet in haar beheer en heeft daarvoor dus lokale wegbeheerders nodig om 

tot een goede strategie te kunnen komen. 

 

Slechte ongevalregistratie vanaf 2009 

Voorafgaand aan de presentatie van de ongevallencijfers over 2010 was al duidelijk dat de registratie van 

ongevallen, in 2009 al laag was, maar over 2010 nog lager is (met name bij de eenvoudigere ongevallen, 

waarbij geen politie nodig is). Naarmate de ernst van een ongeval toeneemt, neemt de registratiegraad 

ook toe. Dat betekent dat het aantal ongevallen in 2009 en 2010 hoger was geweest als de registratie op 

het zelfde niveau was als in de jaren daarvoor, maar dat de ernstige en dodelijke ongevallen een 

betrouwbaar beeld geven van de situatie. De cijfers over 2011 zijn nog dramatischer. Over 2011 komt nog 

maar 5 á 10 % van het totaal aantal ongevallen die in 2008 nog werden geregistreerd nu nog in de 

registratie voor. In onderstaande schema is dat te zien. Vanzelfsprekend zijn de ongevallen met zwaarder 

letstel beter geregistreerd dan de ongevallen met alleen blikschade. 

 

Jaar 2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

Totaal geregistreerde 

ongevallen 

400 189 49 18 

Waarvan met letsel 124 70 21 12 

 

Op basis van de landelijke gegevens valt echter aan te nemen dat deze daling niet strookt met de 

werkelijkheid. 

                                                             
1
 in 2009 is besloten het begrip ziekenhuisgewonde te verlaten, omdat was gebleken dat opname in een 

ziekenhuis lang niet altijd betekende dat de desbetreffende persoon ernstig letsel had. Inmiddels spreekt 

het ministerie dan ook niet meer van ziekenhuisgewonden, maar van ernstige verkeersgewonden. Iemand 

is een ernstig verkeersgewonde als hij ten gevolge van een verkeersongeval in het ziekenhuis is 

opgenomen en een letselernst heeft van ten minste 2 op de in internationaal medische kringen gebruikte 

'maximum abbreviated injury scale' (MAIS). Het aantal ernstig verkeersgewonden blijkt systematisch circa 

10% lager dan het aantal ziekenhuisgewonden. De landelijke doelstelling zijn zodoende met dit 

percentage aangepast. 
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Helaas betekent dit voor het verkeersveiligheidsbeleid in Heerhugowaard, dat de jaren 2010 en 2011 als 

け┗WヴﾉﾗヴWﾐげ ﾏﾗWデWﾐ ┘ﾗヴSWﾐ HWゲIｴﾗ┌┘Sく VWヴｪWﾉｷﾃﾆWﾐ ﾏWデ ;ﾐSWヴW ﾃ;ヴWﾐ Wﾐ S;;ヴﾏWW monitoren van de 

verkeersonveiligheid is op basis van deze cijfers dan ook onmogelijk. De cijfers van 2011 worden in dit 

rapport niet meegenomen in de analyse. 
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Verhouding met het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 

Deze beleidsnota geeft invulling aan de landelijk gestelde doelstellingen en is dan ook een uitwerking van 

dit landelijke beleid. 

Dit plan heeft haar planhorizon in het jaar 2030. Het gaat in op de gemeentelijke rol in de 

verkeersveiligheid. De grootste invloed kan de gemeentelijke overheid als wegbeheerder voeren op het 

gebied van de weginrichting. Maar ook 

andere beleidsvelden kunnen 

meehelpen de verkeersveiligheid te 

vergroten. Voor de inrichting van 

wegen en de wegenstructuur is in 2008 

het GVVP vastgesteld. Dit plan moet 

gezien worden als een uitwerking van 

het GVVP.  

Het gemeentelijk verkeerplan kent 3 

peilers: bereikbaarheid, leefbaarheid 

en veiligheid. 

Dit plan is een uitwerking van dat 

laatste onderdeel, maar grijpt 

vanzelfsprekend in op leefbaarheid en 

bereikbaarheid. 

 

De kaders gesteld in het GVVP, met name in de afweging tussen verkeersveiligheid en bereikbaarheid, 

blijven van kracht. Bereikbaarheid, ook het belang van de bereikbaarheid van de wijken voor nood-en 

hulpdiensten en openbaar vervoer, is altijd een onderdeel van de afwegingen die gemaakt worden bij alle 

verkeersprojecten. 

 

Doel van dit plan 

De doelen van dit plan is: 

 Een (ver)nieuw(d) kader bieden voor de inrichting van gemeentelijke wegen 

 Een nieuw kader bieden voor aanpak van verkeersonveiligheid, door middel van maatregelen 

anders dan het inrichten van wegen (zoals gedragsbeïnvloeding, mobiliteitsbeleid gericht op een 

modal shift, duurzaamheidsbeleid) 

 Kader bieden voor het nemen van verkeersbesluiten 

 

Opbouw van het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan 

In het eerste hoofdstuk wordt het gevoerde beleid en de 

maatregelen met betrekking tot verkeersveiligheid over de 

periode 2000 t/m 2010 geëvalueerd. In hoofdstuk 2 wordt 

vervolgens de staat van de verkeersveiligheid in 

Heerhugowaard in 2011 beschreven en geanalyseerd waar 

de sterke en zwakke plekken liggen in het 

Heerhugowaardse wegsysteem en in het gemeentelijk beleid. Dit hoofdstuk kan worden gezien als een 

samenvatting van de uitgebreide analyse die gemaakt is van de verkeersveiligheid, die is te vinden in 

bijlage 1. 

In hoofdstuk 3 wordt tot slot het beleid voor de periode tot 2030 uiteengezet. De ambitie is om in 2030 

naar een situatie te streven waarin er geen (vermijdbare) slachtofferongevallen meer gebeuren in 

Heerhugowaard. 

 

De kaders gesteld in het GVVP, met name de 

afweging tussen verkeersveiligheid en 

bereikbaarheid, blijven van kracht. 
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1. Evaluatie けSuurzaam veilig fase 2げ 
 

Iﾐ SW ヮWヴｷﾗSW ﾐ; SW ﾐﾗデ; さduurzaam vWｷﾉｷｪが a;ゲW ヲざ ｷゲ ｪWゲデ;ヴデ ﾏWデ SW ┌ｷデ┗ﾗWヴｷﾐｪ ┗;ﾐ SW ｷﾐ SW ﾐﾗデ; 
aangeduide onderwerpen op projectbasis.  In onderstaande kaart staat een overzicht van de ingrepen die 

ｪWS;;ﾐ ┣ｷﾃﾐ HｷﾐﾐWﾐ ｴWデ ﾆ;SWヴ ┗;ﾐ けS┌┌ヴ┣;;ﾏ ┗Wｷﾉｷｪ ヲげく In bijlage 1 zijn de ingrepen in detail geëvalueerd. 

 
Kaart 1. Evaluatie けSuurzaam veilig 2げ 2000-2010 

 

 

Goede ingrepen に meetbaar effect? 

Alhoewel er vele ingrepen in het verkeerssysteem zijn gedaan, hebben deze inspanningen in elk geval tot 

en met 2008 niet geleid tot een ongevalreductie die in de buurt komt van de doelstellingen (zie grafiek 1). 

In de jaren 2009,  2010 en 2011 is er wel een grote daling te zien in de aantallen ongevallen en zijn we 

precies op de doelstellingen uitgekomen. De vraag is echter of dat aan deze verbeteringen ligt. Zoals al 

eerder vermeld is de daling voor een belangrijk deel een gevolg van de wijzigingen in de registratiegraad.  

Tevens is te zien dat de trend weliswaar dalende is, maar dat de trendlijn wel ver boven de huidige 

aantallen ongevallen ligt. 
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Grafiek 1. Ongevallentrend 2000-2010 

 

 

Blackspot-aanpak 

De in het afgelopen decennia door Heerhugowaard gevolgde blackspot-aanpak is door de SWOV al enige 

jaren geleden als niet langer bruikbaar bestempeld. Dat komt omdat het ongevallenbeeld steeds diffuser 

wordt verdeeld over het verkeersnetwerk. Met andere woorden: hetzelfde aantal ongevallen van 

voorheen gebeurt nu op meer locaties, waardoor er minder specifieke ongevalconcentraties zijn te zien
2
.  

Steeds meer ernstige ongevallen treffen we aan buiten 

de verkeersonveilige locaties. De aanpak van 

verkeersonveilige locaties krijgt hierdoor een steeds 

geringere invloed op de reductie van het aantal doden 

en ziekenhuisgewonden.  

Na de presentatie van de ongevalgegevens over 2010 

werd helemaal duidelijk dat een gefundeerde 

blackspotaanpak voor Heerhugowaard onmogelijk is. 

Vanwege een lage registratiegraad is een analyse 

gericht op kruispunten erg moeilijk, omdat er sprake is 

van een grote ongevalverdunning. 

 

Een aanpak gericht op de ergste concentraties zal dan ook weinig effect meer sorteren op de 

verkeersveiligheid van Heerhugowaard. Dat is bijvoorbeeld goed te zien op de Middenweg in het centrum 

van de stad. Als alle kruisingen afzonderlijk worden bezien is er geen sprake van een probleem, maar de 

optelling van alle kruisingen bij elkaar maakt het een gevaarlijk geheel. In hoofdstuk 3 zal verder worden 

ingegaan hoe deze noties in te bedden zijn in nieuw beleid. 

 

Proactief in plaats van reactief 

Belangrijkste aanbeveling van de SWOV is dan ook om in nieuw beleid niet langer uit te gaan van deze 

reactieve aanpak, maar een proactieve aanpak te volgen. Een proactieve aanpak gaat niet op zoek naar 

locaties waar ongevallen zijn gebeurd, maar naar: 

 Locaties waar ongevallen in een klein hoekje zitten. Indicatie hiervoor is bijvoorbeeld het aantal 

bijna - ongevallen 

 Situaties die niet passen in het verwachtingspatroon van een weggebruiker (zoals bijvoorbeeld 

een uitrit op een snelweg) 

 “ｷデ┌;デｷWゲ SｷW け┌ｷデﾉﾗﾆﾆWﾐげ デﾗデ ｪW┗;;ヴﾉｷﾃﾆ ┗WヴﾆWWヴゲｪWSヴ;ｪ 

 Locaties waar de gevolgen van een mogelijk ongeval ernstig zullen aflopen (bijvoorbeeld door de 

aanwezigheid van gevaarlijke obstakels) 

                                                             
2
 Landelijk viel in de periode 1987-1989 nog 10,5% van alle doden en ziekenhuisgewonden op locaties die 

als verkeersonveilige locatie werden beschouwd. In de periode 1997-1999 was dit aandeel gedaald tot 

6%, terwijl dit in de periode 2004-2006 gezakt is tot 1,8%. 

Het aantal ongevallen gebeurt op meer 

verschillende locaties, waardoor er minder 

ongevalconcentraties zijn. 

HWデ Hﾉｷﾃ┗Wﾐ ;;ﾐヮ;ﾆﾆWﾐ ┗;ﾐ ┣ｪﾐ けBﾉ;Iﾆゲヮﾗデゲげ ┣;ﾉ 

nauwelijks leiden tot voldoende 

ongevalreductie 
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Dergelijke situatie worden ook wel de latente fouten in het verkeer- en vervoerssysteem genoemd. Vaak 

zijn dit locaties die weliswaar absoluut gezien redelijk verkeersveilig zijn, maar toch een hoog risico 

hebben op (ernstige) verkeersongevallen. Gelukkig gaat het tot op heden vaak goed op deze locaties, 

maar als er wat gebeurt is het al snel ernstig. Een vergaande analyse van het systeem is dan dus nodig. De 

informatie is hiervoor ruimschoots aanwezig, maar het vergt meer tijd en aandacht en het doorzien van 

de kale cijfers. 

 

Menselijke factor 

Bovendien zijn er veel meer achtergronden bij verkeersongevallen. De fysieke inrichting van de wegen is 

veel gevallen niet bepalend. Uit landelijk onderzoek blijkt dat in ±90% van de ongevallen de menselijke 

factor een belangrijke oorzaak is van de ongevallen. Maar in ±30% van de gevallen is de wegomgeving 

onderdeel van de oorzaken. 

De menselijke factor is dan ook van groot belang. Al snel lopen we dan tegen de beperkingen aan van het 

menselijk lichaam en brein. De mens is maar beperkt in staat om allerlei taken op hetzelfde moment te 

kunnen combineren. Bij deelname aan het verkeer wordt 

deze capaciteit van de mens behoorlijk op de proef 

gesteld. Naast het in bedwang houden van je voertuig 

moet men ook nog op de weg en overige weggebruikers 

letten. Ongevallen zijn dan ook vaak een gevolg van het 

niet in balans zijn van datgene wat het verkeer op dat 

moment vereist en de capaciteiten van deze individuele 

bestuurder. Bovendien spelen er ook nevenfactoren een 

rol, die niet bijdragen aan deze balans: 

 Afleiding , bijvoorbeeld door telefoneren, bedienen van de radio of navigatiesysteem 

 Veiligheidscultuur に in hoeverre is de weggebruiker bewust van zijn onveiligheid  en in hoeverre 

neemt het bedrijfsleven en maatschappelijke partners hun verantwoordelijkheid ? 

 (bewust) Regelnegerend gedrag. Denk aan rood licht negeren, racen op de openbare weg, zonder 

verlichting fietsen. 

 Alcohol en drugs in het verkeer  

 EデIぐ 

 

Daarnaast spelen demografische factoren een belangrijke rol in de verkeersveiligheid van 

Heerhugowaard. Het is dan ook van belang te weten wat voor soort mensen er nu eigenlijk in 

Heerhugowaard wonen en rijden. Zo zal een hoog aandeel jongeren leiden tot een hoger aantal 

ongevallen, alleen al vanwege het verhoogde risico op een ongeval binnen deze groep. 

Tot slot is ook de organisatie van de verkeersveiligheid van belang. Hoe is dat georganiseerd en geborgd 

binnen de gemeentelijke organisatie?; Hoeveel medewerkers binnen de organisatie zijn er mee bezig?; 

welk budget heeft de gemeente ter beschikking?  en is er voldoende politieke aandacht?  

 

Een uitgebreidere analyse van de verkeersonveiligheidsituatie is dan ook noodzakelijk. Voor dit plan is de 

verkeersveiligheid op 4 manieren geanalyseerd: 

 Adviesbureau Megaborn heeft een scan gemaakt van de gemeente op de aspecten techniek, 

organisatie en mens. (T.O.M.) 

 Risicoanalyse van ongevallen  

 Analyse van fietsongevallen 

 Wegsysteemanalyse.  

 

De combinatie van de methoden levert een evenwichtig beeld op van de verkeersveiligheid, die kan 

worden omgezet in beleid. De analyse is te vinden in bijlage 2 さAﾐ;ﾉ┞ゲW verkeersveiligheid Heerhugowaard 

2000-ヲヰヱヰざ. In het volgende hoofdstuk wordt de analyse samengevat. 

 

In ± 90% van de ongevallen is de mens de 

belangrijkste oorzaak van een ongeval.  

 

In ± 30% van de gevallen is de wegomgeving 

één van de oorzaken. 
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Maatschappelijke ontwikkelingen tot 2030 

Met betrekking tot verkeersongevallen is het van belang de langjarige ontwikkelingen op een aantal 

gebieden in beeld te hebben. Ten eerste de ontwikkelingen in de ongevallencijfers. Niet voor elke groep 

weggebruikers is immers een gelijk ongevalrisico en ook de ontwikkelingen zijn per doelgroep 

verschillend. 

 

Positieve 

ontwikkelingen /  trends 

 

Negatieve  

ontwikkelingen /  trends 

  

 

(forse) afname van het aantal (ernstige) ongevallen met 

;┌デﾗげゲ 

 

Toenemend inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar; grote 

toename van de hoeveelheid verkeer 

 

(forse) afname van het aantal (ernstige) ongevallen in de 

leeftijdscategoriën 0-12 en 25-59 jaar 

 

het aantal ongevallen daalde tot 2009 in Heerhugowaard 

minder snel dan gemiddeld in Nederland 

 

Door de economische crisis is er nauwelijks groei in de 

hoeveelheid verkeer 

het aantal ongevallen daalde tot 2009 in Heerhugowaard 

minder snel dan gemiddeld in Nederland  

 het aantal ongevallen in Heerhugowaard is vergeleken met 

de gemeenten in de regio Noord-Kennemerland hoog. 

 nauwelijks daling van het aantal ongevallen met fietsers en 

vrachtwagens en toename van het aantal ongevallen met 

motorfietsen 

 nauwelijks daling van het aantal ongevallen in de 

leeftijdscategoriën 12-24 en 60 + 

 

 Het verkeer zal in de komende jaren naar verwachting met 

5-20% (afhankelijk van economische groei) toenemen 

 Het inwoneraantal van Heerhugowaard zal tot 2030 nog 

behoorlijk stijgen 

 Het aantal 12-24 jarigen blijft tot 2030 redelijk stabiel 

 Het aantal 60+ ers zal tot 2030 sterk toenemen en deze 

groep blijft langer mobiel 
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2. Analyse verkeersonveiligheid Heerhugowaard 
 

Belangrijkste conclusie uit de analyse van de verkeersveiligheid uit bijlage 2 is dat het aantal ongevallen in 

Heerhugowaard in de komende jaren niet zondermeer zal gaan dalen. Op grond van het landelijk 

vastgestelde beleid zal de gemeente zich moeten blijven inspannen om aan de ambities te kunnen 

voldoen. 

Duidelijk is wel dat het op een andere manier moet als tot nu toe, natuurlijk met behoud van de goede 

elementen uit het gevolgde beleid van de afgelopen jaren. 

 

Hieronder zijn de diverse uitdagingen samengevat. 

 

Uitdaging 1: Verkeersgedrag 

In de eerste plaats zal er vanuit de gemeente meer 

aandacht moeten komen voor de gedragsaspecten 

van verkeersveiligheid. Een onderbelicht, maar 

moeilijk meetbaar thema. Uit het onderzoek van 

Megaborn blijkt bijvoorbeeld dat er in 

Heerhugowaard relatief veel ongevallen gebeuren, 

waarbij (bewust) risicovol gedrag een rol speelt, 

zoals door rood licht rijden, een te hoge snelheid, 

het negeren van voorrang en het gebruik van 

alcohol en drugs in het verkeer. 

Uit de analyse blijkt dan ook dat er op dit vlak nog 

veel te winnen valt. In hoofdstuk 3 wordt nader 

ingegaan op dit thema. 

 
Voorbeelden:  

 in Heerhugowaard gebeuren meer ongevallen dan landelijk gemiddeld als gevolg van een te hoge snelheid 

 bij ongevallen in Heerhugowaard is meer dan landelijk gemiddeld alcohol in het spel. 

 

Wegsysteem 

Als gekeken wordt naar het wegsysteem, het beleidsvlak waar de gemeente zelf de grootste invloed kan 

uitoefenen, zien we dat de grootste problemen zich voordoen op een beperkt aantal wegen en 

kruisingen. Op deze wegen is sprake van uiteenlopende problemen die maatwerk vereisen. Het is dan ook 

een grote uitdaging deze wegen veiliger te maken, maar dit vereist soms vergaande keuzes. 

 

Uitdaging 2: Ontbrekende schakels in de hoofdwegenstructuur 

Zoals al in het vorige hoofdstuk is vermeld ontbreken er in 

Heerhugowaard een aantal belangrijke schakels in het 

hoogdwegennnet. Daardoor rijdt er over een aantal wegen, die 

daar niet voor geschikt zijn, nu erg veel verkeer. Daarnaast vervult 

het gemeentelijk hoofdwegennet ook een ontbrekende schakel in 

het provinciale weggennet. 

De wegen die nu een alternatief vormen voor de ontbrekende 

schakels kampen nu met verkeersveiligheidsproblemen, maar 

kunnen omwille van de bereikbaarheid (onder andere van 

hulpdiensten) niet van snelheidsremmende of verkeerwerende 

maatregelen worden voorzien. 

 
Voorbeelden:  

 Middenweg en Sparrenlaan zijn alternatief voor ontbrekende schakel: verlengde Oosttangent  

 Westtangent is alternatief voor ontbrekende schakel N23 
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Uitdaging 3: Dubbelfunctie: verkeersfunctie én centrumfunctie (winkelcentra) 

Op een aantal belangrijke weggedeelten is er sprake van een 

dubbele functie van de openbare ruimte die zich niet met 

elkaar verdragen, zoals bij winkelcentra. In deze gebieden  

rijden weggebruikers met een verschillende wensen en gedrag 

door elkaar に weggebruikers met een bestemming of herkomst 

op of nabij deze weg én verkeer met een doorgaand karakter. 

De eerste groep heeft behoefte aan bereikbaarheid op kleine 

schaal en voetgangers- en fietsvoorzieningen, de andere groep 

heeft behoefte dit gebied zo snel mogelijk te kunnen 

doorkruisen. Deze twee staan natuurlijk haaks op elkaar. Door 

middel van allerlei kunstgrepen is geprobeerd aan deze 

dubbelfunctie vorm te geven. In de praktijk blijkt dat echter niet goed te werken en te leiden tot 

verkeersongevallen. Daarnaast doet de op deze manier ontstane verkeerstechnische inrichting juist in 

deze gebieden af aan de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. 

 
Voorbeelden:  

 Middenweg ter hoogte van Centrumwaard  

 Kruising Jan Glijnisweg に ‘┌ゲデWﾐH┌ヴｪWヴ┘Wｪ ふげデ Kヴ┌ｷゲぶ 
 

Uitdaging 4: conflict tussen fiets-en snelverkeer 

Een aantal wegen zijn ingericht op een zekere mate van menging 

van fietsers en overig verkeer. In de praktijk blijkt deze zachte 

scheiding door de hoeveelheid snelverkeer en de toenemende 

hoeveelheid fietsverkeer niet langer te werken en te leiden tot 

ongevallen. 

 
Voorbeelden:  

 Amstel 

 Middenweg-Zuid 

 

Uitdaging 5: Grijze wegen 

Er zijn in Heerhugowaard nog steeds een aantal wegen die 

conform de nota けSuurzaam veilig ヲげ en het GVVP 

aangewezen zijn als een erftoegangsweg binnen de 

bebouwde kom, maar nog niet als zodanig zijn ingericht. Op 

deze wegen rijdt weinig verkeer, maar er gebeuren relatief 

gezien (per passerend voertuig) veel ongevallen. Daarnaast 

worden dergelijke wegen als vaak fietsonvriendelijk ervaren. 

Probleem van deze wegen is dat de ze vaak niet eenvoudig 

HｷﾐﾐWﾐ WWﾐ ┗;ﾐ SW I;デWｪﾗヴｷW¥ﾐ ┗;ﾐ SW ゲデヴ;デWｪｷW けD┌┌ヴ┣;;ﾏ 
Veiligげ ┣ｷﾃﾐ ｷﾐ デW SWﾉWﾐが ┗;ﾐ┘WｪW ｴWデ ｪWHヴ┌ｷﾆが SW ｷﾐヴｷIｴデｷﾐｪ ﾗa 
de ruimtelijke inpassing. 

 
Voorbeelden:  

 Korte Dreef / Dreef 

 Diamant / Geul 
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Uitdaging 6: Wegbeeld klopt niet met maximumsnelheid 

Op een aantal wegen in Heerhugowaard is een 

maximumsnelheid ingesteld die niet lijkt te kloppen met de 

wegomgeving. Het gaat met name om een aantal voormalige 

polderwegen die aan weerszijden weliswaar bebouwd zijn, maar 

zodanig landelijk karakter hebben dat de maximumsnelheid 

ongeloofwaardig is. 

Daarnaast is er op WﾐﾆWﾉW ┘WｪWﾐ ┣ﾗげﾐ HヴWWS ヮヴﾗaｷWﾉ S;デ ﾗﾗﾆ ｴｷWヴ 
de maximumsnelheid niet geloofwaardig is. 

Ongeloofwaardige snelheidlimieten hebben het risico in zich dat weggebruikers de regels zullen 

ﾗ┗WヴデヴWSWﾐ Wﾐ S;;ヴHｷﾃ S;ﾐ ﾗﾗﾆ ふﾗﾐ;;ﾐ┗;;ヴSH;ヴWぶ ヴｷゲｷIﾗげゲ ﾐWﾏWﾐく D;デ ┘WｪｪWHヴuikers dit doen blijkt uit de 

ongevalcijfers 

 
Voorbeelden:  

 Jan Glijnisweg 

 Westtangent - Zuid 

 

Uitdaging 7: Te veel in/uitritten 

Langs de voormalige polderwegen is veelal in lintbebouwing gebouwd met 

directe aansluiting op de weg, deze inritten leveren in combinatie met hoge 

ゲﾐWﾉｴWSWﾐ HWｴﾗﾗヴﾉｷﾃﾆW ヴｷゲｷIﾗげゲ ﾗヮく V;;ﾆ ｷゲ Wヴ ┗ﾗﾗヴ WWﾐ ヮ;ヴ;ﾉﾉWﾉゲデヴ┌Iデ┌┌ヴ ｪWWﾐ 
ruimte en is snelheidsreductie ook niet altijd gewenst 

 

Voorbeelden:  

 Middenweg に Noord 

 Hasselaarsweg 

 Rustenburgerweg 

 

Uitdaging 8: Latent gevaarlijke kruisingen 

Kruisingen waar vooralsnog geen of weinig ongevallen gebeuren, 

maar waar de kans op een ongeval relatief hoog is en de gevolgen van 

een ongeval niet gering zullen zijn. Het gaat met name om situaties 

die niet binnen het verwachtingspatroon van de gemiddelde 

weggebruiker vallen 

 

Voorbeelden:  

 Hasselaarsweg - Noordscharwouderpolderweg 

 Westtangent - Robijn 

 

Uitdaging 9: Doorgaand verkeer met onaangepast gedrag 

Op een aantal wegen, met name in het buitengebied van de 

gemeente is verkeer aanwezig wat in principe niet thuishoort op 

deze wegen. Het gaat om verkeer met een doorgaand karakter en 

dat in principe op het provinciale of gemeentelijke hoofdwegennet 

thuishoort, maar om reden van congestie of de noodzaak tot 

omrijden op deze wegen kiest voor de route binnendoor. Omdat 

deze verkeersdeelnemers een andere gerichtheid hebben (namelijk 

zo snel mogelijk van A naar B komen) wordt er weinig rekening gehouden met de aard van de wegen en 

het gebied. Dat leidt tot onaangepast gedrag (hoge snelheden) 

 

Voorbeelden:  

 Veenhuizerweg / Frik / Schapenweg 

 Zuidwijkring-zuid 
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Uitdagingen op de kaart 

Op kaart 2 zijn de uitdagingen met betrekking tot de verkeersveiligheid verwerkt. Totaal maken de 

ongevallen die gebeuren op deze wegen en kruisingen ruim 50% uit van het totaal aantal (slachtoffer-) 

ongevallen op de gemeentelijke wegen. Het reduceren van de verkeersonveiligheid op deze wegen zal 

daarmee ook een groot effect sorteren op de verkeersveiligheid in het algemeen. Gezien de ingewikkelde 

problemen op deze wegen is het verkeersveilig maken van deze wegen geen kwestie van het alleen 

toepassen van standaard maatregelen, maar zal het hoge mate van maatwerk vereisen per weg en/of 

kruising. Het volgende hoofdstuk zal ingaan op hoe deze uitdagingen aangepakt kunnen worden. 

In bijlage 2 staan alle op kaart 2 weergegeven wegen benoemd met de belangrijkste uitdagingen, 

verbanden met andere projecten en zijn mogelijke maatregelen benoemd. 

 
Kaart 2. Uitdagingen verkeersveiligheid 2010-2030 
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3. Het beleid: Heerhugowaard verkeersveilig in 2030 
 

Inleiding / Doelstellingen 

Gezien de gesignaleerde zaken in de vorige hoofdstukken is er een dringende behoefte aan een consistent 

verkeersveiligheidsbeleid.  

Met de in dit hoofdstuk beschreven strategie wordt 

beoogd in Heerhugowaard een einde te maken aan de 

verkeersonveiligheid. Vanzelfsprekend is daarbij het doel 

dat er helemaal geen ongevallen meer gebeuren met een 

ernstige of zelfs dodelijke afloop. Zoals uit bijlage 1 al 

blijkt is dit doel nog lang niet bereikt en zal het ook niet 

makkelijk bereikt kunnen worden.  

Dat betekent echter niet dat de inspanningen die de gemeente doet op het gebied van de 

verkeersveiligheid niet meetbaar gemaakt kunnen worden. Er is behoefte aan een meetlat om te bepalen 

of de gemeente op het goede spoor zit.  

 

Zoals in hoofdstuk 1 al is beschreven zijn er vanuit de Rijksoverheid streefwaarden bepaald voor de staat 

van de verkeersveiligheid. Deze cijfers zijn vertaald in provinciale en gemeentelijke plannen. In het GVVP 

waren doelstellingen voor 2020 opgenomen. Als gevolg van de landelijk aangescherpte doelstelling voor 

dodelijke ongevallen en de nieuwe definitie van ernstige verkeersgewonden zullen deze moeten worden 

aangepast.  

 

Lage aantallen ongevallen 

Voor wat betreft ongevallen zijn de cijfers voor Heerhugowaard zo laag dat een realistische doel voor één 

jaar moeilijk is te stellen. De landelijke doelen vertalen naar Heerhugowaardse schaal levert bijvoorbeeld 

een maximum van 0,9 doden op voor 2020. Dat is natuurlijk een vreemd getal. Zodoende zijn de cijfers 

vertaald in maximaal aantal slachtoffers per 10 jaar, daarmee worden ze beter meetbaar en reeëler. Het 

kán immers voorkomen dat er in het ene jaar enkele dodelijke ongevallen plaatsvinden en in het andere 

jaar geen enkele. Voor dodelijke ongevallen geldt overigens op het gemeentelijke schaalniveau dat ze 

alleen een indicatie zijn voor verkeersonveiligheid als op dezelfde locatie meer indicaties zijn voor 

verkeersonveiligheid
3
.  

 

Dit plan geeft ook een doorkijk naar de jaren na 2020. Voor 2030 zijn nog geen landelijke doelstellingen 

vastgesteld. Vooralsnog houden we dan ook vast aan de lijn die is ingezet in het けヮrovinciaal verkeer- en 

vervoerplanげ van 2007, die uitgaat van een daling van de ongevallen van 6% per jaar voor dodelijke 

ongevallen en 2,5% per jaar voor ernstig verkeersgewonden. 

 

Periode Maximaal aantal 

verkeersdoden 

in 10 jaar 

Maximaal aantal ernstige 

verkeersgewonden 

in 10 jaar 

2010-2020 14 188 

2020-2030 8 146 

 

Met het gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid wordt dan ook beoogd dat in elk geval de gestelde 

doelstellingen voor reductie van ongevallen in 2030 gehaald kunnen worden.  

 

Er wordt ingezet op een aantal sporen. Enerzijds op het continueren van de goede elementen van het 

HWﾉWｷS ┌ｷデ SW ﾐﾗデ; けSuurzaam veilig 2げ en het GVVP, maar daarnaast ook op een verandering van het beleid 

naar een steeds pro-actievere aanpak en een intensivering van het beleid rondom gedragsbeïnvloeding en 

doelgroepen. 

 

                                                             
3
 Veelal is een dodelijk ongeval WWﾐ ﾗヮゲﾗﾏﾏｷﾐｪ ┗;ﾐ けSW ┗WヴﾆWWヴSW ヮWヴゲﾗﾗﾐが ﾏWデ ｴWデ ┗WヴﾆWWヴSW ┗ﾗWヴデ┌ｷｪが 

ﾗヮ SW ┗WヴﾆWWヴSW ヮﾉ;;デゲが ﾗヮ SW ┗WヴﾆWWヴSW デｷﾃS WデIくげ Bｷﾃ ｴWデ デヴWﾆﾆWﾐ ┗;ﾐ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷWゲ ﾗ┗Wヴ SW ﾉﾗI;デｷW ;;ﾐ SW 
hand van een dodelijk ongeval is voorzichtigheid dan ook op zijn plaats. 

 

Doel:  

In 2030 gebeuren er in Heerhugowaard geen 

ongevallen meer met ernstige afloop 
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3.1. Pro-actief 

De belangrijkste verandering van het beleid is de constatering dat het verkeersveiligheidsbeleid niet 

langer meer gebaat is bij een reactieve blackspot-aanpak. Zoals in hoofdstuk 1 onder de landelijke 

ontwikkelingen is beschreven gebeurt een steeds kleiner percentage van de ongevallen op deze plekken. 

Enerzijds is dat het succes van de jarenlang gevoerde 

blackspot-aanpak. Hierdoor zijn immers de meest 

verkeersonveilige locaties opgelost. Doorgaan met deze 

reactieve aanpak is echter niet langer meer zinvol omdat 

daarmee geen grote ongevalreductie meer te behalen valt. 

Dat betekent echter wel dat de politiek zich moet realiseren 

dat de waarde van de jaarlijkse verkeersongevallencijfers 

anders moet worden bezien. Ook de aandacht die in de 

media aan specifieke ongevallen wordt gegeven zal in mindere mate een basis zijn voor het gemeentelijk 

handelen. De focus zal komen te liggen op het functioneren van het verkeerssysteem in het geheel.  

 

Beleid 

Concreet betekent een pro-actieve aanpak dat gekeken zal worden naar het verbeteren van latent 

gevaarlijke kruisingen. Daarnaast zal het karakter van de ongevalanalyse veranderen. De gebruikelijke 

AVOC-analyse zal niet langer onderdeel uitmaken van het ongevalrapport.  

 

De gelden die ingezet werden voor de blackspot-aanpak worden vanaf 2014 ingezet voor het Duurzaam 

Veilig maken van het wegsysteem. 

Elk jaar wordt in de loop van het 4
e
 kwartaal een rapportage aan het college voorgelegd, met daarin de 

volgende elementen: 

 Evaluatie van (kleinere) projecten met betrekking tot de verkeersveiligheid van het afgelopen jaar 

 Agenda Verkeersveiligheid voor de komende 3 jaren; Meerjaren planning van projecten in 

combinatie met onderhouds- en bereikbaarheidsplannen. 

Dit meerjarenprogramma wordt ter inzage gelegd aan de commissies Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. 

 

 

 

3.2. Dﾗﾗヴ ﾏWデ さDuurzaam Veiligざ 

DW ゲｷﾐSゲ SW ﾐﾗデ; さS┌┌ヴ┣;;ﾏ ┗Wｷﾉｷｪ ヲざ ｪW┗ﾗWヴSW ｷﾐヴｷIｴデｷﾐｪゲヮヴｷﾐIｷヮWゲ ┗ﾗﾗヴ ┘WｪWﾐ ｴWHHWﾐ ｷﾐ SW ;aｪWﾉﾗヮWﾐ 
jaren zijn vruchten afgeworpen.  

Bij groot onderhoud aan zowel wijken als hoofdwegen zullen de ｷﾐヴｷIｴデｷﾐｪゲヮヴｷﾐIｷヮWゲ ┗;ﾐ けS┌┌ヴ┣;;ﾏ ┗Wｷﾉｷｪげが 
zoals vastgelegd in diverse publicaties van kennisinstituut 

CROW geldend zijn.  

 

Bromfiets op de Rijbaan 

In het bijzonder dient er aandacht te zijn voor het verder 

invoeren van de maatregel bromfiets op de rijbaan op de 50 

km/u wegen in Heerhugowaard. Dit draagt bij aan de veiligheid van fietspaden en de reductie van 

snelheden op de 50 km/u wegen. 

 

Richtlijnen 

Nieuwe plannen die gemeente voorbereid in het kader van stedelijke vernieuwing of stadsuitbreiding 

ﾏﾗWデWﾐ ┘ﾗヴSWﾐ ｪWデﾗWデゲデ ;;ﾐ SW ｷﾐヴｷIｴデｷﾐｪゲヮヴｷﾐIｷヮWゲ ┗;ﾐ けS┌┌ヴ┣;;ﾏ ┗Wｷﾉｷｪげく DW ヴｷIｴデﾉｷﾃﾐWﾐ ┗;ﾐ けS┌┌ヴ┣;;ﾏ 
┗Wｷﾉｷｪげ ┣ｷﾃﾐ ┗;ゲデｪWﾉWｪS Sﾗﾗヴ ｴWデ C‘OW ﾗﾐSWヴ ﾏWWヴ ｷﾐ ｴWデ さH;ﾐSHﾗWﾆ ┗WヴﾆWWヴゲ┗WｷﾉｷｪｴWｷSざが ｷﾐ SW 
け;;ﾐHW┗WﾉｷﾐｪWﾐ ゲデWSWﾉｷﾃﾆW ┗WヴﾆWWヴゲ┗ﾗﾗヴ┣ｷWﾐｷﾐｪWﾐ ヲヰヰヴ ふA“VVぶげ ふ┗ﾗﾗヴ ┘WｪWﾐ HｷﾐﾐWﾐ SW HWHﾗ┌┘SW ﾆﾗﾏぶWﾐ 
ｴWデ けH;ﾐSHﾗWﾆ ┘Wｪﾗﾐデ┘Wヴヮげ ふ┗ﾗﾗヴ ┘WｪWﾐ H┌ｷデWﾐ SW HWHﾗ┌┘SW ﾆﾗﾏぶ ┗;ﾐ ｴWデ C‘OWく  DW ｪWﾏWWﾐデW 
conformeert zich, tenzij beargumenteerd en bewijsbaar niet minder verkeersveilig, aan deze richtlijnen. 

 

Kijk niet langer naar locaties waar ongevallen 

zijn gebeurd 

Kijk naar hoe ongevallen kunnen worden 

voorkomen 

De principes van de landelijke strategie 

けS┌┌ヴ┣;;ﾏ ┗Wｷﾉｷｪげ ｴWHHWﾐ ｷﾐ SW ;aｪWﾉﾗヮWﾐ 
jaren vruchten afgeworpen. 
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Nieuwe wegcategorisering 

In het GVVP is een wegcategorisering vastgesteld. Deze is aan herziening toe. In september 2012 heeft de 

CROW een vernieuwd kader gesteld voor wWｪﾗﾐデ┘Wヴヮ ｷﾐ SW ヮ┌HﾉｷI;デｷW けB;ゲｷゲﾆWﾐﾏWヴﾆWﾐ ┘Wｪﾗﾐデ┘Wヴヮげ 
(CROW publicatie 315). DW┣W ヮ┌HﾉｷI;デｷW HｷWSデ ｴ;ﾐS┗;デWﾐ SW ┣ﾗｪWﾐﾗWﾏSW けｪヴｷﾃ┣Wげ ┘WｪWﾐ ふ┘WｪWﾐ SｷW ﾐｷWデ ｷﾐ 
de standaard categorieën volgens Duurzaam Veilig zijn in te delen) op een evenwichtige en duurzaam 

veilige manier om te vormen. Volgens deze strategie is het weggennet opnieuw onder handen genomen. 

 

MWデ ﾐ;ﾏW SW ┘WｪWﾐ SｷW ｷﾐ ｴWデ GVVP ｪWI;デWｪﾗヴｷゲWWヴS ┣ｷﾃﾐ ;ﾉゲ けﾗﾐSWヴﾉｷｪｪWﾐS ┘WｪWﾐﾐWデ┘Wヴﾆげ HWｴﾗW┗Wﾐ ｷﾐ 
het kader van de nieuwe strategie uit het  een nadere specificatie. De wegen die in het GVVP 

ｪWI;デWｪﾗヴｷゲWWヴS ┣ｷﾃﾐ ;ﾉゲ けﾗﾐSWヴﾉｷｪｪWﾐS ┘WｪｪWﾐﾐWデげ ﾆWﾐﾏWヴﾆWﾐ ┣ｷIｴ Sﾗﾗヴ WWﾐ ｷﾐヴｷIｴデｷﾐｪ SｷW ﾐｷWデ ;;ﾐゲﾉ┌ｷデ Hｷﾃ 
de functie van deze weg, of die een diffuse functie hebben, zoals wegen met aanliggende woningen 

waarover bijvoorbeeld wel een belangrijke busroute loopt of wegen binnen een woongebied die wel 

onderdeel is van een belangrijke doorgaande fietsroute. 

 

De kaders voor het opnieuw categoriseren van de wegen zijn: 

 

Verkeersveilig 

Vanzelfsprekend is het doel van opnieuw bezien van de categorie-indeling van de wegen deze wegen 

verkeersveilig in te richten binnen de kaders van een duurzaam veilig wegsysteem. 

 

Duidelijk voor de weggebruiker 

Belangrijk onderdeel bij de nieuwe categorie indeling en uitwerking daarvan is dat de maatregelen 

duidelijk zijn voor de weggebruiker, dat zij begrijpen welk verkeersgedrag er van hen verwacht, zoals: kan 

ik hier fietsers verwachten?, hoe hard mag ik hier? en wie heeft hier voorrang? 

 

Realistisch 

Het omvormen van de deze wegen moet wel realistisch zijn. Dit aspect manifesteert zicht op 3 dimensies, 

namelijk: 

 Acceptabel voor de weggebruiker 

Uit de analyses van de SWOV blijkt dat de veilige snelheid op veel plaatsen eigenlijk 30 is. Door de 

doorgaande functie, het brede wegprofiel van sommige wegen en de gewenning van de 

┘WｪｪWHヴ┌ｷﾆWヴゲ ふけｷﾆ ﾏﾗIｴデ ｴｷWヴ ┗ヴﾗWｪWヴ デﾗIｴ ;ﾉデｷﾃS ｪW┘ﾗﾗﾐ ヵヰいぶ ｷゲ WWﾐ ゲﾐWﾉｴWｷSゲ┗Wヴﾉ;ｪｷﾐｪ ﾐｷWデ ;ﾉデｷﾃS 
acceptabel. 

 Technisch realistisch 

Het optimaal inrichten van dergelijke wegen zou betekenen dat om een lagere snelheid af te 

dwingen er bijvoorbeeld snelheidsremmende voorzieningen moeten worden geplaatst. Als 

dergelijke wegen medegebruik kennen door bijvoorbeeld busverkeer, zwaar verkeer of in een 

belangrijke route liggen voor de nood- en hulpdiensten zijn snelheidsremmers niet altijd gewenst. 

Ook de grondslag en nabijheid van oude woningen kan beperkingen opleggen aan het toepassen 

van snelheidsremmers. 

 Financieel realistisch 

Het omvormen van de wegen vergt vaak een behoorlijke investering. Op een aantal van deze 

wegen gebeuren echter nu al niet veel ongevallen en moet dus een afweging worden gemaakt of 

de kosten opwegen tegen de baten. 
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Volgens de strategie uit CROW publicatie is een nieuwe categorisering van wegen gemaakt. 

Een uitgebreide beschrijving van de wegcategoriën en de kenmerken daarvan is te vinden in Bijlage 3. 

Twee categoriën zijn een uitwerking van SW ┘WｪWﾐ SｷW ;ﾉゲ けﾗﾐSWヴﾉｷｪｪWﾐS ┘WｪｪWﾐﾐWデげ ┣ｷﾃﾐ ｷﾐｪWSWWﾉS ｷﾐ ｴWデ 
GVVP. Het gaat om de volgende categorieën: 

 

Wijktoegangsweg 

Deze wegen vervullen een functie als verbinding vanuit een gebied 

van erftoegangswegen naar een gebiedsontsluitingsweg. Daarbij is de 

verkeersintensiteit hoger dan gebruikelijk op andere 

erftoegangswegen. Fietsverkeer neemt een belangrijke positie in, 

maar in sommige gevallen loopt er over de weg een busroute of is de 

weg onderdeel van een belangrijke route voor nood- en hulpdiensten. 

 

In veel gevallen is er is geen ruimte (fysiek of financieel) hier een 

volwaardige GOW te realiseren of is is niet realistisch deze weg om te 

vormen naar 30 km/u (in verband met de geloofwaardigheid van de 

snelheidslimiet, met betrekking tot de functie of ruimte van het profiel) 

Deze categorie is een faseringsoptie om bestaande wegen toch binnen een duurzaam 

veilig kader te plaatsen. Nieuwe wegen worden niet volgens deze categorie ingedeeld, maar moeten 

passen binnen de andere categorieën. 

 

Bij de uitvoering is veel aandacht voor de positie van de fietser, is er één rijloper, dus geen asmarkering 

aanwezig. De maximum snelheid blijft 50 km/u, ontwerpsnelheid 40 km/u. Op gevarenpunten, bij zoals bij 

scholen kan over een deel van de weg een maximumsnelheid van 30 km/u worden ingesteld.  

 

Uitzonderlijk geval binnen deze categorie zijn de wegen op industrieterreinen met zeer lage 

fietsintensiteiten, uitgevoerd in asfalt. Ze zijn, vanwege de hoeveelheid vrachtverkeer meestal uitgevoerd 

in asfalt en breder. De geloofwaardigheid van de veilige snelheid die past bij dit type weg, 30 km/u, is 

echter vanwege de inrichting, niet erg hoog. Hoewel deze wegen natuurlijk zouden moeten passen binnen 

een duurzaam veilige wegcategorie erftoegangsweg is het niet realistisch dat deze wegen binnen de 

plantermijn van dit plan zullen worden omgevormd. Bovendien gebeuren er nauwelijks ongevallen op 

deze wegen en rijden er nagenoeg geen fietsers. 

 

Erftoegangsweg Plus 

Wegen die qua verkeersintensiteit en functie met betrekking tot 

autoverkeer past binnen de categorie ertoegangsweg, maar met 

betrekking tot fietsverkeer een gebiedsontsluitende functie heeft 

(oftewel een hoofdfietsroute). Ook nieuwe wegen kunnen binnen 

deze categorie worden ingedeeld. 

 

De uitvoering is zeer fietsvriendelijk, maar hoeft niet altijd met een fietsvoorziening. Ook fietsstraten 

vallen binnen deze categorie. De maximum snelheid 30 km/u. Snelheidsremmende maatregelen zijn 

mogelijk, maar zijn fietsvriendelijk. In tegenstelling tot een standaard erftoegangsweg, waarbij alle 

kruisingen gelijkwaardig zijn, is voorrang voor de fietsroute mogelijk. 
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Kaarten 

 

Wegcategorieën  
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3.3. Omgekeerd ontwerpen 

Bij het ontwerpen van het verkeerssysteem zijn verschillende ontwerpprincipes mogelijk. De 

verkeerskundige blik is sinds de opkomst van massa-;┌デﾗﾏﾗHｷﾉｷゲﾏW ┗;ﾐ;a SW ﾃ;ヴWﾐ げヶヰが  ┗WWﾉ;ﾉ ｪWヴｷIｴデ 
geweest op het faciliteren van autoverkeer. Veel verkeerskundige problemen aangaande 

verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn echter gedeeltelijk aan deze blik te wijten. Belangen van 

voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar 

vervoer zijn op een laag pitje beland en pas sinds in de 

laatste jaren weer onder de aandacht gekomen. Vaak 

wordt echter nog steeds gekozen eerst te ontwerpen voor 

de auto en daarna pas voor voetgangers, fietsers en 

gebruikers van het openbaar vervoer.  

 

De vraag is natuurlijk of het principe niet andersom zou 

ﾏﾗWデWﾐ ┣ｷﾃﾐ Wﾐ ﾗa SW ;;ﾐヮ;ﾆ け;ﾐSWヴゲﾗﾏげ ﾐｷWデ WWﾐ ┗WWﾉ 
veiligere situatiW ﾗヮﾉW┗Wヴデく WW ﾐﾗWﾏWﾐ S;デ ﾗﾗﾆ ┘Wﾉ けﾗﾏｪWﾆWWヴS ﾗﾐデ┘WヴヮWﾐげく  
Hierbij wordt éérst gekeken naar de behoeften van de omwonenden, de zwakkere verkeersdeelnemers 

en pas in de laatste plaats naar de behoeften van het snelverkeer. In België staat deze aanpak bekend als 

het S.T.O.P. principe. (S.T.O.P. staat voor Stappers, Trappers, Openbaar, Privé) Bij het ontwerpen wordt 

achtereenvolgens éérst gekeken naar de voetgangers (stappers), dan naar de 

fietsers (trappers). Daarna volgt het openbaar vervoer en tot slot de auto (Privé-

vervoer). 

 

Hierdoor wordt door specifiek te kijken naar de behoeften en daarmee de 

verkeersveiligheid voor de zwakste verkeersdeelnemers de verkeersveiligheid 

verbeterd, maar zal ook leiden tot een stimulans voor het voet- en fietsgebruik binnen de 

stad en de positie van het openbaar vervoer, met name voor regionale verplaatsingen. 

 

Dit betekent echter niet dat de belangen vanuit andere peilers uit het GVVP, en met name de 

peiler bereikbaarheid op de achtergrond worden gesteld. Het gaat hier met name om het 

ontwerpniveau. Op netwerkniveau zal altijd de balans moeten worden gezocht tussen de 3 peilers: 

bereikbaarheid に leefbaarheid に veiligheid. 

 

Vanuit de strategie van omgekeerd 

ontwerpen zijn op stadsniveau de volgende 

beleidspunten te benoemen: 

 

 

 

Veilig Oversteken 

Voorzieningen voor voetgangers zijn een zeer belangrijke basisvoorziening in de wijken en zijn dan ook 

essentieel voor de leefbaarheid van de stad. Tot nu toe zijn deze voorzieningen in het ontwerp vaak een 

sluitpost. Dat kan en moet anders. De belangrijkste verkeersveiligheidsproblemen ontstaan bij het 

oversteken. 

 

Bij groot onderhoud worden de bestaande oversteekplaatsen verkeersveiliger gemaakt. Ook is het 

denkbaar dat vanuit het verkeersveiligheidsbudget gevaarlijke oversteekplaatsen worden aangepakt. 

 

De verkeerskundige blik is sinds de 

opkomst van massa-automobilisme 

gericht geweest op het faciliteren van 

autoverkeer. 

Zou dat niet anders moeten ? 
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Fietsveiligheid 

Met betrekking tot fietsverkeersveiligheid valt ook een grote winst te behalen. Deze winst is tevens een 

dubbele: het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid, zal naast ongevalreductie ook een stimulans zijn 

voor het fietsgebruik en daarmee ook zorgen voor een betere bereikbaarheid.  

 

GVVP Projecten fiets 

Het GVVP heeft bovendien een aantal locaties aangegeven waarbij de verkeerssituatie kan worden 

aangepast ten behoeve van fietsers, en waarbij het autoverkeer een ondergeschikte rol is toebedeeld. 

Ook deze locaties verdienen de aandacht en zullen tot een verbetering van de veiligheid voor fietsers 

leiden.  

 

Verbetering fietsroutes door woongebieden 

Een andere belangrijke stap die kan zorgen voor een verbetering van zowel de fietsveiligheid als voor het 

verbeteren van de concurrentiepositie van de fiets is het verbeteren van het fietsnetwerk. 

In het fietsnetwerk van Heerhugowaard is in de periode 2000-

2010  een grote stap gezet tot het verbeteren van het comfort 

van fietsers (zie kader)  

 

In de Fietsbalans van 2000, uitgevoerd door de fietsersbond, is 

gebleken dat Heerhugowaard met name op de 

concurrentiepositie ten opzichte van het autoverkeer slecht 

scoort. Dat heeft met name te maken met het samenvallen van 

een groot deel van het fietsnetwerk met de hoofdwegen van 

Heerhugowaard. Dezelfde verplaatsing met de fiets is dan vaak 

langzamer dan met de auto. Belangrijke winstpunt hierin zou 

kunnen zijn om het fietsnetwerk beter toe te rusten op de 

diagonale verbindingen.  

 

De polderstructuur van Heerhugowaard kenmerkt zich door het 

rastervormige netwerk van wegen. Binnen een raster is 

natuurlijk een diagonale verbinding de kortste route. Het 

bekenste voorbeeld van een diagonaal in een raster is 

Broadway in New York. Deze straat is van groot belang voor de 

levendigheid van de stad, juist vanwege zijn goede 

bereikbaarheid.  

 

Er zijn in Heerhugowaard een aantal van deze diagonale verbindingen voor fietsers die de moeite waard 

zijn verder onder de loep te nemen. Verbetering van deze routes zou een voordeel opleveren voor de 

concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van autoverplaatsingen.  

Projecten Fiets vanaf 2000 

 

 Asfalteren Fietspaden: 

o Icaruslaan / Vondellaan / Beukenlaan 

o Middenweg 

 Fietsstraat tussen Diamant/Geul en 

Middenwaard 

 Van Veenweg に Krusemanlaan 

 Krusemanlaan に de Noord 

 Vondellaan-Zuidtangent 

o Fietspad Oostertocht 

o Westtangent oostzijde, tussen Zuidtangent en 

Icaruslaan 

o Krusemanlaan 

o Zuidtangent, tussen Gildestraat en Middenweg 

 Nieuwe verbindingen 

o Park van Luna 

o Westtangent westzijde tussen Krusemanlaan en 

Umbriëllaan 

o Fietspad langs Amstel tussen Haringvliet en Geul  

o Fietstunnel van Noortwijklaan en fietspad langs 

Spoorlijn en tunnel Kamerlingh Onnesweg  

o verbinding Gibbon に Prisma 

 

Geplande projecten / in realisatie 

 Fietstunnel onder N242 nabij Intratuin 

 Fietstunnels onder N242/ Broekerweg bij Zuidtangent 

 Fietsbrug over N242 in het verlengde van Spoorbrug 

 Asfalteren fietspaden 

o Zuidtangent 

o Middenweg , tussen Smaragd en Reuzenpandasingel 
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Deze routes lopen veelal door de 

woonwijken over nu al veilige 

straten en vermijden vaak drukke 

wegen en kruisingen. 

 

Voor het inrichten van de 

hoofdfietsroute en deze 

fietsverbindingen door de 

woonwijken is de けOntwerpwijzer 

fietsverkeerげ (CROW-publicatie 230) 

de leidraad bij het ontwerpen. 

 

De hiernaast benoemde routes zijn 

in het categoriseringsplan verwerkt. 

Eigenlijk zijn deze wegen voor 

fietsers althans, 

gebiedsontsluitingswegen. Zolang 

de route niet samenloopt met één 

van de gebiedsontsluitingswegen, 

maar door woonwijken loopt, zijn 

de routes bestempeld als een 

けEヴaデﾗWｪ;ﾐｪゲ┘Wｪ Pﾉ┌ゲげ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorkomen van eenzijdige ongevallen van fietsers 

Een belangrijk deel van eenzijdige ongevallen van het langzaam verkeer 

kan voorkomen worden door anders om te gaan met het plaatsen van 

paaltjes en dergelijke (is het nodig?) en met de uitvoering er van (goede 

markering, bebakening en verlichting). Naast het pro-actief signaleren 

door de gemeente zal ook reactief alert moeten worden gereageerd op 

meldingen die binnenkomen van gevaarlijke paaltjes. De Fietsersbond, 

afdeling Heerhugowaard heeft in deze ook een signalerende rol.  

 

Gedeelde openbare ruimtes 

 In hoofdstuk 2 is zijn diverse uitdagingen voor het gemeentelijk wegennet 

beschreven. Eén van de meest ingewikkelde uitdagingen is uitdaging 2: de 

dubbelfunctie van gebieden als zowel een verblijfs- als een verkeersruimte. Dit 

speelt met name rondom wijk- en winkelcentra. 

 

Ooit is bewust de keuze gemaakt de openbare ruimte te verdelen in fietspaden, 

voetpaden en rijbanen voor de auto. Op die manier werden de verschillende 

groepen verkeersgebruikers van elkaar gescheiden voor hun eigen veiligheid. 

Dat was voor die tijd een goede oplossing. Vandaag de dag is het nog maar de 

vraag of deze inrichting wel zo veilig is. Er groeien nieuwe generaties op, die aan het toegenomen verkeer 

gewend zijn. En gescheiden rijstroken zetten niet zelden aan tot harder rijden dan is toegestaan. Behalve 

met de toegenomen verkeersdruk groeien de jongere generaties ook op met minder openbare ruimte is 

en dús minder mogelijkheden voor bijvoorbeeld spelen op straat.  

 

Die dingen samen maken dat het nu het moment is om een omslag te maken in het gebruik van de 

openbare ruimte.  

Kaart 3. Fietsnetwerk en diagonale routes 
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HWデ IﾗﾐIWヮデ けｪWSWWﾉSW ヴ┌ｷﾏデWげ is ontstaan in Friesland onder aanvoering van de (inmiddels overleden) 

verkeerskundige Hans Monderman, onder de naam けゲｴ;ヴWS ゲヮ;IWげく DﾗWﾉ ｷゲ SW kwaliteit van de openbare 

ruimte te verbeteren en de leefruimte voor de mensen te vergroten. Het opvallende aan deze aanpak is 

echter, dat je de leefruimte vergroot zonder bepaalde weggebruikers に ┣ﾗ;ﾉゲ Hｷﾃ┗ﾗﾗヴHWWﾉS ;┌デﾗげゲ に uit te 

sluiten. In de filosofie ┗;ﾐ けゲｴ;ヴWS ゲヮ;IWげ ﾆ;ﾐ ｷWSWヴW ┘WｪｪWHヴ┌ｷﾆWヴ ┣ｷIｴ ┗ヴｷﾃ HW┘WｪWﾐ ｷﾐ SW ﾗヮWﾐH;ヴW 
ruimte. Die is er voor iedereen. Op die manier moet je verkeersgebruikers wel aankijken om elkaar op een 

veilige manier te passeren en zo ontstaat vanzelf contact. Op deze manier Sヴ;;ｪデ ｴWデ ｷSWW ┗;ﾐ けｪWSWWﾉSW 
ヴ┌ｷﾏデWげ ﾗﾗﾆ Hｷﾃ ;;ﾐ ｴWデ けﾗﾐデﾏﾗWデWﾐげ ┗;ﾐ Wﾉﾆ;;ヴく  
Gebruik van een ruimte voor verschillende soorten verkeer vraagt uiteraard iets van de inrichting van de 

openbare ruimte. En zeker niet alle situaties zijn geschikt voor gezamenlijk gebruik door verschillende 

soorten verkeer, bijvoorbeeld centrale verblijfsgebieden. Zeker daar,maar ook op andere bijzondere 

plekjes, moet duidelijk zijn welk verkeer zich waar mag begeven. Hiervoor moeten, zoveel mogelijk, 

samen met gebruikers weloverwogen keuzes worden gemaakt.  

Uｷデ E┌ヴﾗヮWWゲ ﾗﾐSWヴ┣ﾗWﾆ Hﾉｷﾃﾆデ ﾗﾗﾆ S;デ デﾗWヮ;ゲゲｷﾐｪ ┗;ﾐ ｴWデ IﾗﾐIWヮデ けｪWSWWﾉSW ヴ┌ｷﾏデWげ SW ┗WヴﾆWWヴゲ┗WｷﾉｷｪｴWｷS 
bevordert. Voor de periode 2010-2030 zal de gemeente met name voor wegen die onder uitdaging 1 

vallen dit concept mee moeten nemen in haar aanpak. 
 

Octopusplan 

In de afgelopen jaren heeft de gemeente met een aantal pilotprojecten bij scholen 

ervaring opgedaan met het Octopusplan.  

 

Belangrijkste reden voor het oppakken van verkeersveiligheid voor kinderen is: als het 

veilig is voor kinderen, het veilig is voor iedereen. 

 

Het Octopusplan bestaat uit de volgende elementen: 

 

 

 Organisatie 

De eerste en wellicht meest waardevolle stap in een 

Octopusplan is het bij elkaar brengen van de partijen: 

school, ouders, kinderen, omwonenden, gemeente en 

politie. Door met elkaar de problemen te benoemen kan er 

op verschillende sporen worden ingezet de 

verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren. 

 Onderzoek 

In het deel onderzoek worden de werkelijke stromen rondom de school en in de wijken zichtbaar 

gemaakt. Er wordt onderzoek gedaan naar de vervoerwijze, de schoolroutes en de knelpunten op deze 

routes De werkelijke stromen zijn vaak behoorlijk anders dan de beleving van de betrokkenen. Dat komt 

┗WWﾉ;ﾉ ﾗﾏS;デ SW ﾉ;ﾐｪ┣;;ﾏ ┗WヴﾆWWヴゲゲデヴﾗﾏWﾐ けﾗﾐ┣ｷIｴデH;;ヴけ ┣ｷﾃﾐ Wﾐ ;ﾉﾉWWﾐ SW ;┌デﾗげゲ ﾗヮ┗;ﾉﾉWﾐく DW┣W ﾉ;;デゲデW 
veroorzaken wel de meeste overlast. 

 Optimaliseren Schoolomgeving 

De volgende stap is om de schoolomgeving zodanig te optimaliseren dat het de mogelijkheid biedt voor 

kinderen om op een veilige manier, het liefst zelfstandig, op school te kunnen komen. Dat kan natuurlijk 

door daadwerkelijk het aanpassen van de schoolomgeving, maar ook door maatregelen in de organisatie 

van de school (denk aan begintijden, beleid met betrekking tot het meegaan van ouders in de klas, het 

openstellen of sluiten van andere ingangen van de school) Bij het optimaliseren van de schoolomgeving is 

het omgekeerd ontwerpen het principe. Dat betekent echter niet dat het halen en brengen van kinderen 

met een auto verboden of onmogelijk gemaakt moet worden, maar wel dat het de laagste prioriteit heeft 

en dat de basisvoorwaarde is dat kinderen zélf veilig op school kunnen komen. 

 Educatie 

Een belangrijk onderdeel is om kinderen, maar ook ouders, wegwijs te maken in het verkeer. Hiertoe 

wordt de verkeerseducatie van de school onder de loep genomen en is er de mogelijkheid mee te doen 

;;ﾐ Hｷﾃ┗ﾗﾗヴHWWﾉS け“デヴWWデ┘ｷゲWげ ┗;ﾐ SW ANWB 

 Vastleggen afspraken en handhaving 

Bij het inrichten van de school worden de afspraken met alle partijen vastgelegd en wordt er ook 

nagedacht over de handhaving van de maatregelen. 

Waarom Octopusplan? 

Als het veilig is voor kinderen,  

is het veilig voor iedereen. 
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Deze methodiek is zeer waardevol gebleken zowel wat betreft de inrichting van de schoolomgeving als de 

aandacht voor het verkeersgedrag van ouders en kinderen. De totaalaanpak van het Octopusplan zal dan 

ook een belangrijk onderdeel moeten uitmaken van de pro-actieve aanpak in de komende jaren. 

 

Verkeers- en parkeerproblemen bij scholen worden dan ook alleen binnen een Octopusplan opgepakt en 

niet langer meer op een ad-hoc wijze.  

Bij het uitvoeren van Octopusplan is de betrokkenheid van de school en ouders vereist. Zonder die 

betrokkenheid zal een Octopusplan geen kans van slagen hebben, omdat de kern van de methode bestaat 

uit communicatie. Concreet betekent dat, dat de gemeente in het proces een ondersteunende rol speelt. 

Ook de kosten voor uitvoering van het plan komen niet in noodzakelijkerwijs op het bordje van de 

gemeente te liggen. Daar waar het de openbare ruimte aangaat zal de gemeente vanzelfsprekend zijn 

verantwoordelijkheid nemen. 

 

Maatregelen met betrekking tot uitvoering van maatregelen in de schoolomgeving worden nadrukkelijk 

gekoppeld aan actieve deelname aan het Octopusplan.  

 

Voor verkeerseducatieprojecten geldt dat er ook heel wat scholen zijn die weinig haal- en 

brengproblemen kennen. Dat betekent niet dat de kinderen daar geen behoefte hebben aan 

verkeerseducatie. Verkeerseducatieprojecten worden dan ook niet direct aan het Octopusplan gekoppeld. 

 

3.4. Doelgroepenbeleid 

Ouderen 

In de komende 20 jaar zal het aandeel van ouderen in de bevolking behoorlijk gaan 

stijgen. Dat betekent ook dat ouderen een steeds grotere groep zullen worden in het 

verkeer. 

Technische en medische innovaties zorgen er daarnaast voor dat ouderen steeds langer 

mobiel blijven. Het gaat met name om nieuwe/verbeterde voertuigen als (aangepaste) 

;┌デﾗげゲが HヴﾗﾏﾏﾗHｷWﾉWﾐが WﾉWﾆデヴｷゲIｴW aｷWデゲWﾐ Wn scootmobielen.  Deze laatste innovaties 

zorgen er ook voor dat andere zorgbehoevende groepen in de maatschappij (gehandicapten) ook beter 

mobiel zijn. 

 

Ouderen zijn weliswaar zeer voorzichtig in het verkeer, maar hun reactietijd, oriëntatievermogen en 

omgevingsbewustzijn is beduidend minder goed als van jongere bestuurders. 

Daarnaast zijn ouderen lichamelijk veel kwetsbaarder dan andere verkeersdeelnemers. Ouderen breken 

sneller botten, kunnen minder goed hun evenwicht bewaren en het hart is ook kwetsbaarder. Dat 

HWデWﾆWﾐデ S;デ SW Wヴﾐゲデ ┗;ﾐ ┗Wヴ┘ﾗﾐSｷﾐｪWﾐ Hｷﾃ ﾗ┌SWヴWﾐ Hｷﾃ けｪWﾉｷﾃﾆWげ ﾗﾐｪW┗;ﾉﾉWﾐ ﾏWWゲデ;ﾉ ┣┘;;ヴSWヴ ｷゲ S;ﾐ Hｷﾃ 
de middelbare leeftijden. 

 

In de Heerhugowaardse context is tevens van belang dat 

veel senioren in de oude  re wijken wonen en deze wijken 

en de wegen er omheen niet goed scoren in de risico- en 

systeemfoutanalyse
4
. Dit heeft als gevolg dat ouderen relatief, alleen al door de geografische verdeling 

over de gemeente een verhoogde kans lopen op 

ongevallen. 

 

HWデ ;;ﾐヮ;ﾆﾆWﾐ ┗;ﾐ SW けaﾗ┌デWﾐげ ｷﾐ ｴWデ D┌┌ヴ┣;;ﾏ VWｷﾉｷｪW ┘Wｪゲ┞ゲデWWﾏ ｷﾐ SW┣W ┘ｷﾃﾆWﾐ ┣;ﾉ S;ﾐ ﾗﾗﾆ ｷﾐ ｴﾗｪW 
mate ten goede komen aan de verkeersveiligheid van deze doelgroep ouderen. 

 

                                                             
4
 Zie Bijlage 1 

Heerhugowaard is de meest vergrijzende 

gemeente van Noord-Holland  

Ouderen blijven steeds langer mobiel 
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In het beleid is dient rekening gehouden te worden met dat ouderen moeite hebben met: 

 Complexe verkeerssituaties, zoals grote kruisingen en dergelijke 

 Links afslaan op voorrangskruisingen 

 Hoogteverschillen in trottoirs 

 Oversteken 

Bij herinrichting van wegen en wijken is het verstandig deze noties in het ontwerp mee te nemen en 

zoveel mogelijk te voorkomen dat ouderen hierdoor kans lopen op een ongeval. In veel gevallen kan 

volstaan worden met het volgen van de aanbevelingen in de diverse publicaties van het CROW inzake de 

toegankelijkheid van de openbare ruimte. 

 

Jongeren 

Schoolgaande jeugd (12-16 jaar) 

Deze groep beweegt zich met name per fiets door het verkeer en hebben te kampen met de volgende 

problemen: 

 gebrekkige verkeerservaring en -vaardigheden 

 algemeen disrespect voor de verkeersregels als 

o geen richting aangeven 

o het niet voeren van verlichting 

o met meer dan 2 naast elkaar fietsen 

o tegen de richting in fietsen 

 

Met name deze groep is vatbaar voor goede campagnes, omdat zij zich in een periode van 

identiteitbepaling bevinden. Keuzes en denkpatronen die in deze periode worden genomen hebben een 

grote invloed op het vertoonde gedrag op latere leeftijd. 

 

Ingezet wordt op gedragsbeïnvloedende maatregelen zoals het Kruispunt verkeersdebat en project Road 

Trip, beide van TeamAlert. 

 

Brommerrijders 

 De brommer is sinds jaar en dag al het voertuig met het grootste ongevalrisico. De 

meeste (en gevaarlijkste) brommerrijders zijn tussen de 16 en 18 jaar oud. 

Brommerrijders hebben dezelfde nadelen als de jongere groep schoolgaande 

jeugd, maar ongevallen lopen meestal slechter af, vanwege de hogere snelheid. 

Landelijk en regionaal is er al veel aandacht voor bromfietsers: 

 

 

 handhaving op (constructie)snelheid, helmdraagplicht en verkeersgedrag 

 invoering bromfietskenteken (daardoor minder bromfietsen in slechte staat op de weg en minder 

diefstal) 

 invoering bromfietsrijbewijs (puntenrijbewijs) en praktijkexamen  

Vanuit de gemeente zullen extra maatregelen daaraan niet veel meer kunnen toevoegen, behalve het 

┗WヴSWヴ Sﾗﾗヴ┗ﾗWヴWﾐ ┗;ﾐ けHヴﾗﾏaｷWデゲ ﾗヮ SW ヴｷﾃH;;ﾐげく 
 

Het lijkt er overigens op dat veel jongeren door deze maatregelen niet langer meer kiezen voor de 

bromfiets, maar overstappen naar een snorscooter. Met een snorscooter mag weliswaar maar 25 km/u 

worden gereden en dat zonder helm en over het fietspad. In de praktijk blijkt dat echter anders. 

Snorscooters zijn eenvoudig op te voeren en de meeste rijden dan ook (veel) harder dan 25 km/u, en dat 

veroorzaakt gevaarlijke situaties op fietspaden. Inmiddels is door de (landelijke) fietsersbond aandacht 

gevraagd voor deze situatie en de gebrekkige controle op deze voertuigen. 
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Beginnende bestuurders (18-24 jaar) 

Vanaf 18 jaar kunnen jongeren ook met de auto deelnemen aan 

het verkeer en veel jongeren doen dat dan ook. Overigens 

verplaatst deze groep zich voornamelijk te voet, te fiets of , dankzij 

de OV-Studentenkaart, met het openbaar vervoer. Als ze zich op de 

fiets verplaatsen heeft deze groep vaak slechte fietsen, zonder 

verlichting en met slechte remmen. (stationsfiets /stapfiets) 

Van belang blijft dat ook voor deze groep er een goed loop- en 

fietsnetwerk is en goede stallingsvoorzieningen bij ov-haltes, zodat zij ook minder snel zullen kiezen voor 

de auto, ook als ze geen OV-studentenkaart meer hebben. 

Als deze groep echter in de auto stapt hebben ze te kampen met een gebrekkige rijervaring en -

vaardigheden en een deel van hen heeft nog steeds lak aan verkeersregels. Beginnende bestuurders 

maken dan ook veel fouten en met ernstige gevolgen. Bij ruim 20% van de slachtofferongevallen met 

ヮWヴゲﾗﾐWﾐ;┌デﾗげゲ ｷﾐ HWWヴｴ┌ｪﾗ┘;;ヴS ┘;ゲ WWﾐ ヱΒ-24 jarige betrokken. Dat aandeel is erg fors. Ook blijken 

(landelijk gezien) met name jongeren zich schuldig te maken aan rijden onder invloed van alcohol en 

drugs. 

Op landelijk niveau is er veel aandacht voor deze groep. Te denken valt aan de invoering van het 

puntenrijbewijs, het getrapte rijbewijs en gedragscampagnes. 

Op gemeentelijk niveau kunnen wij waarschijnlijk weinig toevoegen aan deze maatregelen. Er valt wel te 

denken aan het stimuleren van acties bij uitgaansgelegenheden en にevenementen met betrekking drank- 

en drugsgebruik in het verkeer, mogelijk in samenwerking met politie. 

 

3.5. Evaluatie  

Uit de analyse die bureau Megaborn heeft gedaan (zie Bijlage 4, p#) blijkt dat het bij de gemeente 

ontbreekt aan een systematische evaluatie van verkeersveiligheidsprojecten. Dat kan en moet beter.  

 

Evalautie van de verkeersveiligheid kan op 2 manieren plaatsvinden; namelijk door toetsing voorafgaand 

aan aanleg en door evaluatie achteraf. 

Binnen de gemeente Heerhugowaard is de expertise aanwezig om verkeersveiligheidseffecten te kunnen 

inschatten. Door intense betrokkenheid van medewerkers bij projecten kan het echter voorkomen dat er 

zaken over het hoofd worden gezien. Ook kan het zijn dat de beslissing tot een project niet voortkomt uit 

een verkeerskundige wens, maar gevolg is van ruimtelijke ontwikkelingen. Hierdoor worden de 

verkeersveiligheidseffecten niet altijd meegewogen in de beslissing.  

In dergelijke gevallen is externe expertise om de effecten op de verkeersveiligheid op een objectieve 

manier te kunnen beoordelen zeer nuttig. 

 

Verkeersveiligheidsaudit 

Op landelijk niveau is op aanbeveling van de SWOV het instrument け┗erkeersveiligheidsauditげ beschikbaar 

gekomen voor alle wegbeheerders.  

De Verkeersveiligheidsaudit is een instrument wat projecten onafhankelijk kan toetsen op de 

verkeersveiligheid.  De auditor is een expert op het gebied van wegontwerp, gedrag en verkeersveiligheid, 

die op geen enkele wijze betrokken is of is geweest bij het project en een cursus voor auditor met goed 

gevolg heeft afgelegd. Afhankelijk van de grootte van het project, de complexiteit en de vereiste expertise 

kan overwogen worden om de verkeersveiligheidsaudit door een auditteam van ten minste twee auditors 

te laten uitvoeren. Dit auditteam bestudeert de informatie, bezoekt eventueel de locatie en toetst het 

ontwerp op verkeersveiligheid. Kennis en expertise van de auditor(s) zijn hierbij van zeer groot belang. De 

bevindingen van het auditteam worden in een auditrapport vastgelegd. Dit auditrapport geeft een 

overzicht van de gebruikte documentatie, de omstandigheden tijdens het locatiebezoek, de potentiële 

veiligheidsproblemen in het ontwerp en suggesties voor verbeteringen. Het auditrapport wordt 

aangeboden aan de opdrachtgever, die vervolgens beslist welke van de aanbevelingen worden 

overgenomen en verwerkt. Deze beslissing wordt vervolgens schriftelijk meegedeeld aan het auditteam. 

Als aanbevelingen niet worden overgenomen moet gemotiveerd worden waarom dit niet gebeurt. Een 

verkeersveiligheidsaudit vindt bij voorkeur plaats in zowel de fase voor aanleg als een periode na aanleg. 
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Niet goedkoop; wel effectief 

Een verkeersveiligheidsaudit is geen goedkoop instrument. Een grondige en onafhankelijke analyse is een 

kostbare zaak. De kosten van een verkeersveiligheidsaudit zijn afhankelijk van de projectkosten, maar 

bedragen meestal ongeveer 1 á 2% van de projectkosten. De SWOV
5
 heeft onderzocht dat deze kosten 

echter ruimschoots en in nagenoeg alle gevallen worden terugverdiend door de gerealiseerde 

ongevalreductie door het volgen van de aanbevelingen uit de audit. 

 

 Kleine wegenヮヴﾗﾃWIデWﾐ ふデﾗデ オ ヵヰくヰヰヰが-): Evaluatie Ex-Post 

Na afloop van een vooraf (in het besluit tot aanleg) te stellen periode na aanleg wordt een (interne) 

evaluatie gedaan van het project. De evaluatie wordt teruggekoppeld aan het college van B&W. 

Vooraf wordt tevens een bedrag gereserveerd voor mogelijke aanpassingen na de evaluatie. 

 

 Middelgrote wegenprojecteﾐ ふ┗;ﾐ;a オヵヰくヰヰヰが-): Verkeersveiligheidstoets en Evaluatie Ex-Post 

Bij de wat grotere projecten is het noodzakelijk dat de verkeersveiligheid vooraf wordt getoetst door 

de verkeerskundigen van de afdeling Wijkbeheer en de beoordeling moet worden meegenomen in 

het besluit tot aanleg. In het besluit zal tevens een periode moeten worden vastgesteld waarna een 

evaluatie zal plaatsvinden. Vooraf wordt bepaald of deze evaluatie in- danwel extern zal plaatsvinden. 

De evaluatie wordt teruggekoppeld aan het college van B&W en ter inzage worden gelegd aan de 

commissie Stadsbeheer. Vooraf wordt tevens een bedrag gereserveerd voor mogelijke aanpassingen 

na de evaluatie. 

 

 Grote projecten: ふ┗;ﾐ;a オ ヲヵヰくヰヰヰが-) Verkeersveiligheidsaudit 

In Heerhugowaard wordt een verkeeヴゲ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲ;┌Sｷデ ┗WヴヮﾉｷIｴデ ┌ｷデｪW┗ﾗWヴS Hｷﾃ ヮヴﾗﾃWIデWﾐ Hﾗ┗Wﾐ SW オ 
250.000,-. Een verkeersveiligheidsaudit vindt plaats in zowel de fase voor aanleg als een periode na 

aanleg.

                                                             
5
 zie SWOV, Factsheet Verkeersveiligheidsaudit en にinspectie, 2009 

 



Pa re l h o f  1  | Po s t b u s  3 9 0  | 1 7 0 0  A J  H e e r h u g o wa a rd
Telefoon: 14 072 | Internet:  www.heerhugowaard.nl



Bijlagen

Heerhugowaards
Verkeersveiligheidsplan



 
  

Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan  

 

Bijlagen 

 
Inhoud bijlagen 

Bijlage 1 Evaluatie Duurzaam Veilig 2 ............................................................................................................. II 

Bijlage 2 Analyse Verkeersveiligheid 2000 - 2010 ......................................................................................... VII 

Inleiding ..................................................................................................................................................... VII 

1. Extern onderzoek: methode T.O.M. .................................................................................................. IX 

2. Trendanalyse ...................................................................................................................................... XI 

3. Risico-analyse.................................................................................................................................... XII 

4. Analyse fietsverkeersveiligheid ........................................................................................................ XV 

5. Wegsysteemanalyse ...................................................................................................................... XVIII 

Bijlage 3 Uitwerking Wegcategorie-indeling Duurzaam Veilig ..................................................................... XIX 

Gebiedsontsluitingsweg A ........................................................................................................................ XIX 

Gebiedsontsluitingsweg B ........................................................................................................................ XIX 

Wijktoegangsweg ..................................................................................................................................... XXI 

Erftoegangsweg Plus ............................................................................................................................... XXII 

Erftoegangsweg I .................................................................................................................................... XXIII 

Erftoegangsweg II ................................................................................................................................... XXIII 

Erf ........................................................................................................................................................... XXIV 

Bｷﾃﾉ;ｪW ヴ E┝デWヴﾐ OﾐSWヴ┣ﾗWﾆ TくOくMく ぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐぐ.ぐぐくXXV 

 



het Heerhugowaards Verkeersveiligheidsplan - Bijlagen 

Pagina II 

Bijlage 1 Evaluatie Duurzaam Veilig 2 
 

Iﾐ SW ヮWヴｷﾗSW ﾐ; SW ﾐﾗデ; さS┌┌ヴ┣;;ﾏ ┗Wｷﾉｷｪが a;ゲW ヲざ ｷゲ ｪWゲデ;ヴデ ﾏWデ SW ┌ｷデ┗ﾗWヴing van de in de nota 

aangeduide onderwerpen op projectbasis.  Hieronder een overzicht van de ingrepen die gedaan zijn 

HｷﾐﾐWﾐ ｴWデ ﾆ;SWヴ ┗;ﾐ けS┌┌ヴ┣;;ﾏ ┗Wｷﾉｷｪ ヲげく 
 

Chronologisch Overzicht 

Jaar Ingreep 
2004-2010 Aanbrengen Essentiële Herkenbaarheids-kenmerken 
2004-2009 

 

Bromfiets op de rijbaan 

2004 

 

herinrichting Beukenlaan / Vondellaan / Icaruslaan 

2005-2009: Herinrichting Bomenwijk inclusief Sparrenlaan 

2005:  

 

verlagen snelheidslimiet Middenweg (70-50), gedeelte Spoorwegovergang に de Noord に 

Verlaat 

 Blackspot aanpak Westtangent に Icaruslaan (fase 1) 

 

 Blackspot aanpak Westtangent に van Foreeststraat (fase 1) 

 Herinrichting Schilderswijk Zuid (30 km/u zones) 

2006 Flexibele drempels Amstel en Rustenburgerweg 

 Herinrichting Zandhorst I 

 Aanleg fietsstroken Middenweg Zuid 

 Octopusplan Familieschool 

 Octopusplan J.Boschschool 

 Herinrichting Schrijverswijk (30 km/u zones) 

 Herinrichting Rustenburgerweg に gedeelte Korteweg に Huygendijk (60 km/u zone) 

2007 Reconstructie Rustenburgerweg tussen Middenweg en Amstel 

 Herinrichting Zandhorst II 

2007-2008 Herinrichting Schilderswijk Noord (30 km/u zones) 

 Blackspot aanpak Verkeerslichten Middenweg に Esdoornlaan に van Eedenstraat 

 Herinrichting Jan Glijnisweg に gedeelte Oterlekerweg に Huygendijk (60 km/u zone) 

 Blackspot aanpak Hasselaarsweg に Pannekeetweg 

2008-2009 Herinrichting Planetenwijk (30 km/u zones 

2008 Blackspot aanpak Middenweg - Diamant/Geul (fietsstraat Middenweg) 

2008-2010 Herinrichting Edelstenenwijk A en C1 en C234 (30 km/u zones) 

2009 Herinrichting Westtangent -  gedeelte Zuidtangent に Middenweg 

2010 Blackspot aanpak Vondellaan-Erasmuslaan に Basiusstraat 

 Octopusplan Zeppelin/Hasselbraam 

2010-2011 Octopusplan Atalanta 

2012 Herinrichting Amstel 

2012 Herinrichting Robijn 
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Thematisch Overzicht en Evaluatie  

Categorie Ingreep Effect 

Algemene maatregelen Aanbrengen Essentiële Herkenbaarheids-

kenmerken 

Verbeterde herkenbaarheid van wegen en bijbehorende 

snelheidslimieten. Inperken van inhaalmogelijkheden 

bevordert de verkeersveiligheid 

 

Bromfiets op de rijbaan Verbeterde veiligheidssituatie op de fietspaden. 

 

Nieuwe woonwijken en -wegen inrichten 

┗ﾗﾉｪWﾐゲ ヮヴｷﾐIｷヮWゲ けS┌┌ヴ┣;;ﾏ ┗Wｷﾉｷｪげ ふゲｷﾐSゲ 
1998) 

In nieuwe wijken en op de nieuwe wegen gebeuren minder 

ongevallen als in de oudere wijken. 

 

Inrichting 30 km/u zones Herinrichting Bomenwijk inclusief 

Sparrenlaan (2005 - 2009) 

Wijken met voorheen veel 50 km/u wegen. Door omvorming 

naar 30 km/u  minder doorgaand verkeer en ongevallen.  

 

Impuls voor de leefbaarheid en voor lopen en fietsen door 30 

km/u inrichting en nieuwe bestrating  

 

Aantal wegen zijn nog steeds 50 km/u vanwege ontbreken 

verlengde Oosttangent. 

 

Herinrichting Schrijverswijk (2006-2007) Wijken met voorheen veel 50 km/u wegen. Door omvorming 

naar 30 km/u  minder doorgaand verkeer en ongevallen.  

 

Impuls voor de leefbaarheid en voor lopen en fietsen door 30 

km/u inrichting en nieuwe bestrating. 

 

Herinrichting Schilderswijk Zuid (2005) Geen verkeersveiligheidseffect; er gebeurden in de 

voorsituatie in deze wijk nauwelijks ongevallen. 

 

Wel impuls voor de leefbaarheid en voor lopen en fietsen door 

30 km/u inrichting en nieuwe bestrating. 

 

Herinrichting Schilderswijk Noord (vanaf 

2007) 

Geen verkeersveiligheidseffect; er gebeurden in de 

voorsituatie in deze wijken nauwelijks ongevallen. 

 

Wel impuls voor de leefbaarheid en voor lopen en fietsen door 

30 km/u inrichting en nieuwe bestrating. 

 

Herinrichting Planetenwijk (vanaf 2008) 

Herinrichting Edelstenenwijk A en C1 en C234 

2009-2011 

Aanleg fietsstroken Middenweg Zuid Geen verkeersveiligheidseffect; er gebeurden in de 

voorsituatie nauwelijks ongevallen. 

 

Impuls voor fietsgebruik. 

 

Herinrichting Robijn (2012) Effecten nog onbekend 

Inrichting 60 km/u zones Herinrichting Rustenburgerweg に gedeelte 

Korteweg に Huygendijk (2006) 

Door omvorming naar 60 km/u minder doorgaand verkeer en 

ongevallen. 

Herinrichting Jan Glijnisweg に gedeelte 

Oterlekerweg に Huygendijk (2007) 

Duurzaam veilig 

industriegebieden 

Herinrichting Zandhorst I (2006)  

Herinrichting Zandhorst II (2007)  

Inrichting 

gebiedsontsluitingswegen 

(50 km/u) 

Herinrichting Beukenlaan / Vondellaan / 

Icaruslaan  (2004) 

Gemiddelde snelheden zijn afgenomen op deze weg に inhalen 

is onmogelijk geworden. Aantal ongevallen is afgenomen sinds 

aanleg. 

Verlagen snelheidslimiet Middenweg (70-50), 

gedeelte Spoorwegovergang に de Noord に 

Verlaat (2005) 

Omdat er weinig infrastructurele maatregelen zijn genomen 

zijn de gemiddelde snelheden nauwelijks afgenomen op deze 

weg. 

Herinrichting Westtangent -  gedeelte 

Zuidtangent に Middenweg (2009) 

Sinds aanleg zijn er geen slachtofferongevallen meer gebeurd 

Herinrichting Amstel (2012) Effecten nog onbekend 

Verkeersveiligheid bij 

scholen 

さVWｷﾉｷｪ ﾐ;;ヴ ゲIｴﾗﾗﾉ ｷﾐ HWWヴｴ┌ｪﾗ┘;;ヴSざ  
Familieschool (2006) 

Door totaalaanpak is op zeer effectieve wijze de 

verkeersveiligheid rondom de school op de kaart gezet.  

 

Impuls voor lopen en fietsen naar school. 

 

Wijziging voorrang op kruising Jan Glijnisweg zeer ingrijpend; 

daardoor lange gewenningsperiode. Oplossing voor deze 

kruising is suboptimaal en blijft een zorgenpunt. 

 

さVWｷﾉｷｪ ﾐ;;ヴ ゲIｴﾗﾗﾉ ｷﾐ HWWヴｴ┌ｪﾗ┘;;ヴSざ  
Jeroen Boschschool (2006) 

Door totaalaanpak is op zeer effectieve wijze de 

verkeersveiligheid rondom de school op de kaart gezet.  
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Reconstructie Rustenburgerweg tussen 

Middenweg en Amstel (inclusief schoolzone 

bij basisischool de Molengang) 

Door ontbreken totaalaanpak via Octopusplan effect zeer 

beperkt. 

 

Gemiddelde snelheid op deze weg is afgenomen sinds 

aanpassingen. 

 

Octopusplan Zeppelin/Hasselbraam (2010) Door totaalaanpak is op zeer effectieve wijze de 

verkeersveiligheid rondom de school op de kaart gezet.  

 

Impuls voor lopen en fietsen naar school. 

 

Octopusplan Atalanta (2011) Door totaalaanpak is op zeer effectieve wijze de 

verkeersveiligheid rondom de school op de kaart gezet.  

 

Impuls voor lopen en fietsen naar school. 

 

Blackspots Westtangent に Icaruslaan (fase 1) 

 

De zeer beperkte maatregelen hadden zeer beperkt effect. 

Knelpunt is in reconstructie Westtangent opgelost 

 

Westtangent に van Foreeststraat (fase 1) De zeer beperkte maatregelen hadden zeer beperkt effect. 

Knelpunt is in reconstructie Westtangent opgelost 

 

Pilotproject flexibele drempels 

(Amstel en Rustenburgerweg) 

Pilot niet succesvol in verband met geluids- en trillingsoverlast 

Verkeerslichten Middenweg に Esdoornlaan に 

van Eedenstraat 

Sinds aanleg zijn er geen slachtofferongevallen meer gebeurd. 

Hasselaarsweg に Pannekeetweg Sinds aanleg zijn er geen slachtofferongevallen meer gebeurd. 

 

Middenweg - Diamant/Geul (fietsstraat 

Middenweg 

Wijziging voorrang zeer ingrijpend ; daardoor lange 

gewenningsperiode. 

 

Vondellaan-Erasmuslaan に Basiusstraat Sinds aanleg zijn er geen slachtofferongevallen meer gebeurd. 
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Op kaart 1 staan de ingrepen op een kaart aangegeven.  

 
K;;ヴデ ヱく E┗;ﾉ┌;デｷW けS┌┌ヴ┣;;ﾏ ┗Wｷﾉｷｪ ヲげ ヲヰヰヰ-2010 

 

  

Alhoewel het een behoorlijke lijst is met ingrepen, hebben deze inspanningen in elk geval tot en met 2008 

niet geleid tot een ongevalreductie die in de buurt komt van de doelstellingen. In de jaren 2009,  2010 en 

2011 is er wel een grote daling te zien in de aantallen ongevallen en zijn we precies op de doelstellingen 

uitgekomen. De vraag is echter of dat aan deze verbeteringen ligt. Zoals al eerder vermeld is de daling 

voor een belangrijk deel een gevolg van de wijzigingen in de registratiegraad.  

Tevens is te zien dat de trend weliswaar dalende is, maar dat de trendlijn wel ver boven de huidige 

aantallen ongevallen ligt. 
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Grafiek 1. Ongevallentrend 2000-2010 
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Bijlage 2 Analyse Verkeersveiligheid 2000 - 2010 
 

Inleiding 

In Heerhugowaard heeft SW ｪWﾏWWﾐデW ゲｷﾐSゲ SW ｷﾐデヴﾗS┌IデｷW ┗;ﾐ SW ﾏWデｴﾗSW けD┌┌ヴ┣;;ﾏ VWｷﾉｷｪげ SW 
zogenaamde Blackspot-aanpak gevolgd. Daarbij was de doelstelling elk jaar 2 gevaarlijke kruisingen aan te 

pakken. 

 

Deze aanpak is echter de laatste jaren door de Stichting Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid 

(SWOV) HWゲデWﾏヮWﾉS ;ﾉゲ けniet langer bruikbaarげ. Belangrijkste reden daarvoor is dat het ongevallenbeeld 

landelijk, maar ook lokaal, steeds diffuser wordt verdeeld over het verkeersnetwerk. Met andere 

woorden: hetzelfde aantal ongevallen van voorheen gebeurt nu op meer locaties, waardoor er minder 

specifieke ongevalconcentraties zijn te zien.  

Landelijk viel in de periode 1987-1989 nog 10,5% van alle doden en ziekenhuisgewonden op locaties die 

als verkeersonveilige locatie werden beschouwd. In de periode 1997-1999 was dit aandeel gedaald tot 

6%, terwijl dit in de periode 2004-2006 gezakt is tot 1,8%. Met andere woorden: relatief steeds meer 

ernstige ongevallen treffen we aan buiten de verkeersonveilige locaties; De aanpak van verkeersonveilige 

locaties krijgt hierdoor een steeds geringere invloed op de reductie van het aantal doden en 

ziekenhuisgewonden.  

Een aanpak alleen gericht op de ergste concentraties zal dan ook weinig effect meer sorteren op de 

verkeersveiligheid van Heerhugowaard. Dat is bijvoorbeeld goed te zien op de Middenweg in het centrum 

van de stad. Geen enkele kruising is dermate gevaarlijk dat er sprake is van een probleem, maar de 

optelling van alle kruisingen bij elkaar maakt het een gevaarlijk geheel. 

Na de presentatie van de ongevalgegevens over 2010 werd helemaal duidelijk dat van dit fenomeen 

sprake is. Vanwege een lage registratiegraad is een analyse gericht op kruispunten erg moeilijk, omdat er 

sprak is van een grote ongevalverdunning. 

 

Proactief in plaats van reactief 

Belangrijkste aanbeveling van de SWOV is dan ook om in nieuw beleid niet langer uit te gaan van deze 

reactieve aanpak, maar een proactieve aanpak te volgen. Een proactieve aanpak gaat op zoek naar de 

latente fouten in het verkeer- en vervoerssysteem. Vaak zijn dit locaties die weliswaar absoluut gezien 

redelijk verkeersveilig zijn, maar toch een hoog risico hebben op (ernstige) verkeersongevallen. Gelukkig 

gaat het tot op heden vaak goed op deze locaties, maar als er wat gebeurt is het al snel ernstig. Een 

vergaande analyse van het systeem is dan dus nodig. De informatie is hiervoor ruimschoots aanwezig, 

maar het vergt meer tijd en aandacht en het doorzien van de kale cijfers. 

 

Menselijke factor 

Bovendien zijn er veel meer achtergronden bij de verkeersongevallen. De fysieke inrichting van de wegen 

is veel gevallen niet bepalend. Uit landelijk onderzoek blijkt dat in ±90% van de ongevallen de menselijke 

factor een belangrijke oorzaak is van de ongevallen. Maar in ±30% van de gevallen is de wegomgeving 

onderdeel van de oorzaken. 

DW ﾏWﾐゲWﾉｷﾃﾆW a;Iデﾗヴ ｷゲ S;ﾐ ﾗﾗﾆ ┗;ﾐ ｪヴﾗﾗデ HWﾉ;ﾐｪく HWデ ｪ;;デ ｴｷWヴ ﾗﾏ a;IデﾗヴWﾐ ;ﾉゲ け┘Wﾉﾆ ｪWSヴ;ｪ ｷゲ 
ﾏ;;デゲIｴ;ヮヮWﾉｷﾃﾆ ｪW;IIWヮデWWヴSいげ ;ﾉゲ ｴWデ ｪ;;デ ﾗﾏ Hｷﾃ┗ﾗﾗヴHWWﾉS Sﾗﾗヴ ヴﾗﾗS ﾉｷIｴデ ヴｷﾃSWﾐ Wﾐ ｪWHヴ┌ｷﾆ ┗;ﾐ ;ﾉIﾗｴﾗﾉ 
in combinatie met verkeersdeelname. Daarnaast spelen demografische factoren een belangrijke rol in de 

verkeersveiligheid van Heerhugowaard. Het is dan ook van belang te weten wat voor soort mensen er nu 

eigenlijk in Heerhugowaard wonen. Zo zal een hoog aandeel jongeren leiden tot een hoger aantal 

ongevallen, alleen al vanwege het verhoogde risico op een ongeval van deze groep. 

Tot slot is ook de organisatie van de verkeersveiligheid van belang. Hoe is dat georganiseerd en geborgd 

binnen de gemeentelijke organisatie?; Hoeveel medewerkers binnen de organisatie zijn er mee bezig?; 

welk budget heeft de gemeente ter beschikking?  en is er voldoende politieke aandacht?  

 

Een uitgebreidere analyse van de verkeersonveiligheidsituatie is dan ook noodzakelijk. Voor deze nota is 

de verkeersveiligheid op 5 manieren geanalyseerd: 
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 Extern, onafhankelijk onderzoek: Adviesbureau Megaborn heeft een scan gemaakt van de gemeente 

op de aspecten techniek, organisatie en mens.  

 Trendanalyse van ongevallen en demografie 

 Risicoanalyse van ongevallen  

 Analyse van fietsongevallen 

 Wegsysteemanalyse.  

De combinatie van de methoden levert een evenwichtig beeld op van de verkeersveiligheid, die kan 

worden omgezet in beleid. 

 



Gemeente Heerhugowaard 

Pagina IX 

1. Extern onderzoek: methode T.O.M. 

In de gemeenteraad is al meerdere malen gevraagd om een onafhankelijk extern onderzoek naar de 

verkeersveiligheid in Heerhugowaard. Ten behoeve van deze nota heeft de gemeente dan ook een 

adviesbureau een onafhankelijke onderzoek laten doen naar de verkeersveiligheid in de gemeente 

Heerhugowaard. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de door dit adviesbureau zelf ontwikkelde methode 

T.O.M. Deze onderzoeksmethode kijkt naar de staat van een gemeente met betrekking tot de 

verkeersveiligheid, langs drie dimensies, namelijk Techniek, Organisatie en Mens. 

 

De methode T.O.M. geeft een bredere visie op verkeersveiligheid met behulp van de kwaliteitscirkel van 

William Deming (Plan, Do, Check, Act).  

De methode T.O.M. tracht een overzicht te bieden van het hele 

verkeersveiligheidssysteem met zoveel mogelijk facetten die 

hierop van invloed zijn.  

De analyse T.O.M. is gedaan in 2010. De ongevalgegevens over 

2010 waren toen nog niet beschikbaar. De analyse geeft wel een 

goed beeld op de redenen achter de geringe ongevalreductie tot 

2009. 

 

Hoewel duurzaam veilig II wel aandacht besteed aan menselijke 

aspecten, schiet het in dit aspect toch enigszins tekort. Er is 

aandacht voor campagnes, terwijl met name gedragsmatige 

aspecten van zeer groot belang zijn voor verkeersveiligheid. Binnen 

de methode T.O.M. brengt deze aspecten beter in beeld. Een nog 

belangrijker onbelicht aspect is de werking van de organisatie, oftewel hoe is de gemeentelijke organisatie 

toegerust voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. De activiteiten die een gemeente ontplooit en 

de effectiviteit waarmee ze werkt zijn van zeer groot belang voor wat betreft de aanpak van 

verkeerveiligheid in de gemeente.  

 

Heerhugowaard Pilotgemeente 

Dit concept stond bij Megaborn in de kinderschoenen en zij waren dan ook op zoek naar een goede 

proeftuin om het concept uit te testen en zij hebben de gemeente Heerhugowaard gevraagd als 

pilotgemeente. De gemeente was daartoe vanzelfsprekend toe bereid, met het licht op het de vele vragen 

die ook wij hebben over hoe het kan dat de gemeente zo slecht scoort. 

 

In het rapport van T.O.M. scoort de gemeente een onvoldoende (5,0). De cijfers zijn onderverdeeld in 

cijfers voor de diverse onderdelen. In het spindiagram hieronder zijn de diverse onderdelen 

gevisualiseerd. 

Met name op de onderdelen mens en techniek scoort de gemeente te laag. Op het gebied van de 

organisatie scoort de gemeente, afgezien van de evaluatie en coördinatie in elk geval voldoende. Winst 

valt dan voornamelijk te behalen in de 2 sectoren mens en techniek.  
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Belangrijkste aanbevelingen van het rapport T.O.M. waren: 

 Evaluatie gestructureerd in verkeersveiligheidsbeleid integreren, - zowel ex-post als ex-ante. 

 Nog intensievere gedragscampagnes starten. 

o gericht op specifieke doelgroepen; 

o integraal met bijvoorbeeld scholen, cafés, politie en/of belangenorganisaties. 

 Verder inrichten van wegen volgens Duurzaam Veilig principes. 

o Inzetten op duurzaam veilig inrichten van N242 als stroomweg; 

o tevens gebiedsontsluitende wegen West/Zuid/Oosttangent. 

 Intensievere aanpak verkeersongevallenconcentraties 

o vooral kruisingen op gebiedsontsluitende wegen; 

o tevens aanpak blackspots. 

 Opstarten maatregelen en campagnes om gebruik van fiets en OV te verbeteren. 

o subsidies ter bevordering fietsgebruik en/of openbaar vervoer; 

o verbeteren fietsnetwerk. 
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2. Trendanalyse 

De trendanalyse is een analyse van de ontwikkelingen die de verkeersongevallen in de loop der jaren 

heeft doorgemaakt, uitgesplitst in een aantal doelgroepen. Telkens worden de doelgroepen vergeleken 

met de algemene of gemiddelde ontwikkeling. Deze analyse is al standaard onderdeel van de jaarlijkse 

ongevalrapportage, maar wordt hier kort samengevat in een aantal opvallende trends. Vervolgens wordt 

er gekeken hoe de verwachtingen zijn binnen de doelgroepen waarvoor de trends opgaan. 

 

Ontwikkelingen van de ongevallen 

Als de ongevalanalyse van Heerhugowaard verder wordt bekeken dan zijn er de volgende trends 

zichtbaar:  

 het aantal ongevallen daalde tot 2009 in Heerhugowaard minder snel dan gemiddeld in 

Nederland 

 ふaﾗヴゲWぶ ;aﾐ;ﾏW ┗;ﾐ ｴWデ ;;ﾐデ;ﾉ ふWヴﾐゲデｷｪWぶ ﾗﾐｪW┗;ﾉﾉWﾐ ﾏWデ ;┌デﾗげゲ 

 nauwelijks daling van het aantal fietsongevallen 

 nauwelijks daling van het aantal ongevallen met vrachtwagens 

 nauwelijks daling van het aantal ongevallen in de leeftijdscategorie 12-24 jarigen  

 nauwelijks daling van het aantal ongevallen bij 60
+
-ers 

 toename van het aantal ongevallen met motoren 

 

Een aantal andere trends hebben hier grote invloed op (gehad): 

 Toenemend inwoneraantal en daarmee grote toename van de hoeveelheid verkeer 

 Grote wegprojecten laten (nog) op zich wachten: 

o verlengde Oosttangent 

o N23 Westfrisiaweg  

o N242 tussen de Westtangent en Verlaat 

 Daardoor (te) veel verkeer over: 

 Middenweg gedeelte Middenwaard - Verlaat 

 Westtangent / Krusemanlaan 

 Hasselaarsweg 

 Sluipverkeer door Buitengebied Noord (Oostdijk, Molenweg, 

Veenhuizerweg, Frik, Schapenweg, Kerkweg) 

 

Maatschappelijke Ontwikkelingen 

Kijkend naar de toekomst zijn er een aantal ontwikkelingen aan te wijzen die de aanpak van 

verkeersveiligheid positief dan wel negatief zullen beïnvloeden: 

 

Ontwikkelingen met negatieve uitwerking. 

 Het verkeer zal in de komende jaren naar verwachting met 10-20% toenemen 

 Het inwoneraantal van Heerhugowaard zal tot 2030 nog behoorlijk stijgen 

 Het aantal 12-24 jarigen blijft tot 2030 redelijk stabiel 

 Het aantal 60+ ers zal tot 2030 sterk toenemen en deze groep blijft langer mobiel 

 

Ontwikkelingen met positieve uitwerking 

 Realisatie grote projecten: 

o Verlengde Oosttangent 

o N23 Westfrisiaweg 

o Opwaardering kruising N242-Zuidtangent-Broekerweg 

o Opwaardering kruising N242-N241 (A.C. de Graafweg) 

o Spooronderdoorgang Zuidtangent / Visie Stationsgebied 

o Aanpak Zuidtangent Stadshart 

o Verkeerslichten N242-Edisonstraat 
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3. Risico-analyse 

Het analyseren van gevaarlijke kruisingen en wegvakken is 

tot nu toe altijd gedaan door te kijken naar het absolute 

aantal ongevallen wat op een locatie gebeurt. Deze 

zogenaamde traditionele AVOC
1
-methode is nuttig als er 

relatief veel locaties zijn waar veel ongevallen gebeuren. Dat 

is echter in Heerhugowaard op een enkele uitzondering na 

het geval en de trend is dat er op meer locaties, per locatie 

minder ongevallen gebeuren. Er zijn dus veel locaties met 

enkele ongevallen en dan schiet deze traditionele methode 

duidelijk tekort. 

 

Op de ene weg rijdt nu eenmaal meer verkeer dan op de andere en zodoende is het niet zo verwonderlijk 

dat er op bepaalde locaties meer ongevallen gebeuren als op andere locaties. Het is dan ook zeer nuttig te 

bezien hoeveel ongevallen er op een kruispunt of route gebeuren gemiddeld per passerend voertuig. 

Zodoende komen de wegen en kruisingen naar voren waar een verhoogd risico is op een ongeval. Wegen 

en kruisingen die veel verkeer verwerken worden zo ook in perspectief gezien van dat vele verkeer. 

Uitvoering van de analyse van risicocijfers (zie voor berekening Bijlage 1) levert een zeer verrassend beeld 

op, wat verwerkt is in kaart 2 

 

Voor de routes is eenzelfde analyse gedaan, hier is ook voor weglengte gecorrigeerd. Bij deze analyse is 

het echter van groot belang te bezien welk aandeel de wegvakongevallen hebben en welk aandeel de 

kruispuntongevallen. In sommige gevallen overheersen de kruispuntongevallen de score van het wegvak 

┣ﾙ S;デ Wヴ WｷｪWﾐﾉｷﾃﾆ ｪWWﾐ ゲヮヴ;ﾆW ｷゲ ┗;ﾐ WWﾐ けｪW┗;;ヴﾉｷﾃﾆ ┘Wｪ┗;ﾆげが ﾏ;;ヴ ┗;ﾐ WWﾐ け┗Wｷﾉｷｪ ┘Wｪ┗;ﾆ ﾏWデ ｪW┗;;ヴﾉｷﾃﾆW 
ﾆヴ┌ｷゲｷﾐｪWﾐげく HWデ ┗WｷﾉｷｪWヴ ﾏ;ﾆWﾐ ┗;ﾐ SW ┘Wｪ┗;ﾆﾆWﾐ ﾗヮ Sｷデ ﾉ;;デゲデW デ┞ヮW ┘Wｪ ┣;ﾉ S;ﾐ ﾗﾗﾆ ┘Wｷﾐｷｪ WaaWIデ 
sorteren. In kaart 2 zijn wegvakken waarbij de kruisingen de hoofdrol spelen weggelaten. In Bijlage 2 

staan de gegevens in een tabel samengevat. 

 

SpeedProfiles 

Het laatste onderdeel van de risico-analyse is een observatie 

van het gedrag van de weggebruikers en de kans op gevaar. 

Belangrijkste risicofactor bij verkeersongevallen is de 

snelheid. Zolang er op een weg een veilige snelheid wordt 

aangehouden zullen de gevolgen van een ongeval zo beperkt 

mogelijk zijn. 

Het is dan ook van belang onze wegen zo in te richten dat de 

snelheidslimiet geloofwaardig én veilig is.  

 

In 2010 heeft VIA-Advies (het bureau waarvan wij nu al het ongevallenpakket afnemen) een nieuwe GIS-

module genaamd SpeedProfiles gelanceerd. In deze module is een betrouwbaar beeld van de gereden 

snelheden in Heerhugowaard gedurende de afgelopen 2 jaar. Deze gegevens in deze module komen uit 

de database van TomTom, die locatiespecifieke snelheidsgegevens verzamelt van daartoe toegeruste 

GPS-apparaten. Deze systemen zijn ondertussen bij een dermate groot percentage van de voertuigen 

aanwezig, dat gesproken kan worden van een meer dan representatieve steekproef. 

 

                                                             
1
 AVOC = Analyse VerkeersOnveiligheids Concentraties 

Omdat op de éne weg nu eenmaal meer 

verkeer rijdt als op de andere moet een 

analyse van de verkeersveiligheid rekening 

houden met de verkeersdrukte 

Belangrijkste risicofactor bij ongevallen is de 

snelheid van het verkeer; die bepaalt vaak óf 

een ongeval plaatsvindt en wat de ernst van 

een ongeval is 
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Op basis van een gedetailleerde analyse van de SpeedProfiles-gegevens liggen de aandachtspunten bij de 

volgende wegvakken: 

 Westtangent-zuid (tussen N242 en Zuidtangent) 

 Middenweg de Noord (tussen de Noord en Verlaat en tussen de spoorwegovergang en de Noord 

 Hasselaarsweg 

 Jan Glijnisweg 

 Oosttangent (tussen N508 en Dijk van Kyoto) 

 Oosttangent (tussen Huygenhoek/Zuidwijkring Noord en Haringvliet/Westfrieslandsingel) 

 

Op kaart A zijn de risicogegevens en de gegevens uit de module SpeedProfiles samengevoegd in één 

overzicht. 
Kaart A. Risico-analyse 
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Kruispunten Score 

traditionele 

methode 

Gemiddeld aantal passerende 

voertuigen (inclusief fietsers) 

per etmaal 

 

1. Vondellaan ʹ Erasmuslaan- Basiusstraat 3 10.500 

2. Edisonstraat ʹ Pascalstraat ʹ van Leeuwenhoekstraat 10 6.750 

3. Smaragd ʹ Diamant 7 9.500 

4. Middenweg ʹ Stationsweg 16 10.000 

5. Zuidtangent ʹ Middenweg 1 23.500 

6. Dirk Camphuysenstraat - Stationsweg 20 9.000 

7. Marconistraat ʹ Edisonstraat 12 8.500 

8. Amstel ʹ Rustenburgerweg ʹ Stellingmolen 11 10.500 

9. Rietveldweg ʹ Duikerweg ʹ Dudokweg (Gedeeld)17  9.000 

10. Zuidtangent ʹ Stationsplein ʹ Bevelandseweg 2 27.500 

 

Routes Score 

traditionele 

methode 

Gemiddeld 

aantal 

passerende 

voertuigen per 

etmaal 

(inclusief 

fietsers) 

Gevaarlijk wegvak of gevaarlijke 

kruisingen op veilig wegvak ? 

1. Esdoornlaan  

gedeelte Middenweg - Sparrenlaan 

19 3.000 kruisingen bepalend, wegvak irrelevant 

2. van Foreeststraat, Bickerstraat  

gedeelte Middenweg - Westtangent 

24 2.500 wegvak bepalend, kruisingen irrelevant 

3. Zuidtangent  

gedeelte N242 - Westtangent 

1 20.000 kruisingen bepalend, wegvak irrelevant 

4. Robijn, Smaragd  

gedeelte Saffier-Westtangent 

5 5.000 kruisingen bepalend, wegvak irrelevant 

5. Zuidtangent  

gedeelte Westtangent en Middenweg 

2 12.000 kruisingen overwegend, wegvak niet 

onbelangrijk 

6. Vondellaan, Icaruslaan  

gedeelte Middenweg - Westtangent 

4 7.000 kruisingen bepalend, wegvak irrelevant 

7. Zuidtangent  

gedeelte Middenweg - Oosttangent 

3 8.000 kruisingen bepalend, wegvak irrelevant 

8. J.Duikerweg - A Bonnemaweg  

gedeelte Rietveldweg - Westtangent 

15 3.000 kruisingen bepalend, wegvak irrelevant 

9. Rustenburgerweg  

gedeelte Middenweg - Amstel 

7 4.000 kruisingen bepalend, wegvak irrelevant 

10. Molenweg  

gedeelte Middenweg - Oostdijk 

16 2.000 wegvak bepalend, kruisingen irrelevant 
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4. Analyse fietsverkeersveiligheid 

Vanuit de maatschappelijke trends en vanuit de wens om een actief beleid te voeren is af te leiden dat 

door middel van het verbeteren van de fietsverkeersveiligheid meerder vliegen in één klap zijn te slaan. 

TWﾐ WWヴゲデW HW┘WｪWﾐ SW HWﾉ;ﾐｪヴｷﾃﾆゲデW け┣┘;ﾆﾆWげ SﾗWﾉｪヴﾗWヮWﾐが ﾆｷﾐSWヴWﾐが ﾃﾗﾐｪWヴWﾐ Wﾐ ﾗ┌SWヴWﾐ ┣ｷIｴが ┣WﾆWヴ 
binnen de stad, veel op de fiets. Dat betekent dat het verbeteren van fietsverkeersveiligheid vooral ten 

goede zal komen aan de verkeersveiligheid van deze doelgroepen. Daarnaast kan het verbeteren van de 

fietsverkeersveiligheid een vliegwieleffect hebben op het fietsgebruik in de stad. Uit onderzoek in diverse 

steden is gebleken hoe hoger het fietsgebruik is, hoe lager het percentage fietsongevallen is. 

 

Om tot een verbetering van de fietsverkeersveiligheid te komen is een goede analyse van de 

fietsverkeersveiligheid natuurlijk belangrijk. 

 

Eenzijdige ongevallen en zeer lage registratiegraad 

Uit (landelijk) onderzoek blijkt dat bij ongevallen met 

fietsers ongeveer 30-40% van de ongevallen eenzijdige 

ongevallen zijn. Bij deze ongevallen zijn dus geen andere 

verkeersdeelnemers dan de betreffende fietsers betrokken. 

Het gaat daarbij veelal om het aanrijden van paaltjes, 

bomen en stoepranden.  

 

Overigens zijn de geregistreerde ongevallen van dit type het topje van een veel grotere ijsberg. Veel 

fietsers zullen een aanrijding met een paaltje afdoen als een stommiteit en dat zeker niet melden. De 

ヴWｪｷゲデヴ;デｷWｪヴ;;S ┗;ﾐ ﾗﾐｪW┗;ﾉﾉWﾐ ┗;ﾐ aｷWデゲWヴゲ ﾏWデ けSﾗSWげ ﾗHﾃWIデWﾐ ;ﾉゲ HﾗﾏWﾐが ヮ;;ﾉデﾃWゲが HWヴﾏWﾐ ｷゲ S;ﾐ ﾗﾗﾆ 
zeer laag en ook de registratiegraad van ongevallen tussen fietsers onderling en tussen fietsers en ander 

langzaam verkeer (bromfiets, voetgangers) is erg laag. Dat betekent dat er een vrij beperkt beeld is van de 

fietverkeersveiligheid, in tegenstelling tot de situatie van snelverkeer. 

Zeker over 2010 is te zien dat er nauwelijks ongevallen met fietsers zijn geregistreerd. 

 

In onderstaande tabel zijn de verkeersveiligheidscijfers van de afgelopen 5 jaar voor Heerhugowaard 

vermeld. Het gaat hier om de geregistreerde ongevallen. Zoals is te zien is er een stijging in het aantal 

ongevallen te zien tot 2009. Nadere analyse wijst uit dat het vooral om ongevallen gaat op kruisingen en 

in conflict met snelverkeer. Zie kaart 3. 

 

 

 totaal ongevallen met fietsers 

  slachtoffer ongevallen UMS* ongevallen 

   ernstige ongevallen 

overige 

slachtoffer 

ongevallen  

Jaar    dodelijke ongevallen ziekenhuis ongevallen   

2006 56 31 12 1 11 19 25 

2007 55 35 14 0 14 21 20 

2008 86 55 23 1 22 32 31 

2009 39 26 9 0 9 17 13 

2010 3 2 2 0 2 0 1 

Tabel 1. Ongevallen met fietsers 

*UMS = Uitsluitend Materiële Schade 

 

 

Fietsongevallen die geregistreerd staan zijn 

het topje van de ijsberg. 
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Kaart B: Ongevallen met fietsers 

 

Ronde symbolen: 

kruispuntongevallen 

 

vierkante symbolen: 

wegvakongevallen 

 

Blauw: totaal aantal ongevallen 

 

Rood: ongevallen met slachtoffers 

 

Op de kaart hierboven zijn alle ongevallen waarbij fietsers betrokken waren per locatie vermeld. 

Opvallend is dat ongevallen met fietsers voornamelijk binnen de bebouwde kom plaatsvinden en meestal 

op kruisingen. In de geografische spreiding valt de omgeving Stationsgebied in negatieve zin op. Dat heeft 

natuurlijk te maken met het vele fietsverkeer in die omgeving. 

 

De Top 5 gevaarlijke kruispunten voor fietsers zijn: 

1. Middenweg に Zuidtangent 

2. Westtangent に Icaruslaan 

3. Vondellaan に Erasmuslaan に Basiusstraat 

4. Zuidtangent に Stationsplein に Bevelandseweg 

5. Rustenburgerweg に Amstel - Stellingmolen 

 

Een aantal van deze kruisingen zíjn inmiddels veranderd, ten gunste van de verkeersveiligheid voor 

fietsers of daarvoor zijn al vergaande plannen: 

 De rotonde Middenweg-Zuidtangent is in 2010 worden vormgegeven conform de aanbevelingen 

en met fietsverkeer in 2 richtingen rondom de rotonde. In 2013 /2014 zal de kruising 

waarschijnlijk nogmaals worden aangepast met verkeerslichten. 

 Het kruispunt Westtangent-Icaruslaan is in het kader van het groot onderhoud aan de 

Westtangent in 2009 omgevormd tot een rotonde met fietsers in 2 richtingen met voorrang voor 

fietsers.  
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 De kruising Zuidtangent-Stationsplein-Bevelandseweg zal worden opgenomen de plannen voor 

een spoortunnel in de Zuidtangent.  

 De kruising Vondellaan-Erasmuslaan-B;ゲｷ┌ゲゲデヴ;;デ ｷゲ ｷﾐ ｴWデ ﾆ;SWヴ ┗;ﾐ SW ;;ﾐヮ;ﾆ けBﾉ;Iﾆゲヮﾗデゲげ ｷﾐ 
2010 aangepakt. 

 

Belangrijke opvallende wegvakken zijn de Middenweg Zuid en de Amstel, tussen de Haringvliet en de 

Middenweg. 

De Middenweg Zuid is al een lange tijd een problematisch wegvak.  Belangrijkste probleem is 

ruimtegebrek voor een goede fietsvoorziening. De combinatie fiets に bus op dit wegvak is ook niet erg 

gelukkig. Voor de Middenweg Zuid biedt het proces voor het vervangen van de bomenrij kansen ook iets 

te doen aan de verkeersveiligheid. 

 

De Amstel is uitgevoerd met grotendeels fietsstroken. De aantallen fiets- en autoverkeer zijn echter 

dermate hoog dat fietsstroken langs deze weg eigenlijk niet langer geschikt zijn. In 2009 is een deel van de 

Amstel omgevormd naar een weg met vrije danwel aanliggende fietspaden en op een deel een bredere 

fietsstrook. In 2012 wordt het deel tussen de Haringvliet en de Middenweg geheel volgens dit principe 

ingericht. 
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5. Wegsysteemanalyse 

De wegsysteemanalyse is een analyse waarbij worden de randvoorwaarden en eisen die gesteld worden 

aan een duurzaam veilig verkeerssysteem vergeleken met de huidige inrichting van wegen. 

Dat levert een het volgende kaartbeeld op: 

 
Kaart C. Systeemanalyse 
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Bijlage 3 Uitwerking Wegcategorie-indeling Duurzaam Veilig 
 

Gebiedsontsluitingsweg A 

Kenmerken: 

50 km/u wegen met 2 x 2 rijstroken. Etmaalintensiteit >10.000 mvt/ etmaal 

 

Uitvoering: 

Rijbaan minimaal 2,75m breed 

Rijrichtingen  fysiek gescheiden door een middenberm 

Kruising met ETW vermijden 

Kruising met hoofdfietsroute vermijden of ongelijkvloers 

Kruising met GOW rotonde of verkeerslichten 

Kruising met SW ongelijkvloers 

Bromfiets  op de rijbaan 

Fietsers  op een fietspad 

Voetgangers trottoir 

Oversteekplaatsen  alleen bij kruisingen, maar bij voorkeur ongelijkvloers 

Uitritten niet toegestaan 

Snelheidsremmende maatregelen geen 

Bus toegestaan, halteren naast de rijbaan 

Parkeren niet toegestaan 

Schoolzone niet toegestaan 

 

Gebiedsontsluitingsweg B 

Kenmerken: 

50 km/ u wegen met 2 x 1 rijstroken. Etmaalintensiteit >8.000 mvt/ etmaal 

 

Uitvoering: 

Rijbaan minimaal 2,75m breed 

Rijrichtingen  fysiek gescheiden door een middenberm 

Kruising met ETW voorrangsplein of uitritconstructie 

Kruising met hoofdfietsroute rotonde, voorrangsplein of uitritconstructie 

Kruising met GOW rotonde of verkeerslichten 

Kruising met SW ongelijkvloers 

Bromfiets  op de rijbaan 

Fietsers  op een fietspad 

Voetgangers trottoir 

Oversteekplaatsen  alleen bij kruisingen, maar bij voorkeur ongelijkvloers 

Uitritten niet toegestaan 

Snelheidsremmende maatregelen zeer beperkt mogelijk, ontwerpsnelheid 50 km/u 

Bus toegestaan, halteren naast de rijbaan 

Parkeren toegestaan in langsparkeervakken met voldoende 

uitstapgelegenheden 

Schoolzone niet toegestaan 
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Gebiedsontsluitingsweg C 

50 km/ u wegen met 2 x 1 rijstroken. Etmaalintensiteit >4.000 mvt/ etmaal 

 

Uitvoering: 

Rijbaan  minimaal 2,75m breed 

Rijrichtingen  gescheiden door dubbele, doorgetrokken, asmarkering. 

Kruising met ETW voorrangsplein of uitritconstructie 

Kruising met hoofdfietsroute rotonde, voorrangsplein of uitritconstructie 

Kruising met GOW rotonde of verkeerslichten 

Kruising met SW ongelijkvloers 

Bromfiets  op de rijbaan 

Fietsers  op een fietspad of fietsstrook van minimaal 1,50 breed en voorzien 

van een fietssymbool en lengtemarkering 

Voetgangers trottoir 

Oversteekplaatsen  bij voorkeur bij kruisingen, maar ook mogelijk op een wegvak, maar 

alleen middels een goede oversteekvoorziening . 

Uitritten toegestaan maar zeer ongewenst 

Snelheidsremmende maatregelen beperkt mogelijk, ontwerpsnelheid 50 km/u 

Bus toegestaan, halteren op de rijbaan, maar niet op fietsstroken 

Parkeren toegestaan in langsparkeervakken, niet langs fietsstroken 

Schoolzone toegestaan, geen snelheidsbeperking に wel attentie op bijvoorbeeld 

oversteken 
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Wijktoegangsweg 

Deze categorie is een faseringsoptie om bestaande wegen toch binnen 

een duurzaam veilig kader te plaatsen. Nieuwe wegen worden niet 

volgens deze categorie ingedeeld, maar moeten passen binnen de 

andere categorieën. 

 

Weg die: 

 Een functie vervult als verbinding vanuit een gebied van 

erftoegangswegen naar een gebiedsontsluitingsweg 

 Verkeersintensiteit is hoger dan gebruikelijk op andere 

erftoegangswegen;  ± 4000 mvt. per etmaal of meer. 

 Fietsverkeer neemt een belangrijke positie in. 

 Er is sprake van één of meerdere van onderstaande situaties: 

o er een beter alternatief beschikbaar is, die echter omrijden vergt / er is behoefte verkeer hier 

te weren 

o een busroute 

o een belangrijke route voor nood- en hulpdiensten 

o Er is geen ruimte (fysiek of financieel) hier een volwaardige GOW te realiseren 

o Het is niet realistisch deze weg om te vormen naar 30 km/u (qua geloofwaardigheid 

snelheidslimiet, functie of ruimte van het profiel) 

 

Industriewegen 

Ook wegen op industrieterreinen met zeer lage fietsintensiteiten, uitgevoerd in asfalt vallen in deze 

categorie. Ze zijn, vanwege de hoeveelheid vrachtverkeer meestal uitgevoerd in asfalt en breder. De 

geloofwaardigheid van de veilige snelheid die past bij dit type weg, 30 km/u, is echter vanwege de 

inrichting, niet erg hoog. Hoewel deze wegen natuurlijk zouden moeten passen binnen een duurzaam 

veilige wegcategorie erftoegangsweg is het niet realistisch dat deze wegen binnen de plantermijn van dit 

plan zullen worden omgevormd. Bovendien gebeuren er nauwelijks ongevallen op deze wegen en rijden 

er nagenoeg geen fietsers. 

 

Kenmerken 

 Er is altijd een fietsvoorziening, behalve op industriewegen 

 Maximum snelheid 50 km/u, ontwerpsnelheid 40 km/u 

 Op gevarenpunten, bij scholen etc lokaal een maximumsnelheid van 30 km/u (niet zonaal) 

Rijbaan Op industrieterreinen maximaal 7m breed, binnen woonwijken niet 

breder dan 6m exclusief fietsstroken.  

Rijrichtingen  niet gescheiden 

Kruising met ETW voorrangsplein of uitritconstructie 

Kruising met hoofdfietsroute voorrang voor fietsroute, rotonde, voorrangsplein of 

uitritconstructie 

Kruising met GOW voorrangsplein, rotonde of verkeerslichten 

Kruising met SW niet toegestaan 

Bromfiets  op de rijbaan 

Fietsers  op een fietspad of fietsstrook van minimaal 1,50 breed en voorzien 

van een fietssymbool.  

Op industrieterreinen bij lage fietsintensiteiten op de rijbaan 

Voetgangers trottoir 

Oversteekplaatsen  middels een goede oversteekvoorzieningen. 

Uitritten toegestaan 

Snelheidsremmende maatregelen beperkt mogelijk, ontwerpsnelheid 50 km/u 

Bus toegestaan, halteren op de rijbaan, maar niet op fietsstroken 

Parkeren toegestaan in langsparkeervakken, niet langs fietsstroken 

Schoolzone toegestaan, lokale snelheidsbeperking 30 km/u 
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Erftoegangsweg Plus 

Weg die: 

 Qua verkeersintensiteit en functie met betrekking tot 

autoverkeer past binnen de categorie ertoegangsweg 

 Met betrekking tot fietsverkeer een gebiedsontsluitende 

functie heeft / een hoofdfietsroute is 

 De route staat niet altijd open voor alle verkeer 

 (mogelijk) een busroute 

 

Ook nieuwe wegen kunnen binnen deze categorie worden ingedeeld. 

 

Kenmerken 

 Uitvoering is zeer fietsvriendelijk, maar hoeft niet altijd met een fietsvoorziening. Bij toepassing van 

fietsstroken worden zij niet voorzien van lengtemarkering. Ook fietsstraten vallen binnen deze 

categorie. 

 Maximum snelheid 30 km/u 

 

Rijbaan  niet breder dan 6m exclusief fietsstroken 

Rijrichtingen  niet gescheiden 

Kruising met ETW voorrang fietsroute, ook mogelijk t.o.v. WTW 

Kruising met hoofdfietsroute gelijkwaardig of rotonde 

Kruising met GOW uitritconstructie, voorrangsplein of rotonde 

Kruising met SW niet toegestaan 

Bromfiets  op de rijbaan 

Fietsers  op de rijbaan, mogelijk met voorzieningen (zoals een fietsstraat) 

maar ook mogelijk op een fietspad of fietsstrook van minimaal 1,50 

breed en voorzien van een fietssymbool 

Voetgangers trottoir 

Oversteekplaatsen  mogelijk 

Uitritten mogelijk 

Snelheidsremmende maatregelen beperkt mogelijk, ontwerpsnelheid 30 km/u, zeer fietsvriendelijk 

Bus toegestaan, halteren op de rijbaan, maar niet op fietsstroken 

Parkeren toegestaan in langsparkeervakken, niet langs fietsstroken. Niet 

haaks of schuin parkeren 

Schoolzone toegestaan 
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Erftoegangsweg I 

Kenmerken: 

30 km/ u wegen uitgevoerd in asfalt. Etmaalintensiteit <6.000 mvt/ etmaal 

 

Uitvoering: 

Rijbaan niet breder dan 6m, asfalt mogelijk 

Rijrichtingen  geen scheiding 

Kruising met ETW gelijkwaardig 

Kruising met hoofdfietsroute voorrang fietsroute 

Kruising met GOW uitritconstructie of voorrangsplein 

Kruising met SW niet toegestaan 

Bromfiets  op de rijbaan 

Fietsers  op de rijbaan 

Voetgangers trottoir - op wegen met lage intensiteit mogelijk ook op de rijbaan 

Oversteekplaatsen  mogelijk 

Uitritten mogelijk 

Snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk 

Bus niet gewenst, halteren op de rijbaan 

Parkeren toegestaan 

Schoolzone toegestaan 

 

Erftoegangsweg II 

Kenmerken: 

30 km/ u wegen uitgevoerd in klinkerbestrating. Etmaalintensiteit <6.000 mvt/ etmaal 

Uitvoering: 

Rijbaan klinkerbestrating, evt streetprint niet breder dan 6m 

Rijrichtingen  geen scheiding 

Kruising met ETW gelijkwaardig 

Kruising met hoofdfietsroute voorrang fietsroute 

Kruising met GOW uitritconstructie of voorrangsplein 

Kruising met SW niet toegestaan 

Bromfiets  op de rijbaan 

Fietsers  op de rijbaan 

Voetgangers trottoir - op wegen met lage intensiteit mogelijk ook op de rijbaan 

Oversteekplaatsen  mogelijk 

Uitritten mogelijk 

Snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk 

Bus Niet mogelijk 

Parkeren toegestaan 

Schoolzone toegestaan 
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Erf 

Erven 15 km/ u wegen uitgevoerd in klinkerbestrating. Etmaalintensiteit <3.000 mvt/ 

etmaal 

 

Uitvoering: 

Rijbaan klinkerbestrating niet breder dan 6m 

Rijrichtingen  geen scheiding 

Kruising met ETW gelijkwaardig of uitritconstructie bij overgang naar zone 30 

Kruising met hoofdfietsroute voorrang fietsroute 

Kruising met GOW uitritconstructie of voorrangsplein 

Kruising met SW niet toegestaan 

Bromfiets  op de rijbaan 

Fietsers  op de rijbaan 

Voetgangers op de rijbaan, trottoirs voorkomen 

Oversteekplaatsen  voetgangers lopen op de rijbaan 

Uitritten mogelijk 

Snelheidsremmende maatregelen noodzakelijk 

Bus Niet mogelijk 

Parkeren alleen in vakken met p-tegel 

Schoolzone toegestaan 
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Inleiding 
Heerhugowaard is een middelgrote gemeente in de regio Noord-Kennemerland, in Noord-
Holland. In Heerhugowaard wonen 50.896 inwoners (bron: CBS, december 2008). Sinds de 

jaren ’60 van de vorige eeuw is Heerhugowaard explosief gegroeid. In 1960 had 
Heerhugowaard 6800 inwoners, in 1975 25.000 en in 2008, zoals beschreven, 50.896. De 

bedoeling is dat de gemeente na alle uitbreidingen, rond 2015, 63.000 inwoners telt. 

 
Heerhugowaard is een typische forensengemeente. Als uitloopgebied van Alkmaar en de 

noordelijke Randstad is Heerhugowaard vooral de laatste 40 jaar sterk gegroeid. Ook 
werkgelegenheid groeide mee, maar onvoldoende om aan de gehele beroepsbevolking ruimte 

te bieden. Het overschot aan werkgelegenheid in de regio Amsterdam zorgt ervoor dat 

ongeveer één derde van de werkzame beroepsbevolking in die richting reist. Desondanks is er 
ook veel werkgelegenheid in de gemeente, waardoor met name forensen uit het noorden juist 

Heerhugowaard inkomen. Om deze verplaatsingen, met name tijdens de spitsuren te kunnen 
verwerken, is er een aantal belangrijke gebiedsontsluitende wegen in Heerhugowaard 

aanwezig. Figuur 1 brengt de verschillende hoofdwegen in kaart. 

 

 
Figuur 1. karakteristieke en gebiedsontsluitende wegen Heerhugowaard.  
(Bron: eigen bewerking GVVP) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/1975
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Heerhugowaard is van oorsprong een dorp met een lintbebouwingsvorm. Dit is terug te zien 

in de centraal gelegen Middenweg en de daarop kruisende Rustenburgerweg, Stationsweg en 

Van Veenweg, waar de oude bebouwing nog steeds te zien is. De van oudsher rationeel in 
rechthoeken verkavelde polder heeft zijn weerslag gehad op de vorm van de bebouwing. 

Heerhugowaard heeft een sterk terugkerende gridstructuur. De vierkante uitbreidingswijken 
zijn omsloten door een aantal ontsluitende wegen, zoals de Zuidtangent, Oosttangent en 

Westtangent. 

 
Heerhugowaard ondervindt al geruime tijd problemen met de aanpak van verkeersveiligheid. 

Hoewel de gemeente aangeeft bijzonder actief te zijn op het gebied van verkeersveiligheid, 
daalt het aantal ongevallen niet hard genoeg om landelijke doelstellingen te halen. Om deze 

reden heeft de gemeente ingestemd met de proeftuin T.O.M., die op initiatief van Megaborn 
in Heerhugowaard gestart is. Dit rapport is de eindanalyse van de proef.  

 

Het rapport begint met een basisanalyse van de ongevallengegevens in Heerhugowaard, 
vergeleken met een gemiddeld landelijk ongevallenbeeld, in hoofdstuk 1. Megaborn heeft 

hierop, gedurende drie bijeenkomsten met een drietal beleidsmedewerkers, de vragenlijst van 
het concept T.O.M. doorgenomen. De antwoorden met de bijbehorende scores staan in 

hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 geeft een aantal conclusies die op basis van de vragenlijst gedaan 

zijn, gevolgd door een aantal aanbevelingen en een uiteindelijk certificeringscijfer in hoofdstuk 
4. Hoofdstuk 5 biedt tot slot een beschrijving van de aanpak tot een mogelijke evaluatie. 
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1. Analyse 
Het aantal ongevallen per 100.000 inwoners voor zowel Nederland als Heerhugowaard is 
grafisch weergegeven in de figuren 2 en 3. Hier zijn achtereenvolgens het totaal aantal 

slachtofferongevallen en het aantal dodelijke ongevallen opgenomen. Er is nauwelijks een 
trend te herkennen in het aantal dodelijke slachtoffers in Heerhugowaard. Dat aantal ligt ook 

te laag om een goed patroon van te maken. Wel kan opgemerkt worden dat ondanks de 

schommelingen, het aantal dodelijke slachtoffers in Heerhugowaard jaarlijks veelal hoger ligt 
dan het Nederlandse gemiddelde. Er is in Heerhugowaard vooral sinds 2002 een sterk dalende 

lijn in het aantal slachtofferongevallen, tegenover een minder sterk dalende trend in 
Nederland. Echter, de slachtofferongevallen schieten in 2008 weer omhoog. Het aantal 

dodelijke ongevallen schommelt sterk, maar is in 2008 juist lager dan het Nederlands 

gemiddelde. 
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 Figuur 2. slachtofferongevallen per 100.000 inw.      Figuur 3. dodelijke ongevallen per 100.000 inw. 
(2002-2008)     (2002-2008) 

 
Wanneer in figuur 4 het aantal ongevallen in 2008 per modaliteit bekeken wordt, blijkt dat het 

hogere aantal ongevallen in Heerhugowaard ten opzichte van Nederland, vooral bij fietsers en 

auto’s tot uiting komt. Inwoners te voet en op een brom- of snorfiets zijn in Heerhugowaard 
relatief minder vaak betrokken bij een ongeval dan het Nederlands gemiddelde.  

 
Figuur 5 biedt nog een onderscheid van het aantal slachtofferongevallen naar 

leeftijdscategorieën. In eerste instantie valt op dat in alle categorieën Heerhugowaard slechter 

scoort dan het Nederlands gemiddelde, maar dat vooral de kwetsbare leeftijdscategorie 18-24 
eruit springt. 
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Figuur 4. slachtofferongevallen naar modaliteit,       Figuur 5. slachtofferongevallen naar leeftijd,  
 per 100.000 inwoners in 2008.   per 100.000 inwoners in 2008. 
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Figuur 6 geeft een beeld van ‘lichte’ ongevalslocaties (> 6 ongevallen in 3 jaar) van 2006 tot 

2008, figuur 7 maakt de blackspots inzichtelijk. Uit de beide figuren is duidelijk een patroon te 

herkennen. Het grootste deel van de ongevallen vindt namelijk plaats op de voornaamste 
ontsluitingsroutes in Heerhugowaard. In het vorige hoofdstuk zijn deze reeds genoemd. Zo 

zijn de Zuidtangent, Westtangent, Oosttangent, Middenweg en de provinciale wegen N242, 
N241 en N507 de wegen waar veel ongevallen plaatsvinden. Vooral kruisingen blijken 

gevaarlijker dan wegvakken. Vier kruisingen worden als blackspot gezien en zijn in figuur 7 

met blauw/rode cirkels weergegeven. 
 

 
Figuur 6. Ongevalslocaties 2006-2008 (Bron: ViaStat Online). 
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Figuur 7. Blackspots Heerhugowaard 2006-2008 (Bron: ViaStat Online).
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2. Interview 
Onderstaande tabel 1 bevat de gehele vragenlijst inclusief de bijbehorende scores per vraag. 
Daaronder worden vervolgens de eindscores genoemd met een onderscheid in de drie 

categorieën, de twaalf subcategorieën en het uiteindelijke eindcijfer, in tabel 2. Verschillende 
scores zijn tot slot grafisch weergegeven in een zogenaamde ‘spin’, in figuren 8 en 9. Hieruit 

kunnen de verschillende sterke en zwakke punten van de gemeente Heerhugowaard worden 

onderscheiden. De uitgebreide werkwijze in de totstandkoming van de vragenlijst, de scores, 
aannames en gewichten is terug te vinden in het bijgevoegde rapport ‘Werkwijze T.O.M.’ 

 

O
rg

a
n
is

a
ti
e
 

C
o
o
rd

./
m

id
d
e
le

n
 1 Heeft de gemeente een coördinator verkeersveiligheid? 10 

2 Heeft de gemeente zitting in een ROV? 0 

3 Heeft de gemeente een werkgroep verkeersveiligheid? 0 

4 Hoe actief verwerft de gemeente diverse subsidies voor verkeersveiligheidsprojecten? 10 

5 Hoeveel werknemers houden zich bezig met verkeersveiligheid? 5 

6 In hoeverre wordt vakkennis van beleidsmakers verbeterd? 7,5 

7 In hoeverre worden cursussen/trainingen gestimuleerd? 7,5 

B
e
le

id
 

8 Heeft de gemeente een gemeentelijk verkeer- en vervoersplan? 10 

9 Maakt verkeersveiligheid hiervan onderdeel uit of is er een apart beleidsplan verkeersveiligheid? 10 

10 Hoeveel verkeersveiligheidprojecten lopen jaarlijks op het gebied van vormgeving? 5 

11 Hoeveel verkeersveiligheidprojecten lopen jaarlijks op het gebied van  gedragsbeïnvloeding? 5 

12 Zijn er per nieuw project verkeersveiligheidsaudits? 0 

13 Neemt de gemeente deel aan de Fietsbalans? 10 

14 Draagt de gemeente bij aan fietsexamens op basisscholen? 10 

15 Beloont de gemeente verkeersveilige initiatieven van inwoners? 0 

16 Is de gemeente actief betrokken bij de inrichting van scholen tot verkeersveilige schoolzones? 10 

S
tr

a
te

g
ie

 

17 Is de aandacht in de gemeente meer gericht op veiligheid of meer op doorstroming? 10 

18 Is de aandacht bij de provincie meer gericht op veiligheid of meer op doorstroming? 0 

19 Is er bij verkeersveiligheidsprojecten afstemming met andere overheidsinstanties? 10 

20 Is er bij verkeersveiligheidsprojecten afstemming met belangenorganisaties? 7,5 

22 Wordt in ruimtelijk beleid rekening gehouden met verkeersveiligheid? 10 

23 Wordt verkeersveiligheid standaard betrokken bij projecten van andere beleidsterreinen? 10 

24 Is er voor verkeersveiligheid een meerjarenplanning? 5 

25 Is er in de gemeente een goede afstemming met de politie over verkeershandhaving? 5 

C
o
m

m
u
n
ic

a
ti
e
 

26 Hoe verloopt het contact tussen medewerkers verkeersveiligheid en overige beleidsterreinen? 7,5 

27 Heeft de gemeente een klachtenlijn voor burgers met vragen over verkeer? 10 

28 Heeft de gemeente een contactpersoon voor burgers voor verkeersveiligheid? 10 

29 In hoeverre bevordert de gemeente verkeerseducatie op basisscholen? 5 

30 In hoeverre bevordert de gemeente verkeerseducatie op middelbare scholen? 0 

E
v
a
lu

a
ti
e
 31 Hanteert de gemeente een kwaliteitsmeetsysteem voor eigen organisatie? 5 

32 Voert de gemeente evaluatie uit over verkeersveiligheidsprojecten? 0 

33 Monitort de gemeente verkeersveiligheidsprojecten? 5 

34 Voert de gemeente evaluatie uit over verkeersveiligheidscampagnes? 0 

35 In hoeverre worden klachten en/of opmerkingen van burgers meegewogen in nieuwe inrichting? 7,5 

P
o
lit

ie
k
 

36 Toont de gemeenteraad betrokkenheid met verkeersveiligheid? 7,5 

37 Toont het college van B en W betrokkenheid met verkeersveiligheid? 7,5 

38 Tonen politieke partijen betrokkenheid bij verkeersveiligheid? 7,5 

39 Hoe hoog is het jaarlijkse budget voor verkeersveiligheid? 10 

40 Hoe hoog is het jaarlijkse extra budget, uitgegeven aan projecten voor verkeersveiligheid? 0 

     

M
e
n
s 

G
e
d
ra

g
so

o
rz

a
k
e
n
 

41 Wat is het aantal ernstige slachtoffers door foutief inhalen/snijden? 10 

42 Wat is het aantal ernstige slachtoffers door onvoldoende afstand houden? 0 

43 Wat is het aantal ernstige slachtoffers door roodlicht negeren? 0 

44 Wat is het aantal ernstige slachtoffers door alcohol? 0 

45 Wat is het aantal ernstige slachtoffers door snelheidsovertredingen? 0 

46 Wat is het aantal ernstige slachtoffers door verkeerd voorrang/doorgang verlenen? 0 

D
e
m

o
g
r.

 

47 Wat is het aandeel jonge kinderen (0-15) in de gemeente? 2,5 

48 Wat is het aandeel jongeren (16-24) in de gemeente? 5 

49 Wat is het aandeel ouderen (>75) in de gemeente? 10 

R
is

ic
o
 50 Wat is het aandeel letselslachtoffers onder jonge bromfietsers (16-17) ? 2,5 

51 Wat is het aandeel letselslachtoffers onder jonge autobestuurders (18-24) ? 0 

52 Wat is het aandeel letselslachtoffers onder ouderen (>75) ? 2,5 
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T
e
ch

n
ie

k
 

V
o
rm

 

53 Hoeveel lichte verkeersongevallenconcentraties zijn er? (>drie ong. 3 jaar) 0 

54 In hoeverre zijn verschillende wegtypes Duurzaam Veilig ingericht?   
  Stroomwegen 0,5 

  Gebiedsontsluitende wegen BUBEKO 4,5 

  Gebiedsontsluitende wegen BIBEKO 5 

  Erftoegangswegen BUBEKO 8 

  Erftoegangswegen BIBEKO 9 

55 Welk aandeel basisscholen ligt nog aan een 50 km/u-zone? 6,7 

V
o
e
rt

u
ig

 

56 Wat is de modal split in de gemeente op afstanden tot 7,5 km?   
  Voetgangers 

4 
  Fiets 

  Auto 

  OV 

57 Wat is het aandeel zwaar vrachtverkeer in de gemeente op hoofdwegen? 5 

58 Wat is het aandeel licht vrachtverkeer in de gemeente op hoofdwegen? 5 

T
ij
d
e
lij

k
/D

y
n
a
m

. 59 Maakt de gemeente gebruik van waarschuwingssystemen op risicoplekken? 0 

60 Maakt de gemeente gebruik van dynamische verlichting? 0 

61 Maakt de gemeente gebruik van dynamische 30- zones bij scholen? 0 

62 Hanteert de gemeente bij gladheid de CROW leidraad gladheidsbestrijdingsplan (publ. 236)? 10 

63 Is er standaard werkwijze voor de aanpak van verkeersveiligheid bij wegwerkzaamheden? 10 

64 Is er een standaard werkwijze voor de aanpak van verkeersveiligheid bij evenementen? 10 

Tabel 1. Vragenlijst met scores. 

 

Gewicht Categorie  Eindscores 

10% Coördinatie/middelen 5,7 
14% Beleid  6,7 
5% Strategie  7,2 
4% Communicatie 6,5 
5% Evaluatie  3,5 
2% Politiek  6,5 

40% Organisatie 6,2 

12% Gedragsoorzaken 1,7 
6% Demografie  5,8 

12% Risicogroepen 1,7 

30% Mens   2,3 

25% Vormgeving  4,8 
4% Voertuig  4,7 
1% Dynamisch/tijdelijk 5,0 

30% Techniek   4,8 

100% Totaal   5,0 
Tabel 2. Eindscores vragenlijst 

 
Tabel 1 Laat links de drie categorieën en de twaalf subcategorieën zien, de 64 vragen en de 

uiteindelijke scores per vraag. De exacte puntenverdeling en scoremogelijkheden zijn ook te 
vinden in het rapport ‘Werkwijze T.O.M.’ Tabel 2 is de verzameling van de gegevens uit de 

vragenlijst. Hieruit komt een score voort per subcategorie. Gekoppeld aan de links in de tabel 

genoemde gewichten leiden deze scores tot een eindscore per hoofdcategorie. Een 6,2 voor 
de organisatie, een 2,3 voor menselijk gedrag en demografie in Heerhugowaard en een 4,8 

voor de technische aspecten in de gemeente. Uiteindelijk zorgt dit voor de eindscore van 5,5. 
De scores voor de subcategorieën zijn grafisch weergegeven in figuur 8, de hoofdcategorieën 

Techniek, Organisatie en Mens in figuur 9. 
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    Figuur 8. Eindscores subcategorieën.  

6,2

4,8

2,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Organisatie

MensTechniek

 
    Figuur 9. Eindscores T.O.M. 

5,0 



 

 12 

3. Conclusie en advies 
De ‘spinnen’ van figuren 8 en 9 laten het volgende beeld zien: ondanks een relatief sterke 
score voor de gemeentelijke Organisatie, valt de eindscore in Heerhugowaard lager uit door 

de mindere implementatie van Technische aspecten, maar vooral door Menselijk gedrag in de 
gemeente. Een uitleg hiervan, gecombineerd met een aantal aanbevelingen, volgt in dit 

hoofdstuk. 

 
3.1 Organisatie 

De gemeentelijke organisatie scoort vooral sterk op het verkeersveiligheidsbeleid, toekomstige 
strategieën, communicatie met andere partijen en bevolking en de betrokkenheid van de 

politiek in de gemeente. Dit zijn belangrijke ingrediënten die de kracht van Heerhugowaard op 

het gebied van Organisatie bepalen. 
 

Een duidelijke tekortkoming zit in de gebrekkige evaluatie in de gemeente. Evalueren na 
implementatie (ex-post) is een wezenlijk onderdeel van het planvormingsproces. Overigens, 

een evaluatie vooraf (ex-ante) is ook noodzakelijk, en kan verwezenlijkt worden door 

bijvoorbeeld verkeersveiligheidsaudits vóór nieuwe projecten uit te laten voeren. Wanneer er 
een gestructureerde evaluatie uitgevoerd wordt na alle verkeersveiligheidsprojecten en -

campagnes, kan er een inzicht ontstaan in de werking ervan. Dit is essentieel om toekomstig 
beleid op een goede wijze vorm te geven. De rode draad in de werkwijze van T.O.M., de 

‘cirkel van Deming’ (Plan-Do-Check-Act) ziet evaluatie (Check) ook als speerpunt voor goed 
beleid.  

 

Verkeersveiligheidprojecten kunnen op een aantal manieren geëvalueerd worden. Allereerst 
wordt er gestart met een nulmeting. Hierna dienen actuele gegevens verzameld te worden. 

Hierbij kan gedacht worden aan hernieuwde ongevallengegevens, maar ook de eigenschappen 
(vormgeving, techniek, intensiteit en/of modaliteiten) van wegvak of kruising dienen 

inzichtelijk gemaakt te zijn. Tot slot kan er ook een analyse gemaakt worden van de 

subjectieve onveiligheid, door bijvoorbeeld bewoners te enquêteren. Dit beeld kan helpen als 
leidraad bij een nieuwe inrichting, maar ook bij herinrichting van andere knelpunten. Een 

wezenlijke stap dus, die in Heerhugowaard nog te vaak overgeslagen wordt. Er zijn 
verschillende evaluatiemethoden die gestructureerd te werk gaan en bruikbaar zijn, ook voor 

de evaluatie van verkeersveiligheid. 
 

 

 
 

 
 

3.2 Mens 

Heerhugowaard scoort voldoende op de aspecten demografie en risicogroepen. Eén van de 
meest problematische factoren die bijdraagt aan de lage score, zijn de verschillende 

gedragsoorzaken die ten grondslag liggen aan de meest voorkomende ongevallen. 
Heerhugowaard laat zien dat haar inwoners hierop relatief slecht scoren. Met name 

roodlichtnegatie en het foutief inhalen/snijden zijn twee foutieve gedragingen waardoor  

relatief veel inwoners betrokken raken bij verkeersongevallen. Omdat uit de analyse blijkt dat 
de gemeentelijke organisatie goed scoort op het gebied van communicatie, moet het voor de 

gemeente mogelijk zijn hier creatiever op te sturen door middel van gerichte campagnes. De 
effectiviteit van campagnes is altijd discutabel gebleken, maar dit kan juist komen door een te 

algemene opzet. Wanneer speciaal gericht aan de doelgroep, is gedrag wellicht beter 
beïnvloedbaar. Ook technische oplossingen zijn mogelijk. Dan valt bijvoorbeeld te denken aan 

wachttijdvoorspellers, dynamische schoolzones of de aanleg van rotondes op kritische 

knelpunten. Tot slot kan in overleg met de politie de handhaving sterker gericht worden op 
veel voorkomende foutieve gedragingen. 

 
Een tweede aandachtspunt in Heerhugowaard is de grote groep jongeren. Het gaat dan om 

zowel kinderen tot 15 jaar, maar ook jongeren tot 24 jaar. Vooral jonge bromfietsers en jonge 

Aanbeveling 1:  

Evaluatie gestructureerd in verkeersveiligheidsbeleid integreren. 
- zowel ex-post als ex-ante. 
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automobilisten hebben een verhoogd risico op ongevallen. In Heerhugowaard zijn deze 

groepen oververtegenwoordigd en zorgen ze bovendien voor relatief meer ongevallen dan het 

Nederlands gemiddelde. Dit is een duidelijk signaal dat aangeeft in welke richting de 
problematiek gezocht moet worden. Wederom kan de effectiviteit van campagnes betwist 

worden, maar wanneer specifiek op deze groepen gericht, kunnen er betere resultaten 
geboekt worden. Zo besteedt de gemeente Heerhugowaard geen aandacht aan 

verkeersveiligheidscampagnes op middelbare scholen. Deze leeftijdscategorie is veruit het 

gevaarlijkst en meest risicovol. Bovendien zitten de meesten binnen afzienbare tijd in een 
auto. Heerhugowaard kan een poging wagen een dusdanig creatieve of juist schokkende 

campagne te bedenken dat middelbare scholieren hierop reageren. Een treffend voorbeeld 
van een schokkende campagne was ‘Effe Chillen’, waar brommerjeugd van 15 tot 17 op de 

middelbare school geconfronteerd werd met beelden van ernstige brommerongevallen. 
 

 

 
 

 
 

 

3.3 Techniek 
Heerhugowaard heeft zich al zichtbaar ingezet haar wegen Duurzaam Veilig in te richten. Dit 

is met name zichtbaar op de erftoegangswegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 
Ook is de gemeente actief in het inrichten van schoolomgevingen rond basisscholen. 

  
De tekortkomingen in de gemeente Heerhugowaard zijn ook vrij eenvoudig aan te wijzen. 

Allereerst zijn de gebiedsontsluitende wegen, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, niet 

of te weinig ingericht volgens de principes van Duurzaam Veilig. Hetzelfde geldt voor de 
stroomwegen. In het geval van Heerhugowaard is dat alleen de Provinciale weg N242, die 

slechts voor zo’n 5% Duurzaam Veilig ingericht is. Hoewel dit kostbare maatregelen zijn, zijn 
ook verschillende gebiedsontsluitende wegen zijn ook nog niet of nauwelijks Duurzaam Veilig 

ingericht. Treffende voorbeelden zijn de West- en Zuidtangent en de kruisingen aan deze 

wegen, hier vindt een groot deel van de ongevallen plaats. De lokale erftoegangswegen zijn 
vrijwel volledig Duurzaam Veilig ingericht. De effectiviteit van een Duurzaam Veilige inrichting 

uit zich in het feit dat een grotere uniformiteit de duidelijkheid van een weg en daarmee het 
gewenste gedrag op die weg bevordert. 

 

 
 

 
 

 
 

Heerhugowaard kent nog drie ‘officiële’ Blackspots. Dit zijn kruisingen waar zes of meer 

letselongevallen plaatsvinden in drie jaar. De analyse van T.O.M. heeft de meetlat hoger 
gelegd: drie of meer letselongevallen in drie jaar. Heerhugowaard scoort hierop erg slecht, er 

zijn dus relatief veel van dergelijke kruisingen. Voornaamste aandacht bij herinrichting zou 
gericht moeten zijn op de interactie tussen verschillende modaliteiten, of beter, het 

voorkomen daarvan. Voor zowel de herinrichting van gevaarlijke kruisingen als een Duurzaam 

Veilige inrichting van stroom- en gebiedsontsluitende wegen zou een groter budget 
beschikbaar gesteld kunnen worden. 

 
 

 
 

 

 
 

 

Aanbeveling 2:  

Nog intensievere gedragscampagnes starten. 
- gericht op specifieke doelgroepen; 
- integraal met bijvoorbeeld scholen, cafés, politie en/of belangenorganisaties. 

 

Aanbeveling 3:  

Verder inrichten van wegen volgens Duurzaam Veilig principes. 
- met name stroomweg N242; 
- tevens gebiedsontsluitende wegen West/Zuid/Oosttangent. 

Aanbeveling 4:  

Intensievere aanpak verkeersongevallenconcentraties 
- vooral kruisingen op gebiedsontsluitende wegen; 
- tevens aanpak blackspots. 
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In Heerhugowaard is de auto als modaliteit oververtegenwoordigd in de modal split. Vooral in 

spitsbewegingen is het aandeel autogebruik erg hoog. Een toename in het gebruik van de 

fiets en het openbaar vervoer in het bijzonder kan de verkeersveiligheid potentieel ten goede 
komen. Het zal ontzettend veel moeite kosten daadwerkelijk een omslag in de modal split 

teweeg te brengen, maar er kan wel degelijk energie in gestoken worden door middel van 
stimuleringscampagnes of financiële stimulansen. Samenwerking met bedrijven om 

fietsgebruik te bevorderen door aanschaf of gebruik te subsidiëren hoort bijvoorbeeld tot de 

mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor het gebruik van openbaar vervoer. Een algemene 
verbetering van het fietsnetwerk, juist op kruisingen met veel interactie met de auto, is ook 

van belang. Te denken valt aan beter asfalt, het verkorten van wachttijden of betere 
stallingsvoorzieningen. 

 
De implementatie van verschillende dynamische maatregelen kan ook zeer bevorderend 

werken voor met name de subjectieve verkeerveiligheid. Het schept ook een sfeer waarin de 

gemeente kan laten zien actief te zijn met verkeersveiligheid door innovatie een kans te 
geven. Deze springen beter in het oog dan gangbare borden of bewegwijzering. 

 
 

 

 
 

 
 

3.4 Totaalbeeld 
Het eindcijfer voor Heerhugowaard is een 5,0. Dit cijfer blijkt min of meer conform de 

verwachting van de gemeente zelf. Het heeft de afgelopen jaren geleid tot een breed scala 

aan maatregelen en een aangenaam budget voor verkeersveiligheid. De maatregelen lijken 
echter, volgens de ongevallengegevens, niet significant aan te slaan. Evaluatie dient in een 

nieuwe aanpak een belangrijke rol te spelen, evenals verkeersveiligheidscampagnes, die beter 
gericht zijn op specifieke risicogroepen en/of foutieve gedragsoorzaken. Verder dient de 

vormgeving beter aan te sluiten op de Duurzaam Veilig principes. Tot slot dient het gebruik 

van openbaar vervoer en de fiets gestimuleerd te worden. Heerhugowaard laat wel degelijk  
zien ambitieus te zijn. Verkeersveiligheid is ook onderdeel van het afgeronde Verkeer- en 

vervoersplan. Er worden pogingen gedaan het beleid strategisch op de toekomst af te 
stemmen, het resultaat hiervan moet nog zijn vruchten af gaan werpen. T.O.M. kan een 

leidraad zijn om dit te bereiken. 

 
 

 

Aanbeveling 5:  

Opstarten maatregelen en campagnes om gebruik van fiets en OV te verbeteren. 
- subsidies ter bevordering fietsgebruik en/of openbaar vervoer; 
- verbeteren fietsnetwerk. 
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4. Evaluatie 
Zoals ook in het rapport ‘Werkwijze T.O.M.’ uitgelegd wordt, is het wenselijk T.O.M. te 
evalueren. In ongeveer twee jaar tijd kan een nieuwe foto gemaakt worden van de gemeente 

door de vragenlijst opnieuw uit te voeren. Tevens kan geanalyseerd worden of de adviezen uit 
T.O.M. in de juiste richting wezen, en of nieuw geïmplementeerde maatregelen ook 

daadwerkelijk effect hebben gehad.  

 
In het geval van Heerhugowaard speelt nog een ontwikkeling een interessante rol. De 

gemeente vergrijst bijzonder snel, waardoor een natuurlijke verandering van aanwezige 
leeftijdsgroepen optreedt. T.O.M. kan deze ontwikkelingen goed in kaart brengen en 

constateren welke weerslag dit heeft op de verkeersveiligheid. 
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1 Inleiding 
 
Verkeersveiligheid is een belangrijk item. Hoewel Nederland in Europa goed presteert op het 
gebied van verkeersongevallen, vallen jaarlijks nog vele honderden slachtoffers in het verkeer. 
De introductie van het verkeersveiligheidsprogramma ‘Duurzaam Veilig’ en het vervolg, ‘Door 
met Duurzaam Veilig,’ hebben de nodige impact gehad op met name de vormgeving van het 
Nederlandse wegennet. De inrichting van wegen volgens de principes van Duurzaam Veilig 
zijn en worden steeds meer in Nederlandse gemeenten ingevoerd en toegepast. Onduidelijk is 
of dit heeft geleid tot een daling van het aantal slachtoffers in het verkeer. Die daling is wel 
opgetreden de afgelopen jaren, maar er is uiteraard pas echte verkeersveiligheid bij nul 
slachtoffers.  
 
Tijdens de discussie over het vervolg op Duurzaam Veilig is er bij Megaborn het verkeersvei-
ligheidsconcept ‘T.O.M.’ ontwikkeld. T.O.M. staat voor Techniek, Organisatie en Mens. T.O.M. 
poogt een bredere visie op verkeersveiligheid te geven met behulp van de kwaliteitscirkel van 
William Deming (Plan, Do, Check, Act). Met name de wederzijdse afhankelijkheid van de as-
pecten onderling wordt in T.O.M. uitgelicht. Elke technische vormgeving zorgt voor verschil-
lend menselijk gedrag, net zoals gedrag kan leiden tot andere vormgeving. T.O.M. tracht een 
overzicht te bieden van het hele verkeersveiligheidssysteem met zoveel mogelijk facetten die 
hierop van invloed zijn. 
 
Hoewel Duurzaam Veilig 2.0 wel aandacht besteed aan menselijke aspecten, schiet het in dit 
aspect toch enigszins tekort. Er is aandacht voor campagnes, terwijl met name gedragsmatige 
aspecten van zeer groot belang zijn voor verkeersveiligheid. T.O.M. tracht dit beter in beeld te 
krijgen. Een nog belangrijker onbelicht aspect is de werking van de organisatie, oftewel de 
gemeente. De activiteiten die een gemeente ontplooit en de effectiviteit waarmee ze werkt 
zijn van zeer groot belang voor wat betreft de aanpak van verkeerveiligheid in de gemeente. 
Met behulp van aspecten van het INK-managementmodel zal T.O.M. naast technische aspec-
ten van verkeersveiligheid dus ook de menselijke aspecten en de werking van de organisatie 
trachten te meten.  
 
Verdere uitwerking van het concept, de achtergronden en theorieën zijn terug te vinden in het 
rapport “Techniek, Organisatie, Mens. Aanzet tot de ontwikkeling van producten en diensten 
op het gebied van verkeersveiligheid.” 
 
Achtereenvolgens zijn er zes stappen te onderscheiden waarin T.O.M. opereert en waarin de 
kwaliteitscirkel van Deming is te herkennen. Deze zijn: 
 
1 Analyse huidige situatie 
2 Vragenlijst voor gemeenten 

Plan 

3 Verwerking vragenlijst Do 
4 Conclusies voortkomend uit vragenlijst 
5 Certificering en advies gebaseerd op conclusies 

Check

6 Evaluatie en/of hernieuwde certificering Act 
 
Deze proeftuin behandelt de exacte werkwijze voor het 
doorlopen van de hierboven genoemde stappen. Dit be-
gint met de werkwijze voor het analyseren van de huidi-
ge situatie in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 bevat een vra-
genlijst waarmee Megaborn in staat is om de drie aspec-
ten techniek, organisatie en mens door te lichten. De 
gebruikte methodiek om deze vragenlijst te verwerken wordt uitgebreid behandeld in hoofd-
stuk 4. Een uitleg over de mogelijke conclusies die uit de verwerking van de vragenlijst komen 
volgt in hoofdstuk 5. De wijze waarop een advies aan gemeenten gevormd wordt, samen met 
een mogelijke certificering zijn beschreven in hoofdstuk 5. De proeftuin sluit af met de werk-
wijze voor een evaluatie en een hernieuwde certificering in hoofdstuk 6. 
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2 Analyse van de huidige situatie 
 

Elk goed onderzoek begint met een analyse van de huidige situatie, ook wel een nulmeting. In 
het geval van T.O.M. gaat het dan over de huidige verkeersveiligheid. De vragenlijst tracht te 
achterhalen hoe een gemeente presteert en op welke vlakken het qua verkeersveiligheid te-
kort komt of juist excelleert.  
 
De basis voor de certificering van de verkeersveiligheid in een gemeente is het huidige aantal 
verkeersongevallen, waar mogelijk onderverdeeld in de ernst en het type van het ongeval, de 
modaliteit en de leeftijd van de mobilist. Deze gegevens zijn eenvoudig te verkrijgen, maar 
verre van volledig door hiaten in de politieregistratie. Toch kan het een aardig beeld schetsen 
om te dienen als referentiekader en startpunt. 
 
Door deze analyse is het tevens mogelijk in een evaluatie te controleren of de gemeente na 
advies en aanpak daadwerkelijk verkeersveiliger is geworden. Het is dus interessant om te 
controleren of het aantal ongevallen gedaald is, maar ook of de oorzaken ook verschoven zijn.  
 
De analyse van de huidige situatie bestaat uit twee onderdelen. Dit is de basis of ondergrond 
van elke TOM-certificering: 
 
1. Een beschrijving van een aantal kenmerkende unieke eigenschappen van de gemeente, 

zoals opbouw, structuur, demografie; 
 
2. Een ongevallenanalyse 



T.O.M. 
Werkwijze 

 
 

Megaborn   
T.O.M. 12 april 2011 

5

3 Interviewvragen 
 

Om een goede analyse te kunnen maken van de gemeentelijke organisatie, het menselijk ge-
drag binnen de gemeente en de technische aspecten is een vragenlijst opgesteld. De vragen-
lijst beslaat 66 vragen en zal worden afgenomen als interview aan de betrokken gemeentelijk 
werknemer verkeersveiligheid. Voor sommige vragen zal een inschatting gemaakt moeten 
worden, voor andere zijn gegevens voorhanden. De vragenlijst is opgebouwd uit de drie be-
kende categorieën Organisatie, Mens en Techniek. Elke categorie kent een aantal zogenaam-
de subcategorieën. De ingevulde vragenlijst is in feite een nulmeting van de verkeersveiligheid 
van een gemeente, een foto waarin sterke en zwakke punten duidelijk aangewezen kunnen 
worden. 
 
De indeling is als volgt: 
 
Organisatie 
- Coördinatie/middelen 
- Beleid 
- Strategie 
- Communicatie 
- Evaluatie 
- Politiek 
 
Mens 
- Gedragsoorzaken 
- Demografie 
- Risicogroepen 
 
Techniek 
- Vormgeving 
- Voertuig 
- Dynamische vormgeving/tijdelijke situaties 
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1 Heeft de gemeente een coördinator verkeersveiligheid? ja nee       
2 Heeft de gemeente zitting in een ROV? ja nee     
3 Heeft de gemeente een werkgroep verkeersveiligheid? ja nee     
4 Hoe actief verwerft de gemeente diverse subsidies voor verkeersveiligheidsprojecten? niet weinig gemiddeld vaak voortdurend 
5 Hoeveel werknemers houden zich bezig met verkeersveiligheid (/aantal inwoners*100000)? 0-1,5 1,6-2,9 3-4,5 4,6-6 > 6 
6 In hoeverre wordt vakkennis van beleidsmakers verbeterd? nooit weinig gemiddeld vaak voortdurend 
7 In hoeverre worden cursussen/trainingen gestimuleerd? nooit weinig gemiddeld vaak voortdurend 

Co
ör

di
na
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8 Hoe hoog is de begroting voor verkeersveiligheid per jaar (/aantal inwoners)? 0-2,5 2,6-5 5,1-7,5 7,6-10 >10 
9 Heeft de gemeente een gemeentelijk verkeer- en vervoersplan? ja nee ontwikkeling    

10 Maakt verkeersveiligheid hiervan onderdeel uit of is er een apart beleidsplan verkeersveiligheid? ja nee     
11 Wat is de leeftijd van het meest recente verkeersveiligheidsbeleid? 0-1 1-2 3-4 5-6 > 6 
11 In hoeverre is er sprake van aandacht voor verkeersveiligheid in andere beleidssectoren? geen soms regelmatig vaak gestructureerd 
12 Welke verkeersveiligheidprojecten lopen jaarlijks op het gebied van vormgeving? 0-1 1-2 3-4 5-6 > 6 
13 Welke lokale verkeersveiligheidprojecten lopen jaarlijks op het gebied van  gedragsbeïnvloeding? 0-1 1-2 3-4 5-6 > 6 
14 Welke landelijke verkeersveiligheidprojecten lopen jaarlijks op het gebied van  gedragsbeïnvloeding? 0-1 1-2 3-4 5-6 > 6 
15 Zijn er per nieuw project verkeersveiligheidsaudits? ja nee soms    
16 Neemt de gemeente deel aan de Fietsbalans? wel/wel wel/niet niet/niet    
17 Draagt de gemeente bij aan fietsexamens op basisscholen? ja nee deels    
18 Beloont de gemeente verkeersveilige initiatieven van inwoners? ja nee deels    

Be
le

id
 

19 Is de gemeente actief betrokken bij de inrichting van scholen tot verkeersveilige schoolzones? niet weinig gemiddeld veel voortdurend 
20 Is de aandacht in de gemeente meer gericht op veiligheid of meer op doorstroming? veiligheid beide doorstroming    
21 Is de aandacht bij de provincie meer gericht op veiligheid of meer op doorstroming? veiligheid beide doorstroming    
22 Is er bij verkeersveiligheidsprojecten afstemming met andere overheidsinstanties? geen weinig gemiddeld veel voortdurend 
23 Is er bij verkeersveiligheidsprojecten afstemming met belangenorganisaties? geen weinig gemiddeld veel voortdurend 
24 Wordt in ruimtelijk beleid rekening gehouden met verkeersveiligheid? geen weinig gemiddeld veel altijd 
25 Wordt verkeersveiligheid standaard betrokken bij projecten van andere beleidsterreinen? ja nee deels    
26 Is er voor verkeersveiligheid een meerjarenplanning? ja nee deels    
27 In welke mate kan de gemeente invloed uitoefenen op de politie mbt. verkeershandhaving? geen weinig gemiddeld veel altijd 

St
ra
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e 

28 Aan welke groepen worden in de gemeente rijvaardigheidstrainingen uitgevoerd? 0-1 1-2 3-4 5-6 > 6 
29 Hoe verloopt het contact tussen medewerkers verkeersveiligheid en overige beleidsterreinen? geen soms regelmatig vaak gestructureerd 
30 Heeft de gemeente een klachtenlijn voor burgers met vragen over verkeer? ja nee     
31 Heeft de gemeente een contactpersoon voor burgers voor verkeersveiligheid? ja nee     
32 In hoeverre bevordert de gemeente verkeerseducatie op basisscholen? nooit weinig gemiddeld vaak voortdurend 

Co
m
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33 In hoeverre bevordert de gemeente verkeerseducatie op middelbare scholen? nooit weinig gemiddeld vaak voortdurend 
34 Hanteert de gemeente een kwaliteitsmeetsysteem voor eigen organisatie? ja nee deels    
35 Voert de gemeente evaluatie uit over verkeersveiligheidsprojecten? nooit weinig gemiddeld vaak voortdurend 
36 Monitort de gemeente verkeersveiligheidsprojecten? nooit weinig gemiddeld vaak voortdurend 
37 Voert de gemeente evaluatie uit over verkeersveiligheidscampagnes? nooit weinig gemiddeld vaak voortdurend Ev

al
ua

tie
 

38 In hoeverre worden klachten en/of opmerkingen van burgers meegewogen in nieuwe inrichting? nooit weinig gemiddeld vaak voortdurend 
39 Toont de gemeenteraad betrokkenheid met verkeersveiligheid? geen weinig gemiddeld veel voortdurend 
40 Toont het college van B en W betrokkenheid met verkeersveiligheid? geen weinig gemiddeld veel voortdurend 
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41 Tonen politieke partijen betrokkenheid bij verkeersveiligheid? geen weinig gemiddeld veel voortdurend 

         



T.O.M. 
Werkwijze 

 
 

Megaborn   
T.O.M. 12 april 2011 

7 

42 Wat is het aantal ernstige slachtoffers door foutief inhalen/snijden (/aantal inwoners*10000)? < 2,6 2,6-2,8 2,8-3,2 3,2-3,4 > 3,4 
43 Wat is het aantal ernstige slachtoffers door onvoldoende afstand houden (/aantal inwoners*10000)? < 9,3 9,3-9,8 9,8-10,8 10,8-11,3 > 11,3 
44 Wat is het aantal ernstige slachtoffers door roodlicht negeren (/aantal inwoners*10000)? < 2,3 2,3-2,5 2,5-2,9 2,9-3,1 > 3,1 
45 Wat is het aantal ernstige slachtoffers door alcohol (/aantal inwoners*10000)? < 3 3-3,2 3,2-3,6 3,6-3,8 > 3,8 
46 Wat is het aantal ernstige slachtoffers door snelheidsovertredingen (/aantal inwoners*10000)? < 0,3 0,3-0,4 0,4-0,6 0,6-0,7 > 0,7 

G
ed

ra
gs

oo
rz
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en

 

47 Wat is het aantal ernstige slachtoffers door verkeerd voorrang/doorgang verlenen (/aantal inwoners*10000)? < 24 24-26 26-30 30-32 > 32 
48 Wat is het aandeel jonge kinderen (0-15) in de gemeente? < 14% 14-16% 16-20% 20-22% >22% 
49 Wat is het aandeel jongeren (16-24) in de gemeente? < 9% 9-10% 10-12% 12-13% >13% 

D
em
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50 Wat is het aandeel ouderen (>75) in de gemeente? < 6% 6-6,4% 6,4-7,2% 7,2-7,6% > 7,6% 
51 Wat is het aandeel letselslachtoffers onder jonge bromfietsers (16-17) ? < 4,1% 4,1-4,4% 4,4-5% 5-5,3% > 5,3% 
52 Wat is het aandeel letselslachtoffers onder jonge autobestuurders (18-24) ? < 5,4% 5,4-5,8% 5,8-6,6% 6,6-7% > 7% 

M
en

s 

R
is

ic
o 

53 Wat is het aandeel letselslachtoffers onder ouderen (>75) ? < 3,1% 3,1-3,3% 3,3-3,7% 3,7-3,9% > 3,9% 

         

         
54 Hoeveel lichte verkeersongevallenconcentraties(/aantal inwoners*100000) zijn er? (>drie ong. 3 jaar) < 10 10-15 15-20 20-25 > 25 

In hoeverre zijn verschillende wegtypes Duurzaam Veilig ingericht?   
Stroomwegen % 

Gebiedsontsluitende wegen BUBEKO % 
Gebiedsontsluitende wegen BIBEKO % 

Erftoegangswegen BUBEKO % 

55 

Erftoegangswegen BIBEKO % 
56 Op welke termijn zullen alle wegen in de gemeente conform Duurzaam Veilig ingericht zijn? 0-2,5 2,6-5 5,1-7,5 7,6-10 >10 

Vo
rm

ge
vi

ng
 

57 Welk aandeel basisscholen ligt nog aan een 50 km/u-zone? % 

Wat is de modal split in de gemeente op afstanden tot 7,5 km?           

Voetgangers < 10 % 10 – 20 % >20 %     

Fiets < 20 % 20 - 40 % > 40 %     

Auto < 30 % 30 – 50 % > 50 %     

58 

OV < 2 % 2 – 5 % > 5 %     

59 Wat is het aandeel zwaar vrachtverkeer in de gemeente op hoofdwegen? < 2 % 2 – 4 % > 4 %     

Vo
er

tu
ig

 

60 Wat is het aandeel licht vrachtverkeer in de gemeente op hoofdwegen? < 7 % 7 – 13 % > 13 %     
61 Maakt de gemeente gebruik van waarschuwingssystemen op risicoplekken? ja nee deels     
62 Maakt de gemeente gebruik van dynamische verlichting? ja nee deels     
63 Maakt de gemeente gebruik van dynamische 30- zones bij scholen? ja nee deels     
64 Hanteert de gemeente bij gladheid de CROW leidraad gladheidsbestrijdingsplan (publicatie 236)? ja nee deels     
65 Is er standaard werkwijze voor de aanpak van verkeersveiligheid bij wegwerkzaamheden? ja nee       

Te
ch

ni
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66 Is er een standaard werkwijze voor de aanpak van verkeersveiligheid bij evenementen? ja nee       
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4 Uitleg en verwerking vragenlijst 
 

De vragenlijst bestaat in totaal uit 66 vragen. Deze zijn onderverdeeld in de drie categorieën 
organisatie, Mens en Techniek. Dit hoofdstuk biedt een verantwoording voor de keuzes die 
gemaakt zijn en hoe de gegevens die uit de vragenlijst naar boven komen, verwerkt zullen 
worden. De gekozen methodiek is bewust zo transparant en eenvoudig mogelijk gehouden, 
om de vergelijkbaarheid zo groot mogelijk te houden. 
 

4.1 Score 
De methodiek start met een puntentoekenning. Uit het oogpunt van vergelijkbaarheid, kan op 
alle 66 vragen een score tussen 0 en 10 gehaald worden. Dit komt bovendien het overzicht 
erg ten goede. Omdat vraag 54 in feite uit vijf deelvragen bestaat zijn er dus maximaal 700 
punten te behalen. Wanneer de eindscore gedeeld wordt door het getal 70, betekent dat er 
een maximale score van 10 punten op zal leveren.  
 
De vragenlijst geeft een drietal verschillende antwoordmogelijkheden: 
1. gesloten ja-nee-vragen. 
2. kwalitatieve/subjectieve vragen. 
3. kwantitatieve vragen (aantal/jaartal/percentage). 
 
Deze verschillende vraagvormen levert een aantal complicaties op. Er komen namelijk drie 
verschillende antwoordvormen uit, waarbij telkens een score aangehangen moet worden. Dit 
is goed mogelijk bij gesloten ja-nee vragen en bij kwalitatieve vragen. Alle vragen krijgen een 
minimale score van 0 en een maximale score van 10. Op deze wijze zijn de vragen vergelijk-
baar en blijft het eindresultaat meetbaar.  
 

Ja/nee en kwalitatief 
In geval van een ‘ja’ (mits positief voor verkeersveiligheid) kan er 10 punten gegeven worden, 
in geval van ‘nee’ 0 punten. Kwalitatieve vragen krijgen een score variërend van 0 tot 10, af-
hankelijk van de verdiende score, of het aantal plussen of minnen.  
 

Kwantitatief 
Een kwantitatieve vraag krijgt een aantal of percentage als antwoord. Om een dergelijk ant-
woord een puntenverdeling tussen 0 en 10 te geven, krijgen deze vragen een norm of gemid-
delde. Hier omheen worden vijf antwoordcategorieën geformuleerd. Vraag 5 dient als voor-
beeld:  
 

Hoeveel verkeersveiligheidscampagnes zijn er jaarlijks op basisscholen? 
0 1-2 2-3 3-4 > 4 

 
De puntenverdeling is als volgt: 0=0, 1-2=2,5 punten, 2-3=5 punten, 3-4=7,5 punten, >4=10 
punten.  
 
De onduidelijkheid zit in de bepaling van een gemiddelde, of een norm. Daarboven zijn ook de 
vijf antwoordopties en hun range van groot belang voor de bepaling van de score. Deze zijn 
gevormd naar aanleiding van proefprojecten in verschillende gemeenten en op basis van uit-
gebreide ervaring van werknemers binnen Megaborn. Er is tevens een aantal vragen waar een 
vergelijking met het Nederlands gemiddelde mogelijk is gebleken. 
 

4.2 Weging 
Om de verschillen in belang tussen de verschillende categorieën aan te geven zouden in de 
basis de drie hoofdaspecten Techniek, Organisatie en Mens, de 13 subcategorieën en ook de 
66 vragen een weging dienen te krijgen. Echter, bij een dergelijk groot aantal vragen is het 
onnodig elke vraag een aparte weging mee te geven. De onderlinge verschillen zijn aan het 
eind van de rit zo klein, dat apart wegen geen significant ander resultaat oplevert.  
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De toekenning van gewichten vindt wel plaats op de 13 subcategorieën. De toekenning van 
deze gewichten is in alle gevallen arbitrair, maar schetst desalniettemin een beeld van het be-
lang van de verschillende aspecten. Er is veel aandacht besteed aan de exacte verdeling van 
gewichten aan de hand van verschillende proefgemeenten. De gewichten staan vermeld ach-
ter de hieronder genoemde categorieën en subcategorieën.  
 
Dat brengt ons bij de dertien subcategorieën. Ook deze krijgen elk een aparte weging, welke 
genoemd worden in de paragrafen 4.2.1 t/m 4.2.3. Hierbij dient aangetekend te worden dat 
wegingen vastgesteld zijn, maar op basis van ervaringen met de uitvoer van T.O.M. kunnen 
wijzigen. 
 

4.2.1 Organisatie (0,40) 
Vanwege de grote invloed die een gemeente potentieel uit kan oefenen op zowel techniek als 
mens, respectievelijk als wegbeheerder en gedragsbeïnvloeder, krijgt het aspect Organisatie 
een zwaar gewicht. De organisatie is in staat om, mits goed uitgevoerd, gedrag van mobilisten 
te beïnvloeden, door middel van bijvoorbeeld campagnes of handhaving. Daarnaast is een 
gemeente verantwoordelijk voor het wegennet in de gemeente en kan door aanpassingen ook 
veranderingen aanbrengen in de verkeersveiligheidssituatie. Hoewel ongetwijfeld niet iedere 
gemeente even efficiënt is, is de potentie genoeg om het aspect organisatie een gewicht van 
0,40 te geven. De organisatie is niet de veroorzaker van verkeersveiligheid, maar wel voor 
een groot deel verantwoordelijk. 
 
Het samengestelde model om de werking van de organisatie te analyseren, is een combinatie 
van factoren uit het INK-managementmodel, de BYPAD-fietsaudits en overige specifieke ver-
keersveiligheidskenmerken. Het aspect organisatie is op deze wijze onderverdeeld in zes sub-
categorieën: 
 
1. Coördinatie/middelen. (0,10) 

In deze categorie wordt vastgesteld waar in de gemeente de aansturing vandaan komt en 
hoe de organisatiestructuur eruit ziet. De al dan niet aanwezig hiërarchie komt uit deze 
categorie naar voren. Hiernaast een analyse van de middelen die de organisatie ter be-
schikking heeft. De middelen van een organisatie zijn onderverdeeld in financiën, oftewel 
het geld dat besteed wordt aan verkeersveiligheid, en werknemers. De vakkennis en ont-
wikkeling van werknemers is van groot belang voor de kwaliteit van verkeersveiligheids-
projecten. Coördinatie/middelen krijgt een groot gewicht toebedeeld, omdat het in feite de 
randvoorwaarden zijn voor de totstandkoming van beleid. Zonder middelen immers geen 
mogelijkheid tot ingrijpen. Het gewicht is vastgesteld op 0,10. 
 

2. Beleid. (0,14) 
De subcategorie beleid bevat het samenspel aan maatregelen, ideeën, en de wijze waarop 
deze totstandkomen bij beleidsmakers op het gebied van verkeersveiligheid. De verschil-
lende initiatieven tot een betere verkeersveiligheid die een gemeente ontwikkelt komen 
hier aan bod. Beleid kan goed of slecht, efficiënt of inefficiënt zijn, maar het is in ieder ge-
val het belangrijkste beginsel tot de aanpak van verkeersonveiligheid. Beleid krijgt daarom 
binnen de categorie organisatie het grootste gewicht van 0,14. 
 

3. Strategie. (0,05) 
De strategie die een gemeente hanteert, gaat verder dan het beleid. Strategische beslis-
singen lopen over een langere periode en vormen daarmee het centrale uitgangspunt voor 
deelbeslissingen (beleid) die op kortere termijn genomen moeten worden. Strategie komt 
tot uiting in aspecten als samenwerking met andere partijen en de mate van invoering van 
een tijdsplanning kijken. Door strategisch met verkeersveiligheid om te gaan, kan jaren 
vooruit gekeken worden, hetgeen consistent beleid op kan leveren. Het beleid kan hier 
behoorlijk van profiteren, om deze reden is het gewicht van Strategie vastgesteld op 0,05. 
 

4. Communicatie. (0,04) 
Voor het soepel lopen van een organisatie en projecten is communicatie het smeermiddel. 
Met name het contact met de klanten, in dit geval inwoners, komt in deze categorie aan 
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bod. Ook de communicatie in de vorm van campagnes op het gebied van verkeersveilig-
heid wordt in de categorie communicatie behandeld. Communicatie is geen doel op zich, 
maar een mogelijk uithangbord voor de gemeente en haar beleid. Er past een bescheiden 
gewicht van 0,04 bij. 
 

5. Evaluatie. (0,05) 
Evaluatie wordt opgedeeld in twee takken. Allereerst is het van belang de evaluatie van de 
eigen organisatie te analyseren, ten tweede bekijkt T.O.M. of een gemeente nieuwe pro-
jecten, bestaande situaties of haar eigen campagnes evalueert. Evalueren is een wezenlijk 
onderdeel van T.O.M., als afgeleide van de cirkel van Deming en krijgt daarom een ge-
wicht van 0,05. 
 

6. Politiek. (0,02) 
Tot slot is de gemeentelijke politiek van belang. De activiteiten die in de politieke arena wor-
den ontplooid, maar met name de belangen die spelen in de verschillende politieke speelvel-
den, kunnen grote gevolgen hebben voor de beleidsbepaling van verkeersveiligheid in een la-
ter stadium. Door de politieke cultuur in Nederland, waarbij veel kennis en dus macht toch bij 
beleidsmakers ligt, krijgt Politiek het kleinste gewicht: 0,02. 
 

4.2.2 Mens (0,30) 
Waar verantwoordelijkheid bij de organisatie ligt, is de Mens de grootste veroorzaker van ver-
keersonveiligheid. Gedragingen die afwijken van regelgeving of normaal verondersteld gedrag 
zorgt voor veel onveiligheid en ongevallen. In de basis is dat veel belangrijker dan de organi-
satie. Maar, juist omdat de mens als individu een beperkte verantwoordelijkheid draagt, valt 
het gewicht voor de categorie Mens toch niet zo hoog uit. De organisatie heeft in potentie zo-
als gezegd, de mogelijkheid om ongewenst gedrag te beïnvloeden. Het individu heeft die mo-
gelijkheid niet. De categorie mens krijgt om deze reden ook een gewicht van 0,30. 
 
Het aspect Mens in T.O.M. is in de vragenlijst uiteengezet in drie subcategorieën: 
 
1. Gedragsoorzaken. (0,12) 

Afwijkend gedrag, zoals rijden onder invloed of agressie, zorgt voor een groot deel van 
verkeersonveiligheid. Het is mogelijk op basis van ongevallenregistratie van de politie te 
analyseren welke oorzaken aan ongevallen ten grondslag liggen. Hoewel deze ongevallen-
registratie veel hiaten bevat, kan er toch een algemeen beeld geschetst worden van de 
ongevalskenmerken en de verschillen tussen ongevallen van verschillende gemeenten. Bij 
veel voorkomende oorzaken kan actief gezocht worden naar mogelijkheden om in ge-
dragsbeïnvloeding of techniek te interveniëren. De zes gedragingen die het meeste onge-
vallen veroorzaken, worden hier behandeld. Het grote belang van gedrag in verkeerson-
veiligheid betekent dat een gewicht van 0,12 vastgesteld wordt. 
 

2. Demografie (0,06) 
De bevolkingsopbouw speelt zonder twijfel mee in de bepaling van de mate van verkeers-
veiligheid. Er is een aantal bevolkingsgroepen aan te wijzen die aanzienlijk kwetsbaarder 
zijn dan het gemiddelde. Het gaat hierbij om jonge kinderen (0-15), jongeren (16-24) en 
ouderen (>55). Deze groepen lopen een hoger risico betrokken te raken bij ongevallen. 
Het hogere risico wil niet zeggen dat het een ‘garantie tot ongevallen’ betekent. Daarom 
past bij Demografie een lager gewicht van 0,06. 
 

3. Risicogroepen. (0,12) 
Naast algemene demografie wordt er onder de categorie risicogroepen specifiek gekeken naar 
de specifieke ongevallen die het drietal belangrijkste risicogroepen veroorzaken. Er wordt on-
derscheid gemaakt tussen jonge bromfietsers (16-17), jonge automobilisten (18-24) en oude-
ren (75+). Deze groepen samen waren van 1987 t/m 2007 verantwoordelijk voor +/- 40% 
van alle verkeersongevallen en hebben elk (minimaal) een vier maal zo groot risico op onge-
vallen heeft als de gemiddelde weggebruiker. Deze subcategorie biedt een beter inzicht in de 
gedragingen van specifieke bevolkingsgroepen die een verhoogd risico lopen, hierbij past een 
gewicht van 0,12. 
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4.2.3 Techniek (0,30) 

Hoewel voertuig- en vormgevingstechniek van groot belang kunnen zijn, blijft het onderhevig 
aan de wijze waarop het gebruikt wordt. Zowel de inrichting door de organisatie als het ge-
bruik ervan door de mens is hierbij van belang. De initiatieven zijn de afgelopen jaren zeer ge-
richt geweest op het aspect Techniek, zonder al teveel naar andere facetten te kijken. Toch is 
ingrijpen in de techniek één van de meest duidelijke en tastbare aspecten van verkeersveilig-
heid, bovendien met direct resultaat. T.O.M. tracht aldus te beredeneren dat techniek onder-
geschikt is aan de inrichting ervan door de organisatie en het gebruik ervan door de mens, 
maar onderkent het vermogen tot gericht en direct resultaat. Om die reden een krijgt techniek 
een gewicht van 0,30.  
 
1. Vormgeving (0,25) 

De vormgeving en inrichting van de wegvakken en kruisingen in een gemeente kunnen 
medebepalend zijn voor de verkeersveiligheid. Volgens de principes van Duurzaam Veilig 
kan verwacht worden dat een duidelijke, overzichtelijke en uniforme inrichting waarbij het 
veronderstelde gedrag ook vanzelfsprekend is, beter is voor verkeersveiligheid. De mate 
waarin Duurzaam Veilige maatregelen ingevoerd zijn is dus grotendeels bepalend om de 
score van vormgeving te bepalen. Vormgeving is de meest directe en voor de hand lig-
gende wijze voor een organisatie om verkeersonveiligheid aan te pakken. Een volledig 
uniforme en Duurzaam Veilige inrichting blijkt behoorlijk bij te dragen aan verkeersveilig-
heid. Hier past een groot gewicht van 0,25. 
 

2. Voertuig (0,04) 
De zes verschillende hoofdvervoerswijzen hebben elk een eigen aantal dodelijke ongeval-
len. Een gemeente kan actief werken aan een verandering van de modal split, ofwel een 
modal shift. Zo is in dat kader bekend dat een hoger aandeel in gebruik van openbaar 
vervoer meestal ook beter voor de verkeersveiligheid is. Dit komt uiteraard door het be-
perkt aantal ongevallen die plaatsvinden in het openbaar vervoer. De modaliteit is wel de-
gelijk van belang in de risicobepaling, maar ook zeker geen garantie voor ongevallen of 
het uitblijven daarvan. Een relatief bescheiden gewicht van 0,04 past hier bij. 
 

3. Dynamische vormgeving/tijdelijke situaties (0,01) 
De mate waarin een gemeente dynamische ict-toepassingen in het verkeer toepast, kan 
bijdragen aan een betere verkeersveiligheid, maar is tevens een indicatie van innovativi-
teit. Een gemeente met veel toepassingen in dynamische vormgeving is zeker niet van-
zelfsprekend verkeersveilig, maar laat wel zien op verschillende manieren pogingen te 
wagen. Tijdelijke situaties zorgen voor een onderbreking van overzicht en uniformiteit. 
Daarom zijn dit soort situaties een belangrijke bron van ongevallen. In deze categorie 
wordt gevraagd hoe op dergelijke situaties in wordt gesprongen. Deze subcategorie biedt 
een aardig inzicht in de door de gemeente ontplooide activiteiten, maar is niet van groot 
belang voor de algehele verkeersveiligheid. Om deze reden een klein gewicht van 0,01. 
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5 Conclusies 
 
Uit de verwerking van de vragenlijst komt een aantal duidelijke sterke punten en/of tekortko-
mingen aan het licht. Een gemeente kan bijvoorbeeld erg sterk scoren op het gebied van or-
ganisatie, maar ernstig tekort schieten op het gebied van techniek. De vragenlijst dient zo in 
elkaar zitten dat er heldere conclusies geformuleerd kunnen worden wat betreft de tekortko-
mingen en redenen daarvan. De conclusie bestaat uit een zogenaamde spin, een grafiek 
waarin sterke en zwakke punten grafisch weergegeven worden. In deze spin kan een visuele 
vergelijking gemaakt worden met andere gemeenten, maar ook bijvoorbeeld met een landelij-
ke gemiddelde norm (die ontwikkelt zich na meerdere testgemeenten). Zo wordt snel duidelijk 
wat de sterke en zwakke punten van een gemeente zijn en op welke vlak ze zich dus kunnen 
verbeteren. De wijze waarop wordt behandeld in hoofdstuk 6, waarin een op maat gesneden 
advies aan een gemeente wordt gegeven. 
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6 Certificering/advies 
 
Op basis van de verwerking van de vragenlijst en de daarop volgende conclusies volgt een 
advies aan de gemeente. Hierin staat duidelijk vermeld op welke vlakken de gemeente haar 
beleid en mogelijke acties moet richten om te verbeteren op het gebied van verkeersveilig-
heid. Een advies kan allerlei gebieden omhelzen. Een slechte score op het aspect techniek kan 
bijvoorbeeld betekenen dat er een advies uitkomt, gericht op invoering van het Duurzaam Vei-
lig principes. Maar ook campagnes gericht op veiliger voertuigtechnieken behoren tot de mo-
gelijkheden. 
 
Tegelijk met een uitgewerkt advies volgt ook een certificering van de gemeente. De certifice-
ring is het eindcijfer dat uit de vragenlijst naar voren is gekomen. Dit cijfer wordt vervolgens 
ingedeeld in één van de volgende categorieën.  
 
 0 - 3.9 = geen aandacht voor verkeersveiligheid, zeer verkeersonveilig 
 4 - 5.4 = ad-hoc aanpak verkeersveiligheid, onvoldoende verkeersveilig 
 5.5 - 6.9 = toekomstvisie aanpak verkeersveiligheid aanwezig, redelijke verkeersveiligheid 
 7 - 8.5 = systematische aanpak verkeersveiligheid, verkeersveilig 
 8.6 – 10= volledig geïntegreerd verkeersveiligheidsbeleid, zeer verkeersveilig 
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7 Evaluatie 
 
De kwaliteitsgedachte van Deming komt duidelijk naar voren in de mogelijke evaluatie. Evalu-
eren valt in de kwaliteitscirkel onder ‘check’, ofwel controleren wat een aanpassing voor ver-
anderingen teweeg heeft gebracht. Op aanvraag van de gemeente kan Megaborn een of 
meerdere evaluaties uitvoeren. De evaluatie is in feite het opnieuw doorlopen van de zes 
voorgaande stappen die leidt tot certificering, waarin opnieuw de vragenlijst doorgenomen 
wordt om te analyseren of de gemeente in ongeveer 3 tussenliggende jaren verbeterd is op 
het gebied van verkeersveiligheid. Hierin is met name interessant te analyseren of voorheen 
door T.O.M. als zwak bestempelde punten verbeterd zijn en er dus actief ingezet is op de 
aanbevelingen die T.O.M. gedaan heeft. 
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