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Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, 
 
 
Hierbij bied ik u met genoegen de vernieuwde visie voor een Duurzaam Veilig Wegverkeer1 aan. De ondertitel – 
‘Principes voor ontwerp en organisatie van een slachtoffervrij verkeerssysteem’ – vat de kern samen: door bij de 
inrichting van het wegverkeer in Nederland consequent te vertrekken vanuit een aantal leidende principes, kan 
het aantal verkeersslachtoffers verregaand worden teruggedrongen.  
 
‘DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030’ is de tweede actualisering van de systematische aanpak 
van verkeersonveiligheid zoals ons land die sinds de jaren negentig kent. Deze aanpak heeft veel 
verkeersslachtoffers bespaard en wordt internationaal samen met het Zweedse ‘Vision Zero’ als hét voorbeeld 
van de ‘safe system’-aanpak geprezen2. SWOV heeft het initiatief genomen tot deze vernieuwde visie, die tot 
stand is gekomen dankzij de inbreng van een groot aantal organisaties. 
 
In deze brief ga ik in op de achtergrond van Duurzaam Veilig Wegverkeer, de belangrijkste vernieuwingen en 
mogelijke maatregelen voor de periode tot 2030. Vanuit de principes van DV3 sta ik daarnaast stil bij enkele 
actuele ontwikkelingen.  

DV3: actualisering van een kosteneffectieve visie  
Het verschil in massa, mate van bescherming en voertuigsnelheid tussen een automobilist in een personenauto 
en een kind op een fiets is zeer groot. Tegenover 1.200 kilo staal en techniek staat een onbeschermd 
balansvoertuig. Toch moeten de automobilist en het kind de rijbaan nog steeds op ca. 40% van de wegen en 
straten binnen de bebouwde kom met elkaar delen en komen zij elkaar tegen op kruispunten3.   
 

 
1. SWOV (2018). DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030. SWOV, Den Haag. 

2. ITF/OECD (2016). Zero road deaths and serious injuries; Leading a paradigm shift to a safe system. International Transport 

Forum/OECD Publishing, Paris. 

3. SWOV/VVN/Fietsersbond (2018). http://verkeersveiligheidsvergelijker.nl/fietsinfrastructuur/ en Routeplanner Fietsersbond, 

gedownload december 2017. 
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In 1992 was de gedachte van ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’ dat deze grote snelheids- en massaverschillen het 
noodzakelijk maakten om ons verkeerssysteem ‘inherent veilig’ te maken. Centraal daarin staat de notie dat de 
mens kwetsbaar en feilbaar is en dat het verkeerssysteem zó moet worden ingericht dat de verkeersdeelnemer 
maximaal beschermd wordt. Dit uitgangspunt kreeg veel steun en leidde in 1997 tot het ‘Startprogramma 
Duurzaam Veilig’4 waarbij 400 miljoen gulden werd geïnvesteerd: 50% door het Rijk en 50% door de andere 
overheden. Dankzij de uitbreiding van het aantal 30- en 60km/uur-gebieden, intensivering van de 
verkeershandhaving en andere maatregelen werden in de periode 1998-2007 naar schatting 1600-1700 doden 
bespaard. Het Centraal Planbureau5 heeft investeringen in duurzaam veilige infrastructuur eerder al als 
‘robuust’ beoordeeld en tot de meest kosteneffectieve van alle publieke uitgaven behorend. Uit berekeningen 
van SWOV6 blijkt dat tegenover elke euro aan investeringen die toen gedaan zijn, 3 à 4 euro aan baten 
stonden.  
 
In 2005 werd de visie voor het eerst geactualiseerd7. Daarin was aandacht voor alle elementen van effectief 
verkeersveiligheidsbeleid en werden voor het eerst de veiligheidsprincipes vernieuwd. Er volgde echter geen 
nieuw programma of investeringen maar Duurzaam Veilig werd opgenomen als onderdeel van de Nota 
Mobiliteit8. Inmiddels stijgen de aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden en nemen ook de 
maatschappelijke kosten toe (inmiddels 14 miljard euro per jaar)9. 
 
Voor deze tweede actualisering van de visie zijn de huidige verkeersveiligheidsproblemen en verwachte 
ontwikkelingen en kansen leidend geweest. Bij die ontwikkelingen spelen vooral de doorgaande 
mobiliteitsgroei en het steeds heterogener worden van het verkeer een rol, maar ook vergrijzing en 
decentralisatie. De kansen doen zich voor door technologische innovatie, bijvoorbeeld in voertuigtechnologie, 
gedragsbeïnvloeding, waaronder verkeershandhaving. 

Belangrijkste vernieuwingen: vijf leidende principes 
De verkeersveiligheidsprincipes zijn verbreed en onderscheiden in drie ontwerpprincipes en twee 
organisatieprincipes: 

 1. Functionaliteit van wegen: uitwisselen of stromen 
De openbare ruimte bestaat uit verblijfsgebieden en verkeersruimte. Die laatste heeft idealiter maar één 
verkeersfunctie: uitwisselen of stromen. Dit biedt de basis voor een veilige inrichting en gebruik. Bij 
onvermijdbare gecombineerde functies moeten voetgangers en fietsers maatgevend zijn voor de weginrichting 
en de maximumsnelheid. 

 
4. VNG, IPO, VenW & UVW (1997). Intentieverklaring van de Minister van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg IPO, de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en de Unie van Waterschappen UVW over het Startprogramma Duurzaam Veilig. Den 

Haag. 

5. CPB, RIVM, RPB & SCP (2002). Selectief investeren; ICES-maatregelen tegen het licht. CPB en Koninklijke De Swart, Den Haag.  

6. Weijermars, W.A.M. & Schagen, I.N.L.G. van (2009). Tien jaar Duurzaam Veilig; Verkeersveiligheidsbalans 1998-2007. R-2009-14. 

SWOV, Leidschendam. 

7. Wegman, F.C.M. & Aarts, L.T. (2005). Door met Duurzaam Veilig Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020. 

SWOV, Leidschendam. 

8. VenW & VROM (2004). Nota Mobiliteit. Naar een betrouwbare en voorspelbare bereikbaarheid.  Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat VenW en Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer VROM, Den Haag 

9. KiM (2016). Mobiliteitsbeeld 2016. KiM-16-R01. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, Den Haag. 

http://library.swov.nl/action/front/cardweb?id=313463
http://library.swov.nl/action/front/cardweb?id=313463
http://library.swov.nl/action/front/cardweb?id=320327
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29644-12-h1.html
http://web.minienm.nl/mob2016/
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2. (Bio)mechanica: effectieve bescherming tegen dodelijk en ernstig letsel 
De kwetsbaarheid van het menselijk lichaam krijgt in het nieuwe principe (bio)mechanica aandacht vanuit 
infrastructuur, vergevingsgezinde omgeving, voertuigen, beschermingsmiddelen en technologie. Het doel is dat 
snelheid, richting, massa, afmeting en bescherming van weggebruikers onderling en met de fysieke omgeving 
goed op elkaar afgestemd moeten zijn om ernstig letsel te voorkomen.  

3. Psychologica: afstemming van verkeersomgeving op competenties van verkeersdeelnemers 
De mens is niet alleen kwetsbaar, maar ook feilbaar. Het doel is dat een duidelijke en een op menselijke 
capaciteiten afgestemde inrichting van het verkeerssysteem als het ware uitnodigt tot veilig gedrag. Informatie 
uit het verkeerssysteem moet waarneembaar, duidelijk te begrijpen, relevant, geloofwaardig en uitvoerbaar 
zijn. Daarnaast is de verkeersdeelnemer zelf zo bekwaam mogelijk om de verkeerstaak veilig uit te voeren. 

4. Effectief belegde verantwoordelijkheid: gericht sturen op en verantwoorden over risico’s  
Door vanuit concrete finale doelstellingen (minder slachtoffers) en tussendoelen (onderliggende 
veiligheidsindicatoren of SPI’s) gericht te sturen op een goede weginrichting, effectieve gedragsbeïnvloeding en 
de veiligheid van voertuigen, kunnen de rollen en verantwoordelijkheden van overheden en andere betrokken 
actoren concreet worden gemaakt. Doel is dat de verantwoordelijkheden voor veilig verkeer zodanig zijn 
georganiseerd dat deze een maximaal verkeersveilig resultaat garanderen.  

5. Leren en innoveren: vanuit kennis werken aan verbetering 
Voor voortdurende verbetering en ontwikkeling is het nodig dat we risico’s goed monitoren, nieuwe 
oplossingen evalueren op hun werking en blijven leren van wat er nog mis gaat. DV3 bepleit een diepgaande 
analyse van alle dodelijke ongevallen in het wegverkeer (niet alleen op rijkswegen), benutting van informatie 
over onderliggende risicofactoren en volledige toepassing van de beleidscyclus, inclusief evaluatie van 
beleidsmaatregelen. 

Afmaken wat werkt, uitdagingen aangaan, kansen benutten 
Wat zou er nu moeten gebeuren om de visie om te zetten in meer verkeersveiligheid?  
 
Op de eerste plaats zijn er effectieve maatregelen die verdere implementatie verdienen daar waar ze nog niet 
‘af’ zijn. Ik denk daarbij aan maatregelen die ook in het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’10 
worden genoemd. Zo zijn 30km/uur-gebieden in het verleden veelal ‘sober’ en daarmee niet maximaal veilig 
ingericht. De fietsinfrastructuur zou voldoende ruime moeten bieden en zoveel mogelijk vrij moeten zijn van 
obstakels en balansverstorende elementen. Op 50km/uur-wegen zouden gemotoriseerd verkeer en fietsers als 
gezegd fysiek van elkaar gescheiden moeten zijn vanwege de grote massa- en snelheidsverschillen. Dit is in 
meer dan 40% van deze wegen nog niet het geval. Ook op veel 80km/uur-wegen kan nog een verbeterslag 
plaatsvinden, bijvoorbeeld door het vergroten van de obstakelvrije afstand, het aanbrengen van een fysieke 
rijrichtingscheiding en het verminderen van het aantal erfaansluitingen11.  
 
Ten tweede bieden de principes van de geactualiseerde visie een kader om gericht nieuwe uitdagingen aan te 
gaan. Het verkeer wordt in alle scenario’s drukker, met steeds meer kwetsbare ouderen. Het verkeer wordt 
ook heterogener door de komst van nieuwe vervoerswijzen en een grotere variatie in massa, afmetingen en 

 
10. ANWB, et al. (2017). Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit. ANWB, Den Haag. 

11. Bax, C.A., et al. (2017). ProMeV Light; Een invulling van risicogestuurde aanpak van weginfrastructuur. R-2017-7. SWOV, Den 

Haag.  
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snelheid van bestaande vervoerswijzen. De speed-pedelec biedt bijvoorbeeld in potentie belangrijke voordelen 
voor bereikbaarheid en duurzaamheid, maar is tegelijkertijd lastig veilig in het Nederlandse wegverkeer te 
passen. Hetzelfde geldt voor de populaire snorscooter.  Het principe van (bio)mechanica biedt houvast bij de 
nationale discussie over de vraag hoe we de verkeersveiligheid in de bebouwde kom en op fietspaden in het 
bijzonder in de toekomst willen verbeteren en borgen. Ik meen in dat verband dat de verkeersveiligheid veel 
baat kan hebben bij het instellen van 30 km/uur als algemene norm voor de bebouwde kom. Dit in combinatie 
met enkele 50- of 70km/uur-wegen en -straten ten behoeve van de stroomfunctie van verkeer. Deze dienen 
veilig te zijn ingericht. Mits goed uitgevoerd zal deze norm kunnen bijdragen aan meer ‘monofunctionele’ 
wegen en straten en dus aan een betere bescherming van voetgangers en fietsers.  
 
Ten derde kunnen innovaties op het vlak van voertuigveiligheid, beschermingsmiddelen, educatie en 
verkeershandhaving vanuit de principes van DV3 worden geëvalueerd en gestimuleerd. Bij het benutten van 
die nieuwe kansen kan op de eerste plaats worden gedacht aan ISA: intelligente snelheidsassistentie, waardoor 
een bestuurder niet (onbewust) harder kan rijden dan de geldende limiet. Maar ook bij het tegengaan van 
afleiding in het verkeer door smartphones bieden nieuwe technieken kansen. Als maatregelen effectief blijken, 
zou dat vanuit veiligheidsoogpunt tot benutting moeten leiden.  
 
Dat laatste is belangrijk: wanneer veel verwacht wordt van (toekomstige) innovaties zoals zelfrijdende 
voertuigen, maar tegelijkertijd weinig aandacht is voor de werkelijke bijdragen ervan aan veiligheid en 
bestaande opties als ‘verouderd’ of als ‘te duur’ worden gezien, kan dit ertoe leiden dat het wegverkeer lange 
tijd onnodig onveilig blijft.  

Prioriteit en urgentie: op basis van principes, principieel kiezen 
Verkeersveiligheid is voor het huidige kabinet nationale prioriteit12: "Het aantal verkeersdoden en -gewonden 
neemt de laatste jaren toe, onder meer onder kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Het 
aantal slachtoffers moet omlaag. Samen met (branche)organisaties, provincies, gemeenten en handhavende 
instanties zetten we ons in voor de realisatie van het manifest ‘Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit’." 
 
Inmiddels is het aantal verkeersdoden 2017 op de Nederlandse wegen bekend. Met 613 ten opzichte van 629 
in 2016 en 621 in 2015 kunnen we spreken van een geringe daling. Het is positief dat de stijging zich niet verder 
heeft doorgezet. Tegelijkertijd is hiermee de stijging van de afgelopen twee jaar niet goed gemaakt: we kunnen 
sinds 2010 eigenlijk niet meer spreken van een dalende trend. Het doel van maximaal 500 verkeersdoden in 
2020 wordt dan ook zeer waarschijnlijk niet gehaald.  
 
Het kabinet heeft aangegeven deze negatieve ontwikkeling te willen keren. Met de nieuwe visie beschikken we 
over principes voor het ontwerpen en organiseren van een inherent veel veiliger verkeerssysteem. Ik pleit 
ervoor om de visie te benutten om er ook principieel voor te kiezen. Door bij de inrichting van ons wegverkeer 
de eerdergenoemde principes te hanteren, kan het aantal verkeersslachtoffers in Nederland de komende jaren 
immers verregaand worden teruggedrongen met een slachtoffervrij verkeerssysteem als ultieme ambitie. 
Naast veel leed scheelt dat ook hoge maatschappelijke kosten: meer veiligheid betekent minder files, minder 
schades en minder zorgkosten.  
 

 
12. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. (2017). Vertrouwen in de toekomst -Regeerakkoord 2017 – 2021. p. 40. 

https://www.swov.nl/node/16927
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https://www.kabinetsformatie2017.nl/binaries/kabinetsformatie/documenten/publicaties/2017/10/10/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst/Regeerakkoord+2017-2021.pdf
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De ambitie bij emissies kan als inspiratie dienen voor mensenlevens: vanuit een ‘nul-doelstelling’ vertrekken bij 
het ontwerpen van het verkeerssysteem van de toekomst. Onderzoek13 laat zien dat zo’n nul-doelstelling 
‘waarde’ heeft: het leidt tot focus, tot commitment, tot extra middelen en tot resultaten.  

Het doel van DV3 is om systematisch te werken aan maximale verkeersveiligheid voor iedereen, met een 
slachtoffervrij verkeerssysteem als ultieme ambitie. Met de publicatie van deze vernieuwde versie breekt de 
tijd van operationalisering en uitwerking aan. SWOV werkt vanuit deze visie graag mee aan de totstandkoming, 
monitoring en evaluatie van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. 

Hoogachtend, 

Dr. P. van der Knaap, 

Directeur-bestuurder SWOV 

13. Groot-Mesken, J. de, (2014). De waarde van nul - Nulvisies en verkeersveiligheidsbeleid.  R-2014-8. SWOV, Den Haag.
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