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Nieuw Zeeland: 
Veilig fietsen in de stad  

Samenwerking tussen 
SWOV en Nieuw Zeeland

Nieuw Zeeland en SWOV zijn een samenwerkingsverband 
aangegaan met speciale aandacht voor de plaats van de fiets in 
de toekomstige stedelijke verkeerssystemen in Nieuw Zeeland.  

Nieuw Zeeland is op zoek naar kosteneffectieve manieren om het 
veilig fietsen in de stad te stimuleren en kan daarbij gebruik ma-
ken van de SWOV expertise op gebieden als bijvoorbeeld e-bikes 
en een veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers. SWOV 
kan gebruik maken van de kennis die Nieuw Zeeland bezit over 
onderzoek naar verkeer en vervoer in samenhang met gezondheid. 

Obstakels
Fietsen zal in toenemende mate een belangrijke plaats innemen in 
goed functionerende steden in Nieuw Zeeland. Fietsen heeft vele 
voordelen, maar in Nieuw Zeeland zijn er ook belangrijke obsta-
kels die overwonnen moeten worden om de mogelijkheden van 
de fiets als een efficient, gezond vervoermiddel te stimuleren. Bij 
obstakels moet bijvoorbeeld gedacht worden aan een tekort aan 
geschikte infrastructuur en aan problemen met de fietsveiligheid 
in een verkeersomgeving waarin auto’s de hoofdrol spelen. 

Onderzoek in Nieuw Zeeland heeft aangetoond dat de baten van 
een fietsvriendelijke infrastructuur naar verwachting 10-24 keer 
hoger zullen zijn dan de kosten. Het fietsen maakt een groei door 
in Nieuw Zeeland, maar een beter inzicht in de kosten en de ba-
ten van e-bikes en infrastructuur en een meer gedetailleerd begrip 
van het ongevalsrisico is nodig om fietsongevallen te voorkomen. 
De samenwerking zal zich richten op drie specifieke onderwerpen:
•	 Veiligheid en e-bikes;
•	 Sensortechnologie en methoden om het risco met betrekking 

tot fietsongevallen meer nauwkeurig in kaart te brengen;  
•	 Veiligheid en infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

Relevant onderzoek
Het Nieuw Zeelandse project ‘Future Streets’ heeft als doelstelling 
de straten in de stad Māngere veiliger en meer geschikt te maken 
voor gebruik door fietsers en voetgangers. De samenwerking 
tussen SWOV en het Future Streets projectteam richt zich op het 
versterken en vergroten van de vaardigheden, kennis en middelen 
van het Future Streets onderzoeksteam. 
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Veel van het Nederlandse SWOV-onderzoek is ook relevant voor 
de situatie in Nieuw Zeeland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
onderzoek naar:  
•	 De veiligheid van e-bikes in de verkeersomgeving;
•	 De vaardigheden in gevaarherkenning van jongeren op de 

fiets en de invloed die training hierop heeft;
•	 De veiligheid van verschillende typen fietsinfrastructuur, 

bijvoorbeeld tweerichtingfietspaden, rotondes en wegen met 
snelheidsremmers; 

•	 ITS en de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, met 
als doel om slimme auto’s en slimme infrastructuur ook voor 
hen veilig te maken. Voorbeelden zijn Automatic Emergency 
Braking (AEB), externe airbags, en connectiviteit.

Voor Nieuw Zeeland zal de samenwerking naar verwachting een 
beter inzicht opleveren in de omgevingsfactoren en menselijke 
eigenschappen die van invloed zijn op de fietsveiligheid in steden.  
Tegelijkertijd zal SWOV een duidelijk beeld krijgen van het 
onderzoek naar de relatie tussen verkeer en volksgezondheid dat 
door het Future Streets team wordt uitgevoerd.

Duur en vervolg
De eerste bijeenkomst van het samenwerkingsproject zal plaats-
vinden in de zomer van 2015 en het project zal lopen tot midden 
2016. Het project zal naar verwachting resulteren in een duur-
zame en nadere samenwerking tussen Nieuw Zeeland en SWOV. 
Dit kan specifieke gezamenlijke projecten behelzen om nieuwe 
kennis te verwerven over onderwerpen waarvoor een gedeelde 
belangstelling bestaat. 

Aan het samenwerkingsproject nemen deel:

Nieuw Zeeland:
Prof. Alistair Woodward, Auckland University School of Population Health;
Dr Hamish Mackie, Mackie Research & Consulting;
Peter Baas, Transport Engineering Research New Zealand;
Dr Alex Macmillan, University of Otago.

SWOV:
Dr Divera Twisk, Project manager, expertise fietsveiligheid/e-bikes;
Dr Gert Jan Wijlhuizen, senior onderzoeker, expertise fietsinfrastructuur. 

Van links naar rechts: Hamish Mackie, Gert Jan Wijlhuizen, Divera Twisk


