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Zelfrijdende voertuigen in 
het verkeer 

Hoe zullen voetgangers en 
fietsers daarmee omgaan?

Zelfrijdende voertuigen worden in een snel tempo ontwikkeld 
en automatische besturingssystemen worden steeds geavan-
ceerder. Op termijn zullen volledig zelfrijdende voertuigen 
wellicht een normale vervoerswijze op onze wegen zijn. Er zal 
echter wel een overgangsperiode zijn waarin een combinatie 
van handmatig bestuurde, gedeeltelijk zelfrijdende en volledig 
zelfrijdende voertuigen aan verkeer deelneemt. Het onlangs 
gepubliceerde SWOV-rapport Safe interaction between cy-
clists, pedestrians and automated vehicles onderzoekt wat er 
vanuit het perspectief van voetgangers en fiets bekend is over 
de interacties tussen (gedeeltelijk) zelfrijdende voertuigen en 
kwetsbare weggebruikers. 

Kwetsbare verkeersdeelnemers
Voetgangers en fietsers zijn kwetsbare verkeerdeelnemers omdat 
zij  geen beschermende ‘schil’ hebben en daarom sneller (dode-
lijk) gewond raken. Dit is met name het geval in ongevallen met 
zwaardere en snellere voertuigen zoals auto’s, bestelvoertuigen en 
vrachtwagens. Bovendien is het gedrag van voetgangers en fietsers 
vaak onsystematisch en onvoorspelbaar. Ongevalsstatistieken to-
nen aan dat de meeste verkeersdoden onder voetganger en fietser 
het gevolg zijn van ongevallen met motorvoertuigen, met name in 
stedelijke gebieden.

Perspectief
De interactie tussen motorvoertuigen, voetgangers en fietsers 
is belangrijk voor de verkeersveiligheid, vooral voor die van de 
kwetsbare verkeersdeelnemers. De huidige interactiepatronen en 
strategieën van voetgangers en fietsers zijn niet per se hetzelfde 
in een situatie met zelfrijdende voertuigen of in een situatie met 
voertuigen met verschillende niveaus van automatisering. Het 
gedrag van voetgangers en fietsers zou heel goed anders kunnen 
zijn bij de interactie met (gedeeltelijk) zelfrijdende voertuigen. 
Het onderzoek naar de interactie tussen zelfrijdende voertuigen en 
voetgangers en fietsers, is maar zelden gedaan vanuit het perspec-
tief van voetgangers en fietsers. Daarom is het moeilijk om de 
veiligheidseffecten van (een overgang naar) zelfrijdende voertuigen 
voor deze categorie van weggebruikers in te schatten en daarom 
ook om te weten hoe we ongevallen tussen deze categorieën weg-
gebruikers kunnen voorkomen of de ernst ervan kunnen minima-
liseren. SWOV heeft daarom een literatuurstudie uitgevoerd naar 
de huidige kennis over de interactie tussen voetgangers en fietsers 
en (gedeeltelijk) zelfrijdende voertuigen, vanuit het perspec-
tief van voetgangers en fietsers. Daarbij heeft SWOV zich met 
name gericht op besluitvorming in het verkeer en gedragsmatige 
aspecten, alsmede op de mogelijke gevolgen voor de verkeersvei-
ligheid. De bevindingen worden gebruikt om de kennislacunes 
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vast te stellen: wat moeten we weten om ervoor te zorgen dat de 
veiligheid van voetgangers en fietsers niet wordt bedreigd in een 
zelfrijdend verkeerssysteem en in de overgangsperiode naar zo’n 
systeem, en waar moet toekomstig onderzoek zich op richten.

Resultaten
Hieronder volgt een aantal bevindingen uit het door SWOV 
uitgevoerde literatuuronderzoek.

Verkeersdoden
Wereldwijd zijn voetgangers en fietsers verantwoordelijk voor iets 
meer dan 25% van alle verkeersdoden, in de Europese Unie is dat 
voor bijna 30% en in Nederland voor bijna 40%. Terwijl zowel 
wereldwijd als in Europa het aandeel van de voetgangers onder de 
verkeersdoden aanzienlijk hoger dan het aandeel van de fietsers, is 
deze verhouding in Nederland omgekeerd: 30% van alle Neder-
landse verkeersdoden zijn fietsers en 9% voetgangers. Soms wordt 
gesuggereerd dat zelfrijdende voertuigen deze percentages kunnen 
verlagen. Is dat inderdaad het geval?

Non-verbale communicatie
De interacties tussen weggebruikers zijn hoofdzakelijk gebaseerd 
op formele regels en voorschriften. Persoonlijke kenmerken 
zoals vaardigheden en ervaring, kennis, motivatie, state-of-mind, 
evenals leeftijd en geslacht kunnen echter, bewust of onbewust, 
invloed hebben op de correcte toepassing van deze regels. Boven-
dien beïnvloeden verwachtingen, de aanwezigheid en gedrag van 
andere voetgangers of fietsers, maar ook gevoelens van veiligheid 
of onveiligheid de manier waarop de interacties zich ontwikkelen. 
Communicatie tussen weggebruikers, in het algemeen non-
verbale communicatie zoals knikken of een handgebaar, helpt bij 
het verduidelijken van hun bedoelingen. Zelfrijdende voertuigen 
beschikken niet over deze vorm van communicatie.

Voorspellen van intenties en gedrag
Tot nu toe is de technologie voornamelijk gericht op het opsporen 
en herkennen van voetgangers en fietsers en er is goede vooruit-
gang geboekt. Veilige interactie vereist echter ook technologie die 
de intenties en gedrag van voetgangers en fietsers betrouwbaar 
kan voorspellen, zodat het voertuig de juiste koers kan kiezen. 
zelfrijdende voertuigen houden zich aan de verkeersregels en ver-
ordeningen, overschrijden de snelheidslimiet niet en maken geen 
fouten die te wijten zijn aan afleiding, vermoeidheid of rijden 
onder invloed. Weggebruikers, aan de andere kant, maken wél 
menselijke fouten, begaan soms overtredingen en kunnen eruit 
zien en/of zich gedragen op een manier die een geautomatiseerd 
rijdend voertuig niet kan detecteren of herkennen. Het doen van 
de juiste voorspellingen vereist nader onderzoek.

Voorzichtige houding
Het beperkte onderzoek dat tot nu toe is uitgevoerd toont aan dat 
voetgangers en fietsers over het algemeen een conservatieve, nogal 

voorzichtige houding ten aanzien van zelfrijdende voertuigen 
hebben. Voetgangers en fietsers lijken het gedrag van zelfrijdende 
voertuigen niet volledig te vertrouwen wanneer zij de weg delen 
of wanneer er interactie plaatsvindt. En hoewel voetgangers en 
fietsers zeggen dat zij weten en waarderen dat geautomatiseerd rij-
dende voertuigen een auditief of visueel signaal gebruiken om aan 
te geven dat ze zijn opgemerkt en/of om de bedoelingen van het 
voertuig aan te geven, zij de manier waarop ze de weg oversteken 
meestal niet veranderen.

Opmerkzaamheid
De menselijke bestuurder wordt verwacht actief betrokken te zijn 
tot aan het laatste niveau van volledige automatisering. Echter, 
deze rol verandert van actieve controle in die van toezicht houden 
op de situatie. Het is echter bekend dat mensen ongeschikt zijn 
voor deze controlerende rol, omdat zij de aandacht verliezen als 
zij gedurende langere tijd slechts de omgeving in de gaten moeten 
houden. Daarom vormen de aandacht erbij houden en, indien 
nodig, het op de juiste manier en tijdig de controle over het voer-
tuig terugnemen een groot probleem.  

Kennislacunes en antwoorden 
Naast de problemen die in de vorige paragraaf zijn genoemd, 
blijven er vele vragen over; vragen die moeten worden beantwoord 
om ervoor te zorgen dat verdere ontwikkelingen naar geautomati-
seerd rijden niet zullen resulteren in een verkeerssysteem dat nog 
minder veilig is voor voetgangers en fietsers. Veel relevante vragen 
zoals “Zullen fietsers en voetgangers hun gedrag met betrekking 
tot oversteken of door rood rijden veranderen?” hebben betrek-
king op het gedrag van voetgangers en fietsers bij de interactie met 
zelfrijdende voertuigen en de onderliggende psychologische pro-
cessen. Andere vragen hebben betrekking op de overgangsperiode 
van volledig handmatig bestuurde voertuigen tot volautomatische 
voertuigen, of maatregelen ten behoeve van een veilig communi-
catie van voetgangers en fietsers met zelfrijdende voertuigen.

Antwoorden op deze vragen moeten worden gedeeld met degenen 
voor wie ze het belangrijkst zijn: wegbeheerders, autofabrikanten 
en softwareontwikkelaars.

Wilt u meer weten?

In het Engelstalige SWOV-rapport Safe interaction between cy-
clists, pedestrians and automated vehicles; What do we know and 
what do we need to know? (R-2016-16) vindt u alle details over 
dit onderzoek.

De SWOV-website biedt veel informatie over dit onderzoeksproject: 
S17.05 Veilige interactie tussen fietsers, voetgangers en autonome 
voertuigen.
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