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EuroRAP Nederland

 Over de ANWB
De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond
ANWB is een vereniging van bijna vier miljoen
leden, die met een unieke mix van activiteiten
de belangen van haar leden behartigt op het
gebied van mobiliteit, vakantie en vrije tijd. De
activiteiten liggen in de sfeer van dienstverlening en beïnvloeding. Daarbij levert de
ANWB waar mogelijk een bijdrage aan een
duurzame ontwikkeling van de samenleving.
Met activiteiten geeft de ANWB invulling aan
drie merkbeloften:
1. Help me als ik in de problemen kom (ANWB
als hulpverlener)
2. Help me kiezen (ANWB als wegwijzer:
informatie, advies en verkoop)
3. Kom voor me op (ANWB als belangenbehartiger)

 erop toezien dat risicobeoordeling centraal
staat bij strategische beslissingen over
wegverbeteringen,
botsbeveiliging
en
normen voor wegbeheer; en
 het aangaan van samenwerkingsverbanden
tussen de partijen die verantwoordelijk zijn
voor een veilig wegenstelsel.
EuroRAP streeft naar het toekennen van
onafhankelijke, objectieve veiligheidskwalificaties aan grensoverschrijdende wegen. Voor
duizenden wegen of delen daarvan in heel
Europa is dat intussen gebeurd.
EuroRAP heeft aangetoond dat het risico van
overlijden of invaliditeit als gevolg van een
verkeersongeval in een en hetzelfde land op de
ene weg soms tienmaal groter is dan op een
andere weg.
Het publiek, de politiek en de wegbeheerders
moeten een objectief beeld krijgen van de
wegen die een verhoogd risico opleveren. Die
informatie is erop gericht maatregelen tot
verbetering te realiseren. Soms kost het redden
van levens niet meer dan een pot verf om
duidelijke wegmarkeringen aan te brengen. Of
een vangrail om te voorkomen dat steeds weer
mensen zich doodrijden tegen dezelfde bomen
of lantaarnpalen vlak langs de weg.
 Voor meer informatie
Contactpersoon ANWB:
drs. Richard van den Hout
T: 088 269 69 44
E: rvdhout@anwb.nl

 Over EuroRAP
Het European Road Assessment Programme –
EuroRAP AISBL – is een internationale
organisatie zonder winstoogmerk (Association
internationale sans but lucratif), statutair
gevestigd in België. De leden bestaan uit
Europese autoclubs, nationale en regionale
wegbeheerders en deskundigen die verkozen
zijn vanwege hun bijzondere bijdrage aan
EuroRAP.

Contactpersoon EuroRAP:
dr. Steve Lawson
T: +44 1256 345598
E: steve.lawson@eurorap.org
Wilt u meer weten over EuroRAP, ga dan naar
de website: www.eurorap.org.
© European Road Assessment Programme
(EuroRAP), mei 2012
De technologie van EuroRAP, met inbegrip van
protocollen, processen en merknamen mogen
op generlei wijze worden gewijzigd of gebruikt
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van EuroRAP.

De officiële doelstellingen van EuroRAP zijn:
 het zo snel mogelijk terugdringen van het
aantal dodelijke en ernstige verkeersongevallen in Europa via een systematische
risico-inventarisatie gericht op het signaleren van belangrijke tekortkomingen op het
gebied van veiligheid, die aangepakt kunnen
worden door het nemen van praktische
maatregelen ter verbetering van de weg;
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 Inleiding
Elk jaar komen er in de wereld 1,3 miljoen
mensen om in het verkeer. Als de financiële
schade van alle Europese verkeersongevallen bij
elkaar wordt opgeteld, leidt dit tot een
kostenpost ter grootte van ongeveer 2% van
het totale Europese BBP. Momenteel wordt er –
onder de vlag van de Verenigde Naties wereldwijd naar gestreefd om 5 miljoen levens
te sparen in het “Decade of Action on Road
Safety” programma. Dit moet gebeuren door
actie die inzet op: veiliger wegen, veiliger
voertuigen en veiliger weggedrag. Ook
Nederland heeft de motie ondertekend om
2011-2020 uit te roepen tot “Decade of Action”
voor Verkeersveiligheid. In dit rapport worden
activiteiten voorgesteld waarmee Nederland
haar totale weginfrastructuur veiliger maakt.

Ongeveer de helft van alle dodelijke verkeersongevallen in Nederland vindt plaats op wegen
buiten de steden. Ruim 22% doet zich voor op
het provinciale hoofdwegennet. Dit netwerk
omvat slechts ongeveer 6% van het totale
aantal wegkilometers in Nederland.
 Nationale wegen
Het nemen van veiligheidsmaatregelen om
bekende grote risico’s op deze wegen te
verkleinen voorkomt niet alleen dat er doden en
gewonden vallen. Het is ook bijzonder effectief
in economisch opzicht. In andere landen
worden plannen ontwikkeld, gericht op investeringen in veilige wegen. Deze aanpak werpt
reeds zijn vruchten af.
Uit een evaluatie van recent uitgevoerde
investeringsprogramma’s blijkt dat de investeringen maar liefst zo’n viermaal waren
terugverdiend.

 EuroRAP
De ANWB, als medeoprichter, en de
Nederlandse overheid hebben EuroRAP vanaf de
oprichting gesteund. Het doel van dit
programma is het toekennen van objectieve
veiligheidskwalificaties aan wegen binnen
Europa. Het programma is actief in meer dan 27
Europese landen.

De betrekkelijk geringe kilometrage aan
intensief gebruikte nationale wegen in
Nederland wordt benut door een zeer aanzienlijk deel van het verkeer, vooral vrachtverkeer. Door dit intensieve gebruik is het van
groot belang dat de veiligheid op deze routes
wordt opgetrokken naar een zo hoog mogelijk
niveau.

Inmiddels is ruim 60.000 kilometer aan
Europese weginfrastructuur geïnspecteerd en
beoordeeld. De score wordt aangegeven met
een ’sterrensysteem’: 1-ster voor de onveiligste
weg, 5-sterren voor een maximaal veilige weg.
Voorts is op meer dan 200.000 wegkilometers,
waaronder alle nationale wegen in Nederland,
de score voor dodelijke en ernstige ongevallen
in kaart gebracht.

In april 2008 heeft de ANWB de EuroRAP
1
sterrenscores van de Nederlandse nationale
wegen bekendgemaakt tijdens het tweede
Nationale Verkeersveiligheidscongres (NVVC).
De overgrote meerderheid van de Nederlandse
snelwegen (71%) behaalde een resultaat van
‘vier sterren’; 27% kreeg ‘drie sterren’ en slechts
1% van de nationale wegen scoorde ‘twee
sterren’.

EuroRAP maakt op zijn beurt deel uit van een
wereldwijd wegbeoordelingsprogramma dat de
kern vormt van het VN Decade of Action, het
International Road Assessment Program (iRAP).
Meer dan 70 landen in alle delen van de wereld
houden zich bezig met wegbeoordeling. Tot de
deelnemers buiten Europa behoren de
Verenigde Staten, Australië, Maleisië, Oeganda
en Vietnam.

Dit leidde tot een toezegging van de toenmalige
minister van Verkeer & Waterstaat dat het
objectieve veiligheidsniveau van alle nationale
wegen met een score van ‘twee sterren’ uiterlijk
in 2020 zou worden opgetrokken tot een niveau
van minstens ‘drie sterren’. Dit was de eerste
maal dat een nationale overheid zich
publiekelijk uitsprak over concrete en objectief
meetbare normen op het gebied van
veiligheidsprestaties van de weg. Dit voorbeeld
is sindsdien door andere landen gevolgd.

 Op

welke wegen vallen doden
en zwaargewonden?

De afgelopen jaren komen in Nederland jaarlijks
zo’n 600 mensen om het leven in het verkeer en
raken zo’n 19.000 zwaar gewond. De statistiek
voor ernstige ongevallen in Nederland ligt lager
dan in de meeste andere Europese landen. Toch
zijn deze cijfers onaanvaardbaar.

1
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Gebaseerd op EuroRAP RPS, versie 1.0

De overheid deed deze toezegging naar aanleiding van een evaluatie waaruit bleek dat het
voldoen aan minimale veiligheidseisen ook in
economisch opzicht buitengewoon verstandig
is. Het intensieve gebruik van het relatief veilige
en breed vertakte snelwegennet is een
belangrijke factor binnen de Nederlandse staat
van dienst op het gebied van verkeersveiligheid.
Ook al is er ruimte voor verdere verbetering, het
nationale wegennet bestaat voornamelijk uit
speciaal aangelegde snelwegen. De werkelijk
gemeten ‘ongevalscores’ op de snelwegen
vallen – volgens de EuroRAP-classificaties – in
de categorie ‘laag risico’. Dit sluit aan op de
veiligheidsscore van overwegend ‘vier sterren’
die aan de infrastructuur is toegekend.

 Communicatie met ANWB-leden
De leden van de ANWB hebben behoefte aan
informatie over de veiligheid van het
Nederlandse wegennet, zodat ze meer
bewust worden van de veiligheid op
(provinciale) wegen en, zo nodig, hun rijgedrag aanpassen aan de situatie ter
plaatse. In het buitenland draagt EuroRAP bij
aan een weloverwogen keuze bij het bepalen
van hun (vakantie)route.
Dit rapport bevat de resultaten van de
inspecties en analyses, uitgevoerd in de periode
september 2011 tot en met mei 2012 op de
hoofdwegen van de provincies Gelderland en
Overijssel. Samen goed voor 25% van de lengte
van alle provinciale hoofdwegen van Nederland.
Qua kenmerken verschillen de beide provincies.

 Provinciale

wegen en het
onderhavige onderzoek

Dit rapport is een eerste verkennende fase van
een drie jaar durend onderzoek dat zich richt op
de veiligheid van de wegen in alle Nederlandse
provincies.

Uit statistieken blijkt dat rijden op het
provinciale wegennet minstens vijf keer zoveel
risico op ernstige ongevallen met zich meebrengt als rijden op een snelweg.

 De inspecties
Aan het begin van het najaar van 2011 zijn
1.276 kilometer aan provinciale hoofdwegen in
Gelderland geïnspecteerd en zo’n 660 kilometer
in Overijssel.

Zo’n 50% van alle dodelijke verkeersongevallen
in Nederland vindt plaats op niet-snelwegen,
buiten de bebouwde kom. In 2011 viel 22% van
de landelijke verkeersdoden op het provinciale
hoofdwegennet buiten de stad, wat minder dan
8.000 km omvat, ofwel 6% van het totale
wegennet. Het relatief zeer grote aandeel in de
jaarlijkse verkeersdoden, maakt aanpakken van
dit provinciale hoofdwegennet tot een logische
volgende stap richting optimale verkeersveiligheid in Nederland.

Het wegennet is geïnspecteerd door een
speciaal daartoe uitgerust voertuig dat de
mogelijkheid bood om panoramische videoopnamen in hoge resolutie te maken. Deze
beelden werden gekoppeld aan GPS-coördinaten. Het voertuig beschikte over drie naar
voren gerichte camera’s, één naar achteren
gerichte camera en apparatuur voor het meten
van de verkeerssnelheid.

Als bijdrage aan het ‘Decade of Action voor
Verkeersveiligheid 2011-2020’ van de Verenigde
Naties, maakte de ANWB daarom in mei 2011
twee doelen bekend voor het verbeteren van de
verkeersveiligheid in Nederland:

De videobeelden werden in een laboratorium
gecodeerd per wegvlak van 100 meter en met
meer dan 30 factoren die van invloed kunnen
zijn op de veiligheidsprestaties van de betreffende weg. De aldus verkregen gegevens zijn
verwerkt in RAP-softwaretools om zo rapporten
te genereren waarin ook de staat van de weg en
de sterrenscore zijn opgenomen.

 Wegen veiliger maken vóór 2020
De ANWB kondigde aan dat zij in
samenwerking met wegbeheerders over het
hele land maatregelen gaat ontwikkelen en
uitvoeren op de plaatsen waar dit het meest
urgent is. Met name zouden de EuroRAPinspecties in dat kader worden uitgebreid
naar provinciale wegen, in samenwerking
met de provinciale overheden. Het doel
daarbij was het aanpakken van drukke
wegen met een verhoogd risico, waar zich de
meeste dodelijke en ernstige ongevallen
voordoen.
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 Staat en aard van de weg
Het provinciale wegennet in Gelderland en
Overijssel is goed onderhouden. Dit komt naar
voren uit het rapport over de staat van de weg
(Condition Report). Minder dan 1% van alle
onderzochte wegen in beide provincies werd als
‘slecht’ omschreven. Daarmee behoort de
Nederlandse score tot de beste resultaten van
alle door EuroRAP geïnspecteerde landen.

 Gevaren zoals niet-afgeschermde bomen
vlak langs de weg.

De meerderheid van de wegen scoort ‘twee
sterren’ voor wat betreft veiligheid van autoinzittenden (dat wil zeggen bestuurder en
eventuele passagiers).
De resultaten zijn als volgt:
 61% in Gelderland en 75% in Overijssel

De wegmarkering (zoals strepen op de weg)
werd bij slechts 7% van de wegen in Gelderland
en 6% in Overijssel als ‘slecht’ omschreven.

Een klein deel scoort ‘één ster’ voor autoinzittenden:
 4% in Gelderland en 7% in Overijssel

Bij ongeveer de helft van het onderzochte
wegennet van de beide provincies bevond zich
een potentieel gevaarlijk object binnen 5 meter
van de rand van de rijbaan. Verder bestaat het
netwerk uit overwegend eenbaanswegen
(tweerichtingsverkeer)
met
gelijkvloerse
kruisingen.

In elke provincie zijn zo’n 15 wegvlakken die
slechts ‘één ster’ scoren. Deze gevallen dienen
met voorrang opnieuw te worden onderzocht,
in overleg met lokale ingenieurs en verkeersdeskundigen. Dit om meer inzicht te krijgen in de
exacte aard van de risico’s en welke specifieke
oplossingen daarvoor haalbaar zijn.

 Sterrenscores
Op provinciale wegen ligt statistisch gezien het
gemiddeld aan slachtoffers (doden en ernstig
gewonden) minstens vijf maal hoger als op
snelwegnetten.

Op de volgende pagina zijn de grafische
uitwerkingen van de provincies Gelderland en
Overijssel te zien.

De sterrenscores geven een beeld van de
verkeersveiligheid van de infrastructuur van
provinciale wegen bij de aangegeven wettelijke
maximumsnelheid. Buiten de bebouwde kom is
dat doorgaans 80 km/uur.
Hoe lager de sterrenscore van een weg, hoe
groter de kans op een ernstige afloop mocht er
onverhoopt iets fout gaan bij de bestuurder of
met het voertuig.
Het gemiddelde verkeersaanbod op het in
Gelderland geïnspecteerde wegennet was
10.000 voertuigen per dag; in Overijssel 8.000
voertuigen per dag.

Factoren score

Ook al is het onderhoud van het wegennet over
het algemeen goed, vanuit oogpunt van
verkeersveiligheid is er op provinciale wegen
zeker sprake van een aantal factoren die de
kans en de ernst van ongevallen nadelig kunnen
beïnvloeden, waaronder:
 Ontbreken van een beveiliging
(bijv. afscherming) tegen frontale botsingen;
 Kruisingen waar zich ernstige haakse
flankaanrijdingen kunnen voordoen;
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 Investeringsplan

Veilige Wegen
voor provinciale wegen

Wereldwijd wordt door wegbeheerders gebruik
gemaakt van ‘Investeringsplannen Veilige
Wegen’ die zijn gebaseerd op de binnen het
Internationale Road Assessment Programme
(iRAP) ontwikkelde maatregelen. Aan de hand
van deze, in de praktijk beproefde maatregelen
(70 stuks momenteel) kan doorberekend
worden hoeveel het zou kosten om de
sterrenscore te verbeteren. Ook kan hiermee
een inschatting worden gemaakt van de
(positieve) invloed van deze maatregelen op het
aantal slachtoffers.

De meest voor de hand liggende vervolgstap
van de resultaten van EuroRAP in de provincies
is de verkeersveiligheid op wegvakken verbeteren door een standaard koppeling met
gepland regulier onderhoud of herstructurering.
Dit houdt in dat van tevoren bekeken moet
worden om zeker te stellen dat de oude
elementen niet klakkeloos worden vervangen.
Er dienen nieuwe, veiliger en mogelijk innovatievere ontwerpen klaar te liggen om
uitgevoerd te worden. Uitgangspunt hierbij is
wel dat een weg nooit zo ingericht kan zijn dat
een onverhoopt verkeersongeval – bij
respecteren van de maximale toegestane
snelheid en normaal rijgedrag - resulteert in een
ongeval met ernstige afloop.

Met deze maatregelen is het niet, zonder meer,
mogelijk
om
automatisch
omvangrijke
actieprogramma’s te genereren in landen als
Nederland, waar verkeersveiligheid al op een
hoog niveau staat door de vele maatregelen die
hier al getroffen zijn. Wel bieden de
sterrenscores en de maatregelen een nieuwe
methodiek waarmee inzicht kan worden
verkregen in de kosten-baten afweging op
wegvakniveau en daagt het wegontwerpers uit
om met innovatieve oplossingen te komen.

Gedurende het ‘Decade of Action voor
Verkeersveiligheid’ vinden er wereldwijd
activiteiten plaats die tot doel hebben het
realiseren van veilige kruisingen, veilige bermen,
veilig inhalen en veilige dorpen. Als koploper op
het gebied van verkeersveiligheid kan en moet
Nederland hier een prominente rol in spelen.

Het stellen van ambities – bijvoorbeeld een
minimale score van ‘drie sterren’ voor wegen –
houdt in dat maatregelen genomen moeten
worden waarvan bekend is dat ze het risico
verminderen. Het gaat hier om maatregelen die
het risico van frontale botsingen, aanrijdingen
op kruisingen en van de weg raken
verminderen.
Uit de eerste analyse van de sterrenscores met
in achtneming van ongevalpatronen voor
provinciale wegen, volgt dat de aandacht en
discussie zich allereerst zal moeten richten op
o.a.:
 Het wegnemen, dan wel afschermen, van
potentieel gevaarlijke obstakels langs de
weg;
 De verharding van bermen en aanpassen van
de breedte van zijbermen;
 Plaatsen van flexibele paaltjes in de middenberm;
 Plaatsen van vangrails als beveiliging tegen
van de weg raken en het overschrijden van
de middenstreep;
 Verbeterde wegafbakening, andere toepassing van flexibele kantaanduidingen, ribbelstroken;
 Vormgeving en indeling van kruisingen
(bijvoorbeeld een grotere rol voor rotondes
in de veiligheid op het platteland).
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De meeste provinciale hoofdwegen scoren
slechts ‘twee sterren’. Enkele wegvakken scoren
slechts ‘één ster’. Alhoewel deze wegen over het
algemeen goed beheerd en onderhouden
worden door de provinciale overheden, is het
ontwerp vaak niet geoptimaliseerd om dagelijks
aanzienlijke verkeersstromen veilig in goede
banen te leiden. Net als in andere landen is het
bestaande wegprofiel van eenbaanswegen
dringend toe aan nieuwe, innovatieve,
praktische en betaalbare oplossingen.

 Conclusies
Namens haar leden zet de ANWB zich in voor
het veiliger maken van wegen, dit in
samenwerking met rijksoverheid, internationale
organisaties en provinciale overheden.
Ongeveer de helft van alle dodelijke verkeersongelukken in Nederland vindt plaats op nietsnelwegen buiten de bebouwde kom. Het gaat
daarbij niet uitsluitend om provinciale wegen,
maar in het kader van het ‘Decade of Action
voor Verkeersveiligheid’ is de aanpak vooral
gericht op een betrekkelijk klein wegennet met
nog geen 8.000 kilometer aan provinciale
hoofdwegen buiten de grote steden. Hier valt
22% van het landelijk totaal aan verkeersslachtoffers.

De uitdaging is om provinciale wegen op te
waarderen naar ‘drie sterren’. Dit is ambitieus
en kan nooit van de ene op de andere dag
worden gerealiseerd. Het doel van de ‘Decade of
Action voor Verkeersveiligheid’ is echter om
ervoor te zorgen dat er plannen worden
opgesteld en uitgevoerd teneinde de doelstellingen voor 2020 te kunnen realiseren.

De aantallen dodelijke slachtoffers en zwaar
gewonden liggen op deze wegen vijf keer zo
hoog als op de Nederlandse snelwegen.
Aangenomen wordt dat de kosten van de
ongevallen die plaatsvinden binnen dit kleine
wegennet neerkomen op circa 0,5% van ons
BBP. Dit vraagt om adequate maatregelen.

 Verantwoording
Deze studie is gefinancierd door de ANWB.
Het onderzoek is uitgevoerd door AMSS.
De ANWB is dankbaar voor de steun die is
verleend door de provincies Gelderland en
Overijssel.
© ANWB B.V.
Algemeen Ledenbelang
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