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Voorwoord 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer van 
Rijkswaterstaat. Onze dank gaat uit naar de heren Onno Tool en Michel Lambers voor het 
gunnen van en de begeleiding bij het project. 
Dank aan de onderzoeksschool TRAIL die zo vriendelijk is geweest om voor de duur van het 
onderzoek hun rijsimulator met LCD schermen ter beschikking te stellen. Omdat schermen 
werden gebruikt in plaats van beeldprojectie was het goed mogelijk om een 4e scherm toe te 
voegen zodat de deelnemers een blik over de schouders konden werpen.  
De heren Wim van Winsum, Peter van Wolffelaar, en Jeroen Meijer zijn wij veel dank 
verschuldigd voor het operationeel maken van de rijsimulator en de gesimuleerde omgeving. 
Tenslotte moeten de studenten Gea Hovinga, Immy Kuipers, Karin Post, Dieuwer van 
Staveren, Isis Wegman, Nienke Wagenaar, en Tanja Witte genoemd worden die in het kader 
van hun Bachelorthese een belangrijke bijdrage aan het onderzoek hebben geleverd. 
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Samenvatting 
 
In een rijsimulator zijn de effecten van een sterke toename in het vrachtverkeer op het in- en 
uitvoegen, en het rijden op een autosnelweg onderzocht. Ervaren (32) en onervaren (10) 
deelnemers hebben de simulatorauto zowel bij helder weer als bij mist bestuurd in condities 
met alleen personenauto’s, met de huidige hoeveelheid vrachtverkeer, en met een colonne van 
vrachtverkeer op de rechterrijstrook. Alle condities zijn twee maal aangeboden. Aan het eind 
is een conditie met een Lang Zwaar Voertuig van 25 meter toegevoegd. Tijdens het 
experiment is rijgedrag middels voertuigparameters gemeten, is rijgedrag geobserveerd, zijn 
vragenlijsten afgenomen, en is de hartslag van de deelnemers gemeten. 
Resultaten laten zien dat de variatie in rijsnelheid direct na het invoegen toeneemt met een 
toename van de hoeveelheid vrachtauto’s, terwijl gelijkertijd minimale volgtijden afnemen. 
In- en uitvoegen met veel vrachtverkeer is moeilijker, riscovoller, en inspannender volgens de 
deelnemers. Effecten op de hartslag zijn beperkt, met name de invoegmanoeuvre en het 
wisselen van rijstrook zijn zichtbaar, maar verschillen tussen condities zijn beperkt. In de 
LZV conditie is het vaakst vóór de vrachtauto ingevoegd. Conclusie is dat invoegen indien er 
veel vrachtverkeer op de rechter rijstrook rijdt gepaard gaat met grotere mentale inspanning 
en kleinere veiligheidsmarges. 
Bij het uitvoegen lag de nadruk op de manoeuvre voorafgaand aan het uitvoegen, namelijk de 
rijstrookwissel van de linker naar de rechter rijstrook. Weliswaar werd ook hier hogere 
inspanning gerapporteerd en is de rijstrookwissel in de hartslag in alle condities zichtbaar, uit 
het rijgedrag kwamen echter geen kritieke veranderingen naar voren als gevolg van veel 
vrachtverkeer. Wel werd in die conditie het vaakst een afslag gemist, maar de deelnemers 
gaan niet eerder rechts rijden om het missen van de borden te voorkomen.  
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Summary 
 
The effects of an increase in Heavy Goods Vehicles (HGVs) on merging behaviour and 
mental workload of motorists was studied in a driving simulator. Experienced (32) and 
inexperienced (10) participants drove the simulator car in clear and foggy conditions, in 
conditions with only private cars, conditions with the present mix of HGVs and private cars, 
and conditions of a column of HGV on the right hand lane. All conditions were repeated 
twice. A final condition was added with a 25-metre Long Heavy Vehicle. During the 
experiment driving performance was registered, behaviour was observed, self-reports were 
collected and the participant’s heart rate was registered. 
Results showed that directly after filtering into traffic the variation in driving speed increased 
and the minimum time headway decreased with an increase in HGVs. Merging in and out of 
traffic was considered to be more effortful, more risky, and less easy in the condition with a 
column of HGVs. Effects on heart rate between conditions are restricted, however, the 
moment the participants joined the traffic and the moment they changed to the slower lane 
before leaving the motorway are clearly visible. In the condition of the Long Heavy Vehicle 
participants joined the traffic most frequently in front of that vehicle. It is concluded that 
having to join traffic on a motorway is most effortful and safety margins are lowest in 
conditions where there is a column of HGVs driving on the slow lane.  
To exit the motorway is not difficult manoeuvre, for that reason the focus was on the lane 
change from the left hand to the right hand lane preceding the exit. Although increased mental 
effort was reported and te lane change was visible in the heart rate no critical changes as a 
result of increases in HGVs were found for this manoeuvre. However, in the condition with a 
column of HGVs the exit was most frequently missed. Drivers could compensate for the 
obstruction of view on the exit signs by the HGVs by changing to the right hand lane earlier, 
but they did not do that. 
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Inleiding  
 
In de afgelopen decennia is de menging van het personenautoverkeer en het vrachtverkeer op 
het autosnelwegennet nog zonder grote problemen verlopen. Prognoses wijzen uit dat beide 
verkeersstromen blijven groeien, het vrachtverkeer harder dan het personenverkeer. Het 
vrachtverkeer gaat daardoor in de toekomst een grotere en meer bepalende plaats innemen in 
de verkeersstroom. Verwacht wordt dat vrachtverkeer met 70% zal toenemen en het aandeel 
vrachtverkeer in 2020 zal zijn gegroeid tot 30% (Martens, Scheper, Hoogendoorn, & Tool, 
2007). De invloed van het vrachtverkeer op het verkeersbeeld zal daardoor aanzienlijk 
toenemen. 
 
In de Visie® (Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat, AVV) op vrachtverkeer 
staat de volgende vraag centraal: 
“Wat zijn de gevolgen van de aanhoudende groei van het vrachtverkeer voor het 
verkeersbeeld, de infrastructuur en de directe omgeving daarvan.” 
 
In de discussies over de Visie® op vrachtverkeer is één van de aandachtsgebieden de impact 
van de groei van het vrachtverkeer op de verkeersafwikkeling. Door de AVV is een 
projectplan opgesteld waarin de vragen met betrekking tot de rol van (de groei van) het 
vrachtverkeer in relatie tot de verkeersafwikkeling in concrete onderzoeksvragen is 
uitgewerkt (Projectplan Beheerconsequenties RWS door groei vrachtverkeer). In het 
projectplan is het volgende doel van het project geformuleerd: 
“…om door meer inzicht in het gedrag van vrachtverkeer binnen de verkeersafwikkeling aan 
te kunnen geven welke mogelijke maatregelen haalbaar en probleemoplossend zijn en onder 
welke randvoorwaarden.” 
 
De interacties tussen de voertuigsoorten en het daaruit voortvloeiende rijgedrag leiden 
uiteindelijk tot een capaciteit van een wegvak. De steeds grotere interactie tussen de twee 
stromen weggebruikers kan zich vertalen in lagere capaciteiten en specifieke, aan 
vrachtverkeer gerelateerde afwikkelingsproblemen. De verkeersafwikkeling op de 
rechterrijstrook speelt hierbij een cruciale rol, denk hierbij aan het in/uitvoegen (ook 
verkeersveiligheid), rechts houden en het inhaalverbod voor vrachtverkeer. Een reguliere 
capaciteituitbreiding en benuttingalternatieven volstaan mogelijk niet meer voor het oplossen 
van dit specifieke verkeersafwikkelingprobleem.  
 
Focus van het huidige onderzoek ligt op het effect van het toenemende aandeel vrachtverkeer 
op het rijgedrag bij in-/uitvoegstroken. Doel is om inzicht te krijgen in (veranderingen in) het 
rijgedrag van bestuurders van personenauto’s bij een toenemend aandeel vrachtverkeer en een 
eveneens toenemende totale verkeersintensiteit en met name problemen als gevolg van het 
eigen gedrag te identificeren. Het onderzoek richt zich daarom op de bestuurder van een 
personenauto en zijn of haar gedrag bij in- en uitvoegen. Uit Amerikaans onderzoek blijkt 
namelijk dat het incorrect invoegen in de nabijheid van grote vrachtauto’s één van de 
belangrijkste oorzaken is voor ongevallen met vrachtauto’s (Stuster, 1999). Genoemd 
onderzoek baseert zich op interviews met vrachtwagenchauffeurs, ongevalstatistieken, en 
expertoordelen. Incorrect invoegen staat op de tweede plaats bij het expertoordeel over hoe 
kritiek de manoeuvre is voor de veiligheid, waarbij frequentie van voorkomen en gevaar van 
de manoeuvre zijn gecombineerd. 
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Gedrag bij in- en uitvoegen 
 
Gedrag van chauffeurs kan worden vastgesteld met behulp van rijgedrag parameters, 
observatie, zelf-rapportage, en fysiologie. 
 
Prestatiematen geven altijd weer hoe nauwkeurig en/of hoe snel een taak is uitgevoerd. Voor 
de hand liggende prestatiematen zijn maten met betrekking tot het koershouden (laterale 
positie controle, stuurgedrag) en snelheid (afstemmen op limieten, omstandigheden en ander 
verkeer). Als er sprake is van andere weggebruikers is ook de (variatie in) afstand tot hen een 
veelgebruikte maat. In dit specifieke geval is het inschatten van tussenruimte in het verkeer op 
de andere rijbaan (kijken en beslissen, “gap acceptance”) van bijzonder belang. Gedrag ten 
opzichte van voorliggers kan weergegeven worden in Time-To-Collision (TTC, Van der 
Horst, 1990) en Time-HeadWay (THW). TTC geeft aan hoe lang het zou duren voordat 
voertuigen met elkaar in contact zouden komen als het gedrag van beiden onveranderd blijft. 
Door het minimum van deze maat te bepalen is een indicatie te verkrijgen hoe kritiek een 
manoeuvre is verlopen. Een TTC onder de 3 seconden wordt oncomfortabel genoemd, 
waarden onder de 1,5 seconden gevaarlijk (zie bijvoorbeeld Minderhout & Hoogendoorn, 
2001). Bij THW (volgtijd) wordt de afstand tot de voorligger alleen gerelateerd aan de eigen 
rijsnelheid (afstand / eigen rijsnelheid). 
Gedrag kan ook geobserveerd worden, in het echte verkeer bijvoorbeeld met behulp van 
videocamera’s. Nadeel hiervan is dat het analyseren van vele uren registratie behoorlijk wat 
tijd kan vergen.  
 
Zelf-rapportagematen kunnen unidimensioneel of multidimensioneel zijn. Unidimensioneel 
wil zeggen dat aan de hand van één oordeel bijvoorbeeld de mentale inspanning weergegeven 
wordt, bij multidimensionele taken wordt dit oordeel samengesteld aan de hand van meerdere 
oordelen op verschillende schalen. Een –met name in Nederland– bekend voorbeeld van een 
unidimensionele schaal is de BeoordelingsSchaal Mentale Inspanning (BSMI, Zijlstra, 1993). 
Internationaal wordt de multidimensionele NASA-TLX (Task Load Index, Hart, & Staveland, 
1988) veel gebruikt, waarvan overigens ook weer delen gebruikt kunnen worden en soms wel 
en soms geen vergelijkingsschaling vooraf wordt toegepast (de zogenaamde Raw-TLX, Byers 
et al., 1989). Vaak volstaat overigens de unidimensionele schaal om een beeld te krijgen van 
de zelf-ervaren mentale inspanning. 
 
Tenslotte kunnen diverse fysiologische maten mentale inspanning reflecteren. Voordeel van 
fysiologische maten is dat de taakuitvoerder niet actief een respons hoeft te geven (zoals bij 
zelfrapportage maten en dubbeltaken), nadeel is dat soms wat esoterische kennis nodig is en 
de bewerking van fysiologische signalen tijdrovend kan zijn. De hartslag van de 
taakuitvoerder is een van de meest gebruikte maten. Gemiddelde hartslag en variabiliteit van 
de hartslag, met name in de 0.10 Hz frequentieband, hebben hun nut als indicator van 
toegenomen inspanning regelmatig aangetoond (De Waard, 2002, Mulder, De Waard, & 
Brookhuis, 2005). Met behulp van de zogenaamde profielentechniek kan een lopend 
gemiddelde bepaald worden tijdens een rit waarmee piekbelastingen opgespoord kunnen 
worden (zie bijvoorbeeld De Waard, 1991). 
 
Methode 
 
Er is een traject Nederlandse autosnelweg nagebouwd met twee rijstroken (rijstrookbreedte 
3.6 meter) plus een vluchtstrook van 3 meter. De snelweg bevatte één oprit (waar iedere rit 
gestart werd) en drie afritten. In- en uitvoegstroken waren 300 meter lang. De afstand tussen 
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twee opeenvolgende afritten was 2 km, en langs de weg stond normale bebording in de berm, 
op 1200, 600, 300 en 0 meter voor iedere afrit, met op 1200, 300, en 0 meter op het bord twee 
plaatsnamen die via de afrit te bereiken waren. De maximum snelheid op de snelweg was 120 
km/uur, vrachtverkeer mocht niet inhalen.  
 
 
Simulator 
 
De TRAIL rijsimulator (met besturingsprogrammatuur van ST Software) is gebruikt voor dit 
onderzoek. De simulator bestaat uit een “mock-up” met een stuur, drie pedalen, een 
versnellingspook, en drie LCD schermen. Voor dit onderzoek is een vierde scherm op een 
standaard toegevoegd waardoor het mogelijk werd om “over de schouder te kijken”.  Op 
natuurlijke wijze over de schouder kunnen kijken was in dit onderzoek belangrijk voor 
werkelijkheidsgetrouw invoegen. Er is niet veel simulatoronderzoek uitgevoerd naar 
invoeggedrag, maar uit Japans onderzoek bleek dat bij gebrek aan spiegels en zicht naar 
achteren, vanzelfsprekend alleen op het voertuig vóór de bestuurde auto werd gefocusseerd 
(Sarvi, Kuwahara, & Ceder, 2004). In figuur 1 zijn een aantal foto’s van de opstelling 
weergegeven. In het onderzoek was de gesimuleerde auto uitgerust met en automatische 
versnellingsbak. 
 

  
 

  
Figuur 1. Opstelling rijsimulator. 



 10 

 Deelnemers 
 
Bestuurders in bezit van rijbewijs B werden uitgenodigd deel te nemen, een groep ervaren en 
een groep onervaren deelnemers. Ervaren was hier gedefinieerd als minimaal 5 jaar 
rijervaring en minstens 5000 km/jaar hebben gereden.  
 
Instructie 
 
De gesimuleerde wereld bestond uit één autosnelwegoprit (waar iedere rit startte) en drie 
afritten. Op de borden voor de afritten waren twee (niet bestaande) plaatsnamen weergegeven, 
bijvoorbeeld Dinkelmond en Brookhuizen. In totaal waren er 12 verschillende bestemmingen. 
Deelnemers kregen de instructie om naar “Dinkelmond” te rijden en na het invoegen, zodra 
het verkeer het toeliet, links te gaan rijden. Met deze instructie kon gekeken worden of afritten 
gemist werden omdat de borden door vrachtauto’s afgedekt werden. 
 
Design 
 
De volgende condities vormden onderdeel van het onderzoek: 
1. Verkeer: drie niveaus: 

a. Alleen personenauto’s relatief druk, gemiddelde volgtijd• personenauto’s 2 
seconden, gemiddelde rijsnelheid 110 km/uur, SD 9 km/uur. Intensiteit 
rechterrijstrook is dan 3600/2= 1800 voertuigen/uur. Linkerrijstrook relatief 
rustig om manoeuvre mogelijk te maken, gemiddelde volgtijd 3 seconden 

b. Een anno 2006 normale mix van vracht en personenverkeer (intensiteit 
vrachtverkeer ca 200-250 vrachtauto’s/uur, ca 1500 personenauto’s) 

c. Een colonne van vrachtverkeer op de rechterrijstrook. Gemiddelde rijsnelheid 80 
km/uur (= maximum snelheid voorste voertuig), SD 4 km/uur, gemiddelde 
volgtijd 2 seconden 

d. LZV: extra conditie (laatste rit) gelijk aan b, maar nu uitgevoerd met een Lang 
Zwaar Voertuig (LZV) van 25 meter (twee aanhangers, zie Figuur 2) 

 

                                                 
• Volgtijd hier is in “Rijkswaterstaat termen”  hiaattijd, de tijd “tussen bumpers” 



 11 

 
Figuur 2. Lang Zwaar Voertuig 

Bij het invoegen reed er altijd een (vracht)auto gelijk op met de simulatorauto, daarna werd 
het verkeer ‘losgelaten’ en ontwikkelde zich een gevarieerde normale situatie zonder 
congestie. 
 
2. Zicht: twee niveaus: 
 a. helder 
 b. mist (zicht ca 150 meter) 
 
3. Herhaling: iedere conditie (met uitzondering van de LZV conditie) is twee maal 

aangeboden. 
 
Dit leidde in totaal tot Verkeer [3] x Zicht [2] x Herhaling [2] + LZV [1]= 13 ‘ritten’. 
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Metingen- prestatiematen 
 

 
Figuur 3. Voertuigsignalen (snelheid, volgtijd, TTC, en laterale positie) tijdens de invoegmanoeuvre. Vier 
delen van de weg zijn weergegeven: de (enkelbaans) weg leidend naar de invoegstrook, de invoegstrook, 
het stuk waar op de rechter rijstrook is gereden, en het deel waar de bestuurder op de linker rijstrook 
reed. Bij 1 en 2 is van rijstrook gewisseld. De pijlen geven de minima weer in volgtijd en TTC. Zie tekst 
voor verdere uitleg. 

De focus van het onderzoek lag op het in- en uitvoegen. Bij het invoegen zijn tijdens het 
rijden op de invoegstrook gemiddelde en SD van de rijsnelheid bepaald evenals gemiddelde 
en SD in laterale positie (SDLP, een maat voor “slingeren”). Direct na de invoegmanoevre is 
op de rechterrijstrook de snelheid en minimum Time-To-Collision (TTC) en de minimum 
Time-HeadWay (THW) bepaald. Deze laatste maten vertellen iets over hoe kritiek de 
invoegmanoeuvre is geweest. In figuur 3 is weergegeven hoe een dergelijke aanrij- en 
invoegmanoeuvre er uit kon zien. Onder elkaar zijn afgebeeld: snelheid (in m/s), volgtijd 
(THW), Time-to-Collision (TTC), en laterale positie (in meters, het centrum van de rechter 
rijstrook is de waarde nul, op de enkelbaansaanrijstrook is het midden van die weg nul). In 
figuur 3 is op de x-as het tijdsverloop weergegeven. Er is te zien dat de bestuurder zodra de 
invoegstrook naast de hoofdrijbaan lag (tussen de eerste twee verticale lijnen) snelheid heeft 
geminderd om vervolgens bij punt 1 in te voegen. Pas op dat moment ontstond een volgtijd 
tot een voorligger. De bestuurder heeft vervolgens nog meer vaart geminderd en tijdens het 
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rijden op de rechterrijstrook is van zowel volgtijd als TTC het minimum bepaald (de twee 
pijlen). Bij punt 2 is hij of zij op de linker rijstrook gaan rijden. 
 
Bij het uitvoegen is bepaald op welke locatie (hoe ver verwijderd van de afrit) de chauffeur 
naar de rechterrijstrook is gegaan, en hoe dicht (wederom het minimum van de TTC en THW) 
men voorliggers is genaderd bij deze strookwissel. 
 
Metingen- zelf-rapportage maten 
 
Direct na afloop van iedere rit zijn de volgende oordelen gevraagd: 
a. BSMI, Inspanningsoordeel in- en uitvoegmanoeuvre op de Beoordelingsschaal Mentale 
Inspanning (Zijlstra, 1993)  
b. Oordeel risico in- en uitvoeg manoeuvre [5 punts Likert schaal]  
c. Oordeel gemak in- en uitvoeg manoeuvre [5 punts Likert schaal]  
d. Oordeel “irritatie” hele rit (continue schaal) 
 
Aan het eind van het experiment zijn vragen gesteld over 
e. verwachtte effecten van toegenomen vrachtverkeer  
f. bekendheid met LZV 
g. algemeen oordeel rijkwaliteit (vergeleken met normaal autorijden, continue schaal, 
Brookhuis et al., 1985) 
 
Metingen-observatie 
 
Tijdens het experiment is door de proefleiders geobserveerd waar werd ingevoegd (begin, 
midden of eind van de invoegstrook), en of men voor of achter de vrachtauto invoegde. 
Tevens is gekeken of de juiste afslag genomen is. Borden kunnen immers afgedekt zijn 
geweest door vrachtverkeer wat zou kunnen leiden tot het missen van de geïnstrueerde afslag. 
 
Metingen- fysiologische maten 
 
Bij de in- en uitvoegmanoeuvre is het verloop in hartslag en hartslagvariabiliteit (0,10 Hz 
component) met behulp van de profielentechniek bepaald (Mulder, 1992). Met deze methode 
wordt over een periode van 30 seconden de gemiddelde hartslag en energie in de 0,10 Hz 
frequentie band bepaald, waarna het venster 10 seconden opschuift en dezelfde berekening 
plaats vindt. Op deze wijze ontstaat een lopend gemiddelde. Belastingspieken komen op deze 
wijze duidelijk naar voren en kunnen gekoppeld worden aan het rijden op een bepaalde 
locatie, of het verrichten van een bepaalde manoeuvre. 
Aan het begin van het experiment, en aan het eind, werd de hartslag in rust gedurende drie 
minuten geregistreerd. 
 
Resultaten 
 
Deelnemers 
 
Onder invloed van tijdsdruk is prioriteit gegeven aan het testen van ervaren proefpersonen. 
Uiteindelijk hebben 42 deelnemers ritten voltooid, 32 waren ervaren bestuurders (waarvan 19 
mannen), 10 waren onervaren (6 mannen). De totale groep bestond dus uit 25 mannen en 17 
vrouwen. De ervaren deelnemers waren gemiddeld 30,5 jaar oud (bereik 23 tot 52 jaar), 
hadden gemiddeld 10,4 jaar hun rijbewijs en reden gemiddeld 16 000 km/jaar. De onervaren 
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bestuurders waren gemiddeld 22,5 jaar oud (bereik 19 tot 28 jaar), hadden gemiddeld 2,2 jaar 
hun rijbewijs en reden gemiddeld 2 500 km/jaar. De ervaren deelnemers reden gemiddeld 4,3 
uur per week op de snelweg, de onervaren deelnemers 1,1 uur. 
 
Metingen – Prestatiematen 
De rit is op te delen in de volgende manoeuvres:  
− Allereerst het rijden op de invoegstrook. Gemiddelde en standaard deviatie van de 

snelheid, alsmede de gemiddelde laterale positie en SDLP (Standaard Deviatie Laterale 
Positie) zijn hier bepaald. 

− Vervolgens is op de rechter rijstrook ingevoegd. Bepaald is de rijsnelheid en spreiding 
daarin, en hoe kritiek de manoeuvre was. Dit laatste wordt weergegeven door de minimale 
volgtijd (THW) en het minimum van de TTC. Deze maten zijn bepaald ten opzichte van 
het voorliggende voertuig. 

− Vervolgens is de bestuurder op de linker rijstrook gaan rijden. Over dit deel van de rit zijn 
geen voertuigmaten bepaald. 

− Bij het naderen van de afrit is de bestuurder van de linker strook naar de rechter rijstrook 
gewisseld. Bepaald is op welk punt (hoe ver van de afrit) dit is gebeurd. Tevens is bepaald 
hoe kritiek die manoeuvre was: minimale volgtijd en TTC tot de voorligger direct na de 
rijstrookwissel naar de rechter rijstrook zijn bepaald. 

 
Snelheid op de invoegstrook 
 
De gemiddelde invoegsnelheid was het hoogst in de conditie met personenauto’s, gevolgd 
door de conditie met een normale (huidige) hoeveelheid vrachtverkeer. De snelheid was het 
laagst in de conditie met veel vrachtverkeer. Al deze verschillen zijn statistisch significant 
(zie bijlage). Ook is er een effect van zicht: bij mist lag de snelheid 6,5 km/uur lager (zie 
figuur 4). 
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Figuur 4. Gemiddelde snelheid (en Standard Error, SE) op de invoegstrook. Geen = alleen personenauto's, 
Normaal = huidige proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer 
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Bij de herhaling, iedere 2e keer dat de manoeuvre werd uitgevoerd, lag de gemiddelde 
snelheid 8,1 km/uur hoger. In figuur 4 is het gemiddelde van de twee metingen weergegeven. 
 
De spreiding in rijsnelheid tijdens het rijden op de invoegstrook neemt ook toe met een 
toenemende hoeveelheid vrachtverkeer (zie figuur 5). Alleen het contrast geen vrachtverkeer 
versus wel vrachtverkeer leidt tot een statistisch significant verschil. Ervaren deelnemers 
hadden een hogere spreiding in rijsnelheid op de invoegstrook dan de onervaren deelnemers. 
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Figuur 5. Gemiddelde Standaard Deviatie (+ SE)  rijsnelheid op de invoegstrook. Geen = alleen 
personenauto's, Normaal = huidige proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer 

 
Laterale positie op de invoegstrook 
 
Op het (soms korte) stuk op de invoegstrook dat de bestuurder naast de (vracht)auto reed 
alvorens in te voegen zijn gemiddelde laterale positie bepaald evenals de spreiding (SDLP, 
slingergedrag). In figuur 6 is de gemiddelde laterale positie weergegeven waarbij hier een 
waarde 0 weergeeft dat de bestuurder met de auto precies midden in de rijstrook reed. Een 
negatieve waarde geeft de afwijking naar links weer. Uit figuur 6 is te lezen dat in de gevallen 
dat er vrachtverkeer op de hoofdrijbaan reed de deelnemers ongeveer 30 cm meer rechts reden 
(“meer laterale afstand hielden”). 
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Gemiddelde Laterale Positie op invoegstrook
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Figuur 6. Gemiddelde Laterale Positie (en SE) ten opzichte van het midden (0) op de invoegstrook in de 
drie condities. Een grotere waarde betekent meer naar rechts. Geen = alleen personenauto's, Normaal = 
huidige proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer 

Er zijn geen hoofdeffecten gevonden op SDLP (gemiddelde waarde was 0,196 m). 
 
Voertuigparameters direct na het invoegen bij het rijden op de rechter rijstrook 
 
Direct na het invoegen wordt de rijsnelheid grotendeels beperkt en dus bepaald door het op de 
rechter rijstrook aanwezige verkeer. In de condities met vrachtverkeer is de rijsnelheid dan 
ook lager dan in de conditie met alleen personenauto’s (zie figuur 7). 
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Figuur 7. Gemiddelde rijsnelheid  (en SE) op de rechter rijstrook direct na het invoegen. Geen = alleen 
personenauto's, Normaal = huidige proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer 
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SD snelheid direct na invoegen
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Figuur 8. Spreiding in rijsnelheid (+ SE) direct na het invoegen op de rechter rijstrook. Geen = alleen 
personenauto's, Normaal = huidige proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer 

Spreiding in rijsnelheid (binnen deelnemers) is in de condities met vrachtverkeer groter dan in 
de conditie met alleen personenauto’s. De variatie is het grootst in de drukke conditie. Er is 
geen effect van “zicht”.  
 
Het minimum in de volgtijd direct na het invoegen verschilt per conditie (figuur 9); de 
grootste waarde werd gevonden in de “alleen personenauto’s” conditie, de kleinste 
minimumwaarde, gemiddeld slechts 0,66 seconden, werd gevonden in de drukke conditie met 
veel vrachtverkeer. Het effect van zicht is op 10% niveau significant, bij mist werden de 
kortste volgtijden geregistreerd. Onervaren deelnemers hielden meer afstand tot de voorligger 
dan ervaren deelnemers, gemiddeld 1,01 seconde versus 0,80 voor de ervaren deelnemers. 
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Minimum volgtijd direct na invoegen
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Figuur 9. Minimum volgtijd (+ SE) ten opzichte van voorligger direct na het invoegen op de rechter 
rijstrook. Geen = alleen personenauto's, Normaal = huidige proportie vrachtverkeer, Veel = hoge 
intensiteit vrachtverkeer 

Post-hoc is de spreiding in rijsnelheid en de gemiddelde minimum volgtijd op de 
rechterrijstrook berekend direct na het invoegen afhankelijk van de positie van invoegen ten 
opzichte van de vrachtauto op de hoofdrijbaan (zie figuur 19 voor de verdeling van die maat). 
In figuur 10 zijn de gemiddelde waarden voor de spreiding in rijsnelheid weergegeven, in 
figuur 11 de volgtijden. Duidelijk is dat de locatie van invoegen in de conditie met een 
normale hoeveelheid vrachtverkeer niet bijdroeg tot een verschil in spreiding van de 
rijsnelheid. Echter, in de conditie met veel vrachtverkeer was de spreiding in rijsnelheid het 
grootst indien voor de vrachtauto werd ingevoegd. Dan immers reed er op de rechterrijstrook 
veel vrachtverkeer (met relatief lage snelheid) en diende men ná de invoegmanoeuvre, waar 
versneld was om voor de vrachtauto uit te komen, vaart te minderen. Indien achter de 
vrachtauto ingevoegd werd reed men al langzamer, en was de spreiding dus geringer. Uit 
figuur 11 blijkt dat de minimale volgtijd tussen de twee condities met vrachtwagens niet veel 
verschilde indien achter de vrachtauto werd ingevoegd, maar wel indien voor de vrachtauto 
werd ingevoegd (wat overeenkomt met de SD snelheidsgegevens). Echter, de kortste 
volgtijden werden gemeten bij het invoegen achter de vrachtauto.  
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SD snelheid rechter rijstrook direct na invoegen
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Figuur 10.  SD rijsnelheid (km/uur) op de rechter rijstrook afhankelijk van invoegmanoeuvre, voor of 
achter de vrachtauto. Normaal = huidige proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer 
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Figuur 11. Gemiddelde minimum volgtijd (s) op de rechter rijstrook afhankelijk van invoegmanoeuvre; 
voor of achter de vrachtauto. Normaal = huidige proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit 
vrachtverkeer 

Gerelateerd aan de volgtijd is het minimum van de TTC. Ook hier werd een hoofdeffect van 
conditie gevonden, een afname van 8,9 (alleen personenauto’s) naar 4,7 seconden (veel 
vrachtverkeer, zie figuur 12). Op de variabele TTC werd geen effect van ‘zicht’ gevonden. De 
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TTC waarde van 4,7 seconden is overigens nog altijd groter dan waarden die oncomfortabel 
geacht worden (3 seconden) of gevaarlijk (1,5 seconden, zie Minderhout & Hoogendoorn, 
2001). 

Minimum TTC direct na invoegen

0

2

4

6

8

10

12

Geen Normaal Veel

conditie

se
co

n
d

en

helder
mist

 
Figuur 12. Minimum Time-To-Collision  (+ SE) direct na het invoegen op de rechter rijstrook. Geen = 
alleen personenauto's, Normaal = huidige proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer 

 
Voertuigparameters voor de uitvoegmanoeuvre 
 
De locatie waar de bestuurder van de linker naar de rechter rijstrook is gegaan verschilde niet 
tussen condities. Er is wel een effect van herhaling gevonden, de locatie waar van rijstrook 
werd gewisseld lag bij de tweede meting gemiddeld 83 meter dichter bij het begin van de 
afrit, namelijk op 567 meter voor het begin van de uitvoegstrook.  
 
Nadat de bestuurder van de linker naar de rechter rijstrook is gegaan is het minimum van de 
volgtijd bepaald. De laagste waarde wordt nu gevonden in de conditie met alleen 
personenauto’s . Er is geen effect van zicht.  
 
Er is geen verschil gevonden tussen condities in minimale TTC (gemiddeld 13,9 s). 
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Figuur 13 Minimum volgtijd op de rechterrijstrook v oor het uitvoegen. Geen = alleen personenauto's, 
Normaal = huidige proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer 

 
Metingen – Zelf-rapportagematen 
 
 

 
Figuur 14.  Zelf gerapporteerde inspanningsscore op de BSMI (bereik 0..150). Een score van 12 komt 
overeen met nauwelijks inspannend, 28 = een beetje inspannend, en 38 = enigzins inspannend en 58 = 
tamelijk inspannend. Geen = alleen personenauto's, Normaal = huidige proportie vrachtverkeer, Veel = 
hoge intensiteit vrachtverkeer, LZV = Lang Zwaar Voertuig (eindconditie).  

De invoegmanoeuvre werd door de deelnemers na iedere rit gescoord op de BSMI (Zijlstra, 
1993). De conditie zonder vrachtverkeer werd het minst inspannend beoordeeld (zie figuur 
14). De conditie met veel vrachtverkeer werd het meest inspannend geacht. Verschillen tussen 
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de twee ervaringsgroepen zijn niet significant. Invoegen bij mist werd als iets inspannender 
dan bij helder weer ervaren (trend). De tweede meting van een conditie werd als beduidend 
minder inspannend ervaren (gemiddeld 6 schaalpunten lager). Bij de uitvoegmanoeuvre 
verschilde de ervaren inspanning veel minder tussen condities en was alleen het verschil 
tussen normaal en veel vrachtverkeer significant. 
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Figuur 15. Risicoschatting in- en uitvoegen (schaal 1.. 5, hoger is meer risico). Geen = alleen 
personenauto's, Normaal = huidige proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer, LZV = 
Lang Zwaar Voertuig 

 
In de figuren 15 en 16 zijn de oordelen wat betreft het ‘risico’ respectievelijk het ‘gemak’ 
waarmee de manoeuvre is uitgevoerd weergegeven. Risico bij het invoegen werd groter 
geacht bij mist, en bij een toename van het vrachtverkeer. Bij het invoegen neemt 
tegelijkertijd het gemak af bij toenemend vrachtverkeer; de manoeuvre was relatief minder 
gemakkelijk bij meer vrachtverkeer. De LZV conditie werd gelijk beoordeeld als de conditie 
met de huidige hoeveelheid vrachtverkeer (‘Normaal’). Bij helder weer werd de manoeuvre 
als gemakkelijker beoordeeld, ook werd de tweede keer een hoger oordeel gegeven.  
Bij het uitvoegen zijn de verschillen klein, uitvoegen bij veel vrachtverkeer wordt als minder 
gemakkelijk beoordeeld dan uitvoegen bij de huidige hoeveelheid vrachtverkeer (‘Normaal’). 
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Oordeel gemak manoeuvre

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Geen Normaal Veel LZV

invoegen helder

invoegen mist

uitvoegen helder

uitvoegen mist

 
Figuur 16. Oordeel “Gemak waarmee manoeuvre werd uitgevoerd”. Een hogere score betekent dat de 
manoeuvre als gemakkelijker werd beoordeeld, en de schaal heeft een bereik van 1..5. Geen = alleen 
personenauto's, Normaal = huidige proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer, LZV = 
Lang Zwaar Voertuig 

 
Na iedere rit werd vastgesteld in welke mate men geïrriteerd was. Alleen in de conditie met 
veel vrachtverkeer bleek de mate van irritatie significant hoger te liggen. 
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Figuur 17. Oordeel "Irritatie" (schaalbereik 0-50). Geen = alleen personenauto's, Normaal = huidige 
proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer, LZV = Lang Zwaar Voertuig 
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Tenslotte werd vastgesteld hoe men vond dat men had gereden vergeleken met normaal 
autorijden, i.e. een gemiddelde rit in de eigen auto. Een score van 0 geeft aan dat men normaal 
gereden heeft, een score van -100 betekent dat men erg slecht heeft gereden, + 100 betekent 
erg goed. De gemiddelde score was -24,2 (SD 4,4, bereik -90 tot +50). Over het algemeen 
vond men dus dat men iets minder goed dan normaal had gereden. 
 
Geobserveerd gedrag 
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Figuur 18. Locatie van invoegen. Geen = alleen personenauto's, Normaal = huidige proportie 
vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer, LZV = Lang Zwaar Voertuig  
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Figuur 19. Locatie invoegen in de vrachtverkeerscenario’s ten opzichte van de vrachtauto die naast de 
simulatorauto reed. Normaal = huidige proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer, 
LZV = Lang Zwaar Voertuig 
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Figuur 20. Locatie van invoegen t.o.v. vrachtauto op volgorde van rit (alleen ritten met vrachtverkeer) 

 
Indien er vrachtverkeer op de hoofdrijbaan reed werd er relatief langer doorgereden op de 
invoegstrook en werd er later ingevoegd (figuur 18). In de meeste gevallen werd er voor de 
vrachtauto ingevoegd, maar in de drukke conditie werd even vaak voor als achter de 
vrachtauto ingevoegd (figuur 19). In de LZV conditie werd bijna altijd vóór de LZV 
ingevoegd. Er zijn geen verschillen gevonden tussen ervaren en onervaren bestuurders. Na de 
eerste twee ritten werd vaker vóór de vrachtauto ingevoegd. Vanaf de derde rit veranderde er 
weinig aan dit patroon, met uitzondering van de laatste rit met het lange zware voertuig. In die 
conditie werd veel meer vóór de vrachtauto ingevoegd. 
 
Locatie van uitvoegen op de uitvoegstrook was bijna altijd aan het begin van die strook 
(93%). Zes procent voegde uit ter hoogte van het midden van de uitvoegstrook, en één procent 
aan het einde. In de LZV conditie voegde iedereen aan het begin uit. 
 
In het begin waren deelnemers onbekend met de gesimuleerde wereld en de niet-bestaande 
namen op de borden, die moesten dus daadwerkelijk gelezen worden. Tijdens de eerste rit 
werd dan ook het vaakst (5 keer, zie figuur 21) de bestemming voorbijgereden. 
 
Een gevolg van veel vrachtverkeer kan zijn dat de borden door de grote combinaties worden 
afgedekt voor verkeer dat op de linker rijstrook rijdt. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn, in 
totaal 12 x werd de afslag gemist tegenover 3 x in de huidige conditie en de conditie zonder 
vrachtverkeer. Ook lijkt mist van invloed te zijn op het voorbijrijden van een afrit, 11 x 
gebeurde dat in die conditie tegen 7 x bij helder weer. 
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Figuur 21. Aantal keer dat een afslag is gemist over de opeenvolgende ritten 

Tijdens Rit 13, de rit met het LZV, is nooit de verkeerde afslag genomen.  
 
Tabel 2: Aantal keer dat een afslag is gemist per conditie 
 
  Helder Mist Totaal 
Geen vrachtverkeer 1 2 3 
Normale hoeveelheid 
vrachtverkeer 

1 2 3 

Veel vrachtverkeer 5 7 12 
Totaal 7 11 18 
 

 
Figuur 22, Aantal gemiste afslagen per conditie. Geen = alleen personenauto's, Normaal = huidige 
proportie vrachtverkeer, Veel = hoge intensiteit vrachtverkeer, LZV = Lang Zwaar Voertuig 
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Fysiologische maten 
 
Van 32 proefpersonen konden de hartslagmetingen verder geanalyseerd worden. Door 
technische storingen, het losraken van elektroden, en fysiologische afwijkingen vallen er altijd 
gegevens van deelnemers uit. 
In figuur 23 is het verloop van de hartslag gedurende de in- en uitvoegmanoeuvre 
weergegeven. De tijd op de x-as verloopt in stappen van 10 seconden. Bij het invoegen is 
duidelijk te zien dat de gemiddelde hartslag met 1 slag/minuut opliep bij het rijden naast de 
hoofdrijbaan en het invoegen op de rechter rijstrook. Dit effect is significant, de verschillen 
tussen de drie condities niet. 
Een soortgelijk patroon is waar te nemen op het moment dat bestuurders van de linkerstrook 
naar de rechterstrook gingen. Bij de uitvoegmanoeuvre zelf, het wisselen van rijstrook naar de 
uitvoegstrook, daalde de hartslag weer. 
De voor- en de narust meting verschilden van elkaar, een gebruikelijk effect van het verloop 
van de tijd tijdens taakuitvoering. Indien de beide rusten worden vergeleken met het 
autorijden dan blijkt dat de hartslag significant hoger lag tijdens het gesimuleerde rijden.  
 

 
Figuur 23. Gemiddelde hartslag tijdens de drie condities, en gemiddeld over de voor- en narust. Bij de in- 
en uitvoegmanoeuvre is een lopend gemiddelde weergegeven gebaseerd op 30 seconden, iedere 
opeenvolgende waarde is 10 seconden later in de tijd. i = rijden op de invoegstrook naast de hoofdrijbaan, 
ei = einde invoegstrook, r = rijden op rechter rijstrook. Bij de uitvoegmanoeuvre zijn de gegevens om het 
punt van de rijstrookwissel van de linker naar de rechter rijstrook gesynchroniseerd. 

 

In figuur 24 is de energie van de hartslagvariabiliteit in de bloeddrukband, de 0,10 Hz 
component, weergegeven. Deze maat neemt af bij toenemende mentale inspanning. De voor- 
en narust verschilden niet van elkaar, maar tijdens het autorijden was de variabiliteit kleiner, 
een indicatie voor toegenomen mentale inspanning. 
Wederom is het moment waarop men op de invoegstrook reed en naar links invoegde 
duidelijk te zien. Dit was het moment waarop de bestuurder moest besluiten of ingevoegd kon 
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worden, en dat was inspannender dan het aanrijden over de invoegstrook, of het op de rechter 
rijstrook rijden. Er is ook een effect gevonden van conditie, de conditie met veel 
vrachtverkeer verschilde significant van de conditie met een normale hoeveelheid 
vrachtverkeer. Echter, in plaats van in de verwachte richting, minder energie in de veel 
vrachtverkeerconditie, is het effect precies andersom. 
Bij de uitvoegmanoeuvre werden geen verschillen gevonden tussen de drie condities. Wel 
werd ook hier de rijstrookwissel en het moment daarvoor gekenmerkt door significant minder 
hartslagvariabiliteit, en was dit dus inspannender. 
Er zijn geen effecten van “Ervaring”  gevonden op één van de hartslagparameters. 

 
Figuur 24. Hartslagvariabiliteit in de bloeddrukband (0.10 Hz component),, Ln-getransformeerd. Voor- 
en narust, elk 3 minuten,  zijn weergegeven als ieder één waarde. Bij de in- en uitvoegmanoeuvre is een 
lopend gemiddelde weergegeven gebaseerd op 30 seconden, iedere opeenvolgende waarde is 10 seconden 
later in de tijd. i = rijden op de invoegstrook naast de hoofdrijbaan, ei = einde invoegstrook, r = rijden op 
rechter rijstrook. Bij de uitvoegmanoeuvre zijn de gegevens om het punt van de rijstrookwissel van de 
linker naar de rechter rijstrook gesynchroniseerd. 

 
Gedurende de rit op de snelweg (tussen de afritten) is ook de gemiddelde hartslag bepaald. 
Condities verschillen niet van elkaar, wel is er een interactie effect gevonden tussen 
‘herhaling’ (eerste of tweede rit per conditie) en zichtconditie (helder of mist). Tijdens de 
eerdere ritten lag de hartslag in de heldere conditie, tegen de verwachting in, hoger dan in de 
mistconditie. Bij de tweede ritten was dit echter omgekeerd. Zie figuur 25. 
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Figuur 25. Hartslag in de twee zichtcondities, opgesplitst in eerste en tweede helft van het experiment. 

 
Eindopmerkingen deelnemers over toename vrachtverkeer 
 
Aan het eind werden drie open vragen gesteld over verwachte effecten van de toename van 
het vrachtverkeer. Er werd gevraagd naar verwachtingen omtrent problemen met het in- en 
uitvoegen, de rijsnelheid, ongelukken en andere mogelijke gevolgen. Invoegen wordt volgens 
64% van de deelnemers lastiger, 26 % verwacht geen toename van problemen. Bij het 
uitvoegen wordt door 55% van de bestuurders meer problemen verwacht, 21% noemt daarbij 
expliciet het missen van borden. Zesentwintig procent verwacht geen toename in problemen 
bij het uitvoegen. De meerderheid, 74%, verwacht een afname in rijsnelheid, 5% verwacht 
geen effect. Het aantal ongevallen zal toenemen volgens 45%, 19% verwacht geen 
verandering terwijl 12 %, met name door de afname in rijsnelheid, minder ongevallen 
verwacht. Wel worden door een aantal deelnemers zwaardere ongevallen verwacht. Ook de 
toename in het verschil in rijsnelheid tussen rijstroken wordt genoemd als bron van gevaar 
voor de verkeersveiligheid. Verdere effecten die verwacht worden zijn een toename van 
ergernis (26% noemde irritatie) en negatieve milieu effecten (17%). Agressie en files zullen 
naar verwachting van 10% van de deelnemers toenemen. Tenslotte werd een toename in 
bumperkleven, de noodzaak voor een langere invoegstrook, en uitbreiding van het 
inhaalverbod voor vrachtverkeer genoemd. 
  
Lang Zwaar Voertuig – LZV 
 
Bij de invoegmanoeuvre werd niet anders gereden dan bij de condities met vrachtverkeer. 
Omdat de LZV conditie de laatste rit was, lag de snelheid hoog, 114 km/uur (SD 17 km/uur), 
vergelijkbaar met de herhaalde metingen van de andere (vrachtverkeer)condities. Ook alle 
andere parameters, gedrag op de invoegstrook, volgtijd na invoegen en gedrag bij uitvoegen 
weken niet af van de conditie met huidige mix van vracht- en personenverkeer. De meeste 
bestuurders (88%) voegden vóór het Lange Zware Voertuig in. 
 
Aan de deelnemers is gevraagd of het hen was opgevallen dat er tijdens de laatste rit een 
groter type vrachtauto, een LZV, naast hen reed bij het invoegen. Een minderheid van 31% 
gaf aan dat dit meteen was opgevallen, en nog eens negen procent gaf aan dat ze het (toch) 
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gezien hadden, nu het zo expliciet genoemd werd. De meerderheid, 60%, heeft er echter niets 
van gemerkt. Er is tevens gevraagd of men bekend was met het verschijnsel LZV. 
Achtenveertig procent wist niet van het bestaan van deze voertuigen, 52 % wel, 24% van alle 
deelnemers heeft wel eens een LZV op de weg gezien



Discussie 
 
Hoewel in eerste instantie het doel was een even grote groep ervaren en onervaren bestuurders 
te testen, is uiteindelijk de groep onervaren bestuurders relatief klein gebleven. Verschillen 
tussen de twee ervaringsgroepen bleken echter beperkt te zijn, en als er verschillen waren 
hielden de onervaren bestuurders grotere veiligheidsmarges aan. 
 
De drie condities met verschillende voertuigsamenstellingen hebben tot een aantal 
opmerkelijke verschillen in rijgedrag geleid. Met name positie van het voertuig op de 
invoegstrook, rijsnelheid en volgafstand werden sterk beïnvloed door de aanwezigheid van 
vrachtverkeer. Een hogere intensiteit van vrachtverkeer versterkte effecten, zo werden de 
volgtijden kritischer in de conditie met veel vrachtauto’s. Belangrijk verschil was daarbij de 
locatie waar werd ingevoegd ten opzichte van de vrachtauto op de hoofdrijbaan, bestuurders 
konden versnellen en vóór de vrachtauto invoegen of snelheid matigen en achter de 
vrachtauto invoegen. Dat laatste gebeurde vaker bij een hogere vrachtwagenintensiteit. Indien 
versneld werd op de invoegstrook en ingevoegd voor de vrachtauto dan leidde dat in de 
conditie met veel vrachtverkeer tot grotere snelheidsvariaties direct na het invoegen, men 
moest snel weer afremmen. Toch is de minimale volgtijd kleiner bij het invoegen achter een 
vrachtauto. Echter, grote snelheidsaanpassingen direct na invoegen kunnen toch gevaarlijker 
zijn dan het direct vrij dicht achter een vrachtauto invoegen met lagere rijsnelheid. Minimum 
volgtijd zegt hier niet alles.  
Ook subjectief gaven de deelnemers aan dat het invoegen meer inspanning kostte bij meer 
vrachtverkeer. Men vond de manoeuvre minder gemakkelijk en risicovoller dan in de gevallen 
dat er alleen personenauto’s reden. Veel vrachtverkeer werd ook als irritanter beoordeeld.  
In de fysiologie kwam duidelijk naar voren dat de invoegmanoeuvre zelf gepaard gaat met 
verhoogde inspanning. Verschillen als gevolg van de voertuigensamenstelling van het verkeer 
op de hoofdrijbaan werden echter nauwelijks gevonden. Uitzondering hierop vormt het effect 
op de hartslagvariabiliteit, de 0,10 Hz component, die in de conditie met veel vrachtauto’s 
tegen verwachting in minder onderdrukt was, over het algemeen een teken dat dit minder 
mentaal inspannend was. Dit resultaat is in eerste instantie moeilijk te rijmen met het 
rijgedrag en de hoge inspanningsscores bij de zelf-rapportage. Het zou echter kunnen duiden 
op “opgeefgedrag”, gelatenheid, denken dat men de situatie niet meer kan beïnvloeden en 
daarin berust. Als dit daadwerkelijk het geval is, maar dit is op basis van dit onderzoek slechts 
speculatie, dan is er juist sprake van zware belasting met mogelijk een risico voor de 
verkeersveiligheid.  
 
Bij de uitvoegmanoeuvre zijn de effecten minder uitgesproken. De ervaren en gemeten 
belasting verschilt minder, al is de rijstrookwissel wel weer waarneembaar in de 
hartslagmaten. Het uitvoegen werd wel als meer inspannend weergegeven in de conditie met 
veel vrachtverkeer. Het belangrijkste gevonden effect bij uitvoegen is de hogere frequentie 
waarin de afslag werd gemist, omdat de borden niet altijd gelezen konden worden in de 
conditie met veel vrachtauto’s.  
 
Gedurende de taakuitvoering, “time-on-task”, zijn vaak gewenningsverschijnselen 
waarneembaar. De deelnemer weet op een gegeven moment hoe een taak in elkaar zit, went 
aan de taak en testomgeving, en kan daarom beter presteren. In dit experiment is gevonden dat 
bij de herhaling van condities de rijsnelheid omhoog gaat. Deelnemers leren hoe ze om 
moeten gaan met een in eerste instantie vreemde taak. Weliswaar wordt vooraf gelegenheid 
gegeven om te wennen aan het rijden in de simulator, redelijkerwijs kan niet aangenomen 
worden dat een deelnemer na tien minuten proefrijden “volleerd” is. Ook de gemiddelde 
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hartslag is gevoelig voor time-on-task. Een afname in hartslag kan worden verwacht, en werd 
ook in dit experiment gevonden. Ook werd gevonden dat men bij de herhaalde metingen voor 
het uitvoegen iets later van de linker naar de rechter rijstrook wisselde.  
Opvallend is echter de interactie tussen zichtconditie en herhaling; bij mist is de afname in 
hartslag bij de tweede keer dat een conditie werd aangeboden geringer dan bij helder weer. 
Dit is een indicatie dat de gewenning vooral bij helder weer plaatsvond, en dat bij mist toch 
relatief meer inspanning geleverd moest worden bij de herhaalde metingen. Bovendien werd 
bij mist systematisch minder hard gereden, een bekend en nuttig compensatiemiddel (zie 
bijvoorbeeld Van der Horst & Hogema, 1993). 
 
Als extra conditie werd aan het eind een rit voltooid met een Lang Zwaar Voertuig, LZV. Dit 
voertuig reed gelijk op met auto, net als in de andere condities met vrachtverkeer. De 
simulatorauto kwam op de invoegstrook te rijden ter hoogte van achteras van het eerste deel 
van de vrachtauto (de 2e as). Dat gebeurde ook bij de LZV. Dit heeft waarschijnlijk het effect 
dat heel vaak vóór de LZV werd ingevoegd (88%) versterkt. Ook werd aangegeven dat veel 
deelnemers de LZV niet hadden herkend. Hoewel in de eerste ritten relatief vaker achter de 
vrachtauto werd ingevoegd kan gewenning niet de volledige verklaring zijn voor het invoegen 
vóór de LZV, een aantal deelnemers moet zeker hebben gezien dat het een lang voertuig 
betrof en dat beter vóór de LZV ingevoegd kon worden. Een experiment waarbij de positie 
waar men naast de LZV komt te rijden op de invoegstrook wordt gemanipuleerd zou meer 
licht op deze zaak kunnen laten schijnen. 
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Conclusies 
 
Een toename van de hoeveelheid vrachtverkeer op de rechter rijstrook leidt er toe dat 
bestuurders zich meer moeten inspannen bij het invoegen. Ook is het zo dat de 
invoegmanoeuvre risicovoller wordt, enerzijds omdat men dat als zodanig ervaart, anderzijds 
omdat voertuigparameters dat weergeven. De grootste variatie in rijsnelheid en de kleinste 
veiligheidsmarges, volgtijden, werden waargenomen in de condities met veel vrachtverkeer. 
De minimale Time-To-Collision nadert het niveau dat als ‘oncomfortabel’ wordt omschreven 
met rasse schreden. Echter, effecten van de verschillende condities op de fysiologie zijn 
beperkt. 
De uitvoegmanoeuvre, of beter, de rijstrookwissel van de linker naar de rechter rijstrook 
vóórdat men daadwerkelijk uitvoegt, wordt weliswaar als het meest inspannend, risicovol, en 
minder gemakkelijk ervaren in de conditie met veel vrachtverkeer, maar de absolute 
verschillen zijn hier beduidend kleiner. Op veel van de rijparameters werd geen effect 
gevonden, en de kortste minimale volgtijden werden gemeten in de conditie met alleen 
personenauto’s, niet in de condities met vrachtverkeer. Er werd verwacht dat de 
rijstrookwissel van de linker naar de rechter rijstrook in condities met veel vrachtverkeer 
eerder zou plaatsvinden, om “er nog tussen te komen”, of om geen borden te missen. Deze 
eerdere rijstrookwissel werd niet gevonden, echter, borden werden wel vaker gemist want in 
de conditie met veel vrachtverkeer werd het vaakst de afrit die genomen moest worden 
voorbij gereden. 
 
Per manoeuvre en conditie werden de volgende effecten gevonden: 
 
Invoegmanoeuvre 
− Bestuurders passen snelheid aan op invoegstrook aan het verkeer op de hoofdrijbaan: 

indien daar alleen personenauto’s rijden ligt de snelheid het hoogst (120 km/uur), bij veel 
vrachtverkeer ongeveer 18 km/uur lager 

− Spreiding in rijsnelheid op de invoegstrook is groter bij veel vrachtverkeer 
− Bij mist ligt de rijsnelheid op de invoegstrook lager 
− Indien er een vrachtauto naast de bestuurder rijdt houdt men lateraal meer afstand 
− Indien er een vrachtauto naast de bestuurder rijdt voegt men later in 
− In de conditie met veel vrachtverkeer wordt even vaak vóór als achter de in eerste 

instantie naast de bestuurder rijdende vrachtauto ingevoegd; in de conditie met de huidige 
mix van vracht- en personenauto’s wordt vaker vóór de vrachtauto ingevoegd 

− Indien bij het invoegen in de conditie met veel vrachtverkeer vóór de vrachtauto wordt 
ingevoegd moet vervolgens op de rechterrijstrook de snelheid snel aangepast worden aan 
het langzamer rijdende verkeer, wat leidt tot een grotere variatie in rijsnelheid 

− Veiligheidsmarges na invoegen zijn het kleinst in de conditie met veel vrachtverkeer: er 
worden de kortste minimum volgtijden en TTC’s gemeten 

− Bestuurders rapporteren de grootste inspanning, het meeste risico, het minste gemak en 
(relatief) de meeste irritatie in de conditie met veel vrachtverkeer 

− Bij het invoegen is een verhoging van de hartslag en een afname van hartslagvariabiliteit 
waar te nemen, duidend op meer inspanning 

− In de conditie met veel vrachtverkeer is de hartslagvariabiliteit, tegen verwachting in, het 
hoogst. Dit zou echter kunnen duiden op opgeefgedrag, en juist een indicatie zijn van 
zware belasting 

 
Uitvoegmanoeuvre 
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− Rijparameters laten weinig verschil zien tussen condities bij het uitvoegen: er wordt op 
dezelfde locatie van rijstrook (van links naar rechts) gewisseld voor het uitvoegen; 
minimum TTCs verschillen evenmin tussen condities, volgtijden wel, maar de kortste 
volgtijden werden gemeten in de conditie met alleen personenauto’s 

− Zelf-gerapporteerd risico en gemak verschillen niet tussen condities, gerapporteerde 
mentale inspanning is wel hoger bij meer vrachtverkeer 

− Bij het wisselen van rijstrook voor het uitvoegen is een verhoging van de hartslag waar te 
nemen 

− Borden aan de rechterzijde worden vaker gemist in de condities met veel vrachtverkeer 
 
Lang Zwaar Voertuig, LZV 
− LZV werd vaak niet herkend 
− Wel vaak vóór het LZV ingevoegd (de meest logische plek gezien de aanrij-locatie naast 

het zware voertuig)  
 
Ervaring 
− Hoewel de groep onervaren deelnemers klein was en de gevonden effecten van ervaring 

beperkt zijn, zijn de effecten gunstig te noemen in die zin dat onervaren bestuurders 
grotere veiligheidsmarges (grotere minimum volgtijden) aanhouden 

− Ervaring op een andere tijdas, namelijk ervaring opgedaan tijdens het experiment, laat 
zien dat bestuurders wennen aan het rijden in de simulator en het invoegen; de tweede 
keer dat alle condities werden aangeboden lag de rijsnelheid significant hoger, en waren 
zelf-gerapporteerde inspanning en risico lager 

 
Aanbevelingen/probleempunten 
 
Wellicht zijn mensen te instrueren hoe ze het best kunnen invoegen als ze bij het rijden op de 
invoegstrook naast een vrachtauto rijden. Achter de vrachtauto invoegen leidde weliswaar tot 
de kortste volgtijden, maar de spreiding in rijsnelheid was gelijk aan de spreiding gemeten in 
de conditie met huidige hoeveelheid vrachtverkeer. De manoeuvre verloopt dan geleidelijker 
vergeleken met een versnelling op de invoegstrook, voor de vrachtauto invoegen en 
vervolgens moeten remmen. Ook voor de vrachtwagenchauffeur is een auto die vaart mindert 
en voor hen invoegt beter zichtbaar dan een auto die op de invoegstrook versnelt en aan het 
eind van die strook –of zelfs daarna- zich voor hen werpt. Echter, als de hoeveelheid Lange 
Zware Voertuigen sterk toeneemt kan dit advies mogelijk niet goed werken, omdat het dan, 
afhankelijk van de positie waar men naast het LZV uitkomt, soms beter is om vóór het LZV 
in te voegen. 
Het onderzoek geeft aan dat het waarschijnlijk is dat er vaker borden gemist zullen worden. 
Wellicht zijn er mogelijkheden met de signalering boven de weg, of bebording in de 
middenberm om een deel van dit probleem te ondervangen. 
Tenslotte lijkt het er niet op dat onervaren bestuurders speciale aandacht behoeven. 
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Bijlage 
 
 
Toetsingsresultaten (Hoofdeffecten): 
 
Voertuigparameters 
 
 
Snelheid 
invoegstrook 

Invoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 

 Conditie meer1 vrachtverkeer 11.56 0.002 
  Vrachtverkeer2 36.77 < 0.001 
  Zicht 18.87 < 0.001 
  Herhaling 24.28 < 0.001 
 
SD Snelheid 
invoegstrook 

Invoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 

 Conditie Meer vrachtverkeer <1 NS 
  Vrachtverkeer 15.98 < 0.001 
  Zicht < 1 NS 
  Herhaling < 1 NS 
 Ervaring  7.20 0.011 
 
Laterale 
Positie 
invoegstrook 

Invoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 

 Conditie Meer vrachtverkeer 1.29 NS 
  Vrachtverkeer 4.46 0.041 
  Zicht 1.77 NS 
  Herhaling <1 NS 
 
SDLP 
invoegstrook 

Invoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 

 Conditie Meer vrachtverkeer 1.05 NS 
  Vrachtverkeer 1.52 NS 
  Zicht 1.89 NS 
  Herhaling <1 NS 
 
Snelheid 
direct na 
invoegen 

Invoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 

 Conditie Meer vrachtverkeer 44.53 < 0.001 
  Vrachtverkeer 67.21 < 0.001 
  Zicht 3.83 0.057 
  Herhaling 4.21 0.047 
 

                                                 
1 Getoetst: Conditie met huidige hoeveelheid vrachtverkeer tegen de conditie met veel vrachtverkeer 
2 Getoetst: Conditie met alleen personenauto’s tegen de twee condities met vrachtverkeer (samengenomen) 
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SD 
Snelheid 
direct na 
invoegen 

Invoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 

 Conditie Meer vrachtverkeer 22.25 < 0.001 
  Vrachtverkeer 44.89 < 0.001 
  Zicht <1 NS 
  Herhaling <1 NS 
 
Min. 
Volgtijd 
direct na 
invoegen 

Invoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 

 Conditie Meer vrachtverkeer 20.17 < 0.001 
  Vrachtverkeer 9.02 0.005 
  Zicht 2.92 0.095 
  Herhaling 2.18 NS 
 Ervaring  4.24 0.046 
 
Minimum 
TTC 
direct na 
invoegen 

Invoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 

 Conditie Meer vrachtverkeer 20.56 < 0.001 
  Vrachtverkeer 27.56 < 0.001 
  Zicht <1 NS 
  Herhaling <1 NS 
 
Locatie van 
linker naar 
rechterstrook 
voor 
uitvoegen 

Uitvoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 

 Conditie Meer vrachtverkeer 2.52 NS 
  Vrachtverkeer 1.28 NS 
  Zicht 2.39 NS 
  Herhaling 7.26 0.01 
 
Minimale 
volgtijd 
voor 
uitvoegen 

Uitvoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 

 Conditie Meer vrachtverkeer 19.41 < 0.001 
  Vrachtverkeer 12.35 0.001 
  Zicht <1 NS 
  Herhaling <1 NS 
 



 38 

 
Minimale 
TTC 
voor 
uitvoegen 

Uitvoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 

 Conditie Meer vrachtverkeer 1.69 NS 
  Vrachtverkeer 1.36 NS 
  Zicht 1.54 NS 
  Herhaling <1 NS 
 
 
Zelf-rapportage: 
 
BSMI Invoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 
 Conditie Meer vrachtverkeer 12.7 .001 
  Vrachtverkeer 31.2 <.001 
  Zicht 3.2 .082 
  Herhaling 17.4 <.001 
 
Risico Invoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 
 Conditie meer vrachtverkeer 20.3 <.001 
  Vrachtverkeer 38.3 <.001 
  Zicht 8.7 .005 
  Herhaling 11.1 .002 
 
Gemak Invoegmanoeuvre  F(1,41) = p = 
 Conditie meer vrachtverkeer 12.4 .001 
  Vrachtverkeer 45.7 <.001 
  Zicht 4.4 .042 
  Herhaling 6.4 .015 
 
BSMI Uitvoegmanoeuvre  F(1,40) = p = 
 Conditie meer vrachtverkeer 20.8 <.001 
  Vrachtverkeer  NS 
  Zicht  NS 
  Herhaling  NS 
 Ervaring   NS 
  Ervaring x meer vracht 4.4 .042 
 
Risico Uitvoegmanoeuvre  F(1,40) = p = 
 Conditie meer vrachtverkeer 5.6 .023 
  Vrachtverkeer  NS 
  Zicht  NS 
  Herhaling  NS 
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Gemak Uitvoegmanoeuvre  F(1,40) = p = 
 Conditie meer vrachtverkeer 11.0 .002 
  Vrachtverkeer  NS 
  Zicht  NS 
  Herhaling  NS 
 Ervaring   NS 
  Ervaring x Herhaling 6.83 .013 
 
Irritatie Hele rit  F(1,39) = p = 
 Conditie meer vrachtverkeer 22.9 <.001 
  Vrachtverkeer  NS 
  Zicht  NS 
  Herhaling  NS 
 
 
 
Fysiologie (N=32) 
 
Hartslag Invoegmanoeuvre  F(1,31) = p = 
 Verloop (4 punten) Lineair <1 NS 
  Kwadratisch 74.4 <.001 
  Kubisch <1 NS 
 Conditie meer vrachtverkeer <1 NS 
  Vrachtverkeer 1.01 NS 
  Zicht <1 NS 
  Herhaling 81.3 <.001 
 
0.10 Hz 
component 

Invoegmanoeuvre  F(1,31) = p = 

 Verloop (4 punten) Lineair <1 NS 
  Kwadratisch 13.2 <.001 
  Kubisch 1.85 NS 
 Conditie meer vrachtverkeer 6.59 0.027 
  Vrachtverkeer 1.76 NS 
  Zicht <1 NS 
  Herhaling <1 NS 
 Ervaring (F1,30)  1.24 NS 
 
Hartslag Uitvoegmanoeuvre  F(1,31) = p = 
 Verloop (4 laatste 

punten) 
Lineair 2.54 NS 

  Kwadratisch 44.2 <.001 
  Kubisch 10.4 .003 
 Conditie meer vrachtverkeer <1 NS 
  Vrachtverkeer <1 NS 
  Zicht <1 NS 
  Herhaling 43.6 <.001 
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0.10 Hz 
component 

Uitvoegmanoeuvre  F(1,31) = p = 

 Verloop (4 laatste 
punten) 

Lineair 1.12 NS 

  Kwadratisch 11.0 .002 
  Kubisch 1.69 NS 
 Conditie meer vrachtverkeer <1 NS 
  Vrachtverkeer 2.69 NS 
  Zicht <1 NS 
  Herhaling <1 NS 
 Ervaring (F1,30)  1.69 NS 
 
Hartslag Rit   F(1,31) = p = 
 Conditie meer vrachtverkeer 3.29 0.079 
  Vrachtverkeer <1 NS 
  Zicht <1 NS 
  Herhaling 17.4 <.001 
  Zicht x Herhaling 4.72 0.037 
 
0.10 Hz component Rit   F(1,31) = p = 
 Conditie meer vrachtverkeer 1.43 NS 
  Vrachtverkeer <1 NS 
  Zicht 2.096 NS 
  Herhaling <1 NS 
 
 
Hartslag Rust vs rijden  F(1,31) = p = 
  Voor- vs. narust 8.80 .006 
  Rust vs. rijden 12.63 .001 
 
0.10 Hz 
component 

Rust vs rijden  F(1,31) = p = 

  Voor- vs. narust 2.77 NS 
  Rust vs. rijden 15.0 .001 
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Bijlage: De invoegstrook vanuit vogelvlucht 
 

 
 

 
Bovenaanzicht invoegstrook 


