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Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer van 
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gunnen van de opdracht, en de begeleiding bij het project. 
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Abma, Céline Hoeks, en Lianne Meeuwesse genoemd worden die in het kader van hun 
Bachelorthese een belangrijke bijdrage aan het onderzoek hebben geleverd. 
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Samenvatting 
 
Zeventien jongere en zestien oudere bestuurders hebben deelgenomen aan een onderzoek naar 
invoeggedrag in een rijsimulator. Alle bestuurders reden tien ritten waarbij de volgende 
factoren waren gemanipuleerd: verkeersdrukte (alleen personenauto’s, de huidige mix van 
personen- en vrachtauto’s, en een colonne vrachtverkeer op de rechterrijstrook), 
invoegstrooklengte (normaal, kort, verlengd), de aanwezigheid van een 
ondersteuningssysteem, en de aanwezigheid van een traag rijdende voorligger. Rijgedrag is 
gemeten, alsmede de fysiologie van de deelnemer (ECG), en er zijn vragenlijsten afgenomen. 
Oudere deelnemers blijken met lagere rijsnelheid in te voegen. Het moment van de 
rijstrookwissel is in de fysiologie duidelijk herkenbaar, duidend op een piekbelasting (maar 
geen overbelasting). Hoge verkeersdrukte in de vorm van veel vrachtverkeer leidt tot lagere 
rijsnelheid, kortere minimum volgtijden, en hoger ervaren risico en inspanning.  
Het ondersteuningssysteem heeft vooral bij de oudere bestuurder meldingen om de rijsnelheid 
te verhogen afgegeven, met als gevolg een hogere invoegsnelheid, en een latere 
rijstrookwissel. De verlengde invoegstrook leidde eveneens tot later invoegen, een hogere 
rijsnelheid en grotere minimum volgtijden na het invoegen. Het oordeel van de deelnemers 
over deze twee maatregelen, ondersteuningssysteem en verlengde invoegstrook, was positief. 
Tenslotte is gebleken dat oudere bestuurders in hun zelfrapportage minder dan jongeren 
variëren tussen de verschillende condities, en dat zij mogelijk geleverde inspanning en risico 
te laag inschatten. Omdat tevens de reactiviteit van het cardiovasculaire systeem verandert 
met toenemende leeftijd is het lastig om deze twee maten te gebruiken bij de interpretatie van 
mentale belastingseffecten. Op basis van rijgedrag en observatie lijken er wel verschillen te 
zijn tussen jonge en oudere weggebruikers, en zullen de oudere weggebruikers eerder in de 
problemen komen, maar de subjectieve maten geven aan dat ze dit mogelijk niet zo ervaren. 
Echter, de verwachte overbelasting, bijvoorbeeld in de conditie met een korte invoegstrook en 
een traag rijdende voorligger, is in dit onderzoek niet als zware belasting naar voren gekomen.
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Summary 
 
 
Seventeen younger and sixteen elderly drivers participated in a driving simulator study on 
behaviour during filtering into motorway traffic. All participants had to filter into traffic ten 
times. The following factors were manipulated: traffic (only passenger cars, the present mix 
of passenger cars and HGVs, and a column of HGVs in the slow lane), length of the 
acceleration lane (short, standard, and extended), the presence of an ADAS with the aim to 
facilitate the merge manoeuvre,  the presence of a lead car that drove slowly. Driving 
performance, the drivers physiology (ECG), and self-reports were assessed.  
Elderly drivers filtered into traffic more slowly. The moment of the lane change was clearly 
visible in the psychophysiological measure, indicating peak load (but not overload). High 
traffic density, a column of HGVs, coincided with driving more slowly, shorter time-
headways, higher risk ratings, and more self-reported mental effort. The ADAS encouraged in 
particular elderly drivers to accelerate, leading to a higher speed and a later lane change. On 
the extended acceleration lane drivers also changed lane later. On this acceleration lane they 
drove faster than on the standard acceleration lane, and had less critical following times after 
merging. The opinion of the participants about the two measures, the ADAS and the extended 
acceleration lane, was positive. Finally, it was found that between conditions elderly drivers 
did not vary as much as younger drivers in their self reports, and it seems that they may have 
underestimated invested effort and risk. As reactivity of the cardiovascular system changes 
with age it is difficult to draw conclusions about mental effort effects on the basis of the 
psychophysiological results. On the basis of driving behaviour and observation there seem to 
be differences between elderly and young drivers, and it seems likely that elderly drivers may 
encounter more problems when filtering into heavy traffic, but self-reports indicate that they 
may not be aware of this. However, the expected overload, e.g. in the condition with a short 
acceleration lane and a slowly driving lead vehicle, was not found in this study.
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Inleiding 
 
Prognoses wijzen er op dat personen- en vrachtverkeersstromen 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 het aandeel vrachtverkeer in 2020 zal zijn gegroeid tot 30%. De invloed van het 
vrachtverkeer op het verkeersbeeld zal daardoor aanzienlijk toenemen. Uit onderzoek 
uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat er aanwijzingen zijn dat het invoegen op 
de autosnelweg meer inspanning zal eisen en risicovoller zal zijn bij een toename in 
vrachtverkeer (De Waard et al., 2007, 2008). Ook zullen bestuurders waarschijnlijk vaker 
afritten missen. 
 
Een andere trend die gelijke tred houdt met de toename in verkeersstromen is de vergrijzing. 
Niet alleen groeit het aantal ouderen relatief, de 65 plussers rijden ook steeds meer kilometers 
in het verkeer (CBS, 2007).  Een van de zaken waar ouderen meer problemen mee hebben dan 
jongeren, is het nemen van beslissingen onder tijdsdruk (Brouwer, 2005, Brouwer et al., 
2002). Ouderen worden in het bijzonder slechter in tijdkritische taken op tactisch niveau. 
Linksafslaan is een voorbeeld van een dergelijke taak; er moet een inschatting van de snelheid 
van ander verkeer, en van de tussenruimte, gemaakt worden. Ook invoegen op de 
autosnelweg is tijdkritisch, ook daar moet een inschatting gemaakt worden van de snelheid 
van ander verkeer en van de beschikbare tussenruimte. Bovendien vindt deze manoeuvre met 
hoge snelheid plaats. Wellicht wordt de werkdruk extra verhoogd door het gevoel dat je als 
bestuurder minder controle hebt over deze situatie. Tevens is het voor ouderen fysiek 
moeilijker om te bewegen en kan dit de gewenste blik over de schouder bij het invoegen 
bemoeilijken. Davidse (2007) noemt invoegen en het wisselen van rijstrook dan ook als één 
van de taken die belastend zijn voor ouderen om uit te voeren. Uit ongevalstatistieken blijkt 
dat als gekeken wordt naar ongevallen met als toedracht ‘ fout in/uitvoegen’ , het percentage 
ongevallen veroorzaakt door 60 plussers bijna twee maal zo hoog is vergeleken met 
automobilisten van middelbare leeftijd (notitie Rijkswaterstaat).  
 
Uit het eerder genoemd onderzoek naar invoegen (De Waard et al., 2007) bleek dat 
automobilisten meer inspanning rapporteerden bij toegenomen drukte, in het bijzonder in 
condities met veel vrachtverkeer. Uit de fysiologie van de bestuurders bleek een duidelijk 
waarneembare inspanningspiek bij het invoegen vanaf de invoegstrook naar de hoofdrijbaan. 
Tevens bestaat het vermoeden dat in de conditie met veel vrachtverkeer de belasting richting 
overbelasting gaat. Als dit daadwerkelijk het geval is, dan zullen oudere bestuurders hier met 
name problemen gaan ondervinden. Vooral op locaties met een korte invoegstrook is de 
situatie kritiek, en deze zal met een hoge intensiteit vrachtverkeer mogelijk in de toekomst 
nog kritieker worden. In het huidige project wordt deze vraag onderzocht. Naast het 
vaststellen of het probleem voor oudere weggebruikers groter is, is het ook verstandig om te 
kijken of er maatregelen te nemen zijn die de problemen ondervangen, of in ieder geval 
minder groot maken.  
 
Voor automobilisten is uit twee richtingen verlichting te verwachten, enerzijds door het 
treffen van fysieke maatregelen, anderzijds door elektronische hulp. Een fysieke maatregel 
zou (indien ter plekke mogelijk) een langere invoegstrook kunnen zijn, die langer 
mogelijkheid tot invoegen creëert. Enige voorzichtigheid is echter op zijn plaats, want ook nu 
blijken de meeste mensen relatief vroeg in te voegen, dat wil zeggen, niet de volledige lengte 
van de invoegstrook te benutten. Maar wellicht verandert dit als men waarneemt dat de 
invoegstrook erg lang is. 
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Ondersteuning door een ADAS (Advanced Driver Assistance System) zou ook soelaas 
kunnen bieden (zie ook Davidse, 2007). Een dode hoek detector (“Blind Spot detector” ) zou 
de onzekerheid of er zich een voertuig naast de auto bevindt kunnen wegnemen. Een 
alternatief is een systeem dat er voor zorgt dat de bestuurder voldoende snelheid heeft bij het 
invoegen. Vooral oudere bestuurders hebben in complexe situaties de neiging om meer tijd te 
nemen, in de praktijk: snelheid terug te nemen. Normaal gesproken is dat een verstandig 
besluit, echter, bij het invoegen maakt een lagere rijsnelheid de invoegmanoeuvre veel 
moeilijker. Wellicht dat een “aansporingsysteem” weggebruikers kan overtuigen dat op een 
drukke weg alleen met voldoende snelheid de invoegmanoeuvre goed is uit te voeren. 
Acceptatie van een dergelijk systeem is echter cruciaal. Een systeem dat bestuurders 
waarschuwde bij een aantal overtredingen (te hard rijden, door rood rijden, het inrijden van 
een eenrichtingverkeerweg van de verkeerde kant, en het niet stoppen voor een stopbord) 
werd door oudere bestuurders veel positiever geëvalueerd dan door jonge bestuurders (De 
Waard, Van der Hulst, & Brookhuis, 1999). De ouderen zagen het systeem als een 
ondersteuningssysteem, de jongeren als een toezichtsysteem. 
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Methode 
 
Een traject Nederlandse autosnelweg is 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. Op de oprit kwamen twee wegen samen zodat op natuurlijke wijze een 
voor- en achterligger rondom de simulatorauto kon komen te rijden. De oprit mondde uit in de 
invoegstrook. De standaard in- en uitvoegstrooklengte was 300 meter lang. De korte 
invoegstrook had echter een lengte van 150 meter, de verlengde strook een lengte van 450 
meter. Deze korte en verlengde invoegstroken werden aangekondigd met het bord “korte 
invoegstrook”  en “verlengde invoegstrook” . Deze borden waren geplaatst 200 m voor het 
breedste deel van het puntstuk waar de oprit bij de hoofdrijbaan komt (en dus de invoegstrook 
begint). Volgens de officiële richtlijnen moet het bord bij dit puntstuk geplaatst worden, maar 
omdat op dat moment alle aandacht naar het invoegen uit moet gaan, en omdat op dat moment 
al zichtbaar is dat de invoegstrooklengte niet standaard is, is besloten het bord eerder te 
plaatsen. Op deze manier kunnen bestuurders anticiperen op wat hen staat te wachten.  
De afstand tussen 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 
 
Een 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 vier LCD schermen, gelijk aan het onderzoek gerapporteerd in De 
Waard et al. (2007). In het onderzoek was de gesimuleerde auto uitgerust met en automatische 
versnellingsbak. 
 
Deelnemers 
 
Doel was tweeëndertig bestuurders in bezit van rijbewijs B uit te nodigen deel te nemen, een 
groep van 16 jonge ervaren bestuurders (25-40 jaar), en een groep van 16 oudere ervaren 
deelnemers (65+). Ervaren was hier gedefinieerd als minimaal 5 jaar rijervaring en minstens 
5000 km/jaar hebben gereden (of een totaal kilometrage > 100 000 km). Deelnemers kwamen 
twee keer, de eerste keer voor een proefrit en het invullen van een algemene vragenlijst, de 
tweede keer voor het echte experiment. Het eerste bezoek nam een klein half uur in beslag, 
het tweede twee uren. Er werd een financiële vergoeding gegeven van 

�����
- voor de eerste 

sessie, en 
�������

- voor de tweede. Voorafgaand aan het experiment tekenden deelnemers een 
“ informed consent” . Ze waren in algemene termen geïnformeerd over het experiment en 
mochten zonder financiële consequenties hun deelname te allen tijde stoppen. 
 
Instructie 
 
Deelnemers startten op de invoegstrook. In de gesimuleerde wereld waren er drie afritten van 
de snelweg. Op de borden voor de afritten waren twee (niet bestaande) plaatsnamen 
weergegeven, bijvoorbeeld Dinkelmond en Brookhuizen. In totaal waren er zes 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 men doelafritten voorbij reed omdat de borden door vrachtauto’s afgedekt werden. 
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Design 
 
Tien ritten werden uitgevoerd per deelnemer. Daarbij werden de volgende factoren 
gemanipuleerd: 
• Factor Verkeer, drie niveaus: alleen personenauto’s, huidige mix van personen- en 

vrachtverkeer, colonne vrachtverkeer (dezelfde condities als gebruikt in De Waard et al., 
2007) 

• Factor ADAS, aansporingsysteem, twee niveaus: aan/uit. Op twee plaatsen werd bepaald 
of de rijsnelheid onder een doelsnelheid lag. Een melding “verhoog uw snelheid”  werd 
getriggerd indien men 400 meter voor het begin van de invoegstrook langzamer dan 80 
km/h reed en/of men 100 meter voor het begin van de invoegstrook langzamer dan 90 
km/h reed. De melding werd dus maximaal 2 x gegeven 

• Factor Invoegstrooklengte, drie niveaus: normaal (300 m), kort (150 m), en verlengd (450 
m) 

• Factor Tijdsdruk, twee niveaus: bij het rijden op de oprit en invoegstrook wel/geen trage 
voorligger en een op relatief korte afstand volgende achterligger. de snelheid van deze 
voorligger was beperkt tot 80 km/uur, maar was lager indien de simulatorauto trager reed. 
De proefpersoon werd geconfronteerd met een langzaam rijdende voorligger die wel iets 
versnelde indien hij of zij te dichtbij kwam, maar meteen weer vertraagde als de afstand 
groter werd en niet sneller reed dan 80 km/uur. 

 

Tabel 1 Condities (10 r itten) in het exper iment 

Rit Verkeer ADAS Lengte 
Invoegstrook 

Voor- en 
achterligger 

A Alleen personenauto’s Nee Normaal Nee 
B Alleen personenauto’s Ja Normaal Nee 
C Mix (“Huidige situatie” ) Nee Normaal Nee 
D Mix (“Huidige situatie” ) Ja Normaal Nee 
E Colonne Vrachtverkeer Nee Normaal Nee 
F Colonne Vrachtverkeer Ja Normaal Nee 
G Colonne Vrachtverkeer Nee Kort Nee 
H Colonne Vrachtverkeer Nee Verlengd Nee 
J Colonne Vrachtverkeer Nee Normaal Ja 
K Colonne Vrachtverkeer Nee Kort Ja 
Niet alle factoren werden in combinatie getest. In Tabel 1 is weergegeven welke variabelen in 
combinatie gemanipuleerd zijn. 
 
Vanzelfsprekend was de volgorde van de condities (ritten) over proefpersonen gebalanceerd, 
met uitzondering van de meest belastende rit, rit K, die altijd als laatste werd uitgevoerd. De 
volgende vergelijkingen op hoofdeffecten zijn te maken: 
- effect van groep (leeftijd, tussen-proefpersoonfactor) 
- effect van ADAS (rit A,C,E versus B,D,F, binnen-proefpersoonfactor) 
- effect van verkeer (rit A,B versus C,D versus E,F, binnen-proefpersoonfactor) 
- effect van invoegstrooklengte (rit E vs. G, en E vs. H, binnen-proefpersoonfactor) 
- effect van verhoogde tijdsdruk (rit E vs J, binnen-proefpersoonfactor; de vergelijking G-K is 
vanwege de vaste volgorde, buiten beschouwing gelaten bij deze vergelijking) 
- Zoals gemeld, als “extra”  is een 10e conditie toegevoegd waar de tijdsdruk maximaal is, een 
korte invoegstrook in combinatie met een trage voorligger, zonder ADAS ondersteuning. 
- Interactie met ‘groep’  is bij alle binnen-proefpersoon factoren onderwerp van onderzoek. 
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Metingen- prestatiematen 

 
Figuur  1. De in- en uitvoegmanoeuvre uitgevoerd tijdens iedere r it, opgesplitst in 5 delen (a-e). Ook is 
aangegeven op welke delen welke var iabelen bepaald zij n 

Tijdens het rijden op de oprit, tot manoeuvre a., was de snelheid van de (vracht)auto op de 
hoofdrijbaan gekoppeld aan de rijsnelheid van de simulatorauto. Als de simulatorauto 
versnelde, dan versnelde de (vracht)auto op de hoofdrijbaan ook. Doel was dat de deelnemer 
altijd naast een (vracht)auto op de hoofdrijbaan kwam te rijden. Zodra de twee naast elkaar 
reden, wat dus op het punt waar invoegstrook en hoofdrijbaan bij elkaar kwamen altijd het 
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geval was, werden de twee snelheden ontkoppeld, en kreeg het voertuig op de hoofdrijbaan 
een nieuwe doelsnelheid. Vrachtauto’s vertraagden/versnelden dan op natuurlijke wijze naar 
80 km/uur, personenauto’s naar 120 km/uur. Nadeel van deze koppeling is dat vrachtauto’s 
soms harder reden dan toegestaan (met als inperking een maximum van 130 km/uur, 
overigens ook een minimum van 50 km/uur), voordeel is dat alle deelnemers in exact dezelfde 
verkeerssituatie belanden, namelijk een voertuig naast hen waarbij besloten moest worden te 
versnellen en voor de auto in te voegen, of te vertragen, en achter het voertuig op de 
hoofdrijbaan in te voegen.  
De focus van het onderzoek lag op het in- en uitvoegen. Bij het invoegen zijn tijdens het 
rijden op de invoegstrook (manoeuvre a in Figuur 1) gemiddelde en SD van de rijsnelheid 
bepaald evenals gemiddelde en SD in laterale positie (SDLP, een maat voor “slingeren” ). De 
locatie van strookwissel (van invoegstrook naar hoofdrijbaan) is nauwkeurig bepaald. Direct 
na de invoegmanoeuvre (manoeuvre b) is op de rechterrijstrook de snelheid en minimum 
Time-To-Collision (TTC, Van der Horst, 1990) en de minimum volgtijd (Time-HeadWay, 
THW) bepaald. Deze laatste maten vertellen iets over hoe kritiek de invoegmanoeuvre is 
geweest. Volgtijden onder de 0.7 seconden zijn kritiek omdat de reactietijd groter is 
(Brookhuis et al., 2003). TTC waarden onder de 4 seconden worden oncomfortabel genoemd 
(zie bijvoorbeeld Van der Horst, 1991), waarden onder de 1,5 seconden zijn gevaarlijk. Bij 
TTC wordt de afstand tot de voorligger niet alleen gerelateerd aan de eigen rijsnelheid (dat is 
volgtijd, afstand / eigen rijsnelheid), maar ook aan de rijsnelheid van de voorligger. Als deze 
versnelt wordt de TTC oneindig. 
Bij het uitvoegen is bepaald op welke locatie (hoe ver verwijderd van de afrit) de chauffeur 
naar de rechterrijstrook is gegaan (manoeuvre d), en hoe dicht (wederom het minimum van de 
TTC en THW) men voorliggers is genaderd bij deze strookwissel. Voertuigparameters zijn 
niet geanalyseerd bij het rijden op de linkerrijstrook tussen op- en afrit (manoeuvre c), 
evenmin bij het daadwerkelijke uitvoegen (manoeuvre e).  
 
Metingen- zelfrapportage maten 
 
Na de proefrit uitgevoerd in de eerste sessie werden algemene gegevens verzameld 
betreffende rijervaring, leeftijd, en snelweggebruik. Ook werd de voormeting van de ADAS 
acceptatieschaal (Van der Laan et al., 1997) voltooid. Aan deelnemers werd gevraagd een 
systeem dat het invoegen op de autosnelweg makkelijker maakt, te beoordelen op de negen 
items van de schaal. De uiteindelijke acceptatieschaal bestaat uit een score die (verwacht) nut, 
en een score die (verwachte) aangenaamheid van het systeem weergeeft. 
 
Direct na afloop van iedere rit zijn de volgende oordelen gevraagd: 
a. BSMI, Inspanningsoordeel in- en uitvoegmanoeuvre op de Beoordelingsschaal Mentale 
Inspanning (bereik: 0-150, Zijlstra, 1993)  
b. Oordeel “zekerheid’  tijdens de in-, en uitvoegmanoeuvre (bereik: 0-100, continue schaal) 
c. Oordeel ervaren risico in- en uitvoeg manoeuvre (bereik: 0-100, continue schaal) 
d. Oordeel rijkwaliteit hele rit (bereik: 0-100, continue schaal) 
 
Aan het eind van het experiment zijn vragen gesteld over: 
e. Ervaring met en acceptatie van de ADAS (acceptatie nameting, Van der Laan et al., 1997) 
f. Vragen over vermijdingsgedrag (vermijding vrachtverkeer, invoegstroken, drukte, files, en 
autosnelwegen) 
g. Oordeel verlengde invoegstrook 
 
Metingen-observatie 
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Tijdens het experiment is door de proefleiders geobserveerd of men voor of achter de 
vrachtauto invoegde. In de condities met ADAS is genoteerd of, en zoja, waar een “verhoog 
uw snelheid!”  boodschap was gegeven door het systeem. 
Tenslotte 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 
 
Vijfendertig mensen hebben deelgenomen aan de eerste sessie. Twee ouderen gaven te 
kennen dat ze erg opzagen tegen een anderhalf uur durend experiment in de rijsimulator, en 
zijn daarom niet uitgenodigd voor de tweede sessie. In totaal hebben uiteindelijk 33 mensen 
deelgenomen aan de tweede sessie, 17 jongeren (gemiddelde leeftijd 29.5 jaar, SD 4.7, bereik 
24-39) en 16 ouderen (gemiddelde leeftijd 70.3 jaar, SD 4.9, bereik 64-81). De groep jongere 
deelnemers bestond uit 13 mannen en vier vrouwen. In de groep oudere deelnemers zaten 
twee vrouwen.  
De jongeren gaven aan per jaar gemiddeld 14.000 kilometer te rijden, ook de ouderen waren 
ervaren bestuurders (Lang et al., 2006) met ruim 10.000 afgelegde kilometers per jaar. Het 
ingeschatte totaal aantal gereden kilometers was voor de ouderen 733.000, voor de jongeren 
160.000. Ouderen gaven aan gemiddeld meer uren per week op de snelweg door te brengen 
dan jongeren, 6.4 uur (SD 6.4) versus 3.5 uur (SD 3.2), maar de grote spreiding in deze tijd bij 
de ouderen geeft aan dat de verschillen tussen deelnemers groot waren. De jongere groep was 
gemiddeld bijna 10 jaar in bezit van een rijbewijs, de groep ouderen 47 jaar. 
 
Metingen – Prestatiematen 
De rit is op te delen in de volgende manoeuvres (zie Figuur 1):  
a. 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. Ook de locatie waar de invoegstrook werd verlaten en werd 
gewisseld naar de hoofdrijbaan is bepaald. 

b. Vervolgens is op de rechter rijstrook ingevoegd. Bepaald zijn 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 berekend ten 
opzichte van het voorliggende voertuig. 

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

 
 
Voertuigparameters op de invoegstrook (manoeuvre a) 
 
snelheid 
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Figuur  2. Gemiddelde r ij snelheid (en SE, Standard Error , aangegeven als er ror  bar ) op de invoegstrook, 
r ijdend naast de hoofdr ijbaan, per  verkeersconditie 
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Figuur  3. Gemiddelde r ij snelheid (en SE, Standard Error , aangegeven als er ror  bar ) op de invoegstrook, 
r ijdend naast de hoofdr ijbaan, opgesplitst naar  ADAS (Aanspor ingsysteem) aan of afwezig 
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Ouderen rijden significant langzamer dan jongeren (Figuur 2, de statistische resultaten staan 
in de bijlage). Ook is een hoofdeffect gevonden van de aanwezigheid van vrachtverkeer (men 
rijdt langzamer dan in de conditie met alleen personenauto’s), en een hoofdeffect van 
toegenomen hoeveelheid vrachtverkeer. De aanwezigheid van een ADAS leidde tot een 
significant hogere invoegsnelheid (Figuur 3), en hogere spreiding in invoegsnelheid (Figuur 
5). Let wel, de conditie waar de ADAS aanstond is vergeleken met de conditie zonder ADAS, 
onafhankelijk van het feit of het systeem een waarschuwing heeft laten horen. 
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Figuur  4. Gemiddelde r ij snelheid op de invoegstrook, r ij dend naast de hoofdr ijbaan. In alle condities reed 
een colonne vrachtverkeer  op de hoofdr ijbaan. Kor t/Ver lengd: kor te (150 m) of ver lengde (450 m) 
invoegstrook. De trage voor ligger  bleef met een snelheid van 80 km/uur  r ijden. Kor t + TV, idem, met 
kor te invoegstrook (altijd laatste conditie) 

Een hoofdeffect van leeftijd op invoegsnelheid werd niet alleen gevonden in de baseline-
colonne conditie, maar ook in de verschillende andere condities met een colonne aan 
vrachtverkeer (Figuur 4), ouderen voegen met lagere snelheid in. Het effect van een verlengde 
invoegstrook is marginaal significant, de trend is wel om met een hogere rijsnelheid in te 
voegen. Natuurlijk heeft de traag rijdende voorligger invloed op de invoegsnelheid, immers, 
het was onmogelijk om harder dan 80 km/uur te rijden. De gemiddelde snelheid was voor 
ouderen vrij laag in deze conditie, nog geen 50 km/uur. De variatie in rijsnelheid was juist erg 
hoog in deze conditie (Figuur 6). 
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Figuur  5. SD Snelheid op de invoegstrook, per  ADAS conditie 
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Figuur  6. SD Rijsnelheid, op de invoegstrook 
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Laterale Positie 
 

Invoegstrook: Gemiddelde Laterale Positie
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Figuur  7. Gemiddelde laterale positie (in meters) op de invoegstrook. 0 = precies in het midden, + rechts 
van het midden van de invoegstrook (verder  weg van de hoofdr ijbaan), – links van het midden 

De gemiddelde laterale positie ligt in de conditie met (veel) vrachtverkeer verder van de 
hoofdrijbaan (Figuur 7), met uitzondering van de mix conditie bij de jongeren. De interactie 
met groep is significant, vooral bij ouderen vindt deze verschuiving plaats. Op slingergedrag, 
SDLP, zijn geen effecten gevonden. 
In Figuur 8 is het effect op laterale positie op de korte invoegstrook zichtbaar, men rijdt meer 
links (eigenlijk minder rechts, want nog steeds links van het midden). De traag rijdende 
voorligger had een soortgelijk effect op gemiddelde laterale positie keuze. Bij de ouderen is 
de spreiding tussen proefpersonen in die conditie erg groot. 
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Figuur  8. Gemiddelde laterale positie op de invoegstrook: 0 = precies in het midden, + rechts van het 
midden van de invoegstrook (verder  weg van de hoofdr ijbaan), – links van het midden [NB, de conditie 
met zowel een kor te invoegstrook als een traag r ijdende voor ligger  is, omdat dit altijd de laatste conditie 
was en er  dus volgorde-effecten kunnen optreden, niet getoetst.] 

 
 
Locatie waar is ingevoegd (van de invoegstrook naar de hoofdrijbaan). 
 
De invoegstrook had in de condities afgebeeld in Figuur 9 de standaard lengte van 300 meter. 
Weergegeven is waar de deelnemers de invoegstrook verlieten en op de rechter rijstrook van 
de hoofdrijbaan gingen rijden. Eén hoofdeffect is gevonden, met ADAS voegden deelnemers 
later in. In Figuur 10 zijn de condities weergegeven waar de invoegstrook korter was (150 m), 
of verlengd (450 m), en waar een auto met 80 km/uur voor de deelnemer bleef rijden. Hier 
zijn, met uitzondering van een groepseffect, alle hoofdeffecten significant: op een korte 
invoegstrook voegt men eerder in, op de verlengde strook ongeveer 40 meter later. De trage 
voorligger zorgde ervoor dat veel eerder naar de hoofdrijbaan werd gewisseld. 
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Invoegstrook: Invoeglocatie
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Figuur  9. Gemiddelde locatie waar  is ingevoegd met en zonder  ADAS (onafhankelij k van meldingen); de 
invoegstrook had een lengte van 300 meter  
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Figuur  10. Gemiddelde locatie waar  is ingevoegd; de standaard invoegstrook had een lengte van 300 
meter , de kor te invoegstrook 150 meter , de ver lengde 450 meter  
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Voertuigparameters direct na het invoegen (manoeuvre b) 
 
Direct nadat men de invoegstrook heeft verlaten is het snelheidsverschil tussen de twee 
groepen nog steeds aanwezig, ouderen voegen met lagere rijsnelheid in (Figuur 11). In de 
conditie met een colonne vrachtverkeer wordt met de laagste rijsnelheid ingevoegd. De 
snelheidstoename in de ADAS conditie is weliswaar gering, maar wel statistisch significant 
(Figuur 12). 
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Figuur  11. Gemiddelde r ij snelheid (+SE) direct na het invoegen per  verkeersconditie 

Bij de condities afgebeeld in Figuur 13 is weer het groepseffect zichtbaar. Verder verschilt 
alleen de rijsnelheid bij de traag rijdende voorligger van de baseline. 
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Na het invoegen: Gemiddelde snelheid
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Figuur  12. Gemiddelde r ij snelheid direct na het invoegen per  ADAS conditie 
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Figuur  13. Gemiddelde r ij snelheid (+SE) direct na het invoegen per  invoegstrook/voor ligger  conditie 
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Na het invoegen: SD snelheid
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Figuur  14. Gemiddelde SD r ij snelheid (+SE) direct na het invoegen per  verkeers conditie 
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Figuur  15. Gemiddelde SD r ij snelheid (+SE) direct na het invoegen per  invoegstrook/voor ligger conditie  

 
De spreiding in rijsnelheid direct na het invoegen is alleen groter in de condities met 
vrachtverkeer, vergeleken met de conditie met alleen personenauto’s (Figuur 14). De 
toegenomen spreiding op de verlengde invoegstrook is marginaal significant verschillend van 
de baseline (Figuur 15). 
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Na het invoegen: minimale volgtijd
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Figuur  16. Gemiddelde volgtijd in seconden (+SE) direct na het invoegen per  verkeersconditie 

Minimum volgtijden direct na het invoegen verschillen tussen de verschillende 
verkeerscondities, gemiddeld de laagste (meest kritieke) waarde worden gevonden in de 
conditie met veel vrachtverkeer. Minimum volgtijd na het invoegen vanaf een verkorte, of 
verlengde invoegstrook, of de aanwezigheid van een voorligger op de invoegstrook  
verschilden niet significant per conditie (Figuur 17). Vooral de ouderen vertonen een constant 
patroon over condities. Alle gemeten minima zijn erg klein. 
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Figuur  17. Gemiddelde volgtijd in seconden (+SE) direct na het invoegen per  invoegstrook/voor ligger  
conditie 
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Na het invoegen: minimum TTC
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Figuur  18. Gemiddelde Time-To-Collision in seconden (+SE) direct na het invoegen per  verkeersconditie 
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Figuur  19. Gemiddelde Time-To-Collision in seconden (+SE) direct na het invoegen per  
invoegstrook/voor ligger  conditie 

Effecten op TTC (Time to Collision, Figuur 18 en Figuur 19) zijn vergelijkbaar met de 
gevonden effecten op volgtijd. 
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Ongevallen 
 
Vier ongevallen hebben zich voorgedaan tijdens de in totaal 330 ritten. Alle ongevallen waren 
botsingen met een voorligger direct na het invoegen. De ongevallen kwamen even vaak voor 
bij jongeren als bij ouderen. 
 
Opdeling naar relatieve invoeglocatie 
 
Rijsnelheid en volgtijd/TTC zijn ook bekeken opgesplitst naar invoeggedrag ten opzichte van 
het voertuig op de hoofdrijbaan: voor of achter de (vracht)auto, die bij het begin van de 
invoegstrook naast hen reed. Omdat in slechts drie condities de verdeling voor:achter de 
(vracht)auto ingevoegd enigszins gelijk was, worden slechts die drie condities verder 
weergegeven. In andere condities voegde de deelnemers bijvoorbeeld slechts twee maal 
achter het voertuig op de hoofdrijbaan in (zie ook Figuur 35 en verder). De drie geselecteerde 
condities zijn: 
- Colonne Vrachtverkeer (rit E) 
- Colonne vrachtverkeer met kans op ADAS meldingen  (rit F) 
- Verlengde invoegstrook (rit H) 
 
In Figuur 20 zijn de gemiddelde rijsnelheden direct na invoegen weergegeven. Opvallend is 
de lage rijsnelheid bij ouderen bij het invoegen voor de vrachtauto in de Colonne 
Vrachtverkeerconditie (echter, de snelheiden van de twee voertuigen was in het begin 
gekoppeld, dus de vrachtauto reed ook traag). Verder is het meestal zo dat, volgens 
verwachting, met lagere snelheid achter het voertuig op de hoofdrijbaan wordt ingevoegd.  
In Figuur 21 is de variatie in rijsnelheid direct na het invoegen weergegeven. Deze is meestal 
bij het invoegen achter de (vracht)auto iets groter, met uitzondering van de jongeren op de 
verlengde invoegstrook, daar is de spreiding het grootst. Uit Figuur 20 blijkt niet dat deze 
groep extreem veel vaart heeft gemaakt. 
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Figuur  20.  Gemiddelde r ij snelheid naar  locatie van invoegen t.o.v. de vrachtauto op de hoofdr ijbaan 
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Figuur  21. Spreiding in r ij snelheid direct na het invoegen opgesplitst naar  relatieve invoeglocatie en groep 

In Figuur 22 is de gemiddelde minimale volgtijd weergegeven. In veel van de condities 
werden lage waarden gemeten, onafhankelijk van de locatie van invoegen. In de verlengde 
invoegstrookconditie werden relatief vaker grote (veiliger) minimale volgtijden gevonden. 
Minimale TTC liet eenzelfde beeld zien. 
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Figuur  22. Gemiddelde minimum volgtijd direct na het invoegen opgesplitst naar  relatieve invoeglocatie 
en groep 
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Uitvoegen (Manoeuvre d) 
 
De gemiddelde rijsnelheid na het wisselen van rijstrook voor het uitvoegen was significant 
lager in de conditie met veel vrachtverkeer (Figuur 23). Oudere deelnemers reden (nog steeds) 
langzamer dan de groep jongeren. De jongeren reden het hardst in de mixed (huidige) 
conditie, bij ouderen neemt de rijsnelheid af met een toename in vrachtverkeer 
(personenauto’s -> mix -> vrachtverkeer colonne). Op de spreiding in rijsnelheid zijn geen 
effecten gevonden. Effecten van ADAS (het aansporingsysteem bij het invoegen) en de 
verschillende lengtes invoegstroken, doen er vanzelfsprekend niet toe bij het uitvoegen, 
vandaar dat deze ritten niet zijn weergegeven. 
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Figuur  23. Gemiddelde snelheid na de r ij strookwissel voor  het uitvoegen. 

Minima van de volgtijd en TTC geven iets weer over veiligheidsmarges, en hoe kritiek de 
uitgevoerde manoeuvre is geweest. De groepen deelnemers verschilden niet op deze maten, 
maar de drie verkeersintensiteiten hadden wel een effect, maar alleen op minimum volgtijd. 
Het laagste minimum werd bereikt in de conditie met alleen personenauto’s (!), de Colonne 
Vrachtverkeerconditie nam een middenpositie in (Figuur 23, 25).  
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Figuur  24. Gemiddelde minimale volgtijd na de r ij strookwissel voor  het uitvoegen. 
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Figuur  25. Gemiddelde minimale time-to-colission na de r ij strookwissel voor  het uitvoegen 
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Tenslotte de locatie waar van rijstrook is gewisseld (Figuur 26); oudere deelnemers gingen 
significant eerder op de rechter rijstrook rijden, zo’n 200 tot 400 meter eerder dan de groep 
jongere deelnemers. Tussen condities is geen verschil gevonden. 
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Figuur  26. Locatie (in meters tot de uitvoegstrook) waar  de bestuurders van de linker  naar  de rechter  
r ij strook gingen, voor  het uitvoegen 
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Zelfrapportage 
 
Na afloop van iedere rit gaven de deelnemers een oordeel over de geleverde mentale 
inspanning. In Figuur 27 zijn deze waarden grafisch weergegeven voor de drie 
verkeerssituaties. Opvallend is het effect van groep, ouderen scoren lager op de schaal dan de 
jongeren. Daarnaast is er een hoofdeffect van de drie verkeerscondities; de ritten met veel 
vrachtverkeer werden als het meest inspanning vereisend beoordeeld. De verschillende 
invoegstrooklengtes, en de aan- of afwezigheid van een voorligger hadden geen effect op 
gerapporteerde inspanning (Figuur 28) vergeleken met de baseline, de “colonne 
vrachtverkeer”  conditie (rit E). Het verschil in oordeel (van de jongere deelnemers) tsuuen 
korte en verlengde invoegstrook springt echter wel in het oog. 
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Figuur  27. Gemiddelde scores op de BeoordelingsSchaal Mentale Inspanning BSMI 
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Figuur  28. Gemiddelde scores op de BeoordelingsSchaal Mentale Inspanning BSMI voor  de verschillende 
invoegstroken, en voor  de aan-/afwezigheid van een traag r ijdende voor ligger 

In Figuur 29 is het ervaren risico weergegeven. Deelnemers scoorden op een schaal van 0 
(geen risico) tot 100 (veel risico). De (geringe) toename van de “Mix”-situatie naar een 
colonne vrachtverkeer is statistich significant, net als het groepsverschil. Net als op de 
inspanningslijst scoren ouderen hier lager. De verschillende invoegstroken en ook de trage 
voorligger verschilden niet van de baseline, colonne vrachtverkeer conditie. 
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Figuur  29. Ervaren r isicoscores in de dr ie verkeerscondities, per  groep. 
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Na iedere rit gaven de deelnemers ook aan op een soortgelijke schaal als de risico schaal, hoe 
veel zelfvertrouwen ze hadden gehad tijdens het invoegen (een zekerheidsscore).  

Invoegen: Zekerheidsscore 
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Figuur  30. Score " zelfver trouwen/zekerheid"  bij  het invoegen, 100 = hoog zekerheidsgevoel 

Het patroon (Figuur 30) is vergelijkbaar met de risicoscores, de meeste zekerheid in de 
personenauto conditie, het minst in de colonne vrachtverkeer conditie. Ouderen scoren hoger. 
In Figuur 31 is te zien dat deelnemers in de conditie met ADAS een iets lagere 
zekerheidsscore geven.  
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Invoegen: Zekerheidsscore
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Figuur  31. Zekerheidsscore per  groep en ADAS conditie 

De zekerheidsscores van de deelnemers verschillen niet in de condities met een korte of 
langere invoegstrook, of in de conditie met een voor- en achterligger. 
  
 
Uitvoegen 
 
Aan de deelnemers was nadrukkelijk gevraagd om de manoeuvre van de linker naar de 
rechterrijstrook voor het uitvoegen te beoordelen. Effecten van Groep, en Verkeer, zijn hier 
gevonden, en vergeleken met de ouderen neemt voor jongeren de inspanning significant toe in 
de vrachtverkeercolonne conditie (Figuur 32). Voor het ervaren risico (Figuur 33) is naast het 
groepseffect (ouderen ervaren minder risico) alleen een effect van toename in vrachtverkeer 
gevonden, dus het verschil “Mix”-“Colonne Vrachtverkeer” . 
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Uitvoegen: Inspanningsscore (BSMI)
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Figuur  32. Oordeel inspanning over  de dr ie verkeerscondities bij  de r ij strookwissel voorafgaand aan het 
uivoegen 

 

Uitvoegen: Risicoscore 
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Figuur  33 Ervaren r isico bij  de r ij strookwissel voorafgaand aan het uitvoegen 

 
Oordeel hele rit 
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Oordeel Rijkwaliteit 
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Figuur  34. Oordeel r ij kwaliteit hele r it. 

 
Na iedere rit gaven de deelnemers aan hoe ze vonden dat ze hadden gereden. Als ze vonden 
dat ze normaal hadden gereden kwam de score overeen met 50. Deelnemers vonden dat ze 
met toenemend vrachtverkeer minder goed reden (Figuur 34). Ook het zelf-oordeel over ritten 
met (mogelijk!) ADAS meldingen was iets lager (Figuur 35). 
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Figuur  35. Oordeel r ij kwaliteit hele r it 
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ADAS effecten 
 
Tijdens drie van de tien ritten kon een ADAS melding (“verhoog uw snelheid”) getriggerd 
worden. Deze melding werd alleen gegeven als men 400 voor het begin van de invoegstrook 
langzamer dan 80 km/h reed en/of men 100 meter voor het begin van de invoegstrook 
langzamer dan 90 km/h reed. Maximaal werden twee meldingen per rit gegeven, maar als de 
rijsnelheid boven genoemde grenswaarde lag, werden er helemaal geen meldingen gegeven. 
In Tabel 2 is te zien dat in het ADAS systeem bij de jongeren in 4% van de ritten heeft 
gewaarschuwd, en bij de ouderen in bijna 40% van de ritten. 

Tabel 2. Aantal ADAS r itten met daadwerkelij k ADAS meldingen 

 Verkeersconditie 
ADAS 
Melding 

Personen 
auto’s Mix 

Colonne 
Vrachtverkeer Totaal 

Totaal 7 x 5 x 9 x 21 x 

Jong 0 x 1 x 1 x 2 x 

Oud 7 x 4 x 8 x 19 x 

% ritten totaal 21.2 15.2 27.3 21.2 

% ritten jong 0.0 5.9 5.9 3.9 

% ritten oud 43.8 25.0 50.0 39.6 
 
Uit Tabel 3 is te lezen de melding iets vaker 100 meter dan 400 meter voor de invoegstrook te 
horen was, en dat de melding slechts twee maal op beide momenten kwam. Opvallend is het 
veel voorkomen van de 100 m melding in de rit met een colonne vrachtverkeer. In Tabel 4 is 
weergegeven of de ADAS meldingen, die in drie ritten gegeven konden worden, telkens aan 
dezelfde bestuurders gegeven werden. Met andere woorden, kregen de bestuurders zowel in 
de personenautoconditie, als de huidige mix, als in de colonne vrachtwagen conditie een 
melding? Het blijkt dat zeven deelnemers in minstens twee ritten een melding kregen, vier 
deelnemers kregen maar één melding. 
 

Tabel 3. Locatie waar  is gewaarschuwd 

Locatie ADAS 
melding 

Personen 
auto’s Mix 

Colonne 
Vrachtverkeer Totaal 

400m 3 x 4 x 1 x 8 x 
100m 3 x 1 x 7 x 11 x 
400 + 100 m 1 x 0 x 1 x 2 x 
Totaal 7 x 5 x 9 x 21 x 

 

Tabel 4. Herhaalde meldingen bij  dezelfde deelnemer  

In hoeveel van de drie ritten was een ADAS melding te horen? 
Aantal ritten met ADAS melding 1 2 3 
Jong 0 1 0 
Oud 4 3 3 

 
Belangrijke vraag is of een ADAS melding effect heeft gehad. Als puur de conditie waar een 
ADAS melding gegeven zou kunnen worden wordt vergeleken met de controle conditie, 
blijken er reeds op snelheid en invoeglocatie significante verschillen te zijn. Om nu te 
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bekijken wat het effect van een daadwerkelijke melding is geweest, zijn verschilscores 
berekend tussen de ADAS condities (rit B,D,F), en de conditie zonder ADAS (rit A,C, E) en 
zijn vervolgens post-hoc (per verkeersconditie) de data in twee groepen verdeeld, mét 
melding, en zonder melding (Tabel 5). Deel A geeft weer hoe groot het effect van meldingen 
is geweest, in deel B is geen melding gegeven en is dus sprake van een herhaling van de 
conditie zonder ADAS. 
 

Tabel 5. Effecten Wel en Geen ADAS melding op voer tuigparameters 

A. ADAS melding gekregen –verschilscores (“ effect” )     

Variabele 
Pers. 
auto’s Mix 

Vrachtwagen 
colonne Alle 

Gemiddelde snelheid 
Invoegstrook  + 2,84 + 4,50 + 16,60 + 9,13 
SD snelheid Invoegstrook – 0,07 + 0,93 + 3,03 + 1,50 
Laterale Positie Invoegstrook + 0,26 – 0,37 – 0,27 – 0,12 
SDLP Invoegstrook – 0,05 + 0,08 – 0,08 – 0,03 
Invoeglocatie Invoegstrook – 8,3 + 51,8 + 56,0 + 33,5 
 
B. Geen ADAS melding gekregen –verschilscores (“ effect”  – NB: geen effect 
verwacht) 

Variabele 
Pers. 
auto’s Mix 

Vrachtwagen 
colonne Alle 

Gemiddelde snelheid 
Invoegstrook + 0.87 + 5.95 + 6.70 + 4.49 
SD snelheid Invoegstrook + 0.09 + 0.53 + 0.81 + 0.47 
Laterale Positie Invoegstrook – 0.06 + 0.02 + 0.04 0.00 
SDLP Invoegstrook – 0.01 – 0.05 – 0.05 – 0.04 
Invoeglocatie Invoegstrook –5.5 + 6.6 + 24.2 + 8.0 
 
 
Uit Tabel 5 blijkt dat ook de mensen die géén ADAS aansporingmelding hebben gehad, 
harder zijn gaan rijden, vergeleken met de controleconditie. De snelheidstoename van de 
mensen die wel een melding hebben gehad is echter wel twee keer zo groot. Voornamelijk in 
de personenauto en vrachtautocolonne condities is de toename veel groter. Ook lijkt men, met 
uitzondering van de conditie met alleen personenauto’s, zo’n 50 meter later in te voegen. 
 
Relatieve invoeglocatie 
 
Er is niet alleen gekeken naar de locatie waar men de invoegstrook heeft verlaten en op de 
hoofdrijbaan is gaan rijden, maar ook naar de relatieve invoeglocatie, relatief ten opzichte van 
de (vracht)auto die in eerste instantie naast hen reed op de hoofdrijbaan. In totaal is in 56.1 % 
van de ritten voor de (vracht)auto ingevoegd. Jongeren hebben dit in totaal iets vaker gedaan 
dan ouderen (57.6% vs. 54.4%), maar grote verschillen tussen de twee groepen zijn er niet.  
 
Opvallend is dat in de condities met veel vrachtverkeer (Figuur 35) vaker achter de vrachtauto 
is ingevoegd, vooral als de invoegstrook kort was (Figuur 36). Bij een verlengde invoegstrook 
wordt vaker voor de vrachtauto ingevoegd. 
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Figuur  35. relatieve invoeglocatie per  verkeersconditie 
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Figuur  36. Relatieve invoeglocatie invoegstrook 

Ook ADAS lijkt een gering effect te hebben op invoeglocatie, zie Figuur 37. 
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Figuur  37. Relatieve invoeglocatie/ ADAS 

Tenslotte heeft men met de trage voorligger vaak achter de vrachtauto ingevoegd (Figuur 38). 
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Figuur  38. Relatieve invoeglocatie, condities met en zonder  een traag r ijdende voor ligger  

 
 
Gemiste afslagen 
 
In totaal is bij acht van de 330 ritten de afslag gemist. Jong en oud hebben even vaak een 
afslag gemist. Opvallend is zeker dat zeven van de acht gemiste ritten plaats vonden in de 
condities met aanwezigheid van een colonne vrachtverkeer. Dus 7/8 van de gemiste afslagen 
vond in 2/3 van de ritten plaats (er waren immers meer ritten met een colonne vrachtverkeer). 
In Tabel 6 is het percentage gemiste afslagen per verkeersconditie en groep weergegeven. 
 

Tabel 6. Percentage gemiste afslagen per  conditie 

 Groep  
Verkeersconditie Jong Oud Totaal 
Personenauto’s 2.9 0.0 1.5 
Mix 0.0 0.0 0.0 
Colonne vrachtverkeer  2.9 4.2 3.5 
Totaal 2.4 2.5 2.4 
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Psychofysiologie 
 
Ook de hartslaganalyses spitsen zich toe op de in- en uitvoegmanoeuvres, de rijstrookwissel. 
Met behulp van het programma CARSPAN zijn profielen van hartslag en hartslagvariabiliteit 
(in het 0.07 – 0.14 Hz frequentiedomein) berekend in een tijdvenster van 30 seconden, waarna 
het venster 10 seconden opschoof. Zo ontstaat een lopend gemiddelde. In Figuur 39 is het 
verloop van de harstlag weergegeven, vooafgegaan door de voorrustmeting, met aan het eind 
de narustmeting. deze rustwaarden liggen, zoals verwacht, lager dan de waarden tijdens de rit. 
Duidelijk zichtbaar, bij beide groepen, is de toename in hartslag tijdens het invoegen. Bij het 
uitvoegen (de rijstrookwissel voorafgaand daaraan), is deze hartslagversnelling alleen bij de 
jongere deelnemers waarneembaar. Overduidelijk is dat de hartslag gemiddeld lager is voor 
oudere deelnemers. Dit is een normaal effect (zie bijvoorbeeld De Waard et al., 1999). 
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Figuur  39. Overall gemiddelde har tslag voor  de twee groepen, gedurende voorrust (voor), het invoegen, 
uitvoegen, en narust (na). 
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Figuur  40. Har tslagvar iabiliteit (0.10 Hz component). Ln-getransformeerd, gedurende voorrust, het 
invoegen, uitvoegen, en narust 
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In Figuur 40 is de harslagvariabiliteit in de zogenaamde midden- of bloeddrukband (Mulder, 
1992) weergegeven. Hier treden duidelijke verschillen op tussen de twee groepen. Een 
afname van variabiliteit (een indicatie voor toegenomen mentale inspanning) is zichtbaar bij 
de jongere deelnemers bij het moment van rijstrookwissel (bij zowel in- als uitvoegen). Bij 
oudere deelnemers is dit patroon veel diffuser. Ook opmerkelijk bij de oudere deelnemers zijn 
de lagere waarden tijdens de rust. Normaal gesproken, en bij de groep jongere deelnemers 
wordt dit ook gevonden, liggen deze waarden hoger tijdens ontspanning.  
 
Effecten van de verschillende condities (ADAS, lengte invoegstrook, toename verkeer) op 
hartslagmaten tijdens de in- en uitvoegmanoevre beperkten zich tot het verloop van de 
hartslagvariabelen rondom deze manoevres, én een (groot) verschil tussen de twee 
leeftijdscategorieën. Toch zijn Figuur 41 en Figuur 42 ter illustratie wel interessant (deze 
ritten zijn statistisch niet getoetst omdat Rit K altijd de laatste rit was). Rit K kan op twee 
manieren als ‘ inspannender’  worden opgevat dan Rit E. Ten eerste beperkte de aanwezigheid 
van een voor- en achterligger de bewegingsvrijheid van de deelnemer, men kon niet op 
dezelfde manier acceleren om voor de vrachtauto uit te komen als in Rit E. In combinatie met 
de verkorte invoegstrook in Rit K levert dit een hogere werkdruk op. De manier waarop de 
hartslagvariabelen zich gedragen reflecteert de in de literatuur heersende opvatting dat met 
name hartslagvariabiliteit beïnvloedt wordt door inspanning geleverd door een deelnemer 
(Boucsein en Backs, 2000). Dat wil zeggen; een lagere hartslagvariabiliteit betekent meer 
inspanning. Het verloop in de tijd van de hartlag rondom het invoegmoment is tijdens Rit K 
vrijwel identiek aan Rit E (figuur 41), maar precies tijdens het invoegen maakt de 
hartslagvariabiliteit tijdens Rit K neemt de variabiliteit behoorlijk af (in tegenstelling tot Rit 
E: figuur 42).Omdat Rit K de laatste rit was ligt de gemiddelde hartslag in Figuur 41 lager, 
een bekend effect van time-on-task op hartslag. Interessanter is de hartslagvariabiliteit, die bij 
de meest belastende rit (korte invoegstrook, trage voorligger) vanaf het moment van invoegen 
lager ligt (Figuur 42). 
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Figuur  41. Gemiddelde har tslag in r it E (normale invoegstrook, geen voor ligger) en de aller laatste r it, r it 
K , kor te invoegstrook en een voor ligger . 
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Figuur  42. Gemiddelde har tslagvar iabiliteit in r it E (normale invoegstrook, geen voor ligger) en de 
aller laatste r it, r it K , kor te invoegstrook en een voor ligger . 
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Vragenlijsten 
 
Vermijdingsgedrag locaties/situaties 
 
In Tabel 7 is weergegeven hoe frequent de deelnemers zeggen bepaalde autosnelwegsituaties 
te vermijden. Er zijn amper verschillen tussen de groepen, behalve dat jongeren iets vaker 
wegen met hoge filekans zeggen te vermijden. Verder is veel vrachtverkeer, een korte 
invoegstrook, en in iets mindere mate drukte op de weg, voor de meeste deelnemers geen 
reden om een locatie te mijden. De toekomstverwachtingen, Tabel 8, laten eenzelfde beeld 
zien. 

Tabel 7. Percentage deelnemers dat een autosnelweg mijdt om verschillende redenen 

Frequentie 
vermijden weg 

 Nooit Zelden Af en 
toe 

Vaak Heel 
Vaak 

� 2 
(groepseffect) 

Signif. 

Veel 
vrachtverkeer 

Jong 94 0 6 0 0 
3.9 NS 

 Oud 81 13 0 0 6 
Korte 
Invoegstrook 

Jong 100 0 0 0 0 
3.5 NS 

 Oud 81 9 9 0 0 
Erg druk op de 
weg 

Jong 41 35 6 6 12 
7.8 NS 

 Oud 69 6 6 19 0 
Grote kans op 
file 

Jong 0 29 29 29 12 
8.2 0.084 

 Oud 38 25 13 19 6 
Autosnelweg 
ongeacht situatie  

Jong 53 41 0 6 0 
4.8 NS 

 Oud 69 25 6 0 0 

Tabel 8. Percentage deelnemers dat het waarschijnlij k acht dat ze om aangegeven redenenen een 
autosnelweg zullen gaan vermijden 

Reden om 
snelweg te 
gaan 
vermijden  

 Heel 
Onwaar-
schijnlijk 

Onwaar-
schijnlijk 

Noch 
Onwaar-
schijnlijk 
noch Waar-
schijnlijk 

Waar-
schijnlijk 

Heel 
Waar-
schijnlijk 

� 2 
(groeps-
effect) 

Signif. 

Veel 
vrachtverkeer 

Jong 53 24 18 6 0 
4.0 NS 

 Oud 56 25 0 19 0 
Korte 
Invoegstrook 

Jong 82 18 0 0 0 
3.0 NS 

 Oud 81 12 6 0 0 
Erg druk op de 
weg 

Jong 29 29 12 12 18 
3.5 NS 

 Oud 50 19 6 19 6 
Grote kans op 
file 

Jong 0 18 18 47 18 
9.2 0.056 

 Oud 25 31 25 13 6 
Autosnelweg 
ongeacht 
situatie  

Jong 59 35 0 6 0 
3.1 NS 

 Oud 75 19 0 6 0 
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Oordeel verlengde invoegstrook 
 
Zowel de jongere als de oudere automobilist is positief over de verlengde invoegstrook. Op de 
vraag hoe de invoegmanoevre vergeleken met een normale invoegstrook was verlopen 
oordeelde men met een gemiddelde score van 70.9 op een schaal van 0 (“veel moeilijker” ) tot 
100 (“veel makkelijker” ). Er is geen verschil in dit oordeel tussen de twee groepen gevonden. 
 
Acceptatie ADAS 
 
Voorafgaand aan het experiment, en na afloop, is het ADAS, het aansporingssysteem, 
geëvalueerd met behulp van een standaard acceptatieschaal (Van der Laan et al., 1997). 
Vooraf is het systeem omschreven als een systeem dat het invoegen makkelijker maakt. Na 
afloop hebben alleen de mensen die in minstens één van de ADAS ritten een aansporing 
hadden ontvangen de lijst ingevuld. Dat aantal was erg beperkt, slechts twee jongeren (12%) 
en acht ouderen (50%). Eén voormetingslijst van een oudere deelnemer was niet compleet, 
waardoor het totaal aantal ingevulde voormeting lijsten op 32 kwam. 
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Figuur  43. Acceptatie van het aanspor ingssysteem (ADAS) op twee dimensies, een nuttigheidsdimensie 
(Usefulness) en een affective dimensie (Satisfying). Metingen zijn als volgt weergegeven; voormetingen 
gesloten symbolen, nametingen open symbolen, rond = jongeren, vierkant = ouderen (Njong, voormeting = 17, 
Noud voormeting = 15, Njong, nameting = 2, Noud nameting = 8, het schaalbereik is –2 tot +2) 

 
Vooraf verwachtten alle deelnemers een enigszins nuttig systeem (positieve score rond 0.5), 
het oordeel over plezierigheid verschilt, bij de jongeren is dat neutraal/licht negatief, bij 
ouderen is het licht positief. Na afloop zijn de ouderen positiever over het systeem, vooral het 
nut van het systeem wordt hoger gewaardeerd. Aangezien de nameting bij jongeren op 
gegevens van slechts twee deelnemers berust moet aan de negatieve verschuiving niet al te 
veel waarde worden gehecht, als is er wel een trend in het voor- versus nameting x groeps 
effect. 



Discussie 
 
In het huidige onderzoek is gekeken naar de effecten van hoeveelheid (vracht)verkeer en 
omstandigheden op de invoegstrook op het invoegen en uitvoegen. Met omstandigheden 
wordt de invoegstrook lengte en aanwezigheid van een traag rijdende voorligger en 
achterligger bedoeld. Daarnaast zijn twee groepen autobestuurders vergeleken, jongere en 
oudere verkeersdeelnemers, allen ervaren. 
 
Effecten van verkeer op de hoofdrijbaan 
Meer vrachtverkeer op de hoofdrijbaan leidt tot een lagere invoegssnelheid, en lagere 
minimum volgtijden direct na het invoegen. Opvallend was de lage invoegssnelheid van 
ouderen indien voor de vrachtauto werd ingevoegd. Dit zou in de praktijk tot kritieke 
volgtijden van de vrachtauto kunnen leiden. Van belang hierbij is wel de koppeling van 
rijsnelheid van het voertuig op de hoofdrijbaan aan de simulatorauto, het verklaart de soms 
erg lage invoegsnelheid van ouderen. In de werkelijkheid kan een snelheidsverschil tussen 
invoeger en verkeer op de hoofdrijbaan problemen vergroten. Mogelijk stellen de ouderen, die 
met lagere snelheid invoegen, het verkeer op de hoofdrijbaan voor problemen en kan dit een 
negatief effect hebben op veiligheid en doorstroming. Dit is echter in de huidige studie niet 
onderzocht.  
De deelnemers vonden de conditie met veel vrachtverkeer het meest inspannend, meest 
risicovol, en voelden zich ook iets onzekerder in die situatie.  
 
ADAS 
In de ADAS conditie kregen deelnemers een aansporing om te versnellen als ze op de 
invoegstrook langzaam reden. Het idee hierachter is dat de invoegmanoeuvre soepeler veloopt 
als de invoeger voldoende snelheid heeft, immers, de manoeuvre kan bij gelijke rijsnelheid 
voltooid worden met een kleinere tussenruimte. 
De oudere deelnemers kregen veel vaker een ADAS melding. Men trok zich ook iets aan van 
de melding, de gemiddelde rijsnelheid ging omhoog, en men voegde later in. Dit effect is 
mogelijk vooral veroorzaakt door een aantal oudere deelnemers die zich heel veel aantrokken 
van de meldingen. Tijdens de experimentuitvoering is ook de indruk ontstaan dat veel 
ouderen verrast werden door de melding en het (daarom) soms niet verstonden. Deze ouderen 
hadden zich mogelijk meer aangetrokken van de melding indien ze voorbereid waren geweest 
op de mogelijkheid van meldingen.  
Het “ (zelfver)zekerheidsoordeel”  lag lager in de condities met ADAS, mogelijk werden de 
meldingen toch enigszins als een tik op de vingers ervaren. Acceptatie van het systeem was 
goed, ouderen die meldingen hadden gekregen waren naar afloop positiever over het nut van 
het systeem dan ze vooraf inschatten. Ondanks de effectiviteit is het gebruikte systeem toch te 
eenvoudig. Dit bleek vooral uit observatie van gedrag, een aansporing geven alleen gebaseerd 
op rijsnelheid is niet altijd verstandig, in enkele gevallen was de verkeerssituatie op de 
hoofdrijbaan complexer en ware het verstandiger geweest niet  te versnellen. Een toekomstig 
systeem zou drukte en rijsnelheid op de hoofdrijbaan in ogenschouw moeten nemen. Ook het 
gedrag van voorliggers is van belang, iemand aansporen te versnellen terwijl dat door een 
langzaam rijdende voorligger niet mogelijk is, is ongeloofwaardig en niet verstandig. 
Overigens was in het huidige experiment om die reden het systeem uitgezet bij de laatste rit. 
 
Invoegstrooklengte, trage voorligger 
Effecten van de korte invoegstrook waren beperkt. Natuurlijk werd eerder ingevoegd, maar de 
conditie werd niet als risicovoller of meer inspannend ervaren. Ook voertuigparameters als 
rijsnelheid verschilden niet met een standaard invoegstrook. Wellicht heeft het geholpen dat, 
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in tegenstelling tot de praktijk, het bord “korte invoegstrook”  vroeg gepresenteerd werd, zodat 
deelnemers tijdig konden anticiperen en versnellen. 
Er zijn wel effecten van de verlengde invoegstrook gevonden. Een hogere rijsnelheid, en een 
(veiliger) grotere minimum volgtijd na het invoegen. Ook werd later ingevoegd, de extra 
ruimte werd (in ieder geval deels) benut. Men oordeelde ook dat de invoegmanoevre soepeler 
was verlopen op de verlengde strook, in vergelijking met de standaard invoegstrook. 
Tenslotte het effect van een irritant traag rijdende voorligger. Hier waren de effecten weer 
beperkt, men was gedwongen om met lagere snelheid in te voegen wat ook gebeurde. Op de 
invoegstrook reed men ook dichter bij de hoofdrijbaan, alsof men meer zicht wenste op het 
verkeer voor. 
 
Uitvoegen 
De uitvoegmanoeuvre verliep meestal zonder problemen. Ouderen gingen iets eerder naar de 
rechter rijstrook terug, beide groepen reden het langst op de linker strook door als er alleen 
maar personenauto’s aanwezig waren. Ook was de rijsnelheid in de conditie met een colonne 
vrachtverkeer het laagst. De zelfgerapporteerde inspanning en risico waren wederom het 
hoogst in deze conditie. Tenslotte werd ook in deze conditie met een colonne vrachtverkeer –
volgens verwachting– het vaakst een afrit gemist. 
 
Piekbelasting 
Uit het ECG kwam duidelijk een piek in mentale inspanning naar voren bij de rijstrookwissel, 
zowel bij in- als uitvoegen. Effecten van verkeersconditie werden niet gevonden, evenmin 
waren er aanwijzingen voor overbelasting zoals op basis van het vorige onderzoek (De Waard 
et al., 2007) gevreesd. 
 
Groepsverschillen 
Het meest opvallend zijn de verschillen in rijsnelheid tussen de twee groepen; ouderen voegen 
met lagere rijsnelheid in. Vandaar ook dat zij het vaakst ADAS meldingen hebben gekregen. 
De lagere snelheid komt overeen met de verwachting dat oudere bestuurders meer tijd 
creëeren voor het nemen van beslissingen. Het is al vermeld, maar de snelheid van het verkeer 
op de hoofdrijbaan was tot het begin van de invoegstrook gekoppeld aan de simulatorauto, 
waardoor snelheidsverschillen, en negatieve effecten daarvan, in dit onderzoek beperkt 
bleven.  
De minimale volgtijd was bij ouderen meestal lager, maar de TTC hoger. Blijkbaar zitten 
ouderen dichter op hun voorligger, maar synchroniseren hun snelheid beter.  De absolute 
volgtijd waarden moeten echter niet te strikt geïnterpreteerd worden. Welsiswaar zijn ze op 
correcte wijze berekend, uit eerder onderzoek is gebleken dat waarden gemeten in de 
simulator niet één op één vertaald kunnen worden naar de praktijk (De Waard et al., 1997). 
De relatieve verschillen echter, de verschillen tussen condities, komen echter wel overeen met 
verschuivingen zoals die in de praktijk gevonden worden. Overigens lijken in de praktijk ook 
volgtijden onder de 1 seconde niet uitzonderlijk te zijn. Rijkswaterstaat (2006) rapporteert 
over 2005 dat 10% volgtijden onder de 0.5 seconden ligt, en 27% tussen 0.5-1.0 seconden. 
 
Interpretatie van de resultaten van de ouderen wordt gecompliceerd door twee factoren. 
Allereerst de zelfrapportage; ouderen scoren op geleverde inspanning en risico over de 
verschillende condities heel vlak, en lager, dan de groep jongeren. Uit de literatuur is bekend 
dat ouderen hun rijgedrag kunnen overschatten, ook al zijn er aanwijzingen voor afgenomen 
vaardigheden (Freund et al., 2005). Ten opzichte van jonge bestuurders schatten zij ook hun 
rijvaardigheid hoger in (Groeger & Brown, 1989). Ook bij het huidige onderzoek bestaat, op 
basis van observatie van gedrag en waargenomen zuchten, de verdenking dat dit gebeurd is. 
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Het lijkt er op dat de ouderen niet wensten te onderkennen dat de situatie belastend was. Ook 
is het mogelijk dat ze vooral anderen in het verkeer belasten (bijvoorbeeld door hun lagere 
rijsnelheid), en niet zichzelf. Dergelijke ‘hinder’ , of netter geformuleerd, gedwongen 
aanpassingen in gedrag van andere verkeersdeelnemers, zouden in de toekomst expliciet 
onderzocht kunnen worden. 
De andere complicerende factor bij de interpretatie van de resultaten is dat het vatenstelsel 
van ouderen minder flexibel is, en fysiologische reacties veranderen (zie bijvoorbeeld Uchino 
et al., 2005). De lage variabiliteit tijdens de rustmetingen bij ouderen blijft echter opvallend. 
Of dit puur aan fysiologische veroudering is te wijten, is niet duidelijk, over dit onderwerp is 
nog weinig bekend in de literatuur.  
Gevolg is echter wel dat relatief meer waarde gehecht moet worden aan het vertoonde 
rijgedrag, en aan de observatie van gedrag.   
Tenslotte, de groep oudere deelnemers waren ervaren bestuurders die nog steeds veel 
autoreden (> 3000 km/jaar). Hierdoor is een optimale vergelijking te maken tussen jongeren 
en ouderen, en kunnen gevonden effecten niet toegeschreven worden aan een verschil in 
ervaring. Echter, uit ongevalsstatistieken is gebleken dat met name ouderen die minder dan 
3000 km/jaar rijden een grotere ongevalskans hebben (Langford et al., 2006). Het is zeer wel 
mogelijk dat deze groep slechter zou hebben gepresteerd.  
Toekomstig onderzoek zou zich kunnen richten op deze minder ervaren weggebruiker. 
Daarnaast zou het zeer interessant zijn om te zien hoe de invoegmanoeuvre verloopt als de 
rijsnelheden van deelnemer en verkeer op de hoofdrijbaan niet gekoppeld zijn, en de 
vrachtauto’s dus 80 km/uur rijden. Tenslotte zou het experiment vanuit een ander prespectief 
kunnen worden uitgevoerd, namelijk het perspectief van de bestuurder van een voertuig op de 
hoofdrijbaan. Hoe reageert deze op een traag invoegende auto?  
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Conclusies 
 
De gevonden verschillen bij het in- en uitvoegen op de autosnelweg tussen de groep jongere 
en oudere deelnemers zijn erg beperkt. Het belangrijkste verschil is dat ouderen minder hard 
rijden, bij het invoegen, en bij het uitvoegen. In de condities met veel vrachtverkeer worden 
de laagste minimale volgtijden gemeten (0.6 s.), en wordt door allen de hoogste mentale 
inspanning en het meest ervaren risico gerapporteerd. Het ADAS aansporingsysteem 
verhoogde de gemiddelde rijsnelheid. Niet iedereen kreeg meldingen, ouderen kregen vaker 
een aansporing dan jongeren, in 19 ritten versus twee ritten voor de jongeren. 
Van de korte invoegstrook werd eerder ingevoegd. Uit de data van dit onderzoek blijkt deze 
strook niet tot kritieke situaties te leiden, noch in de zin van kritieke voertuigparameters, noch 
in gerapporteerde inspanning. De traag rijdende voorligger leidde vanzelfsprekend wel tot een 
lagere invoegsnelheid (men kon immers niet harder), en men reed op de invoegstrook iets 
meer links, maar ondanks het feit dat erg korte volgtijden werden gemeten direct na het 
invoegen, werden deze korte tijden vooral bij de jongere deelnemers gemeten, en verschillen 
deze niet significant van de controle conditie, een 300 meter lange invoegstrook met veel 
vrachtverkeer op de hoofdrijbaan. De verlengde invoegstrook werd goed benut, men maakte 
meer vaart, voegde later in, en beoordeelde de manoeuvre ook als ‘makkelijker verlopen’ . 
Het uitvoegen, dat wil zeggen de manoeuvre die vooraf gaat aan het uitvoegen, de 
rijstrookwissel van de linker- naar rechter strook, verloopt zonder veel problemen. 
Veiligheidsmarges zoals weergegeven door minimale volgtijd en TTC (Time-To-Collision) 
zijn juist in de condities met alleen personenautoverkeer het laagst. Ouderen gaan wel 
gemiddeld 300 meter eerder naar de rechter rijstrook dan jongeren, een indicatie dat zij zich 
wellicht iets meer zorgen maken dat ze de uitrit zullen missen, of dat ze niet meer zouden 
kunnen uitvoegen. Een (deels) effectieve compenserende maatregel, want nog steeds hebben 
ouderen meer afslagen gemist. 
Opmerkelijk is dat de inspanningsscore van ouderen overall lager ligt dan die van jongere 
deelnemers. Dit verschijnsel is vaker waargenomen, ouderen vinden zichzelf betere 
bestuurders.  
Uit de psychofysiologie, de hartslaganalyses, bleek een duidelijke inspanningspiek bij het 
invoegen, en bij het uitvoegen, altijd op het moment van de rijstrookwissel. Verschillen tussen 
verkeerscondities zijn niet gevonden, en ook geen interactie met groep.  
 
Specifieke onderzoeksvragen waren: 
 
1. Is invoegen problematischer voor ouderen dan voor jongeren, en zijn voor hen extra 

problemen te verwachten in de toekomst als het percentage vrachtverkeer fors groeit? 
 
Ouderen voegen met lagere rijsnelheid in. Dit kan tot problemen leiden als de rijsnelheid 
op de hoofdrijbaan hoog is. Echter, met een colonne vrachtverkeer op de rechter rijstrook 
zal de gemiddelde rijsnelheid op die strook afnemen, waardoor het snelheidsverschil 
geringer wordt. 
Ouderen én jongeren geven in de zelfrapportage aan dat ze het invoegen met veel 
vrachtverkeer inspannender vinden.  
 

2. Reduceert een ADAS aansporingsysteem eventuele problemen? 
 

De gemiddelde rijsnelheid neemt toe in condities met een ADAS melding. Ook wordt een 
groter deel van de invoegstrook benut, deelnemers voegden later in. Echter, het criterium 
waarop de melding nu gebaseerd was, alleen rijsnelheid, is te eenvoudig. De 
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verkeerssituatie op de hoofdrijbaan kan complex zijn, en versnellen is niet altijd de beste 
strategie om makkelijk in te kunnen voegen. Met name de 2e aansporing leidde soms tot 
een invoegmanoeuvre voor de vrachtauto die nog maar net op de invoegstrook voltooid 
kon worden. Wellicht is in die condities achter de vrachtauto invoegen een vloeiender 
manoeuvre. Alles in ogenschouw nemend is het gevonden effect van meldingen echter 
hoopgevend.  
 

3. Reduceert een verlengde invoegstrook eventuele problemen? 
 

Op de verlengde invoegstrook werd door ouderen gemiddeld 37 meter, en door jongeren 
gemiddeld 48 meter later ingevoegd. Een deel van de 150 extra meters werd dus wel 
degenlijk benut. Ook de gemiddelde rijsnelheid waarmee werd ingevoegd lag hoger op de 
verlengde strook, en minimum volgtijd was ook hoger. Helaas waren deze twee effecten 
vooral aanwezig bij de jongere deelnemers. Tenslotte werd vaker vóór de vrachtauto 
ingevoegd op deze invoegstrook. Op de korte invoegstrook werd eerder ingevoegd. Er 
bestond weliswaar de mogelijkheid om door te rijden op de vluchtstrook, maar dat deden 
de deelnemers niet. Ze voegden in de condities met een invoegstrook van 150 meter 
eerder in, en met lagere rijsnelheid. De gemeten veiligheidsmarges (TTC en volgtijd) 
weken echter niet af van de baselineconditie. 
Het bord verlengde/korte invoegstrook was in dit onderzoek niet op de wettelijk 
voorgeschreven plek geplaatst, maar 150 meter voor het begin van de invoegstrook. Het 
idee hierachter was dat vroegtijdig informeren over wat de weggebruiker te wachten staat 
anticiperen makkelijker maakt. Het bord kan op de huidige voorgeschreven positie 
eenvoudig over het hoofd gezien worden omdat de weggebruiker op dat moment bezig is 
om een geschikte invoeg-tussenruimte te vinden. Bovendien is op die locatie uit de 
belijning ook wel waar te nemen dat de invoegstrook kort is. 
 

4. Zullen bestuurders in de toekomst bij toenemend vrachtverkeer bepaalde locaties mijden? 
 

Op basis van zelfrapportage is dit niet te verwachten, in ieder geval geen verschuiving ten 
opzichte van de opgave waarin vandaag de dag locaties gemeden worden. Files wenst men 
vooral te vermijden. 
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Bij lage -- Statistiek 
 

Joining the traffic                   

           

a. dr iving on the acceleration lane– Traffic &  ADAS                 

           
 Significant effects ( �  < 0.05) are displayed bold        
           

 Speed Control                  
     Univariate           

  Multivariate     
Mean 
Speed   

SD 
Speed   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 
 Group (G) 0.607 0.001 0.378       
       Traffic (T): 1.062 <0.001 0.515       
   HGV presence (T-Pr)    16.0 <0.001 0.341 1.66 ns 0.051 
   HGV increase (T-In)    18.8 <0.001 0.378 2.88 ns 0.085 
 ADAS (A) 0.423 0.005 0.297 7.01 0.013 0.184 5.43 0.026 0.149 
 G x T 0.296 ns 0.228       
 G x T-Pr          
 G x T-In          
 G x A 0.144 ns 0.126       
 T x A 0.260 ns 0.206       
 G x T x A 0.009 ns 0.008       
           
 Lateral Position Control                  
     Univariate           

  Multivariate     

Mean 
Lateral 
position   

SD 
Lateral 
Position   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 

 Group (G) 0.117 ns 0.105       
       Traffic (T): 0.289 ns 0.224       
   HGV presence (T-Pr)    4.11 0.051 0.117 1.09 ns 0.034 
   HGV increase (T-In)    4.64 0.039 0.130 <1 ns 0.005 
 ADAS (A) 0.116 ns 0.104       
 G x T 0.419 0.038 0.295       
 G x T-Pr    7.49 0.010 0.195 2.37 ns 0.071 
 G x T-In    <1 ns 0.028 <1 ns 0.014 
 G x A 0.067 ns 0.063       
 T x A 0.020 ns 0.020       
 G x T x A 0.080 ns 0.074       
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   Location Lane Change 
 Univariate     

 

Mean 
Lateral 
position   

Effect F(1,31) Sig. � 2 

Group <1 ns 0.027 
  HGV presence (T-Pr) 2.62 ns 0.078 
  HGV increase (T-In) <1 ns 0.002 
ADAS (A) 4.55 0.041 0.128 
G x T-Pr 3.01 ns 0.089 
G x T-In 1.63 ns 0.050 
G x A 2.30 ns 0.069 
G x T-Pr x A <1 ns 0.002 
G x T-In x A 1.77 ns 0.054 

 
a. dr iving on the acceleration lane– lane length, slow lead car                 

 Significant effects ( �  < 0.05) are displayed bold        
           

 Speed Control                  
     Univariate           

  Multivariate     
Mean 
Speed   

SD 
Speed   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 
 Group (G) 0.238 0.041 0.192       
   ShortLane (S): 0.097 ns 0.089 1.86 ns 0.057 2.12 ns 0.064 
   S x G 0.112 ns 0.101 3.00 0.093 0.088 <1 ns 0.000 
 Group (G) 0.155 ns 0.134       
   Extended Lane (E) 0.138 ns 0.121 4.13 0.051 0.121 <1 ns 0.000 
   E x G 0.019 ns 0.019 <1 ns 0.014 <1 ns 0.005 
 Group 0.903 <0.001 0.474       
   Lead Car (L) 1.162 <0.001 0.618 41.54 <0.001 0.573 11.32 0.002 0.267 
   L x G 0.233 0.043 0.189 2.21 ns 0.066 5.45 0.026 0.150 
           
 Lateral Position Control                  
     Univariate           

  Multivariate     

Mean 
Lateral 
position   

SD 
Lateral 
Position   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 

 Group (G) 0.151 ns 0.131       
   ShortLane (S): 0.258 0.023 0.222 8.81 0.006 0.221 <1 ns 0.000 
   S x G 0.076 ns 0.071 <1 ns 0.017 1.76 ns 0.054 
 Group (G) 0.128 ns 0.114       
   Extended Lane (E) 0.041 ns 0.039 <1 ns 0.007 1.02 ns 0.033 
   E x G 0.108 ns 0.097 <1 ns 0.003 3.11 0.088 0.094 
 Group 0.076 ns 0.071       
   Lead Car (L) 0.403 0.006 0.287 11.80 0.002 0.276 1.99 ns 0.060 
   L x G 0.140 ns 0.123 3.19 0.084 0.093 1.86 ns 0.057 
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 Location Lane Change     

  Univariate     

  

Mean 
Lateral 
position   

 Effect F(1,31) Sig. � 2 

   ShortLane (S): 15.52 <0.001 0.334 
   S x Group 3.22 0.082 0.94 
     
   Extended Lane (E) 8.31 0.007 0.217 
   E x Group <1 ns 0.013 
     
   Lead Car (L) 5.21 0.029 0.144 
   L x Group 1.54 ns 0.047 
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b. completing the merge to the r ight hand lane– Traffic &  
ADAS 
                

           
 Significant effects ( �  < 0.05) are displayed bold        
           

 Speed Control                  
     Univariate           

  Multivariate     Mean Speed   
SD 
Speed   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 
 Group (G) 0.395 0.007 0.283       
       Traffic (T): 1.657 <0.001 0.624       
   HGV presence (T-Pr)    17.45 <0.001 0.360 6.80 0.014 0.180 
   HGV increase (T-In)    25.27 <0.001 0.449 <1 ns 0.000 
 ADAS (A) 0.298 0.020 0.229 2.66 ns 0.079 2.02 ns 0.061 
 G x T 0.321 0.090 0.243       
 G x T-Pr    <1 ns 0.000 3.15 0.086 0.092 
 G x T-In    2.41 ns 0.072 2.27 ns 0.068 
 G x A 0.018 ns 0.018       
 T x A 0.242 ns 0.195       
 G x T x A 0.138 ns 0.121       
           

 
  THW           
       
  Time headway   
 Effect F(1,31) Sig. � 2 

 Group (G) <1 ns 0.002 
       Traffic (T): 24.9 <0.001 0.446 
   HGV presence (T-Pr) 8.73 0.006 0.220 
   HGV increase (T-In) 46.95 <0.001 0.602 
 ADAS (A) <1 ns 0.001 
 G x T-Pr <1 ns 0.004 
 G x T-In <1 ns 0.016 
 G x A <1 ns 0.000 
 T-Pr x A <1 ns 0.013 
 T-In x A 3.12 0.087 0.091 
 G x T-Pr x A <1 ns 0.020 
 G x T-In x A <1 ns 0.000 
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  TTC           
       

  
Time to 
collision   

 Effect F(1,11) Sig. � 2 

 Group (G)    
       Traffic (T): 13.96 0.002 0.756 
   HGV presence (T-Pr) 11.20 0.007 0.528 
   HGV increase (T-In) 10.22 0.010 0.505 
 ADAS (A) <1 ns 0.061 
 G x T-Pr <1 ns 0.086 
 G x T-In <1 ns 0.029 
 G x A 1.07 ns 0.097 
 T-Pr x A 1.63 ns 0.140 
 T-In x A <1 ns 0.005 
 G x T-Pr x A <1 ns 0.006 
 G x T-In x A <1 ns 0.059 

 
b. Completing the merge on the r ight hand lane– lane length, slow lead car       

 Significant effects ( �  < 0.05) are displayed bold        
           

 Speed Control                  
     Univariate           

  Multivariate     
Mean 
Speed   

SD 
Speed   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,31)1 Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 
 Group (G) 0.233 0.043 0.189       
   ShortLane (S): 0.114 ns 0.102 1.78 ns 0.054 2.87 ns 0.085 
   S x G 0.051 ns 0.048 1.55 ns 0.048 <1 ns 0.003 
 Group (G) 0.148 ns 0.129       
   Extended Lane (E) 0.205 0.067 0.170 <1 ns 0.003 3.30 0.079 0.099 
   E x G 0.040 ns 0.038 <1 ns 0.024 <1 ns 0.000 
 Group 0.332 0.014 0.249       
   Lead Car (L) 1.047 <0.001 0.511 31.92 <0.001 0.507 <1 ns 0.025 
   L x G 0.015 ns 0.015 <1 ns 0.015 <1 ns 0.000 
           

 

                                                 
1 F(1,30) for Extended lane 
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 Time headway THW      
  THW   
 Effect F(1,31)2 Sig. � 2 

 Group (G)    
   ShortLane (S): <1 ns 0.003 
   S x G <1 ns 0.011 
 Group (G)    
   Extended Lane (E) 1.19 ns 0.038 
   E x G <1 ns 0.029 
 Group    
   Lead Car (L) <1 ns 0.015 
   L x G 1.45 ns 0.045 

 
 
 Time headway TTC      
  THW   
 Effect F Sig. � 2 

 Group (G) <1 ns 0.058 
   ShortLane (S): F(1,24) < 1 ns 0.000 
   S x G F(1,24) < 1 ns 0.000 
 Group (G)    
   Extended Lane (E) F(1,27) < 1 ns 0.013 
   E x G F(1,27) < 1 ns 0.002 
 Group    
   Lead Car (L) F(1,24) < 1 ns 0.005 
   L x G F(1,24) < 1 ns 0.001 

 

                                                 
2 F(1,30) for Extended lane 
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d. exiting traffic, from left  to r ight hand lane– Traffic only 
 [also evaluated with ADAS, but ADAS has no function 
during exiting/is a repeated measure]               

           
 Significant effects ( �  < 0.05) are displayed bold        
           

 Speed Control                  
     Univariate           

  Multivariate     
Mean 
Speed   

SD 
Speed   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 
 Group (G) 0.412 0.006 0.292       
       Traffic (T): 2.220 <0.001 0.689       
   HGV presence (T-Pr)    30.37 <0.001 0.492 <1 ns 0.015 
   HGV increase (T-In)    56.17 <0.001 0.644 3.74 0.062 0.108 
 ADAS (A) 0.020 ns 0.020       
 G x T 0.659 0.005 0.397       
 G x T-Pr    7.05 0.012 0.185 <1 ns 0.019 
 G x T-In    6.81 0.014 0.180 <1 ns 0.028 
 G x A 0.193 ns 0.162       
 T x A 0.131 ns 0.116       
 G x T x A 0.124 ns 0.111       
           

           
         
           

 Safety Margins (Time headway; TTC)                  
     Univariate           

  Multivariate     
min. time 
headway   

min. 
TTC   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 F(1,31) Sig. � 2 
 Group (G) 0.048 ns 0.046       
       Traffic (T): 2.045 <0.001 0.672       
   HGV presence (T-Pr)    41.9 <0.001 0.575 1.16 ns 0.036 
   HGV increase (T-In)    8.27 0.007 0.211 2.72 ns 0.081 
 ADAS (A) 0.211 0.056 0.174       
 G x T 0.093 ns 0.045       
 G x T-Pr    1.38 ns 0.043 <1 ns 0.006 
 G x T-In    3.19 0.084 0.093 <1 ns 0.016 
 G x A <1 ns 0.028       
 T x A 0.266 ns 0.210       
 G x T x A 0.064 ns 0.060       
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   Location Lane Change 
 Univariate     

 

Mean 
Lateral 
position   

Effect F(1,31) Sig. � 2 

Group 13.8 0.001 0.308 
  HGV presence (T-Pr) 4.26 0.047 0.121 
  HGV increase (T-In) 2.82 0.103 0.083 
ADAS (A) <1 ns 0.000 
G x T-Pr 1.26 ns 0.039 
G x T-In <1 ns 0.028 
G x A 1.55 ns 0.048 
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Self-reports 
 

   a. dr iving on the acceleration lane– RSME Traffic, ADAS 
 Univariate     
 RSME   
Effect F(1,31) Sig. � 2 

Group 6.66 0.015 0.177 
  HGV presence (T-Pr) 11.95 0.002 0.278 
  HGV increase (T-In) 9.62 0.004 0.237 
ADAS (A) <1 ns 0.024 
G x T-Pr <1 ns 0.003 
G x T-In <1 ns 0.006 
G x A <1 ns 0.008 
G x T-Pr x A 1.45 ns 0.045 
G x T-In x A <1 ns 0.001 

 
 

 a. dr iving on the acceleration lane– RSME lane length etc     
  Univariate     
  RSME   
 Effect F(1,31) Sig. � 2 

   ShortLane (S): 1.17 ns 0.036 
   S x Group <1 ns 0.000 
     
   Extended Lane (E) <1 ns 0.026 
   E x Group <1 ns 0.013 
     
   Lead Car (L) <1 ns 0.000 
   L x Group <1 ns 0.000 
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   d. exiting traffic, from left  to r ight hand lane– RSME Traffic only 
 [also evaluated with ADAS, but ADAS has no function during exiting] 
 Univariate     
 RSME   
Effect F(1,31) Sig. � 2 

Group 4.248 0.048 0.121 
  HGV presence (T-Pr) 8.57 0.006 0.217 
  HGV increase (T-In) 9.62 0.004 0.237 
ADAS (A) [herhaling] 2.05 ns 0.062 
G x T-Pr 3.17 0.085 0.093 
G x T-In 7.59 0.010 0.197 
G x A <1 ns 0.008 
G x T-Pr x A <1 ns 0.001 
G x T-In x A <1 ns 0.021 

 

 
d. exiting traffic, from left  to r ight hand lane – RSME lane length etc 
[geen effect verwacht, immers, manipulatie bij/van de invoegstrook]     

  Univariate     
  RSME   
 Effect F(1,31) Sig. � 2 

   ShortLane (S): <1 ns 0.007 
   S x Group <1 ns 0.015 
     
   Extended Lane (E) <1 ns 0.016 
   E x Group <1 ns 0.000 
     
   Lead Car (L) 6.17 0.019 0.166 
   L x Group 3.04 0.091 0.089 
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   a. dr iving on the acceleration lane– Risk Traffic, ADAS 
 Univariate     
 Risk   
Effect F(1,31) Sig. � 2 

Group 5.077 0.031 0.141 
  HGV presence (T-Pr) 9.63 0.004 0.237 
  HGV increase (T-In) 3.07 0.089 0.090 
ADAS (A) <1 ns 0.003 
G x T-Pr <1 ns 0.008 
G x T-In <1 ns 0.002 
G x A <1 ns 0.016 
G x T-Pr x A 4.13 0.051 0.118 
G x T-In x A <1 ns 0.014 

 
 

 a. dr iving on the acceleration lane– Risk lane length etc     
  Univariate     
  Risk   
 Effect F(1,31) Sig. � 2 

   ShortLane (S): <1 ns 0.015 
   S x Group <1 ns 0.003 
     
   Extended Lane (E) <1 ns 0.000 
   E x Group <1 ns 0.004 
     
   Lead Car (L) <1 ns 0.012 
   L x Group <1 ns 0.018 
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   a. dr iving on the acceleration lane– self-confidence (zekerheid)Traffic, ADAS 
 Univariate     
 Risk   
Effect F(1,31) Sig. � 2 

Group 3.51 0.070 0.102 
  HGV presence (T-Pr) 17.0 <0.001 0.355 
  HGV increase (T-In) 6.46 0.013 0.172 
ADAS (A) 5.53 0.025 0.151 
G x T-Pr <1 NS 0.013 
G x T-In <1 NS 0.001 
G x A <1 NS 0.016 
G x T-Pr x A <1 NS 0.015 
G x T-In x A <1 NS 0.000 

 
 

 a. dr iving on the acceleration lane– self-confidence (zekerheid)lane length etc     
  Univariate     
  Risk   
 Effect F(1,31) Sig. � 2 

   ShortLane (S): <1 NS 0.027 
   S x Group <1 NS 0.008 
     
   Extended Lane (E) <1 NS 0.001 
   E x Group <1 NS 0.001 
     
   Lead Car (L) <1 NS 0.011 
   L x Group <1 NS 0.004 
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   d. exiting traffic, from left  to r ight hand lane– Risk Traffic only 
 [also evaluated with ADAS, but ADAS has no function during exiting] 
 Univariate     
 Risk   
Effect F(1,31) Sig. � 2 

Group 1.079 ns 0.034 
  HGV presence (T-Pr) 3.68 0.064 0.106 
  HGV increase (T-In) 5.65 0.024 0.154 
ADAS (A) [herhaling] <1 ns  
G x T-Pr  ns 0.024 
G x T-In 3.51 0.070 0.102 
G x A <1 ns 0.008 
G x T-Pr x A <1 ns 0.011 
G x T-In x A <1 ns 0.002 

 

 
d. exiting traffic, from left  to r ight hand lane – Risk -lane length etc 
[geen effect verwacht, immers, manipulatie bij/van de invoegstrook]     

  Univariate     
  Risk   
 Effect F(1,31) Sig. � 2 

   ShortLane (S): <1 ns 0.024 
   S x Group 1.94 ns 0.059 
     
   Extended Lane (E) <1 ns 0.017 
   E x Group <1 ns 0.001 
     
   Lead Car (L) 4.47 0.043 0.126 
   L x Group <1 ns 0.008 
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   a,b,c,d,e – Rating of Dr iving Quality:  Traffic, ADAS 
 Univariate     
 Risk   
Effect F(1,31) Sig. � 2 

Group 1.38 ns 0.043 
  HGV presence (T-Pr) 18.43 <0.001 0.373 
  HGV increase (T-In) 8.04 0.008 0.206 
ADAS (A) 6.25 0.018 0.168 
G x T-Pr 1.51 ns 0.022 
G x T-In <1 ns 0.004 
G x A <1 ns 0.004 
G x T-Pr x A <1 ns 0.004 
G x T-In x A <1 ns 0.024 

 
 

  a,b,c,d,e – Rating of Dr iving Quality:  lane length etc     
  Univariate     
  Risk   
 Effect F(1,31) Sig. � 2 

   ShortLane (S): 1.44 ns 0.044 
   S x Group 1.67 ns 0.051 
     
   Extended Lane (E) 1.49 ns 0.046 
   E x Group 1.35 ns 0.042 
     
   Lead Car (L) <1 ns 0.018 
   L x Group 1.12 ns 0.035 
     

 
 
 

Acceptance scale (before/after  exper ience) 
Reliability before (N=32) after (N=10)  
Cronbach’s �     
   Usefulness scale 0.89 0.98  
   Satisfying scale 0.92 0.94  
    
Verschil voor-na: F(1,7) = 1.1 NS   
   Voor/na x Groep F(1,7) = 3.7 p=0.095  
Verschil 2 schalen (dimensies) F(1,7) = 10.4 p=0.015  
  Schalen x Groep <1 NS  
    
Groepsverschillen, voormeting    
  Usefulness F(1,30) < 1 NS  
  Satisfying F(1,30) = 1.23 NS  
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Young 
e. Cardiovascular  overall task effects     

 Significant effects ( �  < 0.05) are displayed bold        
           

 Cardio                 
     Univariate           

  Multivariate     HR   HRV   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,16) Sig. � 2 F(1,16) Sig. � 2 

 Task (T) 2.529 <0.001 0.717 21.854 <0.001 0.577 8.443 0.010 0.345 
 

b. Completing the merge on the r ight hand lane – Overall  

 Cardio                 
     Univariate           

  Multivariate     HR   HRV   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,16) Sig. � 2 F(1,16) Sig. � 2 

 Moment of merging (M) 2.472 0.074 0.712 10.572 <0.001 0.398 6.406 0.003 0.286 
   Linear trend    8.504 0.010 0.347 3.256 0.090 0.169 
   Quadratic trend    15.849 <0.001 0.498 10.671 0.005 0.400 

 

b. Completing the merge on the r ight hand lane – Traffic &  ADAS       

 Cardio               
     Univariate           

  Multivariate     
HR   HRV 

  

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,16) Sig. � 2 F(1,16) Sig. � 2 

 Traffic (T): 0.112 ns 0.101 <1 ns 0.011 <1 ns 0.045 
   HGV presence (T-Pr)    <1 ns 0.011 <1 ns 0.006 
   HGV increase (T-In)    <1 ns 0.011 1.277 ns 0.074 
 ADAS (A) 0.048 ns 0.046 <1 ns <0.001 <1 ns 0.044 
 Moment of merging (M) 3.923 0.020 0.797 8.462 0.004 0.346 6.135 0.003 0.277 
 T x A 0.332 ns 0.249 1.301 ns 0.075 <1 ns 0.031 
 T x M 8.362 ns 0.893 <1 ns 0.016 1.206 ns 0.070 
 A x M 1.791 ns 0.642 3.227 0.064 0.168 1.005 ns 0.059 
 T x A x M 29.316 ns 0.967 <1 ns 0.021 2.089 0.091 0.116 

 

b. Completing the merge on the r ight hand lane – lane length, slow lead car        

 Cardio               
     Univariate           

  Multivariate     
HR   HRV 

  

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,16) Sig. � 2 F(1,16) Sig. � 2 

 Lane length (La) 0.243 ns 0.195 <1 ns 0.033 <1 ns 0.006 
   Short-norm lane contrast     1.079 ns 0.063 <1 ns 0.001 
   Long-norm lane contrast     <1 ns 0.002 <1 ns 0.013 
 Moment of merging (M) 3.974 0.019 0.799 6.263 0.013 0.281 1.786 ns 0.100 
 La x M 17.827 ns 0.947 <1 ns 0.033 1.398 ns 0.080 
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 Lead Car (L) 0.568 0.034 0.362 4.803 0.044 0.231 1.372 ns 0.079 
 Moment of merging (M) 1.881 ns 0.653 8.893 0.002 0.357 1.764 ns 0.099 
 L x M 2.105 ns 0.678 2.589 ns 0.139 <1 ns 0.046 

 
 

d. exiting traffic, from left  to r ight hand lane– Overall 

 Cardio                 
     Univariate           

  Multivariate     HR   HRV   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,16) Sig. � 2 F(1,16) Sig. � 2 

 Moment of exiting (E) 3.633 0.025 0.784 9.314 0.003 0.368 1.698 ns 0.096 
   Linear trend    5.617 0.031 0.260 <1 ns 0.003 
   Quadratic trend    34.319 <0.000 0.682 4.780 0.044 0.230 

      

d. exiting traffic, from left  to r ight hand lane – Traffic &  ADAS      

 Cardio                  
     Univariate           

  Multivariate     
HR   HRV 

  

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,16) Sig. � 2 F(1,16) Sig. � 2 

 Traffic (T): 0.481 ns 0.325 2.920 0.069 0.154 <1 ns 0.049 
   HGV presence (T-Pr)    2.309 ns 0.126 1.299 ns 0.075 
   HGV increase (T-In)    3.460 0.081 0.178 <1 ns 0.007 
 ADAS (A) 0.073 ns 0.068 <1 ns 0.004 <1 ns 0.040 
 Moment of exiting (E) 5.063 ns 0.835 9.835 0.002 0.381 1.065 ns 0.062 
 T x A 0.472 ns 0.320 1.364 ns 0.079 1.637 ns 0.093 
 T x E 62.133 ns 0.984 <1 ns 0.047 1.280 ns 0.074 
 A x E 5.063 0.009 0.835 4.616 0.025 0.224 1.301 ns 0.075 
 T x A x E 11.936 ns 0.923 1.264 ns 0.073 <1 ns 0.046 

 
 



 68 

Elderly 
e. Cardiovascular  overall task effects     

 Significant effects ( �  < 0.05) are displayed bold        
           

 Cardio                 
     Univariate           

  Multivariate     HR   HRV   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,14) Sig. � 2 F(1,14) Sig. � 2 

 Task (T) 2.694 <0.001 0.729 12.085 0.004 0.463 18.633 0.001 0.571 
 

b. Completing the merge on the r ight hand lane – Overall  

 Cardio                 
     Univariate           

  Multivariate     HR   HRV   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,14) Sig. � 2 F(1,14) Sig. � 2 

 Moment of merging (M) 8.702 0.007 0.897 22.465 <0.001 0.616 5.894 0.007 0.296 
   Linear trend    20.762 <0.001 0.597 7.333 0.017 0.344 
   Quadratic trend    30.467 <0.001 0.685 2.034 ns 0.127 

 

b. Completing the merge on the r ight hand lane – Traffic &  ADAS       

 Cardio               
     Univariate           

  Multivariate     
HR   HRV 

  

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,14) Sig. � 2 F(1,14) Sig. � 2 

 Traffic (T): 0.999 0.083 0.500 <1 ns 0.052 4.049 0.031 0.224 
   HGV presence (T-Pr)    2.438 ns 0.148 5.927 0.029 0.297 
   HGV increase (T-In)    <1 ns 0.001 1.044 ns 0.069 
 ADAS (A) 0.125 ns 0.111 1.653 ns 0.106 <1 ns <0.001 
 Moment of merging (M) 7.219 0.013 0.878 21.905 <0.001 0.610 4.891 0.011 0.259 
 T x A 0.700 ns 0.412 2.713 0.096 0.162 <1 ns 0.013 
 T x M 0.700 ns 0.412 3.495 0.033 0.200 1.104 ns 0.073 
 A x M 1.842 ns 0.648 <1 ns 0.018 <1 ns 0.009 
 T x A x M 1.842 ns 0.648 0.520 ns 0.036 <1 ns 0.058 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69

 

b. Completing the merge on the r ight hand lane – lane length, slow lead car        

 Cardio               
     Univariate           

  Multivariate     
HR   HRV 

  

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,14) Sig. � 2 F(1,14) Sig. � 2 

 Lane length (La) 0.209 ns 0.173 <1 ns 0.042 <1 ns 0.034 
   Short-norm lane contrast     1.170 ns 0.077 <1 ns 0.051 
   Long-norm lane contrast     <1 ns 0.028 1.122 ns 0.074 
 Moment of merging (M) 44.240 0.000 0.978 20.600 <0.001 0.595 4.238 0.027 0.232 
 La x M .(b) . . 2.581 0.068 0.156 1.668 ns 0.106 
           
 Lead Car (L) 0.370 ns 0.270 <1 ns 0.012 2.167 ns 0.134 
 Moment of merging (M) 11.907 0.003 0.923 15.891 0.001 0.532 3.869 0.037 0.217 
 L x M 2.426 ns 0.708 <1 ns 0.040 <1 ns 0.015 
b Cannot produce multivariate test statistics because of insufficient residual degrees of freedom. 

 
 

d. exiting traffic, from left  to r ight hand lane– Overall 

 Cardio                 
     Univariate           

  Multivariate     HR   HRV   

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,14) Sig. � 2 F(1,14) Sig. � 2 

 Moment of exiting (E) 10.166 0.005 0.910 15.789 <0.001 0.530 7.192 0.002 0.339 
   Linear trend    14.153 0.002 0.503 10.650 0.006 0.432 
   Quadratic trend    22.439 <0.001 0.616 0.106 0.750 0.007 

      

d. exiting traffic, from left  to r ight hand lane – Traffic &  ADAS      

 Cardio                  
     Univariate           

  Multivariate     
HR   HRV 

  

 Effect Hotelling's T Sig. � 2 F(1,14) Sig. � 2 F(1,14) Sig. � 2 

 Traffic (T): 0.204 ns 0.169 <1 ns 0.028 <1 ns 0.026 
   HGV presence (T-Pr)    1.148 ns 0.076 <1 ns 0.045 
   HGV increase (T-In)    <1 ns 0.005 <1 ns <0.001 
 ADAS (A) 0.309 ns 0.236 <1 ns 0.066 3.999 0.065 0.222 
 Moment of exiting (E) 4.301 0.049 0.811 10.199 <0.001 0.421 5.933 0.010 0.298 
 T x A 0.767 ns 0.434 2.003 ns 0.125 1.161 ns 0.077 
 T x E .(b) . . <1 ns 0.057 <1 ns 0.043 
 A x E 2.896 ns 0.743 2.934 0.087 0.173 1.237 ns 0.081 
 T x A x E .(b) . . <1 ns 0.032 <1 ns 0.059 
b Cannot produce multivariate test statistics because of insufficient residual degrees of freedom. 

 
 
 
 


