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Samenvatting 

De laatste jaren is het aantal fietsongevallen in het verkeer minder snel afgenomen dan andere 

verkeersongevallen. Met name kruisingen met een tweerichtingsfietspad vormen een verhoogd 

risico voor ongelukken tussen automobilisten en fietsers. Bij dit soort kruisingen ligt aan één 

kant van de weg een fietspad waar fietsers in beide richtingen fietsen. Het verhoogde risico geldt 

voornamelijk voor de fietsers die in de tegenovergestelde richting van het gemotoriseerd 

verkeer rijden. De belangrijkste oorzaak voor het hoge aantal ongelukken is het kijkgedrag 

van automobilisten. Als een automobilist rechtsaf slaat kijkt hij over het algemeen meer naar 

links dan naar rechts, aangezien hij niet in conflict komt met auto’s die van rechts komen. In 

de betreffende situatie komen er echter wel fietsers van rechts die vaak over het hoofd worden 

gezien (Summala et al, 1996). Het doel van dit experiment is te onderzoeken op welke manier 

het kijkgedrag van automobilisten verbeterd kan worden, zodat er minder ongelukken 

gebeuren op kruisingen met een tweerichtingsfietspad.  

In dit onderzoek is op twee locaties in de stad Groningen het kijkgedrag van 

automobilisten en fietsers geobserveerd en tevens op beide locaties een interventie uitgevoerd. 

Om het kijkgedrag van automobilisten mogelijk te verbeteren is gebruik gemaakt van een 

waarschuwingsbord dat waarschuwt voor fietsers uit beide richtingen. Dit bord is gebruikt in 

een passieve conditie en in een actieve conditie. In de actieve conditie werden er 

knipperlampen rondom het bord handmatig geactiveerd als er een auto de kruising naderde. 

Daarnaast is er gekeken naar de invloed van een drempel op het kijkgedrag van 

automobilisten op een locatie en is het kijkgedrag van fietsers onderzocht.  

 Uit de resultaten blijkt dat het kijkgedrag van automobilisten verbeterde, maar niet 

statistisch significant in de conditie met een passief bord en nog meer in de conditie met een 

knipperend bord ten opzichte van de conditie zonder bord. Wat betreft de invloed van een 

drempel is een tegenovergesteld effect gevonden dan verwacht werd op basis van de theorie. 
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Op de locatie met een drempel werd minder naar rechts gekeken dan op de locatie zonder 

drempel. Ten slotte blijkt uit de resultaten dat de meerderheid van de fietsers weinig de 

zijstraat waar de automobilist vandaan komt als ze een kruispunt oversteken.  
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Abstract 

In the last couple of years the number of bicycle accidents decreased, but not as much as other 

traffic accidents. Especially at crossings with a two-way cylce track there is a high risk for 

accidents between drivers and cyclists. In particular cyclistst cycling in the unexpected 

direction, the opposite direction of the motorized traffic, cause problems. For this type of 

accidents, drivers’ viewing behaviour seems to be important. When drivers turns to the right, 

for them looking to the left is more important than looking to the right, because they can only 

get a conflict with the drivers who come from the left. In that situation however it is possible 

that there will be cyclists coming from the right who will not be seen by the drivers (Summala 

et al, 1996). The purpose of this study is to investigate in which way the viewing behaviour of 

drivers can be improved, so there will be less accidents at intersections with a two-way cycle 

track.  

 In this study, the viewing behaviour of drivers and cyclists was observed at two 

locations in the city of Groningen. Also at those locations a manipulation took place by 

installing a traffic sign that warns drivers for cyclists from both directions. This sign was used 

in two conditions, in a passive condition and in an active condition. In the active condition the 

flashing lights around the sign were manually switched on, whenever a car approached the 

intersection. Beside this warning sign the influence of a speed bump on viewing behaviour 

and viewing behaviour of cyclists was also studied.  

 The results show that the viewing behaviour of drivers improved, but not significantly 

in the condition with a passive sign and even more in the condition with an active sign 

compared to the condition without a warning sign. Regarding the influence of the speed bump 

the results showed an opposite effect than expected on base of the theory. Finally, cyclists  

seem to hardly display viewing behaviour when crossing an intersection.  
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Inleiding  

De laatste jaren is het aantal fietsongevallen in het verkeer minder snel afgenomen dan andere 

verkeersongevallen. Bij de gemeentes worden de ongevallen in het verkeer geregistreerd naar het 

soort ongeluk en de plaats. Plekken waar veel verkeersongelukken plaats vinden, worden  

zogenaamde ‘black spots’ genoemd. Op deze plekken gebeuren dus regelmatig ongelukken en 

ze vormen hiermee een verhoogd risico. Relatief veel van deze black spots zijn kruisingen 

met een tweerichtingsfietspad, waarbij fietsers aan één kant van de weg op het zelfde fietspad 

in beide richtingen fietsen. Hier is een verhoogd risico vastgesteld voor met name de fietsers 

die in de tegenovergestelde richting van het gemotoriseerd verkeer rijden (Summala et al, 

1996).  

 

In Finland is door Summala et al. (1996) onderzoek gedaan naar verschillende typen 

ongelukken tussen fietsers en automobilisten. Tussen 1987 en 1989 zijn er in Helsinki 39 

ongelukken gebeurd op kruisingen waarbij er sprake is van een tweerichtingsfietspad. De 

ongelukken zijn uitgesplitst naar verschillende situaties waarin de auto en de fietser elkaar 

tegenkwamen en elkaar te laat zagen. In figuur 1 zijn het aantal ongevallen in de verschillende 

situaties weergegeven.  

          

Figuur 1: Aantal ongelukken uitgesplitst naar situatie. (Summala et al., 1996) 
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De meeste ongelukken gebeuren in de situatie waarbij een auto afrijdt op een voorrangskruispunt 

en rechts af wil slaan. Deze automobilisten kijken in principe alleen naar links voor aankomende 

auto’s en fietsers aangezien hij normaal gesproken niet in conflict komt met auto’s en fietsers die 

van rechts komen. Als er langs het kruispunt een tweerichtingsfietspad loopt, kunnen er wél 

fietsers van rechts komen waar de automobilist mee in conflict kan raken en deze worden relatief 

vaak over het hoofd gezien. In figuur 1 wordt dit geïllustreerd en is te zien dat in situatie A, 

waarbij de automobilist rechtsaf slaat en de fietser van rechts komt, de meeste ongelukken 

gebeuren, namelijk 27 tegenover 0 tot 4 in de andere gevallen (Summala et al., 1996).   

 

Kijkgedrag 

Summala et al. (1996) hebben onderzoek gedaan naar de hypothese dat naar rechts afslaande 

automobilisten bij een dergelijke kruising als hiervoor besproken, hun aandacht richten op auto’s 

die van links komen en daarmee de fietsers van rechts over het hoofd zien. Met behulp van twee 

verborgen camera’s, één om de hoofdbewegingen te meten en één om de snelheidsvermindering 

en afstand tot de fietser te meten zijn dergelijke kruisingen met een tweerichtingsfietspad 

onderzocht. De hypothese werd bevestigd: de automobilisten die naar rechts afsloegen keken 

significant minder vaak en later naar rechts dan automobilisten die links afsloegen. In figuur 2 is 

het verschil te zien tussen automobilisten die naar link en automobilisten die naar rechts 

afsloegen en het verschil daarbij in kijkgedrag.  
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Figuur 2: Percentage automobilisten dat naar rechts en/of links kijkt bij het afslaan uitgezet 

tegen de afstand in meters tot aan het fietspad (Summala, 1996). 

 

In figuur 2 is duidelijk te zien dat bij het rechts afslaan er weinig automobilisten zijn die naar 

rechts kijken. Bij het links afslaan wordt over het algemeen zowel naar links als naar rechts 

gekeken.  

Het kijkgedrag van de automobilisten is rationeel te verklaren. Automobilisten hebben 

geleerd om in de beperkte tijd die ze hebben, te kijken naar de grootst mogelijke gevaren. In 

principe zijn dit andere automobilisten en niet zozeer de fietsers omdat fietsers relatief weinig 

schade kunnen toebrengen aan de veel minder kwetsbare automobilist. In dit geval vormen de 

auto’s die van links komen dus het grootste gevaar en kan de automobilist de auto’s van 

rechts buiten beschouwing laten. Door dit gedrag heeft de automobilist simpelweg niet 

‘geleerd’ om ook naar rechts te kijken bij het rechts afslaan omdat er geen verkeer uit die 

richting wordt verwacht (Summala et al., 1996).   
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Sociale interactie en oogcontact 

Uit onderzoek van Walker en Brosnan (2007) blijkt dat de vaak onderbelichte socio-

cognitieve component een belangrijke rol speelt bij het kijkgedrag en de verwachtingen van 

automobilisten. Socio-cognitieve processen zijn van invloed bij mentale activiteiten als 

personen informatie moeten verwerken die gerelateerd is aan andere personen. Een voorbeeld 

hiervan is oogcontact tussen personen wat in het verkeer veel voorkomt. Uit onderzoek blijkt 

dat de beslissingstijd van automobilisten lager is als er oogcontact gemaakt wordt met 

bijvoorbeeld een fietser dan als dit niet gebeurd. Kijkgedrag van de fietser kan bijvoorbeeld 

een indicatie zijn voor het afslaan naar links of naar rechts.  

In het onderzoek van Walker en Brosnan (2007) zijn verschillende foto’s van fietsers 

op een T-splitsing aan automobilisten in een rij-simulator getoond en zijn hun oogbewegingen 

en aandacht gemeten. De foto’s verschilden in de armbewegingen en kijkrichtingen van de 

fietsers. De automobilisten oordeelden of de fietser volgens hen van plan was af te slaan of 

niet. Door deze vraag te stellen is er gemeten waar de automobilisten voornamelijk op letten, 

armbewegingen, kijkrichting of andere aspecten. De verwachting was dat automobilisten eerst 

naar het hoofd en de kijkrichting van de fietser zouden kijken en daarna pas naar andere cues 

als bijvoorbeeld het uitsteken van een arm. Deze verwachting bleek te kloppen. Het gezicht 

van de fietser was duidelijk het eerste en het langste waar de automobilist naar keek, ongeacht 

de kijkrichting en het wel of niet uitsteken van een arm van de fietser. Een verklaring voor dit 

gedrag kan de sociale interactie zijn en een manier om de fietser te laten weten dat deze 

gezien wordt of dat er verwacht wordt dat deze juist voorrang moet geven. Blijkbaar wordt dit 

als betrouwbaarder gezien dan andere aspecten van de fietser. Opvallend in het onderzoek 

was dat de deelnemers achteraf aangaven niet bewust te zijn van hun kijkgedrag en voorkeur 

voor het gezicht. Dit is volgens de onderzoekers een mogelijke indicatie voor een 

evolutionaire reflexmatige voorkeur om in eerste instantie naar gezichten van personen te 
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kijken, voordat er verder naar het lichaam of andere aspecten wordt gekeken (Walker & 

Brosnan, 2007). 

 

Looked-but-failed-to-see 

In de eerder genoemde situatie waarbij een automobilist rechtsaf slaat en een fietser van 

rechts komt op een tweerichtingsfietspad zijn regelmatig ongelukken gebeurd. In een Deens 

onderzoek van Herslund & Jørgensen (2003) zijn automobilisten ondervraagd na afloop van 

een ongeluk in de betreffende situatie. Hier uit bleek dat veel automobilisten aangaven wel 

naar rechts te hebben gekeken maar de fietser niet te hebben gezien. In de literatuur wordt dit 

fenomeen ‘looked-but-failed-to-see-errors’ genoemd. Een mogelijke oorzaak hiervan zijn de 

visuele en mentale processen van de automobilist. Dit heeft te maken met het centrale en 

perifere zicht. Als de automobilist een object wil identificeren zal deze routinematig zijn/haar 

ogen bewegen (zowel naar links als naar rechts) zodat objecten in het centrale zicht komen, 

waar de meeste receptoren zitten om de stimuli te verwerken. Als er sprake is van een 

complexe situatie waarin weinig tijd is, zoals de betreffende verkeerssituatie, zal de 

automobilist de meeste relevante objecten proberen te identificeren en in zijn centrale zicht 

proberen te krijgen, in dit geval de auto’s op de voorrangsweg, aangezien zij voor de grootste 

conflicten kunnen zorgen met de automobilist. Objecten die zich op dat moment in het 

perifere zicht bevinden, zoals de fietsers op het fietspad, kunnen door dit proces niet goed 

worden verwerkt en kunnen dus niet bewust worden gezien, terwijl er wel in hun richting, de 

rechterrijrichting wordt gekeken.    

 Een andere, met het vorige proces samenhangende verklaring is het verschil tussen de 

visuele zoekstrategieën van ervaren en onervaren automobilisten. Onderzoek van Mourant & 

Rockwell (1972) heeft uitgewezen dat ervaren automobilisten een andere visuele 

zoekstrategie hebben dan onervaren automobilisten. Deze laatste groep kijkt over het 
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algemeen nog niet ver vooruit en heeft een zoekstrategie die gericht is op wat vlakbij de auto 

is en dus in korte tijd gevaar kan vormen. Ervaren automobilisten kijken meer vooruit en 

hebben meer tijd nodig om fietsers en voetgangers te zien die over het algemeen dichtbij de 

auto zijn. Daarnaast ontwikkelt de ervaren automobilist snellere zoekstrategieën op basis van 

ervaring en verwachtingspatronen waarbij de belangrijkste informatie in korte tijd wordt 

geïdentificeerd. In de betreffende situatie waarbij er weinig zoektijd is, vallen fietsers van 

rechts niet in de categorie grootste bedreiging en komen ze niet uit een verwachte richting, 

waardoor ze regelmatig buiten het visuele zoekveld vallen van de ervaren automobilist 

(Herslund & Jørgensen, 2003).   

 

Maatregelen 

Er zijn verschillende manieren om het kijkgedrag van automobilisten te beïnvloeden. In het 

onderzoek van Summala (1996) is onderzocht of snelheidsbeperkende maatregelen effectief 

waren zoals haaientanden en verhogingen van fietspaden. Dit bleek effect te hebben, maar dit 

kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan het feit dat automobilisten door de 

snelheidsbeperkende maatregelen meer tijd hadden en hierdoor ook beter gingen kijken.  

 Gårdner, Leden & Pulkkinen (1998) hebben een voor-na-studie gedaan naar de invloed van 

verhoogde fietspaden. Dit onderzoek is uitgevoerd op 4 verschillende kruispunten in Zweden 

waarbij de situatie van het fietspad veranderd werd. Dit was ofwel het nieuw aanleggen van een 

verhoogd fietspad ofwel het verhogen van een bestaand fietspad aanpassen. Het aantal 

overstekende fietsers werd na de reconstructie geteld en er werd aan de fietsers gevraagd om hun 

veiligheid in te schatten. Daarnaast is er door experts een conflictanalyse opgesteld op basis van 

observaties. Na de reconstructie steeg het aantal fietsers met 50%. Dit zou een indicatie kunnen 

zijn voor een verhoogd gevoel van veiligheid. Naar aanleiding van de enquête en de 
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conflictanalyse leek er na het aanleggen van een verhoogd fietspad een risicodaling te zijn van 

30% ten opzichte van de situatie waarin er fietspad is dat niet verhoogd is.  

 

Effect van verkeersborden 

Een andere mogelijkheid om het kijkgedrag van automobilisten op een kruispunt met een 

tweerichtingsfietspad te beïnvloeden, is het plaatsen van een waarschuwingsbord. 

Verkeersborden zijn er om verkeersdeelnemers informatie te verstrekken over de betreffende 

verkeerssituatie, waardoor ze hierop kunnen anticiperen en hun gedrag kunnen aanpassen. Het is 

belangrijk om te onderzoeken wanneer een bord optimaal zijn functie heeft. Het is niet belangrijk 

of verkeersdeelnemers borden kunnen herkennen of kunnen herinneren, maar of de borden het 

gedrag van verkeersdeelnemers positief beïnvloeden, zodat het aangegeven of gewenste gedrag 

op de betreffende locatie wordt vertoond. Dat wil zeggen dat de verkeersdeelnemers door 

bijvoorbeeld een waarschuwingsbord beter op de situatie reageren door bijvoorbeeld hun 

snelheid of kijkgedrag aan te passen dan als het bord er niet zou staan (Fisher, 1992). 

Fisher (1992) heeft onderzoek gedaan naar het verschil tussen de herinnering van borden en de 

reactie op borden bij automobilisten. Hij reed met automobilisten mee en vroeg hun na 100 

meter na het passeren van het bord (snelheidbeperking of voetgangersoversteek) naar de inhoud 

ervan en constateerde of de automobilist snelheid had geminderd. Het bleek dat 36 van de 64 

automobilisten (56%) het bord zich goed konden herinneren en 16 van deze 36 (56%) ook 

daadwerkelijk hun snelheid verminderden. Van de 28 automobilisten die het bord zich niet meer 

konden herinneren, verminderden 11 (39%) wel hun snelheid. Hoewel het aantal deelnemers aan 

dit onderzoek klein is, blijkt hier uit dat er een verschil zit tussen het reageren op een 

verkeersbord en het zich kunnen herinneren van een verkeersbord. Gemiddeld de helft van de 

automobilisten reageert op de inhoud van het bord door hun gedrag aan te passen.  
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In de studie van Summala en Hietmaki (1984) is onopvallend de snelheid van meer 

deelnemers geobserveerd dan in het vorige besproken onderzoek, namelijk 2185 

automobilisten. In deze studie was een experimenteel bord geplaatst in condities waarbij het 

bord ging knipperen en condities waarbij het bord niet ging knipperen. Uit het onderzoek 

bleek dat snelheidsvermindering afhankelijk was van de inhoud en de opvallendheid van het 

bord, hoe opvallender het bord (met knipperlampen), hoe effectiever de reactie van de 

automobilisten was. Daarnaast bleek de inhoud van het bord van belang. Hoe duidelijker en 

naar de mening van de automobilist relevanter de waarschuwing was, hoe effectiever de 

reactie op het bord.  

 

Opvallendheid van verkeersborden 

In het onderzoek van Cole en Hughes (1984) wordt onderscheid gemaakt tussen ‘aandacht 

opvallendheid’ (attention conspicuity) en ‘zoek opvallendheid’ (search conspicuity). Met het 

eerste wordt bedoeld of een object de aandacht trekt als het niet wordt verwacht. Met ‘search 

conspicuity’ wordt bedoeld of een object snel gedetecteerd wordt als er naar gezocht wordt. 

Dit onderscheid is gemaakt op basis van het Britse woordenboek, ‘The Oxford English 

Dictionary’ (1933) waarin bij het woord ‘conspicuity’ twee aspecten worden genoemd. Dit is 

ten eerste ‘clearly visible, striking the eye’, wat de mate aangeeft waarin een object er uit 

springt ten op zichte van zijn omgeving, oftewel als er aandacht in de betreffende richting is, 

zal het object opvallen. Het tweede genoemde aspect is ‘attract attention’. Dit geeft de mate 

aan waarin het object de aandacht trekt als er niet bewust aandacht op gericht wordt.  

Twee onafhankelijke groepen automobilisten (n=50) zijn langs een bepaalde route 

gestuurd met 35 borden langs de weg in drie verschillende afmetingen en drie verschillende 

maten van reflectie. De ene groep werd achteraf gevraagd welke objecten of dingen hun 

aandacht had getrokken en de andere groep was specifiek gevraagd te zoeken naar de borden 
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en ze te rapporteren. De uitslag van de eerste groep geeft een indicatie voor de ‘attention 

conpicuity’ en de uitslag van de tweede groep een indicatie voor de ‘search conspicuity’. Het 

resultaat was dat de tweede groep drie keer zoveel borden van het onderzoek had 

gerapporteerd dan de eerste groep. Uit het onderzoek bleek dat de opvallendheid van een bord 

weinig afhankelijk was van de grootte of de reflecteerbaarheid. Wat meer van invloed bleek te 

zijn was de positie van het bord en het zicht er op ten opzichte van de weg. In drukke straten, 

bijvoorbeeld in winkelgebieden werden de borden minder vaak gerapporteerd dan bij minder 

afleidende wegen en omgevingen. Dit kan verklaard worden doordat automobilisten in drukke 

gebieden hun aandacht meer moeten verdelen en moeten letten op bijvoorbeeld voetgangers. 

In zowel drukke als minder drukke gebieden is de ‘search conspicuity’ hoger dan de ‘attention 

conspicuity’ maar in drukke gebieden dalen beide aspecten ten opzichte van de rustige 

gebieden, zie figuur 3 (Cole & Hughes, 1984). 

 

                                                                                                   

Figuur 3: drukte gebied versus conspicuity (Cole & Huges, 1984)                                              

( R=freeway, A=suburban, S=Shopping area) 
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Vraagstellingen 

• Is er een verschil in kijkgedrag tussen automobilisten die links afslaan en 

automobilisten die rechts afslaan in de conditie dat er geen bord staat?  

De verwachting is dat als er geen bord staat, automobilisten die linksaf slaan 

significant vaker naar links én naar rechts kijken dan automobilisten die rechtsaf slaan 

en automobilisten die rechtsaf slaan significant minder naar rechts kijken dan 

automobilisten die linksaf slaan.  

 

• Heeft een passief bord dat waarschuwt voor fietsers uit beide richtingen invloed op het 

kijkgedrag van automobilisten die rechts afslaan? 

De verwachting is dat dit waarschuwingsbord invloed heeft op het kijkgedrag van 

automobilisten die rechtsaf slaan. De verwachting is dat ze significant vaker naar 

rechts kijken als er een bord staat dan wanneer er geen bord staat. De verwachting is 

dat het kijken naar links onveranderd blijft.  

 

• Heeft een knipperend bord dat waarschuwt voor fietsers uit beide richtingen invloed 

op het kijkgedrag van automobilisten die rechts afslaan? 

De verwachting is dat dit knipperende waarschuwingsbord invloed heeft op het 

kijkgedrag van automobilisten die rechts afslaan. De verwachting is dat automobilisten 

significant vaker naar rechts kijken als er een knipperend bord staat dan als er geen 

bord staat. De verwachting is ook dat automobilisten significant vaker naar rechts 

kijken als er een knipperend waarschuwingsbord staat vergeleken met de situatie dat 

het bord niet knippert.  
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• Heeft een drempel op de locatie invloed op het kijkgedrag van automobilisten die 

rechts afslaan?  

De verwachting is dat automobilisten significant vaker naar links en naar rechts kijken 

op de locatie met een drempel dan op de locatie zonder drempel.  

 

• Verwacht de fietser voorrang te krijgen van de automobilist als ze elkaar naderen? Is 

er sociale interactie?  

De verwachting is dat er sociale interactie is tussen de automobilist en de fietser. De 

verwachting is dat fietsers verwachten voorrang te krijgen van de automobilist als ze 

elkaar naderen.  
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Methode 

Het doel van dit onderzoek is de invloed van een bord dat waarschuwt voor fietsers uit beide 

richtingen op het kijkgedrag van automobilisten te onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd 

op twee locaties in de stad Groningen waar het kijkgedrag van automobilisten en fietsers is 

geobserveerd. Er zijn vier verschillende metingen gedaan. Ten eerste is het kijkgedrag 

geobserveerd in de situatie vóór dat het bord werd geplaatst.  Daarna is er geobserveerd in de 

situatie dat het bord er staat, maar zonder knipperende lampen. Daarna is er geobserveerd 

gedurende een periode dat het bord actief was, dat wil zeggen dat het knipperende lampen 

handmatig bediend werden als er automobilisten naderden. Ten slotte is een nameting verricht 

door te observeren nadat het bord weer was verwijderd.   

 

Deelnemers 

Voor het onderzoek zijn in totaal 704 automobilisten en 190 fietsers geobserveerd. Op de 

locatie Friesestraatweg/Hoendiep zijn 512 automobilisten en 138 fietsers geobserveerd, 

verdeeld over 4 dagen. Op de locatie Leonard Springerlaan/Expositielaan zijn 192 

automobilisten en 52 fietsers geobserveerd, eveneens verdeeld over 4 dagen. Er is 

onderscheid gemaakt tussen automobilisten die naar links afsloegen en automobilisten die 

naar rechts afsloegen. Bij de fietsers is er onderscheid gemaakt naar de richting waar ze 

vandaan kwamen, namelijk of ze van rechts of van links kwamen vanuit de automobilist 

gezien. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de automobilisten die naar rechts afsloegen 

en fietsers die van rechts kwamen.   
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Exclusiecriteria 

Om de onderzoeksvragen zo goed en betrouwbaar mogelijk te kunnen beantwoorden zijn er 

een aantal exclusiecriteria opgesteld. Het doel hiervan is de groep automobilisten zo 

homogeen mogelijk te laten zijn waardoor het kijkgedrag in de verschillende situaties goed 

met elkaar te vergelijken is. Vanuit de observatiepositie waren niet alle soorten voertuigen en 

automobilisten goed te observeren. Grote voortuigen als bestelbussen, vrachtwagens en 

landbouwverkeer waren vanwege hun grootte en daardoor de hoogte van de bestuurder niet 

goed te observeren. Daarnaast hebben deze bestuurders een hoge positie boven de weg 

waardoor hun kijkgedrag anders zou kunnen zijn dan dat van automobilisten in 

personenauto’s.  

 Motoren vormen ook een exclusiecriterium omdat deze net als de grote voertuigen niet 

vergeleken kunnen worden met personenauto’s door hun andere positie en daarmee 

kijkgedrag op de weg.   

 Lesauto’s zijn uitgesloten omdat hun kijkgedrag anders is dan dat van ervaren 

automobilisten. Bestuurders in lesauto’s wordt geleerd goed te kijken en zijn onervaren 

waardoor ze geen goede afspiegeling zijn van het kijkgedrag van andere automobilisten. 

Daarnaast zal een goede instructeur aanwijzingen geven over hoe correct gekeken moet 

worden op de betreffende kruispunten. 

 Ten slotte zijn personenauto’s met meerdere personen uitgesloten. Dit omdat vanuit de 

observatorpositie (bij de Friesestraatweg aan de rechterkant van de auto) de bestuurder in die 

situatie niet altijd goed zichtbaar was. Daarnaast kan een medepassagier helpen met kijken of 

dit juist belemmeren, waardoor de vergelijking met bestuurders die alleen in een auto zitten 

niet betrouwbaar is.  
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Tabel 1: Overzicht exclusiecriteria  

Exclusiecriteria 

• Bestelbussen 

• Vrachtwagens 

• Landbouwverkeer 

• Motoren 

• Les auto’s 

• Auto’s met meerdere inzittenden 

 

 

Observatieformulier 

Voor het onderzoek is een observatieformulier opgesteld, zie bijlage 1. Op dit 

observatieformulier zijn naast de basisgegevens als tijd en plaats, verschillende aspecten van 

de automobilist en fietser gescoord. Ten eerste is geregistreerd naar welke richting de 

automobilist kijkt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen vijf categorieën. Dit zijn: L² voor 

meer dan 45° naar links kijken, L¹ voor wel naar links kijken, maar minder dan 45°, 0 voor  

niet kijken, R¹ voor wel naar rechts kijken maar minder dan 45° en tenslotte R² voor meer dan 

45° naar rechts kijken. 

 Er is geregistreerd of de auto achter een andere auto reed (volger) of niet (vrij). 

Hiermee wordt bedoeld of de auto wel of niet moest wachten bij het afslaan omdat er auto’s 

voor hem waren. Als de automobilist in een rij moet wachten, heeft deze meer tijd om te 

kijken waardoor hij niet direct vergeleken kan worden met automobilisten die niet gedwongen 

worden om te wachten.  

 Er is geregistreerd of de automobilist rechts of links afslaat. In dit onderzoek zijn  

voornamelijk de automobilisten die rechtsaf slaan gebruikt. Alleen voor de eerste en laatste 
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vraagstelling zijn zowel de naar links afslaande als de naar rechts afslaande automobilisten 

gebruikt.  

 Wat betreft de fietsers is geregistreerd vanuit welke richting zij kwamen vanuit de 

automobilist gezien. In dit onderzoek zijn voornamelijk de fietsers die van rechts komen van 

belang, maar als er een conflict was tussen auto en fietser, zijn deze uit beide richtingen 

geregistreerd. 

 Voor de fietsers is hetzelfde onderscheid in kijkgedrag gemaakt als voor de 

automobilist. Namelijk meer dan 45° naar links kijken, wel naar links kijken maar minder dan 

45°, niet naar links of naar rechts kijken, wel naar rechts kijken maar minder dan 45° en meer 

dan 45° naar rechts kijken.  

 Voor de fietsers is aangegeven of zij alleen fietsten of in een groep. Dit kan namelijk 

van invloed zijn op het kijkgedrag, bijvoorbeeld doordat fietsers achteraan de groep 

verwachten dat de fietsers vooraan de groep wel goed hebben gekeken. Als er sprake was van 

een groep fietsers, is het kijkgedrag van de voorste fietser geregistreerd.  

 Ten slotte is er geobserveerd of er een conflict was tussen auto en fietser en of er een 

abrupte stop door de auto gemaakt moest worden, omdat deze de fietser te laat zag.  

 

Bord 

Om een bord te mogen plaatsen op de locaties is er toestemming gevraagd aan de gemeente 

Groningen. Deze toestemming is op 5 oktober 2009 verleend (zie bijlage 2). Er zijn een aantal 

voorwaarden door de gemeente gesteld. Ten eerste moest de bestaande bebording op de 

kruispunten gehandhaafd blijven. Daarnaast moesten de observaties met het 

waarschuwingsbord op dezelfde dag worden uitgevoerd. Het waarschuwingsbord moest 

minimaal 15 meter voor het betreffende tweerichtingsfietspad staan. Dit bleek echter niet 

volledig mogelijk omdat het waarschuwingsbord geen eigen standaard heeft waardoor het aan 
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bestaande palen moest worden vastgemaakt. Na nieuwe toestemming is het bord onder de 

bestaande borden geplaatst. Ten slotte was het een vereiste om uiterlijk drie werkdagen voor 

de start van de observaties met het waarschuwingsbord de politie en het Loket Beheer & 

Verkeer van de gemeente Groningen op de hoogte te stellen over de datum van de observaties 

met het waarschuwingsbord.  

 Het bord dat automobilisten waarschuwt voor fietsers uit beide richtingen is gemaakt 

door de Vermolen Groep in Leek. Een foto van het betreffende bord is te zien in figuur 4. Het 

bord bevat vier lampen die op afstand kunnen worden bediend om te knipperen. In de eerste 

conditie is het bord getoond zonder dat de lampen geactiveerd werden. In de tweede conditie 

zijn de lampen handmatig op afstand geactiveerd. 

 

 

Figuur 4: Knipperend bord op de locatie Leonard Springerlaan 
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Procedure 

Voor dit onderzoek is op twee locaties in de stad Groningen geobserveerd. Beide locaties zijn 

kruisingen waarbij de automobilist vanuit een zijstraat aan komt rijden op een voorrangsweg 

waar een tweerichtingsfietspad langs loopt. De eerste locatie is de kruising 

Hoendiep/Friesestraatweg (zie figuur 5). De andere locatie is de kruising Leonard 

Springerlaan/Expositielaan (zie figuur 6), dit is een locatie met verhoogd fietspad, oftewel een 

drempel, waardoor de snelheid van de automobilisten geremd wordt. De kruising 

Hoendiep/Friesestraatweg is een bij de gemeente bekende zogenaamde ‘black spot’ zoals 

besproken in de inleiding. Dit is een kruispunt waar relatief veel ongelukken gebeuren en de 

gemeente inmiddels plannen heeft voor het plaatsen van een waarschuwingsbord voor een 

tweerichtingsfietspad.  

 

 

Figuur 5: Kruising Hoendiep/Friesestraatweg (Google Streetview, 2008) 
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Figuur 6: Kruising Leonard springerlaan/Expositielaan (Google Streetview, 2008) 

 

Er is op verschillende dagen en tijdstippen geobserveerd. Voornamelijk tussen 13.00 en 

18.00 ’s middags aangezien uit de pilot bleek dat er dan het meeste verkeer is. Uiteraard is het 

kijkgedrag geobserveerd dat plaatsvond voor dat de auto bij het fietspad was. Bij beide 

locaties is namelijk ruimte voor de auto om nog stil te staan tussen het fietspad en de 

voorrangsweg en daar dus opnieuw naar links en rechts te kijken alvorens de voorrangsweg 

op te gaan.  

Er is geobserveerd met twee personen met ieder een observatieformulier waarbij 

rekening is gehouden met het observeren van verschillende automobilisten en fietsers. 

Hierdoor konden de observaties samengevoegd worden tot één dataset waar de analyses mee 

zijn uitgevoerd.   

 Er zijn drie verschillende condities in het onderzoek vergeleken. Bij de eerste conditie, 

de voormeting is er geen gebruik gemaakt van een waarschuwingsbord. In de tweede conditie, 
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de passieve conditie, is een bord geplaatst dat waarschuwt voor fietsers uit beide richtingen, in 

deze conditie zijn de lampen van het bord niet geactiveerd. In de derde conditie, de actieve 

conditie, zijn de lampen rondom het bord handmatig geactiveerd als er een automobilist de 

kruising naderde. In eerste instantie was het de procedure om het bord te activeren bij de 

aanwezigheid van zowel een fietser als een automobilist. In de praktijk bleek deze combinatie 

door de beperkte observatietijd van maar één dag weinig voor te komen en bleek de 

aanwezigheid van een fietser niet zozeer relevant voor het kijkgedrag van de automobilist 

aangezien er een zichtbeperking is op beide locaties en het in het onderzoek belangrijk is of 

de automobilist kijkt of er een fietser aankomt en of het bord invloed heeft op het kijkgedrag 

naar het fietspad in beide richtingen, ongeacht of de fietser er ook daadwerkelijk is.  

 Om de gevonden effecten van het bord in de resultaten ook daadwerkelijk te kunnen 

toeschrijven aan het plaatsen van het bord, heeft er een nameting plaats gevonden. In theorie 

zou het mogelijk zijn dat de gevonden effecten een andere oorzaak hebben. Er is dus opnieuw 

het kijkgedrag van automobilisten en fietsers geobserveerd zonder interventie een aantal 

dagen nadat er geobserveerd was met het bord.  

 

Betrouwbaarheid 

Aangezien er met twee personen onafhankelijk van elkaar is geobserveerd, was het 

noodzakelijk om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te controleren. Vijftien automobilisten 

zijn door beide beoordelaars geobserveerd en de scores daarvan zijn met elkaar vergeleken. 

Hiervoor is gebruik gemaakt van de statistische maat Cohen’s Kappa, die aangeeft in hoeverre 

de observaties overeenkomen. De Cohen’s Kappa kan variëren van 1.0 (perfecte 

overeenstemming) via 0 (overeenstemming is gelijk aan kansniveau) tot -1.0 

(overeenstemming is geheel afwezig). Als de Cohen’s Kappa boven de 0.6 is, wordt dit als 
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een voldoende betrouwbare overeenstemming gezien (Van de Sande, 1999). De Cohen’s 

Kappa bleek in dit onderzoek 0,85 te zijn, wat een voldoende betrouwbaarheid aangeeft.  

 

Design vraagstellingen  

Bij de vraagstelling ‘is er een verschil in kijkgedrag tussen automobilisten die links afslaan en 

automobilisten die rechts afslaan in de conditie dat er geen bord staat?’ zal de mate van naar 

links en naar rechts kijken tussen de automobilisten die rechtsaf slaan en de automobilisten 

die linksaf slaan vergeleken worden. Er zal hierbij geen onderscheid gemaakt worden in 

welke mate er naar links of naar rechts gekeken wordt (meer of minder dan 45º).  

Bij de vraagstelling ‘heeft een waarschuwingsbord voor fietsers uit beide richtingen 

invloed op het kijkgedrag van automobilisten die rechtsaf slaan?’ zal het kijkgedrag van de 

automobilisten eveneens worden ingedeeld in vier niveaus, waarbij geen onderscheid is 

gemaakt in de mate waarin naar links of naar rechts wordt gekeken.. 

Bij de vraagstelling ‘heeft een knipperend waarschuwingsbord voor fietsers uit beide 

richtingen invloed op het kijkgedrag van automobilisten die rechtsaf slaan?’ zullen dezelfde 

combinaties en niveaus van kijkgedrag worden gebruikt als bij de vorige vraagstelling. De 

conditie met het knipperende waarschuwingsbord zal zowel met de conditie zonder bord als 

met de conditie met een ‘gewoon’ waarschuwingsbord worden vergeleken.  

Bij de vraagstelling ‘heeft een drempel op de locatie invloed op het kijkgedrag van 

automobilisten die rechtsaf slaan?’ zullen beide locaties met elkaar vergeleken worden. Het 

totale kijkgedrag op de locatie Friesestraatweg/Hoendiep (zonder drempel) zal vergeleken 

worden met het totale kijkgedrag op de locatie Leonard Springerlaan/Expositielaan (drempel). 

Daarnaast zal het speciefieke naar rechts georiënteerde kijkgedrag worden vergeleken tussen 

de locaties.  
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Bij de vraagstelling ‘verwacht de fietser voorrang te krijgen van de automobilist als ze 

elkaar naderen? Is er sociale interactie?’ zullen de significantieniveau’s worden berekend 

tussen de verschillende kijkrichtingen van de fietser. Om een idee te krijgen van de sociale 

interactie zal het kijkgedrag van de automobilist en de fietser onderzocht worden als ze met 

elkaar in conflict kwamen en het daarbij behorende aantal abrupte stops van de automobilist.  

 

Statistische analyse 

De data uit de observaties is niet normaal verdeeld, waardoor verschillende statistische 

analyses in SPSS niet uitgevoerd kunnen worden. Om toch een beeld te krijgen van de 

invloeden en samenhang tussen de variabelen zijn er Chi-kwadraat en Fisher’s exact analyses 

gedaan. Deze Chi-kwadraat-toets vergelijkt de verdelingen van de variabelen, waardoor het 

geen probleem is als er een groot verschil zit in het aantal observaties per variabele. Voor 

kleine steekproeven is de Fisher’s exact-toets echter meer geschikt omdat bij kleine 

steekproeven de p-waarde van deze toets minder beïnvloed wordt dan bij de Chi-kwadraat- 

toets. Als er de mogelijkheid voor was, is er gekozen voor een eenzijdige Chi-kwadraat-toets 

aangezien de richting van de verbanden bekend is. Naast de analyses zijn er diverse grafieken 

gemaakt om de variabelen zoals locatie, kijkgedrag en type bord op een overzichtelijke 

manier te vergelijken en hiermee antwoord te krijgen op de vraagstellingen.  
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Resultaten 

Om de resultaten ook daadwerkelijk toe te kunnen schrijven aan de interventie, namelijk het 

plaatsen van het bord, is er op beide locaties een voormeting en een nameting uitgevoerd 

zonder het waarschuwingsbord. In figuur 7 is een overzicht weergegeven van het kijkgedrag 

in het algemeen vergeleken voor de drie condities waarbij geen onderscheid gemaakt is in de 

locaties. Om te onderzoeken of de nameting op beide locaties voldoende gelijk is aan de 

voormeting zijn de analyses en grafieken voor het belangrijkste kijkgedrag, namelijk het wel 

of niet naar rechts kijken uitgesplitst per locatie. Voor de locatie Hoendiep is er een verschil 

gevonden tussen de condities dat in de verwachte richting wijst. Het verschil tussen de voor 

en de nameting op deze locatie is significant, tweezijdige chi-kwadraat: (χ²(1)=8.026, 

p=0.006), maar zoals gezegd wel in de verwachte richting omdat het percentage 

automobilisten dat naar rechts kijkt in de nameting (66.7%) lager is dan in de voormeting 

(82.4%) en tijdens de interventie (85.3%), zie figuur 8, waardoor het significante verschil niet 

direct een probleem veroorzaakt. 

 Voor de locatie Leonard Springerlaan is er een verschil gevonden dat wijst in de 

tegenovergestelde richting dan verwacht, namelijk het percentage automobilisten dat naar 

rechts kijkt is op deze locatie in de nameting (84.2%) hoger dan in de voormeting (71.6%) en 

tijdens de interventie (74.1%), zie figuur 9. Deze verschillen zijn echter niet significant, 

(tweezijdige chi-kwadraat: (χ²(1)=1.338, p=0.282)) en gebaseerd op een relatief laag aantal 

automobilisten in verhouding met de locatie Hoendiep, waardoor ook dit resultaat geen 

probleem oplevert voor de betrouwbaarheid van de interventie. Concluderend kan met 

voldoende zekerheid worden aangenomen dat de gevonden effecten aan het plaatsen van het 

bord zijn toe te schrijven.  
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Figuur 7: Het verschil in kijkgedrag tussen de verschillende condities voor beide locaties 

samen.  

 

Figuur 8: Het verschil tussen wel en niet naar rechts kijken tussen de verschillende condities 

voor de locatie Hoendiep 
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Figuur 9: Het verschil tussen wel en niet naar rechts kijken tussen de verschillende condities 

voor de locatie Leonard Springerlaan.   
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Is er een verschil in kijkgedrag tussen automobilisten die links afslaan en automobilisten die 

rechts afslaan in de conditie dat er geen bord staat?  

In figuur 10 is het verschil te zien in kijkgedrag tussen automobilisten die naar links afslaan 

en automobilisten die rechts afslaan, hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen de twee 

locaties. Bij zowel naar links afslaan als naar rechts afslaan komt het kijkgedrag waarbij 

zowel naar links als naar rechts gekeken wordt het meeste voor. Het kijkgedrag waarbij alleen 

naar rechts wordt gekeken of helemaal niet wordt gekeken komt bij zowel links als rechts 

afslaan weinig voor. Het opvallendste verschil zit in de situatie waarbij er alleen naar links 

wordt gekeken. Automobilisten die naar rechts afslaan kijken 13% vaker alleen naar links dan 

de automobilisten die links afslaan. Er is een significant verschil gevonden in kijkgedrag 

tussen  de naar links afslaande automobilisten en de naar rechts afslaande automobilisten, 

tweezijdige Chi-kwadraat: (χ²(1)=15.592, p=0.001). 

 

Figuur 10: Kijkgedrag van automobilisten tijdens de voormeting zonder bord uitgesplitst 

naar de afslaande richting (n=340).  
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Tabel 2: Percentages van het kijkgedrag van automobilisten uitgesplitst naar de afslaande 

richting, behorende bij figuur 10 (n=340).   

 Kijkt niet Links Rechts Links + Rechts  

Links afslaan 3% 10.4% 3.7% 83% 100% 

Rechts afslaan 3% 23.6% 1.5% 71.9% 100% 

 

In figuur 11 is alleen het kijkgedrag naar links opgesplitst naar de afslaande richting van de 

auto. ‘Wel naar links kijken’ bevat zowel het kijkgedrag waarbij er alleen naar links wordt 

gekeken als het kijkgedrag waarbij er naar rechts en naar links wordt gekeken. De categorie 

‘niet naar links kijken’ bevat zowel het alleen naar rechts kijken als het niet naar links of naar 

rechts kijken. Uit de analyses en figuur 11 blijkt dat er geen significant verschil is in het wel 

of niet naar links kijken tussen de automobilisten die links afslaan en de automobilisten die 

rechts afslaan, tweezijdige Chi-kwadraat: (χ²(1)= 0.802, p= 0.37) 

 

Figuur 11: De relatie tussen linksgeoriënteerd kijkgedrag van automobilisten en de richting 

waarin de automobilist afslaat, tijdens de voormeting zonder bord.  
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Tabel 3: Percentages van het linksgeoriënteerd kijkgedrag van automobilisten uitgesplitst 

naar de afslaande richting, behorende bij figuur 11 (n=340).   

 Wel naar links kijken Niet naar links kijken  

Links afslaan 93.3% 6.7% 100% 

Rechts afslaan 95.6% 4.4% 100% 

 

 

In figuur 12 is het kijkgedrag naar rechts uitgesplitst in de afslaande richting van de 

automobilist. De categorie ‘wel naar rechts kijken’ bevat zowel de automobilisten die alleen 

naar rechts keken als de automobilisten die naar rechts en naar links keken. De categorie ‘niet 

naar rechts kijken’ bevat de automobilisten die alleen naar links keken en de automobilisten 

die niet rechts en niet naar links keken. Uit de analyses en figuur 12 blijkt dat er een 

significant verschil is in het wel of niet naar rechts kijken tussen de automobilisten die naar 

links afslaan en de automobilisten die naar rechts afslaan, tweezijdige Chi-kwadraat: 

(χ²(1)=8.514, p=0.004). De automobilisten die rechts afslaan kijken significant minder naar 

rechts dan de automobilisten die links afslaan.     
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Figuur 12: De relatie tussen rechtsgeoriënteerd kijkgedrag van automobilisten en de richting 

waarin de automobilist afslaat, tijdens de voormeting zonder bord.  

 

 

Tabel 4: Percentages van het rechtsgeorienteerd kijkgedrag van automobilisten uitgesplitst 

naar de afslaande richting, behorende bij figuur 12 (n=340) 

 Wel naar rechts kijken Niet naar rechts kijken  

Links afslaan 86.7% 13.3% 100% 

Rechts afslaan 73.4% 26.6% 100% 
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Heeft een passief bord dat waarschuwt voor fietsers uit beide richtingen invloed op het 

kijkgedrag van automobilisten die rechts afslaan?  

Het verschil in kijkgedrag tussen de conditie zonder bord en de conditie met een passief bord 

is weergegeven in figuur 13 en in tabel 5 de bijbehorende percentages. In deze resultaten zijn 

alleen de automobilisten die naar rechts afslaan meegenomen. In de grafiek is te zien dat het 

aantal automobilisten dat niet kijkt in de conditie dat er een passief bord staat toeneemt ten 

opzichte van de conditie dat er geen bord staat (3% tegenover 5.5%). Dit geldt in lichte mate 

ook voor de situatie waarin er alleen naar rechts gekeken wordt (1.5% tegenover 2.2%). Het 

aantal automobilisten dat alleen naar links kijkt, neemt echter af als er een passief bord wordt 

geplaatst (23.6% tegenover 17.6%) en het kijkgedrag naar ‘links + rechts’ neemt in deze 

situatie toe (71.9% tegenover 74.7%). De invloed van het passieve bord heeft geen significant 

effect in vergelijking met de situatie waarin er geen bord staat, tweezijdige Fisher’s exact-

toets p= 0.439. 

 

Als er alleen gekeken wordt naar het wel of niet naar rechts kijken is er een afname te zien in 

het niet naar rechts kijken als er een passief bord staat ten opzichte van de situatie waarin er 

geen bord staat, 26.6% versus 23.1%. Dit wordt geïllustreerd in figuur 14. De afname is 

echter niet significant, eenzijdige Chi-kwadraat: (χ²(1)=0.411, p=0.312) 
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Heeft een knipperend bord dat waarschuwt voor fietsers uit beide richtingen invloed op het 

kijkgedrag van automobilisten die rechts afslaan?  

In figuur 13 is de invloed weergegeven van het plaatsen van een bord dat waarschuwt voor 

fietsers uit beide richtingen op het kijkgedrag van automobilisten die naar rechts afslaan. In 

deze figuur is te zien dat het aantal automobilisten dat niet kijkt, met een lichte afname (3% 

tegenover 2.2%), zo goed als gelijk blijft in de conditie zonder bord en de conditie met een 

knipperend bord. Het aantal automobilisten dat alleen naar rechts of alleen naar links kijkt 

neemt af als er een knipperend bord staat ten opzichte van de situatie waarin er geen bord 

staat, het aantal automobilisten dat bij een knipperend bord alleen naar rechts kijkt is zelfs 0%. 

Het aantal automobilisten dat zowel naar links als naar rechts kijkt, neemt met bijna 10% toe 

als er een knipperend bord staat ten opzichte van de situatie dat er geen bord staat. De invloed 

is echter niet significant, tweezijdige Fisher’s exact-toets p= 0.797. 

 

Figuur 13: De relatie tussen kijkgedrag van naar rechts afslaande automobilisten en type 

bord (n=340)  
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Tabel 5: Percentages van het kijkgedrag van automobilisten uitgesplitst naar de verschillende 

condities van het bord, behorende bij figuur 13 (n=340) 

 Kijkt niet Links Rechts Links + Rechts  

Geen bord 3% 23.6% 1.5% 71.9% 100% 

Passief bord 5.5% 17.6% 2.2% 74.7% 100% 

Knipperend bord 2.2% 17.4% 0% 80.4% 100% 

 

In figuur 14 is het wel of niet naar rechts kijken weergegeven voor de verschillende condities 

wat betreft het bord. Hieruit blijkt dat het ‘wel naar rechts’ kijken met 7% is toegenomen als 

de conditie zonder bord en de conditie met een knipperend bord met elkaar vergeleken 

worden. Deze toename is niet significant, eenzijdige Chi-kwadraat: (χ²(1)=0.982, p=0.213) . 

 

 

Figuur 14: De relatie tussen rechtsgeorienteerd kijkgedrag van naar rechts afslaande 

automobilisten en type bord (n=340)  
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Tabel 6: Percentage van het naar rechts georiënteerd kijkgedrag van automobilisten 

uitgesplitst naar de verschillende condities van het bord, behorende bij figuur 14 (n=340) 

 Kijkt wel naar rechts Kijkt niet naar rechts  

Geen bord 73.4% 26.6% 100% 

Passief bord 76.9% 23.1% 100% 

Knipperend bord 80.4% 19.6% 100% 

 

 

Naast de analyse van de invloed van een passief bord dan wel knipperend bord ten opzichte 

van de situatie zonder bord, zijn er ook analyses gedaan voor het verschil tussen de conditie 

met een passief bord en de conditie met een knipperend bord. Hoewel uit de grafieken blijkt 

dat het kijkgedrag wel verbetert in de conditie met een knipperend bord, is het verschil met 

het passieve bord niet significant. Zowel het totale kijkgedrag van automobilisten als het 

specifieke wel of niet naar rechts kijken verschilde niet significant tussen de condities met een 

passief bord en een knipperend bord, respectievelijk, tweezijdige Fisher’s exact-toets p= 0.82 

en eenzijdige Chi-kwadraat: (χ²(1)=0.22, p=0.406). 
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Heeft een drempel op de locatie invloed op het kijkgedrag van automobilisten die rechts 

afslaan? 

De twee locaties waar onderzoek is gedaan verschilden van elkaar qua snelheidbeperkende 

maatregelen die het kijkgedrag zouden kunnen beïnvloeden. De locatie Hoendiep bevatte 

geen drempel en bij de locatie Leonard Springerlaan was wel sprake van een drempel. In 

figuur 15 is het verschil tussen de locaties in kijkgedrag met een grafiek weergegeven. Hierin 

is te zien dat er een duidelijk verschil is tussen de locaties. Bij de locatie Hoendiep wordt 

ongeveer 15%  meer naar links + rechts gekeken dan bij de locatie Leonard Springerlaan. Dit 

is een significant verschil, tweezijdige Fisher’s exact, p= 0.022. 

 

 

Figuur 15: De relatie tussen kijkgedrag van naar rechts afslaande automobilisten en locatie 

(n=340) 
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Tabel 7: Percentage van het kijkgedrag van automobilisten uitgesplitst naar locatie, 

behorende bij figuur 15 (n=340) 

 

 

Het verschil in wel of niet naar rechts kijken is eveneens uitgesplitst naar de verschillende 

locaties. Dit is weergegeven in figuur 16. Het verschil in het naar rechts kijken tussen de 

locaties is bijna 12%. Bij de locatie Hoendiep wordt significant meer naar rechts gekeken dan 

bij de locatie Leonard Springerlaan, tweezijdige Chi-kwadraat: (χ²(1)=4.6, p=0.038). 

 

 

Figuur 16: De relatie tussen rechtsgeorienteerd kijkgedrag van naar rechts afslaande 

automobilisten en locatie (n=340)  

 Kijkt niet Links Rechts Links+Rechts  

Hoendiep (geen drempel) 3.1% 18.8% 0.8% 77.3% 100% 

Leonard Springerlaan (drempel) 5% 28.8% 3.8% 62.5% 100% 



 41 

Tabel 8: Percentage van het naar rechts georiënteerd kijkgedrag van automobilisten 

uitgesplitst naar locatie, behorende bij figuur 16 (n=340) 

 Wel naar rechts kijken Niet naar rechts kijken  

Hoendiep (geen drempel) 78.1% 21.9% 100% 

Leonard Springerlaan (drempel) 66.3% 33.8% 100% 
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Verwacht de fietser voorrang te krijgen van de automobilisten als ze elkaar naderen? Is er 

sociale interactie? 

In figuur 17 is het kijkgedrag van de fietsers weergegeven in de situatie dat er een auto uit de 

zijstraat kwam. In de grafiek is te zien dat de ruime meerderheid (70.8%) van de fietsers niet 

naar links of naar rechts kijkt. Dit aantal wordt nog groter (74%) als er het aantal fietsers dat 

niet in de zijstraat kijkt waar de auto vandaan komt bij opgeteld wordt.  

 

 

Figuur 17: Kijkgedrag van fietsers (n=153) (kijkt helemaal niet (70,8%), kijkt wel, maar niet 

in de zijstraat (3.2%),kijkt wel in de zijstraat (26%)) 
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Naast het kijkgedrag van de fietsers is ook het kijkgedrag van de automobilisten onderzocht in 

de situatie dat er een fietser van links of van rechts komt voor de verschillende condities met 

wel of geen bord. Uit deze analyses blijkt dat er geen significant verschil optreedt in het 

kijkgedrag van automobilisten tussen de verschillende condities, tweezijdige Fisher’s exact, 

p=0.852. De percentages zijn weergegeven in figuur 18 en tabel 9. 

 

 

 

Figuur 18: De relatie tussen kijkgedrag van  automobilisten als er een fietser aanwezig is en 

type bord  (n=151)  
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Tabel 9: Percentage van het kijkgedrag van automobilisten als er een fietser aanwezig is 

uitgesplitst naar type bord, behorende bij figuur 18 (n=151) 

 Kijkt niet Links Rechts Links + Rechts  

Geen bord 4% 13.3% 2.7% 80% 100% 

Passief bord 0% 11.5% 0% 88.5% 100% 

Knipperend bord 6% 10% 0% 84% 100% 

 

 

Abrupte stops 

In totaal zijn er 18 abrupte stops van automobilisten gerapporteerd. Dit zijn situaties waarin de 

automobilist op het laatste moment de fietser zag en nog net op tijd kon stoppen. Deze 

situaties zijn gevaarlijk en geven een groot risico op een ongeval tussen fietser en 

automobilist. In de situatie zonder bord zijn er 16 abrupte stops gerapporteerd in een 

tijdsbestek van ongeveer tien uur, wat een gemiddelde geeft van 1.6 per uur en in de situatie 

met een passief bord 2 abrupte stops in een tijdsbestek van ongeveer vier uur, wat een 

gemiddelde geeft van 1.0 per twee uur. Dit geeft een indicatie dat een bord en bij voorkeur 

een knipperend bord een positief effect heeft op het aantal abrupte stops en hiermee een 

afname van gevaarlijke situaties. 
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Discussie 

Is er verschil in kijkgedrag tussen automobilisten die links afslaan en automobilisten die 

rechts afslaan in de conditie dat er geen bord staat? 

De verwachting was dat automobilisten die linksaf slaan significant vaker naar links én naar 

rechts kijken dan automobilisten die rechtsaf slaan en automobilisten die rechtsaf slaan 

significant minder naar rechts kijken dan automobilisten die linksaf slaan. Deze verwachting 

is gesteld op basis van het onderzoek van Summala et. al. (1996) waarin deze hypotheses 

werden bevestigd. In huidig onderzoek werden deze hypotheses opnieuw bevestigd met 

significante verschillen in kijkgedrag tussen automobilisten die links afslaan en 

automobilisten die rechts afslaan. Deze verschillen zijn te verklaren doordat de automobilisten 

die rechts afslaan in principe alleen in contact komen met de automobilisten van links, terwijl 

de automobilisten die links afslaan in contact komen met zowel auto’s van links als van rechts.  

 

Heeft een passief bord dat waarschuwt voor fietsers uit beide richtingen invloed op het 

kijkgedrag van automobilisten die rechts afslaan? 

De verwachting was dat het passieve bord invloed heeft op het kijkgedrag van automobilisten 

die rechts afslaan. De verwachting was dat deze automobilisten significant vaker naar rechts 

kijken als er een bord staat dan wanneer er geen bord staat. De verwachting is dat het kijken 

naar links onveranderd blijft. Uit de resultaten blijkt dat de eerste hypothese deels bevestigd 

wordt. Als er een passief bord staat dat waarschuwt voor fietsers uit beide richtingen wordt er 

vaker naar rechts gekeken dan in de situatie dat er geen bord staat. Dit verschil is echter niet 

significant, maar de verwachte richting van het resultaat is wel aanwezig. Het kijken naar 

links blijkt uit de resultaten onveranderd te blijven. Er is een lichte daling te zien in het naar 

links kijken in de conditie met een passief bord ten opzichte van de conditie zonder bord, dit 

verschil is echter klein en niet significant, waardoor de hypothese bevestigd kan worden, dat 
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het naar links kijken onveranderd blijft. De invloed van het passieve bord is dus wel aanwezig 

in het onderzoek, maar niet groot genoeg om significant effect te geven. 

 

Heeft een knipperend bord dat waarschuwt voor fietsers uit beide richtingen invloed op het 

kijkgedrag van automobilisten die rechts afslaan? 

De verwachting was dat het knipperende waarschuwingsbord invloed heeft op het kijkgedrag 

van automobilisten die rechts afslaan. De verwachting was dat automobilisten significant 

vaker naar rechts kijken als er een knipperend bord staat dan als er geen bord staat. De 

verwachting is ook dat automobilisten significant vaker naar rechts kijken als er een 

knipperend waarschuwingsbord staat vergeleken met de situatie dat het bord niet knippert.  

Uit de resultaten blijkt dat in de situatie waarin er een knipperend waarschuwingsbord staat er 

meer naar rechts wordt gekeken door automobilisten die rechts afslaan dan in de situatie 

waarin er geen bord staat. Dit verschil is echter net als bij het passieve bord niet significant, 

de verwachte richting is wel opnieuw aanwezig. Als de situaties met het passieve bord en het 

knipperende bord met elkaar worden vergeleken is er eveneens geen significant verschil. De 

verwachte richting is wel aanwezig, het percentage automobilisten dat naar rechts kijkt is in 

de passieve conditie groter dan in de conditie zonder bord en is het grootst in de situatie met 

een knipperend bord. Het knipperende bord heeft volgens de resultaten dus wel invloed op het 

kijkgedrag, maar de verschillen bereiken niet het niveau van een significant verschil. De 

theorie van Summala en Hietmaki (1984) dat een knipperend bord invloed heeft op het 

kijkgedrag van automobilisten wordt in huidig onderzoek dan ook maar ten dele bevestigd.  
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Heeft een drempel op de locatie invloed op het kijkgedrag van automobilisten die rechts 

afslaan? 

De verwachting was dat automobilisten significant vaker naar links en naar rechts kijken op 

de locatie met een drempel dan op de locatie zonder drempel. Uit de resultaten blijkt dat er op 

de locatie Hoendiep (zonder drempel) significant vaker naar links én naar rechts gekeken 

wordt dan op de locatie Leonard Springerlaan (met drempel). Dit is een tegenovergesteld 

effect dan de verwachting was op basis van de theorie van Summala (1996) waarin werd 

gesteld dat een drempel invloed heeft op de snelheid van de automobilist en hierdoor ook hun 

kijkgedrag. Een mogelijke verklaring voor het tegenovergestelde effect kan gevonden worden in 

het type locatie. De Leonard Springerlaan is gelegen naast een autogarage en werkplaats en is 

hierdoor geen doorgaande weg. De meeste automobilisten zullen net in hun auto gestapt zijn, 

waardoor ze zich nog niet in het drukke verkeer begeven en nog niet bedacht zijn op de 

mogelijkheid van fietsers. Mogelijk is dit een reden voor het nog niet actieve kijkgedrag van de 

automobilisten. Volgens huidig onderzoek heeft een drempel op de locatie geen significant effect 

op het kijkgedrag van automobilisten die naar rechts afslaan.    

 

Verwacht de fietser voorrang te krijgen van de automobilist als ze elkaar naderen? Is er 

sociale interactie? 

De verwachting was dat er sociale interactie is tussen de automobilist en de fietser. De 

verwachting is dat fietsers verwachten voorrang te krijgen van de automobilist als ze elkaar 

naderen. Uit de resultaten blijkt dat de ruime meerderheid van de fietsers niet naar rechts of 

naar links kijkt. Dit aantal wordt nog groter, namelijk 75 procent, als er onderzocht wordt 

hoeveel fietsers er in de zijstraat kijken waar de automobilist vandaan komt. Dit geeft aan dat 

ze waarschijnlijk verwachten om voorrang te krijgen van de automobilist omdat ze niet kijken 

naar het kijkgedrag en de snelheid van de automobilist. Naast het kijkgedrag van de fietsers is 
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ook het kijkgedrag van de automobilisten onderzocht als ze fietsers uit een van beide 

richtingen ontmoeten. Meer dan driekwart van de automobilisten kijkt in deze situatie zowel 

naar rechts als naar links. Dit aantal wordt niet significant hoger als er een passief bord of een 

knipperend bord wordt geplaatst. Uit de resultaten blijkt dat de sociale interactie qua 

kijkgedrag niet duidelijk aanwezig is. Dit komt voornamelijk door het hoge percentage 

fietsers dat niet in de zijstraat kijkt waar de auto vandaan komt. De meeste automobilisten 

daarentegen lijken wel aandacht te hebben voor de fietsers, aangezien ze kijkgedrag vertonen 

zowel naar links als naar rechts. In dit onderzoek is het echter moeilijk om aan te geven in 

hoeverre de automobilist ook daadwerkelijk sociale interactie met de fietser beoogde, zoals 

bleek uit de resultaten van het onderzoek van Walker & Brosnan (2007) of dat hij alleen maar 

zocht naar de aanwezigheid van een fietser.  

 

Algemene conclusie vraagstellingen 

Het probleem waarop huidig onderzoek is gebaseerd, namelijk het niet naar rechts kijken van 

automobilisten die naar rechts afslaan op een kruising met een tweerichtingsfietspad is 

opnieuw vastgesteld in dit onderzoek. Een mogelijke oplossing voor het probleem, het 

plaatsen van een waarschuwingsbord dat waarschuwt voor fietsers uit beide richtingen lijkt 

wel enigszins effect te hebben, maar niet genoeg voor een significant verschil. Een mogelijke 

oorzaak voor het niet significante verschil ligt waarschijnlijk voor een groot deel in het korte 

tijdsbestek dat beschikbaar was om te observeren met het bord en de bijkomende 

weersomstandigheden. Het gevonden verschil tussen de condities wees wel in de verwachte 

richting, waardoor volgens de resultaten het bord toch een positieve invloed heeft op het 

kijkgedrag van automobilisten, voornamelijk in de situatie met een knipperend 

waarschuwingsbord. Naast de oplossing van het bord bleek uit de theorie dat een drempel op 

de locatie mogelijk invloed zou kunnen hebben op het kijkgedrag, dit wordt door huidig 
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onderzoek echter niet ondersteund. Ten slotte blijkt uit de resultaten dat de fietsers mogelijk 

ook een aandeel hebben in de oorzaak van het hoge aantal ongevallen in de betreffende 

situatie, doordat de meerderheid van deze groep niet naar links of naar rechts kijkt. Al met al 

kan geconcludeerd worden dat de belangrijkste interventies met het waarschuwingsbord op 

basis van de resultaten een mogelijke richting geven aan een oplossing voor het probleem van 

het kijkgedrag van automobilisten op een kruising met een tweerichtingsfietspad, al moeten 

de resultaten wel met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden vanwege het ontbreken van 

duidelijke significante verschillen.  

 

Beperkingen onderzoek 

Het onderzoek heeft een aantal beperkingen wat nog meer reden geeft om de resultaten met 

voorzichtigheid te interpreteren. Zo zou er sprake kunnen zijn van volgorde effecten. Er 

kunnen automobilisten zijn die meerdere keren langs hetzelfde kruispunt zijn gekomen tijdens 

het onderzoek. Dit heeft uiteraard invloed op hun kijkgedrag door de leereffecten. Dit aantal 

zal echter dusdanig klein zijn dat het de resultaten van het onderzoek niet in grote mate 

beïnvloed zal hebben.  

 Tijdens het observeren zouden de observatoren invloed gehad kunnen hebben op het 

kijkgedrag van de automobilisten. Vooral bij de kruising Leonard Springerlaan/Expositielaan 

was er voor de observatoren weinig ruimte om zich goed uit het zicht op te stellen. Hierdoor 

is het meerdere keren opgevallen dat de automobilisten nieuwsgierig waren naar wat er 

precies gebeurde langs de weg waardoor ze afgeleid waren en vaak lang naar links keken (de 

kant waar de observatoren stonden) en hierdoor weinig naar rechts keken.  

 Een andere beperking van het onderzoek was de tijd. Omdat er door het experiment 

een verandering was in de bestaande bebording op de kruisingen, was er van de gemeente 

maar toestemming om te observeren met het bord op één dag per locatie. Hierdoor was er een 
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beperking van het aantal automobilisten en fietsers dat geobserveerd kon worden. Door deze 

beperking aan tijd was er niet de mogelijkheid om goed rekening te houden met het weer en 

het weertype constant te houden. In de voormeting zonder bord was het droog weer, terwijl 

tijdens de observaties met het bord er beide dagen sneeuw lag. Door de sneeuw en mogelijke 

gladheid zijn automobilisten vaak voorzichtiger en rijden ze rustiger waardoor ze meer tijd 

hebben om te kijken. Deze invloed van sneeuw was op de locatie Leonard Springerlaan in 

grotere mate aanwezig dan op de locatie Hoendiep, waar een paar dagen later geobserveerd is, 

toen de sneeuw weer aan het wegdooien was. Dit geldt ook voor de nameting, aangezien deze 

weer een paar dagen na de interventie op het Hoendiep plaats vond en de sneeuw nog verder 

weg gedooid was.  

 Ten slotte is er in het onderzoek geen rekening gehouden met andere zintuigen dan 

kijkgedrag. Het is goed mogelijk dat fietsers veel op gehoor doen en aan de hand daarvan 

bepalen of er een auto aankomt. Dit zou hun kijkgedrag kunnen beïnvloeden. Daarnaast zijn 

er voornamelijk op de locatie Hoendiep andere verkeerstekens zoals haaientanden waaraan de 

automobilist de voorrangsregels kan afleiden. Aangezien deze verkeerstekens meer 

voorkomen dan het betreffende waarschuwingsbord zou het kunnen dat automobilisten door 

de korte tijd die ze hebben om te beslissen over de situatie eerder aandacht voor de 

haaientanden hebben dan voor het bord. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de 

geringe invloed van het passieve bord dat in huidig onderzoek is gevonden. De invloed van 

haaientanden is ook aangetoond in voorgaande onderzoeken, bijvoorbeeld in de onderzoeken 

van Summala et al. (1996) en van Brouwer & Brouwer (2001).  
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Vervolgonderzoek 

In een vervolgonderzoek zouden de automobilisten en fietsers geïnterviewd kunnen worden. 

Dit zou een waardevolle aanvulling kunnen zijn op de observaties. In een interview zou 

bijvoorbeeld aan de automobilist gevraagd kunnen worden of hij zich bewust is van de 

mogelijkheid dat er fietsers kunnen komen uit beide richtingen en of de automobilist zich 

bewust is van zijn kijkgedrag. Dit zou dan in zowel de conditie zonder bord als in de conditie 

met bord moeten plaatsvinden. Daarnaast zou aan de fietsers gevraagd kunnen worden in 

hoeverre zij zich bewust zijn van hun onverwachte richting voor de automobilist en het 

eventuele daarbij behorende kijkgedrag.  

 In een vervolgonderzoek zouden er nog meer automobilisten en fietsers geobserveerd 

kunnen worden op meerdere dagen om een betere steekproef te krijgen in de omstandigheden 

en hierdoor nog meer waarde te kunnen hechten aan de onderzoeksresultaten. Daarnaast zou 

het weertype constanter moeten zijn om er zeker van te zijn dat dit geen invloed heeft op de 

resultaten van het onderzoek.  
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Bijlage 1 

 

 

 
 

 
 
 
 

Nr. Automobilist kijkt Positie 
Auto-

mobilist  

A
fslaan

 

Richting 
fietser 

Fietser 
kijkt 

Fietser 
groep 

Abrupte 
Stop 
auto 

Opmerking 

 L2 L

1 
0 R1 R2 Vri

j 
Volger L/R L 0 R L2 L1 0 R

1 
R

2 
   

01                    

02                    

03                    

04                    

05                    

06                    

07                    

08                    

09                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    

26                    

27                    

Volgnummer: ……… 
Datum:  
 ….../……/2009 
Starttijd:  ……. : ……. 
Eindtijd:  ……. : ……. 
Weertype: 

 ……………………… 

Observator: 
 …………………… 
Situatie:      � Hoendiep 

� Leonard     
Springerlaan 
� Boterdiep 

 
  

Auto’s per uur:
 …………………… 
Fietsers per uur:
 …………………… 
Bord:   J / N 
Knipperen bord: J / N 
Oplichten bord: J / N 
 

Observatieformulier Verkeersonderzoek 
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Bijlage 2: Toestemming gemeente Groningen 

 

 


