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II. Samenvatting 

Binnen CROW bestaat de vraag naar een gedegen onderzoek op het 

gebied van wegkantmeubilair. Door het ontbreken van richtlijnen 

omtrent de plaatsing van het meubilair, worden de borden veelal 

geplaatst op locaties waar het de wegbeheerder goeddunkt. In 

opdracht van CROW is een afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de 

effecten van wegkantmeubilair op de rijsnelheid. Vanwege het feit 

dat er reeds verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd naar de 

effecten van RVV-borden, snelheidscontroles en attentie-

/mottoborden is het onderwerp nader toegespitst op onderzoek naar 

de effecten van dynamische snelheidsdisplays. Dit zijn borden die, 

door middel van informatie omtrent de gereden snelheid, feedback 

geven richting de weggebruiker. 

De vraag die binnen het onderzoek centraal staat, luidt: ‘Wat zijn de 

eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van dynamische 

snelheidsdisplays?’ 

Het beoogde doel van dit onderzoek is met name de wegbeheerder 

de mogelijkheid te bieden een weloverwogen keuze te maken voor 

het al dan niet toepassen van een dynamisch snelheidsdisplay. Dit 

uit zich in een stappenplan dat een handvat biedt bij de keuze voor 

het al dan niet toepassen van een dynamisch snelheidsdisplay.  

Ter inventarisatie is bij de eerste deelvraag onderzoek gedaan naar 

verschillende vormen van snelheidsbeïnvloedend wegkantmeubilair. 

Hierbij zijn verschillende onderzoeken naar de effecten van RVV-

borden, snelheidscontroles en attentie-/mottoborden 

geïnventariseerd. De RVV-borden hebben met name het reguleren 

van de snelheid als doel. Maatregelen zoals snelheidscontroles zijn 

meer gericht op het beïnvloeden van de snelheid. De verschillende 

varianten van snelheidscontrole hebben ieder een ander effect. Het 

toepassen van trajectcontrole ter beïnvloeding van de rijsnelheid is 

hierbij het meest effectief. Uit onderzoek naar de effecten van 

snelheidscampagnes blijkt dat de snelheidsverschillen in voor, 

tijdens en na situatie, klein zijn. Het combineren van maatregelen, 

zoals snelheidscontroles met attentie-/mottoborden heeft hierbij het 

grootste effect op de snelheid.  

Vanaf de tweede deelvraag, ‘in welke situaties leidt plaatsing van 

dynamische snelheidsdisplays tot effecten op de snelheid’, is het 

onderzoek specifiek gericht op dynamische snelheidsdisplays. Deze 

deelvraag is beantwoord aan de hand van, enquêtes onder 

wegbeheerders en weggebruikers, literatuuronderzoek en 

beschikbare meetgegevens.  

In het jaar 2000 is het dynamische snelheidsdisplay in Nederland 

geïntroduceerd met als doel het verminderen van het aantal 

dodelijke ongevallen. Hier werd echter niet aan voldaan, waarna de 

displays verdwenen. Na een periode van afwezigheid, wordt het 

display sinds enkele jaren weer veelvuldig toegepast in met name 30 

kilometerzones. Ditmaal vormen klachten van bewoners veelal de 

aanleiding van de plaatsing en hebben de displays hoofdzakelijk 

verbetering van de subjectieve verkeersveiligheid als doel. Andere 

doelen die eveneens met de plaatsing van het display worden 

beoogd zijn: verkeerseducatie, ‘spiegel voorhouden’ aan 

weggebruikers, aanspreekgedrag uitlokken, verkeersgegevens 

genereren en tot slot het verbeteren van de subjectieve 

verkeersveiligheid. Om één of meerdere van deze doelen te behalen 

kan gekozen worden uit verschillende varianten snelheidsdisplays 

waaronder displays met de oplichtende tekst ‘u rijdt te snel’, 

displays in de vorm van een smiley, displays met cijfers, displays 

met een tekstregel, displays met een beloningssysteem of displays 
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met een combinatie van mogelijkheden. Uit reeds uitgevoerde 

onderzoek in Nederland en enkele onderzoeken in België, Frankrijk, 

Duitsland en de Verenigde Staten blijkt dat er sprake was van een 

reductie in de snelheid na plaatsing van het display. Uit onderzoek 

in Duitsland blijkt onder andere dat displays met de tekst ‘danke’, 

de gereden snelheid en de afbeelding van een kleuter, de grootste 

snelheidsreductie heeft. Tevens blijkt uit onderzoek in de Verenigde 

Staten dat snelheidsdisplays effectiever zijn wanneer ze worden 

toegepast in combinatie met duidelijke communicatie van 

snelheidslimieten. Met deze wetenschap zijn meetgegevens van 

verschillende displays in Nederland verzameld en geanalyseerd. 

Deze gegevens zijn onder te verdelen in drie categorieën namelijk: 

- meetgegevens met een voormeting, effectmeting en in 

sommige gevallen een nameting; 

- meetgegevens met een in- en uitgaande snelheid tijdens de 

effectmeting; 

- meetgegevens van elk gepasseerd voertuig tijdens de 

effectmeting. 

De meetgegevens zijn gerangschikt op snelheid. De meetgegevens 

met een voor,- effect,- en nameting betreffen allen situaties binnen 

de bebouwde kom waarbij onderscheid is te maken in 30 km/h en 

50 km/h wegen. Op basis van deze gegevens kan geconcludeerd 

worden dat er, met betrekking tot de 30 km/h wegen, sprake is van 

een gemiddelde snelheidsafname van 16% wat een verschil van 7 

km/h betekent. Wat betreft de 50 km/h wegen is er sprake van een 

negatief effect op de snelheid en is de snelheid gestegen met 2 km/h. 

Relatief gezien is er sprake van een toename van 5% van de 

snelheid. Van verschillende 50 km/h en 60 km/h wegen zijn 

eveneens in- en uitgaande snelheden beschikbaar. De gegevens laten 

zien dat op 50 km/h wegen de snelheid tijdens de passage, door 13% 

van de passerende voertuigen, naar beneden wordt aangepast. Wat 

de wegen met een limiet van 60 km/h betreft, hier neemt de 

snelheid tijdens passage gemiddeld met 4 km/h af. Op 

laatstgenoemde wegen blijft echter sprake van een 

snelheidsoverschrijding.  

In het verlengde hiervan is de effectieve periode van de displays 

onderzocht. Alle beschikbare snelheden zijn hierbij afgezet tegen de 

tijd dat deze actief waren. In dit geval is eveneens onderscheid 

gemaakt in 30 km/h wegen en 50 km/wegen. Bij plaatsing van het 

display op een 30 km/h of 50 km/h weg, is in beide situaties sprake 

van een effectieve periode van 4 á 5 weken. Gedurende de 5e week is 

er reeds sprake van een lichte toename in de passeersnelheid. Voor 

beide situaties is een vergelijking opgesteld waarin de effectduur van 

het display is weergegeven.  

De effecten van de plaatsing van een display blijven niet per 

definitie beperkt tot effecten op de rijsnelheid. Invloed op de rijtaak 

van de weggebruiker is eveneens een issue dat op kan treden. Onder 

andere de opvallende weergave, het bewegende beeld en de, in 

sommige gevallen emotioneel geladen boodschap, zorgen er voor 

dat de aandacht op het display wordt gevestigd. In bepaalde 

situaties is het daarom niet wenselijk een display te plaatsen om 

zodoende de aandacht niet af te leiden van punten in de omgeving 

die essentieel zijn voor een veilige uitoefening van de rijtaak. Het 

plaatsen van een display zorgt voor een betere attentiewaarde en 

bewustwording van de weggebruiker. Het valt echter te bezien of het 

display daarmee ook positief van invloed is op de verkeersveiligheid. 

Ter verbetering van de verkeersveiligheid is het daarom aan te 

bevelen displays te combineren met andere maatregelen die de 

verkeersveiligheid positief beïnvloeden. De algehele werking van het 

display wordt daarbij beïnvloedt door factoren zoals weginrichting, 
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plaatsingshoogte, zichthoek, positie langs de weg, design van het 

display en de vertoonde weergave. Zoals eerder genoemd is het aan 

te bevelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, gebruik te 

maken van een combinatie van het display met andere maatregelen. 

Echter een combinatie met snelheidsremmende maatregelen zoals 

een drempel, plateau, asverpringing/chicane of groen en/of objecten 

langs de rijbaan kan de werking van het display beïnvloeden. De 

positionering van het display in de directe omgeving van één van 

deze maatregelen kan ofwel zorgen voor een vertekend beeld met 

betrekking tot de vertoonde weergave, ofwel voor een verslechterde 

zichtbaarheid en/of slechte meetbaarheid. Toepassing van het 

display in combinatie met snelheidscontrole leidt daarbij tot 

versterking van het effect op de rijsnelheid.  

Op basis van de bevindingen uit zowel literatuuronderzoek als 

geanalyseerde meetgegevens, is vervolgens een stappenplan 

opgezet. Stap 1 geeft aan de hand van de schema, een aanbeveling 

voor het al dan niet plaatsen van het display. Vervolgens bevat stap 

2 criteria die de werking van het display beïnvloeden. Tenslotte zijn 

in stap 3 technische eisen omtrent de display variant en plaatsing 

van het display opgenomen. De laatste stap is enkel van toepassing 

indien in de voorgaande stappen, plaatsing van het display 

aanbevolen is.  

In dit onderzoek is de kennis op het gebied van snelheidsdisplays, 

gecombineerd met meetgegevens van deze displays.  Aan de hand 

hiervan is er voor de wegbeheerders een leidraad opgesteld in de 

vorm van een stappenplan. Dit stappenplan vormt een leidraad voor 

het maken van de keuze om dynamische snelheidsdisplays, al dan 

niet, toe te passen.  

Als aanbeveling wordt nog meegegeven om specifiek onderzoek te 

doen naar de mate van beïnvloeding door weg- en 

omgevingskenmerken. Tevens is het aan te bevelen, onderzoek uit te 

voeren naar de afstandshalo waarop het display effect heeft, de 

invloed van de verschillende weergavemogelijkheden van het 

display en naar de verschillende doelen die met de plaatsing van het 

display gediend kunnen worden. Als vervolg hierop is het aan te 

bevelen de wegbeheerders duidelijk te informeren over de 

mogelijkheden van de verwerkingssoftware.   
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III. Summary 

Inside CROW there is a demand for research to roadside objects. 

The lack of instructions for placement of the objects, leads to 

placement at locations where it suits the road authorities and does 

not have the maximum effect. Commissioned by CROW this 

document contains research toward the effects of roadside-objects 

on driving speed. Studies  have already been conducted to the effects 

of traffic signs, speed enforcement and attention-/slogan signs 

before, this study is mainly focused on the effects of dynamic speed 

signs1. These signs give the drivers feedback about their actual 

driving speed.  

Therefore the central question in this study is: ‘What are the 

properties and applications of dynamic speed signs?’.   

The intended goal of this study is making it possible for the road 

authority to make a reasoned choice whether application of a 

dynamic speed sign is desired. To achieve this, one diagram is 

designed. If application of a speed sign is desired, in two steps 

there’s given some practical advice whether the application of 

dynamic speed signs is useful.  

Sub-question 1 contains investigation of other types of roadside 

objects which affect the driving speed. The elaboration of this 

question is based on previous research to the effects of traffic signs, 

speed enforcement and attention-/slogan signs. At first, it is difficult 

to determine the separate effects of traffic signs because the main 

goal of these signs is to regulate the traffic. Other measures like 

speed enforcement do have effect on the driving speed. Different 

types of speed enforcement are possible. All of these types have a 

                                                 
1  Sometimes in short written as ‘speed signs’.  

different level of effect on the driving speed. The most effective 

method to influence the driving speed is the application of section 

control. After doing studies of the effects of speed campaigns it is 

possible draw the conclusion that campaigns have a little effect on 

the driving speed. The driving speed before, during and after the 

application of speed campaigns, shows a little difference. In order to 

have more influence on the driving speed it is possible to combine 

different measurement. The combination of speed enforcement with 

attention-/slogan signs leads to a magnification of the effects on 

driving speed and a longer effective distance.  

From the 2nd sub-question, ‘in which situations do roadside objects 

affect the driving speed?’, the study is specified on speed signs. The 

use of dynamic speed signs in the Netherlands began in the year 

2000. The main goal of the introduction of the speed signs to the 

Netherlands was to realize a decrease in the number of traffic 

accidents. However, this goal was not achieved, which resulted in 

the disappearance of the speed signs in the Netherlands. After not 

being applied in the Netherlands for a while, the speed sign was 

applied again. The goal for the application was changed to 

improvement of the subjective traffic safety, and the speed signs are 

mostly located in 30 km/h-zones. The main reason to place the 

speed signs are complaints from inhabitants about speeding. 

Additionally, there are some other goals with the speed signs. 

These goals are:  

1. Confronting the driver with his/her actual driving speed; 

2. Giving other people a reason to have a discussion about the 

feedback which is shown;  

3. Generate traffic data.  

To achieve one or more of these goals, the road authority has the 

possibility to choose between several different types of speed signs.  
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These are: 

 A sign with only a text message like ‘you’re driving too fast’, 

 a sign that shows a smiley in passing, 

 a sign that shows the actual driving speed, 

 a sign that shows a text message which can be specified by 

the road authority, 

 a display with a reward system for each passing vehicle. 

 

There is a possibility to combine some types of signs into one sign. 

For example it’s possible to show the actual driving speed in 

combination with a smiley. 

 

To determine the effects of speed signs on the driving speed, there 

have been studies in Belgium, France, Germany and the United 

States of America as well as a study in the Netherlands. The results 

of these studies show a decrease in the driving speed after applying 

a speed sign. The research in Germany shows that a sign with the 

text ‘Danke’ combined with the actual driving speed and designed 

with the picture of a kid, has the biggest effect on the driving speed 

compared to other types of signs 

Moreover, studies in the United States of America show that speed 

signs have more effect when they are combined with clear 

communication of the maximum allowed speed at the location. 

Building on these studies traffic data was collected from different 

kinds of speed signs in the Netherlands. The data was then analyzed 

and divided into the following categories: 

1. Traffic data from before, during and, sometimes after 

placement of the speed sign; 

2. Traffic data with incoming and outgoing speed during the 

placement of the speed sign; 

3. Traffic data from each passing vehicle during the placement 

of the speed sign. 

The traffic data in each of these categories is sorted by the speed 

limit on the road. The data which belongs to category one, contains 

only data from roads in the urban area. This area consists of speed 

limits of 30 km/h and 50 km/h. After analyzing the category one 

data it is possible to conclude that the placement of a speed sign at 

30 km/h-zones, leads to a decrease in the average speed of 16 

percent. This means a difference of 7 km/h compared to the 

situation without a speed sign. After placement of a speed sign at 50 

km/h roads, a negative effect on the driving speed is visible. In this 

case there is an increase of the average speed of 5 percent, which 

means an increase of the average speed with 2 km/h. From 50 km/h 

roads there is also data available with incoming and outgoing speed. 

The results of this data shows a speed decrease of 13% of the passing 

vehicles when they drive past the speed sign. This type of data is also 

available from one road with a speed limit of 60 km/h. At this road a 

decrease of the average speed with 4 km/h was found. However, the 

speed at both of these road types (50 km/h and 60 km/h) is still 

above the maximum allowed speed.  

Another important study is towards the effective period of a speed 

sign. By putting all the available traffic data together, this has been 

studied. All the individual speeds of the passing vehicles have been 

compared with the time that the speed sign was in place. This data 

was also differentiated for the 30 km/h and 50 km/h roads. The 

results of the research show an effective period of 4 to 5 weeks, in 

both situations. During the 5th week of the placement an increase in 

the driving speed was already measured. For both situations 

equation have been made. 
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Placement of the speed sign did not only have an effect on the speed 

of a passing vehicle. Influence on the driving task is another aspect 

that may occur. The marked design, moving images and the 

sometimes emotionally loaded messages attract the attention of the 

driver. In some cases it is not eligible to place a speed sign. When 

there are things in the direct environment which require the full 

attention of the driver, placement of speed signs can lead to 

distraction from these things. In general, placement of the speed 

signs results in better attention and awareness of the driver. 

However, it is not possible to get some hard conclusions about the 

improvement of the traffic safety after placing a speed sign. To 

improve the traffic safety it’s better to combine the placement of a 

speed sign with other measurements which influence the traffic 

safety in a positive way. The overall effects of a speed sign will be 

influenced by several aspects such as road design, height of placing, 

angle of view, position along the road, design of the display and the 

showed image. Measures like a speed hump, chicane or buildings 

and overgrowth along the road can have a negative effect on speed 

signs if not combined properly. Placement of a speed sign in the 

direct environment of one of these things  can lead to distorted 

feedback or a deteriorated view at the sign, or even affect the 

driver’s ability to estimate the speed of an incoming vehicle. By 

combining the placement of a speed sign with speed camera’s there 

is a stronger effect on the driving speed. 

One scheme is, made based on the findings of the literature research 

and the analyzed traffic data. These scheme gives, based on the 

intended goal, a recommendation about placing a speed sign or not. 

If placing is recommended, the next step gives some environmental 

aspects that should be, if possible, avoided when placing a speed 

sign. The third step includes some technical aspects amongst the 

possible speed sign variants. These steps two and three are only 

needed if placement of a speed sign is recommended.  

This study combined information about speed signs from studies 

conducted earlier with new traffic data from speed signs. This 

results in a guide for the road authority to make a choice whether to 

place a speed sign.  

It is recommended to do some specific research to the degree of 

influence of other road- and environmental features. It is also 

recommended to do some research to the effective distance of a 

speed sign, the influence of the different pictures which can be 

shown at the display and the difference goals for placing a display. 

Thereby it is recommended to inform the road authority’s about the 

different possibilities of the software for analyzing the collected 

traffic data.  
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IV. Voorwoord 

Als laatste onderdeel van de studie Mobiliteit, staat het 

afstudeerproject centraal. In het kader van dit afstudeerproject 

hebben wij, Klaas-Jan Huisbrink en Sander Kooistra, ruim een half 

jaar besteed aan een onderzoek naar dynamische snelheidsdisplays. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van CROW en maakt deel 

uit van het project ‘wegkantmeubilair’ van CROW. Wij richten ons 

met deze studie specifiek op wegkantmeubilair wat het beïnvloeden 

van de snelheid tot doel heeft. Vanwege het ontbreken van 

richtlijnen voor de plaatsing van dynamische snelheidsdisplays, 

komen er bij CROW regelmatig vragen binnen omtrent de plaatsing 

en werking hiervan. Dit vormde voor ons de aanleiding om ons 

specifiek te gaan richten op de effecten en 

toepassingsmogelijkheden van dynamische snelheidsdisplays. 

De start van ons afstudeerproject omvatte een inventarisatie van de 

verschillende vormen van snelheidsdisplays en het verzamelen van 

de beschikbare literatuur. Tevens hebben we gesprekken gevoerd 

met verschillende wegbeheerders en gedragsdeskundigen om onder 

andere te achterhalen wat de plaatsing van de systemen met zich 

meebrengt en waarom ze geplaatst worden. Dit, in combinatie met 

het analyseren van verkregen meetgegevens van de apparatuur, gaf 

de mogelijkheid om aan onze doelstelling te voldoen. Dit document 

omvat het resultaat van het uitgevoerde onderzoek. 

Door middel van dit document hopen wij CROW een basis te geven 

voor een handreiking met richtlijnen en regels omtrent dynamische 

snelheidsdisplays. Dit biedt de wegbeheerder de mogelijkheid een 

weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde maatregel. Verder 

hopen we door middel van dit document onze verkeerskundige 

kennis voldoende te hebben gewaarborgd, zodat we ons diploma 

Mobiliteit aan Hogeschool Windesheim kunnen behalen. 

Als woord van dank willen wij ons richten tot een ieder die in 

meerdere of mindere mate een bijdrage heeft geleverd aan dit 

document. Zonder de medewerking van de gedragsdeskundigen van 

Rijkswaterstaat en TNO, en de verkeerskundig  medewerkers van 

gemeenten en provincies, was het niet mogelijk geweest dit 

document te publiceren. Verder dank aan de stichting CROW die 

ons de faciliteiten bood die tijdens het onderzoek benodigd waren. 

In het bijzonder gaat er dank uit naar onze begeleiders Marleen 

Hovens van CROW en Marcel Gommers van Hogeschool 

Windesheim, die middels een kritische blik en menig advies, 

geholpen hebben bij de totstandkoming van dit document. 

Zwolle, 6 september 2013 

Klaas-Jan Huisbrink 

Sander Kooistra 
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1. Inleiding 

De toenemende automobiliteit heeft verscheidene 

gevolgen. Niet alleen is er steeds weer sprake van 

overschrijdingen van de snelheidslimiet, ook de 

verkeersveiligheid is een punt van aandacht. Om 

snelheidsovertredingen tegen te gaan en daarmee de 

verkeersveiligheid te verbeteren, worden door de 

wegbeheerder verschillende maatregelen aangewend. Eén 

van deze maatregelen is het plaatsen van objecten langs de 

rijbaan. Er bestaat een grote categorie maatregelen die in 

de berm geplaatst kunnen worden, waarvan één het 

toepassen van dynamische snelheidsdisplays is. Wanneer 

deze displays het beste toegepast kunnen worden en of ze 

ook daadwerkelijk van invloed zijn op de snelheid en 

daarmee de verkeersveiligheid, is tot op heden één groot 

vraagteken. In dit document wordt ingegaan op het effect 

dat een dergelijk display heeft en in welke situatie deze 

displays toegepast kunnen worden. 
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1.1 Aanleiding 

Ze zijn bij iedere automobilist bekend, de borden die feedback geven 

over de snelheid die je op dat moment rijdt. Veelal door middel van 

de precieze snelheid en in mindere mate door middel van een smiley 

of een combinatie van zowel de snelheid als een smiley. 

Door het ontbreken van richtlijnen omtrent de plaatsing van 

displays, worden deze borden veelal op plaatsen geplaatst waar het 

de wegbeheerder goeddunkt. Daarbij komt dat de plaats van het 

bord vaak in samenspraak met buurtbewoners of andere 

belanghebbenden wordt bepaald. De wegbeheerder bepaalt 

vervolgens hoe lang een bord geplaatst wordt. Of er in die periode 

ook daadwerkelijk wat is gedaan met de informatie die op het  

display getoond werd, is veelal alleen bekend bij de automobilist.  

Binnen CROW bestaat al langere tijd de vraag naar een gedegen 

onderzoek op het gebied van dergelijke maatregelen. Dit, in 

combinatie met het ontbreken van richtlijnen en onderzoek naar de 

effecten van deze borden, is aanleiding geweest voor het opstellen 

van dit document. Het onderzoek richt zich specifiek op dynamische 

snelheidsdisplays. Deze keuze hangt samen met het feit dat er van 

deze maatregelen geen (wettelijke) richtlijnen opgesteld zijn en er 

weinig bekend is over de effecten. De richtlijnen en effecten van de 

overige vormen van snelheidsbeïnvloedend wegkantmeubilair, zijn 

uitgesloten van het onderzoek. Dit  gezien het feit dat er binnen 

CROW reeds onderzoek wordt uitgevoerd naar de noodzaak en 

effecten van RVV borden. Daarbij komt dat van flitsapparatuur 

inmiddels effecten bekend zijn [1]. Verder is uit het 

literatuuronderzoek gebleken dat er door TNO2 en ITS3 in het 

                                                 
2 TNO: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 
onderzoek 

verleden onderzoek is gedaan naar de effecten van motto- en 

attentieborden.  

1.2 Leeswijzer 

De rapportage is begonnen met het beschrijven van de aanleiding. 

In hoofdstuk 2 wordt deze aanleiding verder vertaald in een 

probleem- en doelstelling. Verder wordt in dit hoofdstuk het 

onderzoek ingekaderd. Tenslotte bevat dit hoofdstuk een 

opsomming van de belangrijkste activiteiten die uitgevoerd zijn, om 

tot het gewenste eindresultaat te komen.   

De eerste stap van de studie bevat een literatuuronderzoek naar 

verschillende vormen van wegkantmeubilair waarvan in hoofdstuk 3 

de belangrijkste uitkomsten besproken worden. Hoofdstuk 4 bevat 

vervolgens de belangrijkste resultaten van het literatuuronderzoek 

specifiek gericht op snelheidsdisplays. Verder worden in dit 

hoofdstuk de resultaten van de interviews en enquêtes onder 

wegbeheerders en weggebruikers besproken.  

De uitkomsten van de enquêtes, interviews en het 

literatuuronderzoek worden in hoofdstuk 5 ‘hard gemaakt’ door 

middel van beschikbaar gestelde meetrecords. De randvoorwaarden 

die van invloed zijn op deze effecten worden besproken in hoofdstuk 

6.  

Aan de hand van de voorgaande hoofdstukken is in hoofdstuk 7 een 

stappenplan voor plaatsing van snelheidsdisplays opgenomen. De 

rapportage sluit af met een conclusie en aanbeveling in hoofdstuk 8. 

  
                                                                                                                
3 ITS: Onderzoeksinstituut verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen 
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2. Het onderzoek 

Dit hoofdstuk bevat de opzet van het onderzoek.  Het 

hoofdstuk is een samenvatting van het plan van aanpak 

dat is opgesteld ten behoeve van het onderzoek. De 

aanleiding van het onderzoek is in hoofdstuk 1 besproken. 

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de probleem,- 

doel,- en vraagstelling. Verder wordt in dit hoofdstuk het 

onderzoek afgebakend. Het eindresultaat van de studie 

omvat een stappenplan voor het al dan niet toepassen van 

snelheidsdisplays, inclusief eisen omtrent de locatie en 

displayvariant. In ‘paragraaf 2.5 onderzoeksstructuur’ 

wordt vanuit de onderzoeksvragen geredeneerd naar de 

onderzoeksmethode, gewenste resultaten en het 

uiteindelijke stappenplan 
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2.1 Probleemstelling 

Er zijn weinig wegbeheerders die door middel van meetgegevens 

kunnen onderbouwen dat snelheidsdisplays daadwerkelijk effect 

hebben op de snelheid van het wegverkeer. Dit heeft te maken met 

het feit dat de borden veelal neergehangen worden op verzoek van 

bewoners. Door  wegbeheerders wordt vooral in samenspraak met 

buurtbewoners naderhand bepaald, of een bord het gewenste effect 

heeft gehad. De subjectieve effecten van snelheidsdisplays zijn 

bekend, maar deze effecten kunnen vrijwel nooit op een objectieve 

manier onderbouwd worden.  

Door het ontbreken van Nederlandse studies naar de effecten van 

dynamische snelheidsdisplays, is niet bekend in welke situaties de 

displays wel of geen effect hebben. Dit met gevolg dat het voor kan 

komen dat displays op plekken geplaatst worden waar ze geen effect 

hebben en in sommige gevallen zelfs af kunnen leiden van essentiële 

omgevingskenmerken.  

2.2 Doelstelling 

Met dit onderzoek naar de effecten van dynamische 

snelheidsdisplays, wordt het volgende doel beoogd:  

Doelstelling 

‘De wegbeheerder de mogelijkheid bieden een weloverwogen 

keuze te maken voor toepassing van een dynamisch 

snelheidsdisplay.’ 
 

Met deze doelstelling worden tevens een drietal andere doelen 

gediend, te weten; 

- het bepalen van de effecten van snelheidsdisplays; 

- het tegengaan van overbodig geplaatst meubilair.  Door de 

wegbeheerder de mogelijkheid te bieden een weloverwogen 

keuze te maken voor plaatsing van een dynamisch 

snelheidsdisplay, neemt het overbodig geplaatst materiaal in 

kwantiteit af. De voordelen hiervan zijn een betere kwaliteit 

van de openbare ruimte, een reductie op de aanschaf-, 

beheer- en onderhoudskosten en een verbetering van de 

verkeersveiligheid; 

- het leveren van een bijdrage aan de kennis over 

wegkantmeubilair. Met het onderzoek wordt een bijdrage 

geleverd aan de kennis op verkeerskundig vakgebied met 

betrekking tot wegkantmeubilair.  

2.3 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag die tijdens dit onderzoek wordt beantwoord luidt als 

volgt: 

Hoofdvraag 
 
‘Wat zijn de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden 
van dynamische snelheidsdisplays?’  

 

Om te komen tot het gewenste effect van de maatregel is het van 

essentieel belang dat het juiste meubilair op de juiste manier en 

plaats wordt toegepast. Zo is de kans het grootst dat aan de 

doelstelling van de wegbeheerders wordt voldaan. Beantwoording 

van deze vraag is opgenomen in dit onderzoeksrapport waarbij het 

stappenplan een praktische uitwerking met 

toepassingsmogelijkheden geeft.   
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Deelvragen 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag zijn een drietal 

deelvragen opgesteld, die hieronder zijn opgenomen. Hierbij 

vormen de antwoorden op deze deelvragen de input voor de 

handreiking die opgesteld wordt.  

Deelvraag 1: Wat is de geschiedenis van snelheidsbeïnvloedend 

wegkantmeubilair en welke vormen zijn er, naast dynamische 

snelheidsdisplays, beschikbaar? 

Het antwoord op deze deelvraag omvat een onderzoek naar de 

verschillende vormen van snelheidsbeïnvloedend wegkantmeubilair. 

Door dit te onderzoeken kan in een later stadium bepaald worden, 

of er maatregelen zijn die een groter effect op de snelheid hebben 

dan dynamische snelheidsdisplays.  

Deelvraag 2: In welke situaties leidt de plaatsing van dynamische 

snelheidsdisplays tot effecten op de snelheid? 

Een eerste stap voor het beantwoorden van deze vraag is het 

uitvoeren van literatuuronderzoek. Aangezien de verwachting is dat 

het literatuuronderzoek niet voldoende informatie oplevert, worden 

aanvullend interviews en enquêtes onder wegbeheerders 

afgenomen. Dit vormt in combinatie met meetgegevens, de input 

voor het onderzoek naar de werkelijke effecten van het meubilair. 

Op deze manier kunnen de effecten op een objectieve manier 

vastgesteld worden. Ter onderbouwing vindt tevens een enquête 

onder weggebruikers plaats. 

Deelvraag 3: Welke randvoorwaarden zijn van invloed op de 

werking van dynamische snelheidsdisplays? 

Om er voor te zorgen dat het meubilair ook daadwerkelijk effect 

oplevert dient het aan verschillende randvoorwaarden te voldoen. 

Onderzocht wordt welke technische eisen, specificaties van het 

meubilair en overige randvoorwaarden van invloed zijn op de 

werking. Dit wordt onderzocht aan de hand van literatuuronderzoek 

en gesprekken met gedragsdeskundigen. Hierbij wordt gekeken 

welke factoren nog meer van invloed zijn op de werking van het 

meubilair. Als aanvulling hierop vindt een enquête onder 

weggebruikers plaats. Tevens wordt bij deze deelvraag, het 

onderzoek onder de wegbeheerders gebruikt als aanvulling ter 

beantwoording van de vraag. 

Deelvraag 4: In welke situaties kunnen dynamische 

snelheidsdisplays toegepast worden? 

Het antwoord op deze deelvraag omvat een stappenplan dat voor 

verschillende situaties aangeeft of toepassing van een dynamisch 

snelheidsdisplay effectief is.  

2.4 Afbakening 

Om het onderzoek haalbaar te maken zijn een aantal zaken 

uitgesloten. De randvoorwaarden zijn hieronder weergegeven; 

 het stappenplan is opgesteld vóór wegbeheerders; 

 het stappenplan biedt de wegbeheerder de mogelijkheid, een 

weloverwogen keuze te maken voor het toepassen van een 

snelheidsdisplay. Het schema richt zich op de toepassing van 

snelheidsdisplays en reikt eventuele alternatieve 

maatregelen voor een snelheidsdisplay, aan; 

 snelheidsdisplays die gebruikt worden bij incidentele 

situaties, zoals wegwerkzaamheden of evenementen zijn 

uitgesloten;  
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 bij het onderzoek is gebruik gemaakt van beschikbaar 

gestelde meetgegevens. Er is geen gebruik gemaakt van eigen 

metingen; 

2.5 Onderzoeksstructuur 

In Figuur 1 is de structuur van het onderzoek weergegeven. Het 

resultaat van het onderzoek bestaat uit een stappenplan; 

 in stap 1 kan de wegbeheerder aan de hand van een 

keuzeschema, een onderbouwde keuze maken voor het al 

dan niet toepassen van snelheidsdisplays; 

 in stap 2 kan de wegbeheerder aan de hand van een aantal 

omgevingskenmerken,  bepalen of het display op een 

specifieke locatie voor het gewenste effect zorgt; 

 in stap 3 kan de wegbeheerder bepalen of het aan te schaffen 

display voldoet aan een aantal technische eisen 

 in stap 4 kan de wegbeheerder bepalen of mogelijk andere 

vormen van snelheidsbeïnvloedend wegkantmeubilair  

wenselijk zijn 

Stap 1: bepalen toepasbaarheid van het display 

Om te komen tot een schema waarbij de wegbeheerder een 

keuze kan maken voor het al dan niet toepassen van 

snelheidsdisplays, diende beantwoording plaats te vinden van 

deelvraag 2 ‘In welke situaties leidt de plaatsing van dynamische 

snelheidsdisplays tot effecten op de snelheid?’ . Met behulp van 

literatuuronderzoek binnen- en buitenland, interviews en enquêtes 

onder weggebruikers  en wegbeheerders en het analyseren van 

meetgegevens  is gepoogd, een antwoord te vinden op vragen die 

wegbeheerders stellen voor het  toepassen van snelheidsdisplays.  

Stap 2: bepalen locatie 

Stap 2 gaat in op een aantal essentiële omgevingskenmerken die van 

invloed zijn op de effecten van een snelheidsdisplay. Om deze 

belangrijke kenmerken te achterhalen is het van belang te weten, in 

welke situaties er effecten optreden in de snelheid (deelvraag 2) en 

welke randvoorwaarden van toepassing zijn (deelvraag 3). Met 

behulp van literatuuronderzoek binnen- en buitenland, interviews 

en enquêtes onder weggebruikers  en wegbeheerders,  het 

analyseren van  meetgegevens en gesprekken met 

gedragsdeskundigen en leveranciers is gepoogd, een antwoord te 

vinden op een aantal vragen die van toepassing zijn. 

Stap 3: bepalen displayvariant 

Stap 3 gaat in op een aantal technische eigenschappen die van 

invloed zijn op de werking van snelheidsdisplays. Voor het bepalen 

van deze eigenschappen diende deelvraag 3 ‘Welke 

randvoorwaarden zijn van invloed op de werking van dynamische 

snelheidsdisplays’ beantwoord te worden. Het beantwoorden van 

deze deelvraag is uitgevoerd door middel van literatuuronderzoek 

en interviews met gedragsdeskundigen en leveranciers.  

Stap 4: bepalen mogelijke andere vormen van 

snelheidsbeïnvloedend wegkantmeubilair 

Door middel van de antwoorden van deelvraag 1 ‘ wat is de 

geschiedenis van snelheidsbeïnvloedend wegkantmeubilair en welke 

vormen zijn er, naast dynamische snelheidsdisplays beschikbaar’ 

worden mogelijke alternatieven geboden voor snelheidsdisplays.  
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Figuur 1: Onderzoeksopzet  
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2.6 Werkwijze 

De structuur van het onderzoek, zoals in hoofdstuk 2.5 

‘onderzoeksstructuur’ uiteen is gezet, is  in verschillende fasen 

uitgevoerd. Onderstaand is per fase aangegeven, op welke wijze het 

onderzoek heeft plaatsgevonden.  

Fase 1: Verwerven informatie. Tijdens deze fase is informatie 

verzameld voor de deelvragen 1 t/m 3. Deze is verworven aan de 

hand van literatuuronderzoek, interviews met verkeerskundigen bij 

provincies en gemeenten en gesprekken met leveranciers  en 

gedragsdeskundigen van TNO en SWOV4. Tevens vormen enquêtes 

onder wegbeheerders en weggebruikers onderdeel van deze fase. 

Eén van de belangrijkste onderdelen tijdens deze fase vormt het 

verwerven van meetgegevens van de dynamische snelheidsdisplays.  

Fase 2: Analyseren verworven informatie. Tijdens deze fase is de 

verkregen informatie geanalyseerd. Hierbij staat met name het 

analyseren van de meetgegevens centraal met als doel de effectiviteit 

van een dynamisch snelheidsdisplay in verschillende situaties vast 

te stellen. Verder zijn in deze fase de randvoorwaarden die van 

invloed zijn op de werking van dynamische snelheidsdisplay 

geanalyseerd. Het gaat hierbij om zowel omgevingskenmerken als 

de technische eigenschappen. Verder is deelvraag 1 beantwoord; 

‘Wat is de geschiedenis van snelheidsbeïnvloedend 

wegkantmeubilair en welke vormen zijn er, naast dynamische  

snelheidsdisplays, beschikbaar?’ 

Fase 3: Opstellen stappenplan. Aan de hand van de verkregen 

uitkomsten uit fase 2, is een stappenplan opgesteld voor het 

                                                 
4 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid 

plaatsen van snelheidsdisplays. De inhoud hiervan is reeds 

besproken in hoofdstuk 2.5 ‘onderzoeksstructuur.’ 

Fase 4: Afronding. Als laatste onderdeel van het 

afstudeeronderzoek komt de afronding aan bod. Conclusies die uit 

het onderzoek naar voren zijn gekomen zijn opgesteld en tot slot zal 

het gehele project gepresenteerd worden.  
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3. Inventarisatie 

wegkantmeubilair  

Deelvraag 1 omvat een onderzoek naar enkele bekende vormen 

van snelheidsbeïnvloedend wegkantmeubilair. Vanwege de 

uitgebreide beantwoording is er voor gekozen de 

beantwoording van deze deelvraag op te nemen in het 

bijlagenboek. Op deze manier ligt de focus van het 

hoofdrapport van begin af aan op het hoofdonderwerp. In dit 

hoofdstuk volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste 

aspecten uit het literatuuronderzoek naar wegkantmeubilair. 

 

  

  



 

 Onderzoek naar de effecten van dynamische snelheidsdisplays 

20 

3.1 Vormen wegkantmeubilair 

Naast dynamische snelheidsdisplays zijn er verschillende manieren 

om de snelheid te beïnvloeden, waarbij elke maatregel een bepaald 

effect kent. Er valt hierbij onderscheid te maken in RVV borden, 

snelheidscontrole en motto- en attentieborden.  

3.1.1 RVV borden 

Verreweg de meest voorkomende vorm van wegkantmeubilair in 

Nederland zijn verkeersborden, ook wel bekend onder de naam 

RVV-borden. Deze borden zijn in het RVV 19905 opgenomen binnen 

de categorie verkeerstekens. Het doel van de borden is niet 

hoofdzakelijk het beïnvloeden van de snelheid, maar het reguleren 

van de snelheid. De effecten van RVV borden op de snelheid hangen 

samen met verschillende andere factoren van het wegbeeld. [2] 

3.1.2 Snelheidscontrole 

Door middel van verschillende vormen van snelheidscontroles 

wordt de snelheid van het wegverkeer gemonitord en ingetoomd. In 

Nederland is door verschillende partijen onderzoek uitgevoerd naar 

de effecten van snelheidscontroles. Hierbij werd de weggebruiker 

middels een dynamische snelheidsdisplay gewezen op een 

snelheidsoverschrijding, waarna vervolgens de mogelijkheid was de 

snelheid aan te passen alvorens de snelheidscontrole werd 

gepasseerd. De resultaten van dit onderzoeken lieten een afname 

van het aantal snelheidsovertreders zien van 38% naar 11%. 

 

Het houden van snelheidscontroles wordt veelal bepaald in 

samenspraak tussen de wegbeheerder en  politie. Het gaat hierbij 

om locaties/wegen met de volgende kenmerken;  

                                                 
5 RVV 1990: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

 

1. het aantal verkeersongevallen is relatief hoog; 

2. het percentage snelheidsovertreders is relatief hoog; 

3. het is aanwijsbaar of plausibel dat er samenhang is, 

tussen de ongevallen en snelheid  

 

 Naast deze kenmerken zijn er nog enkele waarbij wordt 

gekeken naar aspecten zoals de zichtbaarheid, 

bereikbaarheid, verkeersintensiteit en mogelijke effecten op 

de doorstroming. 

 Effecten van snelheidscontroles verschillen per variant. De 

meest effectieve variant is tot op heden de toepassing van 

trajectcontroles op de hoofdwegen. 

 Bij toepassing van een voorwaarschuwing, voorafgaand aan 

de snelheidscontrole, wordt de snelheid over een groter deel 

van het traject verlaagd. 

 Het toepassen van mobiele, verscholen flitsapparatuur heeft 

de mogelijkheid dat deze niet wordt opgemerkt en daardoor 

geen effect heeft op de weggebruiker. 

3.1.3 Motto – en attentieborden 

In 1995 heeft er een studie plaatsgevonden naar het effect van 

attentieborden. [3] In de evaluatie wordt aangegeven dat het aantal 

ongevallen door het plaatsen van attentieborden over een periode 

van 5 jaar met 8% is gedaald.  

De laatste jaren worden motto- en attentieborden steeds meer in 

samenhang geplaatst, dit door onder andere  massamedia  te 

koppelen aan handhaving en regionale acties [4]. De eerste 

landelijke snelheidscampagne was in 2010 genaamd ‘hou je aan de 

snelheidslimiet.’ Het voornaamste doel was het beïnvloeden van de 
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houding en het normbesef ten opzichte van kleine 

snelheidsovertredingen. De snelheidscampagne werd met name 

toegepast op erftoegangswegen binnen de bebouwde kom, met een 

maximaal toegestane snelheid van 30 km/h.  

Uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt 

dat de aanwezigheid van een campagnebord in combinatie met 

politietoezicht,  een grotere daling van de gemiddelde snelheid tot 

gevolg dan op wegen waar enkel een bord aanwezig was. De 

snelheidsverschillen in voor, tijdens en na situatie zijn, ten gevolge 

van snelheidscampagnes, klein. Bij voorkeur vindt de toepassing van 

voorlichtingscampagnes plaats in combinatie met politietoezicht en 

verkeersborden. 

3.2 Conclusies 

RVV borden hebben tot doel het reguleren van de snelheid en het 

verduidelijken van situaties in het wegbeeld. Daar waar het bij RVV- 

borden gaat om het ‘reguleren van de snelheid,’ gaat het bij 

snelheidscontroles en motto- en attentieborden om ‘het verlagen 

van de snelheid en het verbeteren van de verkeersveiligheid.’ 

Bewustwording van de weggebruiker speelt een belangrijke rol bij 

controles en campagnes.   

Snelheidsverschillen in voor, tijdens en na situatie zijn, ten gevolge 

van snelheidscampagnes, klein. De aanwezigheid van een 

campagnebord en politietoezicht heeft een grotere daling van de 

gemiddelde snelheid tot gevolg, dan op wegen waar geen 

politietoezicht aanwezig is maar wel een campagnebord. Het is 

daarom aan te bevelen, voorlichtingscampagnes bij voorkeur in 

combinatie met politietoezicht te laten plaatsvinden. 

Er zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de effecten van 

motto- en attentieborden en snelheidscontrole op de rijsnelheid. In 

bijlage 1 van het bijlagenboek is een uitgebreide beantwoording van 

deelvraag 1 opgenomen. 
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4. Inventarisatie 

snelheidsdisplays  

Dit hoofdstuk gaat in op het hoe, waarom en met wat voor effect 

plaatsen van snelheidsdisplays door wegbeheerders. De 

informatie in dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel 

literatuuronderzoek als interviews en enquêtes onder 

wegbeheerders – en gebruikers.  

Paragraaf 4.1 bevat de uitkomsten van het literatuuronderzoek 

naar dynamische snelheidsdisplays. Hierbij gaat subparagraaf 

4.1.1 in op de ontstaansgeschiedenis en subparagraaf 4.1.2 in op de 

in gebruik zijnde displayvarianten. In het binnen- en buitenland is 

literatuur beschikbaar over de toepasbaarheid en effecten. 

Subparagraaf 4.1.3 bevat hiervan de belangrijkste zaken. De 

conclusie van het literatuuronderzoek naar snelheidsdisplays is te 

lezen in subparagraaf 4.1.4. 

Een ander onderdeel binnen dit hoofdstuk vormen de uitkomsten 

van gesprekken en enquêtes onder wegbeheerders. Paragraaf 4.2 

gaat in op het onderzoek onder wegbeheerders. Ter onderbouwing 

van het onderzoek onder wegbeheerders, heeft er enquête 

plaatsgevonden onder weggebruikers. Paragraaf 4.3 bevat 

hiervan de uitkomsten. 
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4.1 Literatuuronderzoek dynamische 

snelheidsdisplays 

Als eerste onderdeel voor het bepalen van effecten van dynamische 

snelheidsdisplays is literatuuronderzoek gedaan. Hiermee wordt 

antwoord gegeven op vragen omtrent het ontstaan, het doel, reeds 

bestaande varianten en effecten. Om dit te beantwoorden is gebruik 

gemaakt van zowel binnenlandse als buitenlandse literatuur.  

4.1.1 Ontstaan dynamische snelheidsdisplays 

In Nederland werden anno 2000 steeds meer maatregelen genomen 

om het aantal dodelijke ongevallen een halt toe te brengen. Door de 

provincie Noord-Brabant is in 2000 in samenwerking met advies- 

en ingenieursbureau Advin-West te Hoofddorp, een proef 

uitgevoerd met een zevental  snelheidsdisplays. [5] Nadere 

informatie over deze proef is te vinden in hoofdstuk  4.1.3 

‘toepassing en effecten.’ 

Na deze proef zijn er verschillende leveranciers van verkeersborden 

zich eveneens bezig gaan houden met het produceren van 

dynamische snelheidsdisplays. Wegbeheerders hebben de 

mogelijkheid om de borden bij verschillende leveranciers aan te 

schaffen. Gezien het feit dat er voor deze borden nooit eisen zijn 

opgesteld omtrent de uitvoering, heeft vrijwel iedere leverancier een 

eigen uitvoering van het bord. Doordat er met het plaatsen van de 

borden niet voldaan werd aan het doel om ongevallen te 

verminderen, werden de borden steeds minder toegepast. Sinds 

enige jaren is echter op grote schaal weer begonnen met het 

aanbrengen van de borden. Ditmaal wordt op grond van klachten 

van weggebruikers of buurtbewoners getracht om met de plaatsing 

van dynamische snelheidsdisplays, de burgers een gevoel van 

verkeersveiligheid te bieden en de snelheid ter plaatse te verlagen. 

Hieraan liggen veelal de nieuwe ontwerpstrategieën op het gebied 

van weginrichting ten grondslag, waardoor  de verantwoordelijkheid 

steeds meer bij de weggebruiker is komen te liggen. Het gaat hierbij 

met name om wegen, waarbij de maximum snelheid relatief laag is 

(zoals 30 kilometerzones) en subjectief onveilig zijn.  Omdat het 

gevoel van verkeersonveiligheid het grootst is in 30 kilometerzones, 

wordt het merendeel van het meubilair ook in dergelijke gebieden 

geplaatst. 

Tijdens het onderzoek is gebleken dat er naast verschillende 

displayvarianten, ook verschillende namen voor hetzelfde systeem 

worden gehanteerd. Voordat de verschillende displayvarianten 

worden behandeld, zijn hieronder eerst de namen opgenomen die 

voor het display worden gebruikt; 

 

 Dynamisch snelheidsdisplay; 

 Dynamisch snelheidsindicator (DSI); 

 Snelheid Informatie display (SID); 

 Driver feedback sign (DFS); 

 Dynamisch Matrixbord. 

Om onduidelijkheid te voorkomen is ervoor gekozen om de 

benaming ‘dynamisch snelheidsdisplay’ in de rest van deze 

rapportage te gebruiken. Dit gezien het feit dat de naam ‘dynamisch 

snelheidsdisplay’ de functie van het ‘bord’ goed omschrijft en het 

begrip over het algemeen genomen de meest gehanteerde naam is. 

Nu bepaald is welke naam er gedurende het onderzoek gehanteerd 

wordt, wordt overgegaan tot het behandelen van de verschillende 

display varianten.   
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4.1.2 Displayvarianten 

Snelheidsdisplays zijn voorzien van een radardetector.  Het systeem 

registreert intensiteiten, snelheden en verkeerssamenstelling. 

Afhankelijk van de radarinstellingen kunnen ook andere 

weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers geregistreerd worden. 

De detector meet daarbij het verschil tussen het zenden en 

ontvangen van radargolven en frequentieverschuivingen. Uit het 

golflengteverschil tussen de uitgezonden en de teruggekaatste straal 

blijkt de snelheid. Onder de snelheidsdisplays is onderscheid te 

maken in verschillende uitvoeringsvarianten, allen met een eigen 

vorm van feedback. Per beschikbare variant worden enkele 

kenmerken beschreven.   

 Elektronisch bord met oplichtende tekst 

Eén van de eerste vormen van dynamische snelheidsdisplays op de 

Nederlandse markt waren de elektronische borden met oplichtende 

tekst ‘u rijdt te snel’. Deze borden zoals weergegeven in Figuur 2, 

werden veelal voor onbepaalde tijd geplaatst.  

 

Figuur 2: Elektronisch bord met oplichtende tekst  

Nadeel van deze variant is dat er alleen wordt aangegeven dat de 

snelheid wordt overschreden, maar niet wordt aangeven hoe hoog 

de snelheid is. Vanwege deze beperking zijn deze borden vrijwel 

allemaal vervangen door één van de andere varianten van 

dynamische snelheidsdisplays, die hierna worden behandeld.  

 Snelheidsdisplay in de vorm van een smiley 

Bij deze variant vertoont het scherm een lachend gezichtje, wanneer 

de weggebruiker binnen de snelheidslimiet blijft. Een voorbeeld 

hiervan is opgenomen in Figuur 3. Wanneer de weggebruiker de 

maximum snelheid overschrijdt, wordt een boos gezichtje 

weergegeven. 

 

Figuur 3: Snelheidsdisplay in de vorm van een smiley  

 Snelheidsdisplay met cijfers 

Hetzelfde display als dat met smiley zoals hiervoor beschreven is, is 

eveneens leverbaar met een snelheidsweergave. Hierbij geeft het 

display de actuele rijsnelheid van de weggebruiker op het display 

weer, zoals te zien is in Figuur 4. Vanaf het detecteerpunt tot en met 

het passeren van het bord, krijgt de weggebruiker twee verschillende 

snelheden te zien; de aanrijd- en passeersnelheid. Afhankelijk van 

de gereden snelheid worden deze cijfers in verschillende kleuren 

weergegeven.  
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Figuur 4: Snelheidsdisplay met cijfers 

 Snelheidsdisplay met tekstregel 

Op dit display is voor de wegbeheerder de ruimte, een eigen 

boodschap te communiceren richting de automobilist. Hierbij valt te 

denken aan een boodschap als ´uw snelheid is minder dan 30 km/h, 

bedankt´ of ́ u rijdt harder dan 30 km/h, pas uw snelheid aan.’ Een 

voorbeeld van een dergelijk display is opgenomen in Figuur 5. 

 

Figuur 5: Snelheidsdisplay met tekstregel  

 Snelheidsdisplay met beloningssysteem 

In het verleden hebben er in Amsterdam-West snelheidsdisplays 

gehangen in combinatie met een strafsysteem. Bewoners die te hard 

reden betaalden voor de weggebruikers die zich aan de snelheid 

hielden. Doordat het project is stopgezet omwille van privacy is niet 

bekend wat de effecten waren op de snelheid. In juli 2013 is 

opnieuw gestart met een soortgelijk systeem, ditmaal in de vorm 

van een beloningssysteem.  Het gaat hierbij om een bedrag van € 

0,01 per weggebruiker die zich aan het snelheidsregime houdt. Het 

totaal gespaarde bedrag komt daarbij ten goede aan een wijkproject. 

Figuur 6 geeft een weergave van de displays zoals deze op moment 

van schrijven in Amsterdam-West zijn toegepast. 

 

Figuur 6: Snelheidsdisplay met beloningssysteem 

 Snelheidsdisplays met verschillende weergave 

Naast bovengenoemde varianten zijn er ook displays waarbij de 

weergave bestaat uit meerdere van bovenstaande vormen. Zo kan 

bijvoorbeeld een smiley of een bord met cijfers een ondertekst 

hebben. Een voorbeeld hiervan is de tekst als ‘de school dankt u.’ 

Verder kunnen cijfers en smileys ook beiden op één bord tegelijk 

weergegeven worden zoals uit Figuur 7 is op te maken.  

 

Figuur 7: Snelheidsdisplays met een combinatie van mogelijkheden  
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Dat er onder de leveranciers ook verschillen bestaan in uitvoering 

van de borden is in eerder stadium al aangegeven. InFiguur 8 is een 

weergave opgenomen van de uitvoeringsmogelijkheden, zoals deze 

door leverancier Pol  geleverd kunnen worden. Het verschil in 

uitvoering wordt met name bepaald door de achtergrondschild, 

kleursamenstelling en bordgrootte.  

 

Figuur 8: Uitvoeringsvarianten 

Bij het aanschaffen van een snelheidsdisplay is uiteraard het 

kostenaspect voor elke wegbeheerder van belang. Het plaatsen, 

onderhouden en uitlezen van de displays wordt steeds vaker 

uitbesteed. Gemiddeld gezien bedragen de kosten van één 

snelheidsdisplay circa € 2500,- per jaar inclusief plaatsing, 

onderhoud en het uitlezen van gegevens. Afgaande van een 

plaatsingsduur van 4-5 weken, is de wegbeheerder ruim € 200,- per 

locatie kwijt aan kosten voor het display.  

4.1.3 Toepassing en effecten 

Naast het onderzoek dat in Nederland is verricht, zijn ook in België, 

Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten enkele studies 

uitgevoerd naar de toepassing en/of effecten van snelheidsdisplays. 

Met name in Duitsland en de Verenigde Staten zijn diverse 

onderzoeken naar de effecten van verschillende vormen 

snelheidsdisplays uitgevoerd. Deze paragraaf behandelt de 

gehanteerde vormen in het buitenland en de bekende effecten en 

toepassingsmogelijkheden.  

Nederland 

Zoals reeds aangegeven, is door de provincie Noord-Brabant in 

samenwerking met adviesbureau Advin-West een proef uitgevoerd 

met een zevental  snelheidsdisplays. Uit een evaluatie van de proef 

blijkt dat de resultaten positief waren. [5] Tijdens de proef werden 

de borden met name toegepast op de belangrijke ontsluitingswegen 

buiten de bebouwde kom.  Enkele belangrijke punten die uit het 

onderzoek naar voren zijn gekomen,  zijn onderstaand opgenomen.  

Het plaatsen van de borden heeft een gunstig effect op de snelheid 

van het verkeer. Hierbij is in de eerste week na plaatsing de werking 

van het bord het grootst: er waren in die week snelheidsreducties tot 

16% gemeten. De reductie in snelheid was het grootst op locaties 

met een duidelijk wegbeeld waarbij het voor de weggebruiker 

duidelijk is, wat voor gedrag er van hem verwacht wordt. In de 

weken nadat de weggebruikers aan het bord gewend waren bleef, 

afhankelijk van locatie en situatie, een snelheidsreductie van 5 tot 10 

% over. Echter nadat de borden na een periode van 7 weken werden 

verwijderd, was de automobilist het bord snel vergeten en werd 

vrijwel direct weer dezelfde snelheid gemeten als in de situatie 

voordat het bord werd geplaatst.  

Tevens is onderzocht of het dynamisch snelheidsdisplay uitkomst 

biedt bij het reduceren van ongevallen. Op enkele locaties in 

Brabant waar regelmatig ongevallen plaatsvonden,  bedroeg de 

reductie in snelheid, na plaatsing van het display, 4 tot 5 %. De 

adviessnelheid van 60 km/h die op deze locaties geldt, werd daarbij 

veelvuldig overschreden. Voorafgaand aan de plaatsing van het 

display overschreed 75% van de weggebruikers de adviessnelheid. 
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Nadat het display geplaatst was, was dit percentage gedaald tot 50% 

van de weggebruikers. Als verklaring voor het grote aandeel dat 

harder rijdt dan 60 km/h, kan gesteld worden dat de 

maximumsnelheid op 80 km/h ligt en de andere limiet een 

adviessnelheid betreft. Hierdoor is er bij de weggebruiker minder 

snel het gevoel dat de snelheid overschreden wordt. De resultaten in 

snelheidsreductie wezen uit dat het beter is om een display 

permanent in te zetten. De borden werden hiermee een belangrijk 

onderdeel van snelheidsgerelateerde projecten waarbij displays 

veelal toegepast werden in combinatie met attentie- en 

mottoborden. Door steeds meer wegbeheerders werd gepoogd om  

door middel van een snelheidsdisplay, het aantal ongevallen 

drastisch terug te brengen. Na enige tijd werden de effecten van 

snelheidsdisplays, eventueel in combinatie met attentieborden 

echter steeds meer in twijfel getrokken. De gemiddelde rijsnelheid 

ging omlaag, maar er was geen reductie van het aantal ongevallen. 

België 

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BiVV) probeert 

als kenniscentrum van de overheid het aantal doden te verminderen 

door in campagnes de nadruk te leggen op bewustwording. Deze 

campagnes worden ondersteund door het inzetten van meer 

flitsapparatuur en strengere straffen. Er is echter sprake van weinig 

eensgezindheid tussen de verschillende actoren die zich met 

verkeersveiligheid bezighouden. Hierbij is onderscheid te maken 

tussen Vlaanderen en Wallonië. Vlaanderen is voorstander van een 

aanpak die gericht is op handhaving, zoals bijvoorbeeld de 70 km/h 

grens op de belangrijkste ontsluitingswegen rondom steden en het 

inzetten van snelheidscamera’s. Wallonië concentreert zich meer op 

de vorming van draagvlak onder weggebruikers. Hiervoor worden in 

Wallonië diverse 30 kilometerzones ingericht op basis van essentiële 

herkenbaarheidskenmerken. In gebieden waar de  snelheidslimiet 

echter voorheen hoger lag, blijft het rijgedrag onveranderd door een 

gebrek aan handhaving. In de straten waar andere 

verkeersremmende  maatregelen niet voor het gewenste effect 

zorgen, worden in dynamische snelheidsdisplays  een geschikt 

alternatief gevonden. Het gaat hierbij met name om wegen met een 

snelheidslimiet van 60 km/h, zie Figuur 9. 

Onder de displays die langs de Belgische wegen geplaatst worden, 

bestaan verscheidene varianten. Onderstaand zijn de varianten 

opgenomen die zoal gebruikt worden. 

 displays met een snelheidsweergave; 

 displays met een snelheidsweergave en een tekst, zoals ‘dank 

u’ & ‘te snel’; 

 lichtkrant met tekst- en snelheidsweergave (bijv. 

boetebedrag indien 10 kilometer of meer te snel). Zie Figuur 

9; 

 lichtkrant en snelheidsweergave gescheiden; 

 grafisch display en multicolor lichtkrant, display kan 

snelheid  en afbeeldingen weergeven;  

 full color grafische snelheidsweergave (weergave van 

afbeeldingen / animaties / tekst en snelheid); 

 snelheidsweergave met nummerplaatherkenning. 

De gereden snelheid wordt in alle bovenstaande gevallen 

gedetecteerd met radar. Omdat de borden enkel als doel hebben 

weggebruikers te waarschuwen, worden de gegevens niet 

opgeslagen en bewaard voor verder onderzoek. Dit is de reden dat er 

geen evaluatie plaatsvindt en geen informatie bekend is over 

mogelijk effecten. Overheden zien het meubilair echter als een 
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goede maatregel om de verkeersveiligheid te verbeteren, waarbij 

niet getwijfeld wordt over de positieve effecten.  

 

Figuur 9: Voorbeeld lichtkrant België 

Frankrijk 

Binnen Frankrijk zorgen talrijke flitspalen voor een daling van de 

gemiddelde rijsnelheid op de hoofdwegen. Om ook op de 

binnenwegen de maximumsnelheid te handhaven en het aantal 

ongevallen te verminderen, heeft de Franse regering besloten om 

veel fysieke middelen te gebruiken. De maatregelen hangen veelal 

samen met een verscherping van de wet; verlaging van de 

snelheidslimiet en meer radarcontrole. Omdat in Frankrijk niet 

altijd de kennis en financiële middelen aanwezig zijn om fysieke 

maatregelen te treffen, geniet het plaatsen van wegkantmeubilair 

veelal de voorkeur. Onderdeel hiervan vormen dynamische 

snelheidsdisplays. Met het plaatsen van deze snelheidsdisplays 

wordt ingezet op een betere bewustwording van de weggebruiker. 

Hierbij wordt het display geplaatst op locaties binnen de bebouwde 

kom in de buurt van scholen en oversteekplaatsen. Kortweg locaties 

waar kwetsbare verkeersdeelnemers (zoals voetgangers) aanwezig 

zijn.  

De Franse regering is voorstander van het principe ‘straffen werkt 

beter dan belonen.’ Hetzelfde principe is ook terug te vinden bij de 

snelheidsdisplays. Er worden bijvoorbeeld geen displays toegepast 

waarbij weggebruikers bedankt worden voor een correcte snelheid, 

maar enkel waarbij ze gewaarschuwd worden voor ‘puntenverlies’ in 

het rijbewijs. Het bord in Figuur 10 is hier een voorbeeld van. 

Onderzoeken waaruit blijkt of het display voor effect  zorgt zijn niet 

bekend. Wel wordt door de overheid en bordenleveranciers 

aangegeven, dat het display een betere verkeersveiligheid tot gevolg 

heeft. Echter dit is enkel gebaseerd op basis van gevoel en niet te 

onderbouwen door middel van meetgegevens. 

 

Figuur 10: Snelheidsdisplay in Frankrijk 

Duitsland 

Door de Duitse overheidstak GDV6 worden verschillende 

onderzoeken verricht om het aantal doden ook binnen de bebouwde 

                                                 
6 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft ev.  
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kom te verminderen. Dit omdat ongeveer tweederde van alle 

ongevallen met lichamelijk letsel plaatsvindt  binnen de steden. 

Volgens GDV is er onvoldoende aandacht van bestuurders voor de 

gereden snelheid en dat met name in gebieden rondom 

kinderdagverblijven, scholen, ziekenhuizen en recreatieve 

voorzieningen. Het toepassen van dynamische snelheidsdisplays 

moet hier de weggebruikers attenderen op de gereden snelheid.  

In een onderzoek dat is uitgevoerd in Berlijn, is onderzocht of de 

displays daadwerkelijk bijdragen aan het vergroten van de 

attentiewaarde en daardoor een betere verkeersveiligheid. [6,7] Op 

een tiental locaties (30 kilometerzones) waar displays worden 

toegepast, zijn enkele jaren de snelheden van passerend verkeer 

geregistreerd met een totaal van 9,4 miljoen metingen tot gevolg. De 

resultaten van het onderzoek tonen aan dat displays met ‘een 

positief bericht’ de beste effecten hebben op de rijsnelheid. Displays 

met de tekst ‘danke’, de gereden snelheid en de afbeelding van een 

kleuter zorgen voor een gemiddelde snelheidsreductie van 3 km/h. 

Borden waarop enkel de gereden cijfers worden weergegeven 

kennen een minimale snelheidsreductie. Een weergave met groene 

cijfers zorgt hierbij voor een iets grotere snelheidsreductie. In 

Figuur 11 is een afdruk van de uitkomsten van dit onderzoek 

opgenomen.  

 

 

Figuur 11: Effecten snelheidsdisplays op de gereden snelheid in de 
Berlijn 

Verenigde Staten 

Evenals in Duitsland hebben ook in de Verenigde Staten diverse 

onderzoeken plaatsgevonden naar de effecten van snelheidsdisplays. 

[8,9,10] In opdracht van de universiteit van Texas zijn op een 

zevental locaties de dynamische snelheidsdisplays geëvalueerd. Het 

gaat hierbij om een schoolzone, twee overgangszones voor een 

schoolzone, twee scherpe bochten en twee locaties met 

verkeerslichten.  

Snelheidsmetingen vonden plaats; voor plaatsing van het meubilair, 

tijdens,- en een week na de plaatsing van het meubilair. Tevens 

hebben  vier maanden na de plaatsing metingen plaatsgevonden. 

Hierbij analyseerden onderzoekers de gemiddelde snelheden, V85 

(snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt 
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overschreden), procent van overschrijding maximum snelheid en de 

standaarddeviatie. Ook de aanrijsnelheid en de snelheid ter hoogte 

van het display werden gemeten.  Op deze wijze is het effect van de 

getoonde displayafbeelding, op de rijsnelheid van de weggebruiker 

onderzocht. 

Onderstaand zijn de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van 

de universiteit van Texas opgenomen; 

 snelheidsdisplays zijn effectiever op locaties waarbij de 

rijbaan uit slechts één rijstrook bestaat. Dit omdat 

voertuigen op één rijstrook gevoeliger zijn voor 

veranderingen  in snelheden van voertuigen voor hen. Een 

display die de ene automobilist vertraagt, kan vervolgens ook 

een andere automobilist vertragen; 

 snelheidsdisplays zijn effectiever op rechtstanden. Dit omdat 

de gemiddelde snelheid op een rechtstand, groter is dan in 

een bocht. De kans om gedetecteerd te worden door het 

display, is dan ook groter; 

 displays zijn effectiever wanneer ze worden toegepast in 

combinatie met snelheidslimieten. Deze snelheidslimiet 

moet door middel van bebording duidelijk gecommuniceerd 

worden richting de weggebruiker; 

 overvloed aan informatie kan schadelijk zijn. 

4.1.3 Conclusies literatuuronderzoek 

Met name studies in Duitsland en de Verenigde Staten hebben 

uitgewezen dat snelheidsdisplays voor een snelheidsreductie zorgen. 

In Nederland is echter weinig bekend over de daadwerkelijke 

effecten op basis van objectieve gegevens. Wel is vrijwel elke 

wegbeheerder overtuigd van de positieve werking van 

snelheidsdisplays. Deze overtuiging is veelal gebaseerd op 

ervaringen en verwachtingen. Waardoor de plaatsing veelal op basis 

van eerdere ervaringen of van verwachtingen, geschiedt. De reden 

hiervan is het veelgenoemde doel van de maatregel;  het verbeteren 

van de subjectieve verkeersveiligheid. De snelheidsdisplays worden 

in veel gevallen geplaatst om buurtbewoners een veilig gevoel te 

geven. In tegenstelling tot de buurlanden wordt niet direct gepoogd 

door middel van snelheidsdisplays het aantal ongevallen te 

reduceren. Dit is terug te leiden uit het geval dat het meubilair niet 

specifiek geplaatst wordt bij de zogenaamde ‘black spots.’  

 

4.2 Onderzoek wegbeheerders 

Een ander onderdeel binnen dit hoofdstuk vormen gesprekken en 

enquêtes onder wegbeheerders. Aan de hand van een online enquête 

door middel van Surveymonkey, zijn alle gemeenten en provincies 

van Nederland benaderd voor medewerking aan de enquête. Aan 

deze oproep tot medewerking hebben circa 170 wegbeheerders hun 

medewerking verleend. Hierbij zijn tevens enkele gesprekken 

gevoerd met verschillende wegbeheerders van zowel provincie als 

gemeente. Deze vorm van onderzoek is hierbij een aanvulling op het 

reeds uitgevoerde literatuuronderzoek, dat in hoofdstuk 4.1 is 

besproken. Het doel van deze onderzoeksvorm is om te achterhalen 

met welk doel, waar en waarom snelheidsdisplays geplaatst worden. 

In dit hoofdstuk worden belangrijke uitkomsten beschreven. Tevens 

wordt in de navolgende hoofdstukken enkele malen verwezen naar 

de uitkomsten van dit gedeelte van het onderzoek ter onderbouwing 

van gemaakte keuzes. De enquêtevragen en de uitkomsten van dit 

onderzoek zijn opgenomen in bijlage 2 en 3.  
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4.2.1 Uitkomsten onderzoek wegbeheerders 

Wegbeheerders nemen verschillende maatregelen om de snelheid 

op de wegen zoveel mogelijk in te perken. Zoals reeds bij de 

beantwoording van deelvraag 1 is beschreven, zijn er verschillende 

mogelijkheden waarvan één de toepassing van dynamische 

snelheidsdisplays is. Relatief gezien is de kans op het passeren van 

dynamisch snelheidsdisplay binnen de bebouwde kom het grootst. 

Circa 93% van de ondervraagde wegbeheerders past de displays 

namelijk hoofdzakelijk binnen de bebouwde kom toe. Het gaat 

hierbij om locaties waar een lagere snelheid gewenst is, of situaties 

waar extra aandacht vereist wordt. Te denken valt hierbij aan 

situaties in de nabije omgeving van een fietsoversteek, een bocht, 

traverse of boerderij. Door slechts 7% van de ondervraagde 

wegbeheerders wordt het display buiten de bebouwde kom 

toegepast. Het zijn daarom ook voornamelijk wegen in het beheer 

van de gemeente, waarop de displays toegepast worden. Van de 

ondervraagde wegbeheerders wordt het display door 51% op 

erftoegangswegen binnen de bebouwde kom toegepast. Door circa 

42% van de ondervraagde wegbeheerders wordt het display 

voornamelijk op gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde 

kom toegepast. Hierbij vormen klachten van bewoners over 

snelheidsoverschrijdingen, de voornaamste aanleiding voor 

plaatsing van de displays (56% van de ondervraagde 

wegbeheerders).  Een andere belangrijke aanleiding vormt de 

combinatie van meetgegevens en klachten van bewoners van de 

betreffende locatie (44%).  

 

Over het algemeen rouleert het display om de vier weken. Volgens 

wegbeheerders blijkt uit de gegevens dat de borden gemiddeld 

gezien, na enkele weken steeds minder tot snelheidsreductie leiden. 

De borden blijven daarom over het algemeen maximaal drie 

maanden staan. Deze tijdsperiode hangt tevens samen met het 

rouleersysteem. Uit interviews onder wegbeheerders blijkt dat 

vanuit praktisch oogpunt, het bijvoorbeeld noodzakelijk is om 

meubilair te verplaatsen. Dit omdat uit een andere wijk snelheid 

gerelateerde klachten zijn gekomen. In hoofdstuk 5 wordt nader  

ingegaan op de plaatsingsduur. De afgelopen jaren hebben 

wegbeheerders behoorlijke ervaring opgedaan met 

snelheidsdisplays. Serieus onderzoek  naar de werkelijke effecten – 

wordt op een enkele gemeente na - niet  gedaan, al zijn 

wegbeheerders wel overtuigd dat de borden tot snelheidsreductie 

leiden mits ze niet te lang blijven staan. 

Door middel van een enquête en gesprekken met wegbeheerders is 

inzicht verkregen in het doel waarom het bord geplaatst wordt. 

Veruit het meest genoemde doel voor plaatsing is bewustwording 

van de weggebruiker door middel van het geven van feedback. Een 

snelheidsdisplay heeft als positieve eigenschap dat er direct 

feedback gegeven wordt aan de weggebruiker. In slechts een aantal 

gevallen heeft het plaatsen van het display als doel, het verstrekken 

van meetgegevens en het verminderen van ongevallen. 

Het beoogde doel hangt hierbij min of meer samen met één of 

meerdere aspecten:  

 Het beïnvloeden van meningen (verkeerseducatie) 

Een onderdeel van verkeerseducatie is het beïnvloeden van 

meningen. Diverse wegbeheerders hebben aangegeven dat door het 

plaatsen van snelheidsdisplays getracht wordt de opinie van 

weggebruikers over wat wel en wat niet gewenst is te beïnvloeden. 

Het verzenden van een prikkel door informatie met behulp van 

wegkantmeubilair is hierbij een mogelijkheid.  
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 Het ‘voorhouden van een spiegel’ aan weggebruikers 

(bewustwording) 

Daar het niet vanzelfsprekend is dat de weggebruiker zich bewust is 

van de snelheid waarmee hij rijdt, wordt de weggebruiker door het 

plaatsen van displays geconfronteerd met zijn eigen rijsnelheid. Op 

deze manier wordt inzicht verschaft in het rijgedrag. Achterliggende 

gedachte is het idee dat buurtbewoners vaak zelf de groep 

hardrijders zijn. Door de feedback van het display wordt iedereen 

geconfronteerd met zijn/haar eigen rijsnelheid.  

 Het uitlokken van aanspreekgedrag 

Door het plaatsen van snelheidsdisplays kan de discussie in een 

gemeenschap op gang komen. Dit kan helpen om, hoe klein dan ook,  

een gedragsverandering op gang te brengen.  

 Het genereren van verkeersgegevens 

Wanneer snelheidsdisplays niet tot het gewenste effect leiden, 

kunnen snelheidscontroles een volgende stap zijn om het gewenste 

gedrag af te dwingen. Verkeersgegevens die gegenereerd worden 

door de displays, kunnen de basis vormen om te bepalen of 

aanvullende controles noodzakelijk zijn. Blijkt bijvoorbeeld de V85 

– snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt 

overschreden -  hoger te liggen dan de bekeuringssnelheid, dan 

wordt de politie gevraagd te gaan controleren.  

 Het verbeteren van de subjectieve verkeersveiligheid 

Wegbeheerders geven unaniem aan dat in straten waar de borden 

hangen, bewoners merken dat de borden effect hebben. Hierbij 

wordt aangegeven dat  automobilisten deze wijze van correctie 

waarderen omdat het een sympathieke manier is om weggebruikers te 

wijzen op een eventuele overschrijding van de maximum snelheid  

 Het reduceren van de snelheid 

Een veelgenoemd doel voor plaatsing van snelheidsdisplays, is het 

reduceren van de snelheid. Veelal wordt door de wegbeheerders 

echter geen onderzoek gedaan met behulp van voor- en/of 

nameting. Wel geeft de meerderheid aan dat er sprake is van een 

verlaging van de gemiddelde snelheid tot 5 km/h. Deze effecten zijn 

echter veelal gebaseerd op gevoel en niet ‘hard’ te maken met cijfers. 

Het niet ‘hard’ kunnen maken met cijfer heeft veelal te maken met 

het niet uitlezen van de displays. Onderstaand is een uiteenzetting 

van verschillende redenen voor het niet uitlezen van het display, 

opgenomen; 

 reorganisatie, waardoor de borden niet meer worden 

afgelezen; 

 technisch disfunctioneren van de borden; 

 gegevens worden alleen gebruikt door politie als basis voor 

handhavingsprojecten; 

 praktische noodzaak. In een jaar tijd moeten meerdere 

locaties afgewerkt worden; 

 het uitlezen van meetgegevens kost manuren; 

 op basis van ervaringen uit het verleden wordt besloten om 

de borden niet uit te lezen. De borden hebben in dit geval te 

weinig effect; 

 de borden werken contraproductief. Het gaat hierbij om 

voetgangers, fietsers of automobilisten die willen meten, met 

welke snelheid ze het bord kunnen passeren.  
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Wegbeheerders geven aan dat er evaluatie plaats kan vinden met 

bewoners. Aan de hand van meetgegevens kunnen andere 

maatregelen genomen worden. Het overgrote deel doet echter totaal 

niet aan evaluatie. Uit de reacties van circa 170 wegbeheerders blijkt 

dat ruim 50% geen gegevens uitleest.  Het niet uitlezen heeft te 

maken met het feit dat het  uitlezen van borden niet gedaan wordt 

omwille van tijd.  Verder wordt aangegeven dat de cijfers niet altijd 

betrouwbaar zijn. Wegbeheerders van provinciale wegen zijn geen 

voorstander van tijdelijke maatregelen (zoals snelheidsdisplays)  op 

provinciale wegen. De redenen hiervoor zijn het beleid van de 

betreffende overheid, de relatief hoge kosten en de beperkte effecten 

op de snelheid. Het gevolg hiervan is onder andere dat 

weggebruikers door hebben dat er geen sanctie en registratie aan de 

meting verbonden is.  

 

4.3 Onderzoek weggebruikers 

Het laatste onderdeel van de inventarisatie betreft een onderzoek 

onder weggebruikers. De enquête geeft inzicht in de ervaringen van 

de weggebruiker met het display. Hiervoor zijn op een viertal 

locaties te weten, Harderwijk, Heerenveen, Nunspeet en Steenwijk 

weggebruikers een aantal vragen voorgelegd. In totaal hebben circa 

120 respondenten meegewerkt aan het onderzoek waarvan allen 

automobilisten.  

 Onderzoeksmethode 

Voorafgaand aan het onderzoek is contact opgenomen met 

de betreffende gemeente voor goedkeuring / medewerking 

aan het onderzoek. Ter hoogte van display zijn passerende 

voertuigen aangehouden en is weggebruikers gevraagd 

medewerking te verlenen aan het onderzoek. Indien dit 

geaccepteerd werd zijn de enquêtevragen voorgelegd en de 

antwoorden genoteerd.  

 

Enkele belangrijke uitkomsten van dit onderzoek zijn in dit 

hoofdstuk opgenomen. Ook bij dit onderzoek worden de uitkomsten 

in de navolgende hoofdstukken tevens gebruikt ter onderbouwing 

van gemaakte keuzes. De enquêtevragen zijn terug te vinden in 

bijlage 4 en de resultaten in bijlage 5. 

4.3.1 Uitkomsten onderzoek weggebruikers 

De eerste vraag luidde of het bord was waargenomen door de 

weggebruiker. Van de respondenten had slecht één persoon het bord 

niet opgemerkt doordat ze afgeleid werd door de enquêterende 

personen. Op de vraag wat de oorzaak was dat het bord was 

waargenomen werd verschillend geantwoord waarbij verreweg het 

grootste gedeelte van de respondenten (66%) aangaf dat het kwam 

doordat het bord voldoende opvalt. Van de overige respondenten 

was bij 20% de aandacht getrokken doordat ze er regelmatig langs 

reden. Het overgrote deel van deze weggebruikers geeft daarbij aan 

dat ze de informatie die getoond wordt onzinnig vinden en er niks 

mee doen. Dit is in overeenstemming met de overige respondenten 

waarvan eveneens het merendeel aangeeft niets met de getoonde 

informatie te doen. In lijn hiermee ligt de volgende vraag ‘doet u ook 

een volgende keer nog wat met de getoonde informatie.’ De helft van 

de respondenten geeft als antwoord op deze vraag aan dat er alleen 

wat met de getoonde informatie gedaan wordt, indien de snelheid 

ook daadwerkelijk overschreden wordt. Van de overige 

respondenten geeft  een hoog percentage aan niets met de getoonde 

informatie te doen. Dit is in lijn met de reactie op de vorige vraag. 

Bij de locaties waar een groot deel van de respondenten de 

informatie onzinnig vindt, is ook een groter aandeel respondenten 
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dat een volgende keer niets met de getoonde informatie doet. Van de 

respondenten is het grootste aandeel (54%) er van overtuigt dat het 

display geplaatst wordt ter vergroting van de veiligheid van 

buurtbewoners en weggebruikers. Van het overige aandeel ziet 27% 

het als het middel om de weggebruiker op de rijsnelheid te 

attenderen. Op de afsluitende vraag ‘wat zou leiden tot een betere 

waarneembaarheid van het display ’, geeft vrijwel iedereen (94%) 

aan dat het display voldoende opvalt en geen aanpassingen nodig 

zijn.   

Bij de antwoorden die gegeven zijn bestaat echter de mogelijkheid 

dat er sprake is van sociaal gewenste antwoorden. Het gaat hierbij 

om weggebruikers die ten gunste van sociale goedkeuring,  mogelijk 

antwoorden geven die niet overeenkomen met de realiteit.  
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5. Effecten snelheidsdisplays 

Het analyseren van verkregen meetgegevens is naast het 

literatuuronderzoek, interviews en enquêtes onder wegbeheerders 

– en gebruikers, onderdeel van de beantwoording van de tweede 

deelvraag, ‘in welke situaties leidt plaatsing van dynamische 

snelheidsdisplays tot effecten op de snelheid?’ Aan de hand van 

meetgegevens zijn de werkelijke effecten van  dynamische 

snelheidsdisplays in Nederland.  geanalyseerd. Paragraaf 5.1.1 

bevat de resultaten en analyse van de voor- en effectmetingen in 

30 kilometerzones en 50 km/h wegen. Paragraaf 5.1.2 bevat de 

resultaten en analyse van de in- en uitgaande snelheid 

(snelheidsverloop)op 50 km/h en 60 km/h wegen. Verder wordt in 

paragraaf 5.1.3 de effectduur van de displays in 30 kilometerzones 

en op 50 km/h wegen geanalyseerd. Tenslotte bevat paragraaf 5.2 

de conclusie van dit hoofdstuk. 
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5.1 Meetgegevens 

Naast de verkregen informatie uit enquêtes, zijn eveneens van 

verschillende displays meetgegevens verkregen. Op basis van deze 

gegevens is het mogelijk een objectief beeld te vormen van de 

effecten die deze borden hebben op de snelheid. Deze gegevens zijn 

grofweg onder te verdelen in een drietal categorieën te weten; 

 meetgegevens met beschikbare voor- en/of effectmeting; 

 meetgegevens met een in- en uitgaande snelheid; 

 snelheidsgegevens van elk gepasseerd voertuig.  

Op basis van deze gegevens is het onder andere mogelijk om te 

analyseren of er verschillen zijn in de snelheid in de situatie dat er 

geen display was geplaatst en in de situatie dat er wel een display 

stond. Tevens is het mogelijk om een analyse te maken van het 

snelheidsverloop bij nadering van het bord. Tot slot is het op basis 

van alle meetgegevens mogelijk, een beeld te krijgen van de 

tijdsperiode waarin het bord effectief is. Van de bevindingen die in 

dit hoofdstuk gepubliceerd zijn, zijn ofwel in de tekst, ofwel in de 

bijlage, grafieken opgenomen ter ondersteuning. 

5.1.1 Voor- en effectmeting 

In beperkte mate wordt voorafgaand aan de plaatsing van 

snelheidsdisplays een voormeting verricht. Er zijn verschillende 

redenen waarom er voorafgaand aan plaatsing, geen voormeting 

plaatsvindt. In het vorige hoofdstuk zijn deze redenen eerder 

belicht. Uit circa 170 reacties van overheden blijkt dat een handvol 

wegbeheerders dergelijke metingen verrichten en tevens bereid zijn 

om deze meetgegevens voor het onderzoek beschikbaar te stellen.  

De gegevens van Delft zijn gebruikt voor de analyse van de voor- en 

effectmetingen. De belangrijkste conclusies die op basis van deze 

gegevens gegenereerd konden worden zijn vervolgens in 

onderstaand hoofdstuk uiteengezet. Kanttekening bij deze gegevens 

is echter dat de voormeting, een meting betreft waarbij het display 

reeds geplaatst is, maar nog niet is ingeschakeld of is afgedekt. Deze 

vorm van gegevens verzamelen geniet echter niet de voorkeur. Dit 

vanwege het feit dat zich hierdoor de mogelijkheid voordoet dat 

snelheden reeds beïnvloed worden door de aanwezigheid van het 

display, doordat weggebruikers onjuist concluderen dat ze de juiste 

snelheid rijden vanwege het niet oplichten van het display7   

De gegevens van de gemeente Delft waren de enige meetgegevens 

die nog niet verwerkt waren en dus de grootste mogelijkheid gaven 

voor het uitvoeren van een eigen analyse. Van  een drietal andere 

gemeenten met voor- en effectmeting waren de gegevens reeds 

gerangschikt.  

Allereerst zijn de meetgegevens van de verschillende locaties onder 

te verdelen in locaties waar een snelheidslimiet van 30 km/h geldt 

en locaties met een snelheidslimiet van 50 km/h. Er zijn dus geen 

meetgegevens met voor- en effectmeting van situaties buiten de 

bebouwde kom. Dit wordt nader belicht in hoofdstuk 5.1.2 ‘In- en 

uitgaande snelheid.’ Door onderscheid te maken tussen de 

metingen bij verschillende snelheidslimieten, is het mogelijk te 

onderbouwen of er zich verschillen voordoen in de effecten tussen 

30 km/h wegen en 50 km/h wegen. Bij de verwerking van de 

gegevens is de snelheid opgedeeld in de categorie 1 tot 7 km/h 

overschrijding en de categorie 7 km/h en meer overschrijding van 

de maximumsnelheid. De keuze voor deze laatste categorie, 

                                                 
7  M. Lambers, 18 april te Delft 
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overschrijding van de snelheid met 7 km/h of meer, hangt samen 

met het feit dat er voor het beboeten ten gevolge van een 

snelheidsovertreding, vanuit het Openbaar Ministerie, een 

ondergrens van 7 km/h overschrijding geldt. Bij het analyseren van 

de meetgegevens is aangenomen dat in de periode van voormeting, 

effectmeting en eventuele nameting, geen wijzigingen in het 

wegbeeld zijn doorgevoerd of andere maatregelen zijn getroffen. Op 

deze manier kunnen eventuele effecten van de wegomgeving, geen 

verkeerde aannames met betrekking tot de werking van het display, 

tot gevolg hebben.  

Allereerst worden enkele belangrijke conclusies behandeld met 

betrekking tot 30 km/h wegen: 

 Gemiddeld genomen is er sprake van een snelheidsafname 

van 15,7% tussen de voor- en de effectmeting, Dit uit zich in 

een verschil van circa 7 km/h. Tijdens de nulmeting lag de 

gemiddelde snelheid op 41 km/h en tijdens de effectmeting 

kwam deze neer op een gemiddelde snelheid van circa 34 

km/h. 

 Het aantal weggebruikers dat de snelheid overschrijdt is 

door de plaatsing van het display, afgenomen met 7,5%. 

Tijdens de voormeting was er sprake van een overschrijding 

door 73% van de weggebruikers. Dit is afgenomen tot een 

overschrijding door ongeveer 65% van de weggebruikers.  

 Het aantal weggebruikers dat 31 km/h tot 37 km/h rijdt, 

neemt gemiddeld toe met 3,8%. Een verklaring voor deze 

toename is de afname van het aantal weggebruikers dat 37 

km/h of harder rijdt. 

 Tijdens de voormeting reed 55% van de weggebruikers 37 

km/h of harder. Dit is de groep weggebruikers die hiervoor 

bekeurd zouden worden. Het percentage dat bekeurd zou 

worden is tijdens de effectmeting gedaald tot circa  44%. Er 

is sprake van een daling van 11,3%. 

 Een deel van deze categorie heeft een snelheidsafname 

waardoor deze in de categorie 31-37 km/h terecht komt 

 Plaatsing van een dynamisch snelheidsdisplay zorgt er 

gemiddeld genomen voor dat er een verschuiving plaatsvindt 

van het aantal ‘zware’ overtreders naar de groep lichte 

overtreders.  

Bovenstaande conclusies zijn gebaseerd op metingen onder ruim 

220.000 voertuigen tijdens de voormeting/nulmeting en ruim 

320.000 voertuigen tijdens de effectmeting. Bovenstaande 

conclusies zijn samengevat in de grafiek die is opgenomen in Figuur 

12 op de volgende pagina. 
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Figuur 12: Uitkomsten effectmeting 30 kilometerzones 

Als toevoeging binnen de categorie 30 km/h zones zijn van een 

tweetal locaties tevens nametingen door middel van lussen 

uitgevoerd. Het betreft hier in totaal ruim 57.000 voertuigen die een 

gemiddelde snelheid hadden van circa 36 km/h. Wanneer dit 

vergeleken wordt met de gemiddelde snelheid ten tijde van de 

effectmeting is te zien dat er weer sprake is van een toename in de 

gemiddelde snelheid. Echter vanwege het relatief kleine aantal 

voertuigen dat tijdens deze nameting is gemeten en de afwijkende 

meetmethode door middel van lussen in plaats van een meting door 

middel van een soortgelijke radar als in het display, kunnen hier 

geen conclusies aan worden  verbonden.  

Wat betreft het toepassen van een display op 50 km/h wegen kan 

het volgende worden gemeld aan de hand van verkregen 

meetgegevens:  

 Er is sprake van een snelheidstoename van 5%. Dit omvat 

een verschil van circa 2 km/h. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat de snelheid zowel tijdens de voormeting als 

tijdens de effectmeting onder de maximum toegestane 

snelheid ligt. Tijdens de voormeting ligt de gemiddelde 

snelheid op circa 46 km/h en tijdens de effectmeting komt 

de gemiddelde snelheid uit op 48 km/h. Hieruit kan 

geconcludeerd worden dat, wanneer de snelheid reeds onder 

de maximumsnelheid ligt, deze niet verder afneemt maar 

eerder toe zal nemen. 

 Het aandeel weggebruikers dat tijdens de effectmeting de 

snelheid 51 tot 57 km/h reed is toegenomen met 1%. 

 Het aandeel weggebruikers dat harder rijdt dan 57 km/h 

kent tussen de voor- en effectmeting een toename van 2,5%. 

Dit vormt tevens de verklaring voor de toegenomen 

gemiddelde snelheid. Daarbij komt dat een toename van 

deze categorie overtreders, een slecht scenario is aangezien 

dit de verkeersveiligheid niet ten goede komt.  

 Hierbij komt dat de plaatsing van het bord een algehele 

toename van het aantal overtreders als gevolg heeft. Het 

aantal overtreders is in de periode dat het display aanwezig 

was, toegenomen met circa 4% ten opzichte van de 

voormeting.  

 Het aandeel overtreders dat harder rijdt dan 57 km/h, ligt 

hoger dan het aandeel lichte overtreders in de categorie 51-

57 km/h. 
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 Er kan gesteld worden dat de snelheid op 50 km/h wegen 

over het algemeen door een kleiner aandeel wordt 

overschreden dan in 30 kilometerzones het geval is. 

Plaatsing van een display heeft over het algemeen genomen 

dan ook een kleiner effect op de snelheid dan in 30 

kilometerzones. Hierbij komt dat, indien de snelheid onder 

de maximumsnelheid ligt, plaatsing van een display veelal 

zorgt voor een toename van de maximumsnelheid. 

Aangenomen wordt, dat de geringe overtreding en het kleinere 

aandeel overtreders op 50 km/h wegen te maken heeft met het feit 

dat bij 30 km/h wegen een snelheidsoverschrijding eerder onbewust 

voor komt. Dit kan onderbouwd worden met de meetgegevens. Het 

aandeel overtreders in de categorie 57 km/h of meer, is immers 

groter dan in de categorie 51-57 km/h. Hieruit kan opgemaakt 

worden dat op 50 km/h wegen de snelheid vaker bewust wordt 

overschreden, wat de kans kleiner maakt dat deze groep ook 

daadwerkelijk wat met de getoonde feedback doet.  

De bovenstaande conclusies en aannames zijn ook gebaseerd op 

meetgegevens van de gemeente Delft. Het aantal voertuigen dat 

tijdens de meetperiodes is gepasseerd bedraagt in de voormeting 

ruim 160.000 voertuigen en tijdens de effectmeting ruim 310.000 

voertuigen. Figuur 13 geeft hierbij een samengevat overzicht weer 

van de resultaten zoals hiervoor beschreven.  

 

Figuur 13: Uitkomsten effectmeting 50 km/h wegen 

Afbeeldingen van de locaties van de displays, waarvan de 

meetgegevens gebruikt zijn, zijn alle in bijlage 6 van het 

bijlagenboek opgenomen.  

5.1.2 In- en uitgaande snelheid  

Door gebruik te maken van meetgegevens van verschillende locaties 

waarbij de in- en uitgaande snelheid van de passerende voertuigen 

gemeten is, is het mogelijk te bepalen of het bord is waargenomen. 

Hierbij meet het display op circa 150 – 200 én 25 meter voor het 
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passeren van het bord, de gereden snelheid. Aan de hand van deze 

gegevens kan eveneens geconcludeerd worden of de weggebruiker 

zich bewust is van de snelheid die hij/zij op dat moment rijdt.  

In deze situatie is tevens onderscheid te maken in de locaties waar 

de displays zijn geplaatst. Hierbij is er één geplaatst op een 

erftoegangsweg buiten de bebouwde kom waar een snelheidslimiet 

geldt van 60 km/h.  De tweede locatie bevindt zich binnen de 

bebouwde kom op een gebiedsontsluitingsweg met een 50 km/h 

limiet. Eerst wordt de locatie binnen de bebouwde kom behandeld. 

De belangrijkste conclusies van deze locatie zijn hieronder 

beschreven. 

 De gemiddelde ingaande snelheid ligt 4 km/h  boven de 

maximum toegestane snelheid. 

 De uitgaande snelheid is gemiddeld genomen 2 km/h lager 

dan de ingaande snelheid. Dit duidt er dus op dat het display 

effect heeft op de snelheid en de weggebruiker zich bewust 

wordt van zijn/haar snelheidsovertreding.  

 In het verlengde hiervan neemt het aantal weggebruikers dat 

de snelheid met 1-7 km/h overtreedt af met circa 6% verschil 

tussen de in- en uitgaande situatie. 

 Eveneens neemt het aantal dat de snelheid met meer dan 7 

km/h overschrijdt af met circa 13% ten tijde van de passage 

van het display.  

 Het aantal weggebruikers dat de snelheid overschrijdt, 

neemt ten tijde van passage af met circa 6%. Dit duidt er dus 

op dat een deel van de overtreders, op de snelheid 

geattendeerd dient te worden voor er een 

snelheidsaanpassing plaats vindt.  

 Van de weggebruikers die 57 km/h of harder rijdt, gaat 74% 

langzamer rijden bij passage van het display.  

 Van de weggebruikers die 57 km/h of harder rijdt, gaat 

12,8% daarentegen nog harder rijden. 

De grafiek in Figuur 14 geeft enkele van bovenstaande conclusies 

weer. 

 

Figuur 14: Effect van het display op de rijsnelheid van 
snelheidsovertreders op 50 km/h wegen 

De conclusies zoals beschreven zijn gebaseerd op metingen onder 

ruim 60.000 weggebruikers in Den Helder. Voor een overzicht van 

de locaties wordt verwezen naar bijlage 7 van het bijlagenboek. 

Op basis van de meetgegevens van het display langs een 60 km/h 

weg in Beuningen kan het volgende geconcludeerd worden: 
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 Het bord heeft een positief effect op de gereden snelheid. De 

gemiddelde snelheid neemt af met circa 4 km/h. De 

gemiddelde snelheid ligt echter met 72 km/h nog steeds 

ruim boven de toegestane snelheid. 

 Een meerderheid van de weggebruikers (74%) overtreedt de 

snelheid met meer dan 7 km/h. Bij passage van het display 

neemt deze categorie af met circa 13%. 

 Van de weggebruikers die harder rijden dan 67 km/h, gaat 

85% langzamer rijden bij passage van het display. Van het 

overige aandeel gaat circa 7% sneller rijden en circa 8% blijft 

dezelfde snelheid rijden. 

De conclusies zoals beschreven, zijn gebaseerd op metingen onder 

ruim 28.500 weggebruikers. Voor een overzicht van de locaties 

wordt verwezen naar bijlage 7 van het bijlagenboek. 

Vanwege het feit dat het slechts een meting van één locatie betreft, 

is het niet met zekerheid te zeggen of deze locatie representatief is 

voor alle locaties op erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. 

Wel mag aangenomen worden dat het effect op deze wegen relatief 

gering is gezien de geringe snelheidsaanpassing en de hoge 

overschrijding van de maximumsnelheid.  

De grafiek in Figuur 15, geeft de bovenstaande resultaten, 

samengevat weer. 

 

 

Figuur 15: Effect van het display op de rijsnelheid van 
snelheidsovertreders op 60 km/h weg 

5.1.3 Effectduur 

Aan de hand van de beschikbare meetgegevens is eveneens inzicht 

verkregen in de tijdsduur dat het display effectief is. Hierbij is 

tevens onderscheid te maken tussen 30 kilometerzones en 50 km/h 

wegen. Voor de onderstaande analyse is gebruik gemaakt van 

gegevens van de gemeenten Delft, Den Helder en Waalwijk.  

 

Zoals al beschreven in hoofdstuk 5.1.1´Voor- en effectmeting’ is er 

na de plaatsing van de displays in 30 kilometerzones een 

snelheidsaanpassing waarneembaar ten opzichte van de situatie 

zonder displays. Door alle beschikbare meetgegevens tijdens de 

effectmeting bij elkaar te nemen en deze af te zetten tegen de tijd dat 
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deze actief waren, is het mogelijk gebleken een grafiek en 

bijbehorende vergelijking op te stellen. Een weergave van deze 

grafiek is opgenomen in Figuur 16.  

In deze figuur is te zien dat er een verband aanwezig is tussen de 

snelheid en de tijdsduur dat het display aanwezig is. Dat dit niet 

geheel nieuw is voor de meeste wegbeheerders blijkt uit het 

antwoord op de vraag voor welke periode het display geplaatst 

wordt. Verreweg het grootste aantal wegbeheerders geeft aan dat het 

display voor een periode van maximaal 4 weken geplaatst dient te 

worden.  

 

 

Figuur 16: Effectduur van het display in 30 kilometerzones 

 

Uit de grafiek in Figuur 16 blijkt dat vooral de eerste 4 à 5 weken van 

de plaatsing, er sprake is van een afname van de snelheid. 

Gedurende de tijd dat het display is opgesteld, neemt het effect op 

de snelheid verder af. Vervolgens is het maximale effect in de 5e 

week bereikt waarna de snelheid in de weken er na, weer toeneemt 

tot het oude gemiddelde. Kanttekening bij deze grafiek is, dat de 

gegevens van de laatste zes weken, zijn verkregen uit nametingen. 

Doordat de beschikbare meetgegevens niet verder reikten dan de 16e 

week, is het niet mogelijk gebleken een onderbouwde uitspraak te 

doen over de vervolg weken. Aangenomen wordt, dat vanaf het punt 

dat de gemiddelde snelheid van voor de plaatsing, weer benaderd 

wordt, deze snelheid vrijwel gelijk zal blijven. Dit betekent dat de 

snelheid vanaf de 16e week weer om en nabij de ‘oude’ gemiddelde 

snelheid zal liggen. De grafiek en de bijbehorende vergelijking is 

gegenereerd uit gegevens van ruim 300.000 voertuigen.  

Aangenomen mag dus worden dat het hier een gemiddelde situatie 

betreft en de mogelijkheid bestaat dat er locatie specifieke 

afwijkingen zijn in de duur dat een display effect heeft.  

 

Een steekproef ter ondersteuning van de uitkomsten geeft de 

volgende situatie. Uit de meetgegevens van circa 65.000 voertuigen 

in 30 kilometerzones blijkt, dat in de 4e week dat het display 

aanwezig is, de gemiddelde snelheid weer toeneemt en deze in de 5e 

week verder toeneemt. Gezien het feit dat er geen gegevens 

beschikbaar zijn van een langere periode is niet met zekerheid vast 

te stellen of de snelheid weer op het niveau komt te liggen van voor 
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de plaatsing van de displays. Enkele weken nadat het display 

verwijderd is, is door middel van een nameting de snelheid van circa 

30.000 voertuigen gemeten. Hieruit valt eveneens op te maken dat 

de gemiddelde snelheid weer is toegenomen en het snelheidsniveau 

van voor de plaatsing benaderd. In hoeverre deze nameting 

vergeleken kan worden met de meetgegevens van het display valt 

echter te bezien. Dit gezien het feit dat de nameting is uitgevoerd 

met behulp van lussen waardoor er mogelijk discrepantie aanwezig 

is tussen beide meetmethoden. Aan de hand van deze locatie 

specifieke steekproef, wordt aangenomen dat de situatie zoals deze 

zich in de grafiek optekent, als representatief gezien kan worden 

voor de effectduur van een display.  

50 km/h wegen 

Wat de 50 km/h wegen betreft is eveneens in hoofdstuk ’5.1.1 Voor- 

en ’, beschreven dat er sprake is van een aanpassing van de snelheid 

na plaatsing van een snelheidsdisplay. Voor deze categorie zijn 

eveneens de gegevens van alle metingen bij elkaar genomen en 

afgezet tegen de tijd dat het display actief was. Dit is weergegeven in 

de grafiek, die is opgenomen in Figuur 16. 

 

Figuur 17: Effectduur van het display op 50 km/h wegen 

Deze grafiek laat, evenals de grafiek voor 30 kilometerzones, een 

effectieve periode van circa 5 weken zien.  

 

Zoals af te lezen, neemt de snelheid gemiddeld genomen af tot 

enkele kilometers boven de maximaal toegestane snelheid van 50 

km/h. Doordat ook hier van een beperkte periode gegevens 

beschikbaar waren, is het niet mogelijk geweest de effecten te 

bepalen bij meer dan 7 weken. Aangenomen wordt dat, hier net als 
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bij 30 kilometerzones, de snelheid toeneemt tot het oude niveau en 

vervolgens weer rond dit niveau zal blijven schommelen. Dat ook 

hier andere effecten op kunnen treden op specifieke locaties, blijkt 

uit een steekproef van één locatie. Hier is in de 4e week van de 

plaatsing namelijk een toename in de gemiddelde snelheid 

waarneembaar van circa 0,5 km/h. Aangenomen wordt dat de 

vergelijking zoals deze is opgesteld op basis van alle meetgegevens 

en daarmee ruim 226.000 voertuigen, als representatief gesteld kan 

worden voor de effectduur van een display. De mogelijkheid doet 

zich voor dat er sprake is van enige discrepantie wanneer er locatie 

specifiek een analyse uitgevoerd wordt.  

5.2 Conclusies  

De hoofdstukken 4 en 5 dienen ter beantwoording van de deelvraag 

2: ‘In welke situaties leidt plaatsing van dynamische 

snelheidsdisplays tot effecten op de snelheid?’ 

Eerst is door middel van een enquête onder wegbeheerders 

onderzocht met welk doel het display geplaatst wordt. Veelal is dit 

ter bewustwording van de weggebruiker. Verder is door gebruik te 

maken van meetgegevens over de ingaande en de uitgaande situatie, 

een beeld verkregen bij de mate van snelheidsaanpassing bij passage 

van het bord. Aan de hand van de geanalyseerde meetgegevens kan 

het volgende geconcludeerd worden met betrekking tot de 

verschillende situaties waarin dynamische snelheidsdisplays effect 

hebben:  

 In zones met een limiet van 30 km/h is veelal sprake van een 

overschrijding van de maximumsnelheid. Op de wegen waar 

een snelheidslimiet van 50 km/h geldt is daarentegen vaker 

sprake van gemiddelde snelheden rond en onder de 50 

km/h.  

 In het verlengde van het bovenstaande heeft het plaatsen van 

een dynamisch snelheidsdisplay in 30 kilometerzones dan 

ook een grotere snelheidsafname tot gevolg dan in gebieden 

met een snelheidslimiet van 50 km/h. 

 Op de wegen waar de gemiddelde snelheid hoger ligt dan de 

ter plaatse geldende snelheidslimiet, heeft het plaatsen van 

een dynamisch snelheidsdisplay een lichte daling van de 

snelheid tot gevolg.  Het betreft echter geen dusdanige daling 

dat de gemiddelde snelheid onder of op de maximum 

toegestane snelheid ligt. 

 Op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/h waar de 

gemiddelde snelheid onder de maximum toegestane snelheid 

ligt, heeft plaatsing van een dynamisch snelheidsdisplay juist 

een toename van de gemiddelde snelheid tot gevolg. 

(gemiddelde toename van 2 km/h).  

 Voor wat betreft de 30 kilometerzones neemt het percentage 

overtreders dat de maximumsnelheid met 7 km/h of meer 

overschrijdt, af na plaatsing van het display. Het percentage 

voertuigen dat de snelheid met 1 tot 7 km/h overschrijdt, 

heeft te maken met een toename nadat het display is 

geplaatst.  

 Op wegen met een maximumsnelheid van 50 km/h is er 

gemiddeld genomen een toename van het aantal 

weggebruikers dat de snelheid met meer dan 7 km/h 

overtreedt.  Gesteld wordt dat deze categorie bewust de 

snelheid overtreedt en daardoor geen gewenste actie 

verbindt, maar juist harder gaat rijden 

 Toepassing van de displays vindt voornamelijk binnen de 

bebouwde kom plaats vanwege het feit dat de displays veelal 

geplaatst worden als reactie op klachten van bewoners. Uit 

één meting van een display buiten de bebouwde kom 
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(erftoegangsweg 60 km/h) blijkt dat deze de gemiddelde 

snelheid met enkele kilometers per uur doet afnemen. Echter 

ligt de gemiddelde snelheid vervolgens nog steeds 

ruimschoots boven de maximum toegestane snelheid. 

 Aan de hand van in- en uitgaande meetgegevens is in zekere 

mate een beeld gevormd van de bewustwording van een 

snelheidsoverschrijding. Hieruit is in zekere mate 

geconcludeerd dat er sprake is van het zich bewust worden 

van een snelheidsoverschrijding door een waarneembare 

lagere snelheid in de uitgaande situatie. 

 De enquête onder weggebruikers ondersteunt de aanname 

dat het display de bewustwording vergroot, doordat vrijwel 

alle respondenten na passage wisten welke feedback er op 

het bord verscheen.  

 Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de afstand waarover 

het display effect heeft, de zogeheten afstandshalo. Het is 

aan te bevelen dit in een vervolgonderzoek op te nemen.  

 Met betrekking tot de tijdshalo kan gesteld worden dat de 

effectduur van het display beperkt is tot circa 5 weken.  

 Saillant is dat een deel van de wegbeheerders aangeeft 

displays te plaatsen voor een periode van meer dan 3 

maanden. Of deze eveneens deze gehele periode effectief zijn 

wordt in twijfel getrokken. Aan de hand van de opgestelde 

vergelijking mag gesteld worden dat er geen tot weinig effect 

is. 

Als antwoord op de deelvraag kan dus gesteld worden dat over het 

algemeen genomen, dynamische snelheidsdisplays vooral in 30 

kilometerzones effectief zijn. Doordat op 30 km/h wegen veelal 

sprake is van een grotere overschrijding van de maximumsnelheid is 

hier sprake van een groter, merkbaar effect. Hierbij is er met name 

sprake van een afname in het aantal grote snelheidsovertredingen (7 

km/h of meer). Op de wegen met een maximumsnelheid van 50 

km/h is  er over het algemeen genomen het effect kleiner. Doordat 

het slechts één locatie betreft, is de situatie buiten de bebouwde kom 

niet representatief voor alle situaties buiten de  kom.  

Aangenomen mag worden dat een snelheidsdisplay de 

bewustwording van de gereden snelheid, vergroot. Vooral in 

situaties in 30 kilometerzones waar het display als doel heeft het 

vergroten van de bewustwording, kan het display voor een periode 

van circa 4 à 5 weken ingezet worden.  
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6. Invloedsfactoren  

De werking van de verschillende dynamische snelheidsdisplays 

wordt beïnvloed door verschillende factoren. Zoals blijkt uit 

hoofdstuk 5 zorgt plaatsing van dynamische snelheidsdisplays 

voor effecten op de snelheid. Het gaat hierbij echter niet altijd om 

de gewenste effecten. In dit hoofdstuk vindt beantwoording plaats 

van deelvraag 3 ‘Welke factoren zijn van invloed op de werking 

van dynamische snelheidsdisplays?’ Aan de hand van ervaringen, 

de analyse van de meetgegevens  en de uitkomsten van de enquêtes 

worden verschillende factoren beschreven die van invloed zijn op 

de werking van de displays. 
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6.1 Invloed op de rijtaak 

Zoals aangegeven kan de plaatsing van een dynamisch 

snelheidsdisplay verschillende effecten hebben. Veelal wordt er 

echter geen onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten. Een 

belangrijk effect naast effecten op de snelheid, kan afleiding van de 

eigenlijke rijtaak zijn. Allereerst is een goede definitie van het begrip 

afleiding noodzakelijk. Tot op heden wordt er nog geen eenduidige 

definitie voor het begrip afleiding, gehanteerd. Er wordt daarom 

aangesloten bij een veel gebruikte definitie die is opgesteld, 

namelijk; ‘afleiding is een verschuiving van aandacht weg van de 

handelingen die kritisch zijn voor een veilige uitoefening van de 

rijtaak naar een andere activiteit’ 8 In het verkeer wordt 

onderscheid gemaakt in verschillende typen afleiding. Met 

betrekking tot het dynamische snelheidsdisplay kan er sprake zijn 

van visuele afleiding. Hieronder wordt het kijken naar bijvoorbeeld 

een scherm in plaats van naar de weg, verstaan. De mate van 

afleiding hangt samen met de tijdsduur die er naar het bord gekeken 

wordt, de zogeheten fixatieduur. Gedurende het onderzoek is 

gebleken dat het expliciet onderzoeken van eventuele afleiding van 

de rijtaak lastig uit te voeren is middels een enquête onder 

weggebruikers. Het naslaan van reeds uitgevoerde studies naar de 

gedragseffecten van afleiding in het verkeer heeft uitgewezen dat  er 

voornamelijk gebruik wordt gemaakt van laboratoriumonderzoek in 

de vorm van een rijsimulator, virtuele omgeving of animatie op een 

computerscherm. [11,12] Een andere gebruikte vorm is Naturalistic 

Driving (ND), waarbij het gedrag van de bestuurder voor langere 

tijd geobserveerd wordt middels onopvallende camera’s en/of 

sensoren. Deze registreren zowel voertuigbewegingen alsmede de 

externe omstandigheden. Tijdens dit onderzoek is het echter niet 

                                                 
8 Lee, Rega & Y oung (2008) 

mogelijk geweest van deze technieken gebruik te maken. Aan de 

hand van het taakvaardigheidsmodel, reeds uitgevoerde 

onderzoeken en een enquête onder weggebruikers, wordt getracht 

inzicht te krijgen in de mate van afleiding door het dynamische 

snelheidsdisplay. 

Het waarnemen van borden vormt een onderdeel van de taakeisen 

die nodig zijn voor een veilige uitoefening van de rijtaak. Aan de 

hand van het taakvaardigheidsmodel in Figuur 18 wordt één en 

ander uitgelegd met betrekking tot afleiding. 

 

Figuur 18: Taakvaardigheidsmodel (SWOV, 2005) 
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De waarneming van borden vormt een onderdeel van de weg en kan 

daardoor onder de taakeisen, voor deelname aan het verkeer, 

geschaard worden. Voor een verkeersdeelnemer is er de 

mogelijkheid deze taakeis te beïnvloeden door zich onder andere 

bezig te houden met afleidende activiteiten wat ten koste gaat van de 

taakbekwaamheid. Objecten langs wegen kunnen hier in zekere 

mate aan bijdragen. Om afleiding van de rijtaak op autosnelwegen 

zoveel mogelijk te voorkomen is door Rijkswaterstaat DVS9 een 

kader opgesteld voor objecten langs auto(snel)wegen waarmee 

beoordeeld kan worden in hoeverre de verkeersveiligheid in het 

geding is. [2] 

Gezien het feit dat dynamische snelheidsdisplays hoofdzakelijk door 

de gemeente, op wegen binnen de bebouwde kom worden toegepast, 

kan gesteld worden dat de verschillende criteria die Rijkswaterstaat 

handhaaft voor objecten langs auto(snel)wegen, niet één op één 

opgaan voor dynamische snelheidsdisplays. Zoals al aangegeven is 

het waarnemen van borden en daarmee ook het dynamische 

snelheidsdisplay, onderdeel van de taakeis. De aanwezigheid van 

een dynamisch snelheidsdisplay kan door de hogere mate van 

opvallendheid, de taakeis vergroten. Anders bezien zijn er situaties 

waar plaatsing van een dynamisch snelheidsdisplay af kan leiden 

van essentiële punten in de omgeving. Beide factoren kunnen 

gevolgen hebben voor een veilige uitoefening van de rijtaak. Dit 

wordt onderschreven uit enkele gesprekken met 

gedragsdeskundigen1 0. Zo is het niet aan te bevelen een display te 

plaatsen ter hoogte van een kruispunt omdat het de aandacht af kan 

leiden van het kruispunt met mogelijk negatieve gevolgen.   

                                                 
9 Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart 
1 0 DVS: M. Lambers 18 april 2013 te Delft 
  TNO: M. Martens 18 april 2013 te Soesterberg 

Aangezien dynamische snelheidsdisplays verschillende kenmerken 

hebben die ervoor zorgen dat deze borden extra opvallen (zie 

hiervoor verderop in dit hoofdstuk) is de kans op waarneming 

aanzienlijk groter dan bij overige statische verkeersborden. Deze 

factoren zorgen er voor dat het van essentieel belang is dat de 

borden op plaatsen komen te staan waar ze geen nadelige gevolgen 

hebben voor de rijtaak. Aan de hand van verschillende onderzoeken 

naar afleiding van reclameborden is gekeken naar aspecten die 

leiden tot een grotere mate van opvallendheid. Verder zijn de 

effecten van de borden op de rijtaak en verkeersveiligheid 

onderzocht.  Enkele conclusies hieruit die eveneens van invloed 

kunnen zijn op dynamische snelheidsdisplays, worden kort 

beschreven. In een rapportage van het SWOV, wordt uitvoerig 

ingegaan op deze verschillende studies. [13] 

Een belangrijke conclusie uit de verschillende onderzoeken is dat 

een reclamebord visueel de aandacht van automobilisten trekt, de 

reactietijden verlengt en tot meer fouten leidt. Belangrijk punt 

daarbij is dat vooral borden met bewegend beeld en borden op 

maaiveld de bestuurder af leiden. Hierbij komt dat door 

verschillende studies al is aangetoond dat objecten die plotseling 

verschijnen en objecten met een sterke lichtsterkte, over het 

algemeen moeilijk te negeren zijn. In een onderzoek van het SWOV 

komt naar voren, dat bestuurders langer naar een dynamisch bord 

kijken dan naar een statisch bord [14]. Aangezien bovenstaande 

conclusies vrijwel allemaal ook op dynamische snelheidsdisplays 

van toepassing kunnen zijn, is een klein onderzoek gehouden onder 

weggebruikers. De resultaten hiervan zijn eerder besproken in 

hoofdstuk 4.3.1 ‘uitkomsten onderzoek weggebruikers.’ Dit 

onderzoek leert dat de overgrote meerderheid van de ondervraagde 

personen het bord had waargenomen. 
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In een onderzoek van Rijkswaterstaat wordt gesteld dat een 

bestuurder 1,6 seconden tot 2 seconden naar een object kan kijken 

zonder dat hierbij de verkeersveiligheid in gevaar komt [2]. Zoals al 

aangegeven was het niet mogelijk de fixatieduur te onderzoeken. In 

hoeverre er bij de waarneming van een snelheidsdisplay dus sprake 

is van afleiding is onbekend.  Een ander aspect dat van invloed is op 

eventuele afleiding, is de locatie van de borden. Uit onderzoek blijkt 

dat er sprake is van een grotere mate van fixatie bij borden die 

binnen het centrale gezichtsveld zijn geplaatst dan borden die in de 

periferie staan [11]. In Figuur 19 is dit verder verduidelijkt door 

middel van een tekening van het gezichtsveld1 1  

 

Figuur 19: Schematische weergave gezichtsveld 

                                                 
1 1  CROW publicatie 279, juni 2010 

Daarbij komt dat borden die op ooghoogte zijn geplaatst eveneens 

vaker en langer de aandacht trekken dan hoger geplaatste borden. 

Tevens van invloed op de mate van afleiding is de boodschap. Een 

emotionele boodschap op reclameborden heeft een groter afleidend 

effect dan neutrale borden. Hierbij heeft een negatieve emotionele 

boodschap vervolgens weer een groter afleidend effect dan een 

positief geladen boodschap. Aangezien dynamische 

snelheidsdisplays eveneens de mogelijkheid hebben een emotioneel 

geladen boodschap, in de vorm van een smiley, te projecteren is de 

kans op afleiding bij deze borden dus eveneens groter. Zoals bekend 

worden displays met alleen smileys in Nederland relatief weinig 

toegepast. De combinatie van de snelheid met vervolgens een smiley 

vindt echter wel veelvuldig plaats. Doordat het beeld hier afwisselt 

en de boodschap eveneens emotioneel geladen is, wordt de kans op 

afleiding vergroot. In gesprek met eerder genoemde 

gedragsdeskundigen is eveneens gesproken over de toepassing van 

een smiley. Hierin kwam naar voren dat deze onder andere minder 

betrouwbaar en minder begrijpelijk is. Minder betrouwbaar in de 

zin van, een snelheidsverschil van 1 km/h kan al zorgen voor het 

verschil in een positieve of negatieve smiley. In het kader van 

begrijpelijkheid is het vooral belangrijk dat iedere weggebruiker 

gelijk weet dat de betreffende smiley van toepassing is op de 

snelheid die hij/zij rijdt. Er zijn bij dynamische snelheidsdisplays 

verschillende aspecten die bij kunnen dragen aan een betere 

waarneming van het bord. Deze worden in de hiernavolgende 

paragrafen behandeld. Echter een betere waarneembaarheid van het 

bord heeft ook een grotere kans op afleiding tot gevolg. De afweging 

voor het al dan niet toepassen van een dynamisch snelheidsdisplay 

is dus in zekere mate afhankelijk van de locatie. Voor het maken van 

een weloverwogen keuze voor het al dan niet toepassen wordt 

verwezen naar het stappenplan in hoofdstuk 7. 
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6.2 Effecten op de verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid is onderverdeeld in objectieve- en subjectieve 

veiligheid.  Subjectieve verkeersveiligheid gaat over hoe veilig 

mensen zich voelen in het verkeer, terwijl objectieve veiligheid 

bepaald kan worden aan de hand van ongevallengegevens.  Uit 

onderzoek van de SWOV blijkt dat er verbanden zijn tussen 

subjectieve en objectieve verkeersveiligheid; [15] 

 

 er zijn aanwijzingen dat weggebruikers in situaties die zij als 

onveilig ervaren, extra goed opletten en hun gedrag zodanig 

aanpassen dat het objectief gezien veiliger wordt. 

 

Het bovenstaande principe kan mogelijk ook een tegenovergestelde 

werking hebben. Dit kan bijvoorbeeld in situaties die weggebruikers 

als veilig ervaren,  minder goed opletten en hun gedrag aanpassen 

zodat het objectief gezien onveiliger wordt. Deze tegenovergestelde 

werking is echter nooit bewezen. Een snelheidsdisplay dat een 

weergave onder de maximum snelheid aangeeft, kan mogelijk wel 

als veilig worden ervaren, waardoor de attentiewaarde afneemt en 

het objectief gezien onveiliger wordt. Of anderzijds er juist voor 

zorgt dat de snelheid toeneemt.  

 

 Tevens is het mogelijk dat er een onderzoeks- of interventie-

effect optreedt: informatie rondom onderzoek en 

interventies zorgt ervoor dat weggebruikers en bewoners 

meer kennis hebben over de problematiek, hetgeen kan 

leiden tot meer klachten over onveiligheid in plaats van 

minder, zelfs wanneer er veiligheidsmaatregelen genomen 

zijn.  

 

Het is mogelijk dat er een onderzoeks- of interventie effect optreedt 

bij het plaatsen van snelheidsdisplays. Meer kennis over de 

problematiek uit zich in het zichtbaar zijn van de snelheid van de 

betreffende weggebruiker. Wanneer weggebruikers zien dat er te 

hard gereden wordt, doet de mogelijkheid zich voor dat dit tot meer 

klachten over onveiligheid leidt. Een interventie effect bij het 

plaatsen van snelheidsdisplays, is  echter nog niet bewezen op basis 

een onderzoek. 

6.3 Positie langs de weg 

De positie die de dynamische snelheidsdisplay langs de weg inneemt 

is één van de belangrijkste externe factoren die van invloed zijn op 

de werking van het bord. Zoals eerder vermeld is de plaats van het 

bord niet alleen van invloed op de effecten van het bord, maar kan 

het op verschillende plekken ook leiden tot afleiding van essentiële 

punten in de omgeving. Dat de plaats van het bord van belang is, 

blijkt onder andere uit uitkomsten van de enquête die onder 

wegbeheerders is uitgevoerd. Van de respondenten geeft circa 80% 

aan dat er rekening gehouden dient te worden met bepaalde 

plaatsingscriteria. Enkele criteria waar rekening mee gehouden 

dient te worden, zijn in dit hoofdstuk uiteengezet.  

6.3.1 Weginrichting 

Eén van de belangrijkste factoren die van invloed is op de werking 

van het dynamische snelheidsdisplay, is de algehele inrichting van 

de weg. Middels verschillende studies is aangetoond dat wanneer 

een snelheidslimiet van een weg niet aansluit bij de inrichting van 

de weg, er sprake is van overtreding van de limiet. Een 

snelheidsdisplay heeft zodoende een beperkt effect op het verlagen 

van de snelheid ter plaatse, omdat de kans klein is dat er een 

dusdanige snelheidsreductie plaatsvindt, waardoor deze onder de 
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maximum geldende snelheid wordt gebracht. Dit kan onderbouwd 

worden aan de hand van meetgegevens van één locatie, waar sprake 

is van overschrijding van de maximumsnelheid en toepassing van 

een dynamisch snelheidsdisplay niet het gewenste effect heeft. 

Kanttekening hierbij is dat het slechts om één locatie gaat. Voor 

uitgebreide informatie omtrent de effecten op de betreffende locatie 

wordt verwezen naar hoofdstuk 5.1.2 ‘In- en uitgaande snelheid. ‘ 

6.3.2 Hoogte 

Belangrijk aspect is de hoogte waarop een bord gehangen wordt. Uit 

de verschillende enquêtes blijkt dat er tussen de verschillende 

wegbeheerders differentiatie bestaat in de hoogte waarop het bord 

gehangen wordt. De hoogte waarop de borden gehangen worden 

varieert van ongeveer 2 meter tot 4 meter. Om de 

waarneembaarheid van de borden te verbeteren is het van belang 

dat deze op een hoogte hangen waar ze verwacht worden. 

Waarnemen kan omschreven worden als de wisselwerking tussen de 

verwachtingen van de weggebruiker en dat waarnaar hij kijkt. 

Hierbij is de kans op waarneming groter wanneer de betreffende 

informatie is aangebracht op een plaats waar deze verwacht wordt. 

Het is dus van belang dat er aangesloten wordt bij de verwachtingen 

van de weggebruiker en er informatie verschaft wordt die een 

weggebruiker op die plaats verwacht. Om te voldoen aan een 

bepaald verwachtingspatroon, verdient het de voorkeur dat de 

borden zoveel mogelijk op dezelfde hoogte geplaatst worden. 

Daarbij dient er rekening te worden gehouden met de eisen omtrent 

de plaatsingshoogte van verkeersborden. Het gaat hierbij om een 

hoogte van 2,20 m binnen- en 1,20 m buiten de bebouwde kom.  

6.3.3 Zichthoek 

Een ander punt dat van belang is bij de positie langs de weg, is de 

hoek waaronder het bord geplaatst wordt. Dit punt is zowel van 

invloed op de leesbaarheid van het bord alsmede op de meting van 

de radar. Vanwege het feit dat de camera die de snelheid meet, in 

het bord is geïntegreerd hangt de leesbaarheid van het bord samen 

met het meten van de snelheid. Wanneer een bord voor de 

weggebruiker goed leesbaar is, is dit vrijwel altijd in staat om ook 

een goede meting te verrichten. Het gaat er bij de plaatsing van het 

bord om dat dit enigszins naar de weggebruiker gedraaid staat. Het 

punt waarop een voertuig door de radar gemeten kan worden ligt, 

afhankelijk van de grootte en de vorm van het voertuig, op circa 150 

tot 200 meter van het bord. Voor een optimaal resultaat moet de 

radardetector zodanig worden geïnstalleerd dat de stralingsbundel 

parallel aan de rijrichting loopt. Een schematische weergave van 

deze stralingsbundel is weergegeven in Figuur 20. 

 

Figuur 20: Schematische weergave stralingsbundel radar 

Indien dit niet mogelijk is kan, na opmeten van de hoek met de 

rijbaan, door een eenvoudige geometrische berekening een correctie 

worden toegepast wat het geval is bij verschillende toegepaste 
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displays. Het nadeel is echter het feit dat, er geen afstand tussen 

objecten bepaald kan worden. Een radar is daardoor slecht in het 

onderscheiden van meerdere bewegende objecten. Ook 

boombladeren en regenvlagen kunnen metingen beïnvloeden. De 

grootste nauwkeurigheid kan worden behaald indien de radar recht 

boven de rijstrook wordt geplaatst. Indien dit het geval is, bedraagt 

de betrouwbaarheid van intensiteitsmetingen circa 95-98% en van 

snelheidsmetingen 96%. Dit bij een correctiefactor van 3 km/h.  

6.3.4 Wegkant 

In samenhang met de aspecten hoogte en zichthoek is de positie 

langs de weg eveneens van belang. In verreweg de meeste gevallen 

worden borden aan de rechterzijde van de weg geplaatst wat bij de 

weggebruiker een bepaald verwachtingspatroon opwekt. Uit een 

studie van het SWOV blijkt dat er een duidelijk verschil bestaat 

tussen het opmerken van een verkeersbord op plaatsen waar deze 

verwacht wordt (aan de rechterzijde van de weg) en het opmerken 

van een verkeersbord op plaatsen waar deze niet verwacht wordt 

(linkerkant van de weg). [11] Er mag aangenomen worden dat deze 

conclusie voor alle borden geldt en dus ook van toepassing is op 

dynamische snelheidsdisplays. Het verdient daarom de aanbeveling 

een dynamisch snelheidsdisplay aan de rechterkant van de weg te 

plaatsen.  

6.4 Vormgeving 

In het verlengde van de positie langs de weg, ligt de vormgeving of 

het design van het bord. Als een bord binnen een bepaald 

verwachtingspatroon valt, is het van belang dat deze de aandacht 

van de weggebruiker actief trekt. Dit kan door het bord te voorzien 

van verschillende opvallende details die per leverancier verschillen.  

6.4.1 Design 

Gezien het feit dat de borden door verschillende leveranciers 

geleverd worden, is er een diversiteit aan afmetingen en design. 

Twee algemeen bekende aspecten om er voor te zorgen dat borden 

opvallen zijn toepassing van groot formaat borden en opvallende 

kleuren. Over het algemeen genomen zijn de varianten die in Figuur 

21 zijn opgenomen, de meest voorkomende. Naast de vorm is ook de 

kleurstelling iets wat meespeelt bij de waarneembaarheid. Het 

linker bord dat is opgenomen in deze figuur is voorzien van een 

contrasterend geel achtergrondschild. Een andere variant die 

eveneens veelvuldig wordt toegepast is voorzien van een rand met 

rood/wit geblokte markering. Door de borden op deze manier te 

voorzien van kleuren die contrasteren met de omgeving, wordt 

getracht de waarneembaarheid te vergroten.  

Zoals in eerder stadium al aangegeven kennen dynamische 

snelheidsdisplays veelal een opvallend design. Vanwege het feit dat 

er slechts enkele onderzoeken naar dynamische snelheidsdisplays 

zijn verricht, is er weinig bekend over de effectiviteit van de borden. 

Daarbij komt dat er bij de uitgevoerde onderzoeken, niet specifiek 

gelet wordt op het design van het bord. Een groot en opvallend 

verschil in de borden is hierbij de uitvoering met en zonder 

achtergrondschild. Zoals eveneens uit Figuur 21 is op te maken, 

bestaat er onderscheid in de grootte van de borden. Over het 

algemeen worden vooral de ‘staande’ varianten van de dynamische 

snelheidsdisplays toegepast.  
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Figuur 21: Uitvoeringen dynamische snelheidsdisplays 

Om te kunnen achterhalen of er onderscheid bestaat in de effecten 

tussen de verschillende display varianten, dient er nader onderzoek 

gedaan te worden op twee identieke locaties waarbij dezelfde 

weergave gebruikt dient te worden. Aangenomen wordt dat bij de 

variant met het grote formaat de kans op waarneming groter is. Dat 

het niet nodig is om een nog grotere variant te maken blijkt uit de 

enquête onder weggebruikers waarin de meerderheid  aangeeft dat 

het bord voldoende opvalt en dat er geen aanvullende maatregelen 

nodig zijn om de waarneembaarheid te vergroten. Hier moet als 

kanttekening bij gegeven worden dat de enquêtes zijn afgenomen op 

plaatsen waar een ‘staande’ variant werd toegepast.  

6.4.2 Vertoonde weergave 

Zoals uit hoofdstuk 5 blijkt, is er een klein verschil in snelheid 

waarneembaar bij toepassing van een dynamisch snelheidsdisplay. 

Uit de meetgegevens van verschillende locaties blijkt eveneens dat 

er vrijwel geen verschil is waar te nemen tussen diverse 

displayvarianten. Over het algemeen genomen ligt de gemiddelde 

snelheid enkele kilometers boven de maximaal toegestane snelheid 

ter plaatse. Aan de hand van zowel de beschikbare meetgegevens 

alsmede de enquête onder wegbeheerders, kan geconcludeerd 

worden dat verreweg de meest toegepaste variant de weergave met 

alleen cijfers is gevolgd door de weergave van een combinatie met 

cijfers en een smiley. Van de respondenten die de enquête ingevuld 

hebben geeft circa 52% aan gebruik te maken van de weergave met 

cijfers. De weergave met cijfers gevolgd door een smiley, wordt door 

circa 30% van de respondenten gebruikt. Door de overige 

respondenten wordt er gebruik gemaakt van verschillende varianten 

van snelheidsdisplay te weten; een combinatie van cijfers en tekst 

(ca. 11%), alleen een smiley (5,5%), met een tekst als ‘u rijdt te snel’ 

(1,5%). Resultaten van een onderzoek dat in Duitsland is uitgevoerd  

(4.1.3 ‘toepassing en effecten’) tonen aan dat een vriendelijke 

weergave een beter effect heeft dan toepassing van alleen cijfers. Uit 

een gesprek met eerder genoemde gedragswetenschappers blijkt dat 

het vooral van belang is dat er duidelijk is welke snelheidslimiet ter 

plaatse geldt. Toepassing van alleen een smiley heeft daarbij niet de 

voorkeur gezien het feit dat deze door de weggebruiker niet altijd 

wordt geassocieerd met de gereden snelheid. Tevens kan een 

snelheidsverschil van 1 km/h al zorgen voor een verandering tussen 

een positieve  of negatieve  smiley. De wetenschap dat een 

positieve boodschap meer invloed heeft en dat toepassing van alleen 

een smiley geen voorkeur heeft verklaart mogelijk de grote categorie 

die kiest voor een weergave van cijfers gevolgd door een smiley. Op 

basis van het uitgevoerde onderzoek in Duitsland en de gesprekken 

met gedragsdeskundigen, is het aan te bevelen snelheidsdisplays te 

plaatsen met zowel een cijfercombinatie van de gereden snelheid als 

een smiley.  

6.5 Combinatie van maatregelen 

Naast toepassing van dynamische snelheidsdisplays zijn er nog 

verschillende andere maatregelen ter beïnvloeding van de snelheid. 

In deze paragraaf worden verschillende maatregelen besproken die 

van invloed kunnen zijn op de werking van het display. Een 
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combinatie van deze maatregelen met een dynamische 

snelheidsdisplay kan  immers zorgen voor een groter effect op de 

snelheid. Doordat de verschillende maatregelen reeds effect hebben 

op de snelheid heeft de aanwezigheid van een dynamisch 

snelheidsdisplay in de directe omgeving in sommige gevallen geen 

toegevoegde waarde. In de enquête die onder wegbeheerders is 

gehouden, geeft ongeveer 61% van de respondenten aan geen fysieke 

maatregelen toe te passen in combinatie met een dynamisch 

snelheidsdisplay. Tevens worden bij circa 26% van de respondenten 

snelheidsdisplays geplaatst op locaties waar andere maatregelen 

niet mogelijk of wenselijk zijn. De overige 13% maakt wel, als 

aanvulling, gebruik van fysieke maatregelen. Hierbij wordt door 

67% gekozen voor toepassing van een drempel of plateau en circa 

53% kiest een wegversmalling als aanvullende maatregel. 

Onderstaand wordt voor verschillende maatregelen ingegaan op de 

combinatie met dynamische snelheidsdisplays.  

Het toepassen van een dynamisch snelheidsdisplay in combinatie 

met een drempel of plateau zorgt niet per definitie voor een groter 

effect van het snelheidsdisplay. Onder andere de passeersnelheid 

van de drempel is van invloed op de effecten van het display. Indien 

het mogelijk is te passeren met een snelheid die hoger ligt dan de 

maximum geldende snelheid is het display mogelijk van 

toegevoegde waarde in het beïnvloeden van de snelheid. Dat een 

combinatie van een drempel en een snelheidsdisplay geen groter 

effect tot gevolg heeft, blijkt uit gegevens van een meting in Delft 

onder ruim 28.000 voertuigen. Voorafgaand aan de aanleg van de 

drempel lag de gemiddelde maximumsnelheid rond 34,7 km/h. Na 

toepassing van een drempel en paaltjes langs de kant van de weg 

daalde de gemiddelde snelheid naar 33,8 km/h. Uit een meting van 

een half jaar later blijkt dat deze gemiddelde snelheid weer licht is 

toegenomen tot circa 34 km/h. In vergelijk met andere 

meetgegevens blijkt dat de afname van de snelheid en vervolgens de 

weer toegenomen snelheid, vergelijkbaar is met situaties waar alleen 

een display is geplaatst en geen aanvullende maatregelen zijn 

toegepast.  

Zoals al eerder is aangegeven bedraagt het meetbereik van een 

snelheidsdisplay circa 150 tot 200 meter mits goed geplaatst. Indien 

het niet mogelijk is de drempel te passeren met hogere snelheid dan 

de limiet, heeft toepassing van een snelheidsdisplay binnen 200 

meter afstand van een drempel heeft hierdoor weinig tot geen 

toegevoegde waarde. Dit aangezien de weggebruiker op deze manier 

altijd geconfronteerd wordt met een positief snelheidsbeeld. Het 

toepassen van een snelheidsdisplay voorafgaand aan een drempel of 

plateau biedt echter wel mogelijkheden ter vergroting van de 

effecten van het display op langere afstand. Het is aan te bevelen een 

snelheidsdisplay niet in de directe omgeving van maatregelen te 

plaatsen die de snelheid beïnvloeden. Aangezien de effecten van de 

betreffende maatregel, op deze manier het effect van het display 

negatief beïnvloeden. 

Andere maatregelen die van invloed kunnen zijn op de werking van 

een dynamisch snelheidsdisplay zijn onder andere de aanwezigheid 

van een wegversmalling of een asverspringing/chicane. Doordat het 

voertuig in deze gevallen niet in een rechte lijn het display nadert, is 

er een grotere kans dat er geen of onnauwkeurige meting 

plaatsvindt, of dat het bord zelfs niet wordt opgemerkt door de 

weggebruiker. Hier komt bij dat door deze maatregelen het verkeer 

geen ongehinderde doorgang kan hebben en er sprake is van een 

verlaging van de snelheid dan wel stilstand van het voertuig. Op 

deze manier is er sprake van een vertekend beeld met betrekking tot 

de vertoonde snelheid en heeft plaatsing van een display hierbij 
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geen toegevoegde waarde. Dit wordt onderschreven door 

gesprekken met de gedragswetenschappers namelijk dat het 

meubilair niet in de directe nabijheid geplaatst dient te worden van 

situaties waar sprake is van afremmen of optrekken. Ook de 

aanwezigheid van groen of objecten langs de rijbaan kan het effect 

van een dynamisch snelheidsdisplay beïnvloeden. De aanwezigheid 

van deze aspecten kunnen namelijk zorgen voor een slechtere 

zichtbaarheid van het display. Tevens bestaat de mogelijkheid dat er 

geen meting plaats kan vinden doordat de radar geen vrij zicht 

heeft. Wanneer er objecten in de bundel van de radar aanwezig zijn 

kunnen deze zorgen voor weerkaatsing en afbuiging van de 

radarstraal. Op deze manier vindt er een onjuiste meting plaats. Met 

name bij de aanwezigheid van bomen kunnen, in de bloeiperiode, 

bovenstaande zaken een rol spelen. Het is daarom van belang dat 

het display op een dergelijke plek gepositioneerd wordt waar de 

radar vrij zicht heeft en het display voldoende opvalt. Waarbij een 

open plek in de omgeving de voorkeur geniet. Een ander aspect dat 

invloed uitoefent op de werking van het dynamisch snelheidsdisplay 

is de aanwezigheid van een bocht. Indien een display geplaatst 

wordt in of na een bocht, zorgt de scherpte van de bocht, voor een 

kleiner meetbereik. Hierdoor krijgt de weggebruiker in een laat 

stadium feedback over de gereden snelheid. Een ander aspect dat 

mogelijk meespeelt is dat het display niet opvalt doordat de focus bij 

het ronden van de bocht ligt of doordat het display in de dode hoek 

van het voertuig valt. Anderszins kan het display ervoor zorgen dat 

de aandacht wordt afgeleid van de bocht met als gevolg onveilige 

situaties. Ander punt dat hier meespeelt is dat bij verschillende 

bochten de snelheid lager ligt dan op overige trajecten, waardoor er 

zodoende eerder sprake is van positieve feedback. 

Tot slot is er nog de toepassing van dynamische snelheidsdisplays 

met flitsapparatuur. Toepassing van deze maatregel kan het effect 

vergroten door de weggebruiker eerst te confronteren met de 

gereden snelheid door middel van het dynamische snelheidsdisplay 

en vervolgens flitsapparatuur op te stellen. Op deze manier versterkt 

de aanwezigheid van de flitsapparatuur het effect van het 

snelheidsdisplay doordat deze in zekere mate waarschuwt voor 

flitsapparatuur.  

6.6 Conclusies 

Dit hoofdstuk bevat de beantwoording van de derde deelvraag: 

‘Welke factoren zijn van invloed op de werking van dynamische 

snelheidsdisplays?’.  

De beantwoording van deze deelvraag bestond uit uitvoerig 

literatuuronderzoek en gesprekken met gedragsdeskundigen. 

Tevens zijn door middel van de enquête onder wegbeheerders en 

weggebruikers, enkele vragen omtrent de werking van het display 

beantwoord.  

Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen met betrekking tot 

deelvraag 3 uiteengezet.  

 Waarneming van een dynamisch snelheidsdisplay is, evenals 

verkeersborden, onderdeel van de rijtaak. Gezien het feit dat 

bestuurders langer naar een dynamisch bord dan naar een 

statisch bord kijken kan dit, in combinatie met de plaats 

waar het display staat, zorgen voor afleiding van essentiële 

punten1 2  

                                                 
1 2 M. Lambers, 18 april te Delft 
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 Toepassing van een dynamisch snelheidsdisplay bij voorkeur 

niet in de omgeving van punten die de aandacht van de 

bestuurder vereisen voor een goede en veilige uitoefening 

van de rijtaak. 

 Gesteld kan worden dat toepassing van andere maatregelen 

in combinatie met een dynamisch snelheidsdisplay veelal 

zorgt voor een lagere aanrijsnelheid. De andere maatregelen 

beïnvloeden hiermee de feedback die op het display 

verschijnt  

 De wetenschap dat bestuurders langer naar een dynamisch 

bord kijken dan naar een statisch bord in combinatie met de 

opvallende vormgeving van het bord, leidt tot de conclusie 

dat de plaats van het bord van essentieel belang is om 

eventuele afleiding van belangrijke punten te voorkomen. 

Een belangrijk punt hierbij is dat de getoonde informatie 

niet teveel mag zijn.  
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7. Keuze- en 

toepassingsmogelijkheden 

Dit hoofdstuk is een beantwoording van deelvraag 4: ‘In welke 

situaties kunnen dynamische snelheidsdisplays toegepast 

worden?’ Beantwoording van de deelvraag  vindt plaats door 

middel van een stappenplan. 

Het stappenplan is opgesteld aan de hand van 

literatuuronderzoek, interviews, enquêtes en de resultaten van de 

beschikbare meetgegevens. Paragraaf 7.1 Bevat een uitleg van het 

stappenplan. De gemaakte keuzes worden onderbouwd in 

paragraaf 7.2.  
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Figuur 22: Keuzeschema toepasbaarheid dynamisch snelheidsdisplay  
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7.1 Uitleg stappenplan 

De eerste stap omvat een keuzeschema (Figuur 22: Keuzeschema 

toepasbaarheid dynamisch snelheidsdisplay en bijlage 8). Aan de 

hand van deze stap is het voor de wegbeheerder mogelijk een keuze 

te maken voor het al dan niet toepassen van een dynamisch 

snelheidsdisplay.  

Indien de uitkomst van het schema is, dat het plaatsen van een 

snelheidsdisplay aanbevolen is, dient als vervolg, stap 2 en 3 

doorlopen te worden. In deze stap zijn enkele aspecten opgenomen 

die van invloed kunnen zijn op de werking van het display. 

Aanbevolen is om een display te plaatsen op een locatie die voldoet 

aan onderstaande aspecten. 

Omgevingskenmerken 

 De gemiddelde rijsnelheid ligt naar verwachting boven of 

gelijk aan de snelheidslimiet 

 Er zijn op de betreffende locatie geen andere maatregelen 

aanwezig die voor een afname van de snelheid zorgen 

 Op de locatie is sprake van één rijstrook voor elke richting 

 De maximaal geldende snelheid op de betreffende locatie is 

duidelijk gecommuniceerd 

 De locatie betreft geen overgangszone tussen twee 

snelheidslimieten 

 De snelheidslimiet ter plaatse sluit aan bij de inrichting van 

de weg 

 De radarbundel heeft ongehinderd zicht 

 Er is geen bocht in de weg aanwezig in de directe nabijheid 

(direct voor of na de eventuele locatie van het display) 

 Het display kan aan de rechterzijde van de weg geplaatst 

worden 

 Plaatsing geschiedt conform de plaatsingsvoorschriften voor 

bebording (CROW, BABW) 

 De betreffende locatie beschikt over stroomvoorziening 

 Plaatsing van het display bij voorkeur voor circa 5 weken 

Stap 3. Bepalen display variant 

Indien een display aanbevolen en gewenst is, bestaat de 

mogelijkheid te kiezen uit verschillende varianten. Hierbij is 

onderscheid te maken in weergave van de feedback en de uitvoering 

van het display.  

Wat betreft de keuze voor de display variant wordt aanbevolen te 

voldoen aan, in ieder geval, de volgende aspecten. 

Display kenmerken 

 Het display is in staat de werkelijk gereden snelheid te tonen 

 De mogelijkheid voor het tonen van positieve feedback in de 

vorm van een smiley 

 Het display valt voldoende op (knipperende weergave van de 

feedback en gebruik van opvallende kleuren) 

 Enkel verkeer detecteren dat passeert met een snelheid van 

meer dan 20 km/h 

Stap 4. Alternatieve maatregelen 

Op verschillende punten in het keuzeschema wordt de aanbeveling 

gegeven, eerst te kijken naar een andere maatregel alvorens 

definitief gekozen wordt voor het plaatsen van een snelheidsdisplay. 

In deze stap zijn verschillende maatregelen opgenomen die een 

mogelijk alternatief vormen voor een snelheidsdisplay.  
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Bij de aanbeveling om te kijken naar een alternatieve maatregel is de 

keuze te maken uit de volgende maatregelen. 

Wegkantmeubilair 

 Duidelijke(r) bebording; 

 Handhaving door middel van flitsapparatuur; 

 Motto- / attentieborden. 

Fysieke maatregelen 

 Verkeersdrempels / plateau’s; 

 Chicane; 

 Groen of objecten langs de rijbaan. 

De onderbouwing behorend bij de bovenstaande stappen en 

aanbevelingen omtrent de locatiekeuze en keuze van het display, is 

opgenomen in hoofdstuk 7.2 ‘onderbouwing stappenplan.’  

7.2 Onderbouwing stappenplan 

Aan de hand van geanalyseerde meetgegevens, literatuuronderzoek, 

enquêtes en eigen interpretatie is een keuzeschema opgesteld. Dit 

schema geeft voor verschillende doelen aan, of het wenselijk is een 

snelheidsdisplay toe te passen. Het keuzeschema is hierbij 

toegespitst op toepassing van het display op 30 km/h en 50 km/h 

wegen. Dit vanwege het feit dat uit de enquête onder wegbeheerders 

blijkt dat het merendeel van de borden op 30 km/h en 50 km/h 

wegen wordt toegepast en sporadisch op locaties buiten de 

bebouwde kom.  

Stap 1: bepalen toepasbaarheid van het display 

De eerste keuze stap in het schema is het bepalen van het 

voornaamste doel waarmee het display geplaatst wordt. Uit de 

enquête blijkt dat wegbeheerders verschillende doelen kunnen 

hebben voor aanschaf van een snelheidsdisplay. Deze doelen zijn 

eerder besproken in hoofdstuk Uitkomsten onderzoek 

wegbeheerders’. Het keuzeschema bevat enkel de doelen: 

 het verlagen van de snelheid; 

 het vergroten van de subjectieve verkeersveiligheid; 

 het creëren van bewustwording bij de weggebruiker; 

 het generen van meetgegevens 

De overige doelen die door de wegbeheerders genoemd worden, 

voor het plaatsen van het display, zijn buiten beschouwing gelaten 

omwille van het feit dat hier geen deugdelijke onderbouwing voor 

mogelijk was.  

Van de doelen die onderdeel uitmaken van de eerste keuze stap van 

het schema, volgt onderstaand een onderbouwing voor de keuze om 

deze op te nemen in het schema.  

Het reduceren van de snelheid 

Bij de keuze voor dit doel is het allereerst noodzakelijk te weten of er 

sprake is van een snelheidsoverschrijding ter plaatse. Uit 

meetgegevens van verschillende locaties blijkt (zie hoofdstuk 5 

meetgegevens) dat, na de plaatsing van een snelheidsdisplay, de 

snelheid stijgt indien deze in de voorgaande periode onder de 

maximumsnelheid ligt. Vanuit dit oogpunt is gekozen om plaatsing 

van het display niet aan te bevelen in situaties waar de snelheid niet 

wordt overschreden. Indien er op de locatie sprake is van een 

snelheidsoverschrijding dient als vervolgstap gekozen te worden uit 

de snelheidsreductie die gewenst is. Uit onderzoek blijkt dat, 

plaatsing van een snelheidsdisplay, gemiddeld genomen leidt tot een 

reductie van 7 km/h. Dit leidt er toe dat er bij een gewenste reductie 
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tot 5 km/h, plaatsing van een snelheidsdisplay wordt aanbevolen. 

Indien de gewenste reductie 6 tot 10 km/h of 10 km/h en meer 

bedraagt, is gekozen om toepassing van een andere maatregel, 

indien mogelijk, aan te bevelen. Om te bepalen of een andere 

maatregel mogelijk is, wordt verwezen naar de stap waarmee de 

toepasbaarheid van een andere maatregel wordt bepaald. Indien er 

geen andere maatregel toegepast kan worden, is het mogelijk een 

snelheidsdisplay te plaatsen. De kans dat de gewenste reductie 

behaald wordt is echter klein. Voor een gewenste reductie van meer 

dan 10 km/h wordt niet aanbevolen een snelheidsdisplay te 

plaatsen.   

Het verbeteren van de subjectieve verkeersveiligheid 

Het doel, verbeteren van de subjectieve verkeersveiligheid, is 

opgenomen op basis van twee redenen. Uit onderzoek van het 

SWOV is gebleken dat wegkantmeubilair in het algemeen, bijdraagt 

aan verbetering van de subjectieve verkeersveiligheid [4]. Tevens is 

uit de enquête onder weggebruikers gebleken dat de helft van de 

respondenten (54%) dat het display nuttig is ter vergroting van de 

verkeersveiligheid van buurtbewoners en weggebruikers.  

Indien gekozen wordt het display te plaatsen met als doel het 

verbeteren van de subjectieve verkeersveiligheid, wordt allereerst de 

keuze gesteld of het ook mogelijk is dit doel te behalen door middel 

van één van de maatregelen genoemd in stap 2. Deze keuzeoptie is 

opgenomen om de wegbeheerder bewust na te laten denken over de 

keuze voor het toepassen van een maatregel. Stap 2 geeft hierbij 

enkele maatregelen weer, die in bepaalde situaties als alternatief 

kunnen dienen. Indien de wegbeheerder vervolgens de keuze maakt 

dat het doel eveneens door een andere maatregel behaald kan 

worden, wordt als vervolgstap de vraag gesteld of deze maatregel in 

de betreffende situatie, grotere nadelige gevolgen heeft dan 

plaatsing van een snelheidsdisplay. Indien de betreffende maatregel 

meer of grotere nadelige gevolgen heeft, wordt aanbevolen alsnog 

over te gaan tot plaatsing van een snelheidsdisplay. Wanneer de 

nadelige gevolgen niet groter zijn, is het aan te bevelen, over te gaan 

tot het toepassen van één van de andere maatregelen in plaats van 

een snelheidsdisplay. Eveneens wanneer er geen mogelijkheid is 

voor het toepassen van andere maatregelen, wordt aanbevolen over 

te gaan tot plaatsing van een snelheidsdisplay. Als tenslotte 

aanbevolen is om over te gaan tot plaatsing van een 

snelheidsdisplay, wordt verwezen naar schema 3 voor het bepalen 

van de optimale locatie.  

Bewustwording creëren bij de weggebruiker 

Om te bepalen of het plaatsen van een snelheidsdisplay gewenst is 

wanneer het doel ‘bewustwording creëren bij de weggebruiker’ 

beoogd wordt, dienen dezelfde stappen doorlopen te worden als bij 

het doel ‘verbeteren van de subjectieve verkeersveiligheid’. Dit 

vanwege het feit dat beide doelen eveneens doormiddel van andere 

maatregelen behaald kunnen worden. Dit doel is opgenomen in het 

keuzeschema aangezien, uit de enquête onder weggebruikers en uit 

de geanalyseerde meetgegevens, blijkt dat een snelheidsdisplay de 

bewustwording van de weggebruiker kan vergroten. Uit 

verschillende meetgegevens blijkt dat de uitgaande snelheid lager is 

dan de ingaande snelheid. Dit gegeven duidt erop op dat het display 

effect heeft op de snelheid en de weggebruiker zich bewust wordt 

van zijn/haar snelheidsovertreding. Een onderbouwing hiervan is 

het feit dat tijdens de enquête vrijwel elke weggebruiker het bord 

heeft waargenomen en op de hoogte was van zijn gereden snelheid. 

Het wordt daarom in bepaalde situaties aanbevolen, een 
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snelheidsdisplay te plaatsen met als doel ‘het voorhouden van een 

spiegel aan weggebruikers (bewustwording)’. 

Het genereren van meetgegevens 

Als laatste doel voor de plaatsing van een snelheidsdisplay, is het 

toepassen van meetgegevens, opgenomen in het keuzeschema. Door 

verschillende wegbeheerders wordt aangegeven dat een 

snelheidsdisplay om deze reden wordt geplaatst. Wanneer dit doel 

in het keuzeschema gekozen wordt, wordt aanbevolen over te gaan 

tot het toepassen van telslangen om op deze manier gegevens te 

verzamelen. Deze keuze is gemaakt op basis van gesprekken met 

gedragsdeskundigen1 3. Ook wanneer een display niet in werking is, 

is er de mogelijkheid dat de snelheid beïnvloedt wordt door de 

aanwezigheid van het (afgedekte) display. Gesteld kan worden dat 

de kans op een vertekend beeld omtrent de gereden snelheden, 

vergroot wordt bij toepassing van een display. Op deze manier 

wordt de meting negatief beïnvloed wat de betrouwbaarheid van de 

meting niet ten goede komt. Daarbij  komt het feit, zoals reeds 

besproken in hoofdstuk Invloed op de rijtaak´, dat de aanwezigheid 

van een display af kan leiden van essentiële punten in de omgeving. 

Op basis van deze aspecten wordt daarom aanbevolen over te gaan 

tot het toepassen van telslangen, voor het generen van 

meetgegevens. 

Stap 2: bepalen locatie 

De aspecten waar op gelet moet worden bij het bepalen van de 

locatie en de keuze voor het type display, worden hieronder kort 

toegelicht.  

                                                 
1 3 M. Lambers, 18 april 2013 te Delft 
    M. Martens, 18 april 2013 te Delft 

De gemiddelde rijsnelheid ligt naar verwachting boven of 

gelijk aan de snelheidslimiet 

Uit de meetgegevens is gebleken dat bij toepassing van een 

snelheidsdisplay de gemiddelde rijsnelheid omhoog gaat, indien de 

gemiddelde snelheid onder de limiet ligt. Tijdens de voormeting op 

gebiedsontsluitingswegen ligt de gemiddelde snelheid op circa 46 

km/h en tijdens de effectmeting komt de gemiddelde snelheid uit op 

48 km/h. Dit is gebaseerd op een meting onder ruim 160.000 

voertuigen tijdens de voormeting en ruim 310.000 voertuigen 

tijdens de nameting. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden 

dat het niet aan te bevelen is, snelheidsdisplays te plaatsen op 

locaties waar de gemiddelde snelheid naar verwachting onder de 

limiet ligt. 

Er zijn op de betreffende locatie geen maatregelen 

aanwezig die zorgen voor een afname van de snelheid 

Uit de analyse van de meetgegevens blijkt dat de gemiddelde 

snelheid van de display, significant lager ligt op locaties met andere 

fysieke maatregelen. Op locaties waarbij het display geplaatst is na 

een plateau of as-verspringing ligt de gemiddelde snelheid veelal 

onder de limiet.  Het is niet wenselijk snelheidsdisplays te plaatsen 

op locaties waarbij de gemiddelde rijsnelheid onder de limiet ligt. 

Omdat de aanrijsnelheid in dit geval onder de detecteersnelheid kan 

liggen, is het display niet in staat feedback te geven. Een voertuig 

heeft in een 30 kilometerzone gemiddeld 50 meter nodig om weer 

op z’n snelheid te komen. Op een 50 km/h weg is dit minimaal 75 

meter. Het is daarom aan te bevelen, displays te plaatsen op een 

afstand van minimaal 50-75 meter van andere fysieke maatregelen. 
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Op de locatie is sprake van één rijstrook voor elke 

richting 

Uit een studie dat is uitgevoerd in de Verenigde Staten blijkt dat 

snelheidsdisplays effectiever zijn op locaties waarbij de rijbaan uit 

slechts één rijstrook voor elke richting bestaat. [8] Dit omdat 

voertuigen op één rijstrook gevoeliger zijn voor veranderingen  in 

snelheden van voertuigen voor hen. Een display die de ene 

automobilist vertraagt, kan zodoende vervolgens ook een andere 

automobilist vertragen  

Een bijkomend argument is het feit dat uit literatuurstudie blijkt dat 

de  grootste nauwkeurigheid van een radar kan worden behaald 

indien de radar recht boven de rijstrook wordt geplaatst en er geen 

andere objecten de radarbundel verstoren. Bij meerdere rijstroken is 

het niet mogelijk om de radarbundel vrijwel recht op de rijstrook te 

positioneren en bestaat de kans op verstorende objecten in de 

bundel. Het plaatsen van een display op een wegtype met meer dan 

één rijstrook, komt de nauwkeurigheid van de radarmeting daarom 

niet ten goede.  

De maximaal geldende snelheid op de betreffende locatie 

is duidelijk gecommuniceerd 

Deze bewering wordt onderbouwd op basis van literatuuronderzoek 

uit de Verenigde Staten, waarin beweerd wordt dat displays 

effectiever zijn wanneer ze worden toegepast in combinatie met 

duidelijk aangegeven snelheidslimieten. [8] Deze limiet moet door 

middel van bebording duidelijk gecommuniceerd worden richting 

de weggebruiker. De bewering wordt tevens bevestigd in gesprekken 

die zijn gevoerd met de eerdergenoemde gedragswetenschappers. 

De locatie betreft geen overgangszone tussen twee 

snelheidslimieten 

Deze bewering wordt ondersteund door de studie uit de Verenigde 

Staten waarin aangetoond werd dat bij een overgangszone geen tot 

zeer kleine effecten plaatsvinden. [8] Tevens wordt dit 

onderschreven door gesprekken met de gedragswetenschappers. Zij 

geven aan dat snelheidsdisplays niet in de directe nabijheid 

geplaatst dienen te worden van situaties waar sprake is van 

afremmen of optrekken. Op deze manier is er sprake van een 

vertekend beeld met betrekking tot de vertoonde snelheid. 

De snelheidslimiet ter plaatse sluit aan bij de inrichting 

van de weg 

Middels een studie is aangetoond dat wanneer een snelheidslimiet 

van een weg niet aansluit bij de inrichting van de weg, er sprake is 

van overtreding van de limiet. [15] Een snelheidsdisplay heeft 

zodoende een beperkt effect. Dit valt ook op te maken uit de 

meetgegevens die zijn geanalyseerd. Op wegen waar de limiet niet 

geloofwaardig is, is de maximumsnelheid over het algemeen te 

hoog. Plaatsing van een dynamisch snelheidsdisplay zorgt hierbij 

voor een lichte afname van de snelheid. Het gevolg is echter dat de 

afname onvoldoende is, zodat dat deze niet voldoet aan de geldende 

snelheidslimiet ter plaatse.  

De radarbundel heeft ongehinderd zicht 

Wanneer er objecten in de bundel van de radar aanwezig zijn, 

kunnen deze zorgen voor weerkaatsing en afbuiging van de 

radarstraal. Op deze manier vindt er een onjuiste meting plaats. Een 

voorbeeld hiervan is de aanwezigheid van een wegversmalling. 

Doordat het voertuig in deze gevallen niet in een rechte lijn het 

display nadert, is er een grotere kans dat er geen of onnauwkeurige 
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meting plaatsvindt, of dat het bord zelfs niet wordt opgemerkt door 

de weggebruiker. 

Er is geen bocht in de weg aanwezig in de directe 

nabijheid (direct voor of na de eventuele locatie van het 

display) 

Deze bewering is ondersteund door gesprekken met 

gedragsdeskundigen en een onderzoek uit de Verenigde Staten. [8] 

Indien een display geplaatst wordt in of na een bocht, zorgen 

meerdere aspecten ervoor dat het display onjuiste gegevens 

verstrekt.  Afhankelijk van de scherpte van de bocht is er een kleiner 

meetbereik, waardoor de weggebruiker in een laat stadium feedback 

krijgt over de gereden snelheid. Een ander aspect dat mogelijk 

meespeelt is dat het display niet opvalt, doordat de focus bij het 

ronden van de bocht ligt of doordat het display in de dode hoek van 

het voertuig valt. 

Het display kan aan de rechterzijde van de weg geplaatst 

worden 

Uit literatuuronderzoek blijkt dat plaatsing aan de linkerzijde van de 

weg afwijkt van het verwachtingspatroon en tot een verminderde 

waarneembaarheid van het bord leidt [11]. 

Plaatsing geschiedt conform de plaatsingsvoorschriften 

voor bebording (CROW, BABW) 

Uit de enquête onder wegbeheerders blijkt dat snelheidsdisplays 

veelal geplaatst worden conform de bekende 

plaatsingsvoorschriften. Het is aan te bevelen deze voorschriften 

eveneens te standaardiseren voor het toepassen van de displays.  Dit 

wordt ondersteund door gesprekken met gedragsdeskundigen: 

Om te voldoen aan een bepaald verwachtingspatroon, verdient het 

de voorkeur dat de borden zoveel mogelijk op dezelfde hoogte 

geplaatst worden 

Voor wat betreft de plaatsingsvoorschriften gaat het om een 

obstakelvrije zone van minimaal 0,6 meter en een plaatsingshoogte 

van minimaal 2,2 meter, voor situaties binnen de bebouwde kom. 

De betreffende locatie beschikt over stroomvoorziening 

Een belangrijk aspect met betrekking tot de locatie is de 

beschikbaarheid van voeding voor het display. Een display wordt 

voornamelijk aan een lichtmast bevestigd waardoor deze ’s nachts 

opgeladen kan worden. Een kanttekening hierbij is dat dit met name 

het geval is bij displays die tijdelijk geplaatst worden. Een display 

wat definitief geplaatst wordt op een bepaalde locatie, wordt 

voorzien van een eigen stroomvoorziening. 

Plaatsing van het display bij voorkeur voor circa 5 weken 

Uit uitgevoerd onderzoek blijkt dat de meest effectieve periode van 

het display is gelegen tussen de 1 en 5 weken na de plaatsing. Nadat 

het display circa 5 weken aanwezig is, neemt de snelheid in de 

weken die daarop volgen, weer toe tot nabij het niveau van voor de 

plaatsing. 

Stap 3: bepalen displayvariant 

Onderstaand is per aspect een onderbouwing opgenomen waarom 

het aan te bevelen is, hier aan te voldoen bij de keuze van het type 

display. 

  



 

 Onderzoek naar de effecten van dynamische snelheidsdisplays 

65 

De display is in staat de werkelijk gereden snelheid te 

tonen 

Het display dient een cijfercombinatie te bevatten. Uit de 

gesprekken met eerder genoemde gedragswetenschappers blijkt dat 

snelheidslimiet ter plaatse duidelijk moet zijn voor de weggebruiker.  

Het toepassen van alleen een smiley heeft daarbij niet de voorkeur, 

gezien het feit dat deze door de weggebruiker niet altijd wordt 

geassocieerd met de gereden snelheid. 

De mogelijkheid voor het tonen van positieve feedback in 

de vorm van een smiley 

Ter verbetering van de effecten van het display, is het aan te bevelen 

gebruik te maken van een display, dat de mogelijkheid heeft voor 

het tonen van positieve feedback. Resultaten van een onderzoek dat 

in Duitsland is uitgevoerd, tonen namelijk aan dat een vriendelijke 

weergave een groter effect heeft dan toepassing van alleen cijfers.  

De display valt voldoende op (knipperende weergave van 

de feedback, gebruik van opvallende kleuren) 

Onderzoeken van het SWOV geven aan dat wegkantmeubilair 

voldoende opvallen kenmerken moet bevatten. [16] Aangenomen 

wordt dat dit ook geldt voor dynamische snelheidsdisplays. Het gaat 

hierbij om een knipperende weergave, opvallende kleuren en een 

achtergrondschild. Deze aanname wordt ondersteund door de 

uitkomst van de enquête onder weggebruikers, waarbij het 

merendeel van de geënquêteerde aangeeft dat een snelheidsdisplay 

moet voldoen aan bovengenoemde kenmerken.  

 

Enkel verkeer detecteren dat passeert met een snelheid 

van meer dan 20 km/h 

Snelheidsdisplays zijn voorzien van een radardetector.  Het systeem 

registreert intensiteiten, snelheden en verkeerssamenstelling. 

Afhankelijk van de radarinstellingen kunnen ook andere 

weggebruikers, zoals fietsers en voetgangers geregistreerd worden. 

De displays werken hierdoor mogelijk contraproductief. Het gaat 

hierbij om voetgangers, fietsers of automobilisten die willen meten, 

met welke snelheid ze het bord kunnen passeren.  

Het nadeel van een radar is het feit dat er  geen afstand tussen 

objecten bepaald kan worden. Een radar is daardoor slecht in het 

onderscheiden van meerdere bewegende objecten. Om te 

voorkomen dat de displays ook fietsers en voetgangers meten en 

daardoor aan het doel voorbij gaan, wordt een minimale 

detectiesnelheid van 20 km/h aanbevolen. 

Stap 4: keuzemogelijkheid alternatieve 

maatregelen 

Naast het toepassen van een snelheidsdisplay wordt bij 

verschillende punten aanbevolen, het toepassen van andere 

maatregelen te overwegen. Als alternatieve keuzemaatregelen zijn 

als wegkantmeubilair opgenomen; het toepassen van duidelijke(r) 

bebording, het toepassen van flitsapparatuur of het plaatsen van 

motto- of attentieborden. Voor verschillende doelen vormen deze 

maatregelen een alternatief ten opzichte van snelheidsdisplays. 

Andere alternatieve maatregelen die overwogen kunnen worden zijn 

enkele fysieke maatregelen zoals, aanleggen van verkeersdrempel of 

plateau, toepassen van chicane of het aanbrengen van groen of 

objecten langs de rijbaan. Deze categorie maatregelen is daarbij met 

name gericht op toepassing voor lange termijn. Er is gekozen om 
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deze maatregelen op te nemen , om zo de wegbeheerder eventuele 

alternatieve maatregelen aan te reiken alvorens gekozen wordt voor 

de plaatsing van een snelheidsdisplay. Het is aan de wegbeheerder 

om vervolgens te bepalen of de alternatieve maatregel, meer en 

grotere negatieve effecten heeft dan een snelheidsdisplay of niet. 
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8. Eigenschappen en 

toepassingsmogelijkheden 

De hoofdvraag die tijdens dit onderzoek wordt beantwoord luidt 

als volgt: 

‘Wat zijn de eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van 

dynamische snelheidsdisplays?’  

In dit laatste hoofdstuk volgt een opsomming van de belangrijkste 

eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.  
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8.1 Eigenschappen 

De belangrijkste functie van elk snelheidsdisplay is het aangeven 

aan een bestuurder wat zijn actuele snelheid is en tegelijkertijd 

aangeven of die in orde is of niet. Leveranciers doen er verder van 

alles aan om snelheidsdisplays te  voorzien van kleuren die 

contrasteren met de omgeving. Door middel van een knipperende 

weergave wordt bijvoorbeeld  gepoogd de waarneembaarheid te 

vergroten. Snelheidsdisplays zijn er in allerlei soorten en maten.  

Vanwege een beperking in beschikbaar gestelde gegevens, is het niet 

gelukt de effecten van de borden onderling te vergelijken. Uit 

eerdere studies omtrent gedragsbeïnvloeding in het verkeer,  blijkt 

echter wel dat de borden voldoen aan essentiële kenmerken die 

vereist zijn om de waarneembaarheid te waarborgen.  

Op de vraag of er wat met de getoonde informatie op het bord 

gedaan wordt, wordt in de enquête onder weggebruikers 

voornamelijk als antwoord gegeven dat er niets mee gedaan wordt 

omdat men zich netjes aan de snelheid houdt. Anderzijds wordt er 

veelal aangegeven dat de snelheid aangepast wordt wanneer dat 

nodig is. Uit de enquête onder wegbeheerders blijkt dat ambtenaren 

enthousiast zijn over snelheidsdisplays. De veronderstelling dat het 

display bijdraagt aan een snelheidsreductie, kan echter door het 

merendeel van de wegbeheerders niet onderbouwd worden met 

meetgegevens.  

Uit het onderzoek blijkt dat de displays inderdaad bijdragen aan een 

snelheidsreductie, echter is dit wel afhankelijk van een aantal zaken. 

Het gaat hierbij om de eerder genoemde eisen uit het vorige 

hoofdstuk. Bij het plaatsen van een display moet een wegbeheerder 

rekening houden met zaken als zichthoek, formaat en 

plaatsingshoogte. Verder zijn er nog een aantal eigenschappen van 

het display zelf, waar rekening mee moet worden gehouden. Zo 

speelt detectering van de gereden snelheid een grote rol in de 

effectiviteit van een bord. Borden met een lage detecteersnelheid 

werken mogelijk contraproductief;  het gaat hierbij om voetgangers, 

fietsers of automobilisten die willen meten, met welke snelheid ze 

het bord kunnen passeren. 

De effectiviteit van het display is het grootst indien de wegbeheerder 

zowel voldoet aan alle eigenschappen omtrent locatie van het bord, 

als de technische eisen van het bord zelf. 

8.2 Toepassingsmogelijkheden 

Door middel van dit document wordt geacht,  CROW een basis te 

hebben gegeven voor richtlijnen en regels omtrent dynamische 

snelheidsdisplays. Dit biedt de wegbeheerder de mogelijkheid een 

weloverwogen keuze te maken voor het wel of niet toepassen van de 

displays. De belangrijkste richtlijnen en regels zijn uitgezet in 

hoofdstuk 7 ‘keuze en toepassingsmogelijkheden.’  De informatie uit 

hoofdstuk 7 wordt in deze paragraaf aangevuld met andere relevante 

zaken. 

Verkeersveiligheid 

Een bekend gegeven is dat een verlaging van de gereden snelheid 

bijdraagt aan de vergroting van de verkeersveiligheid. Het is echter 

zeer lastig om aan de hand van ongevallencijfers te kunnen 

aangeven in welke mate een snelheidsdisplay bijdraagt aan 

vermindering van het aantal en soort ongevallen. Een bijkomend 

feit is dat snelheidsdisplays relatief korte periode op de 

verschillende locaties staan. Daarbij komt nog dat het  effect van een 

snelheidsdisplay  over een langere periode afneemt. Het wordt 
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daarom niet aanbevolen, een snelheidsdisplay te plaatsen om enkel 

het aantal ongevallen te verminderen.  

30 kilometerzone of 50 km/h weg? 

Juist op wegen met zowel gemotoriseerd als langzaam verkeer is het 

belangrijk dat het gemotoriseerd verkeer zich aan de maximum 

toegestane snelheid houdt. Omdat de aanwezigheid van 

snelheidsdisplays invloed heeft op het gedrag van bestuurders van 

het gemotoriseerd verkeer,  zijn snelheidsdisplays daarom ook zeer 

geschikt om toe te passen op wegen waar sprake is van een gemengd 

verkeersaanbod. Deze bewering kan ondersteund worden door de 

meetresultaten. Het effect van een snelheidsdisplay is op een 30 

kilometerzone groter dan op een 50 km/h weg. 

Kostenaspect 

Bij het aanschaffen van een snelheidsdisplay is uiteraard het 

kostenaspect voor elke wegbeheerder van belang. Het plaatsen, 

onderhouden en uitlezen van de displays wordt steeds vaker 

uitbesteed. Gemiddeld gezien bedragen de kosten van één 

snelheidsdisplay circa € 2500,- per jaar inclusief plaatsing, 

onderhoud en het uitlezen van gegevens. Afgaande van een 

plaatsingsduur van 4-5 weken, is de wegbeheerder ruim € 200,- per 

locatie kwijt aan kosten voor het display. Dit is relatief gezien een 

zeer laag bedrag, zeker als de kosten worden afgezet tegen 

eenvoudige fysieke verkeersmaatregelen. In combinatie met het 

gegeven dat de levensduur van een display ongeveer 10 jaar 

bedraagt, is het toepassen van snelheidsdisplays praktisch en 

relatief goedkoop. 

8.3 Aanbevelingen 

Op basis van het onderzoek kunnen diverse aanbevelingen gedaan 

worden voor een vervolgonderzoek; 

 op basis van de enquête onder wegbeheerders blijkt dat 

relatief een klein aantal wegbeheerders, de beschikking heeft 

over effectgegevens op basis van een voor- en na situatie. Om 

nog meer ‘grip’ te krijgen op de effecten van 

snelheidsdisplays zou vanuit wegbeheerders een pilot 

opgezet kunnen worden. Een radar zorgt hierbij voor een 

meting in de voor- en na situatie. Door middel van een 

radarmeting zonder de aanwezigheid van een 

snelheidsdisplay, kan een nog betrouwbaarder onderzoek 

gedaan worden naar de effecten van snelheidsdisplays op 

specifieke locaties;  

 Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de afstand waarover 

het display effect heeft, de zogeheten afstandshalo. Het is 

aan te bevelen dit in een vervolgonderzoek op te nemen.  

 uit de enquête blijkt dat vrijwel elke wegbeheerder kiest voor 

een snelheidsdisplay met de weergave van een smiley en/of 

cijfercombinatie. Er zijn echter veel meer mogelijkheden 

voor wat betreft de weergave. Zo is het bij veel displays 

mogelijk, enkel de overschrijdingssnelheid en/of 

snelheidslimiet weer te laten geven. Een andere weergave 

zorgt mogelijk voor een hogere snelheidsreductie.  In een 

vervolgonderzoek zou de invloed van verschillende weergave 

mogelijkheden onderzocht kunnen worden; 

 uit de enquête onder wegbeheerders blijkt dat 

snelheidsdisplays worden geplaatst met als doel 

‘verkeerseductie’ of ‘het uitlokken van aanspreekgedrag’ 

Tijdens het onderzoek is niet naar voren gekomen of deze 
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doelen met het plaatsen van de displays behaald worden. Dit 

zou in een vervolgonderzoek verder uitgezocht kunnen 

worden; 

 uit gesprekken met leveranciers blijkt dat het voor 

wegbeheerders mogelijk is, met behulp van software, 

gegevens om te zetten naar bruikbare informatie zoals 

intensiteiten, gemiddelde snelheden en de V85. Uit het 

onderzoek onder wegbeheerders blijkt echter dat er bij 

wegbeheerders  weinig kennis aanwezig is over de 

betreffende software.  Het verdient daarom de aanbeveling 

de wegbeheerders kennis bij te brengen omtrent de 

mogelijkheden voor het verwerken van de verkregen data.  
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9. Bronvermelding 

Dit hoofdstuk bevat de gebruikte bronnen die door middel van 

nummers in het onderzoek aangeduid zijn. De bronnen omvatten 

zowel literatuur als websites.  
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10. Begrippenlijst  

Asverschuiving 

Een afwijking van het rechtlijnig verloop van de rijbaan 

CROW 

Kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare 

ruimte 

Dynamisch verkeersbord 

Een verkeersbord waarmee actuele informatie gegeven kan worden 

Statisch verkeersbord 

Een verkeersbord met informatie die niet kan wijzigen 

Dynamisch snelheidsdisplay  

Snelheidsmeetsysteem met als doel de weggebruiker te confronteren 

met zijn- of haar rijgedrag,  met als doel het verlagen van de 

snelheid. Ook wel genoemd Dynamisch snelheidsindicator (DSI), 

Snelheid Informatie display (SIS), Driver feedback sign (DFS)of 

Dynamisch Matrixbord; 

Lichtkrant 

Voorbijschuivende tekst op een scherm met als doel het verstrekken 

van verkeersrelevante informatie 

 

 

Motto- en attentieborden 

Verkeersborden die als doel hebben, de weggebruiker te informeren 

en daardoor het (weg)gedrag te beïnvloeden.  

RVV borden 

Verkeersborden die gedefinieerd zijn in het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) 

Snelheidscontrole 

Een controle op het overschrijden van de maximumsnelheid. Een 

snelheidscontrole kan plaatsvinden op een wegdoorsnede 

(bijvoorbeeld met een radar of lasergun) of op een wegvak tussen 

twee punten. 

Taakvaardigheidsmodel 

Model op basis van taakeisen, taakbekwaamheid en competenties 

met daarin de gedachten dat mensen hun best doen om 

taakvereisten zo veel  mogelijk af te stemmen op hun vermogen om 

de zaak onder controle te houden. 

Verkeersdrempel 

Kunstmatige verhoging in het wegdek die ervoor moet zorgen dat de 

snelheid van het gemotoriseerde verkeer wordt gematigd 

 


