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SAVE Uitwisselingsdag  

Gent, 29  April 2015 

Hoe omgaan met 

verkeersongevallen in SAVE-

steden en -gemeentes 

Van verkeersongevallen naar 

verkeersveiligheidspreventie 



WHODUNNIT? 

Sensibiliseringscampagne (2008)   

 



MENSELIJKE WAARNEMING 

Boodschap ‘Whodunnit’:  

 

• Je mist gemakkelijk iets als je er 

niet voor zoekt. 

• Op een drukke weg kan dat fataal 

zijn. 

• Kijk uit voor fietsers.  

 



SAVE-CHARTER  
VOOR STEDEN EN GEMEENTES 

of m.a.w.: “Vergeet je verkeersslachtoffers niet!”

  

 
Doelstellingen: 

1. Respectvolle omgang met verkeersslachtoffers 

(opvang en/of herinnering)  

2. Lessen trekken uit de gebeurtenis (het ongeval 

als basis van ongevallenpreventie) 
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HET TRACTORONGEVAL VAN 
BOCHOLT 

 

Beschrijving van het ongeval: 
• Op 18/3/2010 om 16u15 reed een bestuurder van een tractor 

met twee balen verpakt stro op de voorvork. 

• Het is slechts 500m tussen de vertrekplaats en de weide 
waar de paarden staan die met de balen stro zullen 
gevoederd worden. 

• Op dezelfde weg bevinden zich 10 fietsers allen afkomstig uit 
Meeuwen-Gruitrode dat op een 10-tal km van Bocholt 
gelegen is. Zij zijn op weg naar Peer, een nabijgelegen 
gemeente.  Het gaat om een groep van 3 koppels en vier 
alleenstaanden.  

• De tractor rijdt van achteraan in op de groep fietsers.  
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BALANS VAN HET 
VERKEERSONGEVAL 

• 1 persoon zwaar gewond,  

• 2 personen licht gewond,  

• 3 personen overlijden onmiddellijk en  

• 1 persoon overlijdt 10 minuten na het ongeval.  

• 3 personen zijn niet gewond.  
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RAAKPUNTEN -
MOBILITEITSBELEID  

Relevante beleidsvragen m.b.t. 

 

1) Openbare werken 

2) Mobiliteit 

3) Slachtofferhulp 
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RAAKPUNT – ‘OPENBARE WERKEN’ 

Vraagstelling: 

 Was het principieel mogelijk om zich via de 

gegeven weginfrastructuur veilig te 

verplaatsen? 

 Werden de minimum-vereisten op vlak van 

inrichting en onderhoud behaald?  

 

=> Welk aandeel heeft de omgevingsfactor 

‘weg’ aan het tot stand komen van het 

ongeval? 
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RAAKPUNT – ‘MOBILITEIT’ 

Vraagstelling: 

 Wat kan/moet gedaan worden om de plaats 
van het ongeval in de toekomst duurzaam veilig 
te maken? 

 Kunnen evtl. ook andere plaatsen veiliger 
gemaakt worden? 

 

=> Welke zijn de bepalende gedrags- en 

omgevingsfactoren aan het tot stand komen van 

het ongeval? 
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RAAKPUNT - ‘SLACHTOFFERHULP’ 

Vraagstelling: 

 Hoe werden de slachtoffers (incl. de 

tractorbestuurder) opgevangen? Wat verliep 

goed en wat kan toekomstig beter?  

 
=> Heeft slachtofferhulp er kunnen toe bijdragen 

om de ernst van de gevolgen van het ongeval 

te reduceren? 



Bron:  

Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen (2008) en  

Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014 

 3 dimensies in verkeersveiligheid: 

 aantal verkeersdoden = product van 

• blootstelling,  

• ongevalkans en  

• afloop ( = ongevalernst).  
     (ongevalkans x afloop = dodelijk risico)  

 

 =>  verkeersdoden = blootstelling x dodelijk risico 
         

  

Page 11 

DE ONGEVALLENANALYSE 
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DEFINITIE ‘VERKEERSONGEVAL’ 

 

• Snel optredende en ongewenste gebeurtenis 

• Resultaat van samenloop van meerdere ongunstige 
omstandigheden 

• Schade en/of letsel (evtl. met de dood als gevolg) 

 

 

 =>  snel en onverwacht… 
     …maar nooit toevallig! 
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HET VERKEERSONGEVAL  
BINNEN EEN VEILIGHEIDSMODEL 

Het verkeersongeval is… 

• de manifestatie (= bewijs) van potentieel 

aanwezige onveiligheid in het verkeer 

• altijd het resultaat van een samenspel van drie 

factoren: 

 

• eigen gedrag  

• de omgeving  

• het product zelf (gedrag x omgeving) 

 



THEORETISCH MODEL VAN DE 
VERKEERSVEILIGHEID 
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ONGEVALLENANALYSE – 
TRACTORONGEVAL BOCHOLT 

 

• Betrokken partijen (Bocholt): 

• De tractorbestuurder 

• Groep fietsers 

• Analyse via* 

• Omgeving 

• Gedrag 

• Interactie (gedrag x omgeving) 

*uitspraken hypothetisch, geformuleerd op basis van publiek beschikbare informatie (kranten, 

internet, etc.)  
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DE VERKEERSOMGEVING 

• Layout van de weg:  

• Gewone, vlakke, landelijke weg tussen 2 gemeentes 

• Geen gescheiden fietspaden 

• Kwaliteit voldoet aan minimum-vereisten (‘gemengd 

verkeer’) 

• Staat van de weg 

• In goede staat, zonder putten of andere gebreken 

• Weersomstandigheden en lichtgesteldheid 

• Droog, zonnig (‘s middags) 

• Boomrijke omgeving, wisselende lichtverhoudingen 

mogelijk (zon en schaduw) 

• … 
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GEDRAGSRELEVANTE ASPECTEN 
VAN DE WEGINRICHTING 

• Weg  ‘communiceert’ gemengd verkeer 

• Weggebruikers moeten de weg met elkaar delen  

• Vraagt meer aandacht voor de sociale context 

• Weggebruikers moeten in staat zijn, om op basis van 
voorliggende infrastructuur en middels verkeersregels hun 
verplaatsingen op elkaar af te stemmen  

 (indien niet  - individuele rijgeschiktheid??) 

• Brede rijbaan => nodigt evtl. uit om vlugger te rijden - in dit 
geval minder relevant (voertuig = tractor) 

• Wisselende lichtinval/ schaduwvorming 

• … 
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GEMENGD VERKEER VS. GESCHEIDEN 
FIETSPAD 

 

Hypothese: 
• Gescheiden fietspad => interactie tussen tractor en 

fietsers op die plek overbodig => bijgevolg geen gevaar 
=> geen ongeval 

Maar: 
• Basis van ons wegennet: gemengd verkeer + interactie 

van weggebruikers  

 

=> Kwaltiteit van de weg voldoet alvast aan minimum-vereisten!! 
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DE TRACTORBESTUURDER 

• Ervaren chauffeur  
 61 jaar oud, nooit problemen, man met goede 

reputatie 

 zeer ‘aimabele man’ 

• Blijkbaar geen technische gebreken aan de 
tractor 
 bv. problemen met de remmen 

• Geen alcohol, drugs, medicatie  

 op moment van het ongeval 

• Zijn eerste reactie… 

 hij was door laagstaande zon in zijn zicht belemmerd 

• … 
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HET GEDRAG VAN DE 
TRACTORBESTUURDER 

• 2 balen hooi op de vork van de tractor, om 

paarden te verzorgen  

• 500m tussen vertrekplaats en weide 

• In folie verpakt (wellicht in witte kleur, zeer 

reflecterend  indien vochtig) 

• Balen hooi wellicht gebruikt als bescherming 

voor de zon met een beperkt zichtveld als 

gevolg 

• … 
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DE TRACTORBESTUURDER EN HET 
ONGEVAL  

Hypothese:  
• Gewoontegedrag,  

 de tractorbestuurder deed wat hij gewoonlijk deed 

• Gebaseerd op een automatisme,  

 over al die jaren heen => efficiënt, veilig en betrouwbaar 

 

=> Subjectief veiligheidsgevoel  

=> Negatieve invloed op het individuele 

 aandachtsniveau 

  

(‘waarom zou men moeten opletten als er geen gevaar is?’) 
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DE FIETSERS 

• Groep van 10 bejaarde fietsers  
Rond 70 jaar oud  (3 koppels en vier alleenstaanden) 

• Op weg van Meeuwen-Gruitrode naar Peer 

• Fietstocht – recreatief 

• Geen informatie m.b.t. hun rijgedrag op de 
fiets 

• Vragen: 
Rijden ze op het moment van de aanrijding achter elkaar?  

Rijden ze naast elkaar?  

Hebben ze de tractor vooraf opgemerkt? 

Waren ze van plan om plaats te maken? 

… 

 



Page 23 

GENEREREN VAN MAATREGELEN 

Ter herinnering: 

  
 

=> Een ongeval is het resultaat van een 

 samenspel van drie factoren:  

 
het eigen gedrag,  

de omgeving en  

het product zelf (Bevers, 2003).  
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RISICODETECTIE 

 

‘Dodelijk risico’  =    

  

     risico ‘mens’  X   risico ‘omgeving’   X risico ‘interactie’  

          (= mens x omgeving) 
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AANKNOPINGSPUNTEN VOOR 
MEER VERKEERSVEILIGHEID 

 

Risico tractorbestuurders 

Risico fietsers 

Risico omgeving 

Risico wisselwerking 

• Doelstelling is de reductie van risico’s. 

• Mogelijke verkeersrisico’s (n.a.v. het 

verkeersongeval in Bocholt): 
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MOGELIJKE MAATREGELEN N.A.V. HET 
TRACTORONGEVAL IN BOCHOLT 

 

1. Oprichten project rond ‘Risicoreductie in de 
landbouwsector’ 

   bv. sensibiliseren en/of opleiden van tractorbestuurders 

 

2. Project m.b.t. ‘Rijgedrag van recreatieve fietsers’  

 o.a. attitude/ houding, sociale norm, psycho-motorische 
 vaardigheden van recreatieve fietsgebruikers 

 

3. Projectwerkgroep ‘Bevorderen recreatief fietsgebruik op 
landelijke wegen via infrastructuur’ 

 bv. via verdere uitbouw  van gescheiden fietspaden in het kader van 
 het Vlaams fietsroutenetwerk 
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SAMENVATTING / CONCLUSIES 

 
1. Er is geen goede interventie zonder een goede 

diagnostiek!!! 

2. Zorg voor kwaliteit  - werk projectmatig! 

  Van verkeersongevallen naar verkeersveiligheidspreventie 

• BASIS: Het verkeersongeval 

• ANALYSE van gedrags- en omgevingsfactoren 

• DEDECTIE van ‘knelpunten van belang’ 

• FORMULEREN van aanbevelingen/preventieve maatregelen (= plan van 

aanpak) 

• OMZETTING/UITVOERING preventieplan 

• EVALUATIE en  VERANKERING 
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SAMENVATTING / CONCLUSIES 

 

3. Niet stereotyperen, geen schema-denken, opletten met 

vooroordelen!  

4. Let altijd ook op mogelijke contraproductieve effecten 

van de wisselwerking tussen mens en omgeving (vooral 

bij maatregelen op lange termijn)! 



Page 29 

BESPREKING/ DISCUSSIE 

 

 

Vraagstelling: 

 

HOE OMGAAN MET VERKEERSONGEVALLEN IN 
SAVE-STEDEN EN GEMEENTEN? 



 
 

 

Helmut Paris 

- Verkeerspsycholoog –  

 

Vlaamse overheid 

Departement  Mobiliteit en Openbare Werken 

Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 

Koning Albert II-laan 20 bus 2 

1000 Brussel 
tel: 02/553.14.86 

fax: 02/553.71.08 

e-mail: helmut.paris@mow.vlaanderen.be  

BEDANKT! 


