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Samenvatting

Er is in Nederland een verschil tussen de in de praktijk vaak toegepaste geeltijden bij
verkeerslichten en de CROW-richtlijn hiervoor. IVER (Initiatiefgroep VERkeersregeltechnici)
vindt dit verschil ongewenst en heeft door Goudappel Coffeng BV een onderzoek laten
uitvoeren naar de gewenste duur van geeltijden bij verkeerslichten.
De resultaten uit het literatuuronderzoek, de expertinterviews, het gedragsonderzoek en
de data-analyse zijn te verdelen in twee belangrijker facetten: ‘kunnen’ en ‘willen’
stoppen bij geel. Mensen moeten kunnen stoppen bij geel, maar daarnaast moet de
situatie zo duidelijk zijn dat mensen willen stoppen. Met een te lange geeltijd kan
iedereen stoppen, maar de efficiëntie en geloofwaardigheid van een verkeersregeling
neemt dan af. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor verkeersgedrag en verkeersveiligheid en dat beïnvloedt het willen. Ook zorgen lange geeltijden voor onduidelijkheid voor
de gewenste reactie bij geel: stop! Bij een te korte geeltijd willen de meesten wel
stoppen, maar kunnen ze het niet. Gevolg hiervan is roodlichtnegatie.
In de literatuur en de data is te zien dat een verandering van de geeltijd niet van invloed
is op het gedrag van mensen. Er rijden minder mensen door rood bij een langere geeltijd,
omdat deze mensen de extra geeltijd gebruiken, maar mensen reageren en remmen niet
eerder dan bij kortere geeltijden. Weggebruikers lijken zich niet bewust van de lengte
van de geeltijd. Wel is het opvallend dat het aantal risicorijders met verwijtbaar gedrag
sterker afneemt dan de afname van de gemiddelde roodlichtnegatie. De afname van
roodlichtnegatie en risicorijders vindt op 50 en 70 km/h-kruispunten voor ongeveer twee
derde plaats in de eerste helft van een extra seconde geeltijd (ten opzichte van de
ondergrens van de gevonden bandbreedte).
De onwetendheid over de resterende geeltijd zorgt ervoor dat een weggebruiker zijn
gedrag niet bewust kan aanpassen. Hij zou misschien wel willen en kunnen, maar heeft
geen kennis over de resterende geeltijd. De bereidheid om te stoppen lijkt meer beïnvloed te worden door persoonlijkheids- en omgevingsfactoren als gewoonte, type
bestuurder, geloofwaardigheid, drukte, meerdere keren in korte tijd moeten wachten,
haast, type kruispunt of type verkeersbeweging.
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Het is onmogelijk om een geeltijd te vinden, waarin iedereen veilig kan én wil handelen.
Voor het kunnen stoppen, geeft de mechanica een goede indicatie voor de duur van de
benodigde geeltijd. Keuzes zijn nodig voor de (comfortabele) remvertraging, bepalen van
de snelheid en de perceptie-responstijd. De literatuur en de data geven inzicht in de toe
te passen waarden voor deze invloedsfactoren.
Bij de berekening van geeltijden moet de verkeersveiligheid gewaarborgd worden door
realistische waarden in de formule te gebruiken, zodat een geloofwaardige geeltijd
wordt berekend. Met de berekende geeltijden kan het grootste deel van de weggebruikers veilig reageren op geel. Het is ongewenst om de geeltijd langer te maken dan
nodig. Hiermee neemt de duidelijkheid over de betekenis van geel en de geloofwaardigheid, efficiëntie en acceptatie van de verkeersregeling af (en heeft hierdoor indirect
een negatief effect op de verkeersveiligheid).

Aanbevelingen
De aanbeveling op basis van het uitgevoerde onderzoek is om geeltijden voor gemotoriseerd verkeer te berekenen op basis van de volgende uitgangspunten:
■ comfortabele remvertraging: 2,8 m/s2;
■ voor rechtdoorgaande richtingen de maximale toegestane snelheid voor motorvoertuigen, voor afslaande richtingen 40 km/h, tenzij:
- de gereden snelheid sterk afwijkt van de toegestane maximumsnelheid, in dat
geval is het nodig om het snelheidsregime aan te passen of om uit te gaan van de
85%-percentielwaarde;
■ perceptie-responstijd: 1,0 seconde.
Voor (brom)fietsers en bussen kan worden uitgegaan van de huidige CROW-aanbevelingen hiervoor, aangevuld met een opmerking dat in situaties waarin niet de maximale
snelheid kan worden gereden, de geeltijd naar beneden kan worden bijgesteld (bijvoorbeeld oversteek direct na een haakse bocht). De richtlijn voor geeltijden die zo ontstaat,
is opgenomen in onderstaande tabel.
snelheid (maximum of bij afwijkende
rijsnelheid 85%85% -percentielwaarde)
geeltijden in seconden

80 km/h

70 km/h

60 km/h

gemotoriseerde verkeer rechtdoor

5,0

4,5

4,0

50 km/h
3,5

afslaand gemotoriseerd verkeer

3,0

3,0

3,0

3,0

fietspaden f ietsiets-/bromfietspaden
/bromfiets paden
(brom)fiets oversteek rechtdoor

2,0

3,0

(brom)fiets oversteek maximaal 20 km/h

2,0

2,0

bussen
eigen infrastructuur, selectieve detectie
gemengd verkeer, medegebruik, geen selectieve

2,0
conform gemotoriseerd verkeer

detectie

Tabel S.1: Aanbeveling geeltijden (waarden in seconden)
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Inleiding

1.1

Aanleiding, aanpak en leeswijzer

In het ‘Handboek verkeerslichtenregelingen 2014’ beschrijft paragraaf 6.2 de duur van de
geelfase. Hierin zijn de adviezen voor de duur van geeltijden bij verkeerslichten opgenomen. Ook is genoemd dat in de praktijk voor gemotoriseerd verkeer vaak kortere geeltijden worden toegepast, maar dat uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot meer roodlichtrijders. IVER (Initiatiefgroep VERkeersregeltechnici) vindt het verschil tussen de CROWrichtlijn en verkeersregeltechnische praktijk onwenselijk. Ze heeft daarom Goudappel
Coffeng opdracht gegeven een onderzoek naar de gewenste duur van geeltijden bij
verkeerslichten uit te voeren.
De IVER heeft de probleemstelling en zes bijbehorende onderzoeksvragen opgesteld (zie
paragraaf 1.2). Het onderzoek om de onderzoeksvragen te beantwoorden, is opgebouwd
op basis van drie pijlers en de samenhang daartussen:
■ Vanuit de ‘psychologie
psychologie’:
psychologie Hoe denkt/handelt de weggebruiker die een kruispunt
nadert? Deze is mogelijk afhankelijk van de geeltijd en heeft effect op de parameters
uit de derde pijler. Deze pijler is opgenomen in de hoofdstukken 2 (literatuurstudie), 3
(expertinterviews) en 4 (gedragsonderzoek).
■ Vanuit de ‘VRI
VRIVRI-data‘:
data Welk gedrag meten we in de praktijk? Deze pijler is opgenomen
in hoofdstuk 5 (data-analyse).
■ Vanuit de ‘mechanica
mechanica’:
mechanica stopmogelijkheden als functie van snelheid, reactietijd op
geel, remvertraging en omvang dilemmazone. Dit zijn parameters waarmee bij het
bepalen van de duur van geeltijden rekening wordt gehouden. Deze pijler is opgenomen in hoofdstuk 6 (mechanica).
Hoofdstuk 7 bevat de resultaten van de drie pijlers en de samenhang daartussen, samengevat in conclusies en aanbevelingen over de duur van geeltijden bij verkeerslichten.
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1.2

IVERIVER-probleemstelling en onderzoeksvragen

In deze paragraaf zijn de door IVER opgestelde probleemstelling en de zes bijbehorende
onderzoeksvragen opgenomen.
Probleemstelling: Welke factoren spelen een rol bij het bepalen van de juiste
geeltijden in verschillende situaties?
Onderzoeksvraag 1: Welke facetten hebben invloed op de duur van de geeltijd, ervan
uitgaande dat een bestuurder voldoet aan zijn verkeerstaak?
Onderzoeksvraag 2:
2 Wat is het verschil in de benodigde duur van het geel, uitgaande
van een goed functionerend IVER-detectieveld, of gelijkwaardig (GOM) bij beëindiging
van de groenfase voor het bereiken van maxgroen, versus het beëindigen van de
groenfase met mogelijk meerdere voertuigen in de dilemmazone, en hoe groot is de
dilemmazone precies?
Onderzoeksvraag 3:
3 Gelet op de eerste twee onderzoeksvragen, wat is dan de aan te
bevelen geeltijd bij een maximumsnelheid van 50, 70 en 80 km/h, en wat zijn de
verschillen hierin bij rechtdoorgaand verkeer versus afslaand verkeer?
Onderzoeksvraag 4:
4 Aan welke randvoorwaarden moet een verkeersregelinstallatie
voldoen om de bij onderzoeksvraag 3 tot uiting gekomen geeltijden te mogen hanteren?
Onderzoeksvraag 5
5a.
5a Is roodlichtnegatie bij toepassing van de gevonden geeltijden bij onderzoeksvraag 3
in de praktijk voldoende te handhaven, of zijn deze dusdanig scherp dat deze
veelvuldig tot bezwaar en beroep zullen gaan leiden?
5b.
5b Is het verstandig om te handhaven op door rood rijden bij de eerste seconde rood, of
pas bij de tweede seconde rood in relatie tot de verkeersonveiligheid? (Worden
ongevallen veroorzaakt bij het door de eerste seconde door rood rijden of pas bij
meerdere seconden door rood rijden?)
Onderzoeksvraag 6
6a.
6a Welke geeltijden passen bij fietsers en bromfietsers, op fiets-/bromfietspaden en
fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom waarbij onderscheid wordt gemaakt
in de maximaal te behalen snelheid in combinatie met de maximaal toegestane
snelheid?
6b.
6b Welke geeltijden passen bij voertuigen met selectieve detectie op exclusieve
infrastructuur?

Onderzoek geeltijden

2

2
Literatuurstudie

2.1

Introductie

In paragraaf 2.2 vindt u enkele belangrijke juridische artikelen die een relatie hebben
met de geeltijd en het verkeersgedrag.
In paragraaf 2.3 is de huidige aanbeveling van het CROW uiteengezet (Wilson, 2014). Ook
bekijken we welke tijden in de praktijk in Nederland worden toegepast en leggen hier de
gebruikte geeltijden van diverse andere landen naast.
Daarna volgt een analyse van de factoren die meespelen bij het bepalen van de geeltijd
(paragraaf 2.4) en is evaluatief onderzoek naar het aanpassen van de geeltijd, gedrag in
de dilemmazone en gedrag van (brom)fietsers beschreven (paragraaf 2.5). In paragraaf
2.6 vindt u de conclusies op basis van de literatuurstudie.

2.2

Juridisch kader

In hoofdstuk 3 van het CROW ‘Handboek verkeerslichtenregelingen 2014’ zijn de
wettelijke voorschriften en normen rondom verkeerslichten beschreven. Hierna zijn
enkele belangrijke juridische artikelen opgesomd die een relatie hebben met geel en
verkeersgedrag. De betekenis van geel is ‘stoppen’, tenzij dat redelijkerwijs niet meer
mogelijk is. Daarnaast hebben bestuurders verantwoordelijkheden om een verkeersveilige situatie te waarborgen.

Artikel 5, Wegenverkeerswet 1994
■ Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt
veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd
of kan worden gehinderd.
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Artikel 6, Wegenverkeerswet 1994
■ Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt’, verboden zich zodanig te gedragen
dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt, waardoor een ander
wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of
zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening
van de normale bezigheden ontstaat.

Artikel 19, Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
■ De bestuurder moet in staat zijn het voertuig tot stilstand te brengen binnen de
afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Artikel 68, lid 1 onder b van het RVV 1990 geeft de betekenis van geel bij driekleurige
verkeerslichten weer
■ Stop; voor bestuurders die het teken zo dicht genaderd zijn dat stoppen redelijkerwijs
niet meer mogelijk is: doorgaan.
In de artikelen 69 lid 1a en 70 lid 1b is dezelfde betekenis opgenomen voor tweekleurige
verkeerslichten respectievelijk tram-/buslichten. Tweekleurige verkeerslichten vallen niet
binnen de scope van dit onderzoek, tram-/buslichten wel.

2.3

Huidige geeltijden

CROW-aanbevelingen in vergelijking met de praktijk
De CROW-aanbevelingen die op dit moment in Nederland gelden voor de duur van
geeltijden, zijn gebaseerd op het TNO-rapport ‘De roodlichtdiscipline van bestuurders van
motorvoertuigen onder invloed van een aanpassing van de geeltijd’ (Van der Horst et al.,
1985). TNO raadt een verhoging van de geeltijd aan van 3 naar 4 seconden voor 50 km/hwegen en van 4 naar 5 seconden voor 70 of 80 km/h-wegen. Dit leverde in het
uitgevoerde experiment een halvering van het aantal roodrijders op. Een andere
conclusie van TNO is dat weggebruikers hun gedrag slechts beperkt aanpassen aan de
langere geeltijd.
In het handboek voor verkeerslichtenregelingen van het CROW (Wilson, 2014) is het
TNO-advies overgenomen, waardoor de huidige CROW-aanbeveling 4 seconden geel bij
50 km/h en 5 seconden geel bij 70 en 80 km/h is. Dit geldt voor verkeersregelinstallaties, waarin de geeltijden in hele seconden worden ingesteld. De theoretische geeltijd
voor 50, 70 en 80 km/h is respectievelijk 3,8, 4,9 en 5,4 seconden als men uitgaat van
een afremvertraging van 2,5 m/s2 en een perceptie-responstijd van 1,0 seconde. Deze
tijden mogen worden toegepast als de verkeersregelinstallatie dit toelaat.
Het handboek vermeldt dat in de praktijk vaak geeltijden van 3 en 4 seconden toegepast
worden bij snelheden van 50 en 70 km/h (een seconde korter dan de (afgeronde) aanbeveling), maar dat uit onderzoek (van der Horst, 1985) blijkt dat dit leidt tot meer
roodlichtrijders.
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Hermans (2014) voerde stageonderzoek uit, waarin geeltijden geëvalueerd zijn voor
rechtdoorgaand verkeer op 50 km/h-wegen. Hij adviseert (overeenkomend met de
CROW-aanbeveling) op basis van de verkeersveiligheid een geeltijd van 4 seconden voor
deze snelheid. Dit advies wordt echter niet algemeen gedeeld, omdat ook uit het
stageonderzoek blijkt dat roodlichtrijders ongewenst gedrag vertonen (wel kunnen maar
niet willen stoppen). De resultaten uit het stageonderzoek zijn meegenomen bij dit
verdiepende onderzoek naar geeltijden.
Hoewel uit het onderzoek van TNO blijkt dat het aantal roodlichtrijders halveert, heeft dit
niet geresulteerd in minder ongevallen (Bureau Goudappel Coffeng, 1988). Door Bureau
Goudappel Coffeng is onderzoek verricht naar het effect van de langere geeltijd op het
aantal ongelukken. Gekeken is naar het aantal ongelukken op 20 kruispunten in een
voor- en naperiode van elk minimaal jaar. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal
ongelukken als gevolg van roodlichtnegatie niet is gedaald, dat er aanwijzingen zijn dat
het aantal kop-staartbotsingen is toegenomen en dat de betrokkenheid van
vrachtverkeer bij ongelukken is afgenomen.

Geeltijden in het buitenland
Ter vergelijking leggen we de geeltijden van Vlaanderen (Agentschap Wegen en Verkeer,
2009), Duitsland (FGSV, 2010) en Groot-Brittannië (Highways Agency, 2005) naast de
CROW-aanbeveling. In tabel 2.1 is te zien dat de geeltijden in deze landen korter, of gelijk
zijn aan de CROW-richtlijn in Nederland. Bij 50 km/h is de geeltijd in beide buurlanden
1 seconde korter dan de CROW-richtlijn en gelijk aan de Nederlandse praktijk.
Voor de geeltijd bij 70 km/h geldt dat de geeltijd in Duitsland gelijk is aan de CROWaanbeveling, maar Vlaanderen een seconde korter. Ook bij 70 km/h is de praktijk vaak
anders in Nederland: namelijk 4 seconden. De geeltijd bij 80 km/h kan niet worden
vergeleken. Toch lijkt deze niet uit de toon te vallen in een vergelijking met de 5 seconden die worden toegepast bij 90 km/h in Vlaanderen en de 5 seconden bij 70 km/h in
Duitsland. In Groot-Brittannië hanteert men een vaste geeltijd van 3 seconden, ongeacht
de snelheid. Dit lijkt relatief kort bij hogere snelheden.
Ook in andere Europese landen1 (Zondag, 2015) variëren de geeltijden tussen 3 en
5 seconden en duidelijk afhankelijk van de toegestane maximumsnelheid. De geeltijden
in de USA en Canada worden in de meeste gevallen bepaald aan de hand van een
formule.
De minimale en maximale geeltijd voor de verschillende landen blijken een range te
kennen van 1 seconde. Hierbij is Groot-Brittannië buiten beschouwing gelaten, omdat
een vaste instelling wordt gehanteerd onafhankelijk van de snelheid. Het CROWhandboek komt hierbij overeen met de maximale waarden, terwijl de praktijk in
Nederland juist aansluit bij de minimale waarden.

1

De geeltijden die in Frankrijk, Italië, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Zwitserland,
Oostenrijk, Canada en USA worden toegepast, zijn aangeleverd door Peter Zondag (Grontmij).
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Nederland

Nederland

CROWCROW -handboek

praktijk

Vlaanderen

50

4

3

3

3

3 (30mph)

60

-

-

-

4

3 (40mph)

km/h

GrootGrootDuitsland

Brittannië

70

5

4

4

5

-

80

5

4

-

-

3 (50mph)

90

-

-

5

-

3 (60mph)

km/h

*

Denemarken

Noorwegen

Zweden

50

Frankrijk
3

4

3

4

60

-

4

4

-

Italië

70

-

4

-

5

80

-

-

-

-

90

5

-

-

***

****

km/h

Zwitserland

3-5

Oostenrijk

**

Canada/USA

minimum
minimum

maximum

50

3

3

3,3

3

4

60

4

3

3,7

3

4

70

5

4

4,2

4

5

80

5

-

4,6

4

5

90

-

-

5,1

5

5,1

*
**
***
****

Naar keuze.
Voorafgegaan door 4 seconden groen knipperen.
Berekend op basis van een formule.
Groot-Brittannië buiten beschouwing gelaten.

Tabel 2.1: Geeltijden in binnen- en buitenland in seconden

2.4

Formule geeltijd

Voor het berekenen van de geeltijd bestaat een formule (zie figuur 2.1).
y=t+ V/(2a+2Gg)

y is de lengte van de geeltijd op 0,1 seconde afgerond;
t is de perceptie-responstijd, in seconden;
V is de snelheid van het naderende voertuig, in m/s;
a is de afremvertraging, in m/s2;
G is de versnelling door de zwaartekracht, 9,81 m/ s2;
g is de hellingsgraad, in percentages gedeeld door 100 (heuvelafwaarts is negatief)
Figuur 2.1: Formuleberekening geeltijden, zoals gebruikt in Retting et. al (2001)

Met uitzondering van de helling en de zwaartekracht zijn voor alle variabelen in de
formule waarden ontleend uit een continue schaal. Het zijn gemiddelden of percentielscores gebaseerd op het gedrag van de weggebruiker. Niet iedereen heeft dezelfde
aanrijsnelheid, afremvertraging, of perceptie-responstijd. Het is belangrijk om te weten
of deze drie variabelen met elkaar correleren of niet. Wanneer de correlatie tussen de
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variabelen laag is, zal de formule een lagere betrouwbaarheid van de geeltijd opleveren.
Stel dat van deze drie variabelen de 85%-percentielscore op het continuüm wordt
gekozen, dan valt slechts 61% van de mensen binnen de doelgroep waarop de geeltijd
gebaseerd is.
De betrouwbaarheid ligt waarschijnlijk hoger, omdat de aanrijsnelheid, perceptieresponstijd en afremvertraging met elkaar correleren (Gates et. al, 2007; Chang et. al,
1985). Een toename in aanrijsnelheid leidt tot een kortere perceptie-responstijd
(Gates et al., 2007). Daarnaast hebben bestuurders met een korte responstijd de neiging
om comfortabel af te remmen, terwijl bestuurders met een lange perceptie-responstijd
de neiging hebben dit te compenseren met een hogere afremvertraging (McGee et. al,
2012). Het is realistisch om aan te nemen dat meer dan 61% binnen de doelgroep valt.
Door het gebruik van gemiddelden en percentielscores worden de extremen van de
verdeling niet meegenomen, terwijl er een kans bestaat dat deze extremen de oorzaak
zijn van het ontstaan van conflicten. Iemand kan bijvoorbeeld afgeleid zijn en daardoor
geel aan de late kant opmerken, om vervolgens harder te remmen dan op basis van een
comfortabele afremvertraging verwacht wordt. Het is daarom van belang te kijken naar
de knelpunten die ontstaan door het uitsluiten van extremen, en of rekening moet
worden gehouden met één, of beide uitersten van de verdelingen. Denk hierbij aan
extreem langzame rijders die doorrijden in de dilemmazone en daardoor in conflict
komen met een snel optrekkend voertuig uit een conflicterende richting (Goudappel
Coffeng, 2013).

Afremvertraging
Een van de variabelen in de formule voor geeltijden is de afremvertraging: de mate
waarin de snelheid per seconde afneemt. De wettelijke vastgestelde minimale afremvertraging (Regeling Voertuigen, artikel 5.2.38) waaraan een personenauto op een vlakke
en droge weg moet voldoen, is afhankelijk van de toelatingsdatum van voertuigen en
varieert van 3,8 tot 5,8 m/s2. Deze afremvertraging is gebaseerd op veiligheid en niet op
comfort. In het TNO-rapport (1985) wordt op basis van comfort een afremvertraging
aanbevolen tussen de 2,5 en 3 m/s2.
Het is aan te raden om bij berekeningen een afremvertraging aan te houden die als
comfortabel gezien wordt. Bij een hogere benodigde afremvertraging is de kans op
doorrijden bij geel groter dan stoppen bij geel omdat remmen in die situatie
oncomfortabel is. Dit kan leiden tot roodlichtnegatie bij (te) kort ingestelde geeltijden.
In het ontruimingstijdenonderzoek door Goudappel Coffeng (2013) is gekeken naar de
daadwerkelijke afremvertraging bij het benaderen van een verkeerslicht met maximumsnelheden van 50, 70 en 80 km/h. Hieruit kwamen de volgende remvertragingen naar
voren (tabel 2.2).
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gemiddelde

2%2% -percentiel

98%98% -percentiel

50 km/h

-1,5 m/s2

-2,4 m/s2

-0,9 m/s2

70 km/h

-1,5 m/s

2

2

-0,8 m/s2

80 km/h

-1,25 m/s2

-2,25 m/s2

-0,7 m/s2

-3,0 m/s

Tabel 2.2: Remvertragingen uit het onderzoek naar ontruimingstijden (Goudappel
Coffeng, 2013)

Een kanttekening hierbij is dat dit onderzoek gericht was op het bepalen van een
reguliere afremvertraging als gevolg van het zien van rood. Er is niet specifiek gekeken
naar de afremvertraging van mensen die geel zien wanneer zij zich in de dilemmazone
bevinden. Verwacht mag worden dat de afremvertragingen bij het zien van geel in de
dilemmazone hoger liggen dan wanneer eerder geanticipeerd kan worden op een stop,
zoals bij een aankomst bij rood. Deze waarden zijn dus een ondergrens voor de afremvertraging. De 2%-percentielwaarde bij 70 km/h is beïnvloed door de aanwezigheid van
een roodlichtcamera, waardoor de weggebruikers een hogere afremvertraging accepteren. De comfortgrens ligt, op basis van dit onderzoek, tussen 2,3 en 3 m/s2. Dit komt
grotendeels overeen met de aanbevelingen uit het TNO-onderzoek.
In Amerika wordt door het ITE (Institute of Transportation Engineers) een afremvertraging
van 3 m/s2 aangeraden. De AASHTO (American Association of State Highway and
Transportation) gaat uit van 3,4 m/s2. Dit is de afremvertraging die mensen als maximaal
comfortabel achten. Dit is gelijk aan de bovengrens of zelfs hoger dan de aanbevelingen
van Van der Horst et al. (1985).
Gates et al. (2007) hebben onderzocht wat de werkelijke afremvertragingen in de
dilemmazone zijn. Er is gekeken naar de afremvertraging van auto’s die als eerste
stoppen voor een verkeerslicht. De afremvertragingen zijn als volgt (tabel 2.3):

tussen 40,2 en 80,5 km/h
boven 64,4 km/h (40 mijl/u)

15%15% -percentiel

50%50%-percentiel

85%85%-percentiel

2,2 m/s

2

3,0 m/s

2

3,9 m/s2

2,8 m/s

2

3,3 m/s

2

4,1 m/s2

Tabel 2.3: Remvertragingen uit Amerikaans onderzoek (Gates et al., 2007)

Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de afremvertraging bepaald moet worden op
basis van de aanrijsnelheid, met een hogere afremvertraging bij hogere snelheden.
Bestuurders lijken hogere afremvertragingen te accepteren dan de aanbevelingen van
Van der Horst et al. (1985).
Op basis van deze literatuur kan voorzichtig de conclusie worden getrokken dat bestuurders in de dilemmazone een hogere afremvertraging accepteren dan de 2,5 m/s2, waarop
het TNO-advies is gebaseerd of zelfs boven de maximale 3 m/s2 die in overige literatuur
grotendeels wordt aanbevolen. Mogelijk ligt de afremvertraging ook hoger bij een
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hogere aanrijsnelheid. De verwachting is dat er wat betreft comfortabel afremmen geen
relevant verschil is in het gedrag tussen Amerikaanse en Nederlandse bestuurders.

Aanrijsnelheid
In de formule speelt ook de aanrijsnelheid een rol. Bij een hogere aanrijsnelheid is de
remweg langer, bij een lagere aanrijsnelheid korter. Op wegen wordt vaak niet de
maximumsnelheid gereden (kan zowel hoger als lager zijn), maar toch wordt deze vaak
gebruikt in de formules. Het is daarom van belang om de werkelijk gereden snelheid te
gebruiken voor de geeltijdbepaling. In de praktijk is de werkelijk gereden snelheid vaak
onbekend, maar het is belangrijk om hier waar mogelijk toch rekening mee te houden.

Perceptie-responstijd
In de formule gebruikt men de perceptie-responstijd (PRT). Dit is de tijd tussen startgeel
en de manuele response (remmen of doorrijden) van de bestuurder op deze verandering
van groen naar geel. Meestal wordt de tijd tot remmen gebruikt, omdat dit af te lezen is
aan de remlichten van de auto. De PRT is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de
verwachting dat het licht op geel gaat (Green, 2000), afleiding (Hancock et. al, 2003) en
de werkbelasting van de bestuurder (Summala, 2000). Meestal wordt een PRT aangehouden van 1 seconde. Bij de in het TNO-rapport geldende aanbeveling (1985) wordt een PRT
van 1 seconde bij een afremvertraging van 2,5 m/s2 of een PRT van 1,5 seconde bij een
afremvertraging van 3 m/s2 aangehouden.
Green (2000) geeft een overzicht van perceptie-responstijden in simulator-, veld- en
‘naturalistic driving’-studies. Hij neemt daarin verschillende situaties op, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen verwachte en onverwachte gebeurtenissen in het verkeer.
Tussen de reacties op verwachte en onverwachte stimuli zat een verschil in percentieresponstijd van 0,6 seconde, met een response time van 0,75 seconde tot verwachte en
1,35 seconde tot onverwachte stimuli. Dit heeft gevolgen voor de reactie op geel, en
daarmee het afstemmen van de optimale geeltijd in verschillende situaties. Situaties die
onverwacht zijn, zoals geel na een korte groentijd door een OV-ingreep, zorgen voor een
langere PRT. De afremvertraging die dan nodig is, kan boven de comfortabele
afremvertraging uitkomen met de kans op doorrijden in plaats van remmen bij geel.
Daartegenover staat de reactie op een verwachte gebeurtenis, zoals geel na het
leeglopen van een goed werkende detectieveld. Dit zorgt voor een kortere PRT.
Ook afleiding heeft invloed op PRT’s (Hancock et. al, 2003), waarbij een hogere percentie-responstijd werd gemeten bij mensen die gebruik maakten van een mobiele telefoon
tijdens het rijden en daardoor afgeleid waren (een verschil van 0,20 seconden). Verder
blijken telefonerende mensen een conservatievere rijstijl te hebben bij het benaderen
van kruispunten. Zij hadden een lagere aanrijsnelheid en stopten vaker voor een geel
licht dan bestuurders die niet afgeleid waren (Haque et. al, 2003). Een kanttekening is
dat een mobiele telefoon een heel bewuste vorm van afleiding is. Mogelijk is het
conservatieve rijgedrag een compensatie voor het afgeleid zijn. Dit gedrag is daarom
waarschijnlijk minder sterk aanwezig bij mensen die in gedachten verzinken, of met
andere, minder opvallende afleiders bezig zijn, bijvoorbeeld kijken naar fietsers op een
parallel gelegen fietspad.
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Iets anders dan afleiding dat meespeelt bij het bepalen van de PRT is de Time To
Intersection (TTI). De TTI is de tijd tussen het zien van geel en het passeren van, of
stoppen voor, de stopstreep. Uit onderzoek blijkt dat hoe langer de TTI is, hoe langer de
PRT. Een PRT van 1 seconde is realistisch bij een TTI tussen de 2,2 en 4,4 seconden (Rakha
et. Al, 2007). Wanneer de TTI afwijkt van deze tijden, reageert men anders. Bij een
kortere TTI hebben bestuurders een snellere PRT. Bij een langere TTI hebben zij juist een
langere PRT.

In te vullen waarden voor de variabelen
De variabelen van de formule zijn uitvoerig onderzocht en het is belangrijk dat in de
formule de best passende waarden worden aangehouden. Hieruit moet een veilige
geeltijd voortkomen, die vooral ook als comfortabel gezien wordt door de bestuurders.
Hiermee wordt bedoeld dat het gebruik van een comfortabele afremvertraging en de
werkelijk gereden snelheid, bijdragen aan het vinden van een goed passende geeltijd.
De waarden uit deze formule zullen echter nooit 100% betrouwbaar zijn en nooit voor
100% van de weggebruikers gelden. In hoofdstuk 6 (mechanica) wordt verder ingegaan
op het gebruik van parameters ten behoeve van het bepalen van de geeltijd.

2.5

Evaluatief onderzoek bij aanpassing
aanpassing geeltijd

Een voorbeeld van een evaluatieve studie is een Amerikaanse studie, waarin de onderzoekers het ongevallenrisico bij verschillende kruispunten bekeken na het aanpassen van
de geeltijd (Retting et. al, 2002). In dit onderzoek selecteerden de onderzoekers willekeurig kruispunten waarbij de geel- en ontruimingstijden aangepast werden. De geeltijd
werd verhoogd tot maximaal 5,5 seconden. De aanpassingen leverden in het eerste jaar
een afname van het ongevalsrisico van 38% op, voornamelijk bij ongelukken met
afslaand verkeer en ongelukken met kwetsbare verkeersdeelnemers. In de loop der tijd
nam deze winst af, maar ook na drie jaar bleek het ongevalsrisico nog 8% lager te zijn
op de kruispunten zonder aanpassingen. De controleconditie bestond uit een gelijk aantal
kruispunten zonder aanpassingen.
Dit onderzoek leidt tot de conclusie dat optimalisatie van geel- en ontruimingstijden tot
een lager ongevalsrisico leidt. Onduidelijk is echter welk aandeel hiervan door de
verhoging van de geeltijden komt.

Gedrag in de dilemmazone
De dilemmazone is de zone voor een verkeerslicht, waarin bij aanvang van het geel niet
comfortabel zowel gestopt als doorgereden kan worden. Het is de vraag hoe mensen
binnen deze zone een ‘stoppen’- of ‘doorrijden’-beslissing maken. Wanneer twee of
meer bestuurders zich in deze zone bevinden en ze verschillende beslissingen nemen
(een bestuurder stopt en de volgende bestuurder besluit door te rijden), ontstaat een
conflict. Welke factoren bijdragen aan een ‘stoppen’- of ‘doorrijden’-beslissing is daarom
een veel onderzocht onderwerp.
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De studie uitgevoerd in Amerika door Gates et al. (2007) bekeek welke factoren invloed
hadden op de ‘stoppen’- of ‘doorrijden’-beslissing van bestuurders die zich in de dilemmazone bevonden bij aanvang geel. Zij concludeerden dat bestuurders eerder voor geel
stopten wanneer de TTI groot was. Daarnaast bleken de volgende factoren te leiden tot
meer stopbeslissingen: kortere geeltijden, langere cyclusduur, aanwezigheid van fietsers,
voetgangers en andere wachtende verkeersdeelnemers op kruisende straten en de
afwezigheid van verkeersdeelnemers in andere rijbanen. De TTI was verreweg de beste
voorspeller voor een ‘stoppen’- of ‘doorrijden’-beslissing. Ook in een studie van Rakha et.
al (2007) komt naar voren dat een lange TTI meer ruimte geeft om een beslissing te
maken en veilig te remmen. Het is de vraag of men met een lange TTI nog wel in de
dilemmazone zit en of dit dus van belang is bij de instelling van geeltijden.
Elmitiny et. al (2010) vonden dat bestuurders vaker door geel rijden wanneer zij achter
een andere auto rijden. Er is geen effect gevonden voor mensen die niemand voor of
achter zich hebben of bij mensen die gevolgd worden door een andere bestuurder. Dit is
belangrijk om mee te nemen bij de beoordeling van de grootte van dilemmazones, en
hoeveel mensen zich bij beëindiging van groen in de dilemmazone mogen of kunnen
bevinden.
Volgens Palat & Delhomme (2012) kan het door geel rijden worden beïnvloed door
intenties vooraf, maar worden de meeste ‘stoppen’- of ‘doorrijden’-beslissingen op het
moment zelf genomen.

Minimale geeltijden voor (brom)fietsers
In de literatuur wordt weinig gesproken over geeltijden voor bromfietsers en fietsers op
(brom)fietspaden. De aanbevolen geeltijden door het CROW (Wilson, 2014) zijn respectievelijk 3 en 2 seconden, maar zijn niet onderbouwd.
Van Diepen (2012) deelt fietsers in naar intentie; de langzame fietser, waaronder een
fietser wordt verstaan die zo weinig mogelijk energie wil gebruiken. Daarnaast is er de
snelle fietser, die de tijd heel belangrijk vindt en zo snel mogelijk op zijn bestemming wil
zijn. Ten slotte is er de normale fietser, die tussen de langzame en de snelle fietser in zit.
Deze verschillen in intentie leiden tot een andere benadering van een verkeerslicht,
waarmee rekening moet worden gehouden bij het instellen van de geeltijden.
Bovendien moet rekening worden gehouden met de verschillen tussen bromfietsers en
fietsers.
Voor de Nederlandse situatie is geen remvertragingseis voor fietsen gevonden. Voor
Duitsland geldt de norm DIN 79100. Deze vraagt om een minimale vertraging van
4 m/s2 bij droog wegdek. Uit een Duits onderzoek (SWOV, 1992) is te concluderen dat met
in Duitsland aanwezige fietsen een maximale remvertraging van circa 5 m/s2 gehaald kan
worden op een droog wegdek. Voor bromfietsen geldt een remvertragingseis van 4,0
m/s2 (Regeling Voertuigen, artikel 5.6.38).
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Om de duur van geel voor fietsers te bepalen, is het nodig om na te gaan wat de in te
vullen waarden voor de variabelen moeten zijn. De spreiding van de te kiezen parameters is mogelijk voor fietsers groter dan voor autoverkeer. Daarnaast is het de vraag of
fietsers wel in dezelfde mate willen stoppen voor geel (en rood). Ongewenst gedrag,
zoals niet willen stoppen voor geel, moet niet worden beloond. De geeltijd moet zo
worden gekozen dat fietsers veilig kunnen stoppen.

2.6

Conclusies

Onderzoek
Bestaand onderzoek richt zich vooral op de geeltijden die standaard worden gehanteerd.
Uit een vergelijking van geeltijden die in verschillende landen worden toegepast, komt
een beperkte bandbreedte van 1 seconde naar voren. Hierbij zit de CROW-richtlijn aan de
bovenkant en de veelal gebruikte praktijkinstelling in Nederland aan de onderkant.
Onderzoek naar verschillende instellingen van geeltijden is schaars. Uit onderzoek (van
der Horst, 1985 en Hermans, 2014) blijkt dat verhoging van de geeltijd met een seconde
leidt tot een halvering van de roodlichtnegatie. Desondanks leidt deze halvering van de
roodlichtnegatie niet tot minder ongevallen.

Parameterwaarden
Het literatuuronderzoek levert veel informatie over de formule voor het bepalen van de
geeltijden. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal factoren die de geeltijd beïnvloeden.
De literatuur ligt grotendeels in lijn met de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van
TNO (Van der Horst et. al, 1985). De soms kleine verschillen die worden gevonden,
kunnen in de praktijk een groot verschil uitmaken, dus is het van belang om de waarden
uit de formule goed te analyseren.
In de formule zijn drie variabelen van belang voor het onderzoek: afremvertraging, snelheid en perceptie-responstijd. De waarden voor deze variabelen zijn mogelijk anders dan
tijdens het TNO-onderzoek van 1985.
Het is de verwachting dat remmen in moderne auto’s krachtiger zijn. Dit is deels
gebaseerd op de in de loop der jaren aangescherpte wettelijke eisen hiervoor. Het is
echter niet alleen van belang wat het voertuig kan, maar ook waar de bestuurder toe
bereid is. Uit de literatuur blijkt dat moet worden uitgegaan van een comfortabele
remvertraging. Hiervoor zijn voor gemotoriseerd verkeer in de literatuur waarden
gevonden rond de 3 m/s2. Op basis van de remvertragingseisen en -metingen voor
fietsers en bromfietsers kan de conclusie worden getrokken dat deze waarden ook voor
hen haalbaar zijn.
De snelheid van motorvoertuigen bij kruisingen is mogelijk toegenomen vanuit risicocompensatie door veiliger voertuigen. Ten aanzien van de snelheid concluderen we dat
voor het bepalen van geeltijden kan worden uitgegaan van de 85%-percentielwaarde
van de aanrijsnelheid. Hiermee sluit de berekende geeltijd aan bij het grootste deel van
het verkeer. De snelheid is in hoofdstuk 5 (data-analyse) onderzocht voor een aantal
kruispunten.
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Wat betreft de PRT concluderen we dat deze door veel factoren wordt beïnvloed. De
verscheidenheid in mensen speelt hier een grote rol, maar ook de verandering in de
manier waarop weggebruikers aan hun rijtaak voldoen. De volgende factoren zijn van
invloed op de PRT: verwachtingen, afleiding en werkbelasting. Een waarde van
1,0 seconde komt uit de literatuur naar voren (variatie tussen 0,75 en 1,35 seconde).
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3
Expertinterviews

3.1

Introductie

Experts uit drie werkvelden binnen de verkeerswereld hebben tijdens groepsinterviews
hun visie gegeven op de factoren die van invloed zijn op geeltijden en hun ervaringen
gedeeld ten aanzien van geeltijden.
De volgende drie groepen zijn geïnterviewd, waar twee tot vier experts bij aanwezig
waren:
1.
Verkeerspsychologen: drs. Cees Wildervanck en prof. dr. Karel Brookhuis.
2.
Politie: Frits Lindeman en ing. Rik Blok.
3.
Wegbeheerders en Verkeersregeltechnici: ing. Ane Wiersma, ing. Luuk Misdom,
ing. Hans Diender en Pim Kuipers.
Aan de interviews met politie en wegbeheerders en verkeersregeltechnici deden ook
twee leden van de begeleidingsgroep mee als experts:: ing. Eric Greweldinger en
Gerard van Dijck.
Dijck
Tijdens ieder interview is een aantal standaardvragen gesteld, aangevuld met specifieke
vragen voor de expertgroep. De hoofdvraag was: ‘Welke factoren zijn volgens u, vanuit

uw vakgebied, belangrijk voor het bepalen van de optimale geeltijd?’
De volgende standaardvragen zijn aan de experts gesteld:

Op welke wijze benadert de bestuurder van een motorvoertuig een kruispunt met een
verkeerslichtenregeling? Oftewel: Welke verwachtingen, waarnemingen, gedachten en
beslissingen spelen mee?
Zou aanpassing van de geeltijd hierop van invloed zijn?
Hoe beïnvloedt verkeersdrukte op het kruispunt (mogelijk) de reactie op geel?
Hoe beïnvloedt de maximumsnelheid op de weg de reactie op geel (50, 70, 80 km/h)?
Welke factoren zijn van belang als we geeltijden voor (brom)fietsers willen
evalueren?
■ Zijn er grote verschillen tussen autoverkeer en (brom)fietsers waarmee we rekening
moeten houden?
■
■
■
■
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■ Zijn er grote verschillen tussen autoverkeer en bussen op een busbaan waarmee we
rekening moeten houden?
Ook zijn enkele vragen gesteld die dieper ingaan op het specifieke werkgebied van de
experts. Deze worden hier verder niet genoemd, maar de belangrijkste bevindingen zijn
terug te vinden in paragraaf 3.2. De vragen zijn vooraf aan de deelnemers gestuurd als
informatie en voorbereiding. De interviews zijn niet strak volgens deze vragen gehouden.
Wel zijn de onderwerpen van de vragen in de interviews aan de orde gekomen.

3.2

Bevindingen

De expert interviews hebben veel factoren opgeleverd die invloed kunnen hebben op de
duur van de geeltijd. De meest genoemde factoren zijn hierna weergegeven.

Wat zijn de geeltijden nu?
De meeste wegbeheerders hanteren 3 seconden geel bij 50 km/h-wegen. Bij 70 of
80 km/h-wegen is het meestal 4 seconden. Dit tenzij de aanrijsnelheid dermate afwijkt
van de maximumsnelheid dat een verhoging noodzakelijk is. In dat geval wordt soms
4 seconden geel gehanteerd bij 50 km/h en 5 seconden bij 70 of 80 km/h. Ook wordt
aangegeven dat de instellingen van 3 seconden voor 50 km/h en 4 seconden voor 70 of
80 km/h, in de praktijk niet tot problemen leidt. Bij afslaand verkeer varieert de geeltijd
van 3 tot 4 seconden.
Zowel bij de politie als de wegbeheerders is geopperd niet afgeronde waarden voor
geeltijden te gebruiken. In theorie vinden zij dit wel een goed idee, mits goed nagedacht
wordt over de te kiezen waarden. Beide groepen vrezen dat niet iedereen deze goed
weet te bepalen en daardoor een verkeerde geeltijd zullen hanteren. Daarom zijn de
experts niet erg enthousiast over dit idee.
De politie geeft aan dat veel wegbeheerders de toegestane maximumsnelheid gebruiken
om de geeltijd te bepalen in plaats van de gereden snelheid. Dit is een probleem, omdat
de benodigde geeltijd verandert met de gereden snelheid.

Extremen in de formule
Zowel de politie als de verkeerspsychologen benadrukken dat zwakke schakels in het
verkeer niet binnen de formule passen. De politie noemt vooral bussen die personen
vervoeren (al dan niet staand), vrachtwagens die lading vervoeren en motorrijders in
verband met het gevaar op vallen. Doordat zij langzamer remmen dan gemiddeld of
minder bereid zijn hard te remmen, vallen zij buiten de marges in de formules. Als veel
van deze voertuigen voorkomen op een weg, moet hiermee rekening worden gehouden
in de geeltijd en de ontruimingstijden.
De verkeerspsychologen vragen aandacht voor het vergrijzen van de bevolking en het
feit dat ouderen langzamer reageren, en vaak ook anders reageren. Zij vinden dat alles
te veel ontworpen is voor jonge gezonde mensen. Er moet ontworpen worden naar de
zwakste schakel. Dat betekent niet dat geeltijden langer moeten worden. Een kortere
geeltijd kan juist de zwakste schakel helpen. Het schept duidelijkheid: geel is stoppen.
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De politie is van mening dat veel wegbeheerders de duur van de geeltijd te veel baseren
op basis van argumenten die gelegen zijn in efficiëntie en doorstroming. Volgens de
politie wordt er op grote schaal, zonder gedegen onderbouwing, afgeweken van de door
de CROW aanbevolen geeltijden hetgeen een grote hoeveelheid roodlichtnegaties tot
gevolg heeft.

Bereidheid tot remmen
Volgens de wegbeheerders zijn weggebruikers over het algemeen niet snel bereid om te
remmen voor een verkeerslicht, zeker niet als zij met een hogere aanrijsnelheid bij een
verkeerslicht komen. Ze verwachten dat een kortere of langere geeltijd niet zorgt voor
een hogere of lagere rembereidheid. Zij verwachten wel dat moderne, comfortabeler
auto’s leiden tot hogere aanrijsnelheden en acceptatie voor hogere remvertragingen.
De moderne auto’s veranderen niets aan de bereidheid om de snelheid aan te passen
(mogelijk alleen in negatieve zin door het gebruik van cruise control).
De politie heeft problemen met de hoogte van de afremvertraging die tijdens de
herziening van het Handboek Verkeerslichtenregelingen werd voorgesteld (3,8 m/s²).
Deze waarde was vooral gebaseerd op technische capaciteiten van voertuigen en niet
op de capaciteiten van bestuurders. Op basis van hun ervaring binnen de analyse van
verkeersongevallen stellen zij dat bestuurders een remvertraging voor een verkeersgeboden noodzaak accepteren van ongeveer 2,5 m/s². Dit wordt door bestuurders
ervaren als een normale remming.

Stoppers en doorrijders
Alle experts zijn het erover eens dat er twee typen mensen zijn als het gaat om het
benaderen van een verkeerslicht. Deze types liggen op een continuüm, met op het ene
uiterste de extreme stoppers, die altijd stoppen voor een geel verkeerslicht; zij rijden
alleen door als het echt niet mogelijk is om te stoppen. Aan de andere kant staan de
doorrijders; deze mensen rijden in principe door bij een geel verkeerslicht (of versnellen
zelfs) en remmen alleen als ze het echt niet meer redden om nog veilig door geel te
rijden (of accepteren zelfs het door begin rood rijden). Een conflict kan ontstaan wanneer
deze typen mensen samen bij een verkeerslicht komen en de eerste persoon stopt, maar
de tweede wil doorrijden. Dit kan leiden tot kop-staartbotsingen.
De wegbeheerders voegen hier nog aan toe dat er ook twijfelaars zijn die in het midden
van het continuüm liggen. Dit zijn de mensen die volgens hen baat hebben bij een
strakke geeltijd, omdat dit de ruimte voor twijfel verkort en ze sneller zullen kiezen voor
stoppen.
De verkeerspsychologen geven aan dat een goede geeltijd genoeg tijd geeft om de doorrijders niet te laten schrikken van plotselinge stoppers bij een korte geeltijd, maar
waarbij de doorrijders ook niet gestimuleerd worden om door te rijden (lange geeltijd).
Dit laatste is vooral van belang, omdat verkeersdeelnemers volgens de verkeerspsychologen onterecht denken dat geel betekent: Je mag nog doorrijden.
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Consistentie en bekendheid
De politie geeft aan dat mensen die bekend zijn met een route en de verkeersregelinstallaties, sneller door geel rijden als ze weten dat de geeltijd lang is of als er
frustraties over een bepaalde situatie zijn. Dit laatste kan komen door een lange
cyclusduur of drukte op de weg. Bij sommige kruispunten waar het onoverzichtelijk is,
waar een roodlichtcamera staat, of waar de geeltijd erg kort is, zullen bestuurders die
onbekend zijn met de weg eerder doorrijden dan bekende bestuurders. Door deze
verschillen in benaderingen tussen bekenden en onbekenden kunnen conflicten
optreden. De geeltijd is hierin niet de enige factor, maar een landelijk consistente
geeltijd draagt bij aan de duidelijkheid van situaties.
Ook de verkeerspsychologen wijzen op de mogelijkheden van conflicten als de geeltijden
niet consistent bepaald zijn. Door verschillende verwachtingspatronen is het gedrag niet
te voorspellen.
De wegbeheerders hebben het niet over consistentie gehad. Wel verwachten zij dat als
de geeltijden langer worden het effect kortdurend is. Op de lange termijn treedt gewenning op aan de langere geeltijd en neemt rijden door geel toe.

Geloofwaardigheid
Zowel de politie als de wegbeheerders sturen aan op het belang van een geloofwaardige, niet te lange, geeltijd. Als een weggebruiker na stoppen voor geel nog steeds geel
ziet, neemt de kans toe dat de volgende keer wordt doorgereden. Bovendien is de
geeltijd hierdoor slecht in te schatten. Daarnaast is een geloofwaardige cyclustijd en
verkeersregeling van belang. Als deze te lang is of niet wordt begrepen, zullen mensen
sneller proberen bij geel door te rijden.

Omgevingsfactoren
De psychologen en de politie geven aan dat bij drukte volggedrag vaker voorkomt en dat
meer druk wordt ervaren om door te rijden bij geel. Verder rijden weggebruikers sneller
door geel als zij al meerdere rode lichten hebben gehad of als zij een volgend licht al op
groen zien staan, en door geel moeten om dit licht te halen. Daarnaast speelt volgens de
psychologen de complexiteit van het kruispunt mee, omdat mensen daardoor meer gaan
scannen en mogelijk geel missen. Hetzelfde gebeurt doordat er meer visuele informatie
op mensen afkomt, zowel van binnen als buiten de auto.
De politie verwacht bij (grote) drukte een lagere acceptatie om te stoppen bij geel. Men
zal in een congestiesituatie, waarbij sprake is van wachtrijafwikkeling met een relatief
lage snelheid, sneller geneigd zijn om door te rijden en geel 'mee te pakken'. Volgens de
wegbeheerders zorgen grote kruispuntvlakken voor meer geelacceptatie: er wordt eerder
gestopt.

Bewustheid van geel
De psychologen verwachten dat mensen voornamelijk op het licht letten en niet op het
overige verkeer. Hoe complexer het kruispunt is, hoe meer mensen op de omgeving
zullen letten in plaats van op het licht. Dit kan ervoor zorgen dat mensen het gele licht
missen, en daardoor langzamer reageren. De politie merkte hierover op dat het steeds
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verder uit het primaire gezichtsveld verdwijnen van de verkeerslichten bijdraagt aan het
minder snel zien van de kleur van het verkeerslicht.
De politie verwacht niet dat mensen zich bewust zijn van de duur van geel, maar dat zij
meer letten op de overgangsfasen van het licht. Dit hoeft niet de daadwerkelijke overgang te zijn, maar kan ook een overgang in hun perceptie zijn. Op basis van verwachtingspatronen zullen mensen hierop reageren.

Bussen
Alle experts benadrukken het belang van het veilig kunnen stoppen met een bus vol
staande mensen.
De politie en wegbeheer zijn het erover eens dat in een goed functionerende exclusieve
businfrastructuur in principe geen geel nodig is. Geel is nodig voor bussen die zich
incorrect in- of uitmelden of voor een oververzadigde busbaan, waardoor niet alle bussen
prioriteit krijgen. Ook bij busbaangebruik door taxi’s met ontheffingen of andere voertuigen, maar zonder in- of uitmeldsysteem is een normale geeltijd nodig.
De geeltijd voor bussen is vaak 2 seconden. In Amsterdam hanteren de wegbeheerders
1 seconde bij correcte uitmelding en 3 seconden in alle andere situaties. Een kanttekening hierbij is dat het KAR-systeem met GPS-posities werkt die niet altijd accuraat zijn
(afwijkingen tot 15 meter zijn mogelijk) en dus de geeltijd wel nodig is.
Daarnaast is het belangrijk dat overig verkeer niet teveel last moet ondervinden van het
feit dat de bus prioriteit krijgt. Dit kan voorkomen worden door een geschikte ondergrens
voor de groentijd in te stellen of een logisch onderbrekingspunt in de cyclus te kiezen om
de bus in te voegen.

(Brom)fietsers
Alle experts geven aan dat met fietsers lastig rekening is te houden, omdat hun attitude
heel anders is dan die van automobilisten. Zij zien geel en rood meer als een ‘pas op’teken in plaats van een stopteken.
De politie en de psychologen geven aan dat ouderen zich het meeste conformeren aan
geel. Ook geven zij aan dat de opkomst van de elektrische fiets een snelheidstoename
met zich meebrengt. Deze elektrische fiets wordt (nu nog) voornamelijk door ouderen
gebruikt. Daarnaast gedragen ouderen zich anders bij het benaderen van geel dan
jongeren. Zij hebben het meeste baat bij een goede geeltijd, maar ook anderen die wel
conformeren aan de geeltijd, moeten deze als geloofwaardig en veilig beschouwen.

Vrachtwagens
De politie vermeldt dat vrachtwagens vaak doorrijden, omdat ze niet willen remmen met
lading. De wegbeheerders raden aan om als vrachtwagen langzaam een kruispunt te
benaderen, zodat remmen minder gevaarlijk en minder oncomfortabel is. Daarnaast
trekken vrachtwagens vaak langzaam op, waardoor zij bij een korte groen- en geelfase
in conflict kunnen komen met andere verkeersdeelnemers die snel optrekken op andere
stroken.
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Efficiëntie versus veiligheid
De politie vermoedt dat wegbeheerders te vaak voor korte geeltijden kiezen en hiermee
efficiëntie boven de veiligheid zetten. De wegbeheerders geven aan dat zij altijd veiligheid in acht nemen, maar dat er een samenhang is tussen de efficiëntie, geloofwaardigheid en acceptatie. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid (niet efficiënt/geloofwaardig, slechtere acceptatie, onveiliger ten opzichte van efficiënt/geloofwaardig, goede
acceptatie, veiliger). Een (te) lange geeltijd is minder efficiënt en nodigt uit tot door geel
rijden, dus dat heeft een negatief effect op de veiligheid.
De vraag is waar het optimum ligt tussen efficiëntie/geloofwaardigheid van een
verkeersregeling en de verkeersveiligheid.

Handhaving
De politie geeft aan dat de ongevalscijfers onbetrouwbaar zijn door slechte registratie.
Ook is er door een verminderd budget steeds minder handhaving op roodlichtnegatie.
Volgens hen heeft dit niet heel veel invloed op de hoeveelheid roodlichtnegatie, maar
met zekerheid kunnen ze dit niet zeggen.
De politie geeft ook aan dat een verschil in geelduur bij verschillende wegbeheerders
een vorm van rechtsongelijkheid met zich meebrengt. Geeltijden moeten consistent zijn,
zodat iedereen op elke plaats dezelfde kans heeft om te stoppen.

Effecten van geeltijdverandering
De wegbeheerders geven aan niet te kijken naar het effect van een geeltijdverandering
op het gedrag, maar dat zij ook geen enkele klacht krijgen, dus vermoedelijk hebben
mensen het niet door dat de geeltijd is gewijzigd.
Ook de politie verwacht dat bestuurders weinig door hebben van de verandering, omdat
zij naar de wisseling van de fasen kijken en niet naar de duur van een kleur. Het gaat
dan om het moment dat mensen door hebben dat de kleur veranderd is, niet de
daadwerkelijke kleurverandering. Dit kan later zijn als men afgeleid is.
Gedragsveranderingen vinden volgens hen vooral op een onbewust niveau plaats.

3.3

Conclusies

Er is overeenstemming dat er grofweg twee typen verkeersdeelnemers zijn: zij die bij
geel zo veel mogelijk remmen (‘stoppers’) en zij die bij geel zo veel mogelijk willen
doorrijden (‘doorrijders’). Daarbij wordt aangegeven dat het natuurlijk niet zo zwart-wit
is. Er wordt een tussengroep ‘twijfelaars’ benoemd. Hoe de verdeling is, weten de
experts niet.
De experts geven aan dat een te korte geeltijd leidt tot onvoldoende tijd om veilig te
remmen. Hierdoor kunnen sommige mensen onverwacht hard gaan remmen, waardoor
de kans op kop-staartbotsingen groot wordt. Ook kunnen korte geeltijden leiden tot
meer roodlichtnegatie bij mensen die niet bereid zijn om zo hard te remmen voor geel of
in twijfel worden gebracht.
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Een te lange geeltijd daarentegen zorgt voor onduidelijkheid: mensen weten niet of ze
moeten remmen of nog kunnen doorrijden. Ze willen niet onnodig stilstaan, maar waar
de grens tussen remmen en doorrijden ligt, is dan onduidelijk. Als mensen onnodig
stilstaan, neemt de kans toe dat ze in het vervolg doorrijden wat weer leidt tot meer
roodlichtnegatie.
Het gevaar ontstaat wanneer de lengte van de geeltijd ervoor zorgt dat de verschillen
tussen ‘stoppers’ en ‘doorrijders’ groter worden. Dit kan zorgen voor kop-staartbotsingen.
De verkeerspsychologen geven aan dat een ideale geeltijd genoeg tijd geeft om de
doorrijders niet te laten schrikken van plotselinge stoppers bij een korte geeltijd, maar
waarbij de doorrijders ook niet gestimuleerd worden om door te rijden (lange geeltijd).
Zwakke verkeersdeelnemers zijn een belangrijk aandachtspunt voor de veiligheid bij
verkeerslichten. De verkeerspsychologen geven aan dat geeltijden ingericht moeten
worden om hen te beschermen (dit betekent overigens niet per definitie langere
geeltijden, kortere tijden geven duidelijkheid en bieden geen ruimte voor twijfel).
Zij noemen ouderen die onzekerder zijn en een langere reactietijd hebben. De politie
noemt zwakke verkeersdeelnemers vooral als slachtoffer als er lang door rood wordt
gereden door autoverkeer.
Alle experts benadrukten het belang van een geloofwaardige geeltijd. Als weggebruikers
het idee hebben dat de geeltijd onnodig lang is, zullen ze doorrijden. Hetzelfde geldt als
zij te veel voor rood staan of als de groentijd te kort lijkt. Voor een deel is dit niet te
voorkomen met een goede geeltijd. Wel kan er bij het bepalen van de geeltijd rekening
worden gehouden met de bestuurders. Zo moeten de geeltijden lang genoeg zijn, zodat
bestuurders comfortabel kunnen remmen, maar moeten ze niet zo lang zijn dat bestuurders onnodig moeten wachten.

Verschillen in het benaderen van kruispunten
De experts hebben allen vanuit hun achtergrond gereageerd op de geeltijdformule.
Vanuit de weggebruiker die voldoet aan zijn rijtaak, vinden ze de formule kloppen. Maar
de experts geven ook aan dat lang niet iedere weggebruiker voldoet aan zijn rijtaak.
Afleiding is steeds vaker aan de orde, er komen relatief meer ouderen in het verkeer, het
verkeer wordt drukker en de weggebruiker is strenger ten aanzien van de geloofwaardigheid van de verkeerslichten. Volgens de verkeerspsychologen heeft iedere weggebruiker ongeveer hetzelfde stappenplan bij het benaderen van een kruispunt, echter de
hiervoor genoemde aspecten zijn verschillend bij de weggebruikers en bepalen mede het
gedrag bij een verkeerslicht.

Bussen
De geeltijden voor bussen kunnen kort zijn onder een aantal voorwaarden, zoals goede
in- en uitmelding en een exclusieve infrastructuur met een eigen verkeerslicht (geen
medegebruik door andere voertuigen die zich niet selectief kunnen inmelden).

(Brom)fietsen
Genoemd is dat door een deel van de fietsers geel (en rood) wordt geïnterpreteerd als
waarschuwing en niet als stopsignaal. Politie en psychologen geven aan dat problemen
voor fietsers kunnen ontstaan door de hoge snelheid op een E-bike.
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4
Gedragsonderzoek

Het gedrag van weggebruikers bij het benaderen van kruispunten is geanalyseerd aan de
hand van twee studies: een veldonderzoek waarbij een observator meerijdt in de auto
(paragraaf 4.1) en een analyse van beeldmateriaal van kruispunten (paragraaf 4.2).
De conclusies van het gedragsonderzoek zijn in paragraaf 4.3 opgenomen.

4.1

Veldonderzoek

4.1.1

Methode

Voor het veldonderzoek hebben zes mensen een rit gemaakt in hun eigen auto (zie tabel
4.1). De deelnemers waren geselecteerd op leeftijd, geslacht en rijervaring, om zo een
breed scala aan mensen in de auto te hebben gehad.
proefpersoon

leeftijd

geslacht

jaren rijbewijs

km per week

1

55

v

37

350

2

23

m

5

600

3

63

m

45

75

4

39

v

20

150

5

36

m

18

500

6

31

v

13

180

Tabel 4.1: Demografische gegevens

De automobilisten hebben een route van ongeveer een uur gereden in hun eigen
woonplaats. Deze route mochten zijzelf kiezen, maar er werd verzocht om zoveel
mogelijk kruispunten met verkeerslichten mee te nemen. Een vereiste van de route was
wel dat er in elk geval verkeerslichten bij zaten met een aanrijsnelheid van 50 km/h, een
aantal met een aanrijsnelheid van 80 km/h en wanneer mogelijk 70 km/h. In de auto
was een camera geplaatst achter de voor- en achterruit om de weg en het verkeer voor
en achter de auto te kunnen observeren. Ook zijn audio-opnames gemaakt om de
gegeven antwoorden te kunnen terug luisteren.
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De proefpersonen werd gevraagd om bij ieder kruispunt het volgende te doen:

‘Tijdens het rijden willen we bij elk kruispunt met verkeerslichten graag van je weten
wat je denkt, ziet, verwacht en vervolgens doet. Waarom reed je door of juist niet? Denk
aan de kleur van het verkeerslicht, deelnemers om je heen, maar ook alle andere zaken
die jou beïnvloeden tijdens het oversteken van het kruispunt, zelfs al lijken ze niet
belangrijk. Alles wat je denkt, mag je hardop zeggen. Vertel alles van het begin van het
kruispunt totdat je het kruispunt volledig verlaten hebt.’
Met dit ‘hardop denken’ is achterhaald welke factoren mensen (bewust) meenemen bij
het benaderen van het kruispunt en welke rijstijl men denkt te hebben. Daarnaast werd
door de observator ook gelet op de rijstijl van de deelnemer, het kijkgedrag en de
verschillen tussen de gegeven antwoorden en het vertoonde gedrag. Na de rit werd een
korte vragenlijst afgenomen. Door de vraagstelling en het meedoen van bestuurders aan
het veldonderzoek is het mogelijk dat de deelnemers hun verkeersgedrag in enige mate
hebben aangepast. De mate waarin dit op is getreden, is niet bekend.

4.1.2

Resultaten

De bevindingen van het veldonderzoek zijn de observaties van de observatoren en de
antwoorden van de deelnemers.
Rijstijl en benaderingswijze

Rijstijl
De rijstijl van de proefpersonen wordt anders ervaren door de observatoren dan door de
proefpersonen zelf. Een deel van de mensen rijdt conservatiever dan zijzelf aangeven,
terwijl anderen juist agressiever rijden dan zijzelf ervaren.

Geelbenadering
Bij de benadering van geel zijn duidelijke verschillen te merken in strategie. Sommige
deelnemers zien geel als een signaal om snel door te rijden, terwijl anderen juist
proberen te stoppen. Eén proefpersoon zei het voornamelijk van de afstand tot het
verkeerslicht te laten afhangen. Dit was ook te merken aan zijn rijgedrag: Dit werd pas
laat aangepast aan het verkeerslicht, en de keuze om te stoppen of door te rijden
maakte hij vaak pas bij het zien van geel. Het kan meegespeeld hebben dat hij veelal op
cruise control reed en een automaat reed.
De deelnemers zijn weinig geel tegengekomen. Toch is aan hun rijstijl bij groen veel te
zien over hun benadering bij geel. Deelnemers die aangeven dat zij bij geel geneigd zijn
om door te rijden, rijden bij groen sneller achter hun voorganger aan. Soms om te zorgen
dat zij nog door kunnen bij groen en soms omdat zij zich bewust zijn van de detectielussen en deze niet onbedekt willen laten. De mensen die aangeven eerder geneigd zijn
te stoppen bij geel, anticiperen meer op het verkeerslicht, soms zelfs door gas los te
laten als zij geel verwachten. Ook geven zij minder snel gas bij als er een gat voor hen
ontstaat.
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Remgedrag
Het remgedrag verschilt per persoon. Mensen die aangeven sportief te rijden en door
geel te willen rijden, remmen later en abrupter. Mensen die eerder remmen voor geel,
doen dit gelijkmatiger en soms laten zij al gas los voordat het verkeerslicht geel is.

Kijkgedrag
Autobestuurders scannen de omgeving bij kruispunten niet bewust af. Zij kijken vooral
naar zaken die in het gezichtsveld komen en enkele deelnemers naar kwetsbare
verkeersdeelnemers. Dit lijkt afhankelijk van de drukte waarin zij rijden. Hoe complexer
het kruispunt, hoe beter wordt gekeken naar de weg en het gedrag van andere mensen.
Dit gebeurt ook bij het kruisen van wegen. Bestuurders lijken niet op ander gemotoriseerd verkeer te letten.
Redenen om meer of minder door geel te rijden

Drukte
De deelnemers geven aan bij een druk kruispunt minder door geel te rijden vanwege het
risico op een ongeval. Medeweggebruikers zouden volgens een deelnemer in een drukke
stad onoplettender zijn en deze persoon geeft ook aan eerder door geel te rijden in
ruraal gebied dan in de stad.
Als mensen bij drukte wel doorrijden, is dit niet omdat zij volggedrag vertonen, maar
omdat zij niet willen wachten op het volgende groene licht. Dit lijkt afhankelijk te zijn
van de irritatie, opgebouwd door deze drukte. Als het redelijk doorstroomt, zullen ze
waarschijnlijk minder snel doorrijden bij geel.

Bekendheid
Mensen geven aan eerder door geel te rijden, wanneer zij bekend zijn met een
verkeerslicht. Zij lijken zich niet bewust van de duur van de geelfase. Sommigen zijn zich
niet eens bewust van het feit dat de geelfase per verkeersregeling kan verschillen.

Geloofwaardigheid
Als reden om eerder door geel te rijden, geeft men de (on)geloofwaardigheid van
verkeerslichten aan. Dit heeft vooral te maken met de lengte van de cyclus en de lengte
van groen en minder met de lengte van de geelfase. Een deelnemer zei hierover:
‘Er moeten toch minstens vijf of zes auto’s door groen kunnen? Anders is het niet eerlijk.’
Als deelnemers een regeling als ongeloofwaardig ervaren, rijden zij sneller door. Deelnemers geven ook aan sneller door te rijden als zij haast hebben of als alle verkeerslichten tegen zitten. Dit laatste hangt ook weer samen met de geloofwaardigheid.

Medeweggebruikers
Het grootste deel van de deelnemers houdt geen rekening met achterliggers. Zoals
eerder gezegd, wordt nauwelijks gekeken naar ander gemotoriseerd verkeer. Twee van
de zes deelnemers houden hier wel rekening mee, maar zeggen geen ander gedrag te
vertonen als dit geen gevaar betekent. De meeste deelnemers vinden dat het de eigen
verantwoordelijkheid is van achterliggers om voldoende afstand te houden. Op voorliggers letten ze wel: de voorzichtige bestuurders remmen eerder, terwijl de doorrijders
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ook wel opletten, maar toch zo veel mogelijk doorrijden. Eén bestuurder geeft aan
eerder door geel te rijden wanneer iemand voor hem rijdt, dan wanneer er niemand voor
hem rijdt. Deze deelnemer gaf ook aan (waar mogelijk) bij geel door te rijden.

Perceptie huidige geeltijd
De huidige lengte wordt door de deelnemers verschillend ervaren. Het grootste deel
vindt de huidige geeltijd prima, of let er niet zo op. Sommigen willen meer ruimte om
door te rijden en dus een langere geeltijd. Anderen willen de geeltijd juist korter, zodat
er minder ruimte is om door te rijden. Niemand vind de huidige geeltijd echt onveilig.
Handelprotocollen
Aan de hand van de gegeven antwoorden en de observaties is een handelprotocol
opgesteld. De twee typen bestuurders lijken te verschillen in de manier waarop zij
keuzes maken. Daarom hebben we twee handelprotocollen opgesteld; een voor ieder
type.
TYPE 1: De doorrijder
Aanrijden bij groen:
Gas geven om gaten te dichten met voorgangers, of om groen te halen.
Verspringen van groen naar geel:
Gas bijgeven om geel te halen.
Omgeving scannen om gevaren te detecteren.
Beslissen over gaan of niet gaan:
a. Als het niet mogelijk is om door te rijden: remmen.
b. Als het niet mogelijk is om te remmen: doorrijden.
c. Als beide mogelijk zijn: doorrijden.
d. Als beide niet mogelijk zijn: gas bijgeven en doorrijden.
- Bij drukte: sneller volgen op voorganger, omdat hij/zij niet wil wachten.
- Bij complexe kruispunten: beter kijken, maar geen snelheid minderen.
Verwachting bij een kortere geeltijd:
■ Sneller gas bijgeven om geel te halen.
■ Abrupter remmen op het laatste moment als doorrijden niet kan.
Verwachting bij een langere geeltijd:
■ Langer blijven doorrijden.
Type 2: De stopper
Aanrijden bij groen:
Gelijke snelheid aanrijden.
- Bij het vermoeden dat geel zo komt, vast gas los.
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Verspringen van groen naar geel:
Gas loslaten.
Omgeving scannen om gevaren te detecteren.
Beslissen over gaan of niet gaan:
a. Als het niet mogelijk is om door te rijden: remmen.
b. Als het niet mogelijk is om te remmen: doorrijden met gelijke snelheid.
c. Als beide mogelijk zijn: rustig remmen.
d. Als beide niet mogelijk zijn: abrupt remmen.
- Bij drukte: rustig rijden door complexe situatie en eerder stoppen voor geel.
- Bij complexe kruispunten: beter kijken en eerder stoppen voor geel.
Verwachting bij een kortere geeltijd:
■ Abrupter remmen om nog te kunnen stoppen.
Verwachting bij een langere geeltijd:
■ Gelijkmatig remmen.

4.1.3

Conclusie

Het praktijkonderzoek bevestigt het beeld dat vooraf bestond over de manier waarop
weggebruikers voldoen aan de verkeerstaak en de manier waarop ze een kruispunt
benaderen. Ze hebben bij groen licht weinig aandacht voor het verkeer op het kruispunt.
Weggebruikers zijn te verdelen in ‘stoppers’ en ’doorrijders’. Deelnemers noemen
dezelfde factoren om door te rijden bij geel als gevonden in de literatuurstudie en
expertinterviews: drukte, al vaker voor rood hebben gestaan en geloofwaardigheid van
verkeerslichten. Dit gedrag is onafhankelijk van de maximumsnelheid die gereden mag
worden.
Opvallend is dat deelnemers geen rekening houden met achterliggers. Het is de verantwoordelijkheid van de achterligger om op te letten en te remmen.
Het stappenplan vaststellen van de automobilisten bij het benaderen van geel ging
moeizamer dan verwacht. Redenen zijn:
■ Het gedrag bij het benaderen van kruispunten is veelal onbewust.
■ In de praktijk is het lastig om voldoende verkeerslichten tegen te komen die op geel
springen.
Het is de vraag of de stappenplannen uitgebreider zijn, maar dat men dit niet onder
woorden kan brengen, of dat de handelingen gekozen worden op een aantal, door
ervaring opgebouwde stelregels. De weergegeven handelprotocollen geven in elk geval
de verschillen in handelswijze tussen de twee typen (‘stoppers’ en ‘doorrijders’) weer.
De factoren die hierop van invloed zijn, zijn niet gemakkelijk in kaart te brengen en zijn
mogelijk ook niet van belang voor het bepalen van de geeltijd.
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4.2

Analyse beeldmateriaal

Er zijn enkele uren aan beeldmateriaal nagekeken op gedrag in de dilemmazone, of
andere opvallende, gevaarlijke, of ongewenste situaties bij het benaderen en oversteken
van een kruispunt. Op basis daarvan wordt een conclusie getrokken over het gedrag van
weggebruikers bij rechtdoorgaand verkeer. Dit gebruiken we als aanvulling op de
resultaten uit het veldonderzoek, waarna we een algemene conclusie trekken over het
rijgedrag van mensen en wat dit betekent voor de aanbeveling van geeltijden.

4.2.1

Methoden

Camerabeelden van twee geregelde kruispunten met gemotoriseerd verkeer zijn
geanalyseerd. De beelden zijn beschikbaar gesteld door de provincie Utrecht, waarbij
beide kruispunten zijn geselecteerd op basis van de locatie van de camera (dusdanig dat
de verkeerslichten en het wegvak goed zichtbaar zijn). Het betreft kruispunten buiten de
bebouwde kom, met twee rijstroken per rijrichting voor rechtdoorgaand verkeer en een
geeltijd van 4 seconden. De gebruikte beelden zijn niet geschikt voor tijdsanalyses. Per
kruispunt worden de waarnemingen besproken.

4.2.2

Resultaten

Kruispunt 1
Locatie: N237 Amersfoortseweg - Prins Alexanderweg
Datum: Woensdag 12 augustus 2015
Tijd:
08.30-10.53 uur
Geeltijd: 4 seconden

De verkeerslichtenregeling lijkt goed afgesteld. Het komt dan ook bijna niet voor dat
men in de dilemmazone zit bij een geel verkeerslicht. Dit heeft mede te maken met de
lage intensiteit van het verkeer. Maxgroen komt nauwelijks voor, waardoor situaties
waarbij weggebruikers op onhandige momenten met geel worden geconfronteerd, niet
voorkomen.
Drie momenten waarop mensen in de dilemmazone lijken te zitten:
■ Alle drie stoppen netjes, wat ook geen gevaar oplevert voor achteropkomend verkeer.
Geen rare remreacties, mogelijke kop-staartbotsingen en dergelijke.
■ Er zijn geen weggebruikers die door geel rijden.
■ Er zijn geen weggebruikers die door rood rijden.
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Twee andere opvallende zaken buiten de dilemmazone:
Twee roodrijders zaten voor de dilemmazone, maar reden toch door. Eén daarvan reed
dermate laat door rood (in de tweede seconde), dat dit ook werkelijk een gevaarlijke
situatie had kunnen opleveren op het kruispunt. Door het camerastandpunt is echter niet
goed vast te stellen welk gevaar veroorzaakt werd.
Kruispunt 2
Locatie: N412 Universiteitsweg - A28 (noordzijde aansluiting De Bilt)
Datum: Maandag 10 augustus 2015
Tijd:
06.30-08.56 uur
Geeltijd: 4 seconden

Ook deze verkeerslichtenregeling is goed afgesteld. In vergelijking met kruispunt 1 is het
hier veel drukker en wordt af en toe maxgroen bereikt. Dit verklaart ook het aantal
bestuurders dat zich in de dilemmazone bevindt.
Zeventien momenten waarop bestuurders in de dilemmazone lijken te zitten:
■ Zes bestuurders stoppen voor het verkeerslicht. Door de drukte op dat moment zitten
enkele auto’s vlak achter deze stoppers, maar het remmen van de voorste auto levert
geen gevaar op.
■ Zeven bestuurders rijden door geel, wat geen gevaar heeft opgeleverd.
■ Vier bestuurders rijden door rood in de eerste seconde. Dit levert in deze gevallen
geen gevaar op met betrekking tot optrekkend verkeer vanuit andere richtingen. Het
is wel ongewenst.
Twee andere opvallende zaken buiten de dilemmazone:
■ Eén bestuurder ver buiten de dilemmazone geeft nog even flink gas bij om vervolgens
door geel te rijden.
■ In één situatie is er iemand die door de tweede seconde rood rijdt. Terwijl hij/zij op
het kruispunt rijdt, trekt het kruisende verkeer al op. Dit had een gevaarlijke situatie
kunnen opleveren.
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4.2.3

Conclusie

Net als in het eerder uitgevoerde praktijkonderzoek lijkt het erop dat weggebruikers te
verdelen zijn in ‘stoppers’ en ‘doorrijders’. Dit blijkt vooral op basis van kruispunt 2.
Het is onmogelijk om in deze analyse te achterhalen waarom mensen de keuze maken
om te stoppen of door te rijden.
Uit de beelden komt naar voren dat mogelijk geen rekening wordt gehouden met
achteropkomend verkeer. Sommige bestuurders gaan vol op de rem staan, terwijl dit
gevaarlijke situaties had kunnen veroorzaken, aangezien er vlak achter hen andere
weggebruikers rijden. Dit is een aanwijzing dat weggebruikers geen rekening houden
met achteropkomend verkeer.
De achteropkomende auto’s houden er rekening mee dat voorgangers remmen. Ze
anticiperen door eerder te remmen, of verwisselen van rijstrook. Er zijn geen gevaarlijke
situaties door het plotselinge remgedrag van het voorste voertuig waargenomen.
Het meest gevaarlijke gedrag komt vooral voort uit het niet voldoen aan de rijtaak. Het
gaat dan om situaties met weggebruikers die zich niet in de dilemmazone bevinden,
maar toch door rood rijden. Deze roodrijders bevinden zich vaak in de tweede seconde
rood, of zelfs later, waardoor de kans op ongelukken een stuk groter wordt.

4.3

Conclusies

De conclusies uit de beide studies vertonen veel overeenkomsten. We hebben te maken
met twee uitersten: ‘stoppers’ en ‘doorrijders’. Een deel van de bestuurders lijkt geel te
zien als ’ik heb de mogelijkheid om nog even snel door te rijden’. Er zijn allerlei factoren
die ook van invloed zijn op het gedrag, maar die zijn moeilijk te meten, waardoor deze
niet betrouwbaar mee te nemen zijn in de bepaling van de geeltijd.
Uit de resultaten komt naar voren dat het een realistische veronderstelling is dat men
niet op achterliggers let, maar wel op het rijgedrag van voorliggers. Dit komt ook terug in
videobeelden; men anticipeert op wat de voorligger doet. Snelheid lijkt geen invloed te
hebben op de benadering van kruispunten.
Uit het veldonderzoek en de analyse van videobeelden concluderen we dat de geeltijd
niet van invloed lijkt te zijn op het gedrag van mensen. Bestuurders beslissen op het
moment dat ze geconfronteerd worden met geel of ze remmen of doorrijden (dit is
afhankelijk van allerlei factoren) of hanteren een standaardregel ‘geel is doorrijden’ of
‘geel is stoppen’. Op basis van de beperkte hoeveelheid gegevens binnen de gedragsanalyse is er geen reden om te denken dat de in de praktijk toegepaste geeltijden
onveilige situaties veroorzaken.
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5
DataData-analyse

Uit de literatuuranalyse, de gesprekken met de experts en het praktijkonderzoek is naar
voren gekomen dat de in verschillende landen toegepaste geeltijden een beperkte bandbreedte kennen (1 seconde). In deze bandbreedte vormen de in de Nederlandse praktijk
toegepaste geeltijden van 3 seconden bij 50 km/h en 4 seconden bij 70 en 80 km/h de
ondergrens en de door CROW geadviseerde 1 seconde langere geeltijden de bovengrens.
De belangrijkste invloedsfactoren voor de stopafstand en de geeltijd zijn de afremvertraging, snelheid en perceptie-responstijd.
Ook blijkt dat bestuurders verschillend reageren op geel: er zijn ‘stoppers’ en ‘doorrijders’. Belangrijk is dat de geeltijd voldoende lang is om veilig te kunnen stoppen en
kort genoeg is om bestuurders duidelijkheid te geven. Uit het gedragsonderzoek komen
geen problemen met de in de Nederlandse praktijk toegepaste geeltijden naar voren.
Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van een analyse naar diverse aspecten van gedrag
en geeltijden. In de analyse is gekeken naar vier aspecten:
■ gedragsverandering bij wijziging geeltijd (paragraaf 5.1);
■ snelheden en roodlichtnegatie van autoverkeer (paragraaf 5.2);
■ snelheden en roodlichtnegatie van bussen (paragraaf 5.3);
■ snelheden en roodlichtnegatie van fietsers (paragraaf 5.4).
Een toelichting op de kruispunten die zijn geanalyseerd, is opgenomen in bijlage 1. Van
de kruispunten is enkele weken aan data beschikbaar (afkomstig uit mv-bestanden).
Deze data is verwerkt met behulp van een script wat voor deze toepassing is ontwikkeld
(zie bijlage 2).

5.1

Gedragsverandering bij wijziging geeltijd

Van vijf kruispunten uit ‘s-Hertogenbosch is data beschikbaar, waarbij op ieder kruispunt
verschillende instellingen van de geeltijd zijn toegepast. Er heeft geen communicatie met
weggebruikers plaatsgevonden over de wijzigingen. De geselecteerde data betreft een
periode van vier weken na een ruime gewenningsperiode (een jaar voor de vier kruispunten met twee geeltijden en een half jaar voor het kruispunt met drie geeltijden).
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Gekeken is naar de effecten van de wijziging van de geeltijd op het aantal geel- en
roodrijders en het moment waarop ze de stopstreep passeren. De geeltijd is alleen op de
rechtdoorgaande hoofdrichting aangepast. De analyse is daarom alleen uitgevoerd voor
het rechtdoorgaande verkeer op de hoofdrichting.

5.1.1

Kruispunt BOS023

Kruispunt BOS023 is een kruispunt met een maximumsnelheid van 50 km/h. Op de
hoofdrichting liggen twee rijstroken in beide richtingen. In figuur 5.1 is de verdeling van
het aantal metingen op de hoofdrichting na 2 seconden geel weergegeven voor de
situatie waarin 3 en 4 seconden geel ingesteld was op de hoofdrichting. Uit de grafiek
blijkt dat de wijziging van de geeltijd geen aanwijsbare invloed heeft op het gedrag van
weggebruikers. De verdeling van het moment van het passeren van de stopstreep blijft
min of meer gelijk.
Opvallend is de toename vanaf seconde 3 na startgeel. Op voorhand werd een aflopende
lijn verwacht. De piek in de grafiek ligt echter tussen seconde 3,5 en 4,0. Op basis van
een verkennende analyse van deze situaties lijkt de oorzaak mogelijk in de verkeersregeling te liggen (onverwachte korte groentijden). Aangezien de regeling tussen de
voor- en nameting gelijk is, is dit niet van invloed op de conclusie van deze vergelijking.

Figuur 5.1: Verdeling geel- en roodrijders hoofdrichting, kruispunt BOS023

5.1.2

Kruispunt BOS030

Kruispunt BOS030 is eveneens een kruispunt met een maximumsnelheid van 50 km/h.
Op de hoofdrichtingen op het kruispunt is de geeltijd zowel 3 als 4 seconden geweest,
maar ook hier is geen verschil zichtbaar als gevolg van de wijziging van de geeltijd (zie
figuur 5.2).
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Figuur 5.2: Verdeling geel- en roodrijders hoofdrichting, kruispunt BOS030

5.1.3

Kruispunt BOS056

Kruispunt BOS056 is een kruispunt met een maximumsnelheid van 70 km/h op de
randweg van ’s Hertogenbosch. Op de hoofdrichting staan roodlichtcamera’s. Hierdoor is
aantal metingen bij geel en rood (relatief) laag. De aanwezigheid van de roodlichtcamera’s beïnvloeden de reactie op geel. De geeltijd was ingesteld op 4 en 5 seconden.
Door de langere geeltijd verandert het gedrag ook op dit kruispunt niet wezenlijk. Het
verschil zou zichtbaar moeten zijn tussen de vierde en vijfde seconde na start geel, maar
hier liggen de verdelingen nagenoeg op elkaar (zie figuur 5.3).

Figuur 5.3: Verdeling geel- en roodrijders hoofdrichting, kruispunt BOS056

Onderzoek geeltijden

31

5.1.4

Kruispunt BOS060

Kruispunt BOS060 is eveneens een kruispunt met een maximumsnelheid van 70 km/h en
qua vormgeving en intensiteit vergelijkbaar met kruispunt BOS056. Op dit kruispunt staan
geen roodlichtcamera’s. De geeltijd heeft op 3, 4 en 5 seconden gestaan.
In figuur 5.4 is de verdeling van de geel- en roodrijders weergegeven. De geeltijd heeft
geen invloed op de verdeling van de geel- en roodrijders. Op dit kruispunt is wel weer de
toename van ongeveer seconde 3 tot 4 seconden na startgeel zichtbaar. Hiervoor geldt
hetzelfde als voor kruispunt BOS023: de oorzaak voor de piek ligt mogelijk in de
verkeersregeling, maar aangezien de regeling voor de vergeleken situaties gelijk is, is dit
niet van invloed op de conclusie van deze vergelijking.

Figuur 5.4: Verdeling geel- en roodrijders hoofdrichting, kruispunt BOS060

5.1.5

Kruispunt BOS072

Kruispunt BOS072 is een kruispunt met een maximumsnelheid van 50 km/h. De geeltijd
is ingesteld geweest op 3 en 4 seconden. Bij de veranderde geeltijd is de vorm van de
verdeling gelijk gebleven, maar ligt het niveau circa 40% lager. De verklaring hiervoor is
het feit dat de regeling tussentijds is aangepast. Bij de aanpassing is een vrije koppeling
toegevoegd, waarbij dit kruispunt midden in een streng van drie kruispunten ligt. Als
gevolg hiervan komt op de hoofdrichting minder verkeer na 2 seconden geel bij het
kruispunt aan.
In figuur 5.5 is de verdeling weergegeven. Op dit kruispunt is wel weer de toename van
ongeveer seconde 3 tot 4 seconden na startgeel zichtbaar. Hiervoor geldt hetzelfde als
voor de kruispunten BOS023 en BOS060: de oorzaak voor de piek ligt mogelijk in de
verkeersregeling, maar aangezien de regeling voor de vergeleken situaties gelijk is, is dit
niet van invloed op de conclusie van deze vergelijking.
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Figuur 5.5: Verdeling geel- en roodrijders hoofdrichting, kruispunt BOS072

5.1.6

Vergelijking kruispunten provincie Utrecht en gemeente Tilburg

Gezien de piek in enkele kruispunten van ’s Hertogenbosch, die veroorzaakt lijkt te
worden door de verkeersregeling, zijn ter controle ook de curves van de Utrechtse en
Tilburgse kruispunten gemaakt (zie figuur 5.6). Deze curves komen overeen met de
profielen van de kruispunten BOS030 en BOS056. In figuur 5.6 kunnen de lijnen niet
onderling vergeleken worden, omdat het verschillende kruispunten met een verschillend
aantal metingen betreft.

Figuur 5.6: Verdeling geel- en roodrijders hoofdrichting, kruispunten Utrecht en Tilburg
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5.1.7

Effect op passages tussen 2 en 7 seconden na startgeel

Door de verhoging van de geeltijd verandert het gedrag van automobilisten nauwelijks.
De winst van een langere geeltijd is dat meer voertuigen in geel worden afgewikkeld en
minder door rood rijden. In tabel 5.1 is de cumulatieve verdeling weergegeven van de
passages tussen 2 en 7 seconden na startgeel2. In tabel 5.2 is het verschil per halve
seconde weergegeven, waarbij voor de 50 km/h-kruispunten alleen het deel tussen
seconde 3 en 4 en voor de 70 en 80 km/h-kruispunten alleen het deel tussen 4 en 5
seconden is weergegeven.
tijd na

50 km/h

start geel

BOS023 *

BOS030

3%

9%

2,0

70 km/h
BOS072* BOS056**
1%

9%

80 km/h
BOS060 *

TIB043

TIB133

PRU109

PRU168
PRU168

6%

7%

5%

6%

11%

2,5

13%

46%

6%

48%

25%

32%

23%

32%

46%

3,0

24%

66%

18%

72%

36%

56%

36%

48%

66%

3,5

43%

78%

47%

87%

47%

76%

48%

60%

79%

4,0

67%

85%

72%

95%

63%

88%

58%

70%

88%

4,5

83%

91%

87%

98%

81%

95%

68%

80%

93%

5,0

92%

95%

94%

99%

91%

98%

77%

88%

96%

5,5

96%

98%

97%

100%

97%

99%

85%

93%

97%

6,0

99%

99%

99%

100%

99%

100%

92%

96%

98%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

97%

98%

99%

6,5
7,0
*

**

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Door een eigenschap van de regeling rijden relatief veel weggebruiker na 3 à 4 seconden door geel of rood.
Hiermee moet bij de interpretatie van de cumulatieve verdeling op deze kruispunten rekening worden
gehouden.
Op dit kruispunt staat een roodlichtcamera, waardoor vrijwel alle metingen binnen 4 seconden vallen.

Tabel 5.1: Cumulatieve verdeling tussen 2 en 7 seconden na startgeel

50 km/h
verschil

70 km/h

BOS023

BOS030

BOS072

3,0-3,5

19%

12%

29%

3,5-4,0

24%

7%

25%

80 km/h

BOS056

BOS060

TIB043

TIB133

PRU109

PRU168

4,0-4,5

3%

18%

7%

10%

10%

5%

4,5-5,0

1%

10%

3%

9%

8%

3%

Tabel 5.2: Verschil per halve seconde tussen 3 en 5 seconden

Uit tabel 5.2 is af te leiden dat het verhogen van de geeltijd van 3 naar 4 seconden een
sterk effect heeft op de kruispunten BOS023 en BOS072 (respectievelijk 43 en 54% minder roodpassages in de meetperiode). Onduidelijk is of deze analyse geldig is voor deze
kruispunten, gezien de waargenomen piek tussen 3 en 4 seconden na startgeel en de

2

De data van de verschillende geeltijdinstellingen is bij elkaar opgeteld, omdat het gedrag niet
wezenlijk verschilt.
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mogelijke oorzaak hiervoor in de verkeersregeling. Op kruispunt BOS030 valt ongeveer
twee derde van de afname van het aantal roodpassages in de eerste halve seconde.
Op kruispunt BOS056 is het effect van de langere geeltijd minimaal, doordat op het
kruispunt een roodlichtcamera staat. Wel valt driekwart van de afname van het aantal
roodpassages in de eerste halve seconde. Op de andere twee 70 km/h-kruispunten
BOS060 en TIB143 valt ongeveer twee derde van de afname van het aantal roodpassages
in de eerste halve seconde. Voor kruispunt BOS060 geldt ook dat onduidelijk is of deze
analyse geldig is voor dit kruispunt, gezien de waargenomen piek en de mogelijke
oorzaak hiervoor in de verkeersregeling.
Op de 80 km/h-kruispunten is het effect van de langere geeltijd op het aantal roodpassages in de eerste halve seconde iets hoger dan de tweede halve seconde (ongeveer
55%). Het verschil is echter minder groot dan bij de 50 en 70 km/h-kruispunten.

5.1.8

Verandering verwijtbaar gedrag

Een deel van de automobilisten rijdt door als het licht al meerdere seconden rood is. Zelfs
op het moment dat het verkeerslicht bij het passeren van de verweglus al op rood staat,
rijdt het verkeer nog door. Er is een analyse gemaakt van het verkeer dat op de verweglus geel of rood zag en tussen de tweede seconde geel en de vijfde seconde rood de
stopstreep passeert. In de analyse zijn de aantallen en de trajectsnelheden bepaald,
afgezet tegen de geelinstelling op het kruispunt. De analyse is alleen voor het doorgaande verkeer op de Bossche kruispunten gedaan.
In tabel 5.3 zijn de aantallen en snelheden van dit deel van het verkeer weergegeven,
uitgezet tegen de combinatie van de beeldstand op de verweglus en de koplus en de
ingestelde geeltijd. Per combinatie van kruispunt en geeltijd is een periode van vier
weken data verwerkt.
kruispunt

beeldcombinatie*

3 seconden geel

4 seconden geel

geel-geel

183 (69,3 km/h)

1680 (58,1 km/h)

geel-rood

3.009 (56,6 km/h)

1394 (56,0 km/h)

rood-rood

139 (70,1 km/h)

30 (66,8 km/h)

geel-geel

44 (30,4 km/h)

299 (45,5 km/h)

geel-rood

1.181 (50,2 km/h)

1003 (49,0 km/h)

rood-rood

35 (63,3 km/h)

16 (69,3 km/h)

BOS023

BOS030

BOS056

BOS060

BOS072

*

5 seconden geel

geel-geel

543 (63,7 km/h)

367 (60,7 km/h)

geel-rood

195 (65,5 km/h)

49 (62,8 km/h)

rood-rood

0 (- km/h)

0 (- km/h)

geel-geel

92 (76,5 km/h)

1373 (80,3 km/h)

3288 (79,4 km/h)

geel-rood

3.074 (79,6 km/h)

1831 (79,3 km/h)

604 (79,5 km/h)

rood-rood

267 (89,5 km/h)

37 (95,2 km/h)

19 (87,9 km/h)

geel-geel

549 (67,1 km/h)

1637 (61,6 km/h)

geel-rood

3.393 (60,6 km/h)

770 (61,8 km/h)

rood-rood
169 (72,3 km/h)
35 (69,8 km/h)
De beeldcombinatie is de combinatie van de beeldstand op de verweglus en de koplus. Geelrood betekent dat een auto op de verweglus geel zag en bij het passeren van de stopstreep
rood zag.

Tabel 5.3: Aantallen en snelheden van verkeer
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Uit tabel 5.3 blijkt dat de het geselecteerde deel van het verkeer hoge snelheden heeft.
Bij langere geeltijden neemt het aantal voertuigen dat door geel rijdt over het algemeen
toe, gemiddeld met een factor 3. Uitzondering hierop vormt BOS056, door de aanwezigheid van de roodlichtcamera’s. De snelheid van het verkeer dat door geel rijdt, ligt bij
langere geeltijden op een vergelijkbaar niveau. Naarmate de gereden snelheid op een
kruispunt hoger ligt, lijkt er meer effect te zijn van verlenging van de geeltijd.
De snelheden bij de beeldcombinatie geel-rood liggen over het algemeen boven de
maximumsnelheid. Ook is er weinig verschil in snelheid te zien bij verschillende geeltijden. Door de hogere geeltijd neemt het aantal voertuigen dat op de verweglus geel
ziet en door rood rijdt af met een factor 2,5.
Het aantal metingen van verkeer dat op de verweglus rood zag en desondanks doorrijdt,
neemt sterk af bij langere geeltijden. Op de kruispunten is (gemiddeld) sprake van een
afname met een factor 3,8. De snelheid van voertuigen die na de verhoging op de
verweglus rood zien en nog steeds doorrijden, is hoog.
In tabel 5.4 zijn de relatieve veranderingen tussen de voor- en nameting weergegeven.
Voor de kruispunten met een snelheid van 50 km/h was de geeltijd in de voormeting
3 seconden en in de nameting 4 seconden. Bij 70 km/h was dit respectievelijk 4 en 5
seconden (de metingen op BOS060 met 3 seconden geel zijn hierbij uitgesloten).
beeldcombinatie

geelgeel-geel

geelgeel-rood

roodrood-rood

BOS023

818%

-54%

-78%

BOS030

580%

-15%

-54%

BOS056

-32%

-75%

-

BOS060

139%

-67%

-49%

BOS072

198%

-77%

-79%

totaal

170%

-60%

-74%

Tabel 5.4: Effect verhoging geeltijd (verandering ten opzichte van de voormeting)

De conclusie van deze analyse is dat een hogere geeltijd leidt tot minder verwijtbaar
verkeersgedrag, doordat meer verkeer tijdens geel afrijdt. De snelheden van roodrijders
zijn echter nog steeds hoog, waardoor de gevolgen groot kunnen zijn bij een ongeluk.
Het effect op dit ongewenste gedrag is groter dan het totale effect op roodlichtnegatie
(zie hiervoor paragraaf 5.2.3).

5.2

Autoverkeer (snelheid en roodlichtnegatie)

Voor het bepalen van de geeltijd is de werkelijke snelheid een belangrijke parameter.
In het ontwerp van verkeersregelingen wordt vaak uitgegaan van de wettelijk toegestane snelheid, maar in de praktijk wijkt de snelheid hiervan af (naar boven of naar
beneden).
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Op basis van de data van de kruispunten is een script ontwikkeld, waarmee de trajectsnelheden van de voertuigen tussen de eerste verweglus en de koplus zijn bepaald,
waarbij onderscheid is gemaakt tussen voertuigen die tussen de verweglus en de koplus
tot stilstand komen en voertuigen die kunnen doorrijden zonder te stoppen.
De voertuigen die tot stilstand komen, zijn voor het bepalen van de snelheid buiten
beschouwing gelaten. Van de voertuigen die kunnen doorrijden, is het 85%-percentiel
bepaald. In bijlage 2 is een toelichting gegeven op de ontwikkeling van de scripts. De
analyse is zowel voor rechtdoorgaand als afslaand verkeer gemaakt. Daarnaast is
gekeken naar het percentage roodlichtnegatie.

5.2.1
Snelheden rechtdoorgaand verkeer
V85 per kruispunt
Van de berekende snelheden van de voertuigen op de doorgaande richting is een
frequentieverdeling gemaakt. In tabel 5.5 zijn de resultaten weergeven van het
85%-percentiel van deze snelheid (v85). Ook is het gewogen gemiddelde weergegeven3.
50 km/h

v85 (km/h)

70 km/h

v85 (km/h)

80 km/h

v85 (km/h)

BOS023

55,8

BOS056

58,6

TIB133

84,4

BOS030

49,4

BOS060

72,9

PRU109

74,6

BOS072

59,4

TIB043

63,8

PRU168

72,8

gewogen

55,9

gewogen

66,0

gewogen

78,4

gemiddelde

gemiddelde

gemiddelde

Tabel 5.5: v85 op de onderzochte kruispunten, rechtdoorgaand verkeer

Omgekeerd geredeneerd kan ook bepaald worden hoeveel verkeer langzamer dan de
toegestane maximumsnelheid rijdt. In tabel 5.6 zijn de bijbehorende percentielwaarden
weergegeven. Hoe hoger de waarde, hoe meer verkeer een snelheid onder de toegestane maximumsnelheid heeft.
50 km/h

percentielwaarde
percentielwaarde

70 km/h

percentielwaarde
percentielwaarde

80 km/h

BOS023

71,0%

BOS056

97,8%

TIB133

76,5%

BOS030

87,6%

BOS060

79,9%

PRU109

87,8%

BOS072

58,2%

TIB043

94,5%

PRU168

94,6%

gewogen

72,3%

gewogen

90,6%

gewogen

86,0%

gemiddelde

gemiddelde

percentielwaarde
percentielwaarde

gemiddelde

Tabel 5.6: Percentielwaarde bij maximumsnelheid, rechtdoorgaand verkeer

3

Omgekeerd gewogen naar het aantal metingen, dus hoe meer metingen, hoe minder zwaar
het kruispunt meetelt.
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Wat opvalt aan de tabellen is dat tussen de kruispunten op de v85 een verschil te zien is
van meer dan 10 km/h. Bij de 50 km/h-kruispunten ligt het kruispunt BOS030 veel lager,
doordat het kruispunt in een stedelijke omgeving ligt. De kruispunten BOS023 en BOS072
zijn veel ruimer opgezet en zijn invalswegen. De snelheid op de doorgaande richting ligt
daardoor duidelijk hoger.
Op de 70 km/h-kruispunten springt kruispunt BOS056 eruit. Het lijkt een reële veronderstelling dat dit wordt verklaard door de aanwezigheid van de snelheids- en roodlichtcamera’s op de hoofdrichting. Op kruispunt BOS060 ligt de v85 boven de wettelijke
snelheid. Het is een kruispunt aan de rand van de stad en ligt direct aan de snelweg.
Bij de 80 km/h-kruispunten ligt alleen de snelheid op TIB133 boven de maximumsnelheid. De vormgeving is hier ruim en de zijrichting rustig, waardoor de hoofdrichting
veel groen heeft en weinig beperkingen heeft voor de snelheid op het doorgaande
verkeer. Bij PRU168 heeft de doorgaande richting één rijstrook, waardoor de snelheid
zakt.
De data van de kruispunten is voor de verschillende maximumsnelheden gewogen
gemiddeld en vervolgens is opnieuw een verdeling bepaald. In figuur 5.7 is de
cumulatieve verdeling weergegeven voor de verschillende maximumsnelheden.

Figuur 5.7: Cumulatieve verdeling snelheden op doorgaande richtingen

5.2.2

Snelheden afslaand verkeer

Van het afslaande verkeer zijn de verschillende kruispunten samengevoegd en is alleen
onderscheid gemaakt tussen links- en rechtsafslaand verkeer. Verondersteld is dat de
toegestane maximumsnelheid geen invloed heeft op de snelheid van het afslaande
verkeer.
De snelheden op de afslaande richtingen zijn, net als op de hoofdrichting, gemeten
tussen de verweg- en koplus. De snelheid op dit deel ligt hoger dan in de bocht zelf.
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In tabel 5.7 zijn de 85%-percentielwaarden van de snelheden op de links- en rechtsafbewegingen weergegeven.
kruispunt
kruis punt

v85 rechtsaf (km/h)

v85 linksaf (km/h)

BOS023

-

40,5

BOS030

-

38,0

BOS072

43,4

44,7

BOS056

44,6

43,6

BOS060

39,1

44,2

TIB043

40,0

47,3

TIB133

52,0

47,9

PRU109

32,3

35,6

PRU168

(64,8)

47,0

45,1

45,2

gewogen gemiddelde

Tabel 5.7: v85 op de onderzochte kruispunten, afslaande richtingen

De 85%-percentielwaarde van de snelheid bedraagt op de rechtsaffers 45,1 km/h. Hierbij
is kruispunt PRU168 buiten beschouwing gelaten, omdat het rechtdoorgaande busverkeer
via de rechtsaffer wordt afgewikkeld. Als gevolg daarvan bedraagt de snelheid daar bijna
65 km/h.
Op de linksaffers bedraagt de gemiddelde 85%-percentielwaarde van de snelheid ruim
45 km/h. De verschillen tussen de kruispunten zijn beperkt (35-48 km/h). Er is nauwelijks
verschil tussen rechts- en linksaf. De snelheid is gemeten tussen de koplus en de eerste
verweglus. Ter hoogte van de stopstreep zal de snelheid lager zijn dan de gemeten
(traject)snelheid door het afremmen van de bocht. Het lijkt een reële veronderstelling
dat op de stopstreep zelf de snelheid naar verwachting niet hoger is dan 40 km/h.
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In figuur 5.8 is de cumulatieve verdeling van de snelheden weergegeven voor de
afslaande richtingen.

Figuur 5.8: Cumulatieve verdeling snelheden op afslaande richtingen

5.2.3

Roodlichtnegatie

Van alle kruispunten is het aandeel dat door geel en rood rijdt, bepaald. In de meting is
de beeldstand bepaald op het moment dat de koplus van een betreffende richting afvalt.
In tabel 5.8 is het resultaat weergegeven. Opvallende waarden zijn de roodlichtpercentages op de kruispunten BOS030 en PRU168 (zijrichtingen). De waarden bevatten waarschijnlijk veel onterechte meldingen4.
Bij sommige richtingen komen situaties met een verschillende geeltijd voor. Voor de
Bossche kruispunten geldt dat de geeltijd op de hoofdrichting verschillende instellingen
heeft gehad. Op de kruispunten TIB043 en PRU168 is de geeltijd op een aantal afslaande
richtingen ingesteld op 4 seconden, terwijl andere richtingen op 3 seconden zijn
ingesteld. Hierdoor komen zowel bij 3 als 4 seconden geel- en roodwaarden voor.
Door de verhoging van de geeltijd op de Bossche kruispunten neemt het aandeel verkeer
dat door rood rijdt af, terwijl het aandeel door geel juist toeneemt. Het totale percentage
van geel en rood samen blijft vergelijkbaar. Dit ligt in de lijn met de eerder gevonden
resultaten dat weggebruikers hun gedrag niet aanpassen als de geeltijd wordt
aangepast.

4

De onterechte meldingen worden veroorzaakt door ruis op de detectie. Dit kan komen doordat verkeer op de naastliggende rijstrook te dicht bij de detectie rijdt, doordat rechtsafslaande
fietsers een detectiemelding geven of doordat verkeer in tegengestelde richting de bocht
dermate scherp neemt dat het over de detectie rijdt. Dit speelt vooral op compacte kruispunten.
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geel (3
k ruispunt

rood (3

geel (4

rood (4

geel (5

rood (5

richting sec. geel) sec, geel) sec. geel) sec. geel) sec. geel) sec. geel)

BOS023
BOS030
BOS056
BOS060
BOS072
PRU109
PRU129
PRU168
TIB043
TIB133

hoofd

7%

4%

9%

2%

-

-

overig

16%

4%

-

-

-

-

hoofd

12%

4%

14%

2%

-

-

overig

16%

12%

-

-

-

-

hoofd

9%

0%

11%

0%

-

-

overig

11%

2%

-

-

-

-

hoofd

9%

3%

9%

1%

11%

0%

overig

13%

2%

-

-

-

-

hoofd

8%

2%

8%

1%

-

-

overig

12%

2%

-

-

-

-

hoofd

-

-

8%

3%

-

-

overig

16%

4%

-

-

-

-

hoofd

-

-

7%

2%

-

-

overig

9%

3%

-

-

-

-

hoofd

-

-

5%

0%

-

-

overig

8%

12%

1%

40%

-

-

hoofd

-

-

9%

0%

-

-

overig

14%

2%

12%

9%

-

-

hoofd

-

-

9%

1%

-

-

overig

11%

2%

-

-

-

-

Tabel 5.8: Percentage geel- en roodrijders, autoverkeer

Door de extra seconde geel op de hoofdrichting halveert het aantal roodlichtmeldingen.
Dit sluit aan bij eerdere onderzoeken van Van der Horst et al. (1985) en Hermans (2014),
waarin ook gevonden werd dat een extra seconde geel tot een sterke reductie van
roodlichtnegatie leidt.

5.3

Bussen (snelheid en roodlichtnegatie)

Op twee kruispunten, BOS072 (50 km/h) en PRU129 (80 km/h), is de data van busverkeer
geanalyseerd. Op beide kruispunten is de analyse gedaan op basis van KAR-detectie. De
afstand waarop de bus zich inmeldt, bedraagt:
■ BOS072 - SG51: 200 meter;
■ PRU129 - SG42: 360 meter;
■ PRU129 - SG43: 360 meter (linksafslaande bus);
■ PRU129 - SG48: 200 meter.
De gemiddelde snelheid van een bus is sterk afhankelijk van de vormgeving van het
kruispunt en de prioriteit die de bus krijgt in de regeling. In figuur 5.9 is de snelheidsverdeling van de bussen op de drie verschillende busstroken weergegeven. Hierbij is
geen onderscheid gemaakt tussen bussen die in één keer kunnen doorrijden en bussen
die nog een tussentijdse stop maken.
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Figuur 5.9: Cumulatieve verdeling snelheden bussen

De 85%-percentielwaarde van de snelheid van de bussen met detectie op circa
200 meter bedraagt 50,8 en 60,9 km/h (respectievelijk PRU129 SG48 en BOS072 SG51),
terwijl de bus die zich op 360 meter inmeldt een 85%-percentielwaarde van 67,2 en 56,3
km/h heeft (respectievelijk PRU129 SG42 en PRU129 SG43). De bus op SG43 slaat linksaf
en heeft logischerwijs een lagere snelheid en door meer conflicterende richtingen een
grotere kans op een stop.

5.3.1
Beeldstand bij uitmelding
In tabel 5.9 zijn de verdelingen naar beeldstand bij uitmelding weergegeven. Een groot
deel van de bussen meldt zich uit, terwijl het wit is. Op BOS072 - SG51 is het aandeel
bussen dat bij uitmelding rood heeft, hoog. Dit betekent niet dat de bus door rood is
gereden. In alle gevallen heeft de uitmelding plaatsgevonden, voordat het licht naar wit
is gegaan. Uit nadere analyse blijkt dat er soms sprake is van overspraak, waardoor het
lijkt dat er een hoge mate van roodlichtnegatie is. Ook komt het frequent voor dat de
bussen over de naastgelegen reguliere rijstrook van SG11 rijden in plaats van over de
busstrook SG51. Duidelijk is dat de metingen voor deze richting niet betrouwbaar zijn.
Op PRU129 - SG42 en PRU129 - SG43 vindt een groot deel van de uitmeldingen tijdens
rood plaats in de periode van 10-13 februari (4 van de geanalyseerde 28 dagen),
respectievelijk 49 en 68%. Deze dagen zijn daarom buiten beschouwing gelaten.
Op het moment dat de uitmelding plaatsvindt voordat het licht naar wit gaat, houdt de
regeling de inmelding vast, zodat het licht daarna alsnog naar wit gaat. Het prioriteitsniveau en het aantal conflicten van de busrichting bepaalt hoe snel de bus wit krijgt.
Daarnaast is het mogelijk dat de bus met het autoverkeer meerijdt. Mogelijk rijdt ook
een deel van de bussen op PRU129 - SG43 mee met het verkeer op de hoofdrichting.
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busrichting

wit

geel

rood

BOS072 - SG51

67,3%

0,0%

32,7%

PRU129 - SG42*

95,8%

2,1%

2,1%

PRU129 - SG43*

87,7%

6,7%

5,6%

2,9%

1,8%

PRU129 - SG48
95,2%
*
Na weglating van periode 10-13 februari 2015.

Tabel 5.9: Verdeling beeldstanden op busstroken bij uitmelding

5.4

Fietsers (snelheid en roodlichtnegatie)

Op kruispunt BOS060 is op beide oversteken gekeken naar de snelheid waarmee fietsers
aankomen. Hierbij is een selectie gemaakt, waarin alleen de fietsers zijn meegenomen
die bij het kruispunt direct kunnen doorfietsen, omdat het merendeel van de fietsers
tussentijds tot stilstand komt. De fietsoversteken op de andere kruispunten zijn buiten
beschouwing gelaten, omdat op geen van de andere kruispunten vrije fietsstroken
liggen.
De snelheid van de fietsers bedraagt rond de 22 km/h (85%-percentiel). Hierbij moet
worden opgemerkt dat het kruispunt aan de rand van de stad ligt, waardoor er waarschijnlijk relatief veel ‘snelle’ fietsers passeren. In figuur 5.10 is de snelheidsverdeling
van de fietsers weergegeven.

Figuur 5.10: Cumulatieve verdeling snelheden doorrijdende fietsers
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5.4.1
Roodlichtnegatie
In tabel 5.10 zijn de roodlichtnegatiepercentages weergegeven. Het aandeel roodlichtnegatie bedraagt ongeveer 9%. Opvallend is dat er nauwelijks fietsers door geel rijden,
wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door het lage aantal fietsers. Vrijwel elke fietser
moet zelf de aanvraag zetten om groen te krijgen, waardoor veel fietsers door groen
rijden. De ongeduldige fietser rijdt in zo’n geval juist door rood.
Het percentage roodlichtnegatie ligt hoog in vergelijking met autoverkeer. Waarschijnlijk
ligt hierbij een relatie met het moeilijker detecteren van (wachtende) fietsers (bijvoorbeeld minder metaal moderne fietsen of na het afvallen van de koplus toch wachten
voorbij de koplus). Desondanks bevestigt dit het vermoeden dat fietsers minder bereid
zijn om te stoppen voor rood en daarmee waarschijnlijk ook geel interpreteren als
doorrijden.
fietsrichting

groen

geel

rood

BOS060 - SG22

90,2%

0,6%

9,2%

BOS060 - SG26

91,1%

0,3%

8,5%

Tabel 5.10: Percentage roodlichtnegatie fiets

5.5

Conclusie

Uit de analyse komt naar voren dat het wijzigen van de geeltijd geen effect heeft op het
gedrag van automobilisten. Uiteraard rijden er wel minder voertuigen door rood als de
geeltijd wordt opgehoogd, maar ten opzichte van startgeel blijft de verdeling van het
moment waarop de geel- en roodrijders de stopstreep passeren, vergelijkbaar. Hierbij
speelt mee dat automobilisten niet op de hoogte zijn van de (rest)duur van de geeltijd.
Het beeld van de data-analyse bevestigt het beeld dat uit de gedragsanalyse naar voren
komt: er zijn ‘stoppers’ en ‘doorrijders’. De keuze die automobilisten maken, is niet
afhankelijk van de ingestelde geeltijd en de geeltijd beïnvloedt het ‘willen’ van de
automobilisten niet. Een langere geeltijd leidt tot een halvering van de roodlichtnegatie.
De afname vindt op de 50 en 70 km/h-kruispunten vooral in de eerste halve seconde van
de toename plaats. De afname van risicorijders met verwijtbaar gedrag (zien op de
verweglus al rood) is sterker dan die van de roodlichtnegatie. De snelheid van de risicorijders blijft echter onverminderd hoog.
De snelheid van het verkeer dat op doorgaande richting kan doorrijden zonder te
stoppen, wijkt af van de toegestane maximumsnelheid. Op een aantal kruispunten ligt
het 85%-percentiel van de snelheid boven de maximumsnelheid, en op een ander deel
van de kruispunten ligt het juist onder de maximumsnelheid. De afwijking tussen de
maximumsnelheid en het 85%-percentiel bedraagt tot 10 km/h, naar boven of naar
beneden. De snelheid is een belangrijke parameter in de berekening van de benodigde
tijd om tot stilstand te komen. Bij grote afwijkingen is het raadzaam het snelheidsregime
te toetsen en indien nodig bij te stellen. Een andere mogelijkheid is het rekenen met de
werkelijke snelheid, in plaats van de maximumsnelheid.
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Ten aanzien van afslaand verkeer wordt geconcludeerd dat er weinig verschil is tussen
rechts- en linksafslaand verkeer. Ook de maximumsnelheid is niet of nauwelijks van
invloed op de snelheid van het afslaande verkeer. De gemeten trajectsnelheid van het
afslaande verkeer bedraagt ongeveer 45 km/h. Ter hoogte van de stopstreep zal de
snelheid lager zijn door het afremmen voor de bocht.
Voor het busverkeer kunnen geen harde conclusies worden getrokken. De snelheid van
het busverkeer hangt sterk af van de mogelijkheid om prioriteit in de regeling te krijgen
en het functioneren van het KAR-systeem. Het grootste deel van de bussen kan in één
keer doorrijden, waardoor de benodigde geeltijd kort kan zijn. De uitzonderingen bepalen
echter de geeltijd; uit de metingen blijkt dat er ook bussen zijn die door geel of rood
rijden. De oorzaak hiervan is niet bekend. Mogelijk rijden deze bussen niet door rood op
de busbaan, maar via de richting voor het autoverkeer.
De uitkomsten van de data-analyse zijn voor fietsers vanwege de moeilijkere detectie
minder zeker. Desondanks is de conclusie dat fietsers een hoog percentage roodlichtnegatie hebben. Dit bevestigt het vermoeden dat fietsers zich minder aantrekken van de
verkeersregeling dan automobilisten. De metingen bevatten weinig geelrijders. Dit wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door het lage aantal fietsers. Elke fietser meldt zichzelf aan en
de kans om mee te rijden met een andere fietser is klein. Aangezien veel fietsers door
rood rijden, is de verwachting dat fietsers die geel zien vaak zullen doorrijden.
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6
Mechanica

De data-analyse in hoofdstuk 5 maakt duidelijk dat de lengte van de geeltijd geen
invloed heeft op het gedrag van mensen (‘willen’ stoppen). Een roodlichtcamera heeft
duidelijk wel effect: er is nauwelijks nog sprake van roodlichtnegatie. Ook wordt duidelijk
dat bij langere geeltijden de roodlichtnegatie sterk afneemt. Deze afname geldt in
sterkere mate voor het aantal risicorijders.
De geeltijd moet voldoende lang zijn om veilig te ‘kunnen’ stoppen. Dit wordt voor een
groot deel verklaard door de mechanica. Dit hoofdstuk gaat hierop in.
De instelling van de geeltijd is deels afhankelijk van menselijke factoren en deels van de
eigenschappen van de auto. De belangrijkste eigenschappen van de auto betreffen de
snelheid en de afremvertraging (hoewel dit eigenlijk ook menselijke factoren zijn).
De belangrijkste menselijke factor is de perceptie-responstijd. Uit de literatuur (hoofdstuk
2) blijkt dat er een, onbekende, correlatie tussen deze factoren bestaat.
In dit hoofdstuk is op basis van de gevonden parameterwaarden uit de literatuur (hoofdstuk 2) en de data-analyse (hoofdstuk 5) een berekening gemaakt van de geeltijden voor
auto-, bus- en fietsverkeer.

6.1

Parameterwaarden

Afremvertraging
Een van de variabelen in de formule voor geeltijden is de afremvertraging. Uit de literatuurstudie is naar voren gekomen dat de wettelijke remvertraging minimaal 3,8 m/s2
bedraagt. In de praktijk wordt dit echter niet gebruikt, maar remmen weggebruikers
liever comfortabel. In Amerika wordt door het ITE (Institute of Transportation engineers)
een afremvertraging van 10 ft/s2 aangeraden, oftewel 3 m/s2, voor het bepalen van
geeltijden. Dit is een afremvertraging die mensen als maximaal comfortabel achten.
Deze waarden zijn ook in de Nederlandse situatie naar voren gekomen (Onderzoek
ontruimingstijden, Goudappel Coffeng, 2013). De 2%-percentielwaarden die in dit
onderzoek naar voren kwamen, lagen tussen 2,5 en 3,0 m/s2. Ook in het TNO-rapport
(1985) wordt een afremvertraging gebruikt tussen de 2,5 en 3 m/s2.
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Aanrijsnelheid
Een andere belangrijke parameter is de aanrijsnelheid. Op wegen wordt vaak niet de
toegestane maximumsnelheid gereden. Uit de data-analyse blijkt dat een deel van het
verkeer bij het zien van geel doorrijdt en met een snelheid hoger dan de maximumsnelheid de stopstreep passeert. De snelheid kan hierbij meer dan 20% boven de
maximumsnelheid liggen. Een ander deel van het verkeer rijdt vanuit een wachtrij af,
waardoor de snelheid juist veel lager ligt tot 50% onder de maximumsnelheid. Op
kruispunt BOS023 zijn trajectsnelheden tussen de eerste verweglus en de koplus
gemeten van soms minder dan 20 km/h, terwijl de maximumsnelheid 50 km/h bedraagt.
De spreiding van de snelheid heeft een sterke invloed op de duur van de geeltijd.
Doordat de snelheid voor een aanzienlijk deel van het verkeer ruim lager ligt dan de
maximumsnelheid, is voor dit deel een lage geeltijd benodigd. Bij overtreding van de
maximumsnelheid, zoals uit de data-analyse naar voren komt bij een deel van de
geelrijders, is een hoge geeltijd nodig. Het faciliteren van te hard rijden door hogere
geeltijden is ongewenst.
De verdeling van de gemeten snelheid is weergegeven in de figuur 6.1 tot en met 6.3
voor het doorgaande verkeer op de verschillende kruispunten op basis van een trajectmeting tussen de eerste verweglus en de koplus op de hoofdrichtingen. Het betreft hier
alle passages tijdens groen, geel en rood van voertuigen die niet tot stilstand komen.

Figuur 6.1: Snelheidsverdeling kruispunten BOS023, BOS030 en BOS072 (50 km/h)
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Figuur 6.2: Snelheidsverdeling kruispunten BOS056, BOS060 en TIB043 (70 km/h)

Figuur 6.3: Snelheidsverdeling kruispunten TIB133, PRU109 en PRU168 (80 km/h)
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In tabel 6.1 zijn de berekende 50%-, 85%- en 95%-percentielwaarden van de snelheid
weergegeven voor de onderzochte kruispunten.
50 km/h

v50 (km/h)

v85 (km/h)

v95 (km/h)
65,0

BOS023

43,9

55,8

BOS030

40,8

49,4

55,7

BOS072

48,6

59,4

66,7

gewogen gemiddelde

43,8

55,9

64,0
v95 (km/h)

70 km/h

v50 (km/h)

v85 (km/h)

BOS056

33,9

58,8

65,7

BOS060

46,2

72,9

86,4

TIB043

35,3

63,8

70,6

gewogen gemiddelde

37,9

66,0

77,2

v50 (km/h)

v85 (km/h)

v95 (km/h)

TIB133

66,9

84,7

95,3

PRU109

50,9

74,6

95,7

PRU168

57,1

72,8

80,4

gewogen gemiddelde

57,1

78,4

91,9

80 km/h

Tabel 6.1: v50, v85 en v95 op de onderzochte kruispunten (trajectsnelheid eerste
verweglus - koplus)

Perceptie-responstijd
De laatste parameter in de formule om geeltijden te berekenen, is de perceptieresponstijd (PRT). Dit is de tijd tussen het op geel gaan van een verkeerslicht en de
manuele respons van de bestuurder op deze verandering. Meestal wordt een PRT aangehouden van 1 seconde. Bij de in het TNO-rapport geldende aanbeveling (1985) wordt
een PRT van 1 seconde bij een afremvertraging van 2,5 m/s2 of een PRT van 1,5 seconde
bij een afremvertraging van 3 m/s2 aangehouden. Uit het stageverslag van Hermans
(2014) komt een minimale PRT van 0,4 seconde en een maximale PRT van 1,3 seconde
naar voren. De minimale waarde is laag in vergelijking met andere literatuur. In tabel 6.2
is een overzicht weergegeven van de range waarbinnen de parameterwaarden vallen.
parameter

laag

midden

hoog

afremvertraging (m/s2)

2,5

2,75

3,0

PRT (s)

0,7

1,0

1,3

Tabel 6.2: Parameterwaarden op basis van literatuur
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Uit de literatuurstudie blijkt dat er, naast de spreiding van de parameterwaarden zelf,
ook een correlatie tussen de snelheid, percentie-responstijd en afremvertraging bestaat.
Een toename in aanrijsnelheid leidt tot een kortere PRT (Gates et al., 2007). Daarnaast
hebben bestuurders met een korte PRT de neiging om comfortabel af te remmen, terwijl
bestuurders met een lange PRT de neiging hebben dit te compenseren met een hogere
afremvertraging (McGee et al., 2012).

6.2

Benodigde geeltijd gemotoriseerd verkeer

De benodigde geeltijd wordt bepaald op basis van de benodigde stopafstand van een
regulier remmend voertuig. De benodigde geeltijd is een functie van de percentieresponstijd, snelheid en afremvertraging. Voor een veilige instelling van de geeltijd,
moet deze voldoende zijn voor het overgrote deel van de weggebruikers.
Omdat niet bekend is hoe de correlatie tussen de parameters is, is een aantal scenario’s
opgesteld:
■ minimale stopafstand: lage snelheid, hoge PRT, hoge remvertraging;
■ maximale stopafstand: hoge snelheid, lage PRT, lage remvertraging;
■ gemiddelde stopafstand: midden-snelheid, PRT en remvertraging.
Door het combineren van de de tabel 6.1 en 6.2 conform vorenstaande scenario’s is de
geeltijd voor de onderzochte kruispunten berekend. In figuur 6.4 is het resultaat weergegeven.

Figuur 6.4: Spreiding geeltijd op basis van de waargenomen snelheden
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De benodigde geeltijd bij de maximale stopafstand is hoog. Het is de vraag of de geeltijd
ingesteld moet worden op het gedrag van weggebruikers die te hard rijden. Bovendien
leidt een lange geeltijd ook tot ongewenst gedrag, doordat het merendeel van de weggebruikers tot stilstand is gekomen maar nog steeds geel ziet, en neemt het risico op
verschillende beslissingen van weggebruikers toe.
De afremvertraging heeft in de formule een aanzienlijke invloed. Om het effect hiervan
inzichtelijk te maken, is de formule voor het bepalen van de geeltijd omgedraaid, waardoor de benodigde afremvertraging de resultante is van de opgegeven geeltijd, snelheid
en PRT (gekozen op 1 seconde).
In figuur 6.5 en tabel 6.3 is het resultaat weergegeven. Gemarkeerd zijn de afremvertragingen voor de geeltijden uit de praktijk en uit het CROW-handboek. Te zien is dat de
benodigde afremvertraging slechts beperkt verandert bij een toenemende geeltijd.
Andersom geredeneerd: de geeltijd verandert sterk bij een kleine wijziging van de
afremvertraging. Duidelijk is dat het bij de in de praktijk toegepaste geeltijden van 3
seconden bij 50 km/h en 4 seconden bij 70 km/h niet mogelijk is om met een comfortabele remvertraging te stoppen (de benodigde remvertraging ligt boven de 3 m/s2).
Bij de geeltijden uit het CROW-handboek is dit wel mogelijk. Voor beide situaties zijn de
benodigde afremvertragingen voor de diverse snelheden niet consistent. Uit de tabel is
af te leiden dat om binnen de bandbreedte van geeltijden een consistente remvertraging
te vinden, deze tussen de 2,8 en de 3,2 /s2 moet liggen.

Figuur 6.5: Benodigde afremvertraging snelheden en geeltijden (PRT = 1 seconde)
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geeltijd

a (v=80 km/h)

a (v=70 km/h)

a (v=60 km/h)

3,0

5,6

4,9

4,2

a (v=50 km/h)
3,5

3,5

4,4

3,9

3,3

2,8

4,0

3,7

3,2

2,8

2,3

4,5

3,2

2,8

2,4

2,0

5,0

2,8

2,4

2,1

1,7

Tabel 6.3: Benodigde afremvertragingen geeltijden en snelheden (PRT = 1 seconde)

6.3

Benodigde geeltijd (brom)fietsers

In de data-analyse is gekeken naar de snelheden van fietsers. Daaruit blijkt dat het 50%-,
85%- en 95%-percentiel van de snelheid respectievelijk 16, 22 en 24 km/h bedraagt.
Wanneer voor de bepaling van de geeltijd dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd
als voor het gemotoriseerde verkeer (zie vorige paragraaf) is de spreiding in de benodigde geeltijd 0,1 seconde (midden 2,1 seconden). Bij de maximumsnelheid van een E-bike
(25 km/h) is de benodigde geeltijd met 2,3 seconden nog 0,1 seconde hoger.
Van bromfietsers zijn geen aparte metingen beschikbaar. De maximale snelheid van een
bromfiets op het fiets-/bromfietspad buiten de bebouwde kom bedraagt 40 km/h (RVV,
1990), grofweg twee keer de snelheid van een fietser. Voor een indicatieve berekening
van de benodigde geeltijd voor bromfietsers zijn de percentielwaarden van de fiets met
2 vermenigvuldigd. De benodigde geeltijd bedraagt dan 2,8 tot 3,3 seconden. Deze berekening gaat voor het 85%- en 95%-percentiel uit van hogere snelheden dan is toegestaan (respectievelijk 44 en 48 km/h). Gezien de praktijksnelheden van bromfietsers
lijken de uitgangspunten reëel. Voor de maximumsnelheid van 40 km/h geldt een geeltijd van 3,0 seconden.
In figuur 6.6 is de spreiding van de geeltijden voor fietsers en bromfietsers weergegeven. De gevonden waarden komen globaal overeen met de aanbevolen CROW-waarden
van 2 en 3 seconden.
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Figuur 6.6: Spreiding geeltijd fietsers (op basis van de waargenomen snelheden) en
bromfietsers (indicatief)

Voorgaande analyse gaat uit van rechtdoorgaande (brom)fietsers. Dit is niet op alle
oversteken mogelijk: er zijn situaties waarin oversteken alleen kort na een haakse bocht
gemaakt kunnen worden. In die gevallen is de snelheid lager. Er zijn geen metingen
bekend van snelheden van (brom)fietsers die een haakse bocht maken. Een maximale
snelheid van 20 km/h voor (brom)fietsers voor deze situaties lijkt plausibel. De bij
20 km/h passende geeltijd is 2,0 seconden.

6.4

Relatie met detectieveld

IVER-detectieveld
In de detectiestandaard van de IVER (2002) is de minimale stopafstand bij 50 km/h
bepaald met een percentie-responstijd van 0,75 seconde, een snelheid van 54 km/h en
een remvertraging van 3,86 m/s2. De grens van de dilemmazone ligt dan op 40 meter.
Het einde van de dilemmazone wordt gevormd door de geeltijd te vermenigvuldigen
met de snelheid. Bij 4 seconden geel en 80 km/h ligt het einde van de dilemmazone op
89 meter.
Het begin van de dilemmazone ligt in deze berekening veel dichter bij de stopstreep dan
wanneer gebruik gemaakt wordt van de in de literatuur gevonden waarden voor de
percentie-responstijd en remvertraging en de correlatie tussen deze parameters. Het is
aannemelijk dat de grens van de dilemmazone 10-15 meter verder ligt, uitgaande van
een hogere percentie-responstijd of een lagere remvertraging.
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De IVER-standaard gaat uit van een geeltijd van 4 seconden bij 80 km/h. Hier is het
detectieveld ook op ingericht met een verweglus op 89 meter. Door de geeltijd bij
80 km/h te verhogen naar 5 seconden, wordt het einde van de dilemmazone volgens de
IVER-definitie hiervan verlegd naar 111 meter. De detectiestandaard heeft een lus
voorzien op 114 meter, ten behoeve van het comfortabel beeindigen van groen (VAG3).
Niet elk kruispunt heeft deze detectielus, waardoor het niet mogelijk is om rekening te
houden met aankomend verkeer.

GOM-detectieveld
Een aantal wegbeheerders maakt gebruik van Groen Op Maat (GOM). In de GOM-detectieconfiguratie is de lange lus, zoals deze in het IVER-detectieveld gehanteerd wordt,
verder van de stopstreep geplaatst en is tussen de koplus en de lange lus een extra
lange lus toegevoegd (Misdom en Van der Burgt, 2009). Door de extra lange lus is het
mogelijk om kortere groentijden te tonen. De hiaattijden zijn variabel om het toenemen
van de snelheid gedurende de groentijd mee te nemen. Doordat de verweglussen op
grotere afstand liggen, worden voertuigen bij een geelsturing op basis van een hiaat
minder in de verleiding gebracht om door te rijden.

Risicozone
Uit het gedragsonderzoek blijkt dat automobilisten de keuze om te stoppen of door te
rijden niet laten afhangen van de duur van het geel. De keuze wordt gemaakt op basis
van andere argumenten. Gewoontegedrag is daarbij waarschijnlijk het belangrijkste
argument: sommige automobilisten zien geel als doorrijden, terwijl anderen altijd zullen
stoppen bij geel, ongeacht of er achteropkomend verkeer is. De dilemmazone, zoals
gehanteerd is bij het IVER-detectieveld, lijkt voor de weggebruiker niet te bestaan.
Het is van belang om het detectieveld te laten aansluiten bij het gedrag van de
weggebruiker, om zo te voorkomen dat weggebruikers in twijfel worden gebracht.
Redenerend vanuit de weggebruiker is een definitie voor de ‘risicozone’ opgesteld die
gebaseerd is op basis van het gedrag van de weggebruiker. De weggebruiker lijkt zijn
keuze vooraf te bepalen en niet op basis van de (resterende) geelduur. De risicozone is
het gebied waarin weggebruikers de keuze maken om te stoppen. Dit gebied is afhankelijk van de snelheid van het voertuig en de geaccepteerde afremvertraging en de
percentie-responstijd van de bestuurder. Per automobilist verschillen deze parameters.

Vergelijking detectievelden met risicozone
Zowel het IVER-detectieveld als het GOM-detectieveld is vergeleken met de risicozone. In
de figuur 6.7 tot en met 6.9 is de vergelijking weergegeven voor respectievelijk 50, 70 en
80 km/h, waarbij in de risicozone de verdeling van de benodigde stopafstand is weergegeven. De stopafstand is bepaald op basis van de waargenomen snelheidsverdeling op
de kruispunten. De gehanteerde percentie-responstijd is 1 seconde en de fremvertraging
3 m/s2. Hoe donkerder de kleur in de risicozone, hoe meer automobilisten deze afstand
nodig hebben om te stoppen.
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Voor de 50 km/h-kruispunten liggen de 50%-, 75%- en 85%-percentielwaarden van de
stopafstand op respectievelijk 37, 48 en 56 meter (zie figuur 6.7). Het IVER-detectieveld
heeft de verweglus op 47 meter liggen en het GOM-detectieveld heeft de nabijgelegen
verweglus op 60 meter liggen. Dit komt overeen met respectievelijk het 74%- en
90%-percentiel. Dit betekent dat respectievelijk 26% en 10% meer afstand nodig is om
te stoppen dan het punt waar de verweglus ligt. Op het moment dat een voertuig zich
nog achter de verweglus bevindt op het moment van geelsturing, kan dit deel dus niet
meer tot stilstand komen, tenzij een hoge afremvertraging wordt geaccepteerd. Het
85%-percentiel van de snelheid bedraagt 56 km/h (15,5 m/s). Bij een geeltijd van
3 seconden is de afgelegde weg dan 46,5 meter waardoor het voertuig dus niet comfortabel kan stoppen, maar ook niet meer door geel kan rijden.
Door de detectie uit te breiden, kunnen deze situaties niet volledig voorkomen worden.
De regeling kan immers ook naar geel gaan als gevolg van maximumgroen of een
prioriteitsingreep. In rustige perioden kan verder weggelegen detectie er echter wel toe
leiden dat een beter moment gekozen kan worden voor geelsturing.

Figuur 6.7: Vergelijking detectievelden en risicozone (50 km/h)

Bij de 70 km/h-kruispunten ligt het 85%-percentiel5 van de stopafstand binnen het detectieveld van zowel IVER als GOM (zie figuur 6.8). De tweede verweglus ligt respectievelijk
op 89 en 95 meter van de stopstreep. Dit komt overeen met de 91%- en 92%-percentielwaarde van de stopafstand.

Figuur 6.8: Vergelijking detectievelden en risicozone (70 km/h)

5

Het 85%-percentiel is bepaald na weglating van de data van kruispunt BOS056, omdat hier de
stopafstand wordt beïnvloed door de aanwezigheid van roodlichtcamera’s.
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Bij 80 km/h-kruispunten ligt de tweede verweglus in het IVER-detectieveld op 89 meter.
De derde verweglus in het IVER-detectieveld die bedoeld is voor comfortgroen, ligt op
114 meter en kan eventueel gebruikt worden om op te verlengen. In het GOM-detectieveld ligt de tweede verweglus op 115 meter (zie figuur 6.9). De 85%-percentielwaarde
van de stopafstand bedraagt 101 meter, waardoor het IVER-detectieveld te kort is,
wanneer niet verlengd wordt op de derde verweglus. De stopafstand van 89 meter
(tweede verweglus IVER-detectieveld) en 115 meter (tweede verweglus GOM-detectieveld) komt overeen met respectievelijk de 77%- en 91%-percentielwaarde van de
stopafstand.

Figuur 6.9: Vergelijking detectievelden en risicozone (80 km/h)

6.5

Relatie ontruimingstijden

Een van de discussies rondom de keuze voor de instelling van de geeltijd betreft de
vraag hoe onveilig het is om door de eerste seconde rood te rijden. Hier raakt de geeltijd
de manier waarop de ontruimingstijd wordt berekend.

6.5.1

Theorie

De ontruimingstijd wordt gedefinieerd als de tijd tussen het afrijden van de ene richting
en het oprijden van de volgende richting. Het referentiepunt hiervoor is het conflictpunt
waar de voertuigen elkaar zouden raken.
Om een botsing tussen twee voertuigen te voorkomen, moet de tijd die de afrijder nodig
heeft om het conflictpunt te passeren na startrood, groter zijn dan de tijd die de oprijder
nodig heeft na de ontruimingstijd + oprijtijd. Als de afrijder door rood rijdt, moet deze tijd
van de afrijtijd afgehaald worden om de veiligheid te kunnen garanderen.

ݐ − ݐௗ ≥ ݐ௧௨ + ݐ
ݐ − ݐௗ ≥ ൫ݐ,ௗ − ݐ,ௗ ൯ + ݐ
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Als de berekende op- en afrijtijden gelijk zijn aan de werkelijke op- en afrijtijden, dan
volgt hieruit dat de tijd om ‘veilig’ door rood te rijden kleiner of gelijk aan 0 moet zijn.

ݐ − ݐௗ ≥ ݐ,ௗ
−ݐௗ ≥ 0
ݐௗ ≤ 0
Als het werkelijke gedrag op het kruispunt gelijk is aan het berekende gedrag kan
gesteld worden dat er geen situatie bestaat waarin ‘veilig’ door rood gereden kan
worden. Hier geldt alleen de uitzondering bij negatieve ontruimingstijden (taf < top). In dit
geval wordt de ontruimingstijd ingesteld op 0 (CROW, Richtlijn ontruimingstijden
verkeersregelinstallaties 2013, Publicatie 321). De ‘veilige’ tijd om door rood te rijden,
bedraagt dan het verschil tussen top en taf.

6.5.2

Praktijk

In de praktijk kan de op- en afrijtijd afwijken van de berekende waarde. Voor het
oprijden wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een voertuig dat nog niet helemaal tot
stilstand is gekomen om vervolgens weer op te trekken als het groen wordt. Vaak zal
een voertuig echter vanuit stilstand optrekken, waardoor de oprijtijd toeneemt
(top > top, berekend). Het verschil tussen de werkelijke en de berekende oprijtijd leidt ertoe
dat er een gat valt tussen de afrijder en de oprijder, waardoor de afrijder in die situaties
‘veilig’ door rood kan rijden.
Ook bij het afrijden geldt dat de berekende tijd kan afwijken van de werkelijk tijd,
bijvoorbeeld doordat het voertuig veel harder rijdt. Uit de data blijkt dat in de eerste
seconde rood voertuigen vaak een hogere snelheid hebben (BOS023 richting 05 rond
15 m/s), terwijl de richtlijn ontruimingstijden 12 m/s als defaultwaarde bij 50 km/h
aangeeft. Ook door dit verschil kan de afrijder ‘veilig’ door rood rijden.

6.5.3
Rekenvoorbeelden
Voorbeeld 1: Optrekken vanuit stilstand
In tabel 6.4 is een voorbeeld gegeven van een fictieve situatie, waarin de ontruimingstijd
is berekend conform de richtlijn ontruimingstijden. Uit de berekening volgt een benodigde ontruimingstijd van 1,0 seconde.
Als in de praktijk het optrekkende voertuig uit stilstand optrekt en het afrijdende voertuig
conform de richtlijn afrijdt, dan komt de berekende ontruimingstijd uit op -0,05 seconde
(tabel 6.5). Dit betreft dus een situatie met een wachtend voertuig.

afstand

oprijden

afrijden

15

35
6

m

14

12

m/s

lengte vtg
snelheid

m

aop

2,5

m/s2

aaf

2,5

m/s2

T

2,45

tontruiming

0,97

3,42

s

Tabel 6.4: Rekenvoorbeeld conform richtlijn ontruimingstijden, regulier
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afstand

oprijden

afrijden

15

35

lengte vtg
snelheid

14

m

6

m

12

m/s

aop

2,5

m/s2

aaf

0

m/s2

T

3,46

tontruiming

3,42

s

-0,05

Tabel 6.5: Rekenvoorbeeld 1, conform de richtlijn ontruimingstijden, aangepaste
parameterwaarden (afwijkend oprijgedrag)

Het verschil in de berekende en benodigde ontruimingstijd bedraagt (in dit voorbeeld)
dus 1,0 seconde wat door de afrijder als ‘veilig’ door rood rijden kan worden benut.
In de richtlijn ontruimingstijden wordt aangegeven dat bij toepassing van de richtlijn
moet worden gekeken naar de locatiespecifieke omstandigheden en waar nodig de
parameterwaarden aanpassen. De richtlijn geeft aan dat het voldoet voor 99% van de
gevallen. Hierdoor zijn dus altijd situaties denkbaar, zoals vorenstaand voorbeeld, waarin
de benodigde ontruimingstijd veel minder is dan de berekende ontruimingstijd en er
ruimte is voor de afrijder om ‘veilig’ door rood te rijden.

Voorbeeld 2: Langzaam afrijden
In de situatie dat het oprijdende voertuig precies conform de richtlijn oprijdt, maar het
afrijdende voertuig niet de snelheid haalt waarvan in de richtlijn wordt uitgegaan,
bestaat de kans op een gevaarlijke situatie.
Uitgaande dat alleen de afrijsnelheid lager ligt (10 m/s)6, komt de benodigde ontruimingstijd op 1,65 seconde uit (tabel 6.6), wat 0,7 seconde boven de berekende ontruimingstijd ligt. Het is daarmee zelfs onveilig om door de laatste halve seconde geel te
rijden.

afstand

oprijden

afrijden

15

35

lengte vtg
snelheid

14

m

6

m

10

m/s

aop

2,5

m/s2

aaf

2,5

m/s2

T

2,45

tontruiming

1,65

4,10

s

Tabel 6.6: Rekenvoorbeeld 2, conform de richtlijn ontruimingstijden, aangepaste
parameterwaarden (afwijkend afrijgedrag)

6

Circa 30% van de weggebruikers rijdt een dergelijke snelheid, bij kruispunten met een
snelheid van 50 km/h. Zie hiervoor hoofdstuk 5 (data-analyse).
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6.6

Conclusies

Om veilig te kunnen stoppen, moeten parameterwaarden gekozen worden die aansluiten
bij het gedrag van het grootste deel van de weggebruikers. De in Canada en de USA
toegepaste geeltijden (50 km/h: 3,3 seconden, 70 km/h: 4,2 seconden en 80 km/h
4,6 seconden) maken een comfortabele stop mogelijk. Dit geldt ook voor het opgestelde
midden-scenario dat rekening houdt met de toegestane maximumsnelheid, een afremvertraging van 2,8 m/s2 en een PRT van 1 seconde. Dit scenario leidt tot geeltijden van
3,5 seconden bij 50 km/h, 4,5 seconden bij 70 km/h en 5,0 seconden bij 80 km/h.
Wanneer rekening wordt gehouden met de 85%-percentielwaarden kunnen hogere
geeltijden nodig zijn (voor de onderzochte kruispunten tot 0,5 seconde hoger). Het
faciliteren van ongewenst gedrag (te hard rijden) is ongewenst, tenzij het snelheidsregime niet correct is, gezien de inrichting van de weg.
De detectiestandaard van de IVER sluit beperkt aan op de berekende dilemmazone. Het
begin van de dilemmazone ligt in de detectiestandaard dichter bij de stopstreep dan
wanneer rekening wordt gehouden met in literatuur gevonden waarden. Daarnaast gaat
de IVER-detectiestandaard uit van 3 seconden geel bij 50 km/h en 4 seconden geel bij 80
km/h.
De dilemmazone, zoals in de detectiestandaard van IVER wordt gehanteerd, sluit niet aan
bij het gedrag van weggebruikers. Nu wordt de dilemmazone gedefinieerd op basis van
rationeel gedrag van weggebruikers, maar uit het gedragsonderzoek blijkt dat weggebruikers gewoontegedrag vertonen en geen aangepast gedrag vertonen bij aangepaste
geeltijden. Dit gegeven leidt tot een risicozone, waaruit duidelijk wordt dat de IVERverwegdetectie voor 50 km/h verder weg moet liggen (op ongeveer 56 meter). Voor 80
km/h moet ook de comfortlus voor verlengen worden gebruikt. Het GOM-detectieveld
voldoet zowel voor 50, 70 als 80 km/h.
Tot slot is gekeken naar de relatie tussen geel- en ontruimingstijden. Theoretisch gezien
bestaat er geen veilig moment om door rood te rijden. De ontruimingstijd is dusdanig dat
de oprijder veilig achter de afrijder aankomt, zonder dat er tijd verloren gaat. In de praktijk zijn echter voorbeelden te bedenken waarin er tussen het af- en oprijden een hiaat
valt, wat door de afrijder benut zou kunnen worden tijdens de eerste seconde rood.
Andersom is het ook mogelijk dat juist de afrijder langzamer rijdt dan waarvan in de
berekende ontruimingstijd wordt uitgegaan. In een dergelijk geval kunnen onveilige
situaties ontstaan.
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7
Conclusies en
aanbevelingen

De conclusies op basis van uitkomsten van de drie pijlers van het onderzoek (psychologie, VRI-data en mechanica) zijn opgenomen in paragraaf 7.1. In paragraaf 7.2 zijn de
aanbevelingen van het onderzoek naar de geeltijden opgenomen. De onderzoeksvragen
als zodanig zijn beantwoord in bijlage 3.

7.1

Conclusies

Juridisch is de betekenis van geel stoppen, tenzij dit redelijkerwijs niet meer mogelijk is.
Bij het zich aan de rijtaak houden door bestuurders is dit samen met de toegestane
maximumsnelheid een belangrijk uitgangspunt.
Uit de expertinterviews en het gedragsonderzoek komt naar voren dat er tijdens geel
‘stoppers’ en ‘doorrijders’ zijn. Uit de expertinterviews komt naar voren dat de boodschap
van geel duidelijk moet zijn. Te lange geeltijden worden als onduidelijk gezien en
kunnen zwakkere weggebruikers in twijfel brengen. Te lange geeltijden tasten de
geloofwaardigheid, efficiëntie en acceptatie van de verkeersregeling aan (en daarmee
indirect de verkeersveiligheid). De gedragsanalyse geeft geen reden voor de gedachte
dat de in de praktijk toegepaste geeltijden onveilige situaties veroorzaken. Wel is
duidelijk geworden dat de geeltijd dusdanig moet zijn dat weggebruikers veilig en
comfortabel moeten kunnen stoppen.
Uit de data-analyse komt naar voren dat bestuurders zich niet bewust zijn van de duur
van het geel: hun gedrag bij geel is gelijk bij verschillende geeltijden. Een langere
geeltijd leidt daardoor naar verwachting niet of nauwelijks tot meer kop-staartongevallen.
De bandbreedte van in diverse landen toegepaste geeltijden is beperkt tot 1 seconde. De
Nederlandse praktijk (3 seconden bij 50 km/h, 4 seconden bij 70 en 80 km/h) is in deze
bandbreedte de ondergrens en het CROW-advies (4 seconden bij 50 km/h, 5 seconden bij
70 en 80 km/h) de bovengrens. Eerdere onderzoeken en de uitgevoerde data-analyse
laten zien dat bij 1 seconde langer geel (CROW-advies ten opzichte van de Nederlandse
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praktijk) de roodlichtnegatie halveert, maar dat dit niet tot minder ongevallen als gevolg
van roodlichtnegatie leidt.
Uit de data-analyse komt naar voren dat er binnen het aandeel roodlichtrijders een groep
risicorijders is. Deze zien op de verweglus al rood en rijden toch nog door. Hier is sprake
van niet willen stoppen. Bij langer geel neemt het aantal risicorijders sterker af dan de
gemiddelde afname van de roodlichtnegatie. Ook komt naar voren dat bij de onderzochte
50 en 70 km/h-kruispunten de afname in de eerste halve seconde ongeveer twee keer
zo sterk is als in de tweede halve seconde. Voor de 80 km/h-kruispunten is deze afname
voor de eerste en tweede halve seconde meer gelijkwaardig.
Voor het kunnen stoppen is de mechanica van belang. Parameters hierbij zijn de
percentie-responstijd, remvertraging en snelheid. Voor de percentie-responstijd komt uit
het onderzoek een waarde van 1,0 seconde naar voren. Voor de remvertraging is als
uitgangspunt gekozen dat deze comfortabel en consistent moet zijn. Voor de resulterende geeltijden is als uitgangspunt gekozen dat deze binnen de bandbreedte van de
toegepaste geeltijden moeten vallen. Uitgaande van deze uitgangspunten moet de
afremvertraging binnen een range van 2,8 tot 3,0 m/s2 vallen. Voor de snelheid kan
worden uitgegaan van de maximumsnelheid, tenzij de gereden snelheid hier sterk van
afwijkt. De overweging is dan het snelheidsregime aan te passen of uit te gaan van de
85%-percentielwaarde. Als wordt uitgegaan van deze waarden zijn de geeltijden gelijk
aan die in Canada en de USA (50 km/h: 3,3 seconden, 70 km/h: 4,2 seconden en
80 km/h 4,6 seconden). Uit deze waarden blijkt dat de in de huidige Nederlandse praktijk
toegepaste geeltijden aan de lage kant zijn.
Ondanks dat met de hiervoor genoemde waarden het kunnen stoppen is gewaarborgd,
komt uit de data-analyse naar voren dat bij 50 en 70 km/h er in de eerste halve seconde
toename van de geeltijd een relatief grote afname van de roodlichtnegatie is. Voor
80 km/h-kruispunten is de afname in de tweede halve seconde bijna net zo groot als in
de eerste halve seconde. Wanneer wordt uitgegaan van een afremvertraging van
2,8 m/s2 komen de geeltijden naar voren die hiermee corresponderen (50 km/h:
3,5 seconden, 70 km/h: 4,5 seconden en 80 km/h 5,0 seconden). De tweede halve
seconde toename bij 50 en 70 km/h is minder effectief en kan leiden tot te lange geeltijden met negatieve gevolgen voor geloofwaardigheid, efficiëntie en acceptatie van de
verkeersregeling (en daarmee indirect de verkeersveiligheid).
Voor bussen is het lastig een uitspraak te doen over de roodlichtnegatie. De metingen
hebben een beperkte betrouwbaarheid. Voor bussen op eigen infrastructuur zonder
medegebruik geldt dat voor bussen met een goed functionerend selectief detectiesysteem een korte geeltijd volstaat. Bij bussen zonder (goed functionerende) selectieve
detectie, bij medegebruik van businfrastructuur of in gemengd verkeer gelden dezelfde
tijden als voor het overige gemotoriseerde verkeer.
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Uit de expertinterviews en de data-analyse komt voor (brom)fietsers een hogere roodlichtnegatie naar voren dan voor gemotoriseerd verkeer. (Brom)fietsers hebben een
lagere bereidheid om te willen stoppen voor geel (of rood). Ondanks dat voor E-bikes en
te snel rijdende bromfietsen iets hogere geeltijden naar voren komen dan het CROWadvies aangeeft, is er geen reden om dit advies aan te passen. Wel is voor oversteken
die direct na een haakse bocht liggen en alleen via deze bocht kunnen worden bereikt,
een geeltijd van 2,0 seconden voldoende.
Om inzicht te krijgen in de veiligheidsgevolgen van het door de eerste seconde rood
rijden, is een analyse uitgevoerd om inzicht te krijgen of het in deze seconde veilig is om
door rood te rijden. Hieruit komt naar voren dat niet veilig door rood kan worden
gereden. Op basis hiervan lijkt handhaving van roodlichtnegatie in de eerste seconde
rood de verkeersveiligheid ten goede te komen.
In een voertuigafhankelijke verkeersregeling wordt - indien mogelijk binnen randvoorwaarden als maximumtijden en prioriteitsmaatregelen - gezocht naar een gunstig
moment om het groen te beëindigen. Het aanwezige detectieveld is hierbij belangrijk.
Er is een risicozone gedefinieerd, waarin niet veilig kan worden gestopt. Hieruit komt
naar voren dat in het IVER-detectieveld voor 50 km/h de verweglus te dichtbij ligt. In het
IVER-detectieveld voor 80 km/h moet de comfortlus ook worden gebruikt als verlenglus.
De GOM-detectievelden dekken de risicozone goed af.

7.2

Aanbevelingen

Geeltijden
De aanbeveling op basis van het uitgevoerde onderzoek is om geeltijden voor gemotoriseerd verkeer te berekenen op basis van de volgende uitgangspunten:
■ comfortabele remvertraging: 2,8 m/s2;
■ voor rechtdoorgaande richtingen de maximale toegestane snelheid voor motorvoertuigen, voor afslaande richtingen 40 km/h, tenzij:
- de gereden snelheid sterk afwijkt van de toegestane maximumsnelheid, in dat
geval is het nodig om het snelheidsregime aan te passen of om uit te gaan van de
85%-percentielwaarde;
■ percentie-responstijd: 1,0 seconde.
Voor (brom)fietsers en bussen kan worden uitgegaan van de huidige CROW-aanbevelingen hiervoor, aangevuld met een opmerking over situaties waarin niet de maximale
snelheid kan worden gereden (bijvoorbeeld een oversteek direct na een haakse bocht).
De richtlijn voor geeltijden die zo ontstaat, is opgenomen in tabel 7.1.
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snelheid (maximum of bij afwijkende
rijsnelheid 85%85% -percentielwaarde)
geeltijden in seconden

80 km/h

70 km/h

60 km/h
km /h

50 km/h

gemotoriseerde verkeer rechtdoor

5,0

4,5

4,0

3,5

afslaand gemotoriseerd verkeer

3,0

3,0

3,0

3,0

fietspaden f ietsiets-/bromfietspaden
/bromfiets paden
(brom)fiets oversteek rechtdoor

2,0

3,0

(brom)fiets oversteek maximaal 20 km/h

2,0

2,0

bussen
eigen infrastructuur, selectieve detectie
gemengd verkeer, medegebruik, geen selectieve

2,0
conform gemotoriseerd verkeer

detectie

Tabel 7.1: Aanbeveling geeltijden (waarden in seconden)

Detectieveld
Het huidige IVER-detectieveld is te beperkt om een gunstig moment te kunnen kiezen
voor het moment van geelsturing. Het GOM-detectieveld is uitgebreider en voldoet hier
goed aan. Het benodigde detectiegebied bij 50, 70 en 80 km/h dient minimaal door te
lopen tot de 85%-percentielwaarde van de benodigde stopafstand. Deze afstand
bedraagt respectievelijk 48, 87 en 110 meter, uitgaande van de toegestane maximumsnelheid, een percentie-responstijd van 1 seconde en een afremvertraging van 2,8 m/s.

Vervolgonderzoek
Uit het onderzoek naar geeltijden komt naar voren dat variabele geeltijden in sommige
situaties een optie kunnen zijn om de verkeersafwikkeling en geloofwaardigheid te
verbeteren. Ondanks dat dit niet binnen de scope van dit onderzoek viel, kan het interessant zijn hiernaar vervolgonderzoek te doen. Hetzelfde geldt voor de IVER- en GOMstandaarden voor het detectieveld. Dit in relatie tot de gevonden risicozones en in relatie
tot de mogelijkheden voor variabel geel.
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Bijlage 1
Toelichting op de
kruispunten

Kruispunten gemeente ’s’s-Hertogenbosch
■ kruispunt BOS023: Gestelseweg - Pettelaarseweg:
- maximumsnelheid 50 km/h,
- invalsweg, vanuit het zuiden,
- geeltijd hoofdrichting zowel 3 als 4 seconden;
■ kruispunt BOS030: Hekellaan - Van Veldekekade:
- maximumsnelheid 50 km/h,
- kruispunt in stedelijke omgeving,
- langzaam verkeer op een aantal richtingen gecombineerd met autoverkeer,
- geeltijd hoofdrichting zowel 3 als 4 seconden;
■ kruispunt BOS056: Vlijmenseweg - Oude Vlijmenseweg:
- maximumsnelheid 70 km/h,
- roodlichtcamera,
- Randweg ’s-Hertogenbosch,
- geeltijd hoofdrichting zowel 4 als 5 seconden;
■ kruispunt BOS060: Vlijmenseweg - Helftheuvelweg:
- maximumsnelheid 70 km/h,
- invalsweg, vanuit het noordwesten,
- Randweg ‘s-Hertogenbosch,
- geeltijd hoofdrichting zowel 3, 4 als 5 seconden;
■ kruispunt BOS072: Hambakenweg - Treurenburg:
- maximumsnelheid 50 km/h,
- invalsweg, vanuit het noorden,
- busstrook op de noordtak,
- geeltijd hoofdrichting zowel 3 als 4 seconden.
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Per geeltijdinstelling is vier weken aan data beschikbaar.

Figuur B1.1: Kruispunten gemeente ‘s-Hertogenbosch
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Kruispunten provincie Utrecht
■ kruispunt PRU109: Weg naar de Poort (N210) - op-/afrit A2 (Nieuwegein):
- maximumsnelheid 80 km/h,
- invalsweg vanaf A2 richting Nieuwegein,
- geeltijd hoofdrichting 4 seconden;
■ kruispunt PRU129: N237 Utrechtseweg - Soestdijkseweg-zuid:
- maximumsnelheid 80 km/h,
- alleen gebruikt voor busanalyse, omdat er geen aparte verweglussen beschikbaar
zijn op autorichtingen;
■ kruispunt PRU168: Biltsestraatweg - Archimedeslaan (Utrecht):
- maximumsnelheid 80 km/h,
- stedelijke omgeving,
- geeltijd hoofdrichting 4 seconden.
Voor beide kruispunten is vier weken aan data beschikbaar.

Figuur B1.2: Kruispunten provincie Utrecht
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Kruispunten gemeente Tilburg
■ kruispunt TIB043: Baroniebaan - Stroomlaan:
- maximumsnelheid 70 km/h,
- geeltijd hoofdrichting 4 seconden.
■ kruispunt TIB133: Burgemeester Letschertweg - Middeldijkdreef:
- maximumsnelheid 80 km/h,
- Randweg ten westen van Tilburg,
- geeltijd hoofdrichting 4 seconden.
Voor beide kruispunten is vier weken aan data beschikbaar.

Figuur B1.3: Kruispunten gemeente Tilburg
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Bijlage 2
Toelichting op de
scripts

Voor het bepalen van de snelheid van voertuigen is een script ontwikkeld, waarin de
passages op de koplussen gematched worden met de passages op de eerste verweglus.

Bepalen snelheden
Voor het matchen zijn de volgende stappen doorlopen:
■ Het afvallen van de verweglus is de beginstap, waarbij het tijdstip, de beeldstand en
de lopende duur van de beeldstand worden vastgelegd.
■ Vervolgens wordt gezocht naar het opkomen van de koplus, rekening houdend met
een correctiefactor:
- Indien een afwijking ontstaat, doordat er meer of minder koplustellingen zijn dan
verweglustellingen, wordt hiervoor gecorrigeerd. Hoewel niet langer met zekerheid
kan worden gezegd of de passages op de verweg- en koplus bij elkaar horen, is
gekozen om de gegevens wel mee te nemen.
- Indien sprake is van een afwijking, wordt opnieuw gezocht naar het opkomen van
de koplus.
■ Het moment van het opkomen van de koplus wordt vastgelegd, samen met de beeldstand en de lopende duur van de beeldstand.
■ Na het opkomen van de koplus wordt gezocht naar het afvallen van de koplus. Van dit
event worden eveneens het tijdstip, beeldstand en de lopende duur van de beeldstand vastgelegd.
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Onderscheid stoppend en doorgaand verkeer
Voor het bepalen of verkeer doorrijdt of tot stilstand komt, is gekeken naar de beeldstand tijdens het afvallen van de verweglus en het opkomen en afvallen van de koplus:
■ De doorrijders zijn de voertuigen waarbij de beeldstanden bij het afvallen van de
verweglus en bij het opkomen en afvallen van de koplus elkaar ‘logisch’ opvolgen.
Dat wil zeggen dat groen gevolgd wordt door groen, geel en/of rood, dat geel
gevolgd wordt door geel en/of rood.
■ Stoppende voertuigen zijn voertuigen waarbij geen sprake is van een patroon
groen-geel-rood, maar van een afwijkend patroon, zoals geel-rood-groen.
■ De patronen rood-rood-geel en rood-rood-rood zijn buiten beschouwing gelaten.
Daarnaast is gefilterd op snelheid: meer dan 10 km/h en minder dan 40 km/h boven de
maximumsnelheid (bijvoorbeeld 90 km/h bij 50 km/h).

Aantallen metingen
Het aantal overgebleven metingen op de doorgaande richtingen bedraagt, op basis van
negen kruispunten, circa 3,7 miljoen. Voor de filtering waren er ongeveer 9,2 miljoen
metingen.
De analyse op de afslaande richtingen is gebaseerd op minder metingen. Voor de
filtering bedroeg het aantal metingen rechtsaf circa 1,6 miljoen en linksaf 1,4 miljoen.
Na de filtering zijn voor de analyse van de rechtsafbeweging circa 625.000 metingen
gebruikt en van de linksafbeweging circa 236.000 metingen.
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Bijlage 3
Beantwoording
onderzoeksvragen

Onderzoeksvraag 1:

Welke facetten hebben invloed op de duur van de geeltijd, ervan uitgaande dat een
bestuurder voldoet aan zijn verkeerstaak?
De voornaamste parameters die van invloed zijn op de duur van de geeltijd, zijn de
aanrijsnelheid, de perceptieresponstijd en de afremvertraging. Deze komen zowel uit de
literatuur, de expertinterviews als uit het veldonderzoek naar voren. Aanvullend hierop is
een aantal omgevingsfactoren van belang: geloofwaardigheid, type en gemoedstoestand
van de weggebruiker, complexiteit van het kruispunt of drukte op het kruispunt. Deze
parameters hebben invloed op de gewenste geeltijd, maar zijn locatie- en tijdsafhankelijk. Hierdoor is het niet mogelijk dit te kwantificeren en de geeltijd hierop aan te passen.
Onderzoeksvraag 2:

Wat is het verschil in de benodigde duur van het geel, uitgaande van een goed functionerend IVER-detectieveld, of gelijkwaardig (GOM) bij beëindiging van de groenfase voor
het bereiken van maxgroen, versus het beëindigen van de groenfase met mogelijk
meerdere voertuigen in de dilemmazone, en hoe groot is de dilemmazone precies?
De benodigde geeltijd is sterk afhankelijk van de kenmerken van de weggebruiker. Een
weggebruiker met een trage reactie en een hoge snelheid heeft immers veel geeltijd
nodig om veilig weg te komen en iemand met een snelle reactie en lage snelheid staat
snel stil. Het gevolg hiervan is dat de ‘ideale’ geeltijd een geeltijd is met een grote
spreiding. Richting de praktijk is het wenselijk om gebruik te maken van één ‘geeltijd’.
Voor het bepalen van de gemiddelde geeltijd kan gebruik gemaakt worden van de
toegestane maximumsnelheid of bij afwijkende situaties de 85%-percentielwaarde van
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de snelheid, een comfortabele afremvertraging van 2,8 m/s2 en een gemiddelde
percentie-responstijd van 1 seconde.
In het onderzoek is gevonden dat het gedrag van weggebruikers niet afhankelijk is van
de geeltijd. De algemeen gebruikte definitie van de dilemmazone is hiervan wel afhankelijk. Om deze reden is in het onderzoek een risicozone gedefinieerd die tussen de
15%- en 85%-percentielwaarde voor de benodigde stopafstand ligt. Het blijkt dat de
risicozone voor 50 km/h op een grotere afstand van de stopstreep ligt dan de verweglus
van het IVER-detectieveld. Voor 80 km/h moet de comfortlus ook als verlenglus worden
gebruikt. Het GOM-detectieveld is uitgebreider en dekt de risicozones goed af.
Er is geen verschil in de benodigde geeltijd bij het beëindigen van het groen op basis van
het detectieveld of op basis van het bereiken van de maximumgroentijd. Bij het beëindigen van het groen op basis van het detectieveld kan een voertuig kan zich op de rand
van het detectieveld bevinden en is daardoor de normale geeltijd nodig als de keuze
voor ‘doorrijden’ wordt gemaakt. Bij het beëindigen van het groen op basis van het
bereiken van de maximumgroentijd geldt hetzelfde. Alleen bij een detectieveld groter
dan de risicozone kan de benodigde geeltijd om het laatste voertuig veilig te laten
passeren, korter zijn. Hiervoor moeten dan wel de positie en de snelheid van het laatste
voertuig en het voertuig achter de risicozone met zekerheid bekend zijn.
Onderzoeksvraag 3:

Gelet op de eerste twee onderzoeksvragen, wat is dan de aan te bevelen geeltijd bij een
maximumsnelheid van 50, 70 en bij 80 km/h, en wat zijn de verschillen hierin bij
rechtdoorgaand verkeer versus afslaand verkeer?
De aan te bevelen geeltijden bij de verschillende snelheden en verkeersbewegingen
voor gemotoriseerd verkeer zijn opgenomen in tabel B3.1. Aanvullend op de tabel geldt
dat, als de gereden snelheid sterk afwijkt van de maximumsnelheid, overwogen moet
worden het snelheidsregime aan te passen of uit te gaan van de 85%-percentielwaarde
voor de snelheid.
geeltijden in seconden

80 km/h

v=70 km/h

v=60 km/h

v=50 km/h

gemotoriseerde verkeer rechtdoor

5,0

4,5

4,0

3,5

afslaand gemotoriseerd verkeer

3,0

3,0

3,0

3,0

Tabel B3.1: Aanbeveling geeltijden gemotoriseerd verkeer (waarden in seconden)
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Onderzoeksvraag 4:

Aan welke randvoorwaarden moet een verkeersregelinstallatie voldoen om de bij onderzoeksvraag 3 tot uiting gekomen geeltijden te mogen hanteren?
De verwachting is dat de aanbevelingen voor geeltijden bij alle verkeersregelinstallaties
in Nederland toegepast kunnen worden. Aandachtspunt is de instelbaarheid van de geeltijd op tienden van seconden. Het is mogelijk dat er nog oude verkeersregelinstallaties
bestaan, waarin dat niet mogelijk is.
Aanvullend op het voorgaande zijn randvoorwaarden aan een verkeersregeling te stellen
die de kans op conflicten tussen ‘doorrijders’ en ‘stoppers’ verminderen. Denk hierbij aan
een geschikt detectieveld (GOM of IVER aangepast op basis van de in dit onderzoek
gevonden risicozones) en het toepassen van afkapgarantietijden bij ingrepen in de regeling om ongeloofwaardig kort groen te voorkomen.
Onderzoeksvraag 5:

5a. Is roodlichtnegatie bij toepassing van de gevonden geeltijden bij onderzoeksvraag 3
in de praktijk voldoende te handhaven, of zijn deze dusdanig scherp dat deze veelvuldig
tot bezwaar en beroep zullen gaan leiden?
De in de Nederlandse praktijk toegepaste geeltijden zijn aan de korte kant. De aanbevolen waarden liggen 0,5 tot 1,0 seconde hoger dan de huidige praktijkwaarden. Deze
waarden zijn gebaseerd op het comfortabel kunnen stoppen. De data-analyse voor het
kruispunt met een roodlichtcamera BOS056 laat zien dat bestuurders bij aanwezigheid
van een camera meer bereid zijn om te stoppen dan bij andere kruispunten, dit ondanks
de relatief korte geeltijd. De roodlichtnegatie bij dit onderzochte kruispunt neemt door de
voorgestelde verhoging van 4 naar 4,5 seconden geel af van 5 naar 2% (dit betreft de
metingen tussen 2 en 7 seconden na startgeel). Bij een toename naar 5 seconden geel
neemt de roodlichtnegatie af met nog 1%. De verwachting is dat de aanbevolen geeltijden in de praktijk voldoende te handhaven zijn en niet tot veelvuldig bezwaar en
beroep zullen gaan leiden.

5b. Is het verstandig te handhaven op door rood rijden bij de eerste seconde rood of pas
bij de tweede seconde rood in relatie tot de verkeersonveiligheid (worden ongevallen
veroorzaakt bij het door de eerste seconde door rood rijden of pas bij meerdere
seconden door rood rijden?)
De politie heeft in het expertinterview aangegeven dat ernstige ongevallen over het
algemeen worden veroorzaakt door het na meerdere seconden door rood rijden. Het
onderzoek laat zien dat ook bij in de eerste seconde door rood rijden onveilige situaties
kunnen ontstaan. Dat deze onveilige situaties niet direct tot een (ernstig) ongeval leiden,
is een reden om hierop niet te handhaven.
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Onderzoeksvraag 6:

6a. Welke geeltijden passen bij fietsers en bromfietsers, op fiets-/bromfietspaden en
fietspaden binnen en buiten de bebouwde kom, waarbij onderscheid wordt gemaakt in
de maximaal te behalen snelheid in combinatie met de maximaal toegestane snelheid?
6b. Welke geeltijden passen bij voertuigen met selectieve detectie op exclusieve
infrastructuur?
De geadviseerde geeltijden voor fietspaden, bromfietspaden en voertuigen met selectieve detectie op exclusieve infrastructuur komen overeen met de CROW-richtlijn. Wel
zijn toevoegingen gedaan voor enkele specifieke situaties voor bromfietsers en bussen.
De tijden zijn opgenomen in tabel B3.2.
Voor het toepassen van een geeltijd van 3,0 seconden op bromfietspaden geldt dat de
bromfietser op snelheid (> 20 km/h) het kruispunt moet kunnen passeren. Anders is een
geeltijd van 2,0 seconden voldoende. Wanneer bijvoorbeeld een oversteek alleen via een
haakse bocht direct voor de oversteek bereikbaar is, is het voor een bromfietser niet
mogelijk om met een hoge snelheid te rijden.
Geeltijden voor bussen gelden alleen voor bussen op een exclusieve infrastructuur met
een in- en uitmeldsysteem zonder medegebruik door voertuigen zonder selectief
detectiesysteem. In andere situaties moeten de geeltijden worden toegepast die voor
het overige gemotoriseerde verkeer gelden.
geeltijden
geeltijden in seconden

fietspaden bromfietspaden

(brom)fiets oversteek rechtdoor

2,0

(brom)fiets oversteek maximaal 20 km/h

2,0

3,0
2,0
bussen

eigen infrastructuur, selectieve detectie
gemengd verkeer, medegebruik, geen selectieve detectie

2,0
conform gemotoriseerd verkeer

Tabel B3.2: Geeltijden fietsers en bussen
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