
Wist je dat veel verkeers

ongelukken ontstaan door 

menselijk falen? Dat is zonde, 

zeker wanneer je bedenkt dat 

meedoen aan een veilig verkeer 

heel makkelijk is.

Meedoen is makkelijk 
snelheid in woonwijken

Facts & Figures snelheid in woonwijken

Van alle meldingen die bij Veilig Verkeer Nederland 

binnen komen en die gaan over onveilig verkeer, staat 

te hard rijden met stip op 1. Te hard rijden zorgt vooral 

in woonwijken voor onveilige situaties, iets waar veel 

buurtbewoners zich zorgen over maken. Een campagne 

rondom snelheid in woonwijken blijkt hard nodig. 

Onderzoekers schatten dat er 
ongeveer 10 verkeersdoden 

en twee à driehonderd ernstig 
gewonden het gevolg zijn van 

snelheidsovertredingen binnen de 
bebouwde kom.

Te hard rijden is een 
belangrijke veroorzaker van veel 

verkeersongevallen: naar schatting 
wordt een derde van de dodelijke 

ongevallen direct of indirect veroorzaakt 
door een te hoge snelheid.

Als de gemiddelde snelheid zakt 
van 50 naar 49 km/uur, dan zal dit 
naar verwachting leiden tot 5,9% 

minder doden en 4% minder ernstig 
gewonden.

Hoe sneller je rijdt, hoe meer 
informatie je hersenen in minder tijd 

moeten verwerken.

Een voetganger heeft bij een 
botssnelheid van 30 km/uur een 

overlevingskans van 95%, bij 50 km/
uur is dit gedaald naar 60% en bij  

80 km/uur naar 5%. 

Uit verschillende metingen blijkt 
dat vaak het merendeel van de 

automobilisten binnen de bebouwde 
kom sneller rijdt dan de limiet.
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“ Soms rijden we onbewust te snel in de woonwijk. De plek waar we juist geconfronteerd 
worden met kwetsbare weggebruikers zoals senioren, kinderen en fietsers. Controleer 
daarom regelmatig je snelheid!” 

Anne van Vliet, gedragsonderzoeker VVN
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In 2018 zijn er in ons land maar liefst 678 mensen omgekomen 

door een verkeersongeval, dat zijn er 65 meer dan het jaar ervoor! 

Daarnaast zijn er jaarlijks tienduizenden verkeersgewonden en 

situaties waarin het nog maar nét goed gaat. Hoe draag jij bij aan 

een veilig verkeer? Meedoen is makkelijk. 

Facts & Figures snelheid in woonwijken

53% van de 4.508 meldingen in het  
participatiepunt ging over te hard rijden.

Gemeenten die werken met VVNvrijwilligers geven  
aan dat te hard rijden in woonwijken (79%) en drukte 
rondom scholen (73%) het meeste aandacht vragen. 

Door te laat te vertrekken van huis ervaar je tijdsdruk 
om toch op tijd te komen. Deze tijdsdruk kan leiden 

tot boosheid, frustratie en stress. Deze hinderen je om 
optimaal een goede prestatie neer te zetten, zoals het 

veilig van A naar B te komen.
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De totale remweg is sterk afhankelijk  
van de snelheid van een voertuig en de 

reactietijd van de bestuurder. De minimale 
reactietijd is 1 seconde. 

 reactietijd + remweg = totale remweg
30 km/uur 8,3 meter  5,0 meter  13,3 meter
50 km/uur 13,9 meter  13,8 meter  27,7 meter

ingeving om te gaan remmen remweg = 13,3 meter remweg = 27,7 meter

30 km/u 50 km/u


