
Deze dia-indeling is zo 
gemaakt dat zelf een 
afbeelding kan worden 
geplaatst. 
 
Klik met de 
rechtermuisknop in de 
achtergrond en kies 
Achtergrond opmaken. 
Klik op Opvulling met figuur 
of bitmappatroon en dan op 
Bestand. 
Kies de afbeelding en klik 
op Invoegen, daarna op 
Sluiten. 
 
Klik niet op overal 
toepassen, omdat dan de 
achtergrond van alle dia’s 
wordt aangepast. 
Met Ctrl+Z kan dit hersteld 
worden.  
 
Voor het mooiste resultaat 
is de verhouding 1024 x 768 
pixels.  Dit zorgt ervoor dat 
de foto in de achtergrond 
scherp wordt, en niet 
vervormt. 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Accident statistics: fatalities 
 Protocol fatalities and  

severely injured 
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Accident statistics: severely injured 

we have a problem …. 
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2015 survey among 2.875 road users. 
 
Score on traffic safety (from 1-10): 
 Motorcyclist: 6,9 
 Pedestrian: 6,9 
 (light)Moped: 6,3/6,4 
 Cycling: 6,1 (children <15: 5,4) 

 
Most mentioned arguments: 
It’s too busy! Cyclists don’t give way to pedestrians, (light) mopeds 
drive too fast. Struggle for public space….. 

Road Safety Perceptions 
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Evaluation of former Road Safety Plan 
2012 - 2015 
 
 
Good mix of: 
Sustainable safe infrastructure measures (incl. blackspots) & 
Traffic behaviour (esp. among younger people) 
Special attention on vulnerable road users is good, but …. 
... more attention on other focus groups is needed (in order of 
priority): 
 50 km/h-roads; 
 elderly (esp. single bicycle accidents); 
 cars (passengers and collision partners); 
 public transport (bus / tram); 
 distraction while driving; 
 Tourists 
 Trends & developments (e-bike, self-driving cars) 
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Goals & Strategy 
 
Following national target:  
25% reduction on people killed in traffic & severely injured in 2020 
as to 2010. 
 
 
 
 
Per 100.000 inhabitants 
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Goals & Strategy 
 
Target groups: 
 
 Cyclists 
 (light) mopeds 
 Car drivers & public transport & freight (collission partner) 
 Children and their school surroundings 
 Elderly 
 Pedestrians  
 Tourists 
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Goals & Strategy 
 
Strategy:  
prevention of accidents by eliminating cause for different target 
groups. 
 
 What’s our targetgroup? 
 What goes wrong  
    (infrastructure, vehicle, behaviour)? 
 What is the best measure? 
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What goes wrong? 
Safety Performance Indicator (SPI) traffic behaviour 
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What goes wrong? 
 

Traffic behaviour 
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Network Safety Index 

ProMeV 

Speed (GSVS) 
Sustainable Safety 

-tool 

CycleRAP 

(36 characteristics) 

What goes wrong? 
Network Safety Index (NSI) for infrastructure 

 

+ traffic volume and ambulance data 
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Procedure 
 4 month data collection (8  pers.) 
 ± 20.000 profiles of 25 meter roadsegments 
 Scores per every 25 meter road based on panorama images 
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Netw0rk Safety Index Amsterdam !!!  
3 safety categories 

𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠

𝐿
× 1000 (𝑵𝑺𝑰)  

= 8,6 × 10−5 × 𝑀𝑉𝑇𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒0,567 × 𝐵𝑖𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒0,207  ×  𝒆^((LongitudeAltitude_q50_Density  ×  0,613 

+ BigJunction_density  ×  40,420 +  Roundabout_density ×  105,219 +  VS_ScoreDensity  ×  0,447 

+  GS_Vcredscoreq50Density  ×  −0,548)) 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Goals & Strategy 
 Measures: 
In total 25 measures are proposed 
 
 

Blackspots approach 

Education 
Communication campaigns 

Infrastructure Enforcement 
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Concluding remarks & recommendations (1) 

• SPI´s and NSI are not a replacement for traffic accident data 
--> investments are still needed 

 
• Measuring of spi´s and NSI asks for large investments, but 

helps: 
 
 towards politics (accountability) 
 To prioritize (i.e. enforcement or reconstruction of roads) 
 Policy evaluation and –monitoring 
 different disciplines in- and outside the organisation (asset-

management, policy advisors, road designers, communication, police, 
education, …) 
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• Select spi’s which are important, based on: 
 scientific evidence (speed, driving under influence, distraction) 
 (experienced) traffic safety problem (i.e. bikes, speed, elderly) 
 availability of data (i.e. traffic lights, police)  
 research time and budget, (cooperate with –regional- partners) 
 amount of influence (i.e. towards police) 

 
• When doing traffic research, beware of: 
 Representativeness (what locations?) 
 Reliability (sample size, measuring periode) 
 Reproduction of research (baseline, 1st-2nd-measurement, control 

group, etc) 
 Research methodology (privacy issues!) 

 
 

 

 

Concluding remarks & recommendations (2) 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

 

• Exploring more efficient (automated) ways for screening 
infrastructure (reduce costs) 
 

• Involving the (potential) users in the development of NSI 
instrument by introduction of usergroup.  
 

• Resolve issues like the ownership of the methodology 
and data, authorization and access by user interface 
(webbased?) 
 

• Organize maintenance of the database 
 
 

 

 

Future steps NSI 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

Thank you for your attention! 
 

questions / discussion 


