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 Goal: safe and free flow of traffic

 Less accidents and casualties

 Less traffic problems that lead to unsafe situations 

 Vision: develop a Digital Colleague

 Accurate and objective data that explains the traffic situation 

 Specialised but easy to use software

 Explaining statistics for an evidence based approach

 Method: Capacity Building, a taskforce of road safety experts

 Large network of users at all relevant stakeholders 

 Well informed professionals on a local and regional level

VIA Traffic Solutions Software
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 Successful in The Netherlands

 Working hours in the software doubled 

 Software users are all road authorities, polices and relevant stakeholders 

 We made road safety status more transparent 

 Developed automatic reports to make work easier 

 Introduced Safety Performance Indicators

 Focus is now on 

 Collecting more data

 More cooperation between stakeholders

 EuroRAP offers multiple possibilities

New developments
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Road safety came under pressure
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New approach was needed 
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STAR an initiative of:

Association of Insurers Private companyNational Police



 Goals

 Innovative cooperation between stakeholders (Public Private Partnerships) 

 Effective accident reporting system

 Smart analysis and reports based on objective data: accidents & speed

 All (local) stakeholders have access to the same data

 Self supporting financial structure 

 Police:  VIA offers a ‘software for data’ model 

 Insurers: ‘app for promotion’ model, an public app to report                                    
accidents at insurers and collect data for road safety for 

 Road authorities: VIA offers the Digital Colleague

The initiative 
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Arrangements laid down in covenant: STAR Safety Deal
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Public-Private Partnership on accident reportring
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Minor accidents

Severe accidents

www.star-traffic-accidents.eu

Police

Association of Insurers

http://www.star-traffic-accidents.eu/


 Accident Registration App (Summer 2017 First Test)

 Automatic license plate recognition

 Person identification via Citizen Service Number

 Exact location determination via GPS

 Photos of the situation

 Data collection also for road safety

MEOS: mobile solution Dutch Police

9National Police



Accident reporting by citizens 

10www.star-traffic-accidents.eu

http://www.star-traffic-accidents.eu/


Public accident map, weekly updated 
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Accidents maps Crash prone locations Unsafe routesTrend in accidentsMark type of accidents > 5 accidents> 10 accidents> 15 accidents> 20 accidents Trend in accidentsMark type of accidents



BLIQ: Automatic report based on smart data

12

BLIQ • Metropoolregio Eindhoven • Q1 2014 - Q2 2016 3

Verkeersveiligheidsbeleid

BLIQsluit aan op het landelijke verkeersveiligheidsbeleid dat is gericht op Duurzaam Veilig en een integrale

aanpak van Engineering, Education & Enforcement (de 3 E’s). Het doel: terugdringen van het aantal doden

(maximaal 500 in 2020 in NL) en ernstig gewonden (maximaal 10.600 in 2020 in NL). In deze BLIQ

rapportage ligt de focus op het totaal aantal doden en gewonden, een onderscheid naar ernstig gewonden

kan niet meer worden gemaakt.

Daarnaast sluit BLIQaan op het provinciale beleid dat is gericht op ‘Nul doden’, een aantal vaste thema’s en

elk jaar een specifiek jaarthema. Jongeren zijn een vast thema in het provinciale beleid, net als de fiets en

ouderen. De provincie Noord-Brabant heeft voor 2018 als speciale thema ‘Snelheid’ gekozen. Over al deze

thema’s wordt gerapporteerd in deze BLIQ.

Daarnaast vormt de Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 van het Openbaar Ministerie, Pakket

CVOM, en politie een uitgangspunt voor de rapportage. Ook hierin speelt snelheid een belangrijke rol.

BZKvoorschrift

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties (BZK) heeft 24 maart 2016 een voorschrift

opgesteld voor het opnemen van beleidsindicatoren in de begroting en verantwoording van gemeenten en

provincies. Doel hiervan: de begrotingen inzichtelijker maken voor raadsleden die niet met financiën zijn

belast en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van de gemeentebegrotingen mogelijk maken.

Voor verkeersveiligheid zijn twee indicatoren vastgesteld:

1. Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

2. Overige vervoersongevallen met een fietser

In onderstaande tabel zijn beide indicatoren, conform voorschrift uitgedrukt in percentages, voor

Metropoolregio Eindhoven opgenomen:

Rapportage jaar
Ziekenhuisopname na verkeersongeval

met een motorvoertuig
Overige vervoersongevallen met een fietser

vanaf Q1 2014 79% 4%

2015 79% 3%

tot en met Q2 2016 78% 5%

©2016 VIA, Verkeersveiligheid indicatoren

De vervoerswijze van 42%van de verkeersslachtoffers is onbekend en is niet in deze tabel verwerkt. Verder moeten we ook rekening houden met de onder

registratie van ongevallen met fietsers en voetgangers (niet al die ongevallen worden dus geregistreerd).
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BLIQop verkeersslachtoffers

In de tabel zijn de aantal verkeersongevallen in de Metropoolregio Eindhoven opgenomen, inclusief het

aantal gewonden en doden die daarbij zijn gevallen.

Jaren Verkeersongevallen Gewonden Doden

vanaf Q1 2014 5.158 618 30

2015 5.064 573 34

tot en met Q2 2016 2.353 320 8

Totaal 12.575 1.511 72

©2016 VIA, Overzicht verkeersongevallen en -slachtoffers per jaar

De eerste grafiek brengt het aantal verkeersslachtoffers per week in beeld, uitgesplitst naar doden en

gewonden. De trend in de grafiek geeft het gemiddelde van het aantal verkeersslachtoffers in de meest

recente 52 weken aan (‘het zwevende gemiddelde’). Hierdoor is de meetperiode telkens één jaar en geeft de

grafiek telkens de meest actuele stand van zaken vanaf 2014.
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Wat is de veiligste gemeente?

Door het aantal verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners in grafiek weer te geven krijgen we een goed

beeld als we de gemeenten, van groot tot klein, onderling willen vergelijken. Naast het aantal inwoners

hebben lokale omstandigheden en de samenstelling van het wegennet invloed op het aantal en de

geografische spreiding van de verkeersslachtoffers.

Als we naar de onderstaande tabel kijken is te zien welke gemeenten verhoudingsgewijs meer

verkeersslachtoffers kennen en boven het regio gemiddelde liggen. Het aantal verkeersslachtoffers per

10.000 inwoners ligt in de eerste gemeente in de lijst ongeveer 2,3 keer hoger dan de laagste gemeente.

Naam Doden Gewonden Verkeerslachtoffers per 10.000 inwoners

1 Eersel 3 60

2 Heeze- Leende 1 52

3 Bladel 5 62

4 Deurne 6 99

5 Asten 5 45

6 Someren 3 50

7 Bergeijk 3 48

8 Laarbeek 2 57

9 Valkenswaard 4 76

10 Oirschot 1 41

11 Cranendonck 2 44

12 Metropoolregio Eindhoven 72 1.511

13 Gemert- Bakel 2 59

14 Waalre 1 32

15 Nuenen c.a. 5 39

16 Eindhoven 16 388

17 Veldhoven 4 73

18 Son en Breugel 3 25

19 Helmond 2 143

20 Best 3 42

21 Geldrop- Mierlo 1 57

22 Reusel- De Mierden 0 19

©2016 VIA, Verkeerslachtoffers per 10.000 inwoners versus Gemeente
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Wie zijn er betrokken?

De volgende grafieken geven de verdeling weer van het aantal verkeersslachtoffers voor de verschillende

leeftijden en vervoerwijzen. Onder de jongeren, in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar, vallen 27%van de

slachtoffers. In de groep kwetsbare vervoerswijze (voetgangers, fietsers+ en bromfietsers+) vallen ongeveer

45%van de verkeersslachtoffers.

De vervoerswijze van 42%van de verkeersslachtoffers is onbekend en niet in deze grafiek opgenomen. Verder moeten we ook rekening houden met de

onder registratie van ongevallen met fietsers en voetgangers (niet al die ongevallen worden dus geregistreerd).
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Waar gebeurt het?

De wegen kennen een verschillend gebruik en eigenschappen met bijpassende wegbeheerders. Dit is te zien

in de volgende grafiek door het aandeel weglengte per wegbeheerder te vergelijken met het aandeel

verkeersslachtoffers. De kans op verkeersslachtoffers per ongeval is op provincie wegen het grootste.

Onderstaande tabel geeft de aandachtlocaties weer voor situaties met 3 of meer ongevallen in Q1 2014 -

Q2 2016. Ongevallen met slachtoffers tellen zwaarder: een ongeval met doden 3 keer en gewonden 2 keer.

De tabel combineert de eerste drie locaties van rijks- en provinciale wegen met de overige wegen.

Locatie (zie kaart volgende pagina voor exacte locatie) Wegbeheerder Totaal Met gewonden Met doden

1 A58 19,0 R Rijk 23 1 0

2 A58 19,2 R Rijk 19 0 0

3 A50 95,8 L Rijk 16 3 0

4 N612 82,7 Provincie 9 7 0

5 Limburglaan Gemeente 11 1 0

6 Kruisstraat Gemeente 10 1 0

7 Franz Leharplein Gemeente 10 0 0

8 Aalsterweg Gemeente 9 1 0

9 Vestdijk Gemeente 7 2 0

10 Noord Brabantlaan Gemeente 9 0 0

11 Mathildelaan Gemeente 8 0 0

12 Torenstraat Gemeente 7 1 0

13 Michelangelolaan Gemeente 8 0 0

14
Elisabethtunnel, Mathildelaan, PSV- laan,

Vonderweg
Gemeente 7 1 0

15 Dr Cuyperslaan, Europalaan Gemeente 7 1 0

16 Ten Hagestraat Gemeente 7 0 0

©2016 VIA, Aandachtlocaties ongevallen (Q1 2014 - Q2 2016)
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Totaal aantal verkeersongevallen & de aandachtlocaties

Op de kaart zien we alle verkeersongevallen. De grootte van de

cirkel staat voor het aantal ongevallen.

De prioriteit van de aandachtlocaties is met labels gemarkeerd

(zie tabel vorige pagina). Eventuele locaties met provinciale

wegen (blauw) en rijkswegen (rood) zijn apart aangegeven.

De locatie van 49%van de verkeersongevallen is niet exact bekend en niet in deze kaart

opgenomen.

Legenda

Ongevallen met doden

Ongevallen met gewonden

Ongevallen met enkel schade

Ongevallen in de periode: Q1 2014 - Q2 2016

BLIQ • Metropoolregio Eindhoven • Q1 2014 - Q2 2016 9

BLIQop snelheid

Snelheid heeft een sterke relatie met verkeersveiligheid. Een beleid gericht op het terugdringen van de

overschrijding van de geldende snelheidslimieten leidt tot het afnemen van het aantal ongevallen en de

ernst van verkeersongevallen. In de Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 is snelheid een

belangrijk speerpunt. De provincie Noord-Brabant heeft voor 2018 als speciale thema snelheid gekozen.

Waar wordt te hard gereden?

Dankzij de actuele snelheidsgegevens van alle wegen kunt u zien op welke locaties te hard wordt gereden.

Dit zijn locaties waarvoor geldt dat minimaal 15%van het verkeer harder rijdt dan de geldende

snelheidslimiet. Voor de aanpak van hardrijders werkt de regio samen met de Politie Eenheid Oost-Brabant.

De klasseindeling in de kaart is daarom afgestemd op de werkwijze bij de Nationale Politie.

De volgende grafiek toont dat snelheidsovertredingen, uitgedrukt in weglengte (per rijrichting), vooral op de

30 km/uur en 60 km/uur wegen voorkomt.
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Snelheidsoverschrijding volgens controle richtlijn politie

Op de kaart zijn snelheid gegevens (V85) per wegvak

weergegeven. Hier ziet u dat snelheidsoverschrijding (zonder

correctie) in de hele regio voorkomt. Dit is vaak een gevolg van de

combinatie weginrichting en de geloofwaardigheid van de

snelheidslimiet. Dit is ook de reden dat niet alle locaties geschikt

zijn voor snelheidshandhaving, maar andere maatregelen

noodzakelijk maakt.

Legenda

Ondergrens voor boete

Minder dan 10km overschrijding

10km + overschrijding

Snelheden in de periode: mei 2016
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Aandachtlocaties snelheid & ongevallen

Snelheden- en ongevallendata leveren veel informatie op, helemaal wanneer ze worden gecombineerd.

Hiervoor is een methodiek ontwikkeld om aandachtlocaties te selecteren waar én te hard wordt gereden én

verkeersongevallen met gewonde of dode (kunnen) voorkomen.

De methode zoekt eerst naar trajecten waar door 15%van het verkeer harder wordt gereden dan de

wettelijk geldende snelheidslimiet. Vervolgens worden de ongevallengegevens erbij gezocht. Om de

prioriteit te bepalen wordt gekeken naar zowel de mate van snelheidsoverschrijding als naar de ernstgraad

van de verkeersongevallen per kilometer weglengte. Voor het bepalen van de prioriteit is een gewonde voor

2 en dode voor 3 geteld.

Naam (zie kaart volgende pagina voor exacte locatie) Weglengte Limiet Snelheid
(V85)

Gewonden Doden

1 NIEUWENDIJK 0,7 km 30 38 2 0

2 PIETER BRUEGHELPLEIN, VAN DEN ELSENSTRAAT 0,7 km 30 38 2 0

3 FRANSEBAAN 1,2 km 30 39 3 0

4 A67 0,7 km 120 127 1 1

5 A2 1,1 km 120 131 2 1

6 MAASTRICHTERWEG 1,1 km 50 57 4 0

7 N279 1,4 km 80 89 5 0

8 A50 0,8 km 120 131 3 0

9 NIEUWEWAALRESEWEG 0,9 km 50 54 3 0

10 BROEKHOVENSEWEG 1,0 km 30 43 1 0

©2016 VIA, Aandachtlocaties o.b.v. snelheid (mei 2016)en ongevallen (Q1 2014 - Q2 2016)

De locatie van 50%van de verkeersongevallen is niet exact bekend en/of is de koppeling met snelheid niet gelukt. Deze zijn niet in deze tabel opgenomen.
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Top 10 Wegen met snelheidsproblemen

Aandachtlocaties op basis van snelheidsoverschrijding (V85) van

de limiet en ernstgraad van verkeersongevallen per kilometer

weglengte. De prioriteit is met labels gemarkeerd (zie tabel

vorige pagina). Op de kaart is geen onderscheid gemaakt naar

wegbeheerder.

De locatie van 50%van de verkeersongevallen is niet exact bekend en niet in deze kaart

opgenomen.

Legenda

- Kleur per traject

- Witte wegen zijn overige wegen

met snelheidsoverschrijding

Snelheden in de periode: mei 2016

Ongevallen in de periode: Q1 2014 - Q2 2016

Metropoolregio Eindhoven

Asten • Bergeijk • Best • Bladel • Cranendonck • Deurne • Eersel • Eindhoven •

Geldrop-Mierlo • Gemert-Bakel • Heeze-Leende • Helmond • Laarbeek • Nuenen c.a.

• Oirschot • Reusel-De Mierden • Someren • Son en Breugel • Valkenswaard •

Veldhoven • Waalre

Politie Eenheid Oost-Brabant

Bij de aanpak van de verkeersveiligheid is de samenwerking in regionaal verband cruciaal. Vandaar dat een vergelijkbare BLIQis

gemaakt voor de bovengenoemde gemeenten en Politie Eenheid Oost-Brabant waarin Metropoolregio Eindhoven ligt. U

ontvangt BLIQvoor elk voorjaars- en najaarsoverleg zodat u telkens weer over een actueel beeld beschikt om de juiste prioriteit

aan aandachts- en verbeterpunten toe te kunnen kennen.

23 november 2016

Focus op veilig en vlot verkeer

in Metropoolregio Eindhoven

Verkeersveiligheidsrapportage

Periode Q1 2014 - Q2 2016

Number of road casualties per week Speeding towards kilometre road length per speed limit



VIA Software for accident analysis 
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Interactive Dashboard Accidents maps Detailed analysis capabilitiesCrash prone locationsUnsafe routes



 Speeding: a negative impact on road safety and environmental aspects 
such as emissions and noise pollution 

 Delays: restricts the accessibility and traffic jams, due to the additional 
emission production, is harmful to the environment

 Incidents: driven speed helps to map out the impact of traffic incidents on 
the surrounding roads

Speed is an important indicator for traffic management

14



 Floating Car Data

 Data collection by navigation systems & smartphones

 Constant checking GPS coordinates during a trip 

 Stored data linked to a map 

 Floating Car Data is now measuring speed and traffic flow

Speed data
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VIA Software for speed analysis 
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Citizens' complaints Bottlenecks in traffic flowOverview of speeding

National Police



Safety Performance Indicator (SPI)
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Accidents 

Speed

Volume 

Road sections
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Top 10 Wegen met snelheidsproblemen

Aandachtlocaties op basis van snelheidsoverschrijding (V85) van

de limiet en ernstgraad van verkeersongevallen per kilometer

weglengte. De prioriteit is met labels gemarkeerd (zie tabel

vorige pagina). Op de kaart is geen onderscheid gemaakt naar

wegbeheerder.

De locatie van 42%van de verkeersongevallen is niet exact bekend en niet in deze kaart

opgenomen.

Legenda

- Kleur per traject

- Witte wegen zijn overige wegen

met snelheidsoverschrijding

Snelheden in de periode: mei 2016

Ongevallen in de periode: Q1 2014 - Q2 2016

Speed enforcement sections

Public Prosecution Service National Police

A partnership of:



Route analysis based on speed & accidents
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Route approach 
over 15 kilometres

Speeding in ’time - road' diagram

Traffic lights and speed controls visible

Road length per 100 meterTi
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Evaluation: average speed per month



 EuroRAP NL provincial roads

 Smoothed Star Rating (road sections)

 Star Rating (100 meters)

 Accident database (2014-2015, no bicycles) 

 Total number of accidents 

 Total number of accidents with casualties

 BoxPlot method to classify the results

 Accident Risk Rating 

EuroRAP Star Rating & accidents Risk Rating
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Star Rating versus Risk Rating
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Star Rating

Risk Rating



 Different data storage techniques

 Accidents: linked to road segments and intersections (digital road network)

 Speed: linked to road segments (digital road network, two directions)

 Star Rating: linked to 100 meter (GPS-points)

 Route search algorithm

Advanced data linking system
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Recognize infrastructure changes

22

Situation during inventory period Current situation



Example route
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Star Rating 100 meters

Star Rating Smooth5	Stars

4	Stars

3	Stars

2	Stars

1	Stars
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B

A B
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Route report
 Accidents
 Speed
 Star rating 100 meter 

& smooth
 Photos 
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Fatal accident 1 
 Speed limit: 80 km/u
 V85 Speed: 93 km/u
 Star rating: 3 
 Star rating smooth: 3
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Fatal accident 2 
 Speed limit: 60 km/u
 V85 Speed: 70 km/u
 Star rating: 2 
 Star rating smooth: 1
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Fatal accident 3 
 Speed limit: 80km/u
 V85 Speed: 89 km/u
 Star rating: 1 
 Star rating smooth: 2



 Make Star Rating top of mind

 Signal function based on weekly accident reports

 Star Rating as an accident feature for selection and evaluation

 Incorporate in the method for defining speed control trajectories

 Combine with other traffic-based methods

 Make sure data is up to date

 Help users to report changes in the roadmap

 Real time connection with accident and speed database (api)

 Share results to navigation systems (OpenLR & DATEX2)

EuroRAP in VIA Software
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Always a step ahead.  

E.J.P. (Erik) Donkers

Director 
M. +31 (0) 6 53 300 740
E.  erik.donkers@via.nl


