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Aanleiding

Consequenties van de nieuwe wetgeving:

• Rijbaan of toch het fietspad? 

• Snelheid? 

• Veiligheid?

• Doorstromingsproblemen?

• Reacties van andere weggebruikers?

• Ervaring van speed pedelecrijders

met de nieuwe wetgeving?



Methode: Naturalistic Riding

• Observatie van het natuurlijke rijgedrag

• Geïnstrumenteerde speed-pedelec: 2 camera’s met GPS en 
accelerometer

• 2-3 weken woon-werkverkeer

• 2 typen speed-pedelecs: 350 en 500 W

• Experimenteerperiode: 

mei – juli 



Vragenlijsten

• Achtergrondgegevens

• Naleving van de nieuwe regels

• Routekeuze

• Evt. (bijna-)ongevallen 

• Mening over de nieuwe regelgeving en de helm



Deelnemers

• 29 deelnemers

• 8 bezitters van een speed-pedelec

• De gemiddelde leeftijd: 44,9 jaar (26-55 jaar)

• 2 helmen: helm A (alle deelnemers), helm B (9 deelnemers).  

Helm A
(speed pedelec norm)

Helm B 
(motor helm norm) 



Waar reden onze deelnemers?



Geanalyseerde locaties



Annotatie



Hoeveel werd er gereden?

• Gemiddeld 235 km = 8,1 uur per deelnemer; 13,3 km per rit

Gemiddeld 39,4 km = 19% 
van de totale afstand

Gemiddeld 5 km = 2% 
van de totale afstand



Ten onrechte op het fietspad

• Gemiddeld 23% van de afstand op het fietspad afgelegd i.p.v. 
op de rijbaan

• ‘ Het voelde veiliger, de route was korter dan via de rijbaan’
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Gemiddelde snelheid rijbaan vs
fietspad* (N=19)

• Op de rijbaan wordt significant sneller gereden dan op het fietspad
• Criteria: Snelheid > 1 km/h + minimaal 100 meter gefietst per segment; minimaal 5 verschillende stukken op het fietspad én rijbaan gereden
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*significant verschillend fietspad vs rijbaan (Wilcoxon signed rank test)

3%

19%

21%
46%

11%

Fietspad 2%

7%

10%

56%

25%

Rijbaan

1-15 km/u 15-25 km/u* 25-30 km/u*

30-40 km/u 40-50 km/u*

Gemiddelde afstand in snelheidsklasse
(N=19)



350 W (N=6) vs 500 W (N=13) op 
fietspad* en rijbaan

Gemiddelde snelheid (en standaard deviatie) op het fietspad en op de rijbaan voor deelnemers met 350 Watt speed pedelecs (N=6) en 
deelnemers met 500 Watt speed pedelecs (N=13). Verschil op fietspad is significant; rijbaan niet significant.
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Hard remmen (N=28) en ongevallen 
(N=29) 

• Remvertraging van 3,3 m/s2 of hoger 

• Geen significant verschil: rijbaan (7 keer per 100 km) vs fietspad (5 keer 
per 100 km)

• 3 ongevallen met diverse aanleidingen



Doorstromingsproblemen op de 
rijbaan (N=28)
Achterligger:
1. mindert vaart of remt hard vanwege de speed pedelec rijder

2. nadert tot conflictafstand, haalt in met weinig ruimte, snijdt af 

3. haalt in waar dat niet mag 

Speed pedelec rijder: 
4. rijdt waar niet mag om voorrang te verlenen

Gemiddeld elke 2 km is er een situatie die op een 
doorstromingsprobleem duidt (1 x per gemiddeld 4,3 minuten).



Negatieve reacties van automobilisten 
op de rijbaan (N=28)

• knipperen met lichten

• toeteren/ roepen

• gebaren

• schrikken

• reageren geïrriteerd op een andere manier

• Gemiddeld elke 27,5 km een negatieve reactie van een 
automobilist

• Toeteren/roepen kwam het vaakst voor



Reacties van fietsers en doorstroming 
op het fietspad (N=27)

• Maar 1 zichtbare schrikreactie van een fietspadgebruiker op 
het fietspad

• Inhalen: gemiddeld 1 fietspadgebruiker per 0,78 gereden 
kilometer ingehaald (1 fietspadgebruiker per 1,7 minuut)



Vragenlijstdata



Ervaringen met de helm

• Helmplicht: 90% positief, de rest (N=3) neutraal. 

• 90% heeft de helm altijd gedragen; de rest (N=3) bijna altijd

• De lichtere helm (helm A) scoort hoger: comfort, gewicht en 
ventilatie

Helm A Helm B



Snelheidskeuze: conform de 
snelheidslimiet? 
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Rijbaan

Fiets/bromfietspad
bubeko

Fiets/bromfietspad
bibeko

Veel harder

Harder
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Ervaringen

1 3 5

Veilig

Stressvol

Leuk

Efficiënt qua snelheid

Efficiënt qua doorstroming

Fiets/bromfietspad

Rijbaan bubeko

Rijbaan bibeko

1 = helemaal niet; 5 = helemaal wel



Ervaringen

1 3 5

Andere weggebruikers schrokken van u

U had het idee dat u het verkeer ophield

U ontving agressieve reacties van andere
weggebruikers. Bijv. toeteren,…

U werd niet of pas laat opgemerkt door
andere weggebruikers

U voelde zich onveilig

U had het gevoel dat andere
weggebruikers hinder van u…

Fiets/bromfietspad Rijbaan

(1 = nooit; 5 = (bijna) altijd)



Algemeen oordeel nieuwe wetgeving

* Geen verschil tussen bezitters van een speed pedelec en overige deelnemers
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Invloed van speed pedelec eigenaren?

• Geen significante verschillen tussen speed pedelec eigenaren 
en niet speed pedelec eigenaren m.b.t. de plaats op de weg, 
snelheid en het oordeel over nieuwe wetgeving.



Conclusies

• De helmplicht wordt breed gesteund

• De speedpedelecrijder voelt zich niet veilig op de rijbaan

• Toch op het fietspad gereden: met een gemiddelde snelheid 
die hoger ligt dan de gemiddelde snelheid van het fietsverkeer

• Op de rijbaan is de gemiddelde snelheid lager dan de limiet 
van 50 km/uur (het overige verkeer?)

• De speed-pedelecrijder krijgt wel te maken met negatieve 
reacties en gedrag dat duidt op doorstromingsproblemen van 
automobilisten

• Een veilige inpassing van de speed-pedelec in het 
Nederlandse wegverkeer vormt in de praktijk een forse 
uitdaging



Rapporten

• Publieksversie

https://www.swov.nl/publicatie/speed-pedelec-op-de-rijbaan

• Uitgebreid rapport

https://www.swov.nl/publicatie/speed-pedelecs-op-de-rijbaan-
observatieonderzoek

https://www.swov.nl/publicatie/speed-pedelec-op-de-rijbaan
https://www.swov.nl/publicatie/speed-pedelecs-op-de-rijbaan-observatieonderzoek

