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Bogotá (Colombia) heeft een Bus Rapid Transit-systeem
waarbij ook aandacht is geschonken aan de veiligheid van
overstekende passagiers

Fred Wegman, SWOV: Wereldwijd veiliger verkeer met Safe System Approach, gebaseerd op Duurzaam Veilig

‘Wat hier werkt, werkt elders niet,
of anders’
De Verenigde Naties zetten in op de ‘Safe System Approach’, gebaseerd op het Nederlandse Duurzaam Veilig, om het aantal
verkeersdoden in 2020 te halveren. Implementatie van deze benadering door lokale experts geeft de grootste kans op succes,
zegt Fred Wegman, adviseur bij Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en hoogleraar Verkeersveiligheid.
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Er liggen nog de nodige uitdagingen om het verkeer wereldw ijd veiliger te maken. Op dit
moment zijn er circa 1,3 miljoen verkeersdoden

Geen wijn meer bij de lunch
Hoewel het moeilijk is om de trend te keren, is
het volgens Wegman echter niet onmogelijk. ‘We
hebben in Europa gezien dat verschillende landen, zoals Frankrijk en Ierland, enorme stappen
hebben gezet in een hele korte tijd. We hielden
dat niet voor mogelijk omdat er een cultuuromslag voor nodig was: geen wijn meer bij de lunch

Naar solide ongevalsdatassystemen (samenwerking) tussen een IRTAD-land

Politieke besluitvorming beïnvloeden
Mogelijkheden daarvoor liggen bijvoorbeeld op
het gebied van internationale samenwerking, die
verkend wordt in het FIA-project waar Wegman
in participeert, en waarvan de resultaten dit
najaar worden gepubliceerd. ‘We onderzoeken
hoe de automobielclubs uit de verschillende landen van elkaar kunnen leren, bijvoorbeeld over
hoe zij de politieke besluitvorming in hun eigen
land kunnen beïnvloeden. Daarnaast brengen we
de rol van internationale spelers op het gebied
van verkeersveiligheid, zoals de WHO en de
Wereldbank, in kaart. Hieruit volgt een advies wat
de FIA op het internationale toneel kan doen om
de verkeersveiligheid te verbeteren.’ (LW)
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