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Het verwerken van de relevante elementen van de verkeersomgeving is van 
vitaal belang voor mensen om hun weg door het verkeer te vinden en veilig 
op hun bestemming aan te komen. Het	doel	van	dit	proefschrift is om inzicht 
te verschaffen in de cognitieve processen die een rol spelen bij de visuele 
informatieverwerking van bekende verkeersomgevingen en te verklaren 
welke elementen waarschijnlijk zullen worden waargenomen en welke niet. 
In Hoofdstuk 1 wordt het onderwerp van dit proefschrift geïntroduceerd. 
Hoofdstuk 2 schetst het theoretisch kader aangaande bekendheid met een route, 
gevolgd door vier empirische studies die zijn beschreven in de Hoofdstukken 
3-6. In Hoofdstuk 7 wordt dit proefschrift afgesloten met de overkoepelende 
discussie en conclusies.

Hoofdstuk 1. In het verkeer is het merendeel van de relevante informatie 
visueel. De ogen vergaren informatie door het scannen van de verkeersomgeving 
op plekken waar relevante informatie wordt verwacht, gebaseerd op eerdere 
ervaringen. Of ze dwalen rond binnen het gezichtsveld, of kijken naar plekken 
die de aandacht trekken door kenmerken van objecten, zoals beweging 
of contrast c.q. luminantie. Informatie waar de ogen niet op gericht zijn, of 
die in de periferie niet wordt waargenomen, blijft grotendeels onopgemerkt. 
Het rondkijken zal echter niet resulteren in een mentale representatie die 
een kopie is van wat daadwerkelijk te zien is. In plaats daarvan is dit beeld 
opgebouwd uit (omgevings)elementen waar mensen (on)bewust naar hebben 
gekeken, aangevuld met, en soms zelfs overschreven door, elementen verzameld 
gedurende eerdere ervaringen die zijn opgeslagen in het geheugen. Het is 
deze representatie die grotendeels bepaalt hoe mensen hun route door het 
verkeer zoeken en vinden. Het verwerken van informatie uit de omgeving 
vereist inspanning. De hoeveelheid inspanning die vereist is hangt samen met 
de hoeveelheid ervaring die een individu heeft met het uitvoeren van de taak 
en met de specifieke situatie. Wanneer we de verkeersomgeving beschouwen 
als een verzameling afzonderlijke informatie-elementen, dient te worden 
opgemerkt dat de hoeveelheid informatie-elementen zeer hoog kan zijn. Het, 
relatief tot hun individuele informatieverwerkingscapaciteit, aan weggebruikers 
presenteren van grote hoeveelheden informatie, kan leiden tot een onacceptabel 
hoge werklast, stress, en gevoelens van onzekerheid. Wegbeheerders kunnen 
met het ontwerp van de verkeersomgeving weggebruikers hun verwerking 
van wat relevant is faciliteren, door informatie-elementen te structureren, te 
standaardiseren en door hun aantal te beperken tot de essentie. Dynamisch 
verkeersmanagement kan bijvoorbeeld worden ingezet om het aanbod van 
informatie te beperken tot wat noodzakelijk en relevant is, in plaats van een 
groot aantal vaste verkeersborden te gebruiken om dezelfde boodschap over 
te brengen. Weggebruikers hebben zelf ook diverse manieren om informatie-
overbelasting en onzekerheid te reduceren, waaronder het vasthouden aan 
bekende routes. Dit reduceert de hoeveelheid nieuwe informatie die moet worden 
verwerkt en het verhoogt de voorspelbaarheid. Gewoontegedrag stelt mensen 
in staat automatismen te cultiveren en erop te vertrouwen. Automatismen, 
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die gebruikt worden voor informatieverwerking, voor besluitvorming en 
bijgevolg voor hoe mensen zich gedragen. Echter, het steeds variabeler maken 
van de omgeving (door middel van dynamisch verkeersmanagement), terwijl 
weggebruikers in toenemende mate vertrouwen op eerdere ervaringen door 
toegenomen bekendheid met een route, kan leiden tot perceptuele fouten, 
zoals het missen van veranderingen of het kijken zonder daadwerkelijk waar 
te nemen (‘looked but failed to see’). Daar tijdens het rijden bekendheid met 
een route sterk afhankelijk is van visuele input, kan bekendheid met een route 
een goed model vormen voor het bestuderen van de effecten van gewoontes en 
automatismen in visuele informatieverwerking en, derhalve, menselijk gedrag 
tijdens deelname aan het verkeer.

Het theoretisch kader aangaande bekendheid met een route is uiteengezet 
in Hoofdstuk 2. Hiertoe is een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd. 
Onderzoek naar hoe verkeersgedrag (zowel autorijden, als fietsen en lopen) 
wordt beïnvloed door herhaling en route-bekendheid is geen gemeengoed. Dit, 
ondanks dat veel van onze verplaatsingen plaatsvinden via bekende, frequent 
genomen routes. Uit andere onderzoeksvelden, buiten verkeersonderzoek, is 
bekend dat herhaling effect heeft op cognitie, met name op het geheugen en 
op aandacht. De doelen van de beschreven systematische literatuurstudie zijn 
1) het ontdekken hoe onderzoekers de effecten van mensen hun bekendheid 
met routes en wegtypes hebben beschreven en bestudeerd, en 2) het verkrijgen 
van een beter inzicht in de cognitieve processen en het gedrag dat ontstaat in 
bekende verkeersomgevingen. De systematische literatuurstudie is uitgevoerd 
aan de hand van de principes die zijn beschreven in ‘Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis’ (PRISMA), een methodiek 
voor systematische literatuurstudies en meta-analyses. De database Scopus is 
doorzocht door middel van vooraf gedefinieerde combinaties van Engelstalige 
zoektermen, bestaande uit (1) de modaliteiten autorijden, fietsen, en lopen, 
(2) onderzoeksmethoden die doorgaans gebruik maken van deelnemers 
die bekend zijn met de routes of situaties (zoals naturalistisch onderzoek, 
observatieonderzoek en ‘field operational tests’, en (3) verschillende woorden 
die worden geassocieerd met route-bekendheid (zoals de Engelse termen voor 
‘bekend’, ‘dagelijks’ en ‘forens’). De literatuurstudie heeft 981 zoekresultaten 
opgeleverd, waarvan 76 onderzoeken aan alle inclusiecriteria voldeden. De 
resultaten werden geanalyseerd in termen van cognitieve en gedragsmatige, 
met bekendheid geassocieerde veranderingen, zoals beschreven in de gevonden 
studies. Bekendheid met een route blijkt doorgaans, in vergelijking met 
onbekende situaties, te leiden tot een afname van de cognitieve controle die 
wordt gebruikt om de directe omgeving te verwerken en tot een toename van 
het in gedachten verzonken zijn. Bekendheid verhoogt ook de accuraatheid van 
herinneringen en de mogelijkheden voor zelfregulerend gedrag, en het verlaagt 
de moeilijkheidsgraad van taken. Bekendheid lijkt dus grote effecten te hebben op 
hoe mensen aandacht hebben voor hun omgeving en deze verwerken. Gegeven 
de grote hoeveelheid tijd die mensen doorbrengen met het reizen in bekende 
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situaties, stellen we voor om deze status van lage aandacht en hoge bekendheid 
te overwegen als de standaard modus operandi van verkeersdeelnemers 
en als een meer integrale context voor experimenteel, naturalistisch en 
observatieonderzoek binnen de verkeers- en vervoerspsychologie.

Hoofdstuk 3 beschrijft de eerste empirische studie van dit proefschrift, welke 
ingaat op veranderingen in variabele snelheidslimieten. De laatste jaren wordt 
het gebruik van variabele snelheidslimieten over de gehele wereld steeds meer 
gemeengoed. Op macroscopisch niveau zijn positieve effecten gevonden van 
variabele snelheidslimieten. Een belangrijke kanttekening daarbij is echter, dat 
de daadwerkelijke impact van variabele snelheidslimieten zeer gevoelig is voor 
de mate van opvolging van deze limieten door weggebruikers. Onbekend is of 
alle individuele voertuigbestuurders daadwerkelijk in staat zijn om het moment 
op te merken dat een gegeven snelheidslimiet in een andere limiet verandert; 
een noodzakelijke randvoorwaarde voor doelbewuste opvolging van limieten. 
Om reguliere rijomstandigheden te simuleren, werden vierentwintig deelnemers 
bekend gemaakt met één en dezelfde route door deze op vijf verschillende 
dagen in totaal negentien keer te rijden in een rijsimulator. Een deel van 
deze route bestond uit een snelweg waar frequent, en boven iedere rijstrook, 
matrixborden met variabele snelheidslimieten werden getoond. Tijdens de 19e 
rit, veranderde de snelheidslimiet van 80 km/u naar 100 km/u op de laatste 
vier van de acht opeenvolgende matrixborden. Op basis van kans mag worden 
verwacht dat 6,25% van alle deelnemers na het passeren van alle matrixborden 
zich er nog steeds niet van bewust is dat de snelheidslimiet is verhoogd. Uit de 
resultaten bleek echter dat de meeste deelnemers (58,3%) de limietverandering 
niet hadden opgemerkt. In plaats daarvan ‘zagen’ zij wat ze verwacht hadden 
te zien: een limiet van 80 km/u. Wanneer de limietverandering andersom was 
geweest, dus van 100 km/u naar 80 km/u, had dit direct, en tevens geheel 
onopzettelijk, geresulteerd in een snelheidsovertreding.

De vervolgstudie is beschreven in Hoofdstuk 4, waarin verschillende 
tegenmaatregelen worden getoetst om de detectie van veranderingen in variabele 
snelheidslimieten te verbeteren. Onder bepaalde omstandigheden slagen 
automobilisten er niet in om veranderingen in elektronische snelheidslimieten 
op te merken. In een experiment, gebruikmakend van video’s, werd onderzocht 
welke tegenmaatregelen het vermogen van automobilisten zouden verbeteren 
om veranderingen in elektronische snelheidslimieten te detecteren. De 
tegenmaatregelen bestonden uit het op zwart zetten van matrixsignaalgevers 
voorafgaand aan een snelheidslimietverandering en het toevoegen van 
bewegingssignalen door middel van amberkleurige knipperlichten (ook wel 
flashers genoemd) of door het beeld te laten ‘golven’. De suggestie dat de 
getoonde snelheidslimiet op een golvende manier bewoog, werd gewekt door 
een rij van pixels op zwart te zetten en deze continu over de matrixsignaalgever 
te bewegen van boven naar beneden, en vice versa. Een video van een snelweg 
werd herhaaldelijk getoond aan 255 deelnemers. Zij waren geïnstrueerd om op 
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de spatiebalk te drukken wanneer zij een verandering detecteerden. De video 
werd dertien keer getoond voordat de snelheidslimiet veranderde. De resultaten 
lieten zien dat het op zwart zetten van matrixsignaalgevers voorafgaand aan 
een limietverandering, in plaats van het continu tonen van snelheidslimieten, 
geen invloed had op de detectie van verandering. Het gebruik van flashers of 
het laten ‘golven’ van het beeld daarentegen verslechterde de detectie van de 
snelheidslimietverandering. Deze bevinding suggereert dat het gebruik van 
flashers en ‘golven’ om de aandacht naar elektronische borden te trekken, in 
feite het vermogen van mensen om de informatie op deze borden te verwerken 
vermindert. Kanttekening is dat deze studie is uitgevoerd met videobeelden, 
waardoor het kijkgedrag mogelijk afwijkt ten opzichte van dat in een meer 
natuurlijke omgeving.

Hoofdstuk 5 beschrijft de derde empirische studie van dit proefschrift. Deze is 
gericht op verkeersirrelevante informatie op dynamische route-informatiepanelen 
(DRIPs). Wegbeheerders worstelen met de vraag of DRIPs exclusief moeten 
worden gebruikt voor verkeersmanagement of dat ze ook kunnen worden ingezet 
voor het tonen van verkeersirrelevante berichten, zoals motto’s en commerciële 
reclames. De beschreven studie meet gedragsmatige responses op een kritieke 
route-instructie, die getoond werd op dezelfde DRIP die eerder verschillende 
verkeersirrelevante berichten toonde. Hiervoor zijn tweeëndertig deelnemers 
verdeeld over een controlegroep en een experimentele groep (de reclame 
groep). In een rijsimulator zijn alle deelnemers bekend gemaakt met dezelfde 
route, door een snelweg, voorzien van een DRIP, negen keer te rijden. Tot rit 8 
vertoonde de DRIP voor de reclame groep steeds diverse reclames, terwijl deze 
voor de controlegroep een leeg, zwart beeld toonde. In de 9e rit, toonde de DRIP 
voor alle deelnemers een bericht met kritieke omleidingsroute. Deze kritieke 
route-instructie, waarmee de automobilisten werden geïnformeerd dat zij de 
eerstvolgende afrit moesten nemen, resulteerde in conformerend rijgedrag in 
de reclame groep: de deelnemers namen de afrit. Daarnaast reduceerden zij 
hun rijsnelheid marginaal om meer tijd te hebben om de tekst op de DRIP te 
verwerken. De controlegroep, daarentegen, vertoonde een veel scherpere 
snelheidsdaling, terwijl hun opvolgpercentage van de kritieke route-instructie 
niet overtuigend hoger was dan kans (50%), p = 0,077. Bovendien wist 31% (n 
= 4) van de reclame groep die zich conformeerde aan de kritieke route-instructie, 
deze vervolgens niet meer te herinneren (in plaats daarvan herinnerde men 
zich een reclame). Deze studie laat zien dat het tonen van verkeersirrelevante 
berichten op DRIPS mogelijk niet interfereert met verkeersmanagement, zolang 
het ontwerp van deze berichten overeenkomt met ergonomische richtlijnen voor 
DRIPs, zoals gebruikt in deze studie. Gesteld wordt dat door het herhaaldelijk 
ervaring opdoen met verschillende DRIP-teksten, het lezen van de DRIP zo vaak 
is geoefend dat er weinig tot geen bewuste cognitieve overweging meer vereist 
was. Het resultaat hiervan is dat het herinneren van wat men heeft gezien, 
ontoereikend is gebleken als proxy om rijgedrag te onderzoeken. Deze studie 
toont aan dat bewuste aandacht mogelijk geen voorwaarde is voor opvolging 
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van instructies. Voorts wordt gesteld dat continue variatie in objecten in de 
verkeersomgeving onderdeel van een onderbewust monitoring proces kunnen 
worden, zolang deze variatie voldoende wordt geoefend.

De laatste empirische studie is beschreven in Hoofdstuk 6, en betreft handelen 
zonder dat men zich daar bewust van is, tijdens het uitvoeren van een zeer 
geautomatiseerde taak, namelijk lopen. Voetgangers zijn tijdens het lopen vaak 
bezig met andere activiteiten. In deze studie is onderzocht 1) of voetgangers 
zich voldoende bewust zijn van hun omgeving om met succes obstakels in 
een stad te ontwijken, en 2) of verschillende gangbare activiteiten tijdens het 
lopen, het bewustzijn van obstakels en/ of het ontwijkgedrag beïnvloeden. 
Hiertoe is een obstakel, een stoepbord om precies te zijn (ook wel een klapbord 
genoemd, bijvoorbeeld voor gebruik in de horeca), op een stoep geplaatst in het 
centrum van Utrecht, Nederland. De gedragsmaat bestond uit de afstand van de 
voetganger tot het stoepbord, op het moment dat voetgangers hun looproute 
aanpasten om het stoepbord te ontwijken. Na het passeren van het stoepbord 
werden voetgangers geïnterviewd om zicht te krijgen op waar zij op dat moment 
aan dachten, om hun zelf gerapporteerde bekendheid met de route te meten, 
om bevestiging te krijgen van de secundaire taken waar ze mee bezig waren, 
en om hun bewustzijn van de omgeving te beoordelen aan de hand van het 
herinneren en herkennen van het stoepbord en de tekst die daarop stond. Aan 
deze studie hebben 234 voetgangers deelgenomen. Meer dan de helft van de 
deelnemers (53,8%) was zich niet bewust van het stoepbord. Toch is er niemand 
tegenaan gelopen. Zowel bewustzijn als ontwijkgedrag werden niet beïnvloed 
door het in gedachten verzonken zijn, het bezig zijn met secundaire taken (zoals 
praten met de mensen met wie je samenloopt of het gebruik van een mobiele 
telefoon), of door bekendheid met de route. Kortom, ondanks dat lopen zonder 
bewustzijn zeer gebruikelijk was, is er geen bewijs dat dit noodzakelijkerwijs 
tot risico’s leidt. De afwezigheid van bewustzijn van de omgeving betekent 
niet dat er geen cognitieve of perceptuele verwerking van de omgeving heeft 
plaatsgevonden. Voetgangers zijn immers nog steeds in staat om met succes 
obstakels op hun pad te ontwijken, zelfs in visueel meer uitdagende omgevingen 
zoals een stadscentrum. Gesteld wordt dat dit komt doordat lopen bestaat uit 
zeer geautomatiseerd, vaardig gedrag.

In Hoofdstuk 7 worden de empirische resultaten bediscussieerd in relatie tot 
de literatuur. Toenemende bekendheid met een gebied beïnvloedt verschillende 
aspecten van cognitie, zoals aandacht, bewustzijn, geheugen, beoordeling en 
mentale toestand. Er is aangetoond dat de hoeveelheid vereiste herhaling om 
cognitie te beïnvloeden verschilde tussen de aspecten van cognitie. Hoe hoog 
de drempel van vereiste ervaring ligt en hoe de effecten op cognitie evolueren 
met toenemende ervaring is echter nog onbekend. Alhoewel er aanwijzingen 
zijn dat voor de modaliteiten autorijden, fietsen en lopen niet alle aspecten 
van cognitie op dezelfde manier worden beïnvloed, hebben ze gemeen dat 
herhaling effect heeft op vaardigheid. We stelden dat het herhaaldelijk opdoen 
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van ervaring met dezelfde omgeving resulteert in het vermogen om zich op 
vaardigheidsniveau (Rasmussen’s skill-based level) in die omgeving te bewegen. 
Deze mate van automatiseren wordt weerspiegeld in zowel de verwerking van 
visuele informatie zelf, als in de verminderde hoeveelheid cognitieve controle die 
nodig is om visuele informatie te verwerken, tot het punt dat visuele verwerking 
lijkt te zijn losgekoppeld van volledig bewustzijn. De studies in dit proefschrift 
laten een patroon zien van verkeersdeelnemers die niet in staat zijn om te 
rapporteren over informatie die zichtbaar is in hun omgeving, terwijl zij wel 
hun gedrag hebben aangepast conform deze informatie. Dit is een nieuw inzicht 
binnen verkeerspsychologisch onderzoek. Wanneer het vermogen om ergens 
over te rapporteren gelijk staat aan onbewustheid, dan kan dit gedrag worden 
beschouwd als handelen zonder bewustzijn. Om onderscheid te maken tussen 
wat wordt gezien en wat niet wordt gezien, is het zodoende onvoldoende om zich 
alleen op verbale responses te baseren. Wat waarschijnlijk wordt gezien, hangt 
af van wat is opgenomen in een meestal onbewust monitoringsproces (dat ook 
gedrag stuurt) en van waar mensen bewust aandacht aan besteden en vervolgens 
over kunnen rapporteren. Zo nam de initiële belangstelling van automobilisten 
in het gedrag en/of uiterlijk van andere weggebruikers af naarmate men meer 
bekend werd met de route; maar het nam niet zo snel af als de interesse voor 
verkeersgerelateerde objecten, zoals bebording en oriëntatiepunten. Dit werd 
verklaard door te stellen dat met toenemende ervaring met een route het sterk 
geautomatiseerde, veelal onbewuste monitoringsproces voor visuele informatie 
steeds uitgebreider wordt, door het geleidelijk toevoegen van steeds meer 
elementen uit de verkeersomgeving. Zodoende wordt mentale ruimte vrij 
gemaakt om bewust andere mensen en hun gedrag te observeren. Geconcludeerd 
wordt dat het lastig zo niet onmogelijk blijft om volledig te beoordelen of visuele 
informatie is verwerkt. Om de metingen van visuele informatieverwerking te 
optimaliseren – van volledig bewustzijn tot gedeeltelijk bewustzijn tot handelen 
zonder bewustzijn – wordt echter geadviseerd om verschillende cognitieve en 
gedragsmaten te combineren (bij voorkeur discreet gedrag). Tot slot sluit dit 
proefschrift af met tips voor zowel onderzoekers als wegbeheerders om het 
ontwerp van respectievelijk studies en wegen te verbeteren, door rekening te 
houden met de menselijke factor in een alledaagse context.
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