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Samenvatting  

DVM-informatie onderscheidt zich van andere verkeersgerelateerde informatie doordat het 

veelal real-time, up-to-date en daarmee veranderlijk is. Uit rijsimulatoronderzoek naar 

dynamische snelheidslimieten blijkt dat het niet alleen een kwestie is van niet willen, maar 

vooral van het niet kunnen waarnemen van verandering. Is het dan aanrekenbaar wanneer 

DVM-informatie niet wordt opgevolgd? 
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1.  DVM en de waarneembaarheid van verandering: een rijsimulatorstudie naar 
change blindness en dynamische snelheidslimieten 

 

 

Het is bekend dat weggebruikers niet alle informatie waarnemen die een wegbeheerder op, 

langs of boven de weg plaatst. Uit diverse onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat een groot deel 

van de verkeersgerelateerde borden langs de weg door weggebruikers niet worden gezien. 

Zichtbaarheid en leesbaarheid van de informatie zijn voorwaarden voor waarneming, maar zij 

bieden geen garantie. De informatie die voor dynamisch verkeersmanagement (DVM) wordt 

gebruikt heeft, ten aanzien van waarneming, nog een extra eigenschap; DVM-informatie 

onderscheidt zich van andere verkeersgerelateerde informatie doordat het veelal real-time, up-

to-date en daarmee veranderlijk is. Juist op dit aspect – het veranderen van informatie – zijn er 

grenzen aan de menselijke waarneming. Vanwege de veranderlijkheid van DVM kan worden 

aangenomen dat change blindness – dat wil zeggen, het niet kunnen waarnemen van visuele 

veranderingen – interfereert met de perceptie van DVM-informatie, waardoor DVM-

maatregelen minder effect hebben. Desondanks wordt er bij DVM-informatie vaak vanuit 

gegaan dat wanneer deze niet wordt opgevolgd dit komt doordat weggebruikers de informatie 

niet willen opvolgen.  

 

Om inzicht te krijgen in de hoeveelheid change blindness die men mag verwachten voor 

DVM-informatie, is de waarneembaarheid van veranderingen in dynamische 

snelheidslimieten onderzocht. Diverse studies laten namelijk zien dat van alle verkeersborden 

snelheidslimieten het meest worden gezien. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een 

rijsimulator. Om binnen het onderzoek regulier rijgedrag na te bootsen, is het van belang dat 

de deelnemers bekend zijn met de route waarop de dynamische snelheidslimieten worden 

getoond. Hiertoe hebben vierentwintig deelnemers dezelfde route negentien keer gereden, op 

vijf verschillende dagen. De route bestond deels uit een snelweg, waarvan de tweede helft was 

uitgerust met portalen met matrixsignaalgevers. Per rijstrook werd hierop de dynamische 

snelheidslimiet getoond. Tijdens de negentiende rit veranderde de snelheidslimiet van 80 

km/u naar 100 km/u. Slechts 37,5% van de deelnemers heeft deze verandering bewust 

waargenomen. Verwachtingen ten aanzien van de veranderlijkheid van de dynamische 

snelheidslimieten bleken hierbij niet van invloed. 

 

Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het niet alleen een kwestie is van niet willen, 

maar vooral ook van het niet kunnen waarnemen van veranderingen in DVM-informatie. De 

vraag rijst of je het dan iemand kwalijk kunt nemen wanneer DVM-informatie niet wordt 

opgevolgd en zo ja, wie? De weggebruiker of de ontwerper? De resultaten van het onderzoek 

bieden enkele handvatten voor de beantwoording van deze vraag.  

  

 

 


