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TNO zet megastap voor fietsersveiligheid

Airbag voor de A-stijlen spaart levens
Het aantal verkeersdoden in Nederland daalt al decennia. Begin jaren '70 waren het er nog drie-

duizend, maar dat is lang geleden. Begin deze eeuw lieten bijna twaalfhonderd mensen het le-

ven in het verkeer en inmiddels zitten we onder de zevenhonderd. Opvallend is dat voetgangers 

en vooral fi etsers sinds 2000 niet meer meedelen in de daling. TNO komt met een oplossing.

 Voetgangersveiligheid heeft inmiddels de aandacht 
van Euro NCAP en daarmee van de ontwikkelings-
afdelingen van de autofabrikanten. Voor fi etsers-
veiligheid was tot nu toe minder aandacht. En een 
fi etser komt na een aanrijding toch net wat anders 
met een auto in contact dan een voetganger.
   
     Voor voetgangers én fi etsers  
   TNO zag mogelijkheden in een airbag voor de 
voorruitstijlen van de auto in combinatie met 
automatisch remmen. Hé, maar wacht eens even, 
die beide zaken zijn toch al leverbaar op de Volvo 
V40? "Klopt", zegt TNO Project Manager Margriet 
van Schijndel-de Nooij, “maar zowel de sensoriek 
als de airbag zelf zijn ontwikkeld met het oog op 
voetgangers. Wij willen zowel voetgangers als fi et-
sers beschermen”. Oh, voor de duidelijkheid, ‘wij’ 
zijn in dit geval de deelnemers aan dit ‘SaveCAP’-
project: TNO, de Nederlandse Fietsersbond, 
Centraal Beheer Achmea, airbagfabrikant Autoliv 
en het ministerie van Verkeer en Infrastructuur. 
   
  Hoeveel mensenlevens staan op het spel?  
   TNO analyseerde allereerst de statistiek. Uit het 
totaal aantal dodelijke fi etsongevallen in een 
recent jaar fi lterde TNO allereerst die met een 
personenauto. Van die ongevallen waren de 
onderzoekers alleen geïnteresseerd in die waarbij 
de auto frontaal op de fi etser botste. Als de auto 
echt hard rijdt, helpen een airbag en automatisch 
remmen ook niet meer, dus ongevallen met 
een snelheid van boven de 80 km/u bleven ook 
buiten beschouwing. Net als ongevallen met een 

stilstaande auto. En zo bleven er 93 van de 228 
levens over die wellicht gered hadden kunnen 
worden met de twee technieken. Op basis van 
dezelfde statistieken zou het bovendien bijna 
vierhonderd zwaargewonden kunnen schelen. 
   
  Wie kwam waar vandaan?  
   Alle reden om te onderzoeken hoe zo’n airbag op 
de auto die fi etsers beschermt eruit zou moeten 
zien. “Voordat je de airbag en de bijbehorende 
sensoriek ontwikkelt, moet je eerst weten hoe 
ongelukken tussen fi etser en auto eruit zien”, 
zegt Margriet van Schijndel-de Nooij. “Je moet 

weten wie waar vandaan kwam en waar de fi etser 
terecht kwam met zijn hoofd.” 
 Om achter het eerste te komen bouwde TNO in 
vijf technische dienstauto’s van KPN een stereo-
camera plus opnameapparatuur. Die auto’s rijden 
jaarlijks tienduizenden kilometers in stedelijk 
gebied, zodat de opnameapparatuur na twee jaar 
een schat aan fi etsersgedrag en een hele reeks 
bijna-ongelukken bevatte. Op basis van die in-
formatie kon TNO gericht auto-fi etserongevallen 
gaan simuleren. En dat leverde weer de informatie 
op waarmee de vorm van de airbag en manier 
waarop de sensoriek moet reageren, kon bepalen.   

Een airbag die A-stijlen en ruitenwissers bedekt kan levens van fi etsers en voetgangers redden.

45 ms onderweg. De pop-up motorkap staat omhoog 
en bij de paravaan is het eerste wit van de airbag zicht-
baar. Ontplooiing van de airbag geeft een luide knal.

75 ms: de fi etsers-en voetgangersairbag is ontplooid 
en bevat 190 liter gas. De voetgangersairbag van de 
Volvo V40 moet het doen met 130 liter.

105 ms: de schouder 
van de fi etser is in 
contact met de airbag.

De fi etser probeert nog net voor de auto langs te 
steken. Te laat, de auto treft hem met 40 km/u.
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     Grotere ‘U’  
 Met behulp van die data produceerde Autoliv een 
airbag die binnen 150 milliseconden onder de 
pop-up motorkap vandaan komt en die de fi etser 
met een veel grotere ‘U’ beschermt tegen ruiten-
wissers en A-stijlen dan de voetgangersairbag in 
de Volvo V40. Volvo stelde twee V70’s en vijftig 
motorkappen, bumpers en voorruiten beschik-
baar. Met die auto’s en een Honda-fi etsersdummy 
simuleerde TNO een reeks voorkomende frontale 
auto-fi etsaanrijdingen in de botshal. Alle bots-
proeven deed TNO één keer mét de nieuwe airbag 
en één keer zonder.   

auto’s met zo’n airbag zouden zijn uitgerust het 
leven van 35 procent van de verkeersdoden onder 
fi etsers en voetgangers gespaard zou blijven. 
Door zo’n airbag te combineren met automatisch 
remmen bij dreigende ongevallen met fi etsers 
en voetgangers zou dat zelfs oplopen tot 60 á 70 
procent.
   
 “Verplicht stellen dus?”, vraagt een journalist. Van 
Schijndel-de Nooij ziet een andere oplossing: “Als 
vijf Euro NCAP-sterren zonder deze voorzieningen 
niet meer mogelijk zijn, kunnen we deze levens in 
de toekomst sparen”. 

 TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: TNO 

De airbag in combinatie met automatisch remmen bij een dreigend ongeval met een fi etser of 
voetganger voorkomt zelfs 60 tot 70 procent van de verkeersdoden onder deze groepen.

135 ms: Auw! Een HIC van 627 is pijnlijk en kan letsel 
veroorzaken. Maar ten opzichte van een HIC van 2000 
is het een verschil van leven en dood.

Zelfs met airbag komt de klap nog fl ink aan voor de 
dummy.

Kleurstrips op hoofd en lichaamsdelen geven verf 
af op de airbag. Bij een echt ongeluk zouden de 
gekleurde plekken rood zijn…

De fi etsersairbag op personenauto’s had van de 228 fi etsdoden in een recent jaar er 93 kunnen redden.Het aantal verkeersdoden daalt, maar niet onder voetgangers en al helemaal niet onder fi etsers.

 WWW.AMT.NL

SaveCap-airbag in actie

AMT maakte een botsproef tussen auto en fi etser mee. 
De fi etser stond stil, de auto reed ‘maar’ 40 km/u. 
Scan de QR-code of ga naar het maanddossier op 
www.AMT.nl/december2012 en bekijk de klap op video.

 WWW.AMT.NL

    Live botsproef  
   De resultaten laten zich het best afl ezen aan 
het hoofd van de dummy. Voor een impact op 
het hoofd bestaat de eenheid HIC (Head Impact 
Criterion). “Een HIC van 1000 is dodelijk”, legt Van 
Schijndel-de Nooij uit. “In het ernstigste scenario 
maten we zonder airbag een HIC van 2000! Met 
airbag maten we maximaal 627.” AMT maakte zo’n 
botsproef mee. En ook 627 is nog heftig.
   
  Slachtoff ers voorkomen  
   Door die gegevens weer op de statistiek los te 
laten, kon TNO concluderen dat als alle personen-
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