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Citroën is trots op de resultaten van de meest
recente EuroNCAP-testen. De vernieuwde C5
biedt zijn inzittenden erg veel veiligheid bij
frontale en zijdelingse botsingen, uiteraard
scoorde de grote Citroën daarvoor vijf sterren.
De auto bereikte zelfs op één punt na de maxi-
male score. Ook de C4 deed het goed, haalde
natuurlijk ook die vijf sterren, maar veel bij-
zonderder, scoorde drie van de maximaal vier te
behalen sterren op voetgangerveiligheid. 
Waren het vroeger vooral Volvo en Saab, die
zich profileerden als producenten van veilige
auto’s tegenwoordig zijn het Renault en nu dus
ook Citroën die aandacht vragen voor de veilig-
heid van hun modellen. Overigens is veiligheid
voor Citroën nu ook weer niet helemaal nieuw.
Al in 1934 liet het merk auto’s bij wijze van
botsproef van een berg af rollen. Voor uw infor-
matie, de Traction Avant doorstond die test met
glans, terwijl de toenmalige C4 (nee, die naam
is niet nieuw) volkomen uit elkaar spatte. En de
DS natuurlijk, dat was een toonbeeld van actie-
ve veiligheid met zijn meedraaiende koplampen
en zijn hydropneumatische vering, die generaal
De Gaulle in staat stelde met een lekke band

gewoon door te rijden na een aanslag.
Op www.euroncap.com zijn alle resultaten van
de geteste auto’s terug te vinden. Als we naar de
resultaten van de C4 gaan, lezen we onder het
kopje ‘Bescherming van voetgangers’ dat de

bumper aan de gestelde eisen voldoet, de motor-
kaprand en motorkap vriendelijk zijn voor kin-
deren en in iets mindere mate voor volwassenen
en dat EuroNCAP de C4 een pluim en drie ster-
ren geeft voor zijn prestaties op dit onderdeel.

Gordijnairbags en zij-
airbags beschermen
deze inzittende prima
tegen een aanrijding
met een paal. Maar pas
echt bijzonder is dat de
C4 ook vriendelijk is
voor mensen die buiten
staan, drie sterren!
Geen andere auto
evenaart die score.

Citroën neemt bescherming voetgangers serieus

Veiligheid zonder
Franse slag

Nu vrijwel ieder nieuw automodel

vijf sterren scoort op de Euro-

NCAP-test verplaatst de aandacht

zich naar voetgangerveiligheid. Als

je toch mag kiezen, kun je je als

voetganger maar het beste door

een Citroën C4 laten aanrijden.

Maar ook dat kan nog fataal

aflopen. Gelukkig gaat er de

komende jaren veel verbeteren.

CARROSSERIE 
Minder letsel door strenge EuroNCAP-eisen

Voetgangerveiligheidstest, een hoofddummie
wordt met een snelheid van 11 m/s op een vooraf
geselecteerd punt geschoten. In dit geval op de
motorkap van het vorige model Volvo S40.
Foto: TNO

Wellicht niet zo eenvoudig herkenbaar, maar dit is
een bovenbeendummie. Hij belandt met vooraf
bepaalde kracht op de motorkaprand en de
impact wordt gemeten.
Foto: TNO
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motorkapvoorrand. En verder naar achter, waar
het hoofd van de voetganger terecht komt: de
aandrijving van de ruitenwissers, de scharnie-
ren van de motorkap, de spatbordranden en de
motor zelf natuurlijk. Been: “Voor onze tests
zoeken wij die kritische plaatsen op en die
beschieten wij met dummies, beendummies
aan de voorkant van de auto, een kinderhoofd-
dummie van 2,4 kg voor op de motorkap en een

Na 1970 daalde het aantal verkeersdoden sterk, ondanks de sterk toegenomen
verkeersintensiteit. Inmiddels stabiliseert het getal zich op zo’n 1100. Meer
aandacht voor voetgangerveiligheid kan dat cijfer naar beneden brengen.
Bron: TNO

EuroNCAP maakt 
veiligheid transparant
EuroNCAP is een initiatief van het
Britse Ministery of Transport, en
bestaat sinds 1996. Tot die tijd
moesten auto’s op het gebied
van inzittendenveiligheid alleen
voldoen aan de minimum eisen

EuroNCAP sterren inzittenden-veiligheid per 2 jaar
over periode 1996-2004

Verkeersdoden in Nederland

EuroNCAP sterren voetganger-veiligheid per 2 jaar
over periode 1996-2004

De inzittendenveiligheid zit in een stijgende trend…

…maar de voetgangerveiligheid daalt!
Bron: TNO

van de wetgeving. De bescher-
ming van de inzittenden was
nauwelijks onderwerp van com-
petitie tussen autofabrikanten.
Immers, ze konden zich niet
onderscheiden op dat punt. Na
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Gordels in auto’s

Een auto rijdt een over-
stekende voetganger
aan. Die kantelt over
de neus heen, waarna
zijn hoofd met kracht
op de motorkap slaat.
Het hoofd van een vol-
wassene komt daarbij
achterop de motorkap
terecht, dicht bij de
voorruit, dat van een
kind voorop. TNO simu-
leert die situaties door
een 4,8 kg hoofddum-
mie achterop de motor-
kap te richten en een
2,4 kg hoofddummie
voorop.Tekeningen: TNO

Tot zover het goede nieuws, want cijfers van
TNO Automotive, één van de instituten die de
EuroNCAP-testen uitvoeren, tonen dat het niet
goed gaat met de voetgangerveiligheid van auto-
’s. De gemiddelde score van in 2004 geteste
auto’s kwam uit op anderhalve ster. Daarmee zit
de voetgangerveiligheid in een dalende trend.
“Die wordt veroorzaakt door de toename van
het aantal geteste suv’s en, eerlijk is eerlijk,
door nieuwe testmethoden na 2001”, legt
Bernard Been van TNO Automotive uit.
Met een simulatiefilmpje toont hij hoe een bot-
sing tussen auto en voetganger in zijn werk
gaat. De bumper raakt de voetganger ergens ter
hoogte van de knie. Daarna slaat de voetganger
over de motorkap heen om vervolgens met zijn
hoofd net onder de voorruit onzacht met die
motorkap in aanraking te komen. Een kind
wordt door de bumper hoger geraakt en komt
daardoor met het hoofd voorop de motorkap

terecht. Uit statistisch ongevalonderzoek blijkt
dat middelzwaar letsel vaak benen en hoofd
van voetgangers treft terwijl bij zwaar letsel vrij-
wel altijd het hoofd betrokken is.
Voetgangerveiligheid eist dus een zachte bum-
per en een motorkap die kan meegeven. En dat
lijkt eenvoudiger dan het is. Allerlei zaken aan
een auto zijn nu eenmaal hard, denk aan het
trekoog, de koplampen, het motorkapslot, of de
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invoering van de EuroNCAP kon-
den ze dat wel. Jaarlijks worden
zo’n dertig nieuwe autotypen
getest. Al die testresultaten zijn
openbaar en iedere autoconsu-
ment kan ze bekijken op
www.euroncap.com. Daarnaast
staat een goed resultaat meteen
centraal in de reclamecampagne
van een nieuw model. Kortom
EuroNCAP is nu de drijvende
kracht achter voertuigveiligheid
geworden.
De EuroNCAP-test bestaat uit vier
onderdelen. Allereerst de fronta-
le botsing met 64 km/h tegen een
gesimuleerde autoneus met 40%
overlap. Voorin zitten twee
gestandaardiseerde dummies,
achterin twee kinderdummies.
Die laatsten simuleren kinderen
op de leeftijd van anderhalf en
drie jaar. En natuurlijk zitten de
kinderen keurig in de aanbevolen
kinderzitjes en de volwassenen in
de gordels.
De tweede test is de zijdelingse
botsing met een gesimuleerd
voertuig van 950 kg. De snelheid
van dat voertuig is 50 km/h. 
En dan is er de Paaltest. Die simu-
leert een zogenaamd ‘disco-
ongeval’. De auto glijdt van de
weg en wordt vol in de flank
getroffen door een boom of
paal. Dat soort ongevallen leidt
vaak tot hoofdletsel.
Het letsel dat de volwassen dum-
mies bij deze drie tests oplopen is
bepalend voor het aantal sterren
dat de auto scoort op de bescher-
ming bij frontale en zijdelingse
botsingen. Dat zijn de vijf sterren
die we meestal in advertenties
terugzien.
Minder aandacht is er vaak voor
de beide andere criteria, de
bescherming voor kinderen en de
voetgangerveiligheid. Voor de
kindvriendelijkheid krijgt een
auto vijf sterren als de kinder-
dummies in hun zitjes niet meer
dan minimaal letsel oplopen.

Voor de voetgangerveiligheid is
de maximale beloning vier ster-
ren. Op dit moment zijn er geen
auto’s op de markt die op die
twee laatste criteria de maximale
score halen. Met de bescherming
tegen frontale en zijdelingse bot-
singen is dat heel anders. De
gemiddelde score in 2004 was
4,5. De vraag is dus gerecht-
vaardigd of straks niet alle auto’s
op dit onderdeel vijf sterren gaan
scoren. “Nou nee”, denkt
Bernard Been van TNO
Automotive, “er gaat de komen-
de jaren nogal wat veranderen
aan de tests, en dat is nodig ook.
De botsingen zijn nu met een
gesimuleerd voertuig van 950 kg.
Dat was goed in de jaren ’80,
maar nu niet meer. Dus dat
gewicht gaat omhoog.
Waarschijnlijk komt er ook een
suv-neus van 1500 kg. Bovendien
werken we aan nieuwe dummies,
die het menselijk lichaam beter
simuleren en ik verwacht dat er
ook nog een aparte whiplash-
stoelentest komt.” 
Kortom de race naar meer passie-
ve veiligheid is eigenlijk nog
maar net begonnen. En dat is wel
zo prettig, voor inzittenden én
voor voetgangers. ●

De vier testen van de EuroNCAP leveren sterren op voor drie aspecten van veiligheid. De
meeste aandacht ging tot nu toe uit naar de veiligheid voor de inzittenden. Toekomstige wet-
geving dwingt autofabrikanten ook oog te hebben voor voetgangerveiligheid. Een goede
zaak, al was het alleen maar omdat iedere automobilist ook voetganger is.
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volwassenehoofddummie van 4,8 kg achterop
de motorkap. Hoe meer de auto kan vervormen
hoe kleiner de impact op de dummie.”
Oké, TNO meet de voetgangerveiligheid en
beoordeelt die volgens de EuroNCAP normen en
Citroën heeft er bij de C4 erg zijn best op
gedaan maar kan dat de autoconsument iets
schelen? Immers de laatste die hij aanrijdt is hij
zelf! Daar denkt Been anders over: “Een auto

gaat 15 jaar mee, de eerste eigenaar doet er drie
hooguit vier jaar mee. Er is dus een kans dat hij
hem later nog eens tegenkomt, als voetganger
op een ongelukkig moment.” Voor wie dat niet
overtuigend vindt is er nog altijd de Europese
overheid. Die gaat in twee fasen wetgeving
invoeren voor voetgangerveiligheid. De eerste
gaat 1 oktober al in en die wordt in 2010 nog
eens aanzienlijk strenger. Auto’s die nieuw op

de markt verschijnen mogen dan maar een
minimale impact hebben op de dummies die
met 40 km/h op hun kritische plekken worden
afgeschoten. Dat zal een forse ruimte tussen
motor en motorkap eisen. En als die ruimte er
niet is zit er maar één ding op, actieve systemen
als airbags om de voetganger op te vangen. ●

Erwin den Hoed 
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