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TECHNIEK
Continentals visie op veiligheid

Tekeningen: Continental

Met rijassistentie op weg naar nul verkeersdoden

Nul doden, nul gewonden en ooit in de toekomst ook nul ongevallen. Dat is Continen-

tals visie op veilig verkeer. Hoe die visie werkelijkheid wordt? “Met slimme systemen

die de bestuurder een handje helpen. Ook als hij in een auto van minder dan 10.000

euro rijdt.” De veilige auto wordt snel realiteit.

Hoe belangrijk is veiligheid? “Heel belangrijk”,
vindt de autokoper. Belangrijker dan comfort,
uiterlijk en prestaties, belangrijker ook dan mi-
lieuvriendelijkheid en verbruik en zelfs belang-
rijker dan de aanschafprijs. Alleen betrouwbaar-
heid vindt de koper van een nieuwe auto nóg be-
langrijker. Althans, dat zegt hij tegen de markt-
onderzoeker. In werkelijkheid verving het over-
grote deel van de gebruikers van de Duitse sloop-
regeling zijn sloper door een nieuwe auto zón-
der Electronic Stability Control (ESC, Bosch
spreekt van Electronic Stability Program, ESP).
Dat stoort Continental. Logisch, het bedrijf is
een belangrijke leverancier van systemen als
ESC, ACC, Lane Departure Warning (LDW), Lane
Change Assist (LCA), Blind Spot Detection (BSD),
Traffic Sign Recognition (TSR), Intelligent Head-
light Control (IHC) en Emergency Brake Assist
(EBA). Maar Continentals ergernis gaat verder
dan eigen belang. Dit soort systemen redt men-
senlevens. En dus passen ze in ‘Vision zero’,
Continentals nuldodendoel.

Bloggen over autorijden
Terug naar de vraag: waarom bestellen mensen
een nieuwe auto zonder ESC/ESP als ze veilig-
heid zo belangrijk vinden? Op zoek naar een
antwoord struinde vicepresident van Continen-
tals Chassis & Safety-divisie, Amrei Drechsler,
een stel internetblogs af: “Als je een beetje kan
rijden heb je dat spul niet nodig”, schrijft een
blogger. Vervolgvraag: wie kan er een beetje rij-
den? Mensen met een goede conditie, een scherp
zicht en een snelle reactie? Jongeren tussen 20
en 30 dus? “Nou nee”, zegt het CBS, “onder hen
vallen de meeste verkeersdoden”.

Drechsler kent de cijfers van het Duitse CBS, het
Statistisches Bundesamt: “Van alle verkeerson-
gevallen met doden of gewonden in 2006, werd
87% veroorzaakt door bestuurdersfouten. Kon-
den al die bestuurders dan niet rijden?”
Drechsler surft verder: “Ik had die ongein niet
nodig in de jaren 70, dus waarom nu wel?” Zit
wat in, zou je denken. Drechsler doet opnieuw
een beroep op het Bundesamt: “In 1970 reden
alle Duitse personenauto’s bij elkaar 350 mil-
jard km. In 2004 was dat gegroeid naar 907 mil-
jard. Het verkeer is dus totaal veranderd”. Te
midden van al die drukte om de auto is er nu
bovendien veel meer afleiding in de auto: “Mo-
bieltjes waren er niet in 1970, net zo min als
navigatie- en infotainmentsystemen. Toch vie-
len er in 1970 veel meer verkeersdoden. Per ge-
reden kilometer was het aantal verkeersdoden
toen zelfs tien keer zo hoog als in 2004”.
Kortom, de veiligheidsgordel, slimme carrosse-
rieconstructies, botsveilige bedieningselemen-
ten, airbags en ABS hebben mensenlevens gered.

Luxe of veiligheid?
“Nu moeten we een volgende stap zetten”, vindt
Drechsler. Hoe? “Met rijassistentiesystemen.”
Ze krijgt steun van deskundigen. “70% van alle
zware verkeersongevallen zou voorkomen kun-
nen worden met rijassistentiesystemen”, zegt
BASt (het wetenschappelijk bureau van het Duit-
se Ministerie van Verkeer). Brussels onderzoek
wijst in dezelfde richting: “Als de EU Emergen-
cy Brake en Lane Keeping-systemen verplicht
stelt, scheelt dat 5000 verkeersdoden per jaar”.
Of deze van het GDV, de Duitse bond van verze-
keraars: “Moderne Emergency Braking-systemen
zijn in staat ongeveer evenveel dodelijke onge-
vallen te voorkomen als ESP”.
Prachtig allemaal, maar in de showroom maken
deze deskundigen niet veel indruk. Lees maar
mee op weer een ander internetblog: “Persoon-
lijk steek ik mijn geld liever in mooie wielen
dan in Lane Assist”.
“Tja”, zegt Drechsler terwijl ze door een prijs-
lijst van een autofabrikant bladert. “850 euro

Veilig verkeer
voor iedereen

Een veilige kleine auto
helpt zijn bestuurder
ongelukken te voorko-
men. Een veilige smart,
Ford Fiesta of Fiat 500
heeft daarom ESC, BSD,
LCA, LDW en EBA zegt
Continental.
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voor 17 inch aluminium of € 510,- voor Lane
Departure Warning? € 2.255,- voor een lederen
interieur of €1.280,- voor Intelligent Cruise
Control met Collision Warning en Safety Brake?
€ 950,- voor een soundsysteem of € 550,- voor
Lane Change Assist? Wat kies je?”

Betaalbare rijassistentie
Voor Drechsler zijn dat geen moeilijke keuzes.
Continental werkt er hard aan om die keuzes
ook voor andere autoconsumenten gemakkelij-
ker te maken. Hoe? Door actieve veiligheidsys-
temen goedkoper te maken. Drechslers collega
en president van de Chassis & Safety-divisie Ralf
Cramer noemt een voorbeeld: “Neem de ver-
snellings- en gierhoeksensor in de ESC-module.
In 2003 was dat een aparte unit op de print-

plaat van de ESC-module. Met de introductie
van de MK60E in 2006 bleven daar nog twee
componentjes van over, die veel minder plaats
innamen. In onze nieuwste ESC-controller, de
MK100 is er voor het meten van versnelling en
gierhoek nog maar één component. Die chip
vraagt slechts 17% van de ruimte die de meet-
unit uit 2003 nodig had. Ook sinds 2006 is er
enorme vooruitgang geboekt. De complete
MK100-controller is 39% kleiner en 32% lichter
dan de MK60E. Bovendien kalibreert de MK100

automatisch. Dat spaart kosten”.
“Wij hebben ons huiswerk gedaan”, gaat Drechs-
ler verder. “De kosten van dit soort componen-
ten zijn in ruim 10 jaar tijd met een factor ze-
ven gedaald. Helaas zie je dat niet volledig te-
rug in de meerprijzen.”
Nog niet. Nu Continental de componenten voor
zijn assistentiesystemen tegen lagere kosten
kan produceren, mikt het bedrijf ook en vooral
op auto’s rond en onder de 10.000 euro. “Een
veilige kleine auto heeft ESC, BSD, LCA, LDW
en EBA”, vindt Drechsler. “Want zeg nu zelf,
waar heb je zulke systemen harder nodig, in
een luxe suv van 2200 kg of in een Ford Fiesta
die nog niet de helft weegt?”

Overheid en verzekeraars
Ook de Europese overheid is gebaat bij meer
elektronische hulp voor de bestuurder: “Op ie-
dere miljoen EU-inwoners vielen in 2005 41 ver-

Verjongen zonder ESP
De Duitse sloopregeling was een enorme ver-
koopimpuls voor de kleine auto. Het overgrote
deel van al die nieuwe kleine auto’s is niet uit-
gerust met ESP, terwijl autoconsumenten veilig-
heid na betrouwbaarheid als het belangrijkste
aankoopcriterium beschouwen. Hoe kan dat?

Verkoopgroei Geleverd 

1e kwartaal 2009 met ESP

Opel Corsa ......................54% ..............................19% ......................

VW Polo ..........................80% ..............................64% ......................

Skoda Fabia ..................121% ..............................10% ......................

Peugeot 207 ..................43% ..............................15% ......................

Fiat Panda ......................394% ..............................35% ......................

Skoda Octavia ................15% ..............................2,5% ......................

Toyota Yaris ....................66% ..............................24% ......................

Hyundai i10 ..................872% ............................0,17% ....................

Toyota Aygo ..................202%..............................1,4% ......................

Mitsubishi Colt ..............120%..............................3,5% ......................

Chevrolet Matiz ............98% ..............................0,0% ......................

Chevrolet Aveo ..............94% ..............................0,0% ......................

Dacia Logan....................29% ..............................0,0% ......................

Daihatsu Cuore ..............28% ..............................0,0% ......................

Subaru Justy ..................153%..............................0,0% ......................

Jongeren grootste groep
 verkeersdoden

“Als je een beetje kan rijden heb je dat spul niet
nodig”, zegt een blogger. Maar wie kan er een
beetje autorijden? Mensen met een goede condi-
tie, een scherp zicht en een snelle reactie? Jonge-
ren tussen 20 en 30 dus? “Nou nee”, zegt het CBS,
“onder hen vallen de meeste verkeersdoden”.

Meer mensen, 
minder  verkeersdoden

Rijassistentie was toch ook niet nodig in de jaren 70?
Nee, maar toen vielen er wel drie keer zoveel ver-
keersdoden, terwijl er drie keer zo weinig auto’s op
de weg waren.

Elektronische rijassis-
tentie in auto’s van
nog geen 10.000 eu-
ro. Mooi doel. Dat
doel waarmaken lukt
alleen als die syste-
men uiterst betaal-
baar zijn. Continental
werkt daar hard aan.
In de nieuwste ACC-
systemen, die de snel-

heid tot 0 km/u rege-
len, zijn de lange- en
korteafstandsradar
bijvoorbeeld in één
apparaat gecombi-
neerd. Een ander
voorbeeld is de acce-
leratie- en gierhoek-
sensor in de ESC-mo-
dule. Die verloor in
zes jaar tijd meer dan

Airbagmodule die het crashgeluid
gebruikt om te bepalen of er airbags
ontplooid moeten worden. Geluid
verplaatst zich razendsnel door staal.
De module is 15 milliseconden snel-
ler dan een traditionele.

80% van zijn omvang.
Dat betaalbaarheid
niet ten koste hoeft
te gaan van kwaliteit,
bewijst de geluids-
sensor in de nieuwste
airbagmodules. Bij
een frontale aanrij-
ding moet de airbag-
module razendsnel
beslissen of en welke

airbags moeten wor-
den ontplooid en of
die volledig, of maar
deels moeten worden
opgeblazen. Traditio-
neel gebruikt de air-
bagmodule versnel-
lingsopnemers voor
dat doel. Uit analyse
van talloze crashtests
is gebleken dat de
zwaarte en botshoek
ook haarscherp uit
het geluidsprofiel
van een crash is af te
leiden. De nieuwste
generatie Continen-
tal airbagmodules

gebruikt daarom een
geluidsensor in plaats
van versnellingsopne-
mers. Een voordeel is
dat die geluidsensor
gewoon op de print-
plaat van de airbag-
module kan worden
geplaatst. Dat spaart
versnellingsopnemers
voorin de auto en
daarmee kosten.
Maar is zo’n geluid-
sensor wel snel ge-
noeg? Hadden de air-
bags al niet ontplooid
moeten zijn op het
moment dat het eer-
ste crashgeluid de air-
bagmodule bereikt?
Geluid is immers niet

erg snel. Mis! In lucht
mag geluid, met 330
m/s, vrij traag zijn,
door staal verplaatst
het zich echt razend-
snel: 5000 m/s. Bo-
vendien onderschei-
den de geluidsprofie-
len van uiteenlopen-
de crashes zich sterk
van elkaar. Het ge-
volg: de airbagmo-
dule met geluidsen-
sor beslist 15 millise-
conden eerder wat
er met de airbags
moet gebeuren, dan
een traditioneel sys-
teem met versnel-
lingsopnemers. ●

Betaalbare hulp achter het stuur
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keersdoden. De EU wil dat cijfer al in 2010 op
26 hebben. Het Europees Parlement heeft in-
middels het voorstel om ESP verplicht te stellen
goedgekeurd. Nieuwe modellen moeten het

hebben vanaf 1 november 2011, bestaande mo-
dellen hebben uitstel tot 2014. Tot die verplich-
ting helpt botsproeforganisatie EuroNCAP een
handje, door ESC mee te nemen in zijn sterren-
waardering.
En dan zijn er de verzekeraars. Thatcham, de
researchorganisatie van de Britse verzekeraars
heeft berekend dat: “EBA-systemen (Emergen-
cy Brake Assist) zoals het Volvo City Safety in
de XC60 het aantal schadeclaims met 26% kan

doen afnemen. In Groot Brittannië scheelt dat
1,8 miljard euro aan schadeherstel en gezond-
heidszorg”. Als verzekeraars een stukje van dat
voordeel teruggeven aan de automobilist die in
elektronische assistentie investeert, gaan ze er
allebei op vooruit. In Engeland gebeurt dat nu.
Eigenaren van een Volvo XC60 met City Safety
krijgen 20% korting op de verzekeringspremie.

Rijhulp voor anderen
Drechsler keert nog een keer terug naar een in-
ternetblog: “Ongelooflijk om te zien dat auto-
kopers tot op de dag van vandaag beknibbelen
op veiligheid. En kom niet aan met die blabla
van ‘ik rijd al zoveel jaar en ik heb nog nooit
een ongeluk gehad’. Dat beschermt je echt niet
tegen de stommiteiten van anderen op de weg”.
“Nee, daarvoor is meer nodig”, weet Drechsler.
“Echt veilig ben je pas, als ook de anderen elek-
tronische hulp aan boord hebben. Wij zetten
alles op alles om daarvoor te zorgen.” ●

Erwin den Hoed

www.AMT.nl
Dé internetsite voor de Automotive Professional

Beleef actieve veiligheid
ESC, ACC, LDW, LCA, BSD, TSR, IHC, EBA…,
Continental bedacht in korte tijd meer af-
kortingen dan er in de Van Dale staan. 
Bekijk de animaties op www.AMT.nl,
(Video, rubriek Veiligheid) en ontdek niet
alleen wat ze betekenen, maar ook hoe ze
werken.

Oplettend gaspedaal 
beter dan  lampjes en piepjes
Nog een bezwaar tegen elektro-
nische rijassistentie: alle lampjes,
piepjes en bliepjes. Peter Laier
van Continentals Chassis & Safety-
divisie bestudeert de Human Ma-
chine Interface. Belangrijkste
vraag: Hoe werken mens en auto
optimaal samen. Hij toont de re-
sultaten van een onderzoek naar
het schakelgedrag van 24 proef-
personen. “38,6% van de schakel-
acties paste in een zuinige rijstijl.
Met een schakelindicatorlampje
op het dashboard kregen we dat
percentage omhoog tot 43,1.
Toen we het gaspedaal twee puls-
jes lieten geven op het moment

dat schakelen gewenst was, vloog
het percentage omhoog naar 83,4.
Vergelijkbare resultaten zien we
ook in ander onderzoek. Conclu-
sie, optische signalen werken
nauwelijks. Haptische signalen
(signalen die je voelt) worden be-
ter herkend én geaccepteerd.”
Zo’n pulserend gaspedaal of Ac-
celerator Force Feedback Pedal
(AFFP) kan veel meer dan helpen
bij het schakelen. Het kan bijvoor-
beeld een Forward Collision War-
ning-systeem ondersteunen.
Nadert de auto zijn voorganger
te dicht dan duwt het pedaal wat
harder terug dan normaal en zet

daar nog eens een trilling boven-
op. Ziet het Traffic Sign Recogni-
tion-systeem (verkeersbordher-
kenning) dat de auto harder rijdt
dan toegestaan, dan geeft het
pedaal een grotere tegenkracht
zonder trilling. Bij optrekken van-
uit stilstand of afremmen naar
stilstand kan het actieve gaspe-
daal de bestuurder helpen dat zo
zuinig mogelijk te doen. Laier:
“Het force feedback gaspedaal
leent zich uitstekend voor alle
waarschuwingen die met de voor-
waartse snelheid te maken heb-
ben”.
Samengevat, de bestuurder blijft

Al sinds 2007 is het force feedback
gaspedaal leverbaar in de Japanse
Nissan Fuga. Op de vloer van die auto
staat dit pedaal van de eerste gene-
ratie. Inmiddels kent Continental ook
hangende force feedback pedalen. 
Uiteraard neemt de elektronica in de
jongste generatie alweer minder
ruimte in, en is die niet alleen aan het
pedaal vast te leveren maar ook als
losse module. Continental verwacht
toepassingen in Europa vanaf 2012.

Voorbeelden van haptische signalen door het force feedback gaspedaal

Drie mogelijke toepassingen van AFFP. Het terug-
duwende gaspedaal is niet alleen een veiligheids-
voorziening. Dankzij effectieve schakelindicatie
verbetert het ook het praktijkverbruik met, vol-
gens Continental, 5 tot 10%.

de baas, de auto geeft een sig-
naal af dat hem intuïtief helpt de
juiste beslissingen te nemen. ●
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