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De definitieve Safety Spot: de Safety Spot – Reflexstone 
 
Veilig pinnen is een hot issue. Nog altijd verschijnen vele berichten in de media over 

criminaliteit gerelateerd aan het gebruik van de geldautomaat, zoals straatroof. Maar ook 

andere vormen van criminaliteit zoals skimmen en het over de schouder meekijken bij 

het intoetsen van de pincode (shoulderen) zijn blijvende verschijnselen die zorgen voor 

een onveilig gevoel bij het pinnen. 

 

Wat is de Safety Spot? 

De Safety Spot is in Amsterdam – Zuid in 2010 ontwikkeld om veilig(er) pinnen mogelijk 

te maken. De Safety Spot heeft dan ook als definitie:  

 

Een witte halve cirkel recht voor de geldautomaat 

waarbinnen de gebruiker zijn privacy kan beschermen en 

waarop een grotere sociale controle vanuit de directe omgeving rust 

 

Daarmee heeft de Safety Spot drie doelen: 

1. Vergroten van het veiligheidsgevoel bij de gebruiker van een geldautomaat; 

2. Bewustwording bij de gebruiker van de mogelijkheid om zijn privacy en gevoel 

van veiligheid zelf te kunnen waarborgen; 

3. Beperken van de aan de geldautomaat gerelateerde criminaliteit. 

 

Resultaten meting gebruik Safety Spot 

Het gebruik van de Safety Spot is onderzocht. De meting richtte zich op de ervaringen 

van de gebruikers van geldautomaten: viel hun de Safety Spot op, voelden ze zich 

veiliger, zouden ze de Safety Spot gebruiken? 

 

Uit de 100 afgenomen enquêtes kwam het volgende beeld: 

 89% van de ondervraagden weet waarvoor de Safety Spot dient: afstand houden in 

verband met privacy; 

 90% van de ondervraagden gebruikt  de Safety Spot om anderen te vragen meer 

afstand te houden; hiermee wordt voorkomen dat er over de schouder wordt 

meegekeken; 

 84% denkt dat de Safety Spot bijdraagt aan het veiligheidsgevoel; 

 

Uit observaties en tellingen bleek dat maar liefst 94% zich aan de grens hield die door 

de Safety Spot wordt gesteld. Bijna alle wachtende pinners bleven instinctief buiten de 

Safety Spot. Buiten de Safety Spot is meekijken bij het intoetsen van de pincode 

(shoulderen) door anderen vrijwel niet mogelijk. 

 

Idee goed, uitvoering minder 

De oorspronkelijke versie was een gele, geverfde halve cirkel. Dat leverde een aantal 

praktische problemen op in de uitvoeringsfase en de fase daaropvolgend. Op druk 

bezochte locaties trad bijvoorbeeld snel slijtage op. Als gevolg van deze slijtage moesten 

partijen (gemeenten en banken) weer met elkaar om de tafel om onderhoud, coördinatie 

en financiering (om de paar maanden komen er kosten om het opnieuw aan te brengen) 

te organiseren. Een ander groot probleem was de fel gele kleur van de Safety Spot; deze 

kleur stuitte op kritiek van de banken in verband met de huisstijl van de diverse 

geldautomaten. 
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De nieuwe Safety Spot – Reflexstone 

Om aan de bezwaren tegemoet te komen, zijn we als bedenkers op zoek gegaan naar 

een nieuwe uitvoering. In samenwerking met Kijlstra Bestrating ligt er nu, na maanden 

voorbereiding en testen, een nieuw ontwikkelde Safety Spot - Reflexstone [1]. 

 

 
 

De nieuwe Safety Spot komt in tegels voorzien van een vuurstenen toplaag, waardoor 

omgevingslicht gereflecteerd wordt. Hierdoor is de Safety Spot in de schemering en 

avonduren veel beter zichtbaar en trekt het de aandacht naar de gebruiker van de 

geldautomaat. Ander voordeel van de reflecterende tegels is verbeterde 

gezichtsherkenning; een belangrijk aspect bij cameratoezicht. 

 

Waarom is de nieuwe Safety Spot in het wit? 

De nieuwe Safety Spot – Reflexstone komt in de kleur wit. Na uitvoerig testen blijkt dat 

de witte Safety Spot een helderder uitstraling heeft, zich meer onderscheidt in het 

straatbeeld en beter opvalt in de schemering en in het donker. Daarnaast heeft de witte 

uitvoering de beste reflectie van alle kleuren; hier zit immers 100% vuursteen in de 

toplaag verwerkt. 

 
 

De kleur wit komt ook tegemoet aan de bezwaren van een aantal partijen die moeite 

hadden met de ‘schreeuwerige’ kleur geel. Wit is neutraler en doordat de Safety Spot nu 

in reflecterende tegels wordt uitgevoerd, steekt het wit scherp af tegen de omgeving. 
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Waarom de aanschaf van een Safety Spot – Reflexstone? 

U zoekt een eenvoudige en langdurige oplossing om het pinnen veiliger te maken? Door 

het plaatsen van een Safety Spot – Reflexstone weet u zich de komende 20 jaar 

verzekerd van een duurzame oplossing. Daarnaast gelden nog de volgende argumenten 

voor deze stenen Safety Spot: 

1. Verhoogde lichtopbrengst; door reflectie 54% meer effect in schemering en 

nachtelijke uren door schijnsel van lichtmasten of (LED) verlichting boven de 

geldautomaat. 

2. Verhoogde gezichtsherkenning; door reflectie van de Safety Spot - 

Reflexstone wordt gezichtsherkenning sterk bevorderd bij cameratoezicht. 

3. Financieel aantrekkelijk; in vergelijking met de geverfde Safety Spot zijn de 

aanschaf- en straatmakerskosten binnen een jaar terugverdiend[2]. 

4. Slijtvast; na de aanleg blijven de tegels 20 jaar goed.  

5. Duurzaam; geen afstemmingsproblemen door terugkerende onderhoudsvragen. 

6. Continue gebruik; tijdens de aanleg kan de geldautomaat gewoon gebruikt 

worden (de geverfde Safety Spot heeft een bepaalde droogtijd). 

7. Verzorgd straatbeeld; door strak aanstraten ontstaat er een rustig en verzorgd 

straatbeeld met een opvallende Safety Spot. 

8. Toepasbaarheid; de witte tegels zijn beter toepasbaar in straten met een hoge 

kwaliteitsuitstraling. 

9. Ruwe tegel; bij vorst en regen biedt het stroeve oppervlak houvast. 

10. Makkelijk in onderhoud; schoonmaakwagens kunnen zonder problemen over de 

Safety Spot heen rijden om het mechanisch schoon te maken. 

 

Meer informatie? 

Kijk eens op de website www.safetyspot.info voor meer informatie. 

 

Hoe bestel ik de Safety Spot – Reflexstone? 

Neemt u vooral eerst contact op met Ronald van der Steen. U kunt hem bereiken via 

rvdsteen@bureau-mmiv.nl. Of belt u rechtstreeks op 06-46348734. 

  

 

 
[1] De Reflexstone-deklaag is al 3 jaar in gebruik in stenen en trottoirbanden. Wegdekreflectie is 
een beproefd concept in het straatbeeld, waar al veel onderzoek naar gedaan is. 
[2] Bij gemiddeld gebruik moet de geverfde variant om het half jaar opnieuw geverfd worden om 

de frisheid en uitstraling te behouden. Dit brengt voor de lange termijn dus hoge kosten met zich 
mee.  
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