
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In april 2018 is de vijfde peiling gehouden onder het 

publiekspanel Rijkswegen Noord. In totaal hebben 475 

respondenten deelgenomen aan deze peiling. Rijkswegen 

Noord wil alle respondenten hartelijk bedanken voor het 

invullen van de vragenlijst.  

 

De resultaten leveren waardevolle inzichten voor 

Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie. De 

resultaten op de gesloten vragen worden gebruikt om 

bijvoorbeeld speerpunten te bepalen waarop de partners 

zich de komende tijd gaan richten. Daarnaast worden de 

resultaten op de open vragen nauwkeurig doorgenomen en 

waar nodig ondernemen de partners meteen actie op basis 

van de antwoorden die door de respondenten gegeven zijn. 

Omdat het een anonieme vragenlijst betreft, is het niet 

mogelijk om individueel terugkoppeling te geven de 

gegeven antwoorden. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

 

In de peiling zijn vragen gesteld over twee thema’s: 

veiligheid op de A7 en de A28. Hieronder vindt u de 

resultaten van de vragen over deze twee thema’s. 

 

Veiligheid op de A7 

Het overgrote deel van de respondenten (82%) rijdt wel 

eens op de A7. De afgelopen periode heeft het project ‘A7 

Attent’ plaatsgevonden op die weg, waarbij er onder meer 

extra politiecontroles en er extra voorlichting was. Van de 

respondenten was 62 procent daarvan op de hoogte. 16 

procent van de respondenten kent de campagneslogan ‘A7 

Attent’. De grootste groep respondenten (36%) weet van 

het project via de media. Ook hebben veel respondenten 

(19%) via Facebook gehoord over het project. Bijna de helft 
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van de respondenten geeft aan dat ze zich door het project 

meer bewust zijn van de risico’s van onveilig rijgedrag op de 

A7. Een kwart van de respondenten heeft gemerkt dat de 

politiecontroles intensiever waren gedurende de 

projectperiode. Volgens de respondenten wordt onveiligheid 

op de A7 vooral veroorzaakt door afleiding (56%), onnodig 

links rijden (43%) en bumperkleven (38%). De veiligheid op 

de A7 kan volgens de respondenten het beste vergroot 

worden door meer te controleren en minder verschillende 

maximumsnelheden te hanteren. Al met al heeft het project 

A7 Attent beperkt geholpen om de verkeersveiligheid te 

verbeteren. Voor de samenwerkende partijen blijft ‘afleiding 

achter het stuur’ een belangrijk thema. 

 

Veiligheid op de A28 

Twee derde van de respondenten rijdt wel eens op de A28. 

Daarvan voelt slechts een klein deel zich (heel) onveilig, 

namelijk 2 procent van de respondenten. De meeste 

respondenten (63%) zijn van mening dat onveiligheid op de 

A28 het beste aangepakt kan worden door herinrichting van 

de weg. Ongeveer de helft van de respondenten heeft wel 

eens gevaarlijke situaties meegemaakt op de A28. Die 

hebben meestal te maken met asociaal rijgedrag en 

plotselinge filevorming. Eigenschappen die weggebruikers 

op de A28 als onveilig ervaren, zijn weefvakken, slecht 

wegdek en op- en afritten. Volgens 71 procent van de 

respondenten draag het inhaalverbod voor vrachtwagen op 

de A28 bij aan een betere doorstroming van het overige 

verkeer. Toch ziet 76 procent van de respondenten wel eens 

vrachtwagens inhalen waar dat niet mag. Volgens de 

respondenten moeten politiecontroles op de A28 vooral 

gericht zijn op asociaal rijgedrag (78%) en afleiding (54%).  

 

Uit ongevalscijfers blijkt dat het aantal ongevallen op de 

A28 relatief hoog is, net als op bijvoorbeeld de A7 het geval 

is. Ook zijn er vanuit de politie signalen over onveilig 

rijgedrag op de A28. Daarom wordt door de samenwerkende 

partijen nagegaan of de veiligheid op de A28 de komende 

periode extra aandacht moet krijgen. 

 

Colofon en disclaimer 

Dit is een uitgave van Rijkswegen Noord. Onder deze naam 

maken Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de politie en het 

Openbaar Ministerie zich sterk voor de veiligheid op de 

rijkswegen van Drenthe, Friesland en Groningen. Meer 

informatie en de volledige rapportage van de resultaten is te 

vinden op www.rijkswegennoord.nl. De resultaten uit het 

publiekspanel leveren waardevolle inzichten voor de 

betrokken partners, maar het betreft geen wetenschappelijk 

onderzoek. De resultaten die hier genoemd worden zijn dan 

ook niet wetenschappelijk bewezen, maar geven slechts 

indicaties van de meningen van weggebruikers. 

 

 

 

http://www.rijkswegennoord.nl/

