
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In juni 2019 is de zevende peiling gehouden onder het 

publiekspanel Rijkswegen Noord-Nederland. Er namen 556 

van de 920 panelleden deel aan de zevende peiling. De 

vragen gingen grotendeels over de drie campagnes die 

Rijkswaterstaat en de politie hebben gevoerd en de 

communicatie van Rijkswegen Noord. Ook is gevraagd naar 

het (on)veiligheidsgevoel van de weggebruikers op de 

noordelijke rijkswegen. Wanneer het (on)veiligheidsgevoel 

van deze peiling wordt vergeleken met de resultaten uit de 

vorige peilingen, valt op dat de (on)veiligheidsgevoelens op 

de rijkswegen in het Noorden de laatste jaren gemiddeld 

gezien niet veel zijn veranderd. 

 

Bedankt! 

Rijkswegen Noord bedankt alle respondenten hartelijk voor 

het invullen van de vragenlijst. De resultaten leveren 

waardevolle inzichten voor Rijkswaterstaat, de politie en het 

Openbaar Ministerie. De resultaten worden gebruikt bij 

evaluaties van acties die de partijen samen gehouden 

hebben. Reacties op open vragen worden 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. 
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Profiel van de respondent 

Het overgrote deel van de respondenten is man (83%). De 

meeste respondenten zijn tussen de 40 en 69 jaar. Bijna 

alle respondenten gebruiken wel eens een personenauto 

(99%). Een kleiner deel van de respondenten rijdt wel eens 

in een bestelbus (21%), op een motor (16%) of in 

vrachtwagen (13%). Hiernaast gebruikt 11% van de 

respondenten wel eens een ander voertuig. 

 

Veiligheid op Rijkswegen 

Bijna drie kwart van de respondenten (73%) geeft aan zich 

veilig tot heel veilig te voelen op de rijkswegen in het 

Noorden. Dit komt volgens de respondenten door de goede 

inrichting van de wegen, de goede handhaving en de 

duidelijke communicatie tijdens wegwerkzaamheden. 

Onveilige punten zijn volgens deze respondenten 

aangepakt. Hiernaast voelen de respondenten zich veilig 

door hun eigen rijgedrag en het rijgedrag van de overige 

weggebruikers.  

 

6% van de respondenten geeft aan zich onveilig tot heel 

onveilig te voelen. De redenen die zij geven, lijken sterk op 

de redenen die worden gegeven bij het veilige gevoel. Het 

onveilige gevoel komt volgens de respondenten door de 

inrichting van de wegen, slechte handhaving en onveilige 

situaties tijdens wegwerkzaamheden. Hiernaast valt op dat 

veel respondenten zich onveilig voelen door het rijgedrag 

van andere weggebruikers.  

 

Wanneer deze resultaten worden vergeleken met de 

resultaten uit vorige enquêtes, valt op dat de 

(on)veiligheidsgevoelens op de rijkswegen in het Noorden 

de laatste jaren gemiddeld gezien niet veel zijn veranderd. 

De groep mensen die vindt dat het veiliger is geworden is 

even groot als de groep die vindt dat het onveiliger is 

geworden.  

 

Snelheid op de N31/N33 

Op de N31 en N33 hebben Rijkswaterstaat en politie in 2016 

campagne gevoerd tegen (extreme) hardrijders. Iets meer 

dan 80% van de respondenten rijdt wel eens op de 

N31/N33, waarvan 70% bekend is met de campagne 

‘Snelheid N31/N33’. 80% van de respondenten die bekend 

is met de campagne, geeft aan het belangrijk te vinden dat 

er een project is over de snelheid. Het grootste deel heeft 

iets gemerkt van de campagnemiddelen: 82% kent de 

mottoborden, 49% heeft de campagne in de media gezien, 

36% heeft de politiecontroles gemerkt en 8% heeft de 

online voorlichting gezien. Hiernaast heeft 84% van de 

respondenten de hectometerpaaltjes op de kilometerpunten, 

met daarop de geldende limiet, in de berm gezien. Iets 

meer dan de helft (51%) van de respondenten denkt dat de 

campagne heeft geholpen om de snelheid op de N31/N33 te 

verlagen. 40% van de respondenten denkt dat de campagne 

weinig tot niet heeft geholpen. De overige respondenten 

(9%) geeft aan het niet te weten of geen mening te hebben.  

 

Samen Wegwerken (oktober 2017-heden) 

In de enquête zijn ook vragen gesteld over de campagne 

‘Samen Wegwerken’. Deze campagne startte in 2018 en 

roept zowel weggebruikers als wegwerkers op om aandacht 

te geven voor veiligheid bij wegwerkzaamheden. Iets 

minder dan de helft van de respondenten is bekend met 

deze campagne. Bijna alle respondenten (95%) geven aan 

het belangrijk te vinden dat er een campagne is die zich 
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richt op de veiligheid bij wegwerkzaamheden. Bijna 70% 

van de respondenten die bekend is met de campagne, geeft 

aan de aandacht in de media te hebben gemerkt. 58% zag 

snelheidsdisplays/smileys bij de wegwerkzaamheden en 

36% zag de schermen/posters op tankstations. Ook zag 

24% de politiecontroles, 16% de online voorlichting, 12% 

de poster op vrachtwagens, 8% de folders en 1% de 

pennen. Tot slot hoorde 11% van de respondenten de 

radioreclame.  

 

A7 Attent (april-oktober 2017)  

De actie ‘A7 Attent’ vond plaats in 2017 en attendeerde 

weggebruikers op de A7 op de gevaren van afleiding in het 

verkeer. 53% van de respondenten is bekend met de actie 

‘A7 Attent’. Bijna alle respondenten (97%) geven aan dat 

het belangrijk tot heel belangrijk is dat er aandacht is voor 

de veiligheid op de A7. De overige 3% vindt het niet zo 

belangrijk. Veel respondenten die bekend zijn met de actie, 

hebben iets gemerkt van de actiemiddelen. 74% zag de 

aandacht in de media, 43% zag de politiecontroles, 23% 

zag de online voorlichting en 10% zag de beloften-actie op 

Facebook. De overige 7% geeft aan iets anders te hebben 

gezien, namelijk de mottoborden of de 

caravan/campertouringcar en het team. Bijna 40% van de 

respondenten denkt dat de actie heeft geholpen om de A7 

veiliger te maken. Zij denken dat dit komt door voorlichting 

door middel van de aandacht in de media en de controles. 

Men rijdt volgens hen nu rustiger, minder asociaal en 

weggebruikers houden zich nu meer aan de regels. 

Daarnaast hebben ze de indruk dat er minder ongelukken 

zijn. Iets meer mensen, namelijk 46% van de 

respondenten, denken dat de actie niet heeft geholpen. Zij 

geven aan dat de actie te kort was, het effect van een actie 

maar kort duurt en dat mensen snel terugvallen in hun oude 

gedrag. Ze vinden dat weggebruikers zich nog steeds 

onveilig gedragen en dat er veel ongelukken zijn.  

 

Communicatie Rijkswegen Noord 

Om weggebruikers op de hoogte te houden van de 

projecten van Rijkswegen Noord, zijn er in 2016 een 

website, een Twitterpagina en een Facebookpagina opgezet. 

33% van de respondenten is bekend met deze online 

kanalen van Rijkswegen Noord. Van deze groep vindt 84% 

het belangrijk dat er een website is, 67% vindt het 

belangrijk dat er een Facebookaccount is en 60% vindt het 

belangrijk dat er een Twitteraccount is. 92% van deze 

respondenten geeft aan het nuttig te vinden dat de online 

kanalen de verkeersveiligheid onder de aandacht brengen.  

De respondenten worden het liefst geïnformeerd via borden 

langs de weg (87%). Bijna de helft van de respondenten 

heeft een voorkeur voor sociale media (45%). Hiernaast 

heeft 34% voorkeur voor de krant, 29% voorkeur voor 

online nieuwswebsites, 18% voorkeur voor een speciale 

website en 9% voorkeur voor een folder. 8% van de 

respondenten geeft aan voorkeur te hebben voor andere 

kanalen.   

 

Colofon en disclaimer 

Dit is een uitgave van Rijkswegen Noord. Onder deze naam 

maken Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de politie-eenheid 

Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie Noord-

Nederland 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 
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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. 


