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Dit rapport is tot stand gekomen met medewerking van: 
 
Gemeente Staphorst. De heer Jan Speulman 
 
Gemeente Steenwijkerland. De heer Kor Venhuizen 
 
Gemeente Zwartewaterland. De heer Douwe van der Zwaag 
 
De Politie IJsselland. De heer Derk Knoll 
 
Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO). De heer Alex 
Oosterveen en mevrouw Lisette Oosterveen (auteur) 
 
Het BAVO (Brede Aanpak Verkeersveiligheid in Overijssel) adviseur. De heer Wouter van Beek 
 
De 3 deelnemende rijscholen.  Rijschool Ferdinand uit Genemuiden, Rijschool Bisschop uit 
Staphorst en Rijschool Accuraat uit Genemuiden. 
 
Alle deelnemers die hebben deelgenomen aan dit onderzoek uit de Kop van Overijssel. 
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Voorwoord 
 
Het Regionaal Uitvoerings Programma (RUP) KOVO (Kop van Overijssel) heeft een 
wegbelevingsonderzoek gehouden op gemeentelijke wegen binnen het KOVO gebied. 
De gemeenten zijn van mening, net als iedere wegbeheerder, dat hun wegennet goed en duidelijk  
is ingericht. Graag willen zij dit door de gebruiker bevestigd krijgen. 
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Inleiding 
 
De gemeenten in de kop van Overijssel (Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland) zijn 
benieuwd hoe het wegbeeld in hun gemeente overkomt op de weggebruiker. 
Met medewerking van de gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland, de politie 
IJsselland, het ROVO, actieve inwoners uit de kop van Overijssel en leden van de rijschoolbranche 
is hier onderzoek naar gedaan. 
Omdat het wegbeeld per weggebruiker verschilt zijn drie leeftijdscategorieën onderscheiden, te 
weten de jonge onervaren bestuurder (18-24 jaar), de ervaren bestuurders (25–59 jaar) en de 
zeer ervaren bestuurders (60 jaar en ouder). Voor de groep 18-24 jaar is gebruik gemaakt van 
plaatselijke rijscholen. Jongeren die bezig zijn met hun rijopleiding hebben samen met de 
instructeur de route gereden waarbij de ervaringen van de leerlingen is opgeschreven. In totaal 
hebben 58 teams aan het onderzoek deelgenomen. 
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Doel van het wegbelevingsonderzoek 
 
De gemeenten (Steenwijkerland, Zwartewaterland en Staphorst) in de Kop van Overijssel (KOVO-
gebied) willen graag inzicht krijgen hoe het wegbeeld in hun gemeente overkomt op de 
weggebruiker. 
Ook willen de wegbeheerders een helder beeld krijgen hoe de weggebruiker aankijkt tegen 
oplossingen, situaties, bewegwijzeringen en de problematiek met betrekking tot de 
verkeersveiligheid in het KOVO gebied. 
 
Omdat het wegbeeld per weggebruiker kan verschillen, zijn er drie leeftijdscategorieen te 
onderscheiden: 
 
a. De jonge automobilisten van 18 – 24 jaar die in de laatste fase van hun opleiding voor 

het rijbewijs zitten. Via 2 rijscholen per gemeente worden leerlingen in deze 
leeftijdsgroep ingezet om zo voor hun belangrijke informatie beschikbaar te krijgen voor 
het onderzoek. Vanuit ongevalsbetrokkenheid is dit een zeer belangrijke doelgroep. 

b. De ervaren bestuurders in de leeftijdscategorie 25 – 60 jaar  
c. De zeer ervaren bestuurder in de leeftijdscategorie 60 + jaar. 
 
Alle informatie zal worden verzameld en worden bekeken vanuit relevantie en gedragenheid bij de 
verschillende deelnemers per leeftijdscategorie. Daarna zal er een weging moeten plaatsvinden wat 
de gemeente moet, kan en/of wil met de verkregen informatie.  
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Opzet 
 
Om een goed beeld van het wegennet in het KOVO gebied te krijgen is een route van 
125 km (zie bijgevoegde kaart) samengesteld op basis van ongevallen en 
representativiteit voor het betreffende gebied. De route gaat grotendeels over wegen 
gelegen buiten de bebouwde kom. 
Nieuw voor deze provincie is dat het een gemeentelijk wegbelevingsonderzoek is waarbij 
een onderverdeling is gemaakt van de deelnemers in leeftijdsgroepen, te weten 18-24 
jaar, 25-59 jaar en 60+ jaar. Met name de jonge automobilist is daarin uniek. Met dit 
onderzoek is getracht inzicht te krijgen over de manier hoe de jonge automobilisten de 
weg c.q. het wegbeeld ervaren. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Blauwe lijn: gemeentegrens 
 
Rode lijn: route 
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Deelnemers 
 
De deelnemers zijn op basis van een leeftijdsindeling geselecteerd en samengesteld. 
 

- Leeftijdscategorie 1 is de beginnende bestuurder leeftijd 18-24 jaar 
 

- Leeftijdscategorie 2 is de ervaren bestuurder leeftijd 25-60 jaar 
 

- Leeftijdscategorie 3 is de oudere bestuurder leeftijd 60 + 
 
.  
 
 
Zwartewaterland 
 
7 teams leeftijd 18 - 24 jaar 
 
7 teams leeftijd  25 – 60 jaar 
 
7 teams leeftijd 60 + 
 
Steenwijkerland 
 
6 teams leeftijd 18 – 24 jaar 
 
5 teams leeftijd 25 – 60 jaar 
 
6 teams leeftijd 60 + 
 
 
Staphorst 
 
7 teams leeftijd 18 – 24 jaar 
 
6 teams leeftijd 25 – 60 jaar 
 
7 teams leeftijd 60 + 
 
 
Totaal 58 teams hebben deelgenomen aan dit onderzoek. 
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Onderzoeksopzet 
 
Het wegbelevingsonderzoek is een rond-rij route door de kop van de provincie Overijssel en is 
ongeveer 125 km lang. De route is onderverdeeld in deeltrajecten. Per deeltraject is een kaartje 
beschikbaar.  
Per deeltraject zijn vragen gesteld. Ook zijn een aantal aandachtspunten vermeld, gevraagd is 
zowel de verbeter- als goede punten aan te geven.  
Voor het wegbelevingsonderzoek is een speciaal routeboek samengesteld. 
De route is gereden in de periode april – juli 2013. 
 
De route is met minimaal twee personen gereden. De bijrijder geeft aanwijzigen over de route en 
noteert alle opmerkingen, m.b.t. de beleving van de weg, van zowel de chauffeur als van zichzelf.  
Aan de hand van de resultaten is beoordeeld of conclusies kunnen worden getrokken die voor het 
gehele wegennet zouden kunnen gelden. Daarnaast is gekeken naar eventuele verschillen tussen 
de onderscheiden leeftijdsgroepen. Uiteraard kunnen gemeenten hun voordeel doen met de 
opmerkingen die zijn gemaakt op de onderscheiden trajecten. 
 
De deelnemers zijn met een 5 tal vragen op pad gestuurd, te weten: 
 
1. Kunt u aangeven welke toegestane maximum snelheidslimiet(en) op dit traject gelden? 
2. Vindt u dat de weginrichting past bij deze snelheidslimiet(en) 
3. Welke informatie heeft u gekregen over de toegestane maximum snelheidslimiet(en) 
4. Wat vindt u veilig of onveilig aan deze weg(en) 
5. Mist u iets aan de weginrichting? Zo ja wat? 
 
Tevens zijn er een aantal aandachtspunten meegegeven, te weten: 
 

 Markering 
 Bebording 
 Uitzicht 
 Bochten 
 Onderhoudstoestand 
 Weggedrag van andere bestuurders 
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Resultaten 
 
In totaal hebben 58 teams de route gereden, en de routeboeken retour gestuurd. De route is 
overdag gereden, bij overwegend goede weersomstandigheden. 
De opmerkingen die de teams hebben gemaakt zijn gegroepeerd naar onderwerp. Indien de score 
in een van de 3 doelgroepen hoger of gelijk is aan 3 opmerkingen, is deze meegenomen in het 
eindscore/conclusie.  
De resultaten zijn per gemeente, per traject weergegeven.  
 
 
Gemeente Zwartewaterland 
 
Traject 1 
De Klinkerweg wordt door veel teams als een smalle weg ervaren, 
dit in combinatie met de sloot ernaast geeft de weggebruiker een 
onveilig gevoel. Aan het einde van de Klinkerweg geeft de eerste 
kruising verwarring door de schrikhekken bij de tweede kruising. 
Hierdoor wordt de eerste kruising snel over het hoofd gezien. Net 
als bij de trajecten in Staphorst geldt dat de buurtschapsborden 
niet worden begrepen. Veel teams vonden dat de Verkavelingsweg 
uitnodigt tot harder rijden.  
 
Traject 2 

Over het centrum van Hasselt zijn veel opmerkingen gemaakt. Zo 
werd genoemd dat het smal is, en dat het onoverzichtelijk is door de 
vele geparkeerde auto’s. Ook is de maximum toegestane snelheid op 
de Zwartewaterweg onduidelijk. Veel teams geven aan dat de 
snelheidsborden voor de provinciale weg ook bedoeld zijn voor de 
parallelweg, waar je 50 km/uur mag.  
 
 
 
 

 
Traject 3 
Op het gehele traject zijn door de deelnemers opmerkingen 
gemaakt over een slecht wegdek, er waren veel diepe gaten 
langs de weg. Het bord J37 zonder onderbord op de Kerkwetering 
in Mastenbroek viel menig team op. Verder werd de snelheid op 
de Kerkwetering buiten de bebouwde kom vaak te langzaam 
bevonden. Met name door het vrijliggende fietspad vindt men dat 
80 km/uur beter deze weg past.  
Aan het einde van de Schaapsteeg, net voor de Kamperzeedijk 
wordt door veel teams de snelheidsaanduiding gemist voor de 
Kamperzeedijk.    
 
 
 
 
 
Traject 4 
Dit traject wordt, net als in het voorgaande ANWB onderzoek, 
als zeer bochtig ervaren. Een aantal deelnemers vinden 
daardoor de snelheid van 80 km/uur te hoog. Ook wordt een 
asstreep in de bocht na het gemaal gemist.                 
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Traject 5 

Bij de Matenweg/Tagweg werd een waarschuwingsbord 
gemist voor het fietspad, dit geldt ook voor het fietspad bij 
de Greenteweg in Genemuiden. De teams zijn van mening 
dat de belijning op de Matenweg en Greenteweg veel lijken 
op dat van een fietspad. Van het straatnaambord 
‘Greenteweg’ wordt gevonden dat deze beter onder het 
straatnaambord van de Topweg kon hangen. De bebording 
voor de pont wordt door de deelnemers veelvuldig gemist. 
 
 

 
 
Traject 6 
Onder de deelnemers is veel onduidelijkheid over de maximum 
toegestane snelheid op de Veerweg. Verder zijn veel teams van 
mening dat de drempels in de Stroombeek te hoog zijn. 
 
 
 
 
 
Algemeen: 
 
Er zijn veel opmerkingen gemaakt over de belijning en de staat van de bermen. Deze opmerkingen 
zijn in de bijlage weergegeven in de statistiek. 
 
Voor de bermen zijn er respectievelijk door de Jonge automobilisten, de ervaren bestuurders en de 
zeer ervaren bestuurders het volgende aantal opmerkingen gemaakt. 
Jonge automobilisten 13, ervaren bestuurders 10, en de zeer ervaren bestuurders 18 opmerkingen. 
Over de belijning zijn respectievelijk 14, 28 en 26 opmerkingen gemaakt.  
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nr. aard_knelpunt 
 
39        gevaarbord zonder onderbord 
1 buurtschapsbord 
2 buurtschapsbord 
3 missen_snelheidsbord 50 
4 gevaarbord zonder onderbord 
5 missen_snelheidsbord 
6 kruising met fietspad 
7 straatnaambord Topweg Greenteweg 
8 kruising met fietspad 
9 drempels hoog 
23 hoge drempel, geen snelheidsaanduiding. 
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Steenwijkerland 
 
Traject 7 

De snelheid bij ‘Kadoelen’ wordt door een aantal teams als 
onveilig bevonden. Verder wordt er op dit traject 
aangegeven/opgemerkt dat de berm en het wegdek slecht zijn.   
 
 
 
 
 
 

 
 
Traject 8 
De Vollenhoofsedijk richting Blokzijl wordt omschreven als een 
smalle, bochtige weg. Een team noemt het zelfs een racecircuit 
voor motoren. Gemeld wordt dat op de brug bij het gemaal het 
wegdek van erg slechte kwaliteit is. Blokzijl wordt door bijna alle 
deelnemers als erg smal ervaren. Sommigen zijn van mening dat 
het té smal is, en dat een éénrichtingsverkeer beter past. Bij 
binnenkomst in Blokzijl hangt een bord J37 zonder onderbord, 
hierbij is er verwarring wat het gevaar is.  
 
 
 
Traject 9 
Overbruggingsroute 
 
 
 
 
 
Traject 10 
Op de N333 is de afslag Wetering slecht te vinden volgens een 
aantal teams. Bij de afrit N333 is de kruising met de Wetering 
West bij Muggenbeet meerdere keren als onoverzichtelijk 
aangemerkt, dit is volgens de deelnemers te wijten aan de hoge 
bermbegroeiing en het slechte zicht door het viaduct.  
 
 
Traject 11 

Bij het tweede deel van de Kooiweg geldt een gesloten verklaring. 
Een aantal teams vonden dat de uitleg op het bord beknopter kon 
worden omschreven. Verder is het straatnaambord van de 
Kooiweg aan vervanging toe. Opvallend veel deelnemers vinden 
de bermen op de Thijssengracht gevaarlijk. Ook wordt de weg als 
onveilig ervaren door de ernaast gelegen watergang. De belijning 
wordt gemist op het eerste deel van de Thijssengracht.  
Opgemerkt is dat er foutieve belijning op het wegdek aanwezig is. 
Bij de brug op de Kanaaldijk is de voorrang niet geregeld door 
een verkeersbord.  

 
 
 
Traject 12 
Op dit traject is er verwarring over de snelheid bij het bord ‘einde 30 
zone’. Ook wordt het straatnaambord van De Bramen gemist. 
Verder zijn er enkele opmerkingen over de berm op de Gasthuisdijk. 
Een aantal teams geven aan dat de belijning ontbreekt.  
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Traject 13 
Voor de Veneweg wordt opgemerkt dat het bord J37 een 
onderbord mist. Verder wordt een bord gemist bij de kruising 
Lozedijk – Veldweg. Er wordt een aantal keren opgemerkt dat 
de ‘hobbel’ op de Lozedijk te hoog is voor een snelheid van 50 
km/h. 30 km/uur past beter. Een team gaf aan dat de hobbel 
zelfs een lanceerplatform is.  
 
 
 
 
 

 
 
Algemeen: 
 
Er zijn veel opmerkingen gemaakt over de belijning en de staat van de bermen. Deze opmerkingen 
zijn in de bijlage weergegeven in de statistiek. 
 
Voor de bermen zijn er respectievelijk voor de Jonge automobilisten, de ervaren bestuurders en de 
zeer ervaren bestuurders het volgende aantal opmerkingen gemaakt. 
Jonge automobilisten 15 , ervaren bestuurders 20 en de zeer ervaren bestuurders 23 opmerkingen. 
Voor de belijning zijn respectievelijk 23, 49 en 51 opmerkingen gemaakt.  
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nr. aard_knelpunt 
 
10 gevaarlijke kruising 
11 slecht wegdek brug 
12 gevaarbord zonder onderbord 
13 afslag Wetering slecht zicht 
14 gevaarlijke kruising 
15 beknopter bord 
16 voorrang brug niet geregeld 
17 missen_snelheidsbord 
18 straatnaambord ontbreekt 
19 gevaarbord zonder onderbord 
20 weg van rechts 
21 brug te hoog 
22 half bord "Doosje" 
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Gemeente Staphorst 
 
Traject 14 
Gemeente Meppel - overbruggingsroute 
 
 
Traject 15 
Het traject voor de gemeenten Staphorst en 
Zwartewaterland begint bij de gemeentegrens Meppel-
Staphorst, aan de Staphorster Grote Stouwe. Op dit traject 
wordt met name Baarlo (gem. Zwartewaterland) als zeer 
onveilig ervaren, ondanks het terugbrengen van de snelheid 
van 60- naar 30 km/uur. Dit komt volgens de bestuurders 
door de smalle weg, de bochten en bossages die het zicht 
ontnemen. Verder wordt in Zwartsluis de hoge drempel 
door veel teams genoemd. Deze zou slecht aangegeven 
zijn. Bij het uitrijden van Zwartsluis is veel twijfel over de 
dan toegestane maximum snelheid. Wat als prettig wordt ervaren is de herhaling van de zone op 
dit traject, en de duidelijke kruispunten op de Staphorster Grote Stouwe.  
 
 
Traject 16 

Dit traject begint op de Conradsweg. Op deze weg is de 
wegbelijning (60 km/uur) niet in overeenstemming met de 
toegestane snelheid (is 80 km/uur). Dit wordt door vrijwel 
alle teams opgemerkt. Het water langs de Conradsweg wordt 
als onveilig ervaren door het ontbreken van enige vorm van 
beveiliging. Ook zijn er opmerkingen gemaakt over het 
hobbelige wegdek op het eerste gedeelte van de Conradsweg. 
Het hobbelige wegdek wordt ook genoemd op de Klaas 
Kloosterweg West. Voor deze weg wordt ook meerdere keren 
aangegeven dat de kruisingen slecht zijn aangegeven, 
daarentegen wordt het op prijs gesteld dat de kruisingen 

duidelijk zijn aangegeven op de Conradsweg. 
 
 
Traject 17 
Op dit traject wordt de kruising Viaductweg – Ebbinge 
Wubbenlaan als onoverzichtelijk ervaren, ook is het niet 
duidelijk hoe de voorrang is geregeld. De verlichting op de 
Viaductweg een positief punt. Voor de kruising Ebbinge 
Wubbenlaan – Klaas Kloosterweg Oost wordt opgemerkt dat 
het wegverloop vreemd overkomt bij de bestuurder met 
rechtdoor een doodlopende weg. Op de Klaas Kloosterweg 
Oost is de spoorweg overgang vaak genoemd, deze is zeer 
slecht. De bestuurders missen na de  spoorwegovergang 
een bord met einde 20- of begin 60 km/uur snelheidsaanduiding.  

Over de weg tegenover de kruising Reggersweg – 
Maatslootsweg bestaat verwarring of het een uitrit of een weg 
is.  
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Traject 18 
 
 
De vele bomen en bochten spelen op dit traject een hoofdrol. Zo wordt de Lankhorsterweg als een 
bochtige weg ervaren. Dit geldt ook voor de Heerenweg. Op de Heerenweg worden ook de vele 
bomen genoemd die dicht langs de, veelal smalle, weg 
staan. Veel teams vinden de kruisingen Halfweg-
Gemeenteweg en Lankhorsterweg-Gemeenteweg 
onoverzichtelijk. Echter wordt opgemerkt dat deze 
laatsgenoemde kruising wel goed wordt aangegeven. In 
IJhorst zijn de wegen van rechts niet duidelijk aangegeven. 
Er wordt door de teams een suggestie gedaan een fietspad 

langs de Lankhorsterweg, 
met het oog op de vele 
recreatieve weggebruikers 
aan te leggen. Op dit gehele traject wordt de snelheidsaanduiding 
gemist. Door een team is de gemeente Staphorst 
gecomplimenteerd dat er veel gedaan is aan veilig verkeer. 
 
 
 

 
 
Traject 19 
Op dit traject zijn opvallend veel opmerkingen gemaakt met 
betrekking tot de slechte bermen en het missen van de 
wegbelijning. Ook wordt aangegeven dat de burgemeester van 
Wijngaardenstraat onveilig is door de bomen langs de weg, 
vooral ’s nachts zou 60 km/uur te hard zijn. Aan het eind van 
de Burgemeester van Wijngaardenstraat, waar de fietsers de 
weg opkomen, is het uitzicht slecht. Op de JJ Gorterlaan 
worden de kruisingen als onveilig ervaren, ondanks de borden 
J08. De bebording op dit traject is goed. 
 
 
 
Traject 20 
Over de Oosterparallelweg wordt opgemerkt dat er een aantal 
reflectorpaaltjes kapot zijn en het hoogteverschil tussen de 
weg en de berm opvallend is. Verder is er meerdere keren 
aangegeven dat bij de buurtschapsborden niet wordt begrepen 
of de snelheid moet worden aangepast.  
 
 
 
Traject 21 

Op dit traject is door de teams aangegeven dat de drempels 
op de Dekkersweg niet als drempels worden ervaren. Aan het 
einde van de Dekkersweg in de bocht wordt een bord gemist 
met weg van rechts. Onder de teams is veel tegenstrijdigheid 
met betrekking tot de klinkers langs de Dekkersweg, er zijn 
positieve en negatieve 
reacties. De bebording bij 
de kruisingen worden goed 
bevonden, evenals de 
bermverharding. Aan het 
einde van dit traject is 

genoemd dat het verloop van de kruising Scholenweg – Oude 
Rijksweg verwarrend is. Dit komt waarschijnlijk door de 
verschillende kleuren wegvakken en de ernaast gelegen 
parkeerplaats.  
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Traject 22 
Over de Stadsweg zijn verschillende opmerkingen gemaakt dat 
de belijning niet klopt, de snelheid te hoog is en daardoor 
onveilig voor fietsers. Ook wordt de zijweg bij het 
woonwagenkamp als onoverzichtelijk ervaren. De Klaas 
Kloosterweg West wordt 
ervaren als een hobbelige 
weg. Het bord gevaarlijke 
kruising is niet leesbaar 
door takken die ervoor 
hangen. Voor de kruising 

Groensland – Klaas Kloosterweg West zijn veel opmerkingen 
gemaakt over het bord met doodlopende weg, deze geeft 
veel verwarring omdat niet duidelijk is voor wie dit bord 
geldt. 
 

 
 
Traject 23 (gem. Zwolle) 
Op het laatste traject van Staphorst wordt de Grindweg Hasselt 
opvallend vaak smal en eng genoemd. Dit heeft te maken met 
de ernaast gelegen watergang. Op de Steenwetering hangt een 
bord J37 zonder onderbord, niet duidelijk is wat het gevaar is. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Algemeen: 
 
 
Er zijn veel opmerkingen gemaakt over de belijning en de onderhoudstoestand van de bermen. 
Deze opmerkingen zijn in de bijlage weergegeven in de statistieken. 
Voor de bermen zijn er door de verschillende doelgroepen de volgende opmerkingen gemaakt. 
Jonge automobilisten 11, ervaren bestuurders 14 en de zeer ervaren bestuurders 25 opmerkingen.  
Voor de belijning zijn respectievelijk 45, 51 en 66 opmerkingen gemaakt. 
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nr. aard_knelpunt 
 
24 onoverzichtelijke kruising Viaductweg- Ebbinge Wubbenlaan 
25 bord doodlopende weg verwarrend 
26 wegdek spoorwegovergang slecht 
27 onoverzichtelijke kruising 
28 weg van rechts 
29 gevaarlijke kruising met fietspad 
30 gevaarlijke kruising met Gorterlaan 
31 gevaarlijke kruising met Gorterlaan 
32 gevaarlijke kruising met Gorterlaan 
33 buurtschapsbord 
34 drempels Dekkersweg 
35 weg van rechts niet aangegeven 
36 onoverzichtelijke kruising 
37 onoverzichtelijke kruising 
38 bord doodlopende weg verwarrend 
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Conclusies algemeen.  
 
Algemeen 
 
Over het algemeen zijn de meeste opmerkingen gemaakt over 
de belijning of een slechte berm. Een berm wordt al snel 
bestempeld als zijnde ‘slecht’, terwijl dit volgens de 
wegbeheerder niet als zodanig wordt ervaren. Verder is er 
verwarring met betrekking tot de bebording. De zoneborden 
vallen goed op maar de weggebruiker wil graag vaker een 
herbevestiging van de maximaal toegestane snelheid zien. De 
weggebruiker is vaak ongewis over de toegestane snelheid. 
Een kombord wordt niet meteen geassocieerd met 50 km/uur, 
en een einde kombord niet met 80 km/uur. Er wordt dan ook 
vaak opgemerkt dat de bebording wordt gemist, terwijl deze in de vorm van een (einde) kombord 
wel aanwezig is. Een duidelijkere communicatie van de snelheid wordt door veel bestuurders op 
prijs gesteld. Dit geldt ook voor de buurtschapsborden (zie traject 20), hierbij wordt ten onrechte 
gedacht dat de snelheid moet worden aangepast, terwijl dit bord in feite geen status heeft m.b.t. 
de snelheid. 
Buurtschapsborden zijn uitgevoerd als komborden. (verwarrend). 
Voor de bermen geldt dat de jonge automobilist hier de minste opmerkingen over heeft gemaakt,  
gevolgd door de ervaren bestuurder. De meeste opmerkingen zijn gemaakt door de zeer ervaren 
bestuurder. 
Wat opvalt is dat hoewel dit onderzoek overdag is gereden, er opmerkingen zijn gemaakt over de 
verlichting. 
Bij 7 trajecten worden er in totaal 10 meldingen gemaakt dat er verlichting wordt gemist. Nadere 
uitwerking geeft aan dat 3 teams hier meldingen van hebben gemaakt. De opmerkingen zijn 
gemaakt door 2 jonge automobilistenteams (in totaal 4 opmerkingen)  en 6 opmerkingen van een 
zeer ervaren team. 
Aanbevolen wordt om een beperkt aantal teams (5 per doelgroep) een avondrit op hetzelfde traject 
te laten rijden. 
Mogelijk geeft dit een beter beeld van hoe de onderlinge groepen deze avondritten ervaren en of er 
verschillen in de beleving te onderscheiden zijn.  
Zeker gezien de huidige plannen waarbij de overheid om financiële redenen de verlichting  op 
diverse plaatsen wil gaan verminderen. De verwachting is dat met name oudere bestuurders bij 
complexere verkeerssituaties moeite hebben om in donkere omstandigheden de juiste 
verkeershandelingen te verrichten. 
 
 
 
 

Onderverdeling naar leeftijd. 
 
 
 
Jonge automobilisten. (in de laatste fase van de rijopleiding) 
 
Jonge automobilisten hebben beter inzicht welk snelheidsregime van toepassing is op een bepaald 
wegvak. Mogelijk dat deze doelgroep zich goed aan de snelheid heeft gehouden in verband met de 
aanwezigheid van een rij-instructeur. 
Enkele opmerkingen zijn opvallend voor sommige punten, omdat ze alleen door de jonge 
automobilisten worden opgemerkt. (kruising Bergkampen –Kadoelen, en Lozedijk).  
Wat betreft de opmerkingen die deze doelgroep maakt m.b.t. de bermen wordt opgemerkt dat bij 
enkele wegvakken de score wel hoog is. (wegvakken 3,5,7,11 en 12). Dit zou aanleiding kunnen 
geven om deze wegvakken nader te inspecteren.  
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Ervaren bestuurders. 
 
Het beeld bestaat dat deze doelgroep meer moeite heeft met lagere snelheidsregimes en lokale 
snelheidsbeperkingen. De ervaren bestuurders hebben veel vragen met betrekking tot de gereden 
snelheid. Geregeld wordt het als te langzaam bestempeld. Beton rijdt niet prettig, drempels stellen 
niets voor, erg laag, spoorwegovergang 20 km/uur toegestane snelheid daarna is onbekend, Klaas 
Kloosterweg hobbelig/golvend, kruisingen slecht zichtbaar en bomen langs de weg, Zwartsluis hoge 
drempel.  
Ook maakt deze doelgroep relatief veel opmerkingen over slechte bermen. Vraag is of dit te maken 
heeft met het snelheidsgedrag waardoor problemen kunnen ontstaan. ( Zwartsluis hoge drempel) 
(Klaas kloosterweg hobbelig/golvend, traject 8 smal onoverzichtelijk).  Aangegeven wordt dat 
borden met snelheidsaanduiding worden gemist. Wel merkt deze doelgroep op dat drempels veilig 
zijn. 
 
 
 
Zeer ervaren bestuurders. 
 
 
Bermen worden als slecht bestempeld en de belijning wordt vaak gemist door deze doelgroep. Ook 
ontstaat het beeld dat deze doelgroep moeite heeft bij complexere verkeerssituaties en daar vaak 
opmerkingen over maakt. Kruisingen, vooral in bochten worden vaak als onveilig bestempeld. Men 
mist waarschuwingsborden “gevaarlijke kruisingen” etc. 
De toegestane maximum snelheid is vaak niet bekend en kan daardoor soms worden onderschat.  
(Lozedijk 50 km/uur te hard en onoverzichtelijk.)  
Wel valt deze groep veel zaken op die te maken heeft met zaken rondom de weg (bermen, 
markeringen, (straatnaam) bordjes, slechte zijkanten. Deze doelgroep kijkt goed om zich heen. 
 
 
 
 
Algemeen. 
 
 
 Totaal aantal opmerkingen per doelgroep betreffende Bermen/Belijningen. 
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Aantallen opmerkingen Bermen verdeeld per gemeente en per leeftijdsgroep. 
 
 
 

 
 
 
Uitzondering is Zwartewaterland met de doelgroep ervaren bestuurders die alleen in deze 
gemeente lager scoren dan de Jonge automobilist.  
De zeer ervaren bestuurders scoren gemiddeld 50% tot 100% (Staphorst) hoger dan de Jonge 
automobilisten. 
 
Wat betreft de opmerkingen m.b.t. de belijning kan het volgende worden opgemerkt. 
Ook deze grafiek geeft aan dat naarmate men ouder is dit een issue wordt. Uitzondering hierop is 
Zwartewaterland waarbij de ervaren deelnemers hoger scoren dan de zeer ervaren deelnemers. 
Gemiddeld scoren de zeer ervaren bestuurders hier 50% hoger dan de Jonge automobilisten. 
 
Aantal opmerkingen Belijningen verdeeld per gemeente en per leeftijdsgroep. 
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Uitkomsten van de vijf specifieke vragen 
 
Aan de deelnemende teams (58) zijn vijf specifieke vragen per traject gesteld. De route was 
onderverdeeld in 23 trajecten, waarbij er van 21 trajecten is gevraagd om de vragen te 
beantwoorden. Van de trajecten 9 en 14 is de provincie de wegbeheerder. Elke vraag is dus circa 
1.200 keer beantwoord. De uitkomsten zijn per doelgroep, traject en gemeente verwerkt om te 
kunnen zien of er tussen de doelgroepen, trajecten en of gemeenten opvallende verschillen waren 
te constateren. Hieronder worden de uitkomsten per vraag toegelicht. Per vraag wordt eerst 
aangegeven wat de uitkomst van de vraag zelf is, op basis van alle antwoorden bij elkaar opgeteld. 
Daarna worden opvallende uitkomsten benoemd. 
 
De vragen die aan de deelnemers zijn meegegeven 
1. Kunt u aangeven welke toegestane maximum snelheidslimiet(en) op dit traject gelden? 
2. Vindt u dat de weginrichting past bij deze snelheidslimiet(en)? 
3. Welke informatie heeft u gekregen over de toegestane maximum snelheidslimiet(en)? 
4. Wat vindt u veilig of onveilig aan deze weg(en)? 
5. Mist u iets aan de weginrichting? Zo ja, wat? 
 
Vraag 1: wat is de toegestane maximum snelheidslimiet? 
Gemiddeld hebben twee van de drie teams de juiste snelheid per traject aangegeven. Er is geen 
significant verschil tussen de doelgroepen geconstateerd en ook niet per gemeente. Op een paar 
trajecten in Steenwijkerland en Staphorst viel op dat snelheidslimieten vaker dan op andere 
trajecten niet correct waren ingevuld. Op deze trajecten waren veel wijzigingen in de 
snelheidslimieten, viel een snelheidsbord niet op of was onduidelijk voor de deelnemers wat de 
snelheidslimiet was na een bord dat het einde van een bepaalde snelheidszone aangaf.  
 
Opvallende punten: 
- Onduidelijkheid bij de deelnemers over de status van de buurtschapborden (witte rechthoekige 

borden met blauwe tekst): op deze punten kwam regelmatig de vraag naar voren welke 
maximumsnelheid deze buurtschapborden aangeven. 

- Onduidelijkheid bij de deelnemers over het snelheidsregime na beëinding van een zone. Een 
voorbeeld is het einde van de 30km-zone op de Kerkweg in Giethoorn. Deze zone valt binnen de 
bebouwde kom. Het begin van de 30km-zone is onder het kombord “Giethoorn” aangegeven en 
het einde van de zone is alleen met een bord “einde 30km-zone” aangegeven. Na het einde van 
de 30km-zone geldt het snelheidlimiet van 50km/uur, de snelheid die standaard wordt 
weergeven met het kombord. Opvallend bij het traject dat over de Kerkweg loopt, is dat de helft 
van de teams niet hebben ingevuld dat er op een deel van het traject 50km/uur geldt. 

- Bij de antwoorden merkten verschillende teams op dat het wegbeeld na een kruising 
veranderde, terwijl de maximumsnelheid niet met borden werd aangegeven. De teams gingen 
er vanuit dat de snelheidslimiet dan ook veranderde of wijzigde, terwijl dat in de praktijk niet zo 
is. Het ging veelal om kruisingen binnen een 60km-zone, waarbij de deelnemers van een smalle 
weg een brede weg op reden. 

- Langs de provinciale weg N760 is op de hectometerpaaltjes ook de snelheidslimiet aangegeven. 
Dit werd door de deelnemers gewaardeerd.  
 

Vraag 2: weginrichting passend bij de maximum snelheidslimiet? 
Zeven van de tien teams hebben deze vraag bevestigend beantwoord: de meerderheid van de 
teams vonden de weginrichting dus passend bij de snelheidslimiet. Bij deze uitkomst kan de 
kanttekening worden geplaatst dat niet elk team en niet op elk traject de correcte snelheidslimiet 
had ingevuld (zie uitkomst vraag 1). De vraag is of de teams per wegvak de juiste snelheidslimiet 
voor ogen had. Dit valt ook op bij de uitkomst per traject: bij de trajecten die in vraag 1 in 
negatieve zin opvielen, kwamen de uitkomsten overeen met het gemiddelde. Er is geen significant 
verschil tussen de doelgroepen geconstateerd en ook niet per gemeente.  
 
Verschillende gebruikers hebben bepaalde wegvakken genoemd, waarop ze de geldende 
snelheidslimieten niet correct vonden. Hieronder de meest opvallende locaties. 
- Op de trajecten in Zwartewaterland is regelmatig aangegeven dat 60 km/uur op de wegen met 

fietspaden te langzaam is. Het voorbeeld is traject 21 (Mastenbroekpolder): bovengenoemde 
opmerking is 21 keer gemaakt. 

- De route in Zwartewaterland was meer dan de routes in Steenwijkerland en Staphorst verdeeld 
in trajecten binnen en buiten de kom. Opvallende uitkomst is dat de weginrichting van de 
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wegen binnen de kom over het algemeen meer passend wordt gevonden dan de wegen buiten 
de bebouwde kom. 

- Op de Conradsweg en de Stadsweg in Staphorst/Zwartewaterland geldt een snelheidslimiet van 
80km/uur en de fietsers maken gebruik van de rijbaan. Beide wegen zijn voorzien van een 
rijbaanindeling. Menigeen heeft aangegeven deze situatie als onveilig te ervaren. 

- Baarlo in gemeente Zwartewaterland wordt als onoverzichtelijk ervaren, ondanks dat daar al 
een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur. 

- De maximumsnelheid in Kadoelen en Barsbeek in Steenwijkerland wordt als te hoog ervaren. 
 
Vraag 3: welke informatie gekregen over de maximum snelheidslimiet? 
Ruim de helft van de teams heeft aangegeven dat ze informatie over de snelheidslimiet uit de 
borden haalt. Eén op de vijf teams haalde de informatie uit zowel de bebording als de markering. 
Een enkeling heeft aangegeven de informatie uit alleen de markering te halen. Een klein 
percentage heeft aangegeven de informatie uit een andere bron te halen, de snelheidslimiet 
onduidelijk te vinden of heeft de vraag niet beantwoord. De jongere doelgroep heeft iets vaker dan 
gemiddeld aangegeven dat zij naast de bebording ook op de markering let. Uit deze uitkomst kan 
worden geconstateerd dat het van belang is om eenduidige markering toe te passen die overeen 
komen met de landelijke richtlijnen. 
 
Opvallend: diverse teams hebben aangegeven dat zij herhalingsborden van de geldende 
snelheidslimiet missen c.q. op prijs zouden stellen als er herhalingsborden zouden staan binnen de 
zones. 
 
Vraag 4: door de deelnemers ervaren (on)veiligheid op de weg 
Voor vraag 4 geldt dat hier vaak meerdere antwoorden per traject zijn gegeven, waardoor de 
uitkomst van deze vraag moeilijk in tabellen is te verwerken. Er is voor gekozen om de uitkomst 
van vraag 4, waarbij ook is gekeken naar de gegeven antwoorden bij vraag 5, te verwerken in 
overzichten per gemeente. Per traject is hierbij aangegeven hoe vaak een bepaalde opmerking is 
gemaakt. 
 
Vraag 5: heeft u iets gemist aan de weginrichting 
Twee van de drie teams mist niets aan de weginrichting. De jongere doelgroep heeft iets vaker dan 
gemiddeld aangegeven dat zij niks missen. Wanneer de deelnemers aangeven wel zaken te missen 
aan de weginrichting dan worden vooral de volgende zaken genoemd: het ontbreken van 
markering, bermverharding en waarschuwingsborden. 
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Evaluatie 
 
Voor Overijssel is dit het eerste wegbelevingsonderzoek dat is gehouden op gemeentelijke wegen. 
Naast de verschillen tussen binnen en buiten de bebouwde kom kent het gemeentelijke wegennet 
een grote verscheidenheid in weginrichting. Dit blijkt onder andere uit de verschillen in 
wegverharding, wegbreedtes, bebording, markeringen, bermverhardingen en verlichting.  
Naast het verkrijgen van inzicht hoe de weginrichting wordt ervaren door weggebruikers is het ook 
belangrijk dat goede en verbeterpunten worden aangeven. Mocht dit onderzoek door anderen 
worden gehouden dan kan men hier zijn voordeel mee doen. Vandaar dat het project is 
geëvalueerd. 
 
De volgende leerpunten zijn opgenomen in het projectvoorstel: 
1. Wat ging er goed? 
2. Wat ging er fout? 
3. Heeft het opgeleverd wat wij er vooraf van hadden verwacht? 
4. Hebben wij de doelgroep aangesproken/bereikt? 
5. Is de informatie boven water gekomen die we hoopten te krijgen? 
6. Zijn de aanbevelingen overgenomen door de gemeenten c.q. eventueel door  

het KOVO gebied? 
7. Is de doelgroep (wegbeheerders, politie, gemeenten en provincie) geholpen met het 

onderzoek? 
 
 
Vraag 1 - Wat ging er goed  
 
1. Een vraag was of er verschillen zijn in wegbeleving tussen verschillende leeftijdsgroepen. Om 

hier inzicht in te krijgen zijn drie leeftijdsgroepen onderscheiden.  
Gebleken is dat er geen grote verschillen zijn tussen de verschillende leeftijdsgroepen.  
 

2. Het verstrekken van een kilometer- en lunchvergoeding werd gewaardeerd en kan deelnemers 
over de streep trekken om deel te nemen. Een onkostenvergoeding voor rijschoolhouders is 
noodzakelijk om zeker te zijn van hun deelname. Het verdient aanbeveling om voor de groep 
Jonge automobilisten te kiezen voor jongeren die ca. 1-3 jaar in het bezit zijn van hun 
rijbewijs. 

 
3. Het is moeilijk om deelnemers te krijgen in de leeftijdsgroep 17-24 jaar. Door gebruik te 

maken van autorijscholen kon deze doelgroep goed worden ingevuld. 
De antwoorden van de deelnemers uit de jongere doelgroep kunnen beïnvloed zijn door de 
rijschoolhouders (bijvoorbeeld als onderdeel van de rijles). Het is moeilijk in te schatten in 
hoeverre de antwoorden afwijken als de jongere deelnemers zonder begeleiding hadden 
gereden. 

 
4. Het is belangrijk dat het wegbeeld ook wordt beoordeeld door deelnemers uit andere 

gemeenten die plaatselijk niet of minder goed bekend zijn. 
Het is een goede keuze geweest om alle teams de volledige route te laten rijden. 

 
5. De inhoud en lay out het routeboek waren goed. Deelnemers konden hier goed mee werken. 

De indicatie over de lengte van bepaalde rechtstanden en het overzichtskaartje werkten prima. 
De route is vooraf door verschillende personen gereden. Dit was zeer leerzaam waardoor het 
routeboek op verschillende punten is aangepast. Ook het bijgevoegde kaartje voor de veerpont 
was een goede keuze. 

 
6. De te rijden route moest voldoende afwisselend zijn waarbij moet worden gedacht aan de 

lengte van rechtstanden, bochten, veel en weinig bebouwing, bredere en minder brede wegen. 
Daarnaast is ook gekeken naar de ongevalcijfers. De gereden route voldeed hieraan.  

 
7. De route moest worden verreden in de periode van 12 april t/m juni 2013. De routeboeken 

moesten voor 1 juli 2013 worden ingeleverd. Dit is een goede keuze geweest en heeft niet 
geleid tot problemen. 

 
8. Het is belangrijk dat de antwoorden op eenzelfde wijze worden verwerkt.  

Het verwerken van de teruggekomen routeboeken is gedaan door één persoon. In een 
overzicht zijn per team, leeftijdsgroep en traject de gegeven antwoorden overgenomen. 
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Vraag 2 - Wat ging er fout (verbeterpunten) 
 
9. De lengte van de te rijden route. De route had een lengte van ca. 125 km. Deze lengte is te 

groot mede gezien het feit dat men per traject verschillende vragen moest beantwoorden.  
 
10. De keuze van trajecten. Een traject bestond soms uit verschillende snelheidslimieten. Ook was 

een traject soms gelegen in zowel binnen als buiten de bebouwde kom.  
Het is beter trajecten te kiezen waar eenzelfde snelheidslimiet geldt.  
Onderscheid maken tussen binnen en buiten de bebouwde kom.  
Voor de deelnemers is het dan eenvoudiger om antwoord te geven op de gestelde vragen. Ook 
kan dan worden herleid of antwoorden afwijken tussen binnen en buiten de bebouwde kom.  
Zo wordt bijvoorbeeld de weginrichting buiten de bebouwde kom over het algemeen meer als 
passend ervaren dan binnen de bebouwde kom.  
Op deze wijze kunnen antwoorden ook beter worden geanalyseerd. 

 
11. Voor de route moest een aantal keer gebruik worden gemaakt van provinciale wegen. Besloten 

was dat deze trajecten niet mee te nemen. Door deze trajecten wel te beoordelen kan ook 
inzicht worden verkregen in de verschillen tussen provinciale en gemeentelijke wegen. 

 
12. Het was niet altijd duidelijk op welke locaties opmerkingen van deelnemers betrekking hadden. 

Door gebruik te maken van grotere afbeeldingen waarop deelnemers hun aandachtspunten 
kunnen aangegeven kan dit mogelijk worden voorkomen. 

 
13. Voor het verwerken en analyseren van de antwoorden is het beter als gebruik wordt gemaakt 

van standaard antwoorden. Mogelijk kan ook worden gewerkt met het geven van een 
waardering (cijfers).  
Wel moet het voor deelnemers mogelijk blijven om een eigen inbreng te kunnen geven.  

14. Om inzicht te krijgen in de resultaten van de vragen uit het onderzoek zijn de antwoorden per 
vraag verwerkt. Deze verwerking is gedaan door de drie gemeenten. Hoewel over de 
verwerking van de resultaten vooraf overleg is geweest is het beter, om interpretatieverschillen 
te voorkomen, de verwerking door één persoon te laten uitvoeren. 

 
15. De verwerking en interpretatie van gegevens nam veel meer tijd in beslag dan vooraf was 

ingeschat. 
 
16. Terugkoppeling naar diegenen die route hebben gereden heeft te lang geduurd. 
 
 
Vraag 3 - Heeft het opgeleverd wat wij er vooraf van hadden verwacht? 
 
Het onderzoek heeft bruikbare informatie opgeleverd. 
Naast de verwachte opmerkingen over bijvoorbeeld slecht zichtbare bebording komen er 
verschillende aandachtsgebieden naar voren die interessant lijken om nader te onderzoeken.  
Hoewel het lijkt dat voor het verkrijgen van inzicht over de wegbeleving minder hoeft te worden 
geselecteerd op leeftijd, verdient het aanbeveling een eventueel vervolgonderzoek uit te voeren 
met jongeren die 1 tot 3 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs. 
 
 
Vraag 4 - Hebben wij de doelgroep aangesproken/bereikt? 
 
Het is gelukt de verschillende doelgroepen deel te laten nemen aan het onderzoek.  
De veronderstelling dat er onderscheid is tussen de verschillende leeftijdsgroepen kan uit dit 
onderzoek niet worden getrokken.  
Uit de reacties blijkt dat velen het wel interessant vinden om op deze wijze deel te nemen en de 
mogelijkheid geboden krijgen aan te kunnen geven wat zij van het wegbeeld vinden. 
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Vraag 5 - Is de informatie boven water gekomen die we hoopten te krijgen? 
 
Per traject is gevraagd antwoord te geven op een vijftal vragen. Daarnaast zijn een aantal 
aandachtspunten aangegeven.  
 
Vragen 
A. Kunt u aangeven welke toegestane maximum snelheid (en) er op dit traject gelden? 
B. Vindt u dat de weginrichting past bij deze snelheidslimiet(en)? 
C. Welke informatie heeft u gekregen over de toegestane maximum snelheidslimiet(en)? 
D. Wat vindt u veilig of onveilig aan deze weg(en)? 
E. Mist u iets aan de weginrichting? Zo ja, wat? 
 
A –  Zie antwoord bij punt 10 (verbeterpunten) 
B –  vraag heeft voldoende informatie opgeleverd  
C –  Het antwoord dat het vaakst is gegeven is bebording. Soms aangevuld met markering. 

Dit antwoord was te verwachten. Waar het om gaat is of men goed is geïnformeerd over 
de toegestane snelheidslimiet. Wel kan uit de antwoorden informatie worden verkregen 
over het gebruik van markering. 

D –   Vraag heeft voldoende informatie opgeleverd. Hier worden vaak opmerkingen gemaakt 
over de onderhoudstoestand, bermen (bermverharding) en markering.  

E –   Vraag heeft voldoende informatie opgeleverd  
 
 
Aandachtspunten 
 Markering 
 Bebording 
 Uitzicht 
 Bochten 
 Onderhoudstoestand 
 Weggedrag van andere weggebruikers 
 

De aandachtspunten komen terug in de gegeven antwoorden. Met de opmerking over 
het weggedrag van andere weggebruikers is weinig gedaan. Één team heeft dit 
consequent ingevuld. 

 
Vraag 6 - Zijn de aanbevelingen overgenomen door de gemeenten c.q. 
     eventueel door het KOVO gebied? 
 
Gemeenten gaan of hebben in hun verkeersadviescommissie de opmerkingen die zijn gemaakt 
besproken. Een actielijst is gemaakt en diverse aanbevelingen zijn al opgepakt en uitgevoerd, zoals 
het beter zichtbaar maken / aanpassing van bebording, het verwijderen van schrikplanken, 
aanbrengen van markering (snelheidssymbolen en kruispuntaanduidingen), vervanging van 
bermpaaltjes. 
Opmerkingen over de wegverharding zijn doorgegeven en worden meegenomen bij de jaarlijkse 
weginspecties. Bepaalde opmerkingen vergen nader onderzoek. 
  
 
Vraag 7 - Is de doelgroep (wegbeheerders, politie, gemeenten en  
     provincie) geholpen met het onderzoek? 
 
Uit het onderzoek komen voor de doelgroepen interessante aandachtsgebieden naar voren. 
Verwezen wordt naar volgend hoofdstuk (Vervolg) waarin de onderwerpen die nader onderzoek 
behoeven worden benoemd.  
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Vervolg 
 
Om te bepalen wat voor vervolgstappen er op basis van de resultaten van het 
wegbelevingsonderzoek kunnen worden genomen, zijn de antwoorden op de vragen en de 
gemaakte opmerkingen samengevat en in verschillende categorieën ingedeeld afhankelijk van de 
te nemen vervolgstappen.  
Hieronder volgt een toelichting op de verschillende acties die uit dit onderzoek volgen voor de 
wegbeheerder: 
 
Infrastructurele acties 
In het wegbelevingsonderzoek zijn veel opmerkingen gemaakt over specifieke locaties. Het betreft 
ook vaak opmerkingen die snel zijn op te lossen, bijvoorbeeld: 
 een beschadigd verkeersbord; 
 een overbodig verkeersbord; 
 niet correct geplaatste verkeersborden.  
Wat deze opmerkingen kenmerkt is dat de constatering die wordt gedaan juist is, en dat de 
oplossing zonder een beleidsafweging direct kan worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt deze 
punten zo spoedig mogelijk op te lossen. 
ACTIE: genoemde punten aanpakken. 
 
In het wegbelevingsonderzoek zijn opmerkingen gemaakt over specifieke locaties waarvoor 
momenteel al plannen worden gemaakt. De opmerkingen uit het wegbelevingsonderzoek kunnen in 
die projecten worden meegenomen. Binnen die projecten kan dan een afweging plaatsvinden of 
een oplossing voor het geconstateerde probleem in het project kan worden meegenomen. Wanneer 
dit mogelijk is, kan op een (financieel) efficiënte manier een verbering worden uitgevoerd.  
ACTIE: meenemen in de lopende projecten en daar een afweging maken. 
 
Er zijn opmerkingen gemaakt over specifieke locaties die gevoelsmatig zijn. Dat wil zeggen dat een 
verkeerssituatie formeel correct kan zijn, maar de weggebruiker toch zijn twijfels heeft. 
Voorbeelden zijn dat men van mening is dat: 
 een zijweg slecht zichtbaar is; 
 een verkeersbord ontbreekt; 
 een verkeersbord op een verkeerde plek staat; 
 een situatie onoverzichtelijk is; 
 wegmarkering wenselijk is; 
 de buurtschapborden verwarring oproepen. 
  
Belangrijk is dat er ook opmerkingen zijn die te maken hebben met de vraag of de maximum 
snelheid past bij het wegbeeld. Het gaat hier dan om opmerkingen als: 
 de weg is te bochtig voor 80 km/uur; 
 60 km/uur is niet passend vanwege vrijliggende fietspaden; 
 60 km/uur is niet passend vanwege de lengte of breedte van de weg; 
 er is geen markering. 
 
Deze punten vragen nader onderzoek. Enerzijds soms om te bekijken wat precies wordt bedoeld en 
anderzijds om te beoordelen of er daadwerkelijk iets aan de hand is. 
 
Dit kan leiden tot 1) geen actie, 2) een direct actiepunt, maar kan ook leiden tot 3) een 
beleidsafweging. Met een beleidsafweging wordt in dit geval bedoeld dat uit het nader onderzoek 
wordt geconstateerd dat het verbeteren van de verkeerssituatie wenselijk is, maar dat hiervoor 
eerst een besluit van het college van burgemeester & wethouders of van de gemeenteraad wordt 
gevraagd.  
ACTIE: Een project opstarten om de genoemde punten te beoordelen.  
 
Er zijn relatief veel opmerkingen gemaakt over de staat van onderhoud van de wegdekken en de 
bermen.  Langs grote delen van het onderzoekstraject worden de bermen als slecht ervaren en 
wordt ook opgemerkt dat het wegdek aan onderhoud toe is. Hierbij kan er uiteraard verschil van 
inzicht zijn in wat de wegbeheerder en wat de weggebruiker acceptabel vindt.   
ACTIE: In principe geen, maar de wegbeheerder wel informeren over de gemaakte opmerkingen 
zodat de opmerkingen kunnen worden meegenomen in de weginspecties en de beheerplannen. 
  
Tot slot zijn er de opmerkingen waaraan op voorhand al duidelijk is dat er geen actie op zal worden 
ondernomen. Soms zijn dit soort opmerkingen niet op te lossen vanwege fysieke omstandigheden. 
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We gaan bijvoorbeeld geen gebouwen slopen om beter zicht op de weg te krijgen. Ook vallen in 
deze categorie de opmerkingen die oplossingen vragen die niet passen binnen de wetgeving.  
ACTIE: Geen. 
  
 
Communicatie aanbevelingen 
Uit het wegbelevingsonderzoek blijkt dat er nog steeds onduidelijkheid is over de werking van 
zone-borden. Na het passeren van een zijweg of een kruispunt vraagt men zich geregeld af wat de 
maximum snelheid is. Wanneer men bekend is met de werking van de zone-borden dan zou dit 
niet een vraag hoeven zijn. Mogelijk ligt hier nog een opgave voor een communicatie campagne 
over de werking van de zones.  
 
Dit kan ook worden gezegd over de bermen. Vaak is in het wegbelevingsonderzoek gemeld dat de 
kwaliteit van de bermen te wensen over laat. Het kan zijn dat de weggebruiker verkeerde 
verwachtingen heeft van de functie van de berm. Mogelijk ligt hier een communicatie opgave over 
het informeren over het gewenste gedrag wanneer moet worden uitgeweken in de berm.  
 
Deelnemers hebben opmerkingen gemaakt over het plaatsen van extra verkeersborden bij 
kruispunten, dat kruisingen onoverzichtelijk zijn, er bomen langs de kant van de weg staan, extra 
belijning en dergelijke. In 30 en 60 km/uur gebieden moet het duidelijk zijn voor weggebruikers 
dat dit soort elementen hiertoe behoren en dat men rekening moet houden met allerlei soorten van 
verkeer en uitwisselingen. Extra communicatie hierover lijkt gewenst en kan mogelijk worden 
gecombineerd met communicatie over de werking van de zoneborden.  
 
Aanbevolen wordt om deze thema's en mogelijke communicatiestappen te agenderen in het BAVO. 
 
 
 
 

 
 

 


