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OVER ROTOND
EN F! ffSMDEN
Gevaarliike kruis[ngen, slectrte verlichting en smalle
weqen. Biina 2900 mensen gaven gehoor aan cte oproep
vari'de enUWg om gevaren Íe melden. Rest de waag: wat
gàaÍl àé provincieJermee doen? We belden rond...

Provinciale wegen ziin de gevaarlijkste

wegen van Nederland, Slechts 6 procent

van onze wegen geldt als 'provinciaal', maar

ze zijn verantwoordelijk voor een kwart van

alle verkeersslachtoffers. Op zoek naar het

hoe eï'waarom van deze ongevallen rteett 
*

de ANWB aÍgelopen jaren alle provinciale

wegen meter voor meter ondeaocht. Meer

dan 8000 kilometer lang.

Voor het onderzoek heeft de ANWB gebruik

gemaakt van een internationale onderzoeks-

methodiek, qenaamd EuroRAP Hierbij

worden, net als bij auto's, sterren uitgedeeld

voor veiligheid, Een we_g kan 1 tot 5 sterren-

verdienen. Waarbii 5 super veilig is, Veel van

onzegn*elwegen krijgen 5 sterren. Van de

provinciale wegen komt 63 procent niet ,-

verder dan 2 sterren.

"Onze onderzoeksuitkomsten wilden we

qïaag aanvullen met de ervaringen van onze

leden,.de wegg_ebruiker", vertelt Ton

Hendriks, verkeerskundige bii de ANWB.

"Eind 2014 hebben we ze opgeroepen om

hun gevaarlijke provinciale weg aan te wijzen.

Bilna 2900 mensen hebben dat gedaan. Je

ziet dat verkeersveiligheid leeft bij de mensen.

Vooral als het gaat om de wegen waar ze zélÍ

rijden en fietsen, of hun kinderen."

ln Noord-Holland, Gelderland en Zuid-Holland

hebben de meeste bewoners hun stem

laten horen. Over de wegen in Flevoland en

Drenthe is relatief weinig doorgegeven. Een

greep uit de klachten:

.Te grote variatie in maximumsnelheid

r Sloot te dicht langs de weg en geen

vangrail

r Fietsstrook niet goed gescheiden van de

rijbaan

. De weg is te smal voor een snelheid van

80 km/u

r Onoverzichteliike bochten

Watdoetiouw

e Er wordt hard gereden waardoor

oversteken gevaarlijk is

. Er zijn te veel tractoren oP de weg

. De maximumsnelheid is niet duidelijk

eTe weinig verlichting

Volgens de ANWB moeten de provincies in

de komende 2Aiaar zo'n 2 miljard euro

investeren om de wegen veiliger te maken.

Ton Hendriks: "Het gaat daarbii om zaken

als betere straatverlichting op kruispunten,

meer vangrails oÍ een extra rijstrook. Met

deze verbeteringen kan het aantal

ongevallen over een periode van 20 laar

afnemen met een kleine 10.000. Wii zullen

dan ook vinger aan de pols blijven houden

De ANWB denkt dat het haalbaar ls om de

veiligheid op alle provinciale wegen naar een

voldoende te tillen."
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WAT DOE]Z§ELAND?
',r{+*st gena*r::ràe gy*iva*-rii,jk*
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"Dat verbaast me eigenh,k niet", aldus Kees

van Beveren, gedeputeerde van de

provincie Zeeland. "De bevolking is daar

heel actief," De weg tussen Tholen en Sint

Philipsland komt als onveiligste weg uit de

ANWB-oproep naar voren, "Dit zien we ook

terug in onze ongevallenstatistieken. Maar,

we zijn er mee bezig. Op het weggedeelte

ten noorden van Oud-Vossemeer tot de

'De infra-
sffuchrur
aanpassen is
een koslbare
zaak'

Broekseweg leggen we in 2016 een Íietspad

aan." Door het ontbreken van een Íietspad

op deze dijkweg zijn er veel Íetsers op de

rijbaan. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en

ongelukken. "Verder zullen we op hetzelfde

weggedeelte nog in 2015 een 60 km-zone

aanleggen." Nu rijden auto's daar 80 km/u.

"Het aanpakken van de infrastructuur is een

manier om de verkeersveiligheid te

bevorderen. Maar niet de makkelijkste. De

grond is niet altijd van ons, je hebt te maken

met bestaande bestemmingsplannen en het

ziin vaak kostbare proiecten. Neem de

N673. We willen Yerseke graag beter

bereikbaar maken. Kosten: tussen de 30 en

70 miljoen euro." Provincie Zeeland bekijkt

ook hoe ze de N256 tussen Goes en

Noord-Beveland en de N290 tussen

Terneuzen en Terhole veiliger kan maken.

Deze wegen werden als nummer twee en

drie genoemd als onveilig.

WAT DOET FRESI-.AND?
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"lk had al zo'n vermoeden dat er massaal op

deze weg gestemd zou worden", vertelt

Sietske Poepjes, gedeputeerde van de

provincie Friesland. "Toen de werkgroep

Westergoawei - die al jaren strijdt voor een

veiligere weg - van de oproep van de ANWB

hoorde om een onveilige weg aan te wijzen,

hebben ze massaal op de N359 gestemd. En

terecht." Wat vinden de mensen zoal van deze

weg tus$n Leeuwarden en Lemmer? Veel

genoemd: gevaadrjke kruisingen, te hoge

snelheid, oversteken waar auto's 100 km/u

mogen rijden en de maximale snelheid is niet

overal duidelijk.

"We zrln er inmiddels uit", aldus Sietske

Poepjes. "Er komen drie nieuwe kruispunten

die verdiept zijn aangelegd. Dus zonder

verteerslichten. Dil kost € 12 miljoen en hier

zoeken wij nog dekking voor. lk heb een

'We hadden
in het dorp
al goede
gesprekken
gehad'

duidelijke opdracht van Provinciale Staten (PS)

gekregen om hier geld voor te zoeken. De

aanpak van de weg heeft namelijk een hoge

prioriteit. We zijn nu druk bezig om de dekking

te regelen en hierbij mogen wij van PS naar

meerdere geldpotjes kijken. Daar moet lk wel

eerst een begroting voor opstellen en dan kan

de schop begin 2016 de grond in. Al met al

was het een hele positieve actie. We hadden

in het dorp al goede gesprekken gehad en de

uitkomst van de oproep van de ANWB sloot

aan bij onze bevindingen."

WAT DOEÍ
NOORD-BRAEIANï?
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"De N279 is een oude jaren '70 weg. Met

één rijstrook per rijrichting en veel gelijk-

vloerse kruisingen met verkeerslichten. Het

is te druk geworden voor deze weg", vertelt

Ruud van Heugten, gedeputeerde van de

'laat je
Iandbouw-
verkeer wei of
niet toe?'

provincie Noord-Brabant. "Eind 20.16 ligt hier

een weg met twee rijstroken per richting met

ongelijkvloerse kruisingen, zodat de

verkeerslichten weg kunnen." De verbreding

maakt de weg veiliger en verbetert de

doorstroming. Ook neemt de overlast van

sluipverkeer tijdens de spits voor de

omliggende dorpen naar verwachting af.

Bij de verbreding van de weg is ook de

natuur gebaat. Zo krijgt het riviertje de Aa

tffi;-s*ijl en Berlicum weer de ruimte

om te gaan meanderen en er komen poelen,

wandel- en fietspaden.

Het aanpassen van een weg is voor een

provincie ingrijpend. Buud van Heugten: 'Je

wilt graag iedereen blij maken, maar als je

een fietspad wilt aanleggen moeten er soms

uw-

verkeer wel oÍ niet toe op een weg? Typisch

vragen die spelen in een provinci". I9
zoeken samen met bewoners en andere

O"t.Xf*n", ,rrr 
""n 

op§ing, maar niet

alles kan," Van Heugten doet ook een

beroep op de automobilist zelf. "Driekwart

van de ongelukken komt door aÍleiding."
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DÍ€dhe
Gedeprteerde Briof, is pcidef overdit

initiatief van de AI§WB. 'Veel van de

maatregelen die de AI\IWB voorstelt,

brengen we aI in de praktiik. In onze

plannen voor deze wegen venarerken

ure veel van de opnertdngen van beuro-

ners.' N34: resterende geliikvloerse

kruispunteu ongetiikvloers Íraken en

onderzoek naar verbetering doorstro'

ming. N373: samen met bewoners ko'

men tot verbetering fietsveiligheid en

lnnraliteit vumnomgeving.

'De !lïtÍ!6 van Zevenaar tot en met de

N812 bii Babberich is veiliger dan an-

dere provirciale wegen in Gelderland

en er wordt errenmin te haÍd gereden'

Dat neemt niot weg dst er gevoelens

van onvEiligheid ziin. De provincie

Gelderland heeÍt inmiddels een intraal-

verbod op de tlvegringest€ld- Oo& vuotdt

de markering bii de rotonde opnieuw

aangebractr: en worden de fietsvoorzie'

ningen van rood asfalt vootzien.'

knrispturten aangepakt met meer mid-

dengeleiders en lirlsaÍvalken' Fietsers

kriigen betere oversto€kpunt€n. Naar

het noorden toe kÍiiSt de llilGl nieuwe

rotondes eu de knrising bii tlaventer-

rein/taunuelsoog wordt verbeterd.'

Hevolstd
'De provinqie heeÍt op de N352 tu§aen

Urk en Nagele onla:rgs veiligheids-

maatregelea genonren. Bibbelstroken,

aangelegd. De N275 is wat moeiliiker

vanwese de beperkte ruimte. De wes Zdd-ldhnd

'De provincie Noord-IIolland investeert

in veilige wegen en berpaalt de prioriteÈ

ten op basis van een eigen verkeersvei-

ligheidsnodel. Hiertii kiËt de provincie

naar weggebruik' verkeersongevallen

en kelrmerken van de weg. Begin 2015

starten de werkzaambeden voor de

N203, !IZl1 en N506 om de veiligheid te

verbgtcren.'

rrHIt
'De N2O1 is een belangrriike verbin-

dingmrueg' daaÍom hebben we in 2014

gezgrgd viooÍ een nieuwE rcndurag en

aquadust om Uitlroorn, extÍa voorsor-

tèen altletr bii h€t knrispunt met

de N212 bii Wilnis in 2013 en in

2fi)5 een lagere snelheidbii Vree'

land. Verdergraanwe in 2017 een

rotonde aanleggeu oP de oude

N:lOl in Amstelhoek, mk gnat de snel-

heid ornlaag.'

'De liÍ215 1r met 20,3 kilometer en dage'

Ulks 15.000 bestuurders één van de lan'

gere provinciale wegen in Zuid-Holland'

De &3 reactie§ net[en wii mee in onze

plannen. Eigen onderzoek bii wegge-

bruikers vormen' gecombineerd met

ongevalsciifers en een zGpunteDtoet§'

standaard onderdeel van inventarisatie

vaa de veiligheid. Voor de N215 staan

verbeteringen op de planning tussen

Melisgant en Dirtsland, en bii Nieuvue

lbnge.'

Meer over ds pl,annen van ie provincie

op anwb.nUondezoelrveiligewegen'

de

,voor de l'!i§l graat de provincie onder- f,ink omraag kunnen brengen''

zoekdoen naar eea directe aanduiting

op de ringvan Groningen. ookworden ol,eÍiS§d

...erl de 9 andere Provincies?
wegdekreflectoren,aangepastemarke' hlOOÍd-]elhnd
ring en de aanleg van een rctonde. De

bebourade korp is oDgesclroven waarbii

is verl,aagd naar

í) hr/u" llet deel tussen Nagele en Urk

is als speerpultopgenomen in tret snel-

beidshaodhavingCan 2015 nan de politie

en bii geptand grrcot ondertoud aan de

parallelvootziening in 2Ol7 zal aan'

daclrtwordon best€€d aan de overatoek

voor figtgerg.'

UrÍÈrsg
'De M!99 gaat in een bestaand prciect

op de s&op en gaat onderdeel uituralren

van Buitenring Partgtad LiÍtburg. Afs

deze wordt goedgekeurd door de Baad

van Sitate. Oot de N27O wordt aange-

palrt Er wordt bii VYansnrm een rond-

vneg aangelegd die de huidige N270 door

de kern van Wanssum vervangrt. Om

hinder door landboulwerkeer te on-

dervangen, worden er passeerhavens

ligt op een diik lange een kanaal. Door

bet ptraatseu vart caÍlera's hebben we

wel de snelhoid ea het aantal ongenrallen

'Met een investerlng van 1O rnilioen

eurc in bermveràarding, geleiderails en

knrispuntsn habben we de verkeersvei-

tigheid op veel loeties verbetprd. Het

aantal ongenrallen met enrstige sladrtoÍ'

fers is daardoor mel,?$ prrocent aÍgene'

men. De ItIil4S firs§en naafte'olrtmen is

óén van de uregen vuaar ksnend iaar 9e
sctrop de grcnd in gaat voor de aanleg

van tunnels, verkeersliclrten en het aÍ-

stuiten ven overgt€Ben.'


