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INLEIDING 
 
Algemeen 
In de zomer van 2019 is de provinciale komtraverse door Adorp heringericht. De verkeersmaatregelen in Adorp zijn uitgevoerd in 
het kader van een breed pakket aan maatregelen aan en rondom de N361, waarbij groot onderhoud aan de weg wordt gepleegd, 
kruisingen veiliger worden ingericht diverse komtraversen heringericht worden en een Fietsroute Plus wordt aangelegd tussen 
Groningen en Winsum.  

Naast het verrichten van groot onderhoud waren doelstellingen bij de herinrichting van Adorp om de verkeersveiligheid en de 
doorstroming te verbeteren en de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit te vergroten. Bij de herinrichting van Adorp is onder 
andere gekozen voor een gedeeld pad voor fietsers en voetgangers aan beide zijden van de rijbaan van de N361.  

Sinds de aanpassingen in Adorp in 2019 zijn de provincie Groningen en inwoners met elkaar in overleg over de nieuwe inrichting. 
Inwoners vinden de huidige situatie in het dorp niet veiliger dan voorheen en in sommige gevallen zelfs onveiliger. Ze maken zich 
met name zorgen over de veiligheid van voetgangers en fietsers op het gedeelde fiets-/voetpad en bij de oversteek ter hoogte van 
't Witte Hoes én de oprijdbaarheid vanuit zijaansluitingen op de provinciale weg in de dorpskern in combinatie met passerende 
fietsers en voetgangers.  

In onderling overleg tussen bewoners en de provincie Groningen is besloten tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk 
verkeersonderzoek. Kenniscentrum Shared Space heeft dit onderzoek in de afgelopen weken uitgevoerd. Hiervoor is deskresearch 
uitgevoerd en zijn observaties verricht en enquêtes afgenomen. De uitkomsten van het onderzoek vormen de basis van een 
vervolggesprek tussen bewoners en de provincie Groningen. Anderzijds leveren de uitkomsten mogelijke lessen op voor toekomstige 
herinrichtingprojecten van de provincie Groningen.  
 
Vermeld dient te worden dat het onderzoek is uitgevoerd in een bijzondere tijd. In de afgelopen maanden heeft de coronacrisis grote 
ingrijpende impact gehad op de samenleving. Deze situatie heeft ook invloed op het uitvoeren van verkeersonderzoek; het verkeer 
is veel rustiger omdat mensen zoveel mogelijk thuis werken en afstandsonderwijs volgen. Tegelijkertijd blijft erg onzeker wanneer 
de situatie weer genormaliseerd wordt. Omdat daar vooralsnog geen uitzicht op is, is in overleg met de opdrachtgever besloten om 
het onderzoek toch uit te voeren en in het najaar van 2020 af te ronden.  
 
In voorliggende rapportage zijn de aanpak en uitkomsten van het onderzoek beschreven.  
 
 
Leeswijzer 
In het hoofdstuk Onderzoeksopzet wordt de aanpak van het verkeersonderzoek beschreven. In het daaropvolgende hoofdstuk 
Achtergronden herinrichting wordt een toelichting gegeven op de voorgeschiedenis, de achtergrond en de kenmerken van de 
herinrichtingsplannen voor Adorp. Vervolgens zijn in het hoofdstuk Uitkomsten & analyse de resultaten van het onderzoek 
beschreven. De rapportage wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen. In de bijlage is de enquête opgenomen 
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ONDERZOEKSOPZET 
 
Doel van het onderzoek 
Sinds de aanpassingen in Adorp in 2019 zijn de provincie Groningen en inwoners met elkaar in overleg over de nieuwe inrichting. 
Inwoners vinden de huidige situatie in het dorp niet veiliger dan voorheen en in sommige gevallen zelfs onveiliger. Ze maken zich 
met name zorgen over de veiligheid van voetgangers en fietsers op het gedeelde fiets-/voetpad en bij de oversteek ter hoogte van 
't Witte Hoes én de oprijdbaarheid vanuit zijaansluitingen op de provinciale weg in de dorpskern in combinatie met passerende 
fietsers en voetgangers. Om deze reden is een aantal bewoners tegen het voornemen van de provincie om de aansluiting van de 
Molenweg (noord) op de N361 ten noorden van de bebouwde kom te laten vervallen. In onderling overleg tussen bewoners en de 
provincie Groningen is besloten tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk verkeersonderzoek. Dit onderzoek dient minimaal 
antwoord dient te geven op de volgende onderzoeksvragen: 

1. Hoe functioneert de huidige situatie - voordat de Fietsroute Plus gereed is - bij de oversteekplaats ter hoogte van 't Witte Hoes, 
de andere oversteekplaatsen, de aansluitende wegen en fietspaden en de bushaltes?  
 

2. Wat is de verwachting over de veiligheidssituatie bij de oversteekplaats ter hoogte van 't Witte Hoes, de andere 
oversteekplaatsen, de aansluitende wegen en fietspaden en de bushaltes na het openstellen van de Fietsroute Plus? 

 
3. Welke aanbevelingen en adviezen kunnen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten aan de provincie Groningen worden 

geformuleerd? 
 
Aanpak onderzoek 
Voor het onderzoek zijn in de periode van juni tot en met september 2020 diverse onderzoeksmethodes ingezet. Deze methoden 
worden hieronder nader toegelicht. 
 
ü Deskresearch; aan de hand van deskresearch zijn de achtergronden, doelstellingen en het procesverloop van het 

herinrichtingsproject in beeld gebracht. Hiervoor zijn onder andere beleidsdocumenten en overige relevante 
achtergrondinformatie over het project bestudeerd. 
 

ü Observaties; met behulp van observaties kan een beeld worden verkregen van het gebruik van de openbare ruimte. In Adorp 
zijn in juni en september 2020 op verschillende dagen en tijdstippen observaties uitgevoerd, waarbij de nieuwe inrichting is 
beoordeeld op diverse verkeerskundige aspecten, zoals verkeersveiligheid, oversteekbaarheid, verkeersdoorstroming, etc. 
Hierbij is specifiek gekeken naar de oversteeksituatie ter hoogte van 't Witte Hoes en de oprijdbaarheid vanuit zijaansluitingen 
op de provinciale weg in de dorpskern in combinatie met passerende fietsers en voetgangers.  

 
ü Enquête; onder dorpsbewoners en passanten is in september 2020 een enquête afgenomen. In de enquête is aandacht besteed 

aan aspecten zoals oversteekbaarheid, toegankelijkheid, veiligheid en verblijfskwaliteit. Hierbij zijn circa 40 enquêtes 
afgenomen. De enquête is opgenomen in bijlage I. 

 

 
Dorpshart Adorp: situatie na de herinrichting (foto: Reyer Boxem) 
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In de afgelopen maanden heeft de coronacrisis een enorme impact gehad op onze samenleving. Deze situatie heeft ook invloed 
gehad op het onderzoek. Zo is het auto- en fietsverkeer enorm afgenomen en speelde tevens de vraag in welke mate het wenselijk 
is om in deze tijd enquêtes af te nemen. Tegelijkertijd blijft erg onzeker wanneer de situatie weer genormaliseerd wordt. In overleg 
met de provincie Groningen is derhalve besloten het onderzoek toch uit te voeren en in het najaar van 2020 af te ronden, wetende 
dat de resultaten als niet geheel representatief voor de “normale” situatie moeten worden beschouwd.  
 
Met name de mening van doorgaande fietsers door Adorp komt door deze omstandigheden in de enquêteresultaten beperkt tot 
uitdrukking. Wanneer de situatie weer enigszins is genormaliseerd, zal onder deze doelgroep aanvullend onderzoek worden 
uitgevoerd. Voorliggende rapportage wordt te zijner tijd met de resultaten van dit aanvullend onderzoek aangevuld.  
 
 
Onderzoeksgebied  
Het onderzoek richt zich met name op de veiligheid van voetgangers en fietsers bij de oversteek ter hoogte van 't Witte Hoes en de 
oprijdbaarheid vanuit zijaansluitingen op de provinciale weg in de dorpskern in combinatie met passerende fietsers en voetgangers. 
Het onderzoeksgebied wordt derhalve begrensd door de bushaltes aan de noordzijde van de Wierumerschouwsterweg en de 
zuidelijke uitrit van het tankstation Tamoil en garagebedrijf Adorp. De begrenzing van het onderzoeksgebied is hieronder in een 
kaartbeeld weergegeven. 

 

 
Begrenzing onderzoeksgebied verkeersonderzoek Adorp 
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ACHTERGRONDEN HERINRICHTING 
Aan de hand van deskresearch zijn de achtergronden, doelstellingen en het procesverloop van de herinrichting van Adorp in beeld 
gebracht. In dit hoofdstuk worden de uitkomsten hiervan beschreven.  
 
Aanleiding & doelstellingen 
De verkeersmaatregelen in Adorp zijn uitgevoerd in het kader van een breed pakket aan maatregelen aan en rond de N361, waarbij 
groot onderhoud aan de weg wordt gepleegd, kruisingen veiliger worden ingericht, diverse komtraversen heringericht worden en 
een Fietsroute Plus wordt aangelegd tussen Groningen en Winsum. In samenhang met plannen voor de komtraverse door Sauwerd 
zijn in 2016 plannen opgesteld voor de komtraverse door Adorp. Naast het verrichten van groot wegonderhoud is hiervoor een 
aantal doelstellingen geformuleerd (bron: Herinrichting N361 Adorp en Sauwerd (Grontmij, 2016). De volgende knelpunten lagen 
ten grondslag aan deze doelen: 

ü De weg gaat door de bebouwde kom waar vermenging optreedt tussen doorgaand verkeer en verblijfsverkeer; dit blijkt onder 
meer uit het grote aantal (erf)aansluitingen wat leidt tot verkeersonveilige situaties; 

ü Door de hoge intensiteit en snelheid van het wegverkeer en de lokaal hoge ligging van het wegdek staat de leefbaarheid en 
verkeersveiligheid in Adorp onder druk (geluid- en lichthinder, slechte oprijdbaarheid en oversteekbaarheid van de N361); 

ü Er is sprake van veelvuldige roodlichtnegatie van de verkeerslichten, terwijl deze oversteek wordt gebruikt door kinderen om 
naar school te lopen; 

ü Vanaf de aansluiting Molenweg (zuid) is het zicht op de Provincialeweg (in zuidelijke richting) zeer beperkt.  
ü De ruimtelijke kwaliteit van de komtraverse laat te wensen over. 
 
Naar aanleiding van deze knelpunten is de hoofddoelstelling voor de herinrichting van de komtraverse als volgt geformuleerd. 
 

De hoofddoelstelling van de herinrichting van de komtraversen Adorp en Sauwerd is verbetering van de verkeersveiligheid, 
leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in de dorpen, waarbij de kwaliteit van de doorstroming op de N361 gehandhaafd blijft. 

Nevendoelen die hierbij zijn geformuleerd zijn: 

ü verbeteren van de verkeersveiligheid, zowel objectief als subjectief; 
ü verbetering van de leefbaarheid door reductie van verkeershinder (geluid en licht) en de barrièrewerking van de 

N361 (oversteekbaarheid) en verbetering van de oprijdbaarheid van de N361; 
ü verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door specifieke aandacht voor materialisering en groen; 
ü handhaving van de kwaliteit van doorstroming op de gehele route. 
 

 
Dorpshart Adorp: situatie voor de herinrichting (bron: Google streetview) 
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Ontwerp komtraverse 
Op basis van de doelstellingen is tot een ontwerp voor de komtraverse door Adorp gekomen. De herinrichting van de komtraverse 
door Adorp bestaat uit de volgende maatregelen:  

ü accentueren entrees bebouwde kom; 
ü toepassen smalle optische middenberm, aanvullen bomenrij en aanplanten hagen langs de rijbaan; 
ü verplaatsen van de bushaltes; 
ü handhaving oversteek voor voetgangers met verkeerslichten 
ü herinrichting dorpshart inclusief aanpak kruisingen en situatie tankstation; 
ü gecombineerd fiets-/voetpad langs de rijbaan (zie ook hieronder); 
ü opheffen aansluiting Molenweg Noord buiten de bebouwde kom (heeft nog niet plaatsgevonden). 

 

 
Dorpshart Adorp - situatie voor herinrichting en schetsontwerp (bron: Herinrichting N361 Adorp en Sauwerd - Grontmij, 2016) 

 

Planproces 
Voor de planvorming voor de komtraverse Adorp is een interactief planproces in gang gezet, waarbij Dorpsbelangen, bewoners en 
belanghebbenden betrokken zijn bij de herinrichting. Op aandringen van Dorpsbelangen heeft daarbij in het beginstadium geen 
brede consultatie onder bewoners en belanghebbenden plaatsgevonden, omdat in het verleden al meerdere ontwerpsessies waren 
geweest en men vanuit de werkgroep N361 veilig al ideeën had aangedragen voor de herinrichting van de dorpen. Derhalve is 
mede op basis van deze eerder geleverde input direct met concrete voorstellen gekomen. Deze schetsontwerpen met concrete 
maatregelen zijn in kleinschalige sessies besproken met Dorpsbelangen, direct aanwonenden en aanliggende bedrijven. Op basis 
van de opmerkingen uit deze sessies zijn de schetsontwerpen aangepast en vervolgens in het najaar van 2015 gepresenteerd 
tijdens een informatiebijeenkomst. Hierbij was sprake van een grote opkomst en zijn er reacties en opmerkingen verzameld ter 
verbetering van de ontwerpen.  
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Sinds de aanpassingen in Adorp in 2019 zijn de provincie Groningen en inwoners met elkaar in overleg over de nieuwe inrichting. 
Inwoners vinden de huidige situatie in het dorp niet veiliger dan voorheen en in sommige gevallen zelfs onveiliger. Ze maken zich 
met name zorgen over veiligheid van voetgangers en fietsers bij de oversteek ter hoogte van 't Witte Hoes en de oprijdbaarheid 
vanuit zijaansluitingen op de provinciale weg in de dorpskern in combinatie met passerende fietsers en voetgangers. Om deze 
reden is een aantal bewoners tegen het voornemen van de provincie om de aansluiting van de Molenweg (noord) op de N361 ten 
noorden van de bebouwde kom te laten vervallen. In onderling overleg tussen bewoners en de provincie Groningen is derhalve 
besloten tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk verkeersonderzoek. 
 
 
 

 
Gedeelde fiets-/voetpad langs provinciale komtraverse N361 door Adorp 

Shared Space als ontwerpuitgangspunt 
In de benadering van Shared Space vormt de openbare ruimte het hart van de samenleving; een gebied om in te verblijven, anderen te 
ontmoeten, activiteiten te ondernemen, te ontspannen of te verplaatsen. Het streven bij de inrichting van de openbare ruimte is om 
daarbij te komen tot een betere balans tussen verkeer, verblijf en alle andere ruimtelijke functies. De openbare ruimte wordt daarbij 
dusdanig ingericht dat die ruimte in beginsel niet als een verkeersruimte wordt geïnterpreteerd (een ruimte om te passeren) maar ook 
als een verblijfsruimte (een ruimte om in te zijn). De keuze voor de introductie van een voet-/fietsstrook is mede hierop gebaseerd; een 
zone waarin fietsers en voetgangers gebruik maken van dezelfde ruimte. Door te kiezen voor een gezamenlijke ruimte in plaats van 
gescheiden stroken is er per saldo meer ruimte beschikbaar voor het langzaam verkeer, er wordt immers geen ruimte ‘verspild’ door 
banden. Daar komt bij dat op het moment dat er niemand fietst, voetgangers meer ruimte hebben en andersom. Vanuit bewoners is 
ervoor gepleit om toch een subtiel onderscheid aan te brengen tussen fiets- en voetgangersgedeelte van het fiets-/voetpad. Dit is 
gedaan door middel van een kleurverschil.  

 
Doorfietsroute 
Vanaf 2011 zijn verkennende onderzoeken uitgevoerd naar de Fietsroute Plus, een snel-fietspad tussen Winsum en Groningen. Het 
concept van deze zogeheten Doorfietsroute rust op de kwaliteitseisen samenhang, directheid, veiligheid en comfort. Op basis van 
deze eisen is tot een voorkeurstracé gekomen langs de westzijde van de spoorlijn Groningen - Sauwerd. De verwachting is dat 
medio 2021 de zuidelijke helft van het fietspad gereed zal zijn. De doorfietsroute is van belang in dit onderzoek omdat verwacht 
wordt dat de route na oplevering een groot deel van de doorgaande fietsers zal kiezen voor deze doorfietsroute. Hiermee zal het 
aantal fietsers door Adorp verminderen en mogelijk ook de verkeersveiligheid verbeteren (bron: Fietsroute Plus Groningen - 
Winsum - Analyse, afweging en advies verkenningsfase – Grontmij 2013). 
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UITKOMSTEN & ANALYSE 
In dit hoofdstuk zijn de uitkomsten weergegeven van de verschillende onderzoeken die zijn verricht in het kader van het 
verkeersonderzoek komtraverse Adorp.  
 
Observaties 
Op 25 en 26 juni, 2 juli én op 1 en 28 september zijn observaties uitgevoerd in de ochtend en/of middagspits in Adorp, waarbij de 
nieuwe inrichting is beoordeeld op diverse verkeerskundige aspecten, zoals verkeersveiligheid, oversteekbaarheid, 
verkeersdoorstroming, etc. Hierbij is specifiek gekeken naar de oversteeksituatie ter hoogte van 't Witte Hoes en de oprijdbaarheid 
vanuit zij-aansluitingen op de provinciale weg in de dorpskern in combinatie met passerende fietsers en voetgangers. Per locatie is 
op gestructureerde wijze gekeken naar de mate van (bijna) conflicten en het verkeersgedrag van verkeerdeelnemers. Hieronder 
valt het al dan niet (correct) toepassen van de voorrangsregels, de onderlinge interactie en verkeersafwikkeling tussen 
verkeersdeelnemers, de verkeersdoorstroming, de routes van fietsers en voetgangers en andere opvallende zaken.   

In de afgelopen maanden heeft de coronacrisis grote impact gehad op onze samenleving. Hierdoor is het auto- en fietsverkeer in de 
afgelopen maanden afgenomen. Deze situatie heeft ook invloed gehad op de in Adorp verrichtte observaties.   
 
Uit de observaties zijn de volgend punten naar voren gekomen:  

ü Zowel in de ochtend, als in de middagspits zijn tijdens de observaties veelvuldig fietsers aanwezig op de komtraverse. Een 
relatief hoog aandeel hiervan is doorgaand fietsverkeer, en vervolgt zijn of haar weg langs de N361. Een deel van deze fietsers 
betreft e-bikes, speedpedelecs en brommers. Tijdens de observaties zijn geen onderlinge conflicten tussen fietsers of tussen 
fietsers en voetgangers geconstateerd. Fietsers stappen vanwege de verkeersdrukte op de komtraverse regelmatig af, 
alvorens over te steken. Tevens zijn regelmatig fietsers waargenomen die tegen de rijrichting in fietsten. Dit betreft met name 
fietsverkeer dat slecht deels gebruik maakt van het doorgaande fiets-/voetpad langs de N361. In de praktijk is dus regelmatig 
sprake van een in twee richtingen bereden fiets-/voetpad. Buiten de bebouwde kom is het fietspad hiervoor onvoldoende 
breed. 
 

ü Tijdens de observaties was de indruk dat de verkeersintensiteit lager was dan de gemiddelde verkeersintensiteit tussen 
Groningen en Winsum (circa 11.500 motorvoertuigen per dag) onder normale omstandigheden. De indruk was dat het 
autoverkeer op de komtraverse door Adorp uit noordelijke richting niet stelselmatig de toegestane snelheid van 50km/uur 
overschrijdt, vermoedelijk mede vanwege de aanwezigheid van snelheidscamera’s in het hart van het dorp.  De snelheid van 
het autoverkeer uit zuidelijke richting lag hoger, waarschijnlijk omdat hier geen snelheidscamera’s aanwezig zijn.  
 

ü De afwikkeling van het doorgaand verkeer over de komtraverse verloopt tijdens de observaties over het algemeen vlot. De 
verkeersregelinstallatie geeft prioriteit aan voetgangers die willen oversteken en hindert hiermee af en toe de doorstroming 
van het doorgaand verkeer. Hierbij ontstaan tijdens de observaties in de ochtendspits wachtrijen tot maximaal 20 tot 25 
motorvoertuigen. Tevens is tijdens de observaties geconstateerd dat afslaand verkeer op de N361 af en toe stagnatie 
veroorzaakt voor het doorgaande autoverkeer. 
 

 
Wachtrij in de ochtendspits door verkeersregelinstallatie voor voetgangers 
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ü Tijdens de observaties bleek dat voetgangers bij het oversteken lang niet altijd gebruik maken van de verkeerregelinstallatie. 

Wanneer de verkeersdrukte dat toeliet werd de komtraverse op diverse andere locaties buiten deze oversteekvoorziening 
voor voetgangers overgestoken. Dit oversteekgedrag was gedurende de observaties vrij diffuus en hierin zijn geen ‘vaste’ 
routes te ontdekken. Door fietsers werd het rode licht tijdens de observaties overigens vrij regelmatig genegeerd.  

 
ü Tijdens de observaties is een aantal malen geconstateerd dat autoverkeer ter hoogte van de aansluiting van de Molenweg bij 

't Witte Hoes het doorgaande fiets-/voetpad langs de rijbaan blokkeert. Autoverkeer rijdt hierbij zo ver mogelijk naar voren 
om zicht op het verkeer op de komtraverse te verkrijgen. Hierbij moesten in een aantal gevallen fietsers uitwijken of moest de 
desbetreffende auto naar achteren rijden, waarna fietsers hun weg konden vervolgen. In minimaal één geval leidde deze 
situatie tijdens de observaties tot een licht conflict tussen een fietser en een automobilist. Eenzelfde situatie speelt in mindere 
mate ook ter hoogte van de uitritten van de Torenweg, Spoorlaan en Wierumerschousterweg. Ook is een conflict 
waargenomen tussen een fietser op het doorgaande fiets-/voetpad en een automobilist die vanaf de komtraverse af wilde 
slaan richting het tankstation. 

 
ü Vanwege de verkeersdrukte op de komtravserse en het beperkte zicht duurt het af en toe lang voordat verkeer de 

komtraverse vanaf de zijwegen op kan rijden. In een enkel geval loopt de wachttijd op tot meer dan 1 minuut. In een aantal 
gevallen is waargenomen dat daarbij het ongeduld en daarmee ook de risicoacceptatie van de oprijdende verkeersdeelnemers 
toeneemt.  

 
 

 
Tractor rijdt achteruit met kar vanuit de Molenweg (zuid) met noodgedwongen plotselinge remactie van auto op komtravserse  

 

 
Fietser remt noodgedwongen af vanwege afslaande auto richting tankstation  
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Auto rijdt naar achteren om fietser vrije doorgang te bieden op fiets-/voetpad langs komtraverse  

 
Fietser wijkt noodgedwongen uit vanwege auto op fiets-/voetpad langs komtraverse   

 

Tijdens de observaties zijn ten slotte de volgende algemene constateringen gedaan ten aanzien van de huidige weginrichting en 
gedrag van verkeersdeelnemers op en langs de provinciale komtraverse door Adorp. 

ü Bij de met verkeerslichten geregelde oversteekplaats is de doorrijbreedte voor fietsers tussen de verkeerslantaarn en de 
drukknopmast erg beperkt;  

ü Het wegprofiel ter hoogte van de noordelijke entree van Adorp is behoorlijk breed en draagt hierdoor niet bij aan een 
beperking van rijsnelheden; 

ü De nu toegepaste visuele middenberm is beperkt waarneembaar en heeft hierdoor waarschijnlijk beperkt effect op het 
weggedrag (snelheid) van automobilisten. 
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Uitkomsten enquête  
Op 28 september 2020 is in het dorp een enquête afgenomen onder aanwonenden en passanten. De enquête is opgenomen in 
bijlage I. De coronacrisis heeft ook invloed gehad op de in Adorp verrichtte enquêtes. Gedurende de dag zijn uiteindelijk 44 
enquêtes afgenomen. Dit aantal is representatief voor het aantal aanwonenden van de komtraverse in Adorp; echter niet voor het 
aantal passanten over de komtraverse. Door en beperkte aanwezigheid van passanten en de (begrijpelijke) terughoudendheid van 
passanten om mee te willen werken aan de enquête, vermoedelijk mede veroorzaakt door het feit dat mensen (sociale) contacten 
zoveel mogelijk vermijden, is het aantal geënquêteerde passanten beperkt gebleven. 

Omdat erg onzeker is wanneer de situatie weer genormaliseerd wordt, is in overleg met de opdrachtgever besloten het onderzoek 
toch in het najaar van 2020 af te ronden, wetende dat de resultaten als niet geheel representatief voor de “normale” situatie moeten 
worden beschouwd. Met name de mening van doorgaande fietsers door Adorp komt door deze omstandigheden in de 
enquêteresultaten beperkt tot uitdrukking. Wanneer de situatie weer enigszins is genormaliseerd, zal onder deze doelgroep 
aanvullend onderzoek worden uitgevoerd. Voorliggende rapportage wordt te zijner tijd met de resultaten van dit aanvullend 
onderzoek aangevuld.  
 
Hieronder zijn de belangrijkste uitkomsten van de enquête beschreven. Regelmatig is sprake van een deelpopulatie. Per grafiek is 
daarom de onderzoekspopulatie (n = …..) weergegeven.   
 
Basiskenmerken onderzoekspopulatie 
Van alle geënquêteerden is het grootste deel bewoner van Adorp. Daarnaast is een aantal passanten op de fiets met een andere 
herkomst geënquêteerd. Deze passanten waren afkomstig uit Sauwerd. De meeste geënquêteerden waren tussen de 26 en 65 jaar 
oud.  
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Geënquêteerden is gevraagd om een aantal positieve punten te noemen over de huidige verkeerssituatie op de provinciale weg 
door Adorp. Hierbij werden de volgende zaken genoemd.  

 

De hier genoemde trefwoorden zijn opgenomen in onderstaande woordenwolk. Trefwoorden die vaker worden genoemd zijn 
groter dan de trefwoorden die minder vaak aan de orde komen.  

 

Zichtbaar is dat met name de (aantrekkelijke) uitstraling van de provinciale weg door Adorp als positief wordt ervaren. Ook de 
verbinding die met de nieuwe inrichting is gecreëerd tussen de beide zijden van de provinciale komtraverse is voor veel 
geënquêteerden een positief punt van de nieuwe inrichting.   

Positieve punten 
Aantrekkelijker 
De aankleding en de groenstructuur 
De aannemer was snel en duidelijk en lawaai was minimaal tijdens werkzaamheden 
De bloemen zijn mooi 
De in-/uitrit Molenweg is verbeterd 
De nieuwe situatie oogt mooier 
De oversteek is makkelijker 
De situatie heeft een betere uitstraling gekregen 
De situatie is iets beter geworden 
De twee kanten van het dorp voelen meer verbonden met elkaar 
De uitstraling van het dorp 
De verkeerslichten zorgen voor een veilige situatie 
Duidelijkheid 
Er is meer verbinding tussen beide zijden van de weg 
Er is nu meer verbinding tussen beide kanten van de weg 
Geluidsvermindering 
Goede uitstraling 
Het fietspad is verbeterd 
Het is nu veiliger en mooier 
Het verkeer rijdt rustiger 
Men rijdt langzamer 
Nettere uitstraling 
Redelijk goed doorrijdbaar 
Uiterlijk 
Vriendelijkere uitstraling 
We hebben minder last van geluid 
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Geënquêteerden is tevens gevraagd naar verbeterpunten voor de huidige verkeerssituatie op de provinciale weg door Adorp. 
Hierbij werden de volgende zaken genoemd.  

 

 
 

 

Verbeterpunten 
% vrachtverkeer is hoog, afwerking van opsluiting 
Belijning in het midden 
Beter oversteek voetgangers 
Bushaltes in het dorp 
Bushaltes in het dorp 
Bushaltes weer in het dorp 
Bushaltes zijn vreemd vormgegeven 
De op- en afritten lager maken voor meer overzicht 
De oversteek bij de stoplichten voelt niet veilig 
De overzichtelijkheid bij uitritten 
De rode strepen op de weg zijn verwarrend 
De rode strepen zijn wat onduidelijkheid 
De situatie ter hoogte van de Molenweg is heel gevaarlijk 
De verkeerslichten in het dorps zijn hinderlijk 
De weg is 18x open geweest 
Drempels aanpassen 
Drempels hoog voor buspassagiers 
Fiets-/voetpad 
Fiets-voetpad en oversteek verduidelijken 
Fiets/voetpad is redelijk verwarrend  
Fietspad is onlogisch 
Flitspaal terug naar oude locatie 
Gecombineerd fiets-voetpad onduidelijk, oversteek bij VRI niet goed 
Gedeelde fietspad 
Gedeelde ruimte is lastig 
Gedrag van weggebruikers 
Gemengd verkeer is onduidelijk 
Gevaarlijk - overzicht scheidingslijn 
Het fiets/voetpad is onduidelijk 
Het is heel druk 
Hoek op de torenstraat is onlogisch 
Hoge struiken 
In-uitrit Molenweg 
N-weg niet door het dorp, eerst stroom dan klinkers(?) 
Onderhoud van groen 
Onduidelijk 
Onoverzichtelijk 
Oprijden is lastig (Torenstraat, Spoorlaan, Molenweg) 
Oversteek fietsers & voetgangers  
Oversteek voor fietsers en voetgangers 
Overzicht ontbreekt 
Overzicht vergroten & de drukte in de situatie verminderen 
Overzichtelijkheid voet-fietspad 
Shared space, onaantrekkelijke inrichting 
Slechte communicatie  
Trillingen 
Uitrit mij de Molenkamp beter maken 
Uitvoering verliep niet soepel 
Veiligheid vooropzetten 
Verkeersdrukte 
Verkeerslicht voor de fiets staat te veel op de weg 
Verlichting slecht 
Voetgangers en fietsers beter samenbrengen 
Weg om het dorp heen 
Weinig verlichting 
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De hier genoemde trefwoorden zijn opgenomen in onderstaande woordenwolk. Trefwoorden die vaker worden genoemd, zijn 
groter dan de trefwoorden die minder vaak aan de orde komen. 

 

 

Punten die vaak worden genoemd zijn de aansluiting van de Molenweg, de oversteek voor fietsers en voetgangers en het gedeelde 
fiets-/voetpad langs de komtraverse. Dit gedeelde pad wordt door veel geënquêteerden als onoverzichtelijk ervaren.  

 
Oordeel effecten herinrichting 
De geënquêteerden is gevraagd naar hun oordeel over de effecten van de herinrichting van de provinciale komtraverse door Adorp. 
Hierbij is gevraagd naar diverse aspecten. Hieronder zijn de uitkomsten weergegeven.  
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De verkeersdrukte, verkeershinder, verkeersdoorstroming en de snelheid zijn volgens de meeste geënquêteerden door de herinrichting 
van de provinciale komtraverse door Adorp niet gewijzigd. De meeste geënquêteerden geven wel aan dat zowel de overzichtelijkheid van 
de situatie, als de oversteekbaarheid van de provinciale komtraverse door Adorp voor voetgangers na de herinrichting is verslechterd.  

 

  

Ook het oordeel over de toegankelijkheid van de provinciale komtraverse en de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers én de 
verkeersveiligheid in het algemeen zijn volgens de meeste geënquêteerden verslechterd. Vermoedelijk wordt deze opinie grotendeels 
ingegeven door het gedeelde pad voor voetgangers en fietsers aan beide zijden van de rijbaan voor het autoverkeer.  

 

  

  

De grote meerderheid van de geënquêteerden geeft aan dat de aantrekkelijkheid en de uitstraling van de provinciale komtraverse door 
Adorp met de heinrichting is verbeterd.  
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Geënquêteerden konden ook nog een toelichting geven op de effecten van de herinrichting. Hierbij worden de volgende zaken 
genoemd.  

 

Hier komt met name naar voren dat geënquêteerden vinden dat de komtraverse drukker is geworden en er meer sprake is van 
negeren van roodlicht bij de voetgangersoversteekplaats. 

 

Algemeen oordeel over de herinrichting  
Geënquêteerden is gevraagd naar een algemeen oordeel over de herinrichting van de provinciale komtraverse door Adorp. De 
uitkomsten laten onderstaande verdeling op een schaal van 1 tot en met 10 zien. Gemiddeld wordt de herinrichting van de 
provinciale komtraverse door Adorp met een 5,25 beoordeeld.  

 

 

  

Effecten herinrichting 
Bushalte is veiliger geworden 
Drukker 
Drukker   
Drukker en voor fietsers minder veilig 
Drukkere bezetting van het fietspad 
Het ziet er beter uit, maar daarnaast heb ik niet veel gemerkt 
Meer fietsers door rood 
Meer gevaarlijke situaties omdat fietsers door rood rijden 
Meer verkeer en gevaarlijke situaties 
Men rijdt harder. 
Men rijdt minder hard 
Niet verbeterd 
Onduidelijkheid voor fietsers en voetgangers 
Veiligere situatie 
Verdeeldheid in het dorp 
Zelfde als voorheen, voor fietsers minder overzichtelijk 
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Situatie aansluiting Molenweg 
Over de aangepaste situatie bij de aansluiting van de Molenweg ter hoogte van ’t Witte Hoes is het merendeel van de geënquêteerden 
(enigszins) negatief.  

 

 

 

Bij deze vraag zijn geënquêteerden in de gelegenheid gesteld om een nadere toelichting te geven. Hierbij worden de volgende zaken 
genoemd. 
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Oordeel verkeerssituatie aansluiting Molenweg-Zuid

Toelichting Molenweg 
Aan het begin van het dorp rijdt men te hard 
Automobilisten staan op het fietspad 
Betere informatie over verkeer 
Deur van de kroeg staat open in de zomer = lastige situatie 
Drempels blijven te hoog 
Geen afsluiting van de Molenweg 
Geen verlichting, slechte aansluiting 
Het kan beter, maar het is niet heel slecht 
Het klinkt zachter, maar nog wel trillingen 
Minder veilig voor o.a. voetgangers en fietsers 
Onoverzichtelijk 
Overzicht 
Situatie buurtsuper Sauwerd is identiek 
Slecht zicht + combinatie met drempel is lastig 
Slechter geworden; remmen op N361 en indraaien verslechteren de doorstroming 
Teveel verkeer 
Vanuit de Molenweg komend, voelt het onveilig, dit komt door weinig zicht en veel fieters 
Werkverkeer staat geparkeerd voor ‘t Witte Hoes 
Zicht is minimaal/onvoldoende 
Zicht is slecht 
Zicht op links 
Zicht op links is slecht 
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Fietsen langs de provinciale komtraverse 
Geënquêteerden is gevraagd hoe vaak men gebruik maakt van de komtravserse door Adorp als fietser. De meeste geënquêteerden maken 
dagelijks gebruik van de komtravserse. De motieven die daarvoor worden aangegeven zijn zeer divers. Dit kan grotendeels worden 
verklaard door het feit dat het grootste deel van de geënquêteerden bewoners van Adorp zijn geweest. 

  

 
De geënquêteerden is gevraagd naar hun oordeel over het gedeelde pad voor fietsers en voetgangers langs de rijbaan voor het 
autoverkeer.  Op de aspecten overzichtelijkheid en verkeersveiligheid scoort deze voorziening negatief onder de geënquêteerden. 
De aspecten drukte en oversteekvoorziening laten een meer verdeelde score onder de geënquêteerden zien.  

  

   

 
Doorfietsroute 
Ten slotte is geënquêteerden gevraagd naar kennis en verwacht gebruik van de nieuw te realiseren doorfietsroute langs het spoor. Het 
overgrote deel van de geënquêteerden heeft kennis van het voornemen om deze doorfietsroute te realiseren en geeft ook aan gebruikt te 
zullen gaan maken van deze nieuwe fietsvoorziening.  
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Ten slotte is geënquêteerden de ruimte geboden om nog opmerkingen te plaatsen of aanbevelingen aan te geven naar aanleiding 
van de enquête. Hierbij worden de volgende zaken genoemd.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opmerkingen & aanbevelingen 
Bewoners worden niet gehoord 
Bushalte -> op de weg oversteek 
Bushalte & gedeelde fietspad aanpassen 
Bushaltes weer terug in het dorp 
Communicatie kan beter (gemeente & provincie) 
De drempels maken onnodig geluid 
De komborden zouden verder geplaatst moeten worden, drempels make n onnodig geluid 
De oversteek bij het spoor wordt gevaarlijk, randafwerking is slordig, komborden zouden verder geplaatst moeten worden, 
drempels make n onnodig geluid 
De randafwerking is slordig 
Doorfietsroute moet wel verlicht worden 
Doorgaande route liever om het dorp 
Duidelijker maken van voet-fietspad 
Een veiligere oversteeklocatie zou wenselijk zijn 
Fietspad is weggegooid geld 
Gedeelde ruimte is onveilig voor basisschoolkinderen 
Gemiste kans 
Hoge drukte + hoge snelheid leiden tot trillingen in de woning 
Kinderen kunnen niet zelfstandig naar school 
Kleurgebruik klinkers had beter gekund 
Meer luisteren naar bewoners 
Molenweg - Noord is gevaarlijk, rood op het midden van de weg voegt niets toe 
Molenweg - Noord openhouden 
Molenweg - Noord openhouden 
Molenweg - Noord openhouden 
Op de Molenweg is een bedrijf zonder goede ingang voor groot verkeer. 
Organisatie van de werkzaamheden was slecht geregeld 
Oversteek bij de bushalte is gevaarlijk 
Oversteek onveilig voor kinderen 
Oversteeklocaties op de provinciale weg zijn onwijs handig/veilig 
Planvorming was slecht, inspraak is nihiel 
Rood op het midden van de weg voegt niets toe 
Shared Space past niet in de inrichting 
Spoorlaan heeft sinds kort veel vrachtverkeer 
Te smal fietspad langs de N361 
Trillingen toegenomen,  
Trillingen toegenomen, Fietspad is weggegooid geld, doorgaande route liever om het dorp 
Veiliger maken van de oversteek, duidelijk maken van voet-fietspad 
Verlichting bij de doorfietsroute 
Verlichting doorfietsroute 
Verlichting doorfietsroute  
Verlichting is aangepast 
Zicht op de Molenweg 
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
Conclusies onderzoek 
Belangrijke aanleiding voor het verkeersonderzoek zijn de zorgen van inwoners van Adorp over de veiligheid van voetgangers en 
fietsers bij de oversteek ter hoogte van 't Witte Hoes en de oprijdbaarheid vanuit zijaansluitingen op de provinciale weg in de 
dorpskern in combinatie met passerende fietsers en voetgangers. Op basis van deskresearch, observatieonderzoek en een enquête 
kan een aantal conclusies worden getrokken. Deze conclusies zijn hieronder gestructureerd weergegeven op basis van de 
oorspronkelijke doelstellingen van de herinrichting van de komtraversen Adorp. 
 
Verkeersveiligheid 
De situatie van de aansluiting van de Molenweg ter hoogte van ’t Witte Hoes en het gedeelde fiets-/voetpad langs de komtraverse 
is met de herinrichting verbeterd door het verschuiven van de aansluiting in noordelijke richting. Desalniettemin wordt deze 
situatie door veel geënquêteerden nog steeds als onoverzichtelijk en hierdoor als onveilig ervaren. Mogelijk hiermee 
samenhangend, geven de meeste geënquêteerden aan dat de toegankelijkheid van de provinciale komtraverse is verslechterd. 

Uit het onderzoek is gebleken dat autoverkeer ter hoogte van de verschillende aansluitingen in de kern van Adorp bij het oprijden 
van de komtraverse het doorgaande fiets-/voetpad langs de rijbaan regelmatig blokkeert. Autoverkeer rijdt hierbij zo ver mogelijk 
naar voren om zicht op het verkeer op de komtraverse te verkrijgen. Hierdoor moeten fietsers regelmatig uitwijken of moet de 
desbetreffende auto naar achteren rijden, waarna de fietser zijn of haar weg kan vervolgen. Hierdoor heeft er tijdens de observaties 
minimaal één licht conflict plaatsgevonden tussen een auto en een fietsers bij de aansluiting van de Molenweg ter hoogte van ’t 
Witte Hoes.  
 
Vanwege de verkeersdrukte op de komtraverse en het beperkte zicht duurt het af en toe lang voordat autoverkeer de komtraverse 
vanaf de zijwegen op kan rijden. In een enkel geval loopt de wachttijd op tot meer dan 1 minuut. In een aantal gevallen is 
waargenomen dat daarbij het ongeduld en daarmee ook de risicoacceptatie van oprijdende verkeersdeelnemers toenemen. 
 
De snelheid is volgens de meeste geënquêteerden door de herinrichting van de provinciale komtraverse door Adorp niet gewijzigd. 
Tijdens de observaties ontstond de indruk dat het autoverkeer op de komtraverse door Adorp niet stelselmatig de toegestane 
snelheid van 50km/uur overschrijdt, vermoedelijk ook mede vanwege de aanwezigheid van snelheidscamera’s in het hart van het 
dorp.   
 
De verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers én de verkeersveiligheid in het algemeen zijn volgens de meeste geënquêteerden 
verslechterd. Vermoedelijk wordt deze opinie grotendeels ingegeven door de vormgeving van het gedeelde pad voor voetgangers en 
fietsers aan beide zijden van de komtraverse. Geënquêteerden is ook specifiek gevraagd naar hun oordeel over het gedeelde pad 
voor fietsers en voetgangers langs de rijbaan voor het autoverkeer. Op de aspecten overzichtelijkheid en verkeersveiligheid scoort 
deze voorziening negatief onder de geënquêteerden. De aspecten drukte en het oordeel over de oversteekvoorziening voor 
voetgangers laten een meer verdeelde score onder de geënquêteerden zien. Tijdens de observaties zijn overigens geen onderlinge 
conflicten tussen fietsers of tussen fietsers en voetgangers geconstateerd. 
 
Tijdens de observaties zijn regelmatig fietsers waargenomen die op het gedeelde pad voor fietsers en voetgangers tegen de rijrichting 
in fietsen. Dit betreft met name fietsverkeer dat slecht deels gebruik maakt van het doorgaande fiets-/voetpad langs de N361. In de 
praktijk is dus regelmatig sprake van een in twee richtingen bereden fiets-/voetpad.  
 
Leefbaarheid 
De ruimtelijke/visuele verbinding tussen de beide zijden van de provinciale komtravserse die met de nieuwe inrichting is ontstaan, 
is voor veel geënquêteerden een positief punt van de nieuwe inrichting.   

De snelheid van het autoverkeer op de komtraverse is volgens de meeste geënquêteerden door de herinrichting niet gewijzigd. Wel 
geven geënquêteerden aan dat de oversteekbaarheid van de provinciale komtraverse door Adorp voor voetgangers na de 
herinrichting is verslechterd. Tijdens de observaties is ook waargenomen dat fietsers regelmatig afstappen, alvorens over te steken. 
Dit laatste duidt ook op een slechte oversteekbaarheid vanwege de verkeersdrukte op de komtraverse. 
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Ruimtelijke kwaliteit 
De nieuwe (aantrekkelijke) uitstraling van de provinciale weg door Adorp wordt in het algemeen als positief ervaren. De grote meerderheid 
van de geënquêteerden geeft aan dat de aantrekkelijkheid en de uitstraling van de provinciale komtraverse door Adorp met de 
herinrichting is verbeterd. Hiermee is een belangrijke doelstelling van de herinrichting behaald.  

Kwaliteit van de doorstroming 
De verkeersdrukte en verkeersdoorstroming en de snelheid zijn volgens de meeste geënquêteerden door de herinrichting van de 
provinciale komtraverse door Adorp niet gewijzigd is. De afwikkeling van het doorgaand verkeer over de komtraverse verloopt tijdens 
de observaties over het algemeen vlot. Tijdens de observaties in de ochtendspits wordt door de met verkeerslichten geregelde 
oversteekplaats de doorstroming van het doorgaand verkeer af en toe wel gehinderd, waarbij wachtrijen tot maximaal 20 tot 25 
motorvoertuigen ontstonden. Tevens is tijdens de observaties geconstateerd dat afslaand verkeer op de N361 af en toe stagnatie 
veroorzaakt voor het doorgaande autoverkeer. Vanwege de verkeersdrukte op de komtraverse en het beperkte zicht duurt het af en 
toe ook lang voordat verkeer de komtraverse vanaf de zijwegen op kan rijden. In een enkel geval loopt de wachttijd hierbij op tot 
meer dan 1 minuut. 
 
Resumé 
Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat de oorspronkelijke doelen van de herinrichting – voor zover meetbaar 
gemaakt met dit onderzoek - gedeeltelijk zijn behaald. De verkeersveiligheid is volgens bewoners verslechterd, wat vermoedelijk met name 
ingegeven wordt door de situatie ter hoogte van de aansluitingen op de komtraverse en de inrichting van het gedeelde fiets-/voetpad. Om 
de daadwerkelijke effecten op de verkeersveiligheid objectief vast te kunnen stellen is een analyse van de registreerde ongevallen over een 
langere periode voor én na de herinrichting noodzakelijk.  

De oprijdbaarheid van de N361 vormt nog steeds een knelpunt voor bestuurders, omdat deze situatie feitelijk niet wezenlijk is gewijzigd. 
Ook is door het niet gewijzigde verkeersbeeld (snelheid & intensiteit) en de instandhouding van de bestaande met verkeerslichten 
geregelde oversteekplaats de leefbaarheid en de barrière-werking van de komtraverse (oversteekbaarheid) niet wezenlijk veranderd. Wel 
is na de herinrichting de kwaliteit van doorstroming van het verkeer op de komtravserse door Adorp gehandhaafd. Ten slotte kan op basis 
van de onderzoeksresultaten worden gesteld dat met de herinnering de ruimtelijke kwaliteit op en rondom de komtravserse is verbeterd. 

 

 

 

Aansluiting Molenweg op de provinciale komtraverse N361 ter hoogte van 't Witte Hoes 
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Beantwoording onderzoeksvragen 
Op basis van de bovenbeschreven conclusies kunnen de onderzoeksvragen als volgt worden beantwoord: 
 
1. Hoe functioneert de huidige situatie - voordat de Fietsroute Plus gereed is - bij de oversteekplaats ter hoogte van 't Witte Hoes, 

de andere oversteekplaatsen, de aansluitende wegen en fietspaden en de bushaltes?  
 
De met verkeerslichten geregelde oversteekplaats ter hoogte van 't Witte Hoes is tijdens de herinrichting van Adorp 
gehandhaafd. De belangrijkste waarde van deze oversteekplaats is dat het overstekende voetgangers de mogelijkheid biedt om 
vlot over te kunnen steken. Tijdens het onderzoek is gebleken dat overstekende voetgangers echter ook veelvuldig elders in de 
omgeving van de oversteekplaats de komtraverse oversteken. Ook was regelmatig sprake van het negeren van roodlicht door 
fietsers en ontstonden bij het oversteken van voetgangers wachtrijen tot maximaal 20 tot 25 motorvoertuigen, met mogelijke 
hinder (stank, geluid, optrekkend verkeer, et cetera) voor omwonenden als gevolg. Bij de met verkeerslichten geregelde 
oversteekplaats is de doorrijbreedte voor fietsers tussen de verkeerslantaarn en de drukknopmast erg beperkt (lees; te smal), 
wat kan leiden tot eenzijdige fietsongevallen.   
 
Regelmatig komt het voor dat ter hoogte van de verschillende aansluitingen in de kern van Adorp autoverkeer, bij het oprijden 
van de rijbaan, het doorgaande fiets-/voetpad langs de rijbaan blokkeert. Autoverkeer rijdt hierbij zo ver mogelijk naar voren 
om zicht op het verkeer op de komtraverse te verkrijgen. Hierdoor moeten kruisende fietsers uitwijken of moet de 
desbetreffende auto naar achteren rijden, waarna de fietser zijn of haar weg kan vervolgen. Hoewel deze situatie ter hoogte 
van de aansluiting van de Molenweg bij ’t Witte Hoes door de herinrichting is verbeterd door het verschuiven van de aansluiting 
in noordelijke richting, is dit ook hier regelmatig nog aan de orde. Idealiter wordt bij een dergelijke situatie een opstelruimte 
gerealiseerd van circa 5 meter voor het autoverkeer tussen het fiets-/voetpad en de rijbaan. In Adorp is ter hoogte van de 
aansluitingen echter onvoldoende ruimte om het fiets-/voetpad zo ver te laten uitbuigen. 
 
Vanwege de verkeersdrukte op de komtravserse en het beperkte zicht duurt het af en toe lang voordat autoverkeer de 
komtraverse vanaf de zijwegen op kan rijden. In een enkel geval loopt de wachttijd op tot meer dan 1 minuut. In een aantal 
gevallen is waargenomen dat daardoor het ongeduld en daarmee ook de risicoacceptatie van oprijdende verkeersdeelnemers 
toenemen. Hierdoor ontstaat een verhoogde ongevalskans tussen gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de aansluitingen op 
de komtraverse.  
 
De verkeersdrukte, verkeershinder, verkeersdoorstroming en de snelheid zijn volgens de meeste geënquêteerden door de 
herinrichting van de provinciale komtraverse door Adorp niet gewijzigd is. De meeste geënquêteerden geven wel aan dat zowel de 
overzichtelijkheid van de situatie, als de oversteekbaarheid van de provinciale komtraverse door Adorp voor voetgangers na de 
herinrichting is verslechterd. Ook het oordeel over de toegankelijkheid van de provinciale komtraverse en de verkeersveiligheid voor 
fietsers en voetgangers én de verkeersveiligheid in het algemeen zijn volgens de meeste geënquêteerden verslechterd. Vermoedelijk 
wordt deze opinie grotendeels ingegeven door ervaringen met het gedeelde pad voor voetgangers en fietsers aan beide zijden van de 
rijbaan voor het autoverkeer én de situatie bij de aansluiting van de Molenweg ter hoogte van ’t Witte Hoes.    

Geënquêteerden is ook specifiek gevraagd naar hun oordeel over het gedeelde pad voor fietsers en voetgangers langs de rijbaan 
voor het autoverkeer. Door de beperkte ruimte langs de komtraverse is het niet mogelijk om een volwaardig (voldoende breed) 
fietspad en een volwaardig voetpad te realiseren. Door te kiezen voor een gezamenlijke fiets-/voetpad in plaats van gescheiden 
stroken, is per saldo meer ruimte beschikbaar voor het langzaam verkeer; op het moment dat er niemand fietst, hebben 
voetgangers meer ruimte en andersom. Hierdoor is de kans op eenzijdige fietsongevallen door te smalle fiets- of voetpaden 
kleiner. Op de aspecten overzichtelijkheid en verkeersveiligheid scoort deze voorziening echter negatief onder de 
geënquêteerden. Tijdens de observaties zijn echter geen conflicten tussen fietsers óf tussen fietsers en voetgangers 
geconstateerd op het gezamenlijke fiets-/voetpad.  
 

2. Wat is de verwachting over de veiligheidssituatie bij de oversteekplaats ter hoogte van 't Witte Hoes, de andere 
oversteekplaatsen, de aansluitende wegen en fietspaden en de bushaltes na het openstellen van de Fietsroute Plus? 

 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek wordt verwacht dat de drukte op het fietspad langs de N361 door Adorp af zal 
nemen. Tijdens de observaties is gebleken dat sprake is van relatief groot aandeel doorgaand fietsverkeer door Adorp. Naar 
verwachting zal een groot deel van dit doorgaande fietsverkeer in de toekomst gebruik gaan maken van de Fietsroute Plus 
(doorfietsroute) en niet langer van het fiets-/voetpad door Adorp. Deze verwachting wordt mede gebaseerd op het feit dat veel 
geënquêteerden aangeven in de toekomst gebruik te zullen gaan maken van de Fietsroute Plus. Vermeldt dient hierbij wel te 
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worden dat het overgrote deel van de geënquêteerden bewoners uit Adorp betreft. Deze zullen dus tevens (deels) gebruik 
blijven maken van het fiets-/voetpad langs de provinciale komtraverse door Adorp. Hiermee blijft het fiets-/voetpad dus wel 
een veelgebruikte voorziening voor fietsers met een herkomst of bestemming in Adorp. 
 
Met een afname van het aandeel doorgaand fietsverkeer door Adorp neemt ook de kans op een conflicten tussen fietsers en 
autoverkeer vanuit de zijwegen en onderlinge conflicten tussen fietsers en voetgangers op het fiets-/voetpad langs de 
provinciale komtraverse af. Desalniettemin blijft met name door het beperkte zicht vanaf de zijwegen op de rijbaan, in 
combinatie met de verkeersdrukte op de komtraverse, het oprijden van de komtravserse voor autobestuurders een lastige 
situatie. Dit speelt het meest bij de aansluiting van de Molenweg (zuid) op de komtraverse.  

 
3. Welke aanbevelingen en adviezen kunnen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten aan de provincie Groningen worden 

geformuleerd? 
 

Op basis van de resultaten van het verkeersonderzoek in Adorp worden de volgende aanbevelingen & adviezen geformuleerd: 
 
ü Om de oprijdbaarheid van de provinciale komtraverse door Adorp te verbeteren wordt aanbevolen om te beoordelen hoe 

de snelheid van het verkeer op de komtraverse beperkt kan worden. Met name bij de noordelijke entree liggen kansen om 
de snelheid van het inkomende verkeer uit noordelijke richting verder te beperken door het wegbeeld visueel te versmallen 
en tot een sterkere poortwerking te komen met bijvoorbeeld hagen, lantaarns of een aangepaste visuele middenberm. 
Tevens wordt aanbevolen om de hagen langs de rijbaan regelmatig te snoeien, zodat deze niet te hoog worden en hierdoor 
het zicht van oprijdende bestuurders op het aankomende autoverkeer op de provinciale komtraverse ontnemen. 

 
ü De situatie bij de aansluiting van de Molenweg ter hoogte van ’t Witte Hoes kan nader worden geoptimaliseerd door het 

plaatsen van haaientanden voor het fiets-/voetpad. Hiermee verandert de feitelijke voorrangssituatie niet, maar worden 
automobilisten wel attent(er) gemaakt op mogelijk kruisend fiets- en voetgangersverkeer. Deze oplossing zou ook bij de 
andere aansluitingen (hoewel hier het zicht op aankomend fietsverkeer wel beter is) een oplossing kunnen zijn om 
autoverkeer te wijzen op de mogelijk aanwezigheid van kruisend fietsers en voetgangers.  
 

ü Na de realisatie van de doorfietsroute heeft het fietspad langs de N361 een beperktere functie voor het doorgaande 
fietsverkeer. Overwogen kan worden om het fietspad in noordelijke richting af te sluiten tussen de noordelijke en zuidelijke 
aansluiting van de Molenweg op de N361. Doorgaand fietsverkeer kan dan via de Molenweg worden geleid, waardoor de 
kansen op conflicten met autoverkeer komende vanuit de Molenweg (zuid) beperkt worden. Daarbij dient wel rekening te 
worden gehouden met een optimale bereikbaarheid van de bushaltes en het mogelijke negatief effect dat fietsers de N361 
oversteken en tegen de rijrichting gebruik maken van het ten westen van de N361 gelegen fietspad. 
 

ü In de afgelopen maanden heeft de coronacrisis grote impact gehad op onze samenleving. Hierdoor is het auto- en 
fietsverkeer in de afgelopen maanden afgenomen. Deze situatie heeft in meerdere opzichten invloed gehad op het in Adorp 
verrichtte verkeersonderzoek. Omdat vooralsnog geen uitzicht op is op een normalisering van de situatie, is in overleg met 
de opdrachtgever besloten om het onderzoek desondanks toch uit te voeren en in het najaar van 2020 af te ronden. Om 
een meer betrouwbare prognose te kunnen geven van het effect van de realisatie van de doorfietsroute op het aandeel 
doorgaand fietsverkeer door Adorp en de mening van doorgaande fietsers door Adorp over de nieuwe inrichting, is het 
wenselijk om onder deze doelgroep aanvullend onderzoek uit te voeren, wanneer de situatie weer enigszins is 
genormaliseerd. Voorliggende rapportage wordt te zijner tijd met de resultaten van dit aanvullend onderzoek aangevuld. 
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BIJLAGE - ENQUÊTE 


