ATTENTION ARCHITECTS Ó 2020

Appendix B: Respondent commentaar

Als laatste vraag hadden respondenten een openveld om op- of aanmerkingen te maken.
Onderstaand de op- en aanmerkingen die gemaakt zijn.
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§

leuke enquete

§

Goede survey

§

Iets teveel plaatjes en vragen, waardoor mijn concentratie tegen het einde wel
echt verslapte.

§

het zou beter zijn als er een vorm van snelhei landelijk wordt aangegeven

§

erg leuke vragen

§

het was een leuke onderzoek.

§

ik ben benieuwd of alle vragen goed waren.

§

af en toe ging het wel heel erg snel

§

vind het wel leuk. Ik zou eigenlijk direct ook wel uitleg willen hoe de borden
precies werken en of ik het wel goed heb gedaan, groeten.

§

nee maar wel opletten zoals werkelijk in het verkeer

§

leuk onderzoek

§

nee, leuke enquete

§

Verschillende afbeeldingen gingen te snel

§

het was een goeie servey met interessante vragen

§

vrij moeilijk

§

plaatjes gingen snel en soms bord aanduiding klein

§

Voor een 81 jarige was het wel opletten

§

mag ik nu weer 150 gaan rijden want dat geneuzel over klimaat komt mijn strot uit

§

soms ging het toch wel erg snel. weinig tijd om na te denken. als je op de weg rijdt
heb je toch iets meer tijd om de situatie in je op te nemen. Maar misschien was
dat ook wel de bedoeling

§

Ik rijdt niet meer zo vaak op snelwegen, mijn familie woont bij mij in de buurt

§

soms ging het wat snel

§

ben wel benieuwd hoe ik het er vanaf gebracht heb

§

krijg ik een uitslag?
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§

Het toont aan wat een chaos het is met de maximumsnelheid

§

leuke vragenlijst

§

ging erg snel

§

Nee, ga zo door zou ik zeggen!

§

Als situaties in het echt zo verwarrend zouden zijn zou het levensgevaarlijk zijn op
de weg.

§

zet me wel aan het denken over wat ik weet als ik op de weg zit

§

Verschil tussen advies en maximum is lastig

§

te lang

§

Leuke vragen

§

Interessant, ben benieuwd wat mijn behaalde resultaat is.

§

ging natuurlijk veel te snel om goed te kunnen kijken, als je op de snelweg rijdt zie
je meer en de vragen over de maximumsnelheid had een tijd bij moeten staan,
dan weet je of het 100 of 120 is. Voor de rest waren het chaotische beelden van
veel snelheden.

§

nee maar is niet goed voor mensen met epilepsie te flikkerend

§

ja het was heel leerzaam !

§

ik begon echt te twijfelen aan mijn antwoorden, er wordt te vaak aandacht
gevraagd voor deze informatie

§

Ja zo is de regels

§

De laatste waren voor mij veel te snel

§

Nee ik vond het een interessant onderzoek.

§

Ik moest veel te vaak gokken,maar kreeg nergens antwoord

§

prima opfriscursus! :)

§
§
§
§
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§

Omdat de plaatjes best snel gaan, denk ik dat ik een van die ge-genereede plaatjes
fragment vraag fout had

§

Ik vind 100 op de snelweg rijden gevaarlijk en het verhinderd de doorstroming bij
bv. vrachtwagens. Daarom rij ik toch 120, want ik vind eigen veiligheid
belangrijker.

§

enquete veel te lang

§

uitslag van het onderzoek publicatie? En waar een wanneer dan? reactie svp via:
paulseh@hotmail.com

§

nee duidelijk en leuke enquete

§

sommige verkeersborden die snelheid aangeven zijn onduidelijk, omdat je
verschillende soorten hebt

§

Deze vragen zijn echt nodig am misverstanden te voorkomen

§

veel informatie

§

zinvol en leerzame vragenlijst

§

ja, paar fouten omdat in sommige gevallen de maximum snelheid op de matrix
hoger was dan op de borden aan de zijkant zal wel met na 1900 uur te maken
hebben

§

verwarrende situaties waardoor ik moest gokken

§

leuk onderzoek en succes

§

ben benieuwd naar de score van goede en/of foute antwoorden

§

geen, leuke opdracht

§

Super idee om de maximale snelheid op de matrixborden te tonen! Z.s.m.
invoeren!!

§

erg snel onderzoek en maximum snelheiden van matrixborden moeten meer
gevolgd en bestraft worden

§

Was prima!

§

Kort in beels. Als je rijd zie je meer

§

Ik vindt dat er meer borden met de maximum snelheid links en rechts naast de
weg moeten staan

§

Dit onderzoek is verouderd. max snelheid is nu 100 in nederland

§

vond het lastig
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§

Bij een paar antwoorden was ik te laat omdat ik in gedachte nog bezig was met de
vorige vraag. Ik vond het toch wel een moeilijk onderzoek, als je op de snelweg
rijd, ben ik geconcentreerd met het verkeer bezig en pas me aan aan de snelheden
en houdt afstand. De navigatie helpt mij ook goed op weg

§

Het ging voor mij soms te snel.

§

het was perfect

§

nee was een leuke test hoop dat ik alles goed heb

§

nee hoor was heel goed wel uitleg erbij wat borden inhouden

§

kunnen we a.j.b de max snelheid verhogen gewoon naar 250 of zo:)

§

De wisselende afbeeldingen gingen zo snel dat ik het niet goed kon beoordelen.

§

slecht te zien

§

het is een beetje saai maar verder leuk

§

vreselijk snelreageren

§

Plaatjes waren wel erg kort.

§

Goedkwaliteit

§

borden langs de kant bij opritten kun je nog weleens missen, matrixborden vallen
beter op

§

erg leuk om mee te doen

§

leuke enquete

§

Leuke survey!

§

Was leerzaam

§

soms is het onduidelijk hoe hard je nu precies mag rijden, want is het nu overal
100 of mag je alsnog 130?

§

Goede vragenlijst

§

Een hele goeie vragenlijst! Perfect! Je moet deze borden inderdaad kunnen zien
en beoordelen in een fractie van een seconde. Want dat is de werkelijkheid als je
met zo'n snelheid rijdt. Dat dit bijna niet te doen is door de wirwar en het
onlogische woud van borden langs / op / boven de snelwegen bewijst uw
vragenlijst. Heel goed gedaan!

§

was zeer inspirerend en leerzaam
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§

Ja duurd beetje erg lang dus hoop dat ikmnu robux krijg

§

leuk om te doen

§

Goed onderzoek!

§

leuke vragen. Had ook wel graag willen horen of ik goede antwoorden gaf

§

Dit was erg leuk om in te vullen.

§

verstandig om dit te onderzoeken.

§

Dat het heel goed oppassen is op onze wegen, maar vergeleken bij het buitenland
vind ik dat we een goede infrastructuur hebben.

§

boeiend onderzoek!

§

laatste deel ging erg snel

§

geen opmerkingen, het was wel een leuke vragenlijst!

§

Was soms erg snel

§

kan je ergens zien of je het goed hebt

§

sommige vond ik best lastig

§

het was leuk en leerzaam om te doen!

§

wanneer komt er nachtsnelheids borden op de A4 en A5?

§

Lastige (confronterende) test

§

misschien een test invoegen, zodat je weet waar je op kan letten

§

Matrixborden tegelijk met gewone verkeersborden schept altijd onduidelijkheid,
want welke gelden dan??

§

nee, als je er op deze manier over nadenkt is het in Nederland inderdaad heel
onduidelijk.

§

heel goed onderzoek!

§

Ik zou graag meer snelheidsborden zien op de Nederlandse snelwegen. Soms vind
ik de afstand tussen de borden te ver! De matrixborden langs de weg kan ik nu
nog goed zien, maar als ik ouder word misschien niet.

§

Leuk om te doen

§

De laatste plaatjes gingen wel erg snel.
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§

leuke enquete!

§

het ging wel heel snel

§

Interessant onderzoek.

§

Ik zou wel graag weten welke antwoorden fout waren en waarom

§

leuke enquete

§

goed idee , zo zullen er nooit onzekerheden zijn hoe hard je nu waar mag rijden

§

ik begrijp de toegevoegde waarde van die mobiele telefoon op het dashboard. Ik
vond het erg afleidend (en een duidelijke illustratie van waarom men in een auto
zijn mobiel moet uitzetten)

§

Goed om dit een keer aan te kaarten!

§

dit was een leuke en zinvolle test. hoe weet ik of ik deze test goed heb voltooid?

§

soms verschenen de plaatjes te snel achter elkaar. In de praktijk is het anders en
zie je de matrixborden in een aantal na elkaar

§

Nee, ik vond deze enquete super leuk! Ik hoop dat ik jullie heb geholpen!

§

te snel beelden.

§

ik hoop dat ik alles goed beantwoordde. het voelde aan als een theorietest.

§

Ik hoop dat er eens een eenduidig snelheidsbeleid komt, want het is niet meer te
volgen in Nederland

§

een waarschuwing geven voor mensen met epilepsie. de flash fotos (de fotos die
kort na elkaar komen) kunnen voor hun hinderlijk zijn

§

het duurde te lang

§

De laatste plaatjes gingen heel snel, het zou best ietsjes rustiger gemogen.

§

goede survey!

§

erg goede survey, lekker modern

§

ja, geef ook de goede antwoorden aan dat we zker leren

§

sommige slecht leesbaar

§

was lastig, moest goed opletten en nadenken. Wel leuk

§

Ik denk dat ik maar even in de verkeersboeken duik, wist lang niet wat alles
betekende
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§

Ging wel heel snel

§

Nee, maar ik ben een beetje aan mezelf en mijn verkeerskennis gaan twijfelen
inmiddels

§

Leuke enquete, ben alleen benieuwd of mijn antwoorden op vragen wat is de
maximumsnelheid goed waren.

§

verwarrend, ik ga twijfelen aan mezelf

§

nou de plaatjes zouden wel wat sneller mogen laden want je zag ze pas redelijk
laat waardoor je minder kijk tijd had

§

het zit maar ingewikkeld in elkaar in Nederland. Niet overal is even duidelijk wat
de maximum snelheid is die gereden mag worden

§

Ik wist niet dat de snelheden op de matrixborden alleen gebruikt werden bij file
enz.

§

bij snelheden met onderbord voor geldende tijden is in de vraagstelling geen
tijdstip aangegeven in welk tijdblok men zat

§

Ik dacht dat je momenteel nooit meer 130 mag rijden (120 's nachts)

§

Leuke opdrachten, was niet altijd gemakkelijk, scherpt wel je aandacht

§

voor enkele plaatjes was de tijd van tonen iets te kort

§

krijgen we de scores te zien?

§

Het ging soms nogal snel zodat ik niet alle borden goed kon zien

§

lichtvervuiling van matrixborden is heel erg en borden die niet worden opgeruimd
ook. Het meest belangrijke is dat bij rotondes altijd fietsers en lopers voorrang
krijgen, dan bespaar je echt op levens!!

§

ik moet weer opnieuw op voor mn theroie :s

§

super relevant, knus en nuttig vragenlijsten.

§

Goed dat hier onderzoek naar wordt gedaan, ik vind het vaak lastig om te weten
hoe hard ik mag op de wegen

§

nee hou van deze enquete

§

te lang

§

Ik zou die Matrix borden héél graag zien voor de snelheden. Ik vind het veiliger dat
alles in één oogopslag te zien is. Boraen waar ik heen moet EN de snelheden. Dat
opzij kijken naar borden vind ik eigenlijk wel ongemakkelijk. zeker met het
gejaagde verkeer van tegenwoordig.
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§

Het was een leuke enquete

§

Ging erg snel,maar dat was natuurlijk de bedoeling.

§

Ik ga nog eens nalezen hoe dat precies zit met die mateixborden!

§

Nee hoor, interessant, leerzaam en leuk onderzoek, wens u succes met de
uitkomst

§

in het bordenparadijs in nederland weet je soms niet wat geldt

§

Vond het leuk en ben benieuwd hoeveelfoute antwoorden ik heb gegeven.

§

Het was een leuke en interessante enquete.

§

goede enquête maar wow wat snel

§

De matrixborden vallen automatisch op terwijl je naar borden langs de weg soms
moet zoeken.

§

toelichting op de laatste vraag: Matrixborden snelheid vallen niet meer op als het
echt aan de orde is als ze doorlopend te zien zijn

§

ik zou graag mijn score willen weten,

§

ER STAAT VAAK NIKS LANGS DE WEG WAT IS DAN DE SNELHEIDSLIMIET???

§

Duidelijke vragen! en leuk om even te testen wat je weet

§

ben benieuwd naar mijn score
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