Ik wil
je zien!

Zo laat jij je zien
Een rode reflector aan de achterkant

Voorop: wit of geel licht

Witte of gele
reflectoren op
de wielen of
banden

Achterop: rood licht

Gele reflectoren in de trappers

Let er verder goed op dat..
• lampen andere weggebruikers niet verblinden;
• de lampen recht vooruit en recht achteruit schijnen, niet knipperen
en niet teveel bewegen;
• je losse lampjes alleen aan het bovenlichaam draagt.
Bijvoorbeeld aan je kleding of tas. Niet aan het hoofd armen of benen;

Dit is een uitgave van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe. In het
Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD) werken gemeenten en
provincie samen aan een veilig bereikbaar Drenthe. Het VVBD roept alle

• losse lampjes goed zichtbaar zijn. Er mag dus niets overheen hangen;

Drenten op samen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen verkeers-

• extra lampen zoals grappige ledjes in de wielen niet zijn toegestaan.

veiligheid én die van anderen: ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’.
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"Fluitje van een cent"

Wij zetten gewoon onze
zwaailichten aan. En jij?

“Ik kom maar al te vaak bij aanrijdingen
waarbij een automobilist een fietser over het
hoofd zag, omdat de fietser geen verlichting
had. Als je de gevolgen van zo’n ongeluk
met eigen ogen ziet, word je weer even met
de neus op de feiten gedrukt: zien en gezien
worden is van levensbelang. Gelukkig is het
een fluitje van een cent om jezelf zichtbaar
te maken in het verkeer. Gewoon zorgen
voor goede fietsverlichting. Dat kost je maar
een paar euro. Een boete kost je 55 euro.”

“Ik had haar nooit zien aankomen. Maar
ineens was ze daar. Met hoge snelheid botste
ze op mijn brandweerwagen. Het heeft nog
maanden geduurd voordat ze helemaal
hersteld was. Vanaf het moment dat we bij
de kazerne wegrijden, zijn we heel alert in
het verkeer. Maar wij hebben ook hulp nodig
van jou als fietser: zet je lichten aan zodra
het donker wordt. Zo kunnen wij je zien en
ongelukken voorkomen.”

De politieagent

De brandweerman

"Er staan mensenlevens op het spel"

Val jij ook op in het donker? Wij zetten gewoon onze
zwaailichten aan! Fietsverlichting is in het verkeer
belangrijk. Voor jouw eigen veiligheid, maar ook voor
die van ons. Met goede verlichting zorgen we ervoor
dat we elkaar goed zien in het verkeer. Eitje toch?

"Ik zag haar nooit aankomen"

“Bij een spoedgeval is het belangrijk dat
wij zo snel mogelijk ter plaatse komen.
Er staan namelijk mensenlevens op het spel.
Onze ambulancechauffeurs zijn getraind
om goed en ver vooruit te kijken als ze
met hoge snelheid rijden. Helaas gebeuren
er toch nog te vaak ongelukken onderweg,
bijvoorbeeld omdat een fietser niet goed
zichtbaar is. Zo’n ongeluk heeft niet alleen
impact op het slachtoffer, maar ook op
familie, vrienden en hulpverleners. Denk
daarom altijd als je op de fiets springt
aan goede fietsverlichting.”
De ambulanceverpleegkundige

"Een ongeluk zit in een klein hoekje"
“Voor mijn werk ben ik veel bij de weg.
Ik zorg ervoor dat de wegen in Drenthe in
orde zijn. Dat betekent opletten, vooral in
de donkere maanden van het jaar. Soms zie
je fietsers onverlicht door werkzaamheden
heen fietsen. Dat is levensgevaarlijk, want
een kraanmachinist ziet je gemakkelijk over
het hoofd. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zorg daarom altijd dat je fietsverlichting
goed werkt. Niet voor niets staat op onze
dienstauto ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’. Doe jij mee?”
De wegbeheerder

