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OUDERENBUS
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SAMEN VEILIG WERKEN
AAN EN
LANGS DE WEG
GEACHTE LEZER,
Foto: Verkeersgedeputeerden Henk Brink en Fleur Gräper-Van Koolwijk blazen samen
met wethouders Robert Kleine (Emmen) en Giny Luth (Vlagtwedde) de veiligheidspilon op bij de start van de werkzaamheden aan de aansluiting N391-N366.

Wist u dat er elk jaar gemiddeld 193 ernstige ongevallen gebeuren
tijdens wegwerkzaamheden? Van deze ongevallen zijn er zelfs 18
dodelijk. Om dat aantal te verminderen startte eind september in
Noord-Nederland de campagne ‘Samen wegwerken’. De campagne
is bedoeld om aandacht te vragen voor het belang van veiligheid bij
wegwerkzaamheden. Verkeersgedeputeerden Henk Brink (Drenthe)
en Fleur Gräper-Van Koolwijk (Groningen) gaven op donderdag
28 september het officiële startsein.
Er ontstaan regelmatig gevaarlijke
situaties bij werkzaamheden
aan de weg. Bijvoorbeeld
doordat weggebruikers zich
niet aan de speciale regels rond
de werkzaamheden houden.
Of doordat er bij wegwerkers
onvoldoende aandacht is voor veilig
werken. Dit samen leidt tot ergernis
bij weggebruikers en zorgt bij
wegwerkers voor een gevoel van
onveiligheid.

‘SAMEN WEGWERKEN’
Samen kunnen we de veiligheid bij
wegwerkzaamheden verbeteren.
De campagne Samen wegwerken
richt zich daarom op wegwerkers
én weggebruikers. Zij willen allemaal zo snel mogelijk weer een
opgeknapte weg. De wegwerker
doet dat door veilig en vlot te
werken. De wegbeheerder door
de werkzaamheden goed te plannen. En de weggebruiker kan een
handje helpen door goed uit te
kijken en rustig aan te doen als hij
langs werkzaamheden rijdt. Op die
manier kunnen we ‘Samen wegwerken’.
NIEUWE AANSLUITING N391-N366
De campagne haakt aan bij actuele
wegwerkzaamheden. Zo ook bij
de herinrichting van de aansluiting
N391-N366 die eind september is
begonnen. De N391 is de provinciale weg van Emmen naar Ter Apel.
De weg sluit nu nog door middel
van een rotonde aan op de N366,

de Groningse provinciale weg van
Veendam naar de Duitse grens.
De provincie Drenthe vervangt de
rotonde door een ongelijkvloerse
kruising. In de nieuwe situatie
sluit de N366 vanuit het noorden
(Stadskanaal) rechtstreeks aan op
de N391. De verbinding met het
zuidelijke deel van de N366 (richting de Duitse grens) krijgt nieuwe
op- en afritten.
VEILIGHEIDSPILON
De komende tijd kunt u de campagne Samen wegwerken zien en
horen via radioreclame, posters en
artikelen in vaktijdschriften en in
huis-aan-huis bladen. Ook staan er
bij wegwerkzaamheden speciale
snelheidsdisplays. Tot slot is bij
verschillende wegwerkzaamheden
het symbool van de campagne te
zien: een grote, felgekleurde veiligheidspilon.
Samen wegwerken is een
initiatief van de provincies
Drenthe, Groningen en Fryslân,
Rijkswaterstaat, politie, Openbaar
Ministerie, in samenwerking met
de brancheorganisaties Bouwend
Nederland, CUMELA Nederland,
MKB INFRA en TLN. Kijk voor meer
informatie op www.samenwegwerken.nl of op www.facebook.com/
samenwegwerken.

De winter staat voor de deur. De tijd
van beslagen of bevroren autoruiten.
Zorg ervoor dat uw autoruiten echt goed
schoon zijn voordat u wegrijdt. Anders
wordt de reis een hachelijke onderneming, zeker als bijvoorbeeld een fietser
de verlichting niet op orde heeft. Of u nu
met de auto, de fiets of te voet op pad
bent: zorg er alstublieft voor dat u goed
te zien bent. Veel automobilisten rijden
met de automatische dagrijverlichting
en vergeten om zelf hun dimlichten aan
te doen. Maar ook zien we veel fietsers
die vertrouwen op hun enige reflector
aan de bagagedrager. Je neemt een flink
risico door niet goed verlicht op pad te
gaan. Ik zeg er nu wat van. En ik roep u
op om er ook wat van te zeggen!
We mogen elkaar wel wat meer aanspreken op ons gedrag in het verkeer.
Dat hoeft helemaal niet vervelend te
zijn. Zeker niet als je elkaar er alleen

maar mee vooruit helpt. Spreek elkaar
bijvoorbeeld aan op het gebruik van
een smartphone achter het stuur. Cijfers
laten zien dat bij een op de tien ongevallen sprake is van smartphone-gebruik.
Appen verzesvoudigt de kans op een
ongeval! Omdat verwacht wordt dat het
gebruik van smartphones in het verkeer
verder zal toenemen, zal ook het aantal
verkeersslachtoffers hierdoor stijgen. Ook
in Drenthe. Ik vind dat onacceptabel. Wat
mij betreft spreken we met z’n allen
af onze telefoon in het verkeer alleen
voor handsfree bellen te gebruiken.
Net zoals het inmiddels een algemene
norm is dat je niet met drank op achter
het stuur stapt of anderen hierop aanspreekt. Alcohol en verkeer gaan niet
samen. Smartphones en verkeer ook
niet. Zo maken we samen het verkeer
veiliger. Samen richting Nul verkeersslachtoffers!
Ik wens u een veilig en gezond 2018 toe!
En denkt u aan uw goede voornemen
om de telefoon in het verkeer alleen
voor handsfree bellen te gebruiken?

HENK BRINK
Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Provincie
Drenthe
Voorzitter Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
@HenkBrinkDr
#VeiligBereikbaarDrenthe

Veilig Bereikbaar Drenthe is een uiting van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe (VVBD). Het VVBD is een provinciaal samenwerkingsverband tussen de Drentse overheden en partners op het gebied van verkeer en vervoer.

Foto: Rpublic

“SOMS BEGRIJP IK DE HELE MENTALITEIT NIET MEER VAN MENSEN, HOE
DRUK ZE HET HEBBEN OM ERGENS TE KOMEN. UITEINDELIJK WERKEN WIJ
VOOR HEN, DE WEGGEBRUIKERS ZELF.”
Alfred, chauffeur.

WAT KUNT U DOEN?
Check voor uw vertrek de route naar uw bestemming. Bereid u goed voor.
Houd er rekening mee dat er ergens aan de weg
gewerkt kan worden. Plan daarom extra reistijd.
Houd u aan de toegestane snelheid als u langs
werkzaamheden rijdt.
Volg de omleidingsborden (niet de navigatie).
Volg instructies van verkeersregelaars altijd op.
Heb geduld en begrip voor mensen die aan de
weg werken.
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De bouw van de ongelijkvloerse aansluiting N391-N366 is onderdeel van het Drentse project ‘N391 Veilig en Snel’ en sluit aan op
het Groningse project ‘N366 Veilig’. De provincie Drenthe werkt
sinds 2014 aan het aanpassen van de N391. De provincie heeft de
weg verbreed en maakt, net als bij de N366, de meeste kruisingen ongelijkvloers. Het doel is om de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid te verbeteren. Meer informatie over
het project is te vinden op www.n391.nl en www.n366veilig.nl.

V E R K E E R S Q U I Z
Met hoeveel procent neemt het risico op ernstig
hoofdletsel af door het gebruik van een fietshelm?
DOOR EEN FIETSHELM NEEMT HET RISICO OP ERNSTIG
HOOFDLETSEL MET MEER DAN 65 PROCENT AF.
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BOODSCHAPPEN DOEN
IN HAVELTE
MET DE OUDERENBUS
“Soms zie ik vier
rollators voor de
winkel staan en dan
ik denk ik: o ja, het is
weer dinsdag!” Abe
Brouwer, eigenaar van
supermarkt Albert Heijn
ABE in Havelte, heeft
het initiatief genomen
voor de Ouderenbus. Elke
dinsdag haalt de bus zo’n
vijftien ouderen uit de
omgeving op, zodat zij
boodschappen kunnen
doen in het dorp.

Brouwer kwam op het idee voor
de bus toen hij merkte dat veel
ouderen niet meer bij de supermarkt konden komen. “Veel oudere
mensen op het platteland zijn niet
meer mobiel. En er is hier ook
geen boodschappenbezorgdienst.
Toen dacht ik: dan haal ik de mensen op.” Hij werkte het plan uit
met Ab Wever van zorgboerderij
De Keuterij. Sinds februari 2016
pikt de bus klanten op in Havelte,
Darp en Uffelte, en sinds kort ook
in Wapserveen en Ruinerwold.
Cliënten van de zorgboerderij rijden
de bus en helpen de ouderen met

Foto: Ouderen krijgen hulp bij het
uitstappen.
in- en uitstappen. De ouderen doen
niet alleen de supermarkt aan,
maar kunnen in Havelte ook naar
de boekwinkel, de drogist en de
bakker.
EXTRA DAG?
Dat de Ouderenbus in een behoefte
voorziet, blijkt wel uit het aantal
aanmeldingen. “Eerst hadden we
acht à negen mensen op de lijst,
nu al achttien”, zegt Brouwer. “En
het worden er alleen maar meer.

Overstappen wordt leuker op een
Overstappen wordt de
komende jaren een stuk
leuker, als het aan de
provincie Drenthe ligt.
In onze provincie komen
22 ‘hubs’. Dat zijn
vervoersknooppunten
waar je als reiziger
graag komt en waar
voorzieningen zijn die
jij als reiziger belangrijk
vindt. “Een hub is een
plek waar je je reis
prettig start, voortzet
of beëïndigt”, vat
programmamanager
Frans Hamstra samen.

De hubs zijn bestaande knooppunten voor het openbaar vervoer die
de komende jaren wat extra’s krijgen. Het gaat om treinstations, busstations, P+R-terreinen en grotere
bushaltes met verschillende lijnen.
Je kunt ze lopend, op de fiets of
met de auto bereiken. Je parkeert
je fiets of je auto en je stapt over
op openbaar vervoer of de hubtaxi,
nu nog de Regiotaxi. Er is reisinformatie aanwezig en als je even
moet wachten, is dat bij voorkeur
overdekt op een prettig bankje.
MAATWERK
Hoe de hubs aantrekkelijk worden
gemaakt, verschilt per plek, zegt
Hamstra. “Grotere hubs krijgen misschien een toilet en een kiosk, bij
kleinere hubs is dat niet altijd haalbaar. Het is maatwerk en het moet
ook nog groeien. We bekijken of

ondernemers interesse hebben om
bijvoorbeeld koffie op de hubs aan
te bieden. En een hub biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld een
winkel, bibliotheek, kindercrèche of
huisarts om aan te haken.”
HUBTAXI
Iedereen die een hub niet zo
gemakkelijk kan bereiken, kan
gebruikmaken van de hubtaxi’s
die van en naar de hubs rijden. De
hubtaxi brengt je vanaf je huis naar
het openbaar vervoer en van het
openbaar vervoer naar je eindbestemming. De hubtaxi zal uiteindelijk de Regiotaxi vervangen.
Binnenkort is alle informatie over
hubs in de provincies Drenthe en
Groningen te vinden op de website
www.reisviahubs.nl.
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Ongelukken met
vrachtwagens zijn
vaak ernstig. Bij meer
dan de helft van deze
ongelukken ligt de
oorzaak bij de andere
weggebruiker. TLN
(Transport en Logistiek
Nederland) zet zich
in om meer begrip
te kweken voor de
kwetsbaarheden van het
vrachtverkeer.

“De vrachtwagenchauffeur is een
professionele weggebruiker die
dag en nacht onderweg is. Hij of
zij is erop gericht om ongevallen
te voorkomen”, zegt Rob Aarse
van TLN. “Onveilige situaties ontstaan vaak doordat automobilisten
onvoldoende rekening houden met
de kwetsbaarheden van het vrachtverkeer. Remmen bijvoorbeeld.
Vrachtwagens remmen net zo goed
als andere voertuigen, maar het
is minder prettig. Vooral met veel
lading aan boord. Wat heel vervelend is voor vrachtwagenchauffeurs,
zijn auto’s die bij het in- of uitvoe-

gen nog snel even voor een vrachtwagen langs schieten.”
Ook de zichtbaarheid is een kwetsbaar punt. “Hoeveel spiegels je er
ook op zet, vanuit een vrachtwagen
zijn niet altijd alle verkeersdeelnemers te zien. Met die boodschap
gaan we ook langs bij basisscholen,
met het project ‘Veilig op weg! Blijf
uit de dode hoek’. Daarmee leren
we kinderen hoe ze veilig kunnen
omgaan met vrachtauto’s in het
verkeer. En we hopen zo ook de
ouders te bereiken. Samen kunnen
we het verkeer veiliger maken.”

HOUD REKENING MET
VRACHTWAGENS IN HET
VERKEER

1. Houd rekening met de

2.
3.

snelheid van het vrachtverkeer. Op de snelweg rijden
vrachtwagens een stuk
langzamer dan het overige
verkeer.
Geef vrachtwagens de
ruimte, zodat ze niet
abrupt hoeven te remmen.
Voor fietsers: haal een
vrachtwagen die rechtsaf
wil slaan niet in. Ook al
heb je voorrang. Het risico
dat de chauffeur je niet
ziet, is te groot.

En voor alles geldt: blijf alert.
Laat je niet afleiden!

SLIM APPARAAT zet smartphone
van vrachtautochauffeurs onderweg uit
Vrachtautochauffeurs hebben, net
als alle andere weggebruikers, al
hun aandacht voor de weg en het
verkeer nodig. Transportondernemers
weten dat afleiding achter het
stuur levensgevaarlijk is. Steeds
meer bedrijven schaffen daarom
apparaten aan die de telefoons van
beroepschauffeurs tijdens het
rijden blokkeren.
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Misschien moet de bus in de
toekomst wel een extra dag
gaan rijden. We krijgen ook
vragen van mensen die verder
weg wonen, tot in Meppel aan
toe. Dat is helaas niet haalbaar.
Kijk, voor de supermarkt kan
zo’n gratis bus eigenlijk niet uit,
maar daar gaat het hier niet
om. Dit is een stukje service
waar wij als supermarkt veel
waarde aan hechten! De ouderen zijn geen grootbesteders,
maar wel ambassadeurs. En het
is fijn dat we deze mensen op
deze manier kunnen helpen.”

VEILIG OMGAAN
MET VRACHTAUTO’S
IN HET VERKEER

“Wij stimuleren onze leden om voor hun vrachtwagens een SafeDrivePod aan te schaffen”, zegt Rob
Aarse van TLN (Transport en Logistiek Nederland). “De chauffeurs van deze bedrijven koppelen hun
telefoon aan dit slimme apparaat voordat ze de vrachtauto starten. Zodra de vrachtauto gaat rijden,
blokkeert het apparaat alle dataverkeer op de telefoon. De chauffeur kan nog wel handsfree bellen
en navigeren. Chauffeurs die het apparaat niet gebruiken of tijdens het rijden ‘stiekem’ uitzetten,
doen dat niet ongemerkt. De werkgever krijgt dan automatisch een melding. De SafeDrivePod is ook
geschikt voor gewone auto’s. Zelf heb ik er ook een en dat bevalt me prima.”
TLN heeft geen aanwijzingen dat vrachtwagenchauffeurs vaker door hun telefoon afgeleid zijn dan
andere gebruikers. “Maar tekstberichten versturen achter het stuur, dat kan echt niet. Wij kunnen
ons alleen inspannen om het vrachtverkeer veiliger te maken, maar ook andere weggebruikers zouden hun telefoon tijdens het rijden links moeten
laten liggen”, meent Aarse. “Een SaveDrivePod of
een vergelijkbare voorziening zou eigenlijk standaard moeten zijn in elke auto.”

V E R K E E R S Q U I Z
Mag de politie uw rijbewijs innemen als u dronken op de fiets wordt aangehouden?
DE POLITIE KAN UW RIJBEWIJS NIET INNEMEN ALS U DRONKEN OP DE FIETS WORDT AANGEHOUDEN.
MAAR U KUNT WEL VOOR ENKELE UREN EEN ALGEHEEL RIJVERBOD KRIJGEN.

De Ouderenbus in Havelte is
een welkome aanvulling op
het openbaar vervoer en het
publiek vervoer in de provincie Drenthe. Publiek vervoer
is de nieuwe naam voor de
Buurtbus, de Regiotaxi, het
leerlingenvoervoer en alle
vervoersvormen waar mensen
met een Wmo-pas gebruik van
kunnen maken.
Al deze vervoersvormen
maken voorzieningen, zoals
winkels, banken en ziekenhuizen, beter bereikbaar. Zo
kunnen mensen die niet meer
zo mobiel zijn, langer op het
platteland blijven wonen.
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Lijmproducent
EOC Nederland
blijft plakken
aan vervoer
per schip
De Nederlandse wegen worden
steeds drukker. Ook het vrachtverkeer heeft last van de toenemende
files, vooral rond de Randstad.
Daarom wordt er steeds vaker
gekeken naar alternatieven. Zoals
vervoer per binnenschip. In Drenthe
liggen prachtige kanalen waar nog
genoeg ruimte is. De provincie
Drenthe heeft onderzoek laten
doen naar de mogelijkheden voor
Drentse bedrijven om (deels) over
te gaan van vervoer over de weg
naar vervoer over water.
LIJMEN
Een bedrijf in Drenthe dat al overstag is gegaan, is EOC Nederland
in Hoogeveen. EOC produceert
lijmen, onder andere voor tapijten en karton. De vestiging in
Hoogeveen is een nevenvestiging

van EOC Belgium. Voor de lijmproductie gebruikt EOC verschillende
grondstoffen, zoals PVA’s, harsen en
waxen. Vestigingsmanager Edwin
Trip vertelt: “Deze grondstoffen
importeren we deels uit Azië. Tot
voor kort lieten we ze per schip
naar Antwerpen vervoeren en vervolgens ging het over de weg naar
Hoogeveen. Sinds kort doen we
dat anders. Het schip uit Azië vaart
door naar Rotterdam en vanaf daar
gaat het met een binnenvaartschip
naar Meppel. Vervolgens brengen
we de lading met een vrachtwagen
naar Hoogeveen.”
WIN-WIN
Waarom deze omschakeling? “Ten
eerste is het goedkoper”, zegt Trip.
“Daarnaast is vervoer per water
veel groener dan vervoer over de

weg. Duurzaamheid is voor ons
belangrijk. We gaan bijvoorbeeld
ook 5.000 m2 zonnepanelen op
onze daken leggen. Het vervoer
over binnenwater is voor ons een
win-winsituatie. Daar staat tegenover dat de levertijd een paar
dagen langer is, maar op een totale
levertijd van vier à vijf maanden
is dat geen probleem. Het scheelt
ongeveer 75 vrachtwagens per jaar.
Dat lijkt niet zo veel, maar als alle
bedrijven het zouden doen, levert
dat toch een behoorlijke milieuwinst op.”
SPORT
EOC Nederland is overtuigd van de
voordelen van vervoer over het
water, maar dat geldt niet voor
de hele sector. “Er waren plannen
om gezamenlijk calciumcarbonaat

V e r k e e r s v e i l i g h e i d s c a m p a g n e s
ONDERWEG BEN IK OFFLINE
Misschien bent u ze op 30 september wel tegen het lijf gelopen op de
weekmarkt in Assen: vrijwilligers
van Veilig Verkeer Nederland.
Zij daagden marktbezoekers uit
om te testen hoe makkelijk ze
afgeleid zijn. Zo op straat is
dat niet zo erg, maar in het
verkeer levensgevaarlijk. Met
deze actie ondersteunde het
Verkeers- en Vervoersberaad
Drenthe (VVBD) de landelijke campagne ‘Onderweg
ben ik offline’. Ook online
was er een actie: het
VVBD riep alle weggebruikers in Drenthe op
om via de Facebookpagina
‘Samenrichtingnul’ de belofte af te
leggen offline te zijn als ze aan het verkeer deelnemen. Er kwamen maar liefst 353 reacties binnen. Onder
de deelnemers werden een slipcursus en 20 nationale
autowasbonnen verloot.

i n

HENK BRINK,
GEDEPUTEERDE VERKEER EN
VERVOER PROVINCIE DRENTHE
naar het Noorden te vervoeren via
het water. Verschillende bedrijven
in het Noorden gebruiken dit als
grondstof. Het zou dan opgeslagen
worden in een centrale silo. Dat
zou maar liefst 45 vrachtwagens
per week schelen. Wij waren gelijk
enthousiast, maar andere bedrijven
in onze sector wilden er niet aan.
Jammer”, vindt Trip. “Ik hoop dat
dit initiatief alsnog van de grond
komt. Zelf maak ik er nu echt een
sport van om zo veel mogelijk per
binnenvaartschip naar Meppel te
krijgen.”

D r e n t h e

Omdat jonge fietsers kwetsbare verkeersdeelnemers
zijn, vroegen de hulpverleners samen met het VVBD
dit najaar aandacht voor het thema. Met zwaailicht aan
stonden ze op zo’n veertig scholen en drukke fietsroutes in onze provincie. Tijdens hun bezoek vertelden ze de scholieren waarom het voor zowel
fietsers als hulpverleners zo belangrijk is dat ze
goede fietsverlichting hebben. De leerlingen
kregen gratis fietslampjes en een folder met
daarin de regels over fietsverlichting.

IK VAL OP!
De wintertijd is ingegaan. Dat betekent dat de dagen
korter zijn en het steeds minder lang licht is. Voor fietsers
is het dan extra belangrijk dat ze goed te zien zijn in het
verkeer. Helaas komen hulpverleners zoals de brandweer,
ambulancezorg en politie en wegbeheerders te veel fietsers zonder goede fietsverlichting tegen. Dat is gevaarlijk
voor de fietsers zelf en ook voor de hulpverleners die
bij spoedgevallen snel ter plaatse moeten zijn. Als zij
met hoge snelheid rijden, is het belangrijk dat ze andere
weggebruikers goed kunnen zien om ongelukken te voorkomen.

V E R K E E R S Q U I Z
Hoeveel lampen moet een fiets met twee voorwielen aan de voor- en achterkant hebben?
EEN FIETS MET TWEE VOORWIELEN (BIJVOORBEELD EEN BAKFIETS) MOET AAN DE VOORKANT TWEE WITTE OF GELE
LAMPEN HEBBEN EN AAN DE ACHTERKANT ÉÉN ROOD LICHT.
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De Nederlandse
vestiging van de EOC
Group in Hoogeveen
voert sinds begin 2017
grondstoffen deels aan
met binnenschepen.
Opmerkelijk, want de
fabriek is niet aan het
water gevestigd. “Hoe
meer je over het water
aanvoert, hoe minder
vrachtwagens er hoeven
te rijden”, aldus branch
manager Edwin Trip.

Edwin Trip van EOC Hoogeveen in de haven van Meppel.
Bron: evofenedex magazine juni 2017, foto Remco Stunnenberg.

“ Ver voer p er s c h ip is
een s l im al ter n at ief
voor d e vrac h t wag en .
Daarom s t imu l eer t
d e p rovin c ie Dren t h e
ver voer over water.
H et is g oed voor h et
mil ieu en h et on t l as t
d e weg en . Ver voer
over water p as t
b in n en on s s t reven
n aar d u u r zame wij zen
van ver voer. ”

BOB RIJDT OOK IN DE WINTER
Het is alweer bijna december: de maand van
gezelligheid, etentjes en lekker drinken.
Een borrel mag, maar niet als je nog moet
rijden. Om die boodschap nog weer eens
te benadrukken, voert het Rijk in de wintermaanden de Bob-campagne.
De campagnes waren en zijn te zien en
te horen via radio- en tv-spots op RTV
Drenthe, online banners, bioscoopreclame, buitenbordreclame en posters.

KNAPPE KOPPEN
DENKEN MEE OVER
VERDUBBELING N34

“VERKEER LEER JE NIET
ZITTEND OP JE STOEL,
MAAR HET BESTE IN DE
PRAKTIJK”
Verkeersveiligheid is hip bij
scholen in Noord-Drenthe! Bij
een flink aantal basisscholen
in de regio blinkt het Drents
Verkeersveiligheidslabel
aan de muur van de school.
Anderen zijn nog in de race en
hopen het label dit schooljaar
te halen. “Een prachtig
resultaat!”, aldus Karin Pasjes,
regiocoördinator in NoordDrenthe. “Verkeer leer je niet
zittend op je stoel, maar het
beste in de praktijk. Het Drents
Verkeersveiligheidslabel helpt
basisscholen daarbij.”
Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die
verkeersveiligheid een vaste
plek geven in hun schoolbeleid.
Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige
omgeving. Om het label te verdienen, moet een school voldoen
aan een aantal criteria (zie
kader).

Presentatie door de leerlingen, rechts: groepje winnaars van CSG Dingstede uit Meppel

Denk mee over
een duurzame
energieopslag langs de
N34, de inrichting van
parkeerplaatsen langs
de weg of het ontwerp
voor een viaduct bij
Dalen. Over die drie
opdrachten hebben
ruim driehonderd
leerlingen van vijf
Drentse technasia dit
voorjaar hun hoofd
gebroken. De beste
oplossingen verdienden
natuurlijk een prijs!
Die werden begin juli
feestelijk uitgereikt
aan de winnaars in
de Statenzaal van het
provinciehuis.

De voorbereidingen
voor de verdubbeling
van de N34 zijn bijna
klaar en daarna kunnen
de aanbestedingen beginnen. Een paar plannen moeten
nog verder worden uitgewerkt.
Daarvoor riep de provincie de hulp
in van het Drentse technasiumonderwijs.
Dat is bètaonderwijs op havo- en vwo-niveau, oftewel onderwijs in exacte vakken zoals natuurkunde,
scheikunde en wiskunde. Een belangrijk kenmerk
van technasiumonderwijs is dat de leerlingen projectmatig werken aan actuele bètatechnische praktijkopdrachten. De verdubbeling van de N34 was zo’n
mooie praktijkopdracht.
TWEE WINNENDE SCHOLEN
Vijf technasia pakten de handschoen op. In totaal
werkten 330 leerlingen in groepjes aan drie
opdrachten. Twee scholen vielen uiteindelijk in de
prijzen. Leerlingen van het Dr. Nassau College uit
Assen wonnen de eerste prijs voor de inrichting van
een parkeerplaats, waarvoor ze onder meer een
speelheuvel voor kinderen ontwierpen. Leerlingen
van CSG Dingstede uit Meppel wonnen twee prijzen.
Met een waterpomp op zonne-energie wonnen ze
de eerste prijs voor de opdracht over energieopslag
langs de weg. Dit idee is direct toepasbaar. Andere
leerlingen van dezelfde school wonnen de eerste
prijs voor de opdracht over het viaduct bij Dalen. Zij
keken goed naar de landschappelijke kenmerken
van het gebied rondom Dalen en zagen een link tussen de haak uit het logo van Dalen en het ontwerp
voor lantaarnpalen bij het viaduct. De prijswinnaars
ontvingen een glazen bokaal en een kijkje achter de
schermen op het gebied van techniek bij attractiepark Walibi Holland.

LEKKER OP HET SCHOOLPLEIN FIETSEN
Een van die criteria is het
uitvoeren van praktische
verkeersoefeningen in
elke groep. “Om hieraan
te voldoen, kunnen scholen bijvoorbeeld het verkeersparcours uitvoeren”,
legt Karin uit. “Alle basisscholen in Drenthe kunnen van de
gemeente een fietsparcourskoffer
lenen. In die koffer zit materiaal om
een complete verkeerssituatie op het
schoolplein na te bootsen. Het is bijvoorbeeld
geschikt om leerlingen te leren hoe ze veilig kunnen
afslaan met de fiets of hoe ze een noodstop moeten
maken. Als ik scholen bezoek, hoor ik vaak van leerkrachten dat deze activiteit heel effectief is, omdat
kinderen herhaaldelijk in de praktijk kunnen oefenen.
Na een paar keer maken ze zich goed gedrag eigen
en dat is positief.” En de kinderen zelf? “Die vinden
het heel leuk, want ze mogen van hun stoel af en
lekker op het schoolplein fietsen!”
De fietsparcourskoffer is aan te vragen via
https://schoolportaal.veiligbereikbaardrenthe.nl.
ONDERSTEUNING
“Voor scholen is het soms best lastig om praktische
verkeerslessen te geven, omdat het schoolprogramma al zo vol is”, vervolgt Karin. “We ondersteunen
de scholen daarom zoveel mogelijk. Dat doen we al
tijdens ons eerste bezoek aan een school. We zetten

Wethouder Vlieg hangt het labelbordje van het Drents Verkeersveiligheidslabel aan
de muur van basisschool de Cirkel in Assen

samen op een rijtje aan welke criteria ze al voldoen en welke activiteiten ze nog moeten ondernemen
om het DVL te behalen. Daarnaast
bieden de vrijwilligers van Veilig
Verkeer Nederland ook een helpende hand. Zo zijn de vrijwilligers
in Assen speciaal getraind om te
helpen bij het verkeersparcours.
Scholen in Assen kunnen altijd een
beroep op hen doen. Mede dankzij
hen hebben ruim acht scholen in
Assen zich het vorige schooljaar
aangemeld voor het DVL. Een paar
van hen hebben het label zelfs al
gehaald!”
FEESTELIJKE UITREIKING
Een van de scholen die vorig
schooljaar het DVL behaalde, is gbs
de Cirkel in Assen. “Zoiets laten
we natuurlijk niet zonder feestje
aan ons voorbijgaan”, vertelt Karin
enthousiast. Wethouder Harmke
Vlieg uit Assen en Seef, de mascotte van het label, reikten samen het
label op school uit. Harmke Vlieg:
“Als gemeente nemen we allerlei
maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. Maar een ding is
moeilijk te beïnvloeden: het gedrag
van mensen in het verkeer. Veilig
verkeer is mensenwerk en daarom
is verkeerseducatie erg belangrijk.
Een groot aantal scholen in Assen
is al in het bezit van het Drents
Verkeersveiligheidslabel. Nog niet
zo lang geleden mocht ik het
DVL uitreiken aan gbs de Cirkel in
Assen. Het is mooi om te zien dat
we op deze manier leerlingen kunnen helpen zich veilig te gedragen
in het verkeer.”

AAN DE SLAG?
Wilt u ook graag het Drents Verkeersveiligheidslabel halen? Dat kan! De eerste stap is
nagaan aan welke criteria uw school al voldoet. Dat kan heel gemakkelijk aan de
hand van het scoreformulier op de website van Veilig Bereikbaar Drenthe:
www.veiligbereikbaardrenthe.nl, bij ‘Veilig gedrag’, ‘Onderwijs’. Klik vervolgens rechts
in beeld op ‘Drents Verkeersveiligheidslabel’. Hierna kunt u contact opnemen met de
desbetreffende regiocoördinator om aan te geven dat u het label graag wilt halen.

V E R K E E R S Q U I Z
Bij welk soort ongeval vallen de meeste fietsslachtoffers?
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DE MEEST VOORKOMENDE FIETSONGEVALLEN MET EEN DODELIJKE AFLOOP ZIJN EEN BOTSING MET EEN AUTO OF BESTELAUTO. DE MEEST VOORKOMENDE FIETSONGEVALLEN
WAARBIJ DE FIETSER ERNSTIG GEWOND RAAKT, ZIJN ENKELVOUDIGE FIETSONGEVALLEN, ONGEVALLEN WAARBIJ GEEN ANDERE VERKEERSDEELNEMER BETROKKEN IS.

Foto’s: Henk Veenstra

WAAROM REIS JIJ MET DE SP
Harmke Vlieg , wethouder Assen
“Reizen per openbaar vervoer tussen Groningen en Assen is dankzij de spitstrein
nog aantrekkelijker geworden. Tijdens de spits staat er altijd een trein voor je
klaar. Wie in Assen woont en in Groningen werkt, hoeft dus niet meer ‘automatisch’ voor de auto te kiezen. De trein is een razendsnel alternatief. Zeker met de
werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg in het vooruitzicht.”

“Ik hoefde niet te rennen”
Saar (62) woont in Bovensmilde en werkt in de stad
Groningen. Ze reist elke dag met de trein. Ze gaat
op de fiets naar het station in Assen. “Door weer en
wind. Tenzij het ijzelt, maar dan rijdt de trein ook
niet. Normaal neem ik een trein eerder, maar die had
ik net gemist. Ik hoefde niet te rennen, omdat ik wist
dat ik deze trein nog wel kon halen. Ik vind het fijn
dat ik in de spitstrein ook eerste klas kan reizen.”

DE deN34
een van
oudste doorgaande

routes in Drenthe
Wist u dat de N34 al
voorkomt op een kaart
uit 1634? De route vanuit
Overijssel via Coevorden,
Emmen, Borger, Gieten
en Zuidlaren naar
Groningen is een van
de oudste in Drenthe.
Eerst onverhard en sinds
halverwege de 19e
eeuw verhard, eerst met
keien en grind, later met
klinkers en uiteindelijk
natuurlijk asfalt. De
ontwikkeling van de N34
in vogelvlucht:

VA N A F 1 9 2 7 werd de weg aangepakt om geschikt gemaakt te
worden voor het toenemende autoverkeer. De oorspronkelijke route
was te bochtig en te smal voor
twee auto’s om elkaar te passeren
Daarom werden enkele rondwegen
om de dorpen heen gepland.
VA N A F 1 9 5 0 ontstond de
moderne N34. Toen begon de
aanleg van het eerste stukje van
de huidige N34: de autoweg
van de Overijsselse grens naar
Coevorden met een viaduct over
het Krimkanaal. Dit eerste stukje
in Drenthe opende in 1952. In
de jaren daarna werden steeds
meer delen van de huidige N34
aangelegd: het gedeelte tussen
Ees en Gasselte langs Borger, het
gedeelte naar Gieten en de rotonde
bij Gieten die in 1962 openging.

Daarna volgde het gedeelte tussen Eext en Zuidlaren en tussen
Zuidlaren en De Punt. Dat laatste
deel ging in 1968 open, samen met
de A28 naar Groningen. Tot slot
ging in het zuiden van Drenthe het
deel tussen Coevorden en de N37
bij Holsloot en het aansluitende
stuk naar Klijndijk begin jaren ’70
open.
VANAF DE J AR EN ‘ 7 0 werden
de eerste plannen gemaakt om de
gevaarlijke gelijkvloerse kruisingen van de N34 ongelijkvloers te
maken. Ook werd besloten de weg
op termijn te verdubbelen. Door
bezuinigingen kwam hier voorlopig
echter niets van terecht. Wel werd
in 1986 begonnen met de aanleg
van de N34 om de dorpen Odoorn
en Klijndijk heen. Dat waren de
laatste twee dorpen waar de weg

nog doorheen sneed. In 1988 was
de omleiding van de N34 om deze
dorpen heen klaar.
VANAF 1988 werd de N34
steeds verder verbeterd. Zo werd de
rotonde bij Gieten in 1990 veiliger
gemaakt en werd de weg tussen
Holsloot en de N391 Rondweg
Emmen verdubbeld in 1999. In
2002 werd het klaverblad Holsloot
opengesteld.
IN 2007 nam de provincie
Drenthe het beheer van de weg
over van Rijkswaterstaat, met
daarbij de verplichting om de weg
geheel ongelijkvloers te maken. De
provincie pakte meteen het weggedeelte tussen Ees en Gieten aan en
bouwde de gevaarlijke gelijkvloerse
kruisingen bij Borger, Gasselte en
Gieten om tot veilige ongelijk-

V E R K E E R S Q U I Z
Bij welke fietshouding heb je de minste kans op zadelpijn?
ER ZIJN DRIE FIETSHOUDINGEN: RECHTOP, LICHT VOOROVERGEBOGEN EN DIEP VOOROVERGEBOGEN. DE MINSTE KANS OP ZADELPIJN
HEB JE BIJ DE FIETSHOUDING, WAARIN JE LICHT VOOROVERGEBOGEN ZIT, WANT DAN RUST NIET AL JE LICHAAMSGEWICHT OP JE ZADEL .
EEN DEEL VAN JE GEWICHT WORDT OP DAT MOMENT GEDRAGEN DOOR JE HANDEN.
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Sinds afgelopen september
rijden er twee extra treinen
in de ochtend- en de
avondspits tussen Groningen
en Assen. Dat betekent dat
er nu zes treinen per uur
gaan tussen beide steden!
De treinen vertrekken in
Assen vanaf perron 2 en in
Groningen vanaf perron 7b
en stoppen ook op station
Groningen Europapark en
Haren. We vroegen enkele
reizigers naar hun ervaring
met de spitstrein.

“Hopen dat het vanmiddag
droog is!”

“Ik moest op het station
wel even zoeken”

Sophie (26) loopt stage in een psychologiepraktijk in Assen. Ze
heeft haar racefiets meegenomen in de trein. “Ik wil vanmiddag
terugfietsen van Assen naar Groningen. Op de heenweg doe ik
dat niet, omdat er op mijn werkplek geen douches zijn. Ik heb
mijn wielerkleding in een tas bij me. Meestal neem ik een trein
later. Maar omdat ik nu de racefiets bij me heb, heb ik deze trein
genomen. Deze is altijd rustiger. Nu maar hopen dat het vanmiddag droog is!”

Jeroen (46) gaat drie dagen per week met de auto naar zijn werk
in Assen. Eén dag per week neemt hij de trein, omdat dan zijn
vrouw de auto gebruikt. “Met de bus en de trein ben ik veel langer
onderweg. Daarom ga ik liever met de auto, hoewel mijn werkgever het OV wél vergoedt en de auto niet. Misschien dat ik tijdens de
ombouw van de zuidelijke ringweg vaker met de trein ga. Meestal
neem ik een trein eerder, maar ik heb me vandaag verslapen. Ik
moest op het station in Groningen wel even zoeken!”

PITSTREIN?
“Ik mag niet meer bij de school parkeren”
Jorden (19) volgt een opleiding bij Noorderpoort, vlak bij station Groningen
Europapark. Hij woont in Marwijksoord en reist met de bus naar het station in Assen.
“Vorig jaar ging ik altijd met de auto, maar ik mag nu niet meer bij de school parkeren. Dat is vanwege de werkzaamheden aan de ringweg. Ik ben het daar niet mee
eens, want ik hoef helemaal niet over de ringweg. Ik neem ook wel eens een trein
eerder, maar die komt al vol aan op het station. Deze is wat rustiger.”

vloerse aansluitingen. In 2008
is de vernieuwde N34 officieel
opengesteld. De kruising bij Ees
werd in 2011 door een tunnel
vervangen.
IN 2017 is de gevaarlijke
kruising tussen Exloo en Ees vervangen door een ongelijkvloerse
aansluiting. Ook is de N34 iets
verlegd om ruimte te maken
voor een brede parallelweg.
I N DE KOM E N DE J ARE N werkt
de provincie Drenthe verder
aan het verbeteren van de
doorstroming en verkeersveiligheid op de N34. Zo is er al
besluitvorming geweest voor de
fly over bij Emmen-West en de
verdubbeling van de N34 tussen
Coevorden en Emmen. Daarnaast
is de provincie bezig met de
planvorming om te komen tot
een gedeeltelijke verdubbeling
tussen Emmen en Groningen en
daarbij ook de ombouw van verkeersplein Gieten.
GEÏNTERESSEERD IN DE
GESCHIEDENIS VAN DE DRENTSE
WEGEN? KIJKT U DAN EENS OP DE
WEBSITE WWW.DEURDRENTHE.NL.

Nu ook drones
op Groningen
Airport Eelde
Vliegtuigen en drones,
gaat dat wel goed
samen? “Zeker wel”,
zegt Onno de Jong,
havenmeester van
Groningen Airport
Eelde. “Samen met
Luchtverkeersleiding
Nederland willen we
aantonen dat dat heel
goed kan.” Sinds oktober
is ‘Eelde’ de eerste
luchthaven in Europa
waar – binnen strikte
veiligheidsregels –
drones mogen vliegen.

Drones zijn onbemande, op afstand
bestuurbare luchtvaartuigen. Het
gebruik van drones in ons land
heeft een enorme vlucht genomen.
Drones worden niet alleen ingezet om leuke foto’s en filmpjes te
maken, maar ook om onderzoek te
doen of om inspecties uit te voeren. Landbouwers gebruiken drones
bijvoorbeeld om te bekijken of hun
land bemest of bewaterd moet
worden. Ook hulpverleners onderzoeken mogelijke toepassingen en
gebruik van drones.
NIEUWE TOEPASSINGEN
Groningen Airport Eelde (GAE) en
de provincie Drenthe zijn ervan
overtuigd dat er met drones nog
veel meer mogelijk is. Daarom hebben GAE en de provincie Drenthe
samen met het bedrijfsleven en

V E R K E E R S Q U I Z
Is fietsen onveiliger dan rijden met een brommer, scooter of motor?

onderwijsinstellingen een kennis- en ontwikkelcentrum opgezet:
DroneHub GAE. Havenmeester De
Jong: “Ook voor beheerders van
wegen, bruggen en viaducten
kunnen dronetoepassingen interessant zijn. Denk bijvoorbeeld
aan inspecties bij ongelukken en
verkeersonderzoeken. Deze kunnen
kosteneffectief en duurzaam met
drones uitgevoerd worden. Dit soort
toepassingen levert ook nieuwe
banen op.”
WATERSTOF
Een van de eerste initiatieven
van DroneHub GAE is het plan
om samen met Holthausen Groep
drones op waterstof te bouwen.
“Met deze nieuwe techniek kunnen
drones verder vliegen en sneller
opladen. Op dit moment kunnen de
meeste drones maar twintig minuten vliegen. Voor bijvoorbeeld het
afleveren van noodmedicatie op de
Waddeneilanden is dat onvoldoende. Drones op waterstof hebben
dat probleem niet. Die kunnen veel
langer in de lucht blijven, tot wel
meerdere uren.”

DroneHub GAE is een initiatief
van de provincie Drenthe. De
provincie vindt innovatie erg
belangrijk en ziet dit initiatief als
een kans om nieuwe kennis op
te doen. Die kennis kan bovendien in de toekomst economische kansen bieden.
De gedeputeerde Henk Brink
is zeer enthousiast over de
ontwikkelingen op het gebied
van Drones en verwacht in de
toekomst op dit gebied veel
mogelijkheden. Het is belangrijk
om als regio hiermee voorop te
lopen. Daarom is hij ook blij dat
er een goede samenwerking
met alle partijen is rondom de
Dronehub.

VEILIGHEID
Ook is er een indoor test- en trainingslocatie naast de luchthaven,
vertelt De Jong. “Hier kunnen eigenaren van drones leren hoe ze hun
drone veilig kunnen laten vliegen
en hun certificaat behalen. Ons doel
is het vliegen met drones volledig
te integreren in het reguliere luchtverkeer. Tot nu toe was vliegen
met een drone bij het vliegveld
om veiligheidsredenen niet toegestaan. Groningen Airport Eelde is
nu de eerste Europese luchthaven
waar het wel mag. Belangrijk is
dat de burgerluchtvaart geen hinder ondervindt van de testen met
drones. Een van de eerste stappen
die we daarom moeten nemen, is
dat ook drones zichtbaar zijn op de
vliegtuigradar.”
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FIETSEN IS VEILIGER DAN RIJDEN MET EEN BROM-/SNORFIETS (INCL . SCOOTERMODEL) OF MOTOR .

Onderzoek

‘Veilig op de fiets’
Het is druk op de Drentse fietspaden. Niet alleen recreatieve
fietsers weten de provincie
te vinden. Ook scholieren en
woon-werkverkeer maken regelmatig gebruik van de fietspaden.
Een mooie ontwikkeling die ook
een keerzijde heeft. Volgens het
Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) kwamen in Drenthe tussen
2011 en 2015 39 fietsers om het
leven. Afgezet tegen het aantal
afgelegde fietskilometers, betekent dit dat Drenthe de derde
meest onveilige fietsprovincie is.
Studenten van de Rijksuniversiteit
Groningen vonden dat daar
verandering in moet komen.
Ze besloten samen met UMCG
Ambulancezorg, de organisatie
die de ambulancezorg in Drenthe

aanbiedt, de fietsongevallen in
2016 in Drenthe te analyseren.
BIJNA 800 SLACHTOFFERS
Uit het onderzoek ‘Veilig op de
fiets’ blijkt, dat in 2016 in totaal
762 fietsslachtoffers vielen in het
Drentse verkeer. De gemiddelde
leeftijd van de slachtoffers is 63
jaar. 51 procent daarvan is vrouw
en 49 procent man. Het bleek dat
van de mannelijke fietsslachtoffers 24 procent onder invloed was
van alcohol. Bij de vrouwen is dat
4 procent. Een andere uitkomst
van het onderzoek is dat van alle
slachtoffers ongeveer 54 procent
een vorm van schedelhersenletsel
opliep. Opvallend hierbij is dat
relatief veel wielrenners geen helm
droegen. De meeste ongevallen

waren eenzijdig, vaak door corrigeren. Tot slot concludeerden de studenten dat veel ongevallen gebeuren op een rechte weg of fietspad.
ADVIES
De gegevens van het onderzoek
zijn voor de provincie Drenthe heel
waardevol, omdat ze hiermee haar
fietsbeleid kan invullen. Het advies
van de studenten? Meer aandacht
voor het maximale toegestane
alcoholpromillage op de fiets, het
belang van het dragen van een
helm, het op- en afstappen op de
fiets bij oudere mensen en het
belang van het houden aan de
voorrangsregels.

‘GEEF HET DOOR, RECHTS GAAT VOOR’
Vader Abraham en de smurfen. Een bijzondere combinatie waarbij u waarschijnlijk niet aan verkeersveiligheid
denkt. Toch hebben ze er wat mee te maken. Zo’n zestien jaar geleden, op 1 mei 2001, waren ze het gezicht
van de campagne ‘Geef het door, rechts gaat voor’. Een
campagne die iedereen in Nederland moest wijzen op
een nieuwe voorrangsregel. Vandaag de dag blijkt dat
er nog regelmatig verkeersdeelnemers zijn die de regel
niet kennen. De regel is heel simpel:

BESTUURDERS MOETEN ALLE
WEGGEBRUIKERS DIE VAN RECHTS
KOMEN, BEHALVE VOETGANGERS,
VOORRANG GEVEN.
De regel geldt alleen op kruisingen van gelijkwaardige
wegen en dus niet op kruispunten waar de voorrang
geregeld is met behulp van verkeerslichten, voorrangsborden of haaientanden. Op kruisingen tussen een verharde en onverharde weg moeten bestuurders op een
onverharde weg nog steeds voorrang geven aan alle
bestuurders op de verharde weg. Dat geldt ook voor inen uitritten. Let er wel altijd op dat u voorrang alleen
neemt als u het ook daadwerkelijk krijgt.

Feiten over veilig fietsen
De meeste Nederlanders leren al op jonge leeftijd fietsen; het is voor ons heel gewoon om ons op
die manier in het verkeer te begeven. Dat je als fietser kwetsbaar bent, daar staan we niet zo vaak
bij stil. Toch brengt een fietstochtje ook risico’s met zich mee. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV) heeft de feiten op een rijtje gezet over fietsveiligheid. Hieronder de top 3,
wist u dit al?

1.
2.
3.

Door het dragen van een fietshelm neemt het risico op ernstig hoofdletsel
met meer dan 65 procent af.
Rotondes waarbij fietsers geen voorrang hebben op ander verkeer, zijn
veiliger dan rotondes waarbij fietsers op al het verkeer voorrang hebben.
Ook binnen de bebouwde kom.
Het risico voor fietsers om in het donker betrokken te raken bij een ongeval
neemt met ongeveer 17 procent af als een fietser een goed werkend vooren achterlicht heeft.

Samen streven naar zo min mogelijk verkeersslachtoffers, dat is het doel van Samen richting Nul
verkeersslachtoffers!. Misschien heeft u er wel al eens
van gehoord. Het logo van Samen richting Nul verkeersslachtoffers! is te zien in alle campagnes en steeds
meer acties op het gebied van verkeersveiligheid in
de provincie Drenthe. Wat er in Drenthe gebeurt om
het doel te bereiken, kunt u lezen op de speciale
Facebookpagina: www.facebook.com/samenrichtingnul.
Kijkt u eens wat er allemaal gebeurt, misschien
inspireert het u! U kunt met eenvoudige handelingen
al veel betekenen voor een betere verkeersveiligheid.
Gebruik bijvoorbeeld geen telefoon in het verkeer.
Meer informatie over Samen richting Nul
verkeersslachtoffers! vindt u op
www.veiligbereikbaardrenthe.nl.

Tour de Force
De Tour de Force is een samenwerkingsverband tussen overheden (Rijk, provincies en vervoerregio’s), maatschappelijke
organisaties, marktpartijen
en kennisinstituten. Ze willen samen het fietsgebruik in
Nederland stimuleren. Hun doel
is om de komende tien jaar het
aantal gemaakte fietskilometers
in Nederland met twintig procent te laten stijgen. Sinds eind
augustus 2017 is de Drentse
gedeputeerde Henk Brink voorzitter van de Tour de Force:
“Fietsen is een belangrijke
aanjager van onze vrijetijdseconomie, de gezondheid van mensen en verduurzaming van de
samenleving. Bovendien speelt
fietsen een steeds belangrijkere
rol in de mobiliteit.”

Kent u de Facebookpagina
van Samen richting Nul
verkeersslachtoffers! al?

V E R K E E R S Q U I Z
In welke leeftijdscategorie vallen de meeste fietsdoden?
BIJNA DRIEKWART VAN DE FIETSDODEN (73%) IS 60 JAAR EN OUDER . OOK BIJNA DE HELFT (46%)
VAN DOOR ZIEKENHUIZEN GEREGISTREERDE ERNSTIG VERKEERSGEWONDE FIETSERS HEEFT DIE LEEFTIJD.

F I E T SNIEUWS
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Regenachtig weer, harde wind en donkere dagen. Weersomstandigheden die niet echt uitnodigen om op de fiets te springen. Maar Drenthe zou Drenthe niet zijn als
er niet ook in de herfst fanatiek gefietst wordt. De provincie Drenthe vindt het om die reden belangrijk om ‘de fiets’ het hele jaar door hoog op de agenda te zetten.
Gedeputeerde Henk Brink is daarom ook landelijk zeer betrokken bij het stimuleren van fietsgebruik, als voorzitter van Tour de Force (zie kader ‘Tour de Force’).
Vandaar ook in deze Verkeerskrant fietsnieuws. Leest u mee!
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