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HEEL Leuk
Verkeersouder zijn? werk!
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Foto: Fotografie Carolien Koetsier

Tjalling de Wit is nogal
enthousiast en dat is
een understatement.
Een goede eigenschap,
die aanstekelijk
werkt. Kinderen die hij
praktijkverkeersles
geeft, nemen zijn lessen
ter harte. Ouders zijn
geneigd om dat wat hij
aan kennis overdraagt
in de praktijk toe te
passen. En andere
verkeersouders in de
provincie kunnen iets
van hem opsteken door
dit stuk te lezen.

Tjalling is vader van drie kinderen,
waarvan de oudste twee naar de
Harm Vonckschool in Berghuizen
gaan. In zijn werkzame leven is
hij verkeerskundige, in de praktijk
veelal huisvader. En toegewijd verkeersouder dus.
Tjalling hanteert de filosofie dat
je een kind niet moet zien als een
potentieel verkeersslachtoffer.
“In veel lespakketten over verkeer
worden kinderen voornamelijk
gezien als kwetsbare verkeersdeelnemertjes. Maar ze weten al heel
veel en kunnen heel goed zelf initiatief nemen in het verkeer. Ervaring
hebben ze nodig en daarom laat ik
ze in mijn lessen zoveel mogelijk
doen. In kleine groepjes zijn ze
bijna de hele les actief en daardoor
na de les vaak bekaf, maar ze leren
wel veel!”
Auto te water
“Ook bereik je de ouders heel erg
goed via de kinderen. Zo heb ik

de les ‘auto te water’ bedacht. Ik
gebruik mijn eigen auto ervoor.
Nee, die gaat niet het water in; hij
staat gewoon op het gras. Maar
we spelen wel dat ‘ie het water in
rijdt. ‘Help, te water, wat doen we?’
roep ik naast de auto. ‘Wachten
tot het water in de auto stijgt en
dan pas de deur open’, krijg ik nog
vaak als antwoord. Gevaarlijk, want
moderne auto´s drijven heel goed
en kunnen dan dus kantelen…
Nee: lampen aan want dan kunnen hulpverleners de auto vinden,
ramen open of intikken en op de
auto! Om de beurt klimmen ze dan
razendsnel op het dak en dat
vinden ze prachtig; die les vergeten
ze nooit weer!”
Beloning gewonnen
”De school ontving dit voorjaar nog
een leuke beloning voor deze les.
We hebben de verkeersles ingebracht voor een wedstrijd die was
uitgeroepen in Zebra, de nieuws-

brief voor verkeersveiligheid op
scholen. We wonnen net niet de
hoofdprijs maar kregen namens
het VVBD van de provincie wel een
mooi verkeersspel, waarvoor nog
bedankt!”
Naar de grote school
Verkeersonderwijs gaat continu
door. Het blijven kinderen, ook
als ze met 13 jaar naar de grote
school gaan. ‘Van 8 naar 1’ is een
verkeersproject dat 8e-groepers
begeleidt bij de dagelijkse rit naar
klas 1 van de grote school. Ineens
zullen ze een grotere afstand
moeten overbruggen, zelfstandig
en vaak in een groep. Tjalling: “Ik
vraag ze de route te verkennen met
Google Maps en Streetview en aan
te geven welke punten volgens
hen gevaarlijk zijn. Die route gaan
we fietsen. Ze moeten wel een tas
met boeken meenemen, want dat
zal straks ook moeten. Grappig:
ze komen dan met de hipste tas-

sen aan, die onmogelijk mee te
zeulen zijn op de fiets; weer wat
geleerd! De eerste keer dat ik met
een groep de route heb gefietst,
heb ik wat hartaanvallen moeten
overleven. Maar ik had bijna alles
gefilmd, dus achteraf kon ik de
boefjes zelf ook laten schrikken van
hun fietsgedrag. De anderen konden hier hartelijk om lachen, en…
wéér wat geleerd!”
Enthousiasmeer!
Tjalling raadt directeuren én ouders
aan gewoon enthousiast aan verkeerseducatie te doen. Het doel
is zonder meer goed: verkeersveiligheid voor je eigen kinderen.
Tjalling: “Het is heel stimulerend
als je positieve reacties krijgt en
resultaten ziet. Dat krijg je door zelf
te enthousiasmeren en vooral te
dóen. Dat kan al met heel eenvoudige middelen.” Tjalling is uiteraard
bereikbaar voor uw vragen via
t.j.dewit@wxs.nl.

De verkeersveiligheidscampagnes
In de bebouwde kom weet je
nooit wat je tegenkomt
Achter het stuur zijn we met onze
gedachten vaak bij andere dingen
dan autorijden. Daardoor letten we
niet altijd op de snelheid. Zeker
in de bebouwde kom is dat niet
zonder risico, want daar heb je te
maken met ingewikkelde en vaak
onverwachte verkeerssituaties. En
vooral met kwetsbare weggebruikers als spelende kinderen, fietsende pubers en ouderen. Let op
je snelheid en hou je aan de limiet
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Mooi weer, motorweer! Motorrijden geeft een heerlijk
vrij gevoel. Over kleine weggetjes toeren, in de file tussen
de rijen door schuifelen, parkeerplekken zijn gemakke
lijker te vinden, de wind door je haren – weliswaar
onder de helm, maar toch. Die vrijheid heeft ook een
prijs: op een motor ben je minder beschermd dan in een
auto. Daarom moet je als motorrijder extra alert zijn.
Maar ook als medeweggebruiker is het handig te weten
hoe motoren zich gedragen in het verkeer. Het voorjaar
komt er weer aan, de motorrijders dus ook.
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‘Maar zoals altied kom an dat
gejakker een end, deur ‘n zatte
kerel die de snelheid van een
motor niet kent’… Bertus en Tinus
werd het fataal. Als medeweggebruiker is het goed als je rekening
houdt met de eigenschappen van
een motor. Een ervan is dat ze nu
eenmaal vaak sneller optrekken
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in de bebouwde kom: 30 en 50 km
per uur. De campagne van Postbus
51 loopt ook dit voorjaar weer. Kijk
voor interessante informatie en een
leerzaam spel op nederlandveilig.nl.
TT 2012
Motorliefhebbers zorgen dat hun
motor in orde is en de kinderen een
paar dagen bij opa en oma logeren:
zo bereiden ze zich voor op de TT.
De politie bereidt zich voor door
Bob-campagnemateriaal klaar te
leggen en BOB-teams samen te

stellen. Die gaan, net als de bezoekers, genieten van een paar dagen
feest bij de TT. Maar met een boodschap. Het team is gewapend met
een blaastester, BOB-folder en wat
geinige gadgets. Er zal gewezen
worden op het feit dat je na een
avondje stevig drinken de volgende
ochtend nog steeds alcohol in je
bloed hebt. Dat wordt dus lang uitslapen in het tentje, of niet drinken.
Je hebt een keuze!

Campagnekalender
• Tot eind juni:
VVN-teams duiken links en
rechts op en geven voor
lichting over fietsverlichting
en gebruik van gordels
(vvn.nl)
• Tot half juni:
Thema: snelheidslimiet 30 en
50 km in de bebouwde kom
(nederlandveilig.nl)
• De hele zomer:
Rij voorbereid; da’s wel zo
veilig! (rijvoorbereid.nl)

Veel mensen gaan op vakantie met
de motor en doen de RMT als voorbereiding daarop. Ook handig!”

rijden, zeker van je zaak, én met
plezier, dan is de RMT ideaal.”

na bijvoorbeeld een rotonde dan
auto’s. Dus komt er een motor aan,
zet dan de auto er niet snel nog
even voor. In een file let je extra op
motoren die tussen de rijen rijden;
wissel niet zomaar van rijbaan. En
wist je dat je bij een motor net zo
goed afstand moet houden als bij
een auto?
Voor motorrijders:
rijvaardigheid trainen
Behalve leerzaam is het ook heel
leuk: een motorvaardigheidstraining. Met de eigen motor een dag
stevig uitgedaagd worden. Een
ideale mogelijkheid om daar samen
met een clubje vrienden, of alleen
natuurlijk, aan mee te doen. De
aanbieders van de regionale motorvaardigheidstraining (RMT) en de
data staan in het kader; geef je op!
Een van de aanbieders van de RMT
is Verkeerseducatie Koops. Lambert
Koops: “Er komen zelfs mensen
terug, die willen nog een keer, zo
leuk is het. Het is behalve leerzaam
ook een dagje uit, lekker bezig zijn
met je hobby: de motor. Koffie,
lunch, alles zit erop en eraan.

eop verzek

Korting
ring
j
verzekerd bi
Is je motor
n
da
,
n
ge
in
er
KNMV Verzek
n
et volgen va
krijg je na h
g
ee jaar lan
de cursus tw
korting op
tien procent
n
Vraag bij ee
de premie.
taa
ekeringsm
andere verz
g.
een kortin
schappij om

Lambert vervolgt: “’s Ochtends
wordt getest hoe goed je de motor
onder controle hebt. Ook kijken we
hoe jij kijkt. En als je zaken goed
ziet, moet je ook kunnen remmen
en uitwijken; dat gaan we oefenen.
In de middag word je goed in de
gaten gehouden tijdens een rit op
de openbare weg. Je wordt attent
gemaakt op ingesleten gedrag.
Ongevalvermijdend rijden loopt
als een rode draad door de dag,
oftewel: niet overdreven voorzichtig rijden, maar bewust zijn van
risicovolle situaties en daarop anticiperen. Dus als je graag veilig wilt

Data Regionale
Motorvaardigheidstrainingen
DIBO – Emmen:
8 juni (dibo-emmen.nl)
Koops – Assen:
11, 18 en 25 mei, 1, 8, 15
en 22 juni (koopsvec.nl)
Kreeft – Hoogeveen:
zie kreeftopleidingen.nl >
opleidingen > rijopleidingen

‘Ik ben de BOB vanavond.

En jij, pa?’
Foto: Ina Kootstra

‘Veilig door ’t Veen’ is
een succes. Jong en oud
in Witteveen wordt
meer en meer bewust
van verkeersveiligheid.
Op allerlei manieren
vliegen de dorpelingen
het thema aan: met
een cursus, een kunst
route, een modeshow
en een toneelstuk over
alcohol in het verkeer.
De jongeren van
jeugdsoos Enjoy zijn de
initiatiefnemers van
het project, ouderen,
verenigingen, gemeente
en diverse organisaties
als Stichting Welzijn
Midden-Drenthe doen
enthousiast mee.

Op 17 februari was er een avond
voor de dorpsbewoners over alcohol
en verkeer. Dit was een geslaagde
bijeenkomst. Niet alleen de avond
zelf was een succes, maar ook het
feit dat het bewustzijn bij de jongeren weer verder is gegroeid en dat
verenigingen als de gymnastiek- en
volleybalvereniging en de voetbalclub eraan meewerkten.
Dronkenmanspraat
Ondanks de zware kost werd het
een luchtige avond met een
interactief theater waarbij twee
acteurs enigszins beschonken een
discussie aangingen: de auto in
of niet. Dronkenmanspraat versus
gezond verstand, het dilemma dat
in menig hoofd rondspookt op het
moment dat de beslissing wordt
genomen om dat biertje te nemen
of voor de cola te gaan.

Jong en oud in de fout
Een paar jaar geleden zijn jongeren
uit het dorp betrokken geraakt bij
twee ongelukken. De plaatselijke
jeugdsoos Enjoy zocht toen naar
een passende manier om gedrag in
het verkeer in het dorp bespreekbaar te maken. Niet alleen voor
de jeugd, maar voor jong en oud.
Jongeren vormen een kwetsbare
doelgroep, kinderen die nog moeten leren omgaan met het verkeer
in hun buurt en jongeren die voor
het eerst als bestuurder van fiets,
scooter of auto onderdeel uitmaken van het verkeer. Wat niet betekent dat ouderen niet in de fout
gaan. Roel Seele, voorzitter van de
voetbalvereniging, signaleert dat
het niet altijd van zelfsprekend is
dat volwassenen het goede voorbeeld geven. De ‘derde helft’ in de
kantine is hiervan een mooi voor-

beeld. De voorzitter: “Het probleem
zit vooral in de oudere generatie,
mensen van rond de vijftig. Die
kruipen toch nog het vaakst met
alcohol op achter het stuur. De
jongeren zijn wat dat betreft meer
BOB-bewust.”
Keukentafeleffect
Het project Veilig door ’t Veen
wordt ondersteund door medewerkers van de Stichting Welzijn
Midden-Drenthe, onder wie Harry
Tijms. Hij stimuleerde jongeren
en ouderen om dit onderdeel van
Veilig door ’t Veen sámen neer
te zetten, ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheid. Harry: “Dit
is ook de rode draad binnen het
project. Deze avond en volgende
avonden worden telkens georganiseerd door twee jongeren samen
met een of twee organisaties. De

meerwaarde hiervan is dat, zoals
op deze bijeenkomst, jong én oud
aanwezig zijn. Met als gevolg dat
er thuis, aan de keukentafel, over
wordt doorgepraat. We noemen
dat het keukentafeleffect.” Een
eerste aanzet tot gedragsverandering, waardoor er richting toekomst
misschien minder drempels zijn om
elkaar op het verkeersgedrag aan
te spreken.
Harry vervolgt: “Het is te merken
dat er een verschil zit tussen jong
en oud. De BOB is bijvoorbeeld bij
jongeren veel meer ingeburgerd.
Stel je het gesprek aan de keukentafel voor, als vader naar sport gaat
en zoon gaat stappen: ‘Hé pa, ik
ben vanavond de BOB, en jij, hoe
doe jij dat als je in je eentje rijdt?’.
Daar ontstaan nuttige discussies!
Het thema ‘verkeer’ leeft in het
dorp, het blijft hangen. Dat vind ik
de meerwaarde van dit project.”
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Scan de code voor een reportage
van RTV Drenthe over de bijeen
komst op:
www.veiligbereikbaardrenthe.nl.

Trakteer uzelf op een
rijtraining Een wiel in de
zachte berm,
wat gebeurt er dan?
U rijdt auto. Dagelijks,
wekelijks; dat gaat
gewoon goed. Hoewel
dat inparkeren mis
schien toch nog wel
lastig is, maar dat weet
u van uzelf. Maar wat u
doet als u met een wiel
in de berm komt, weet u
dat? Of bent u benieuwd
hoe snel u reageert
als er een kind tussen
twee auto’s door de
straat op rent? Met de
training ‘Oppoetsen en
Bijtanken’ krijgt u een
rij-ervaring om nooit
te vergeten.

De training ‘Oppoetsen en Bijtanken’
leert u wat u – hopelijk – in de dagelijkse praktijk van het autorijden niet
meemaakt. U leert hoe verrassend
lang de remweg van uw auto is en
ervaart wat er gebeurt als u moet
uitwijken op een gladde weg.

Vaders,
niet getreurd;
deze actie wordt
rond vaderdag
herhaald!

Het programma duurt een ochtend
of een middag. Er is een theoretisch
stukje over onder meer een goede
zithouding, de reactietijd van een
bestuurder en de remweg van een
auto. Daarna ervaart u in uw eigen,
vertrouwde auto hoe de theorie in
de praktijk werkt. En dat is een
uiterst leerzame ervaring!

Zuidwest-Drenthe door Wouko
Snijder en VVN De Wolden, in
Zuidoost-Drenthe door DIBO en in
Noord-Drenthe door Advanced
Driving School.

Geef u op!
U kunt zich alleen opgeven, maar
natuurlijk ook met een groepje
bekenden, gezellig! De trainingen
worden gegeven in de regio

Op veiligbereikbaardrenthe.nl staan
de data, in overleg is ook een
andere datum mogelijk. Opgeven
kan via de site of via mail:
info@veiligbereikbaardrenthe.nl.

Foto: Foto Benting

“OV is goed alternatief voor Wmo-vervoer”

Ontdek de bus bij u in de buurt

Alternatief voor Wmo-vervoer
De bus heeft tegenwoordig een lage instap en vloer, terwijl haltes zijn
verhoogd. Dit vergemakkelijkt het instappen, juist voor mensen die slecht
ter been zijn, een rollator gebruiken of in een rolstoel zitten. Het openbaar
vervoer kan voor velen daarom een uitstekend alternatief of aanvulling
zijn voor het relatief dure Wmo-vervoer. Belangrijk voordeel van de bus is
dat ouderen langer zelfstandig mobiel blijven en niet afhankelijk zijn van
anderen voor hun vervoer. Meer ouderen in de bus verlaagt daarnaast de
kosten van Wmo-vervoer. Dus als de Wmo-ambtenaren te weten komen
welke mogelijkheden de bus hun doelgroep biedt, kunnen ze in deze tijden van bezuinigingen ook nog eens slim werken met hun beperkte middelen. In het kader van de campagne worden trainingen aangeboden aan
ouderenconsulenten en Wmo-medewerkers.
Foto: OV-bureau Groningen Drenthe

Veel ouderen en
mensen die wat slecht
ter been zijn, weten
niet dat het ‘gewone’
openbaar vervoer
ook voor hen zeer
geschikt is. Ook Wmogemeenteambtenaren
weten vaak niet wat de
bus te bieden heeft.
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Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft daarom een campagne bedacht
om beiden (eindgebruikers en intermediairs) wegwijs te maken in het
openbaar vervoer. De naam van het project luidt: ‘Ontdek de bus bij u in
de buurt’.
Onderdeel van het pas gestarte project is een bewustwordingscampagne
met informatiepakketten. Een sleutelrol in het project is weggelegd voor
speciale OV-ambassadeurs. Dit zijn vrijwilligers die zelf regelmatig met de
bus reizen en het leuk vinden om aan anderen uitleg te geven. Twijfelaars
kunnen bij hen terecht voor persoonlijk reisadvies. Als de eerste keer OV
echt te eng is, gaan ze zelfs mee op stap.

Kansen door samenwerking
“Het project laat zien dat openbaar vervoer niet op zichzelf staat,” zegt
Hans Werner, OV-adviseur bij het OV-bureau. “Het is mooi als ambtenaren
op het gebied van verkeer & vervoer hun Wmo-collega’s opzoeken, en vice
versa. In dat contact kunnen zaken snel geregeld worden. De een weet
bijvoorbeeld dat de halte bij het verzorgingstehuis een extra bankje of verlichting kan gebruiken, de ander weet hoe dit het best te regelen valt. Als
vervolgens het openbaar vervoer goed is geregeld, kunnen Wmo-medewerkers kosten besparen door mensen door te verwijzen naar de bus. De
ambtenaren van die afdelingen hebben elkaar dus nodig. Samen kunnen
zij een flinke slag maken.”

“a’k hier zo fietse en ‘t
weijt nie slim dan
giet ‘t haost vanzölf”
Drenthe werkt aan
Fietsbeleid 3.0
Sjoerd Bijleveld werkt bij de provincie;
hij wil samen met alle fietspartners
de fiets op de politieke agenda zet
ten. Sjoerd streeft naar een andere
manier van kijken naar ‘de fiets’, een
fietsbeleid 3.0. Met het Recreatieschap
Drenthe en de ANWB organiseert de
provincie op 31 mei het Drents fiets
congres. Met als gehoopte uitkomst: op
veel geestdrift en creativiteit gestoelde
ideeën over de rol van de fiets in de
provincie en het leggen van verbindin
gen tussen alle partijen.
Creatieve ideeën
Er is vorig jaar een brainstorm geweest
met deskundigen over de vraag hoe
je de fiets als vervoermiddel aantrek
kelijker kunt maken. Zonder spelregels,
alles mocht. Dus er kwamen ‘wilde’
ideeën zoals de limofiets die de kids
naar school brengt. En een supersnel
fietspad. Deze en andere ideeën zijn
gebundeld in een boekje dat bestuur
ders en beleidsmakers uitdaagt creatief
te denken.
Het boekje is na 31 mei te downloaden
op veiligbereikbaardrenthe.nl.

Foto: Henk Koops

De wereldhit Op Fietse
komt niet voor niets
uit Drenthe, fiets
provincie bij uitstek.
Al die fietsers is hart
stikke mooi: gezond
voor lijf en leden,
goed voor het milieu
en fietsers nemen
weinig ruimte in. De
provincie Drenthe en
haar verkeerspartners
hebben besloten in
2012 extra aandacht
aan de fiets te besteden
met projecten en
activiteiten gericht
op verkeersveiligheid,
maar ook op de
promotie van de fiets.

Training e-bike
Ouderen kunnen met de moderne
e-bikes langer aan het verkeer
deelnemen. Maar zo’n fiets besturen
vraagt eigenlijk meer van de fietser
dan een gewone fiets. Daarom zijn
ouderen met e-bikes relatief vaak
betrokken bij ongevallen. Vlak voordat deze krant verscheen, was er in
Coevorden een training speciaal voor
e-bikers. Hoe dat ging, leest u in de
volgende krant terug.
Op 22 mei is in Vries in de gemeente Tynaarlo een nieuwe e-biketraining en op 12 juni in Zuidwolde in
de gemeente De Wolden.
Fiets4Safe
Fiets4Safe richt zich op veiliger
fietsgedrag van middelbare schooljeugd tot 15 jaar. Op die leeftijd
gebeuren veel ongelukken, die
voorkomen kunnen worden. Niet
door te zeggen: ‘Steek je hand
uit!’, en ‘Doe die telefoon weg!’.
Als ouder weet je: dat werkt niet.
Wat wel werkt, is aan jongeren
een spiegel voorhouden. Fiets4Safe
werkt op scholen met filmpjes
waarin jongeren zelf zien hoe
(slim) ze bezig zijn. De brugklassen
van het Gomarus College in Assen
hebben op 30 maart de succesvolle
première meegemaakt.

Vriendelijk Verkeer
Vriendelijk Verkeer is een campagne die het belang van (positief)
contact tussen weggebruikers benadrukt. Het opgestoken vingertje is –
helaas – een bekend communicatiemiddel, maar minstens zo bekend
– gelukkig – is de opgestoken hand,
als dankgebaar. Vriendelijk Verkeer
gaat over kijken, gebaren maken,
laten zien wat je van plan bent en
elkaar de ruimte en de tijd geven.
Zie vriendelijkverkeer.nl.
Fietsdocent
Verkeersouders en docenten
van basisscholen opgelet: de
Fietsersbond heeft fietsdocenten
in de aanbieding. Voor een leuke
maar natuurlijk ook leerzame praktijkles op uw basisschool draaien
ze hun hand niet om. Enthousiast
en goed weten ze kinderen te
boeien op een onderwerp wat voor
die leeftijd één groot avontuur is:
deelnemen aan het verkeer. Neem
contact op via fietsersbond.nl.
Fietsmarkten
De Natuur en Milieufederatie
Drenthe organiseert vier fietsmarkten/proeftuinen verspreid in
Drenthe. Bij elke proeftuin staat
een hightech, innovatief voertuig

of idee in de schijnwerpers. Verder
zijn er duurzamere vervoersmiddelen zoals verschillende typen fietsen (ligfiets, elektrische (bak)fiets,
vouwfiets), elektrische scooters,
deelauto’s en de boodschappen
wagen. Het Nieuwe Rijden en Band
op Spanning krijgen ook een plekje.
Contact?! Onderwijsadviesbureau
organiseert een aantal fietspar
coursen voor basisschoolkinderen
van groep 5/6.
Fietsbelevingsonderzoeken
De ANWB gaat voor een aantal
fietsroutes in Drenthe zogenaamde
fietsbelevingsonderzoeken houden.
Hoe beleeft een fietser de route
die hij aflegt? De onderzoeken
moeten informatie opleveren over
de kwaliteit van de fietspaden, de
verkeersveiligheid, de rustplekken
en de bewegwijzering.
Fietsagenda
Veel meer organisaties willen
meedoen en in 2012 extra aandacht aan de fiets besteden. Op
het moment van schrijven zijn nog
niet alle initiatieven bekend. Op de
website veiligbereikbaardrenthe.nl
kunt u meer informatie vinden over
alle activiteiten.

Harry Elzer heeft als ex-politieagent
nare ervaringen

Provincie
goed op weg

Foto: Veenpark

De provincie is
verantwoordelijk
voor het beheer
en onderhoud van
het hoofdwegennet
en vaarwegennet
in Drenthe. Grote
infraprojecten
waar de provincie
nu aan werkt, zijn
de reconstructie
van de N34 tussen
De Punt en Coevorden
en de aanleg van
een recreatieve vaar
verbinding tussen
Erica en Ter Apel.

Sinds 2007 is de vroegere rijksweg N34, de weg tussen Coevorden en
De Punt, in eigendom, beheer en onderhoud bij de provincie Drenthe.
Sindsdien is er al heel veel gebeurd. Projectleider Hans Waalkens van de
provincie Drenthe: “De N34 is een autoweg gebleven en is straks ook
helemaal ingericht volgens de eisen die voor zo’n weg gelden. De weg is
verbreed en voorzien van nieuwe belijning en een groene middenstreep.
De kruisingen bij Gieten, Gasselte, Borger en Drouwen zijn ongelijkvloers
gemaakt. Daarnaast hebben we fietstunnels aangelegd bij Annen en Gieten,
een fietsbrug in Borger en busstations langs de N34 in Borger en Gieten.
Afgelopen najaar was de tunnel bij Ees klaar. Eind mei moet ook de opbouw
van het busstation Gieten klaar zijn.”

“Dat wil ik
voorkomen…”

Het versterken van het OV is een belangrijke doelstelling bij de verbetering
van de N34. De busstations in Borger en Gieten zijn volgens Hans onderdeel
van een succesverhaal: “Het aantal reizigers tussen Emmen en Groningen
is in de periode 2006-2010 spectaculair gegroeid: met 70 procent tot bijna
1,4 miljoen. Dat komt door wijzigingen in de dienstregeling, infrastructurele
verbeteringen in Borger en Gieten en aan de N34 en de hieraan gekoppelde
marketingcampagne. De busstations zijn heel bijzonder vormgegeven en ze bieden de reizigers veel
comfort. Niet alleen door de inrichting, maar ook door een dynamisch reisinformatiesysteem op de haltes.”
Aanpak onveilige kruisingen
“We hopen met een jaar of drie helemaal klaar te zijn”, blikt Hans vooruit. “Tot die tijd staat er nog wel
wat te gebeuren. Bij Exloo komt een ongelijkvloerse kruising; in goed overleg met de bewoners hebben
we hiervoor een voorkeursvariant uitgewerkt. De huidige oversteken in de N34 en de kruising bij Ees
komen dan te vervallen. Daarmee hopen we in het voorjaar van 2013 te beginnen.” Bij Coevorden is de
provincie Drenthe met Overijssel en de gemeenten Coevorden en Hardenberg in overleg over de aanpak
van de onveilige oversteek bij Het Klooster. Ook de bestaande gelijkvloerse kruisingen bij Emmen-Noord
en Odoorn worden, indien mogelijk, gecombineerd aangepakt.
Nieuwe vaarroute: Veenvaart
Wellicht minder bekend bij de meeste Drenten, maar evenzeer omvangrijk is het project ‘Herstel vaarverbinding Erica-Ter Apel’. De nieuwe vaarroute maakt de Drentse en Groninger veenkoloniën toegankelijk voor vaartoeristen uit alle windstreken. Ook een ‘rondje Drenthe’ varen is straks mogelijk. En dat
niet alleen: de nieuwe vaarroute verbindt Groningen, Zuidoost-Drenthe en Duitsland met het Friese
Merengebied, Overijssel en Twente en is daardoor internationaal van groot belang. Het eerste
gedeelte, tussen Ter Apel en het Veenpark, is al bevaarbaar; het laatste gedeelte is
klaar in juni 2013.
Kanaal met een verhaal
Wat de Veenvaart bijzonder maakt, is dat je vanaf de boot én op de wal kunt zien hoe
het landschap, de natuur en de cultuur zich door de eeuwen heen heeft gevormd. Van
de ijstijd tot nu. Een kanaal met een verhaal. De nieuwe vaarroute voert door één van
de weinige in Nederland overgebleven stukjes hoogveen; hier ziet u hoe een groot deel
van Nederland eruit zag voordat het afgraven van turf begon. Bovendien kunt u straks
per boot de Hondsrug doorkruisen, tot nu toe een belangrijke barrière voor de scheepvaart tussen Zuidoost-Drenthe en Duitsland. Om dit mogelijk te maken zijn onder andere
twee bijzondere sluizen gebouwd.
De verwachting is dat de nieuwe vaarverbinding een belangrijke impuls geeft aan de
ontwikkeling van toerisme en recreatie in Zuidoost-Drenthe. Langs de vaarroute zijn
diverse nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd die aansluiten op bestaande knooppunten. Zo wordt de vaartoerist uitgenodigd uit de boot te komen om wandelend of
fietsend Zuidoost-Drenthe te ontdekken. En u kunt als inwoner van Drenthe straks een
heerlijk tochtje langs Drents water maken, eventueel afgewisseld met een kanotochtje
over de historische veenvaart!
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Veenvaart?
Meld u dan aan op www.veenvaart.nl.

Harry Elzer is sinds 1967 (!) als vrijwilliger verbonden
aan Veilig Verkeer Nederland, nu als VVN-secretaris
van de afdeling gemeente Coevorden. De ex-politieagent
is doordrongen van de gevaren op de weg, en helemaal
waar het kinderen betreft. Hij weet daarom dat je hen
niet genoeg kunt vertellen en doordringen van alle
facetten van het verkeer. Harry: “Ik heb in mijn
werkzame leven als agent wel eens bij ouders moeten
aanbellen met een intens droevig bericht. Dat wil je niet,
dat wil ik zoveel mogelijk voorkomen.” Daarom geeft
hij lessen op scholen; al jaren over de gevaren van de
dode hoek en sinds een jaar over landbouwverkeer.
Leerlingen krijgen in groep 7 of 8 les in het kader van het Dode
Hoek Project. Dit krijgen ze alweer voor het zevende jaar op rij
van Harry en twee andere vrijwilligers: de plaatselijk VVN-voorzitter en een gepensioneerde vrachtwagenchauffeur. De theorieles
is opgebouwd uit lesmateriaal van VNN en eigen inbreng. Harry:
“Wij hebben het meer toegespitst op de lokale situatie, het lesmateriaal is iets te stedelijk. We pakken het landbouwverkeer
ook mee. We proberen de les niet te lang te maken, en met
grote spiegels die we bij ons hebben, ook aantrekkelijk. Maar de
praktijkles een paar weken later is natuurlijk veel spectaculairder.
Dan komt een grote vrachtauto van DIBO waar ze in groepjes
van vijf omheen lopen, in zitten en een ritje mee maken. Twee
fietsende ouders zwermen ‘met gevaar voor eigen leven’ om de
vrachtauto heen, zodat de leerlingen goed kunnen zien wat die
dode hoek nou precies is.”

Vacature:
nieuwe secretaris
gezocht
Altijd, maar nu helemaal,
kan de VVN Coevorden hulp
gebruiken van vrijwilligers.
De secretaris zou na 35 jaar
wel graag een stapje terug
willen doen, maar het werk
moet wel gebeuren. Daarom
doet hij via deze krant een
oproep. Wilt u een bijdrage
leveren aan de verkeersveiligheid van Coevorden en
omgeving? Zit ‘regelen’ in uw
bloed, en gaat u graag met
mensen om? Bel dan Harry
Elzer: (0591) 38 15 81.

Grote bakbeesten
Harry: “Vorig jaar hebben we op de Stidalschool in
Dalerveen een aparte les gegeven over de gevaren
van landbouwverkeer. Grote trekkers met mestwagens of brede machinerie op smalle weggetjes vormen een gevaar.” Speciaal voor bestuurders van die
voertuigen ontwikkelde VVB Drenthe eind vorig jaar
een training waarin ze leren veilig aan het verkeer
deel te nemen. In de vorige krant stond hierover een
artikel. Harry vervolgt: “Maar ook medeweggebruikers worden gewezen op de manier waarop ze het
best met die grote bakbeesten om kunnen gaan. Een
agrariër uit Dalerveen kwam met zijn trekker naar
school en de kinderen hebben zo ervaren wat een
chauffeur daarin ziet, zo hoog op de bok. En vooral:
wat hij niet ziet!”

Kijktip Zoek op: Kinderen krijgen les
over gevaren landbouwverkeer.

Foto: VVN
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De politie
controleert

niet voor niets
Foppe Koen is de secretaris
van het Verkeers- en
Vervoersberaad Drenthe,
dat zich bezighoudt met het
veiliger maken van het
Drentse verkeer. Een van de
middelen om dat te
bereiken, is de inzet van
politiecontroles. Foppe
legt uit dat die controles
niet lukraak gebeuren. “Er
wordt vaak geroepen dat
de politie controleert om
de kas te spekken, maar
dat is absoluut niet het
geval. We kunnen heel goed
uitleggen waarom we de
controles op een bepaalde
plek inzetten, dat is altijd
vanuit het oogpunt van
verkeersveiligheid.”
Foto’s: Politie Drenthe
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Foppe: “Van de provinciale wegen
hebben we veel informatie over
hoe veel auto’s er rijden, hoe hard
ze rijden, op welke tijdstippen het
er het drukst is, enzovoort. Sinds
kort verzamelen we ook informatie
van de provinciale wegen binnen de bebouwde kom. Van de
overige (gemeentelijke) wegen
zouden we ook graag meer informatie willen, zodat we ook daar
kunnen onderzoeken of klachten
van weggebruikers terecht zijn of
waarom situaties onveilig zijn. Al
die informatie vertelt ons veel over
de redenen waarom een verkeers
situatie (on)veilig is. Op basis

daarvan kunnen we maatregelen
nemen om een gevaarlijke situatie veiliger te maken. Die aanpak
noemen we informatiegestuurd
verkeerstoezicht. Het doel: minder
verkeersslachtoffers.”
Drie pijlers
Controleren is één van drie pijlers
van het VVBD om het verkeer veiliger te maken. De andere twee
zijn de inrichting van de weg en
educatie, oftewel aan de weggebruiker leren hoe die veilig aan
het verkeer kan deelnemen. Foppe:
“Als op basis van verzamelde informatie blijkt dat er op een bepaald

wegvak veel ongelukken gebeuren
met te hoge snelheid als oorzaak,
dan gaan we daar niet meteen controleren. Eerst kijken we als wegbeheerder samen met de politie
hoe de weg er uitziet. Hoe breed
is de weg, welke strepen liggen er,
welke borden staan op dat wegvak? Als daar zaken onduidelijk zijn
voor de weggebruiker, dan moet
dat eerst aangepast worden. Via de
krant en bijvoorbeeld borden langs
de weg tijdens de werkzaamheden
vertellen we dat we aan de weg
werken en leggen we uit wat weggebruikers zelf kunnen doen om de
verkeersveiligheid te verbeteren.”

Bewust maken
In Drenthe vinden de laatste tijd
op een aantal wegvakken extra
controles plaats, omdat daar in verhouding veel ongelukken gebeuren
die zijn veroorzaakt door te hard
rijden. Dat geldt bijvoorbeeld voor
de N375 tussen Pesse en Meppel.
De kruisingen zijn nu veiliger
ingericht, maar daartussen wordt
nog hard gereden, met ongelukken als gevolg. Ook de N371 langs
de Drentse Hoofdvaart blijft een
hoofdbreker. Foppe: “Als de politie
mensen staande houdt, dan krijgen
ze een folder over dat bepaalde
wegvak waarin wordt uitgelegd

waarom er wordt gecontroleerd.
Bijna altijd is er dan begrip; weer
een weggebruiker die zich bewust
is geworden van zijn of haar
rijgedrag!”
Het werkt!
Foppe besluit: “Dat deze aanpak van
informatiegestuurd verkeerstoezicht
werkt, bewijst het feit dat het aantal wegvakken waarop extra wordt
gecontroleerd in de afgelopen
drie jaar van 17 is gedaald naar
10. Dus minder wegvakken met
verkeersslachtoffers in combinatie
met te hoge rijsnelheid!”

Veel enthousiasme bij scholen voor verkeersveiligheidslabel
“Waar slaat dat nou
op!?!”, riep Seef ver
baasd uit, enkele
minuten nadat Marja
Derksen haar intro
ductiespeech had in
gezet. Ze las een saai
en ingewikkeld verhaal
voor, terwijl op het
scherm allerlei wille
keurige kranten
berichtjes werden
geprojecteerd. Het
werd de zaal zo duide
lijk dat je, net als in
het verkeer, je maar op
één ding tegelijk kunt
focussen, en dat met
aandacht moet doen.

Die zaal zat vol met vertegenwoordigers van vijftien scholen.
Ze waren op 7 maart aanwezig bij
een Onderwijsmiddag van Veilig
Bereikbaar Drenthe over het Drents
Verkeersveiligheidslabel (DVL). En
ze kwamen enthousiast weer terug,
vol met indrukken, informatie en
campagnemateriaal. Karin Pasjes,
regiocoördinator: “In de weken erna
hebben we er achteraan gebeld
of ze daadwerkelijk gingen deelnemen aan het DVL; een paar ja’s
heb ik al binnen. Mooi zo!” Het DVL
is een belangrijk programma van
provincie en gemeenten, bedoeld
om scholen te ondersteunen bij hun
eigen verkeerseducatie.

Leuke lespakketten te over
Karin vervolgt: “Marja heeft ook
nog een serieus verhaal verteld,
waar men wel de aandacht bij kon
houden. Ze benadrukte nog eens
het belang van verkeerseducatie,
en de manier om dat onderwijs te
geven. Iedere groep, iedere leeftijd
heeft een andere aanpak nodig, en
er zijn lespaketten te over. Vroeger
was de verkeersles maar een saaie
bedoening, klassikaal, met een boek
met plaatjes en als je geluk had
dia’s. Dat blijft niet hangen, zie die
speech. De lespakketten zijn leuk én
leerzaam. De kinderen zijn veel zelf
bezig, zelf aan het uitvinden hoe het
zit en worden op die manier bewust
van de gevaren van het verkeer.”

Theaterspel als
educatiemiddel
De daad werd bij het woord
gevoegd: er werd een heus Ikhou-van-verkeerspel gespeeld, in
de trant van Ik-hou-van-Holland.
Met Seef als Linda de Mol en echte
assistentes die ervoor zorgden dat
iedereen volop meedeed. Leuk én
leerzaam. Daarna kwamen twee
projecten aan bod: Kiss&Ride voor
groep 5/6 en Ik zie ik zie wat jij
niet zag voor groep 7/8/1. En twee
theaterspelen werden getoond;
theater is een oud maar zeer goed
educatiemiddel. Veel enthousiasme
hierover in de zaal, ook omdat hier
voor de school weinig werk in zit.

Stof blijft beter hangen
Karin besluit: “Het is een misverstand dat de lessen die wij aanbieden meer werk met zich meebrengen. Het is alleen ánders, een
andere insteek. De kinderen zijn
meer praktisch bezig. Dat vinden ze
leuker, en de stof blijft beter hangen. Bovendien is het voor de leraren leuker. Een win-winsituatie!”

Colofon – Verkeerskrant VVB Drenthe Deze Verkeerskrant verschijnt twee keer per jaar en is een uitgave van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe. Postbus 122, 9400 AC Assen Telefoon: (0592) 36 55 13
E-mail: info@vvbd.nl Internet: www.veiligbereikbaardrenthe.nl of www.provincie.drenthe.nl/vvbd Uitgave: mei 2012 Oplage: 207.000 stuks Eindredactie: Provincie Drenthe, i.s.m. Senza Communicatie Interviews: Senza Communicatie
Foto’s: Provincie Drenthe, tenzij anders vermeld Vormgeving: Studio Rob Pentinga, Haren Drukwerk: Thijsen Media Group, Emmen

