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Geachte lezer,
Verkeer is mensenwerk.
Mensen zijn elke dag met
de auto, fiets, bus, trein of te
voet onderweg. Soms zijn we
goedgemutst, soms slechtge
humeurd. En voor veel mensen
is autorijden of fietsen een
automatisme, waardoor ze ook
andere dingen achter het stuur
gaan doen. Ze sms’en, bellen of
denken na over de boodschap
pen voor die avond. Dat heeft
allemaal invloed op hoe we ons
in het verkeer gedragen. Hoe
goed we opletten en hoe we
reageren op andere verkeers
deelnemers. Stop je met een
glimlach om iemand op een
zebra voorrang te geven? Of rij
je door omdat je aan andere
dingen dacht en die persoon
net te laat zag staan? Goed
opletten én vriendelijkheid in
het verkeer maken het voor
iedereen een stuk prettiger om
over straat te gaan. En vooral:
een stuk veiliger. Want 90 pro
cent van alle verkeersongeval
len wordt veroorzaakt door een
menselijke fout.

V e r k e e r s k r a n t D r e n t h e
rijvaardigheidstraining
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WEG MET EEN
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SCOOTER
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Begeleid rijden onder invloed
van

zes glazen alcohol

Het VVBD investeert veel in
voorlichting aan weggebruikers
en gedragsbeïnvloeding. Door
mensen te informeren over de
risico’s van onveilig wegge
drag (te hard rijden, door rood
rijden) willen we ze bewust
maken van hun eigen rol en
verantwoordelijkheid in het
verkeer. En niet alleen voor hun
eigen veiligheid, maar ook voor
die van anderen! We vragen
extra aandacht voor kwetsbare
verkeersdeelnemers als fietsers,
jongeren en ouderen. Verkeer
is mensenwerk. Veilig verkeer
dus ook.
Henk Brink
Gedeputeerde Verkeer en
Vervoer Provincie Drenthe
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Zelf beleven hoe alco
hol je rijvaardigheid
beïnvloedt. Die kans
krijgen Drentse jon
geren in de cursus
‘Alcoholvrij op weg’,
een succesvol project
dat de afgelopen zes
tien jaar is uitgevoerd
door Verslavingszorg
Noord Nederland
(VNN), in opdracht van
het VVBD. Het komende
jaar breidt VNN de
aandacht voor dit
onderwerp uit met een
gratis schoolmodule
en ondersteuning van
het rijvaardigheids
programma Trials.

“De grote kracht van Alcoholvrij
op weg is de eigen beleving van
jongeren”, benadrukt Hadewig
Bijsterveld van VNN. “Ze ervaren
dat hun rijvaardigheid onder invloed
van alcohol sterk achteruit gaat. Dat
doen ze door onder begeleiding op
een circuit één keer nuchter en één
keer onder invloed een rijproef uit
te voeren. Bij de tweede rijproef rij
den ze te hard of juist te langzaam,
zien een rood verkeerslicht over het
hoofd en hebben grote problemen
met achteruit inparkeren. Zelf vin
den de jongeren dat ze dan eigen
lijk nog best goed rijden. Pas bij de
evaluatie krijgen ze in de gaten dat
dat niet zo was.”
Gratis schoolmodule
Volgend jaar besteedt VNN, op
verzoek van het VVBD, in Drenthe
extra aandacht aan voorlichting

over rijden onder invloed. “Dat
gebeurt op twee manieren”,
vertelt Bijsterveld. “Ten eerste
bieden we onze speciale school
module volgend jaar gratis aan.
De module is een digitaal les
programma over rijden onder
invloed. Het is bedoeld voor klas
3 van het voortgezet onderwijs en
is eventueel geschikt voor klas 4.
Het programma is ontwikkeld door
kennisinstituut Trimbos. Aanmelden
loopt via ons, wij geven de scholen
vervolgens inlogcodes voor het
programma en een instructie.” Door
extra subsidie van het VVBD kan
VNN de module in 2013 gratis aan
bieden. Scholen worden hierover
nog geïnformeerd.
Extra onderdeel van Trials
Daarnaast ondersteunt VNN vanaf
dit najaar Trials (zie pagina 2) om

dit onderwerp onder de aandacht
te brengen tijdens de Trials rij
vaardigheidstraining. “Vanaf dit
najaar trainen we Trials-instruc
teurs in Drenthe in gesprekken
met jongeren over rijden onder
invloed. Hoe ga je het gesprek
aan en hoe zorg je er bijvoorbeeld
voor dat er niet alleen sterke ver
halen op tafel komen? Met deze
kennis kunnen de instructeurs
voortaan op de Trials-dag in een
apart onderdeel expliciet aandacht
besteden aan dit onderwerp.”
Om het geleerde ook goed in de
praktijk te kunnen brengen, loopt
de VNN-medewerker die de trai
ning verzorgt tijdens de eerste
Trials-dag na de training mee met
elke instructeur. “Zo kunnen we
zien hoe het in de praktijk gaat en
direct nog wat tips meegeven”,
besluit Bijsterveld.

Samen met je vrienden een
rijvaardigheidstraining volgen!
Foto: Trials

Spectaculair en tegelijk
heel leerzaam. Dat is
Trials in een notendop.
Het is een rijtraining
voor jongeren van
18 tot 28 jaar die
een rijbewijs hebben.
Trials is speciaal voor
die doelgroep ook te
volgen via Twitter,
Hyves, Facebook en
Youtube.

“Als je je rijbewijs haalt, begint
het leren rijden pas echt”, is wat
ervaren automobilisten vaak zeg
gen tegen beginnelingen. En niet
voor niets, want als je niet zo lang
je rijbewijs hebt, heb je nog wei
nig ervaring in het verkeer en met
bijzondere omstandigheden. Om
jongeren daarop voor te bereiden
heeft het Verbond van Verzekeraars
de speciale rijvaardigheidstraining
Trials opgezet. Het doel: het aantal
verkeersslachtoffers onder jongeren
terugdringen.
Oefen op het TT Circuit!
Trials wordt in zes provincies geor
ganiseerd: Drenthe, Groningen,

Friesland, Overijssel, Flevoland en
Zeeland. De Drentse training is op
het TT Circuit in Assen! Daar beleef
je tijdens een hele dag verschil
lende verkeerservaringen die je
bewustmaken van de risico’s in het
verkeer. Zo maak je een personen
autorit, rijd je zelf in een vracht
auto, maak je noodstops op droog
en glad wegdek en doe je een
bermproef en uitwijkoefeningen.
Spectaculair én leerzaam!
Iedereen tussen 18 en 28 jaar met
een rijbewijs kan meedoen. En je
wordt ingedeeld in teams van drie
personen, dus het is ook leuk om
dit samen met vrienden te doen!

Volg Trials
Hoe zo’n Trialsdag eruit ziet kan
je zien op foto’s op Hyves en
Facebook. Via YouTube zijn ook
filmpjes te bekijken van de ver
schillende onderdelen van een
Trialsdag. En Trials twittert ook, via
@trials_driving. Zo blijf je op de
hoogte van wanneer er weer een
Trialsdag wordt georganiseerd.

Meedoen?
Opgeven voor Trials kan via de
website www.trials.nl. Ouders: u
kunt uw eigen kind natuurlijk ook
opgeven voor een dagje bewust
wording! Voor deelname heb je
in ieder geval een rijbewijs nodig.
De kosten zijn 60 euro als je met
je eigen auto meedoet en anders
70 euro.

Trials 2012
Dit jaar staan de volgende vier
dagen nog gepland in Drenthe:
vrijdag 2 november, zaterdag
3 november, vrijdag 7 december en
zaterdag 8 december.

En extra voordeel: op vertoon van
het behaalde Trials-certificaat ont
vang je tot wel 150 euro korting op
je autoverzekering bij onder andere
ZLM en Univé!

De verkeersveiligheidscampagnes

2

Een beetje chauffeur laat zich
niet afleiden
Achter het stuur zijn we met onze
gedachten vaak bij andere dingen dan
autorijden.
“In de auto wordt steeds meer elek
tronische apparatuur gebruikt. Dat
heeft veel voordelen, maar ook een
keerzijde. Want uit onderzoek blijkt
dat het lastig is achter het stuur twee
dingen tegelijk te doen. Vooral gebruik
van elektronische apparatuur (zoals
telefoneren, bedienen van het naviga
tiesysteem, sms’jes versturen) leidt de
aandacht af. Je waarnemingsvermogen
wordt minder en je rijprestaties gaan

Zebratemmer

samen met kleuters
op zoek naar Seef!

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer.
Daarom is het belangrijk dat ze leren hoe ze veilig aan
het verkeer kunnen deelnemen. In Drenthe kunnen
scholen hiervoor verschillende verkeerseducatieprojecten
inzetten dankzij het project Drents Verkeersveiligheidslabel.
Dit label is een soort keurmerk voor een school: het toont
aan dat de school zich inzet voor verkeersveiligheid. Een van
de projecten die scholen straks met dat label gratis kunnen
aanvragen is de voorstelling ‘Paolo de Zebratemmer’.

achteruit. Gevolg: grotere kans op
een ongeluk.
Wil je écht geconcentreerd rijden,
bedien dan geen elektronische
apparaten tijdens het rijden. Of
in ieder geval zo kort en beperkt
mogelijk. En als je belt, doe het
dan sowieso handsfree. Een beetje
chauffeur neemt zijn verantwoor
delijkheid, houdt zijn aandacht bij
de weg en laat zich niet afleiden.
Veilig thuiskomen heb je zelf in de
hand.”
(Bron: www.laatjenietafleiden.nl)

De theatervoorstelling draait om een
zoektocht door het verkeer. Samen
met de kinderen uit groep 1 en 2
gaat Paolo op zoek naar Seef de
Zebra. Seef blijkt te zijn ontsnapt uit
het circus en Paolo heeft de hulp van
de kinderen hard nodig om Seef op te
sporen. Door goed op te letten in het
verkeer volgen ze samen het spoor
naar Seef en vinden ze hem terug!
Pilotproject
De zoekactie van Paolo is een van
de pilotprojecten van Verkeers- en
Vervoersberaad Drenthe (VVBD).
Dat betekent dat het project op
een aantal locaties in Drenthe
wordt getest. Na de proefperiode
wordt het project geëvalueerd. Het
VVBD besluit dan of het project
wordt opgenomen in het bestaan

Campagnekalender
november 2012 – maart 2013
• Half oktober tot half
november:
‘Een beetje chauffeur laat zich
niet afleiden’, campagne over
afleiding achter het stuur
• Eind oktober tot en met
december:
fietsverlichtingscampagne,
campagne gericht op goede
fietsverlichting en –reflectie
• Half december tot half
maart 2013: alcohol
campagne ‘100 procent BOB,
0 procent op’

de projectenaanbod. Zo probeert
het VVBD het projectaanbod voort
durend te vernieuwen. Andere
pilotprojecten zijn bijvoorbeeld
trainingen voor bestuurders van
landbouwverkeer en e-bike
trainingen.
Aanvragen?
De voorstelling van Paolo de
Zebratemmer wordt gratis
gegeven op scholen met het
Drents Verkeersveiligheidslabel.
Scholen kunnen het project aan
vragen via het activiteitenplan
DVL voor de tweede helft van het
schooljaar 2012-2013. Meer
informatie over het project staat op
www.veiligbereikbaardrenthe.nl
onder ‘Leren en Trainen’ en dan
‘Speciale projecten’.

Pas op:

overstekend wild!
Bent u wel eens
geschrokken van een
paar ogen die oplicht
ten langs de weg als
u in de schemering
voorbij reed? Soms
willen dieren een weg
oversteken om naar
een ander leefgebied
te gaan. Overstekend
wild kan voor gevaar
lijke situaties zorgen.
Dat loopt helaas niet
altijd goed af. Om
zowel mens als dier te
beschermen, neemt de
provincie verschillende
maatregelen. Zoals die
vierkante reflectoren
aan kleine paaltjes in
de berm, zogeheten
‘wildspiegels’.

“In Drenthe zijn over het algemeen
weinig aanrijdingen met dieren op
de provinciale wegen”, weet Ton
Bruikman van de afdeling Wegen
en Kanalen van Provincie Drenthe
te vertellen. “Het gaat vaak om
kleine dieren die soms langs de
kant van de weg liggen, zoals
egels, dassen, konijnen en hazen.
De dieren die het meest opvallen,
zijn reeën. In de bronsttijd worden
jonge bokken uit hun territorium
verstoten en moeten ze op zoek
naar een ander leefgebied. Dat is
meestal in de maanden juni tot
en met augustus. In die periode
wordt er om de dag wel een ree
aangereden.” De dieren overleven
het meestal niet. Kantonniers,
de provinciemedewerkers die de
wegen onderhouden en dagelijks
in de bekende gele auto’s door de
provincie rijden, tellen de aange
reden dieren en ruimen ze op. Op
basis van hun tellingen bepaalt
de provincie langs welke wegen
maatregelen genomen moeten
worden om overstekend wild tegen
te gaan.

Wildspiegels en faunabuizen
“We kunnen verschillende din
gen doen om te voorkomen dat
wild over kan steken”, vervolgt
Bruikman. “Op plaatsen waar veel
reeën worden aangereden, plaat
sen we wildrasters. Dat zijn scher
men langs de weg waar de dieren
niet doorheen kunnen. De rasters
geleiden het wild naar plekken
waar dat wel kan. Zo kunnen we
kleine dieren naar faunabuizen lei
den. Dat zijn buizen onder de weg
door, waardoor kleine dieren toch
aan de andere kant van de weg
kunnen komen. Verder zetten we
wildspiegels in op plaatsen waar
veel dieren worden aangereden.
Wildspiegels zijn kleine reflectoren
die aan een bermpaaltje hangen
en vrij kunnen schommelen in de
wind. Als die door de koplampen
van een auto worden beschenen,
kaatsen ze het licht terug en daar
schrikken dieren van.” Zo probeert
de provincie te voorkomen dat die
ren oversteken en er ongelukken
gebeuren. Maar het is ook belang
rijk dat de dieren zelf overleven,

want sommige zijn een bescherm
de diersoort, zoals dassen. Voor hen
zijn faunabuizen van levensbelang.
Ecoduct Nationaal Park Dwingelderveld
Bij Spier werkt de provincie nu aan
een uiterste maatregel voor over
stekend wild. “Het ecoduct dat nu
bij Spier over de autosnelweg A28
wordt aangelegd, is een verbinding
tussen twee grote natuurgebieden
voor alle soorten wild, namelijk
het Nationaal Park Dwingelderveld
en het Terhorsterzand”, legt
Bruikman uit. “Het ecoduct zorgt zo

ook voor een koppeling met meer
oostelijk gelegen natuurgebieden.
Vooral dassen, adders, hazelwor
men, vlindersoorten en vleermui
zen zullen het ecoduct gebruiken
en later misschien ook edelherten
en wilde zwijnen. Mensen kunnen
niet via het ecoduct oversteken;
fietsers en wandelaars gaan over
een viaduct dat iets verderop over
de A28 ligt.” Het ecoduct is naar
verwachting medio 2013 klaar.
Bij Zuidwolde zijn vorig jaar al
twee ecoducten aangelegd; één
daarvan is ook als oversteek voor
mensen in gebruik.

Wat moet u doen als u een ree of ander wild
aanrijdt?
- Bel direct de politie via 0900 8844.
- Bel ook de politie als het dier niet blijft liggen.
- Probeer zo goed mogelijk de locatie door te geven.
- Wacht de komst van de politie of de faunabeheerder rustig af.
Op een veilige plek uiteraard.
Wat moet u beslist niet doen?
- Rij niet door, dat is strafbaar.
- Ga nooit achter het dier aan.
- Neem het aangereden dier nooit mee, het vervoeren van
beschermde dieren is strafbaar.
De schade is meestal op uw verzekering te verhalen als u all risk of
WA+ bent verzekerd, bij een WA-verzekering is de schade voor uzelf. De
faunabeheerder is verplicht het dode dier bij een poelier aan te bieden.
U hebt recht op een deel van de opbrengst. Dit is, als u niet verzekerd
bent, een – schamele – financiële troost.

Foto’s: Gerrit Boer

Faunabuis

Op woensdag 7 november:

Mis het niet: een compilatie van
Vanaf 26 september
zond RTV Drenthe weke
lijks het programma
Kreukelzone uit om
half zeven op woens
dagavond. Heeft u het
programma gemist?
Geen nood, de compila
tie van alle zeven afle
veringen is nog te zien
op woensdag 7 novem
ber! Ook kunt u de
afleveringen terugzien
op
www.veiligbereikbaar
drenthe.nl/Kreukelzone.

Informatief op een luchtige toon,
met een beetje humor en spektakel.
Dat is het programma Kreukelzone
dat RTV Drenthe maakte met hulp
van het Verkeers- en Vervoersberaad
Drenthe (VVBD). Een prominente rol
was weggelegd voor Politie Drenthe;
politiechef Henk Venema nam in
iedere aflevering samen met de pre
sentator een verkeersthema onder
de loep. Zo kwamen onder meer de
onderwerpen ‘te hard rijden in de
bebouwde kom’, ‘landbouwverkeer’,
veilig fietsen en ‘dode hoek’ voorbij.
Radio-fragmenten
Kreukelzone was niet alleen een
tv-programma, maar ook een spe

Wildreflector

Kreukelzone!

ciaal item in het radioprogramma
De Brink. De radio-uitzendingen zijn
ook te beluisteren via onze website
www.veiligbereikbaardrenthe.nl/
Kreukelzone.
Gedragsbeïnvloeding
Het radio-item en tv-programma
vormen een mooie aanvulling op
extra investeringen van het VVBD
in voorlichting aan verkeersdeel
nemers om zich in het verkeer
veilig(er) te gedragen. Gedrag is
volgens het VVBD de belangrijkste
factor bij verkeersveiligheid. Als
verkeersdeelnemers hun gedrag
aanpassen, kunnen veel ongelukken
worden voorkomen.
Foto: RTV Drenthe
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Bent u al voorbereid op
de winter?

De winter is in aan
tocht. Ijs- en sneeuw
pret en gevaarlijk
glibberen op de weg
liggen dicht bij elkaar.
Het is niet te voor
spellen wanneer de
winter begint. Daarom
is het belangrijk om op
tijd voorbereid te zijn.
We vroegen de ANWB
naar tips om straks
veilig op pad
te kunnen gaan.
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Hoe kun je je als automobilist
voorbereiden op de winter?
“Er zijn veel dingen die je al ruim
van tevoren kunt controleren. We
adviseren om dat in de loop van
september al te doen. In oktober
hebben we vaak al te maken met
de eerste nachtvorst. Dat kan sto
ringen aan de auto veroorzaken.
Laat bijvoorbeeld bij een garage de
accu doormeten en vervang hem
als hij niet meer in goede staat
verkeert. Vul het reservoir van de
ruitensproeier alvast met antivries.
Controleer alle verlichting. Vervang
indien nodig lampjes of laat de
garage storingen aan de verlich
ting oplossen. Controleer ook de
staat van de banden; hebben ze
nog voldoende profiel en zitten er
geen scheuren in? En denk aan de
bandenspanning. We gaan er vanuit
dat de voordelen van winterbanden
nu wel bekend zijn… En je kunt
alvast een ruitenkrabber en slotont
dooier klaarleggen.”
Welke problemen komt de
ANWB het meest tegen en hoe
zijn die te voorkomen?
“De meeste mensen hebben in
de winter startproblemen door
storingen in leidingen en pompen.
Daarnaast komen we veel kapotte

Foto’s: ANWB

accu’s tegen en moeten we vaak
mensen helpen die hun auto niet
inkomen omdat alle portieren
dichtgevroren zijn. De startproble
men en een kapotte accu zijn te
voorkomen door tijdig de accu te
laten doormeten en eventueel te
laten vervangen. Het dichtvriezen
van de portieren kun je voorkomen
door de portierrubbers in te smeren
met vaseline of siliconenspray. En
een handige tip: bewaar de slotont
dooier niet in het dashboardkastje,
maar in je jaszak! Misschien voor
de hand liggend, maar toch over
komt dit veel automobilisten. Wat
ook veel mensen vergeten, is dat je
de auto niet op de handrem moet
zetten in de winter. Een handrem
kan door vocht vastvriezen. Zet om
dit te voorkomen de auto na het
parkeren in de versnelling.”
Wat is het belangrijkste
advies ín de winter, dus als
er echt sneeuw of gladheid is?
“Het grootste misverstand over
autorijden in de winter is dat je

de motor moet aanzetten voor
dat je de ruiten gaat krabben. Wij
adviseren om dat niet te doen. De
motor warmt namelijk stationair
nauwelijks op, het is slecht voor de
motor en het milieu én je ademt
tijdens het krabben ongezonde uit
laatgassen in. Dus: eerst krabben,
dan instappen, starten en rustig
wegrijden. Wat je vooral niet moet
doen als de auto is ingesneeuwd
of als iets is bevroren, is kokend
water over de auto gooien. Door de
plotselinge hitte kunnen de ruiten
knappen. Eenmaal onderweg doe je
er goed aan je rijstijl aan te passen.
Hou afstand en anticipeer op het
overige verkeer. Hou rekening met
een langere remweg.”
Hebben automobilisten
nu andere problemen dan
vroeger?
“We zien min of meer dezelfde
storingen als vijf jaar geleden. Wel
worden de oplossingen voor som
mige problemen moeilijker naarma
te er meer elektronica in de auto

zit. Bij een auto met veel elektro
nica die niet wil starten, adviseren
we om de Wegenwacht te bellen
en niet zelf met startkabels in de
weer te gaan. Startkabels kunnen
namelijk de elektronica van de auto
beschadigen. De Wegenwacht heeft
een zogenoemde intelligente start
hulpinstallatie waarmee je de auto
veilig kunt starten.”
Krijgt de ANWB zelf ook pech
onderweg in de winter?
Zijn de medewerkers speciaal
getraind op winterse omstandigheden?
“De ANWB Wegenwacht heeft
ook wel eens zelf met pech te
maken. Het komt overigens heel
weinig voor. Medewerkers van de
Wegenwacht worden het hele jaar
door bijgeschoold om hun kennis en
vaardigheden op peil te houden.”

Kijk voor meer informatie en tips
over veilig rijden in de winter op
www.anwb.nl.

Op alle Drentse wegen zout leggen…

…valt nog niet mee

Foto’s: Gemeente Emmen

Het voorkomen of bestrijden van
gladheid op de Drentse wegen
is een taak van de Drentse weg
beheerders. De provincie is ver
antwoordelijk voor alle provinciale
wegen en de gemeenten voor de
gemeentelijke. Rijkswaterstaat

Met de komst van de winter
komt ook het gevaar van
gladde wegen en fietspaden.
Gelukkig zijn de Drentse weg
beheerders goed voorbereid.
Met een onderling goed af
gestemd strooiplan, strooi
wagens die klaar staan voor
gebruik en natuurlijk vol
doende zout en pekelwater in
opslag proberen ze voor u
Drenthe veilig en bereikbaar
te houden.
bekommert zich om de autosnel
wegen en de N33. Om preventief
te kunnen strooien en zo te voor
komen dat de weg glad wordt,
worden gegevens verzameld over
de toestand van het wegdek, de
temperatuur en de vochtigheid van

de lucht. Een meteoroloog com
bineert deze gegevens met de
weersverwachting, neerslagbeel
den en satellietfoto’s. Als blijkt
dat er kans op gladheid is, besluit
de wegbeheerder om te gaan
strooien. Bij voorkeur preventief
en vóórdat het druk wordt op de
weg, met name voor de ochtend
spits.
Strooiroutes
Rijkswaterstaat en provincie
beheren wegen en fietspaden
die van belang zijn voor het
doorgaande (fiets-)verkeer. Deze
worden allemaal gestrooid. Voor
gemeenten ligt dat anders. Zij
strooien niet alle wegen. Wel de
doorgaande wegen en fietsver
bindingen, maar meestal niet de

woonstraten. Alle wegbeheerders
stemmen hun strooiroutes op
elkaar af. U vindt de routes op de
website van uw gemeente en de
provincie.
Wat kunt u zelf doen?
De Drentse wegbeheerders doen
hun best om te voorkomen dat
de wegen glad worden. Maar het
blijft altijd oppassen. Situaties
kunnen plaatselijk erg verschillen
en er kan niet overal gelijktijdig
worden gestrooid. Dus als er
kans is op gladheid, rijd dan met
aangepaste snelheid en let extra
goed op. En vergeet de stoep
voor uw eigen huis niet, wel zo
veilig voor uzelf, de buren en de
postbode.

Extra maatregelen voor alcomobilisten

Alcoholslot

of (L)EMA?
Automobilisten die met alcohol op achter het stuur betrapt
worden, kunnen rekenen op een boete van justitie. Soms
is het alcoholpercentage zo hoog, dat het CBR een extra
maatregel oplegt. Dat kan een (Lichte) Educatieve Maatregel
Alcohol, alcoholslot of medisch onderzoek zijn. Welke
maatregel het CBR oplegt, hangt af van de ervaring van
de bestuurder en het alcoholpercentage waarmee hij of zij
wordt betrapt.

Provincie te land,
te water én in de lucht
Foto: Gerrit Boer

Veel mensen zullen de
provincie vooral ken
nen als beheerder van
(water)wegen, maar
sinds drie jaar is de
provincie ook verant
woordelijk voor de
zogeheten kleine lucht
vaart (zie kader). in
dat nieuwe werkveld
was er zelfs een pri
meur voor Drenthe
begin dit jaar! Toen
stelde de provincie
namelijk het eerste
luchthavenbesluit van
Nederland vast, voor
Luchtsportcentrum
Hoogeveen. Het nieuwe
besluit is belangrijk
voor het vliegveld én
de gemeente, die nu
dichter bij het vlieg
veld kan bouwen.

De provincies hebben er sinds 1 november 2009 een heel nieuw
werkveld bijgekregen. Sinds die datum is een nieuwe wet van
kracht die bepaalt dat de provincies verantwoordelijk zijn voor de
kleine luchtvaart. Ze nemen die rol over van het Rijk, omdat pro
vincies beter zicht hebben wat in hun regio belangrijk is rondom
luchtvaart, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en milieu.
Drie nieuwe taken
Provincie Drenthe heeft nu drie taken voor de kleine luchtvaart.
Ten eerste het maken van uitgebreide vergunningen en handha
ving daarvan. Het gaat dan om de zogeheten luchthavenbesluiten
en –regelingen: vergunningen voor blijvende lucht- en helihavens,
zoals Luchtsportcentrum Hoogeveen en Heli Holland. Ten tweede
kan de provincie ontheffingen verlenen voor eenmalige vluchten,
bijvoorbeeld het stijgen en landen van helikopters. En ten derde
benoemt ze voor ieder vliegveld waarvoor een luchthavenbesluit
is gemaakt een omgevingsoverleg, een zogeheten ‘Commissie
Regionaal Overleg’. Dat is een onafhankelijke commissie die zorgt
voor overleg tussen alle betrokkenen bij een luchthaven. Dat zijn
bijvoorbeeld de exploitant van het vliegveld, de gemeente en
omwonenden.

Kleinere geluidscontour
Bij het ingaan van de nieuwe wet is bepaald dat de provincie voor
elke luchthaven binnen vijf jaar nieuwe regels moet opstellen. In
januari 2012 heeft Drenthe voor Luchtsportcentrum Hoogeveen het eerste Luchthavenbesluit van
Nederland vastgelegd. Het nieuwe besluit betekent voor de gemeente Hoogeveen en voor het
vliegveld een verbetering. Er is namelijk een belangrijke verandering opgenomen ten opzichte
van de oude regels: de zogeheten geluidscontour van het vliegveld is verkleind. De geluidscon
tour is een denkbeeldige cirkel om het vliegveld waarbinnen niet gebouwd mag worden. De
gemeente wilde graag de cirkel verkleinen,
zodat ze de stadsbebouwing kon uitbrei
den. Doordat dat niet kon, was er wrijving
tussen de gemeente en het vliegveld en
Kleine luchtvaart in Drenthe
kwam het bestaan van het vliegveld zelfs
Onder het bevoegd gezag van Provincie Drenthe
ter discussie te staan. De contour is nu
voor de kleine luchtvaart vallen:
verkleind door het maximaal toegestane
- Luchtsportcentrum Hoogeveen
geluidsvolume te verlagen. Dit maximum
- Heli Holland in Emmer Compascuum en Van der
was destijds door het Rijk te hoog gesteld,
Most helihaven in Midden-Drenthe
waardoor het vliegveld er altijd ruim onder
- Tijdelijke of structurele luchthavens met luchtbleef.Bovendien zijn er tegenwoordig stil
sportactiviteiten: Micro Light Aeroplane (MLA-),
lere vliegtuigen. Daardoor was het nu
schermvlieg-, zweefvliegvelden, etc.
mogelijk om de geluidscontour te verklei
- Helideks bij ziekenhuizen
nen. Daarbinnen blijft er voor het vliegveld
- Incidentele heli- of recreatieve vluchten.
ruimte om de komende tien tot vijftien jaar
nog een beetje uit te breiden.
Trauma- en politievluchten vallen niet onder de
bevoegdheid van de provincie, net als de luchthaven Groningen Airport Eelde.
Bron: Beleidsnota Luchtvaart Provincie Drenthe, 2010

De website
www.veiligbereikbaardrenthe.nl
is weer vernieuwd!
Wilt u met eigen ogen zien welke projecten het VVBD in
alle regio’s in Drenthe aanbiedt? Dat kan sinds
kort op de website www.veiligbereikbaardrenthe.nl.

Ervaren automobilisten krijgen
een boete van 340 tot 700 euro
als ze tussen 0,5 en 1,3 promille
alcohol in het bloed hebben.
Deze bedragen gelden ook voor
beginnende bestuurders (mensen
die korter dan 5 jaar hun rijbe
wijs hebben), maar dan vanaf de
strengere limiet van 0,2 promille
(zie ook het artikel ‘Glaasje op’
op pagina 6). Bovendien krijgen
zij bij meer dan 0,8 promille een
onvoorwaardelijke rijontzegging
van 4 maanden opgelegd.
(L)EMA
De (L)EMA is de (Lichte)
Educatieve Maatregel Alcohol:
een verkeerscursus van 1 (LEMA)
of 3 (EMA) dagen die een over
treder verplicht moet volgen om
zijn rijbewijs terug te krijgen. De
LEMA is voor ervaren bestuurders
met een alcoholpromillage tus
sen 0,8 en 1,0. Voor beginnende
bestuurders ligt de limiet lager,
namelijk tussen 0,5 en 0,8 pro
mille. De EMA is voor ervaren
bestuurders met 1,0 tot 1,3 pro
mille in het bloed en beginnende
bestuurders met 0,8 tot 1,0 pro
mille. De deelnemers moeten de
cursuskosten à 380 euro (LEMA)
of 732 euro (EMA) zelf betalen.
Niet meewerken aan de cursus
of niet betalen heeft als gevolg
dat het rijbewijs ongeldig wordt
verklaard.

Alcoholslot
Het alcoholslot is een blaasap
paraat met een startonderbreker.
Sinds 1 december 2011 moeten
zware alcomobilisten een alco
holslotprogramma (ASP) volgen.
Dat bestaat uit een alcoholslot in
de auto en een verplicht bege
leidingsprogramma dat 2 jaar
duurt. Het ASP is bedoeld voor
bestuurders die zijn aangehou
den met een promillage boven
1,3. Voor mensen die al eens de
fout in zijn gegaan, geldt een
strengere limiet van 0,8 promille.
Voor beginnende bestuurders
geldt een limiet van 1,0 promille
en voor de recidivisten onder hen
is dat 0,5 promille. De kosten
van het ASP zijn ongeveer 3.475
euro en voor rekening van de
deelnemer.
Medisch onderzoek
Een bestuurder die met meer
dan 1,8 promille wordt betrapt,
wordt eerst medisch onderzocht
om vast te stellen of hij alcoholist
is. Dit onderzoek kost de bestuur
der 966 euro. Als de bestuurder
inderdaad alcoholist blijkt te
zijn, wordt het rijbewijs direct
ongeldig verklaard. Is hij geen
alcoholist, dan wordt het alcohol
slotprogramma opgelegd.
Kijk voor meer informatie op
www.cbr.nl.

Promille of ‘uggel’?
Hoeveel alcohol iemand in zijn bloed heeft, wordt op verschillende manieren
aangeduid. De meeste mensen kennen de limiet van 0,5 promille voor ervaren
bestuurders en 0,2 promille voor beginnende bestuurders. Maar als je moet blazen, meet de politie de uitgeademde hoeveelheid alcohol in microgram alcohol
per uitgeademde liter lucht. Het symbool daarvoor, µg/l, wordt vaak uitgesproken als ‘uggel’. 0,5 promille komt overeen met 220 µg/l en 0,2 promille met
ongeveer 88 µg/l.

De afgelopen maanden zijn
aan een aantal projecten een
paar korte filmpjes toege
voegd. De beelden geven u
een mooie eerste indruk van
de inhoud van die projecten.
Kijk op de website onder Leren
en trainen; de filmpjes staan
bij de projecten Boemerang
Masterclass, Dode hoek,
Fietscontrole, Ik zie ik zie
wat jij niet zag, Kiss & Ride,
StopLicht! en Theoretisch ver
keersexamen.
Over verkeer(sveiligheid)
en vervoer
De website van Veilig
Bereikbaar Drenthe is bedoeld

als dé informatieplek over alle acti
viteiten op het gebied van Verkeer
en Vervoer van Provincie Drenthe.
Het VVBD geeft via de website
nieuws over de inrichting van (nieu
we) wegen, het openbaar vervoer
en ook over de projecten die de
provincie met haar verkeersveiligheidspartners aanbiedt om iedereen
van 0 tot 100 te leren om veilig aan
het verkeer deel te nemen.
Actueel
Blijf eenvoudig op de hoogte van
het laatste nieuws door Veilig
Bereikbaar Drenthe te volgen via
Twitter: @vbdrenthe. Of meld u via
www.veiligbereikbaardrenthe.nl
aan voor de e-nieuwsbrief.
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Schoon op weg
met een elektrische
scooter
Deze zomer organiseerden Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMFD)
en provincie Drenthe in vijf Drentse steden een speciale markt over
milieuvriendelijke vervoermiddelen. Tijdens deze ‘Proeftuinen
schoner vervoer’ konden bezoekers gratis verschillende milieu
vriendelijke vervoermiddelen uitproberen, zoals een elektrische
scooter, een tandem of een Segway. Lokale ondernemers stonden
klaar om iedereen praktische tips en extra informatie te geven. En
een mobiele fietsenmaker repareerde ter plekke schade aan fietsen,
zodat de bezoekers weer veilig de weg op konden.
Janneke Wolkorte, projectmede
werker bij NMFD, werkte mee aan
de organisatie van de proeftuinen.
“Samen met lokale ondernemers
en partijen zoals de ANWB, de
Fietsersbond en Energy Expo hebben
we in elke stad een klein parcours
uitgezet”, vertelt ze. “Onder het
motto ‘Wat beweegt jou?’ konden
bezoekers dat parcours afleggen
op verschillende milieuvriendelijke
vervoermiddelen. Zo konden ze bij
voorbeeld een elektrische scooter of
Segway uitproberen en zelf ervaren
hoe makkelijk die te bedienen zijn.”
“Geruisloos de straat op”
“Vooral de elektrische scooter

was populair”, ontdekte Wolkorte.
“Dat is ook niet zo gek, want het
is een handig en stil vervoermid
del dat mensen nog niet zo goed
kennen. Daarom kregen mensen
die de scooter wilden uitproberen
eerst een instructie om het ritje er
veilig vanaf te kunnen brengen. De
reacties van de proefrijders waren
na afloop heel erg positief. Zowel
jongeren als ouderen stapten af
met een grote glimlach. Een man
die zelf op een benzinescooter
rijdt, merkte bijvoorbeeld op: “Deze
elektrische scooter is veel fijner dan
mijn eigen scooter. Ik zit comforta
bel, bedien hem makkelijk en kan
zo geruisloos de straat op!”

Lage kosten
Tijdens de proeftuinen konden
mensen het gemak van de verschil
lende vervoermiddelen zelf erva
ren. “Daarnaast heeft een scooter
natuurlijk nog meer voordelen”,
benadrukt Wolkorte. “Hij is goed
voor het milieu, maar je bespaart
ook op de kosten ten opzichte
van een benzinescooter. Dat komt
doordat bestuurders de scooter
thuis kunnen opladen aan het
stopcontact. Ook horecagelegen
heden en fietsenstallingen spelen
steeds meer in op het gebruik van
elektrische vervoermiddelen. Voor
mensen wordt het zo steeds aan
trekkelijker en makkelijker om met
een elektrisch voertuig de weg op
te gaan.”

ervaring op te schrijven en in te
leveren. Voor hen een simpele
manier om een mooie fiets te win
nen en voor ons een manier om
de proeftuinen te evalueren. Als de
evaluatie positief uitvalt, willen we
de proeftuinen volgend jaar weer
organiseren”, besluit Wolkorte.

Postcodeloterij
De proeftuinen zijn aan het einde
van de zomer afgesloten met
een verloting van de felgekleurde
‘Nationale Postcode Loterij’-fiets.
“Om kans te maken op de fiets
hoefden bezoekers alleen hun
Foto’s: NMFD
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Twee biertjes. Veel mensen houden
dat aan als regel voor de hoeveel
heid alcohol die je op mag hebben
als je nog wilt autorijden. Maar
de invloed van alcohol op het
lichaam verschilt per persoon. Dat
komt door verschillen in gewicht,
lichaamsbouw, geslacht en gezond
heid. Daardoor is er geen standaard
regel voor het aantal glazen alcohol
dat je maximaal mag drinken. En
zijn twee biertjes dus geen goede
vuistregel. Er is wel een wettelijke
limiet: 0,5 promille. Die limiet geldt
voor ervaren bestuurders, dat zijn
mensen die 5 jaar of langer hun
rijbewijs hebben. Mensen die hun
rijbewijs korter dan 5 jaar heb
ben, zijn zogeheten beginnende
bestuurders. Voor hen geldt een
lagere limiet van 0,2 promille. Niet
alleen voor de auto, maar voor
alle motorvoertuigen, dus ook een
bromfiets of tractor. Voor bestuur

Dat je niet met alcohol op
achter het stuur moet kruipen,
weet iedereen. Het is gevaarlijk
en strafbaar. Maar ook rijden
onder invloed van drugs en
medicijnen is niet zonder
gevaar. Wanneer mag je nou wel
en niet in de auto of op de
(brom)fietsaan het verkeer
deelnemen? De regels op een rij.

Denk ook aan het effect van drugs en medicijnen

ders die op hun 16e of 17e hun
(brommer)rijbewijs halen, geldt de
strenge limiet de eerste 7 jaar. Alle
fietsers moeten zich altijd aan een
limiet van 0,5 promille houden.

Suf door medicijnen
Veel medicijnen hebben een ver
suffende werking. Dat effect wordt
helaas ernstig onderschat. Per
jaar vallen in Nederland ongeveer
honderd doden in het verkeer door
medicijngebruik. Op de verpakking
en in de bijsluiter van uw medicijn
kunt u algemene informatie vinden
over het effect op de rijvaardig
heid. Als op de verpakking een gele
waarschuwingssticker is geplakt,
weet u zeker dat u bij gebruik van
het medicijn niet kunt autorijden
of fietsen! Voor meer informatie
over de meest gangbare medicijnen
kunt u kijken op de website
www.gawijsopweg.nl. Daar staat
een lijst van medicijnen met hun
effect op de rijvaardigheid. U kunt
ook altijd navraag doen bij uw
arts of apotheker.

Speekseltest
Bij de meeste verkeersongelukken
die gebeuren omdat iemand onder
invloed rijdt, is er alcohol in het
spel. Maar ook drugs, medicijnen
en vermoeidheid beïnvloeden de
rijvaardigheid. Zonder afwijkend
gedrag kan de politie nu nog niet
bij verkeerscontroles de aanwe
zigheid van drugs in het lichaam
opsporen. Een speekseltester kan
daarvoor een geschikt middel zijn,
maar de tester is nog geen wet
tig opsporingsmiddel. De overheid
werkt aan een wetswijziging om
dat te veranderen. Het is de bedoe
ling om in 2013 ook limieten voor
drugs in te voeren.

Restalcohol
Feestje gehad gisteravond? Let dan op: als u veel heeft gedronken, zit er na een
nacht slapen nog restalcohol in uw bloed! Het duurt per alcoholconsumptie gemiddeld anderhalf uur voordat alle alcohol uit uw bloed is verdwenen. Bij grote hoeveelheden kan het meer dan een dag duren voordat alle alcohol is afgebroken. Zorg
dan voor een Bob die u veilig naar huis brengt en stap ook de volgende ochtend
niet achter het stuur. Grote kans dat u nog onder invloed bent.

Glaasje op?
laat je rijden!

Meer weten over rijden
onder invloed?
Kijk op één van de volgende
websites: www.rijksoverheid.nl
(kijk onder ‘Verkeer en vervoer’
en dan ‘Rijden onder invloed’) of
www.rijveiligmetmedicijnen.nl.

‘100% Bob, 0% op’
Het verschilt per persoon hoeveel
alcohol je kunt drinken zonder boven
de limiet van 0,2 of 0,5 promille uit
te komen. Daarom is het verstandiger
om helemaal niet te drinken. De Bobcampagne wijst daar al jaren op. Een
echte Bob drinkt helemaal niet. 100%
Bob, 0% op.
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