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OVER VEERTIG JAAR
NUL VERKEERSDODEN?
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ONDERZOEK NAAR
VOORKOMEN VAN DRUKTE
OPWAARDERING N34
IS SUCCES
ER IS JARENLANG HARD
GEWERKT AAN HET ZOGENAAMDE
OPWAARDEREN VAN DE N34,
DE NOORD-ZUIDROUTE TUSSEN
DE PUNT EN COEVORDEN, DIE
ONDER MEER VIA ZUIDLAREN,
GIETEN EN EMMEN LOOPT. DE
KRUISINGEN VAN DE 100 KM-WEG
ZIJN OP DRIE NA ALLEMAAL
ONGELIJKVLOERS GEMAAKT, MET
OP- EN AFRITTEN. DE ANDERE
DRIE KRUISINGEN VOLGEN NOG.
“DE NIEUWE DUURZAAM VEILIGE
N34 HEEFT SUCCES”, ZEGT HENK
BRINK DIE ZICH ALS GEDEPUTEERDE
STERK MAAKT VOOR EEN VLOTTE
EN VEILIGE N34. “STEEDS MEER
AUTOMOBILISTEN NEMEN DEZE
WEG EN LATEN DE BINNENDOORROUTES LINKS LIGGEN. OP
PIEKMOMENTEN WORDT
HET ZELFS IETS TÉ DRUK
OP DE N34. WE GAAN NU
ONDERZOEKEN HOE HET
VERKEER TOCH GOED KAN
DOORSTROMEN.”

Henk Brink en Marinus Pasjes,
projectleider N34 bij de provincie
Drenthe, kijken tevreden naar de
aanpak van de provinciale weg.
Pasjes: “We zien dat het gemiddeld
op provinciale wegen in Drenthe
niet drukker en zelfs minder druk
wordt. Dat ligt onder andere aan de
economische ontwikkelingen van
dit moment. Toch zien we dat de
maximale capaciteit van de N34 af
en toe en hier en daar in de spits
wordt bereikt. Bijvoorbeeld op het
traject Zuidlaren-De Punt waar de
weg aansluit op de A28. Ook bij
Emmen waar de N34 aansluit op
de N381 richting Friesland en op
het wegdeel tussen het klaverblad
Holsloot en Coevorden-Noord.”

Kijk voor al het nieuws over verkeer en vervoer in Drenthe op

Henk Brink voegt toe: “We hebben
geen aanwijzingen dat het hierdoor
op de N34 onveiliger wordt, maar
we moeten zien te voorkomen dat
het echt vastloopt, vooral als de
economie weer aantrekt.”
VEILIGHEID BEWAKEN
De weg is duurzaam veilig ingericht en dat heeft succes gehad:
meer automobilisten nemen deze
weg en laten de binnendoorroutes
links liggen. Dat is ook de bedoeling; deze wegen zijn ook veelal
door gemeenten afgewaardeerd,
wat inhoudt dat er bijvoorbeeld
60km-zones zijn gemaakt, waardoor alleen lokaal verkeer en fietsers er gebruik van maken. Marinus
Pasjes: “Dit willen we graag zo
houden, want het komt de veiligheid ten goede. Als automobilisten
de N34 te druk vinden, dan zullen
ze de neiging hebben de sluiproutes te pakken. Dat is niet wenselijk,
dus we denken goed na over oplossingen.” “En”, vult Henk Brink aan,
“daarbij zoeken we nadrukkelijk
naar innovatieve en alternatieve
manieren.” Zo zorgde Brink er bijvoorbeeld voor dat er op de N34
een proef wordt gedaan met ribbelmarkering om inhaalmanoeuvres
van weggebruikers te voorkomen.

WWW.VEILIGBEREIKBAARDRENTHE.NL

Lees verder op pagina 2 >>

DE WETHOUDERS
STELLEN ZICH VOOR

AL WINTERBANDEN
OP UW FIETS?
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GEACHTE LEZER,
Veilig verkeer blijft mensenwerk
Onlangs las ik in de krant dat robots
steeds meer taken van de mens overnemen. Ook onze vertrouwde auto
wordt steeds slimmer en gaat taken
van de bestuurder uitvoeren. U heeft
vast wel gehoord van de Google-auto
die geheel zelfstandig kan rijden.
Ik vraag me dan af of ik als wegbeheerder nog wel zo nodig in de wegen
moet investeren. De techniek ‘regelt’
het straks toch allemaal? Maar, hoe
snel hebben alle auto’s dergelijke
systemen en hoe betrouwbaar zijn
deze? En als een systeem hapert, wie
is dan verantwoordelijk? Maar vooral
vraag ik me af of ik wel zit te wachten
op deze systemen. Het autorijden
wordt dan wel heel erg saai. Ik hoop
dan dat er een knop is waarmee ik de
systemen kan uitzetten; zelf de auto
kan besturen als ik dat wil!
Het doet me direct denken aan de
landbouw. Daarin wordt nu ook al
‘automatisch’ het land bewerkt. De
voertuigen worden volledig door GPSsystemen bestuurd. Handig, maar waar
blijft het ‘gevoel met het veld’? Het
blijft uiteindelijk altijd mensenwerk.
Dat geldt ook voor het verkeer.
Daarom zal het voorlopig zeker nog
noodzakelijk blijven om te investeren
in ons wegennet en fietspadennetwerk. Zo blijven we werken aan een
verbetering van de N34, niet alleen
voor de verkeersveiligheid door de
aansluitingen ongelijkvloers te maken

en ribbels aan te brengen om inhalen te ontmoedigen. Ook gaan we
onderzoeken hoe we ervoor kunnen
zorgen dat het verkeer vlot kan blijven doorstromen op de N34. Want hij
loopt op sommige delen vol en daar
zullen we wat aan moeten doen. Een
ander voorbeeld is de ombouw van de
N391 tot autoweg met ongelijkvloerse
aansluitingen waarover in de vorige
Verkeerskrant is geschreven. Geweldig
dat we de verbreding van de weg in
een recordtijd (drie weken) hebben
geklaard!
Maar ook de aanleg van OV-knoop
punten en transferia is nodig om vlot
en veilig van A naar B te kunnen. Als
voorbeeld hiervan noem ik knooppunt
Gieten.
Omdat verkeer mensenwerk is en
blijft, zal er ook voortdurend aandacht
moeten zijn voor educatie, voorlichting
en campagnes. Weggebruikers moeten bij de les blijven en waar nodig
gebracht worden. De wegbeheerder
alleen kan niet zorgen voor een veilig
en bereikbaar Drenthe. We moeten dat
samen doen: Samen richting Nul: zet
de trend als veilige Drent! Dat maakt
de komende feestdagen extra mooi!
HENK BRINK
Gedeputeerde Verkeer en Vervoer
Provincie Drenthe
Voorzitter VVBD
@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.

>> VERVOLG VOORPAGINA
EERST INZICHT, DAN OPLOSSING
Ook als het gaat om het verbeteren van de doorstroming, moeten
we volgens Henk Brink stilstaan bij
nieuwe technieken: “We moeten
niet meteen aan
nieuw asfalt denken. Als auto’s
over niet al te
lange tijd misschien in treintjes
achter elkaar aan
kunnen rijden,
biedt dat moge-

lijkheden voor de N34! Ik blijf zoeken naar innovatieve oplossingen.”
“We hebben eerst meer informatie
nodig om goed inzicht te krijgen in
de exacte verkeersopbouw en routekeuzes”, vervolgt Marinus Pasjes.
“We meten continu verkeersstromen.
En meetmethodes worden steeds
geavanceerder. Met meer kennis
kunnen we gericht naar oplossingen
zoeken. Die liggen bijvoorbeeld in
gezamenlijk gebruik van auto’s, in
technologische ontwikkelingen als
de zelfrijdende auto, in hoogwaar-

dig(er) openbaar vervoer en/of
sturen van verkeersstromen. Ook het
uitbreiden van het aantal stroken
kan een oplossing zijn.” De komende tijd wordt een onderzoeksplan
gemaakt, waarin ook een rol voor
weggebruikers is weggelegd.
MOGELIJKE OPLOSSINGEN
De heren denken samen vooruit.
Pasjes: “Inzicht in verkeersstromen
kan een beeld geven dat bepaalde
auto’s altijd samen dezelfde route
rijden, op dezelfde tijden. Wellicht

kunnen we deze mensen bij elkaar
in de auto krijgen. Zien we dat er
een stroom is die net zo goed in
een bus zou passen, dan kunnen
we daarop sturen. Ook kunnen we
alternatieve routes aanbieden voor
de N34; als we bijvoorbeeld zien
dat een groep naar het noordoosten van Groningen reist, dan kan
de N391 een goed alternatief zijn.
Ook kunnen navigatiesystemen
en apps aangeven wat de snelste
route is op dat moment, rekening
houdend met actuele verkeersinfor-

matie, waardoor het verkeer meer
verspreid wordt. En er zijn al auto’s
ingericht met adaptive cruise control
en rijassistent, waarmee je gewoon
op je voorganger ‘aanhaakt’ en de
auto houdt automatisch dezelfde
snelheid aan en blijft binnen de lijnen. Het is een kwestie van tijd tot
alle auto’s dat hebben. In dat geval
kunnen er veel meer auto’s op een
wegvak, waardoor het weliswaar
voller wordt, maar de doorstroming
is beter.” “Precies wat we willen!”,
besluit Henk Brink lachend.

Ambulancechauffeur Richard Datema: “Emoties moet je niet toelaten achter het stuur, laat die maar thuis.”
Foto: Henk Veenstra
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Anticiperen, anticiperen en nog
eens ANTICIPEREN
RICHARD DATEMA IS AL 17,5 JAAR AMBULANCECHAUFFEUR. HIJ MOET
ALS CHAUFFEUR REGELMATIG ZO SNEL MOGELIJK NAAR HET ZIEKENHUIS
RIJDEN, TERWIJL ZIJN COLLEGA ACHTERIN STAAND ZIJN WERK DOET. DAT
VEREIST FOCUS, BEWUSTZIJN, VERSTANDIGHEID. EIGENLIJK ZIJN DAT
EIGENSCHAPPEN DIE JE ALS CHAUFFEUR VAN JE EIGEN AUTO NET ZO HARD
NODIG HEBT. ZOWEL BEROEPSMATIG ALS PRIVÉ HEEFT RICHARD, DIE NAAST
ZIEKE EN GEWONDE MENSEN ALS VADER OOK REGELMATIG KINDEREN
VERVOERT, EEN HELDERE KIJK OP HET VERKEER. DAAR KAN IEDEREEN WAT
VAN OPSTEKEN.
Alarm, een noodgeval! Met
vliegende vaart, zwaailichten
en sirene de weg op. En dan?
Ambulancechauffeur Richard
Datema maakt heel wat mee in de
praktijk: “Anticiperen is het belangrijkste wat ik doe. In de omgeving
van de rotonde bij Gieten bijvoorbeeld is het in de spits vaak druk.
Ik ga dan in het midden van de
weg rijden, zodat tegenliggers me
snel zien en ik ook opval in de spiegels. Doorgaans reageren beroepschauffeurs eerder en beter als ik
kom aanrijden. Dat geeft wel aan
dat autorijden een vak is. Mensen
die niet ‘goed’ reageren neem ik
dan ook niets kwalijk.””

de navigatie of radio bezig is of
met medepassagiers, de agenda
checkt… Ik zie ’t allemaal gebeuren. Wat ik helaas ook veel zie,
zijn kinderen los in de auto, staand
tussen de twee voorstoelen. Ik
heb zelf kinderen, dus dat ligt me
na aan ’t hart. ‘Ach, het is maar
een klein stukje’, hoor je mensen
zeggen. Maar ik denk dan: het is
maar een klein stukje tussen het
hoofd van je kind en de voorruit.
Belangrijk is: altijd je aandacht houden bij het autorijden en niet bij
al die honderd andere dingen. Het
grootste deel van de ongevallen
wordt nog altijd veroorzaakt door
menselijke fouten.”

AANDACHT BIJ HET AUTORIJDEN
“Je pikt ze er zo tussenuit, je ziet ze
even naar links uitwijken: mensen
die met andere dingen bezig zijn
dan autorijden. Iemand die een
mobieltje of broodje pakt, met

ANTICIPEREN OP… GEDRAG
MEDEWEGGEBRUIKERS
“Hier in Drenthe heb je de verschillende N-wegen. Wat ik daar zie is
doodeng! Als ik eraan kom, sturen
mensen met een snelheid van

80 km/u zo de berm in en gaan
dan ook nog remmen. Niet doen!
Laat het gas los, stuur voorzichtig - zover het kán - naar rechts,
eventueel de berm in. En als ik
er niet langs kan, dan kan het
gewoon niet. Ik word niet boos of
zo, want ik zie dan ook wel dat het
even niet kan en ik wacht dan een
mogelijkheid af. Ik vind het wel
vervelend als ik zie dat mensen
angstige momenten beleven die ik
in wezen veroorzaak. Dat probeer
ik te voorkomen. Dat ik erlangs wil,
is míjn probleem. Het is míjn werk
om daarop te anticiperen en bijtijds
een oplossing te vinden.”
ANTICIPEREN OP… SIRENE NIET
HOREN
Richard Datema merkt dat bestuurders van nieuwe auto’s het geluid
van een sirene pas laat horen. “Ik
rijd sinds kort privé ook in een vrij
nieuwe auto. Ook al is hij klein,
hij is goed geïsoleerd. Dat is een
probleem van nu, dat het geluid
van de sirene niet gehoord wordt.
Ik anticipeer daarop door er niet
voetstoots vanuit te gaan dat
mensen mijn sirene horen. Als ik
zie dat een auto niet aan de kant
gaat, ga ik al ruim van tevoren op
mijn eigen wegvak van links naar
rechts rijden, een beweging die

de bestuurder opvalt zodat ‘ie in
z’n spiegel kijkt en mij met al mijn
knipperlichten dan opmerkt. Om die
reden hebben we ook steeds meer
lichten op de wagen.”
GEEN PANIEK!
Op YouTube staan filmpjes van
spoedritten met een motorpolitie,
gefilmd met een helmcamera.
Spectaculair én leerzaam. Zoek op
spoedrit Graafseweg Nijmegen en
op motorrijder Rotterdam-Rijnmond

spoed. Kijk naar de auto’s en een
groepje fietsers, wat ze doen en
soms ook laten. Bijna iedereen gaat
keurig aan de kant. En degenen
die dat laat doen, merken gewoon
de politieagent laat op. Wat opvalt,
is dat veel mensen remmen. Dan
moet de hulpverlener die snel komt
aanrijden vaak ook in de remmen
om niet achterop te botsen. Aan
de kant gaan voor de ambulance
en eventueel gas loslaten voor uw
eigen veiligheid is voldoende.

OOK DE AMBULANCECHAUFFEUR IS EEN MENS
‘De mensen van de ambulance’ is een landelijke campagne die inzicht
geeft in, en zo respect kweekt voor, het werk van ambulancepersoneel.
Met als uiteindelijk doel dat ambulancemedewerkers ongehinderd en snel
hun belangrijke werk kunnen doen, levens kunnen redden. We
focussen in dit artikel op de ambulancechauffeur in het Drentse verkeer.

Meer informatie over de ambulance in het verkeer:
www.demensenvandeambulance.nl

VVN GEEFT
BIJRIJDER
BELANGRIJKE ROL
IN AUTO

Hoewel campagnes erop gericht zijn om
mobiele techniek vooral niet te gebruiken
in het verkeer, gaat de techniek de
komende decennia een doorslaggevende
rol spelen in het veiliger maken van het
verkeer. Olaf Op den Camp werkt bij TNO
aan de evaluatie van systemen die de
verkeersveiligheid kunnen bevorderen.
“Waar de autofabrikanten vroeger
vooral gericht waren op het beschermen
van de inzittenden, door bijvoorbeeld
kreukelzones, veiligheidsgordels en
airbags, zie je nu dat ook de veiligheid in
de omgeving van de auto belangrijk wordt.
De auto-industrie ontwikkelt systemen
waardoor letsel van fietser of voetganger
zo veel mogelijk beperkt wordt en, beter
nog, systemen die voorkómen dat het
tot een aanrijding komt.“

TN O ’E R : “ D IT LIJK T H AALB AAR TE ZIJN ”

Over veertig jaar
nul verkeersdoden?
ZOALS IN NEDERLAND ‘DE BOB’ IN HET
VERKEER INMIDDELS EEN BEGRIP IS,
KENNEN ZE IN DE VERENIGDE STATEN
‘DE SHOTGUN’. DAT IS DE BIJRIJDER, DIE
EEN BELANGRIJKE TAAK HEEFT NAAST DE
BOB. DE SHOTGUN IN DE AUTO NEEMT
DE TELEFOON AAN, REGELT DE MUZIEK
EN BEDIENT DE NAVIGATIE. ZO KAN
DE BESTUURDER DE AANDACHT OP DE
WEG HOUDEN. MAAR OOK ZORGT DE
SHOTGUN ERVOOR DAT DE CHAUFFEUR
OOK ÉCHT BOB IS, WAKKER BLIJFT EN DE
ACHTERBANK HEM NIET AFLEIDT.
Shotgun! is een nieuwe jongerencampagne
van Veilig Verkeer Nederland (VVN). “Jonge
bestuurders en hun bijrijders zijn vaker
slachtoffer van een auto-ongeval dan ervaren automobilisten. Afleiding speelt een
grote rol. De Shotgun neemt de chauffeur
taken uit handen en houdt een oogje in het
zeil”, zegt Aafke Hania, projectleider voor
Veilig Verkeer Nederland. “We willen het
aantal ernstige verkeersongevallen onder
jongeren hiermee verminderen.”

Jongeren worden met pakjes kaugom verleid om
Shotgun te worden.
Foto: Veilig Verkeer Nederland

JONGEREN OPZOEKEN
De bijrijdersstoel is een gewilde plek in de
auto: je bent ‘in control’ over de muziek,
je hebt verantwoordelijkheid en je hebt
als Shotgun meer beenruimte. Wie de
Bob is, dat spreek je aan het begin van de
avond af. Maar de Shotgun wordt pas aan
het eind, onderweg naar de auto, bekend.
Waarom dat zo is, en hoe het allemaal
werkt, vertelt het Shotgunteam van VNN
aan de doelgroep, die het team vooral in
Drentse discotheken opzoekt.
WORDT SHOTGUN BEROEMD?
Het liefst ziet VVN dat de Shotgun onder
jongeren net zo’n beroemdheid wordt als
de Bob. Mét de bijbehorende verantwoordelijkheden. Het begrip komt uit het Wilde
Westen van vroeger, waar je op de bok
naast je een gewapende man moest hebben om veilig van A naar B te reizen.
Meer informatie: shotgun.nl
en a.hania@vvn.nl.

Olaf vertelt waar hij nu mee bezig is: “AEB
is een systeem dat snel in opkomst is. Het
betekent: Autonomous Emergency Braking,
autonoom noodstopsysteem. Als een aanrijding dreigt, waarschuwt dat systeem de
bestuurder en als die niet reageert, grijpt
het systeem zelf in door te remmen. Sinds
1 januari 2014 moet dat in auto’s zitten om
bij de beoordeling door Euro NCAP de felbegeerde vijf sterren te scoren. Euro NCAP
is de gezaghebbende Europese instantie die
veiligheid van nieuwe auto’s test. In 2016
moet het systeem zo doorontwikkeld zijn
dat het voetgangers detecteert en in 2018
ook fietsers.”
LASTIG: DE FIETS DETECTEREN
Olaf Op den Camp: “Fietsers zijn lastig te
detecteren door de manier waarop ze zich
in het verkeer bewegen. In Helmond, waar
ik werk, hebben we een kruising ingericht
met camera’s en sensoren die de beweging van fietsers detecteren en naderende
auto’s hierover informeren. Net zoiets als
in Sensor City Assen (zie kader, red.); dat
is nog veel groter, de hele stad. Hier in
Helmond is het één kruising, gericht op
onderzoek naar de bijdrage van communicatie tussen infrastructuur en auto’s op veiligheid. Die focus op fietsers, die overigens
vrij nieuw is in Europa, is het resultaat van
de sterke groei van het aantal fietsers én
van - helaas - het toenemend aantal ongevallen met fietsers. In Nederland hebben
we veel kennis op dit gebied.”
KLEINERE AUTO VOLGT SNEL
De veiligheidssystemen worden eerst in
de duurdere auto’s toegepast, maar dat
verandert snel, verwacht Olaf Op den
Camp: “Vroeger had je ook alleen airbags
en ABS in het hogere segment; nu zit ’t
overal in. Omdat de nieuwe systemen
prijzig zijn, komen ze eerst in de duurdere
auto’s. Mede door regelgeving en omdat
de markt erom vraagt, volgen de kleinere
auto’s steeds sneller. Kijk naar bijvoorbeeld
de Volkswagen Up, waar AEB ook al op
beschikbaar is.”
TRENDS IN TECHNIEK
Twee trends zie je op dit moment in de
technologische ontwikkeling op het gebied
van verkeersveiligheid. De eerste trend is
dat auto’s meer automatisch/autonoom
gaan rijden. Het AEB-systeem is er een

voorbeeld van. Ook zijn er allerhande hulpjes bij het inparkeren en er zijn systemen
die ervoor zorgen dat auto’s op de eigen
weghelft, tussen de lijnen, blijven rijden.
De tweede trend is dat communicatiesystemen tussen verschillende verkeersdeelnemers steeds meer ontwikkeld
worden. Via mobieltjes, apps, navigatiesystemen, sensoren, camera’s enzovoort.
Ze hebben als doel om doorstroming van
het verkeer te bevorderen én om botsingen
te voorkomen. Met deze techniek kan een
auto als het ware om de hoek kijken.
GLAZEN BOL
Olaf Op den Camp wordt gevraagd een blik
in de glazen bol te werpen: “Altijd mooi
om in de toekomst te kijken. Dat doen ze
in Brussel trouwens ook: het streven is
om binnen dertig tot veertig jaar naar nul
verkeersdoden te gaan. Hoe raar dit ook
klinkt met de vele verkeersdoden die nu
nog dagelijks binnen de EU vallen; dit lijkt
haalbaar te zijn!
Ik ben benieuwd hoe het gebruik van het
beeldscherm zich ontwikkelt. Door naar
zo’n schermpje van je mobiel of navigatie
te staren, gebeuren nu vaak ongelukken. Er
zijn andere manieren om informatie over te
dragen, via geluiden of een stem, maar ook
via trillingen van bijvoorbeeld je fietsstuur.”
GEDRAG BLIJFT CRUCIAAL
“Al die ontwikkelingen lijken ervoor te
zorgen dat je de auto het werk laat doen
en zelf een krantje kan lezen, met het
beroemde croissantje erbij. Misschien gaat
het wel die kant op, maar tot die tijd moeten we ervoor zorgen dat weggebruikers
zich niet zo gedragen in het verkeer. Daar
ligt een uitdaging”, aldus de TNO’er.

WIST U DAT…
Wist u dat Assen bezaaid ligt met sensoren,
microfoons en camera’s die op het verkeer
zijn gericht? Sensor City Assen heet dat.
Daardoor kan de stad als proeftuin dienen
voor bedrijven en instellingen die verschillende, praktisch bruikbare toepassingen
van complexe sensorsystemen kunnen ontwikkelen. Dit is uniek in de wereld. Assen
hoopt hiermee kennis en werkgelegenheid
aan te trekken en bovendien vroegtijdig te
profiteren van systemen die het verkeer in
en rond de stad veiliger maken.
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Alle Drentse gemeenten zetten zich in voor een veilig en bereikbaar Drenthe.

Bouke Durk Wilms
Wethouder in Emmen namens CDA
sinds 2012.
Infrastructuur: De vele kernen in
Emmen zijn onderling verbonden
met maar liefst 1235 kilometer aan
wegen en 75 kilometer aan fietspaden. Elk dorp en elke wijk is prima
met de fiets te bereiken. Emmen
richt zich dan ook niet alleen op
de automobilist, maar wil stimuleren dat er (meer) gebruik wordt
gemaakt van de fiets en het openbaar vervoer.
Gedrag: Verkeersveiligheid en
gedrag zijn nauw met elkaar
verbonden. Verkeersveiligheid
maak je samen. Dit begint thuis
en op school. Daarom vind ik
het als wethouder belangrijk dat
aan steeds meer scholen het
Verkeersveiligheidslabel kan worden toegekend. Ook zet Emmen

zich in voor
gebruikers van
de e-bikes. Wij
organiseren
trainingen,
zodat ook zij
veilig kunnen
deelnemen aan
het verkeer.
Openbaar vervoer:
Als het gaat om OV
maken we ons graag sterk
voor verdubbeling van de spoorlijn Emmen-Zwolle, zodat er zo snel
mogelijk vier treinen per uur kunnen rijden. Hiermee ontstaat een
betere dienstregeling en aansluiting
op het overige OV. Ook willen wij
stimuleren dat de verschillende
vormen van vervoer meer gaan
samenwerken met het OV. Zodat dit
bijdraagt aan een sterker vervoersnetwerk.

Theun J. Wijbenga
Wethouder voor het CDA in
Tynaarlo sinds 2014. Daarvoor was
hij onder meer lid van de Provinciale Staten en werkzaam bij de
NOM.
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Infrastructuur: We gaan door op de
ingeslagen weg als het om weginrichting gaat, zij het een tandje
lager. Die lijn is: bescherming van
de zwakste verkeersdeelnemers en
scheiding van fiets- en autoverkeer.
Dat doen we grondig. Op plekken
waar langzaam en snel verkeer
elkaar kruisen, richten we de weg
zo in dat afremmen voor auto’s de
enige optie is.
Gedrag: Als er één ding moeilijk
te veranderen is, is het menselijk
gedrag. Als mensen klagen over
hardrijders, moet je als gemeente

in elk geval
niet in het risico-regel-reflex
schieten. Dat
is niet de weg.
Ik wil graag dat
we collectief, op
regionaal niveau
aan gedragsverandering werken. Dan kun je
echt een vuist maken.
Openbaar vervoer: Door onze ligging
tussen Groningen en Assen hebben
we goed openbaar vervoer. Alleen
tussen de kleinere kernen droogt
het steeds meer op. Daar moeten
alternatieven voor komen, want
juist nu voorzieningen in de kleine
dorpen verdwijnen, is bereikbaarheid van de grotere kernen extra
belangrijk.

Henk Heijerman
Wethouder gemeente Aa en
Hunze voor Gemeentebelangen
sinds 2014. Voorheen werkzaam
als ambtenaar bij diverse Drentse
gemeenten.
Infrastructuur: Onze focus ligt
op het realiseren van ontbrekende
fietspaden, zoals tussen Amen en
Grolloo. En ik wil graag het snelheidsregime op sommige trajecten
evalueren. Is de geldende snelheid
realistisch op deze plek?
Gedrag: Verkeersveiligheid begint
bij het elkaar aanspreken op onveilig, roekeloos gedrag. Hier valt nog
veel te winnen. Bewustwording
onder jongeren vind ik heel belangrijk. Dat moet gebeuren vóórdat ze
achter het stuur zitten van zware

tractoren, snelle ‘Golfjes’ en bestelbusjes.
Openbaar vervoer: We hebben
gelukkig een prima OV-verbinding
met een OV-knooppunt bij de
kruising N33-N34. En voldoende opstapplaatsen
met goede opstapvoorzieningen.
Wat we nog
graag willen
realiseren zijn
OV-fietsen,
zodat mensen
van elders
hier eenvoudig
een fietstochtje
kunnen maken
door onze prachtige omgeving.

Harmke Vlieg
Wethouder in de gemeente Assen
namens ChristenUnie sinds 2014.
Daarvoor werkzaam als kerkelijk
werker en zelfstandig adviseur voor
maatschappelijke organisaties.
Infrastructuur: We zijn druk met
de realisatie van de FlorijnAs, een
nieuwe noord-zuidverbinding door
Assen. Dat is een megaproject met
acht deelprojecten. De fiets is heel
belangrijk in onze stad en kreeg
daarom in de plannen een
volwaardige plek.
Gedrag: Op het
wekelijkse
spreekuur tref
ik regelmatig
bewoners die
zich druk maken
over snel rijden-

de auto’s in hun woonwijk. Dat probleem lossen wij als gemeente niet
op met drempels of plantenbakken.
Veiligheid maken we samen! Ik
denk graag met inwoners mee hoe
we in Assen wat gemakkelijker
worden in elkaar aanspreken op
onveilig rijgedrag.
Openbaar vervoer: Een goede
verbinding met Groningen is
voor Assen een must. In onze
stad wonen veel mensen die in
Groningen werken. Eind 2016
hopen we in de spits een pendel
te hebben met elke tien minuten
een trein. Of we de stadsbussen
kunnen houden in de toekomst is
de vraag. Vervoer van deur tot deur
is wellicht nog wel mogelijk door
integratie van stadsvervoer en doelgroepenvervoer.

Reint-Jan Auwema
Sinds 2014 wethouder in de
gemeente Noordenveld voor
Gemeentebelangen. Eerder was hij
werkzaam als bedrijfseconomisch
adviseur en als ondernemer op
het snijvlak van evenementen en sport.
Infrastructuur: De
komende jaren
zetten we in
Noordenveld
in op de fiets
als primair
vervoersmiddel. Waar
mogelijk krijgt
de fiets voor-

rang en passen we de infrastructuur erop aan. En wat mij betreft
verwijderen we het gros van de
fietspaaltjes, omdat deze voor veel
ongelukken zorgen.
Gedrag: Veel scholen hebben al het
verkeersveiligheidslabel. Ik hoop
dat binnenkort alle scholen in onze
gemeente het label bezitten.
Openbaar vervoer: Door het bieden
van snelheid en comfort hopen wij
dat het aantal reizigers met het
openbaar vervoer sterk zal toenemen.

Gerard Lohuis
Portefeuillehouder Verkeer
& Vervoer in
Midden-Drenthe voor het CDA
sinds 2014. Daarvoor
werkzaam als brandweercommandant en later
als directeur bij de gemeente
Assen van de diensten Openbare
Werken en Zorg.
Infrastructuur: De komende jaren
ligt het accent op veilige schoolen fietsroutes en werken we
aan nieuwe fietspaden richting
Westerveld en Hijken. En op het
moment dat we ergens ingrepen
doen in de openbare ruimte, zoals
nu in Westerbork bij de bouw van
een brede school, is veiligheid een
belangrijk onderwerp.

Gedrag: We hebben in Witteveen
met het project ‘Veilig door ’t Veen’
gezien dat initiatieven die uit het
dorp zelf komen het beste werken.
Ik wil inwoners uitnodigen met
ideeën te komen. Wij denken graag
mee. Zelf zou ik heel graag met
een van onze dorpen het experiment aangaan om alle verkeersborden en zebrapaden uit het dorp
te verwijderen. Veilig voelen is wat
anders dan veilig zijn.
Openbaar vervoer: We moeten
nadenken over nieuwe concepten
van vervoer en slimme combinaties, nu er minder geld beschikbaar
komt voor openbaar vervoer. De
buurtbus, die hier al prima functioneert, past daar goed bij.

De wethouders stellen zich hier voor en vertellen waar zij de prioriteit leggen.
Freek Buijtelaar
Is sinds 2014 wethouder in
gemeente Borger-Odoorn namens
Gemeentebelangen. Daarvoor was
hij hoofd van de Friese uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving.
Infrastructuur: Onderhoud aan onze
wegen voeren we doorlopend uit.
Alleen hebben we hier in het veen,
zoals op veel plekken in Nederland,
te maken met verzakking, dus ook
van wegen. Daarom zijn we een
pilot gestart. Met meerdere belangenorganisaties hebben we in onze
gemeente proefvlakken aangelegd
om nieuwe technieken uit te proberen die hiertegen bestand zijn.

Gedrag: Hard rijden
is in alle dorpen een
punt van aandacht. En
we weten het allemaal:
we doen het ook zelf.
Dus we moeten het ook
samen oplossen. En samen,
daarmee bedoel ik ook écht
samen: bewoners, scholen,
ouderenzorg… De scholen in onze
gemeente zijn ontzettend actief met programma’s over verkeer. Daarmee wordt een
belangrijke basis gelegd.
Openbaar vervoer: Openbaar vervoer en
doelgroepenvervoer worden in de toekomst
op elkaar afgestemd. We zijn nu bezig met
een analyse om te onderzoeken waar de
kansen en mogelijkheden liggen.

Homme Geertsma
Werd in 2014 voor de tweede
keer wethouder in de gemeente
Westerveld namens het CDA.
Daarnaast is hij één dag per week
werkzaam als inspecteur bij de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, waar hij voordien ook
werkte.
Infrastructuur: Wat infrastructuur
betreft gaan we door op de ingeslagen weg; al onze wegen worden
ingericht volgens de principes van
Duurzaam Veilig. De kernen in
Westerveld zijn al op die manier
ingericht en veel wegen in het
buitengebied ook. Met de wegen
die nog niet duurzaam veilig zijn
ingericht, gebeurt dat alsnog in de
toekomst.
Gedrag: De komende periode wil ik
graag inzetten op bewustwording
en gedrag, vooral dat van automobilisten in de bebouwde kom. Ik

merk bij inwoners een grote ergernis over verkeersonveilig rijgedrag.
Vooral hard rijden in de bebouwde
kom is een onderwerp dat steeds
vaker ter sprake komt in gesprekken met inwoners.
Openbaar vervoer: Veel, maar nog
niet alle bushaltes in Westerveld zijn
inmiddels toegankelijk voor mensen met een beperking. Graag
willen we meer bushaltes
toegankelijk maken. Dat
kan op plekken waar
de weg sowieso op de
schop gaat. Om openbaar vervoer op peil
te houden, bekijken
we als college of we
een koppeling kunnen
maken tussen het openbaar vervoer en bijvoorbeeld het leerlingenvervoer
of het vervoer in het kader van
de Wmo.

Jeroen Huizing
Sinds 2014 wethouder Mobiliteit in de gemeente Coevorden
namens het CDA. Daarvoor was hij
werkzaam als adviseur bij diverse
gemeenten.
Infrastructuur: De focus ligt vooral
op beheer. Bij ons beleid om de
duurzame mobiliteit te stimuleren
past het realiseren van oplaadpunten
voor elektrische auto’s. Daarnaast
zetten wij ons in op het verbeteren
van fietsvoorzieningen. We zien dat
ondernemers in de gemeente ook
meegaan in duurzame ontwikkelingen en steeds vaker oplaadpunten
voor elektrische fietsen plaatsen bij
horeca- of recreatiebedrijven.
Gedrag: Omdat gedrag de belangrijkste oorzaak is van verkeersongevallen, zetten we onverminderd
in op verkeereducatie, vooral aan
de kwetsbare verkeersdeelnemers,
zoals kinderen, jongeren en

ouderen. Scholen
die meedoen
aan het Drents
Verkeersveiligheidslabel mogen rekenen op onze support!
Daarnaast ondersteunen
we graag initiatieven van
bewoners voor een veilige buurt.
Een pilot in ’t Haantje met schilderingen op de weg is daarvan een
mooi voorbeeld.
Openbaar vervoer: Coevorden moet
goed bereikbaar blijven. We hebben momenteel prima busverbindingen. Voor de toekomst moeten
we nadenken over slimme alternatieven. De treinverbinding ZwolleEmmen is gelukkig uitstekend.
We maken ons nu hard voor een
openbaarvervoerverbinding met
Duitsland én het geschikt maken
van het bestaande spoor voor passagiersvervoer met Duitsland.

Jan Steenbergen
Wethouder Hoogeveen.
Wethouder ‘Veilige Bereikbaarheid’ sinds 2014
(Gemeentebelangen). Daarvoor werkzaam als supermarktmanager.
Infrastructuur:
Hoogeveen
kampt met
veel achterstallig onderhoud aan de
wegen en
fietspaden.
De kwaliteit
en veiligheid

van je wegennet holt hard achteruit als je geen onderhoud pleegt.
Dat wil ik de komende jaren graag
weer op orde brengen.
Verkeerseducatie: Het overgrote deel van de hardrijders komt
gewoon uit de buurt. We moeten
vooral leren meer rekening met
elkaar te houden, ook in het verkeer. Dan pas wordt verkeer duurzaam veilig.
Openbaar vervoer: Ons doel is om
de bestaande OV-voorziening minimaal te handhaven.

Jan ten Kate
Is wethouder
gemeente De
Wolden sinds
2010 en
heeft sinds
2014 Verkeer
& Vervoer in
portefeuille.
Daarnaast heeft
hij een melkveebedrijf, dat door zijn
vrouw, samen met een
medewerker, wordt gerund.
Infrastructuur: Echte black spots
hebben we gelukkig niet meer
in onze gemeente sinds de N48
is aangepast. De focus ligt nu
op veilige schoolroutes en landbouwverkeer. Dankzij een burgerinitiatief komt er nu een fietspad
tussen Linde en Dedemsvaart. En
door passeerstroken aan te leggen,
voorkomen we dat bermen kapot

worden gereden door steeds breder
wordende landbouwvoertuigen.
Gedrag: Verkeersonveiligheid gaat
vooral om gedrag. Dat verander je
vooral door elkaar aan te spreken.
Een mooi voorbeeld daarvan is de
actie met schoolkinderen langs
de Linderweg. Snelrijders werden
door de politie staande gehouden
en door kinderen aangesproken op
hun rijgedrag.
Openbaar vervoer: Openbaar vervoer
is sowieso een lastig punt in onze
gemeente. Veel mensen hebben
daarom wel een auto of zelfs twee.
Sommige buslijnen zijn niet meer
in de benen te houden. Daar moet
je reëel in zijn, vind ik. Ik sta open
voor nieuwe vormen van vervoer
en juich initiatieven van bewoners
op dit vlak dan ook van harte toe.

Roelof Pieter Koning
Wethouder in Meppel voor de
VVD sinds 2014 met onder andere
Verkeer & Vervoer in portefeuille,
voorheen werkzaam als hoofd
bedrijfsvoering bij een naburige
gemeente.
Infrastructuur: Onze ambities
blijven overeind, maar
de euro’s zijn een
beperkende factor.
We moeten dus
keuzes maken.
Daarbij zijn fiets
en auto even
belangrijk. Met
cofinanciering van
de provincie kunnen we gelukkig in
elk geval een fietstunnel naar de wijk
Nieuwveense Landen
realiseren.

Gedrag: Ik ben liberaal genoeg om
te vinden dat een betere wereld bij
jezelf begint. De beweging die we
nu over de hele breedte maken,
geldt ook voor verkeer; de overheid
probeert niet meer alle problemen
op te lossen, inwoners zijn eerst
zelf aan zet. Waar gewenst kunnen wij initiatieven ondersteunen.
E-bike- en scootmobieltrainingen
passen daar goed bij; die bevorderen zelfredzaamheid.
Openbaar vervoer: OV Meppel is
een belangrijk OV-kruispunt tussen
Drenthe en Overijssel. Ik waak
ervoor dat Meppel dubbel getroffen
wordt door bezuinigingen van de
twee provinciale OV-bureaus. De
huidige stadsdienst zal wel verdwijnen; in plaats daarvan zoeken we
slimme nieuwe combinaties met
doelgroepenvervoer.
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N I EUW E W EBS I T E EN BROC HU RE G A WIJS OP WEG

U WORDT OUDER?
VERKEERSTIPS VOOR U!
Wie ouder wordt, wil toch graag actief blijven.
Boodschappen doen, bij familie of vrienden op
bezoek, naar een vereniging, enzovoort. Dat gebeurt
lopend, met de fiets, de auto, de scootmobiel, de taxi
of het openbaar vervoer. De reis er naartoe moet geen
obstakel worden om iets te ondernemen.
Om bewust en veilig aan het verkeer te kunnen
blijven deelnemen, zet de campagne Ga wijs op weg
talloze tips op een rij. Deze vindt u in een brochure en

op de website www.gawijsopweg.nl. De campagne
bestaat al even, maar is onlangs volledig vernieuwd.
ANTWOORDEN EN TIPS
Verkeersregels en –situaties veranderen. En hoe werkt
het verlengen van een rijbewijs na uw 65e eigenlijk?
Ga wijs op weg legt de belangrijkste en nieuwste regels
uit. U vindt er tips voor veilig fietsen, wandelen en autorijden, maar ook informatie over alternatieven, zoals de
Canta, de scootmobiel en het openbaar vervoer.

VERKEERSVEILIGHEIDSC A M P A G N E S
CAMPAGNEKALENDER
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• Blijf uit de dode hoek (half augustus – 1 oktober) - Vanaf
het begin van het schooljaar is er weer speciale aandacht voor
een kwetsbare groep: scholieren op weg naar school. Kletsend,
lol trappend, mobieltjes in de hand, muziek in het oor,
slaperig… en dan ook nog eens bedenken dat het misschien
wel gevaarlijk is in de dode hoek van een vrachtwagen, bus,
bestelbus of trekker. Er wordt veel gevraagd van de jonge fietser. Daarom startte het VVB Drenthe de campagne ‘Blijf uit de
dode hoek’, met een Facebookactie voor de jeugd en voorlichting op scholen. Omdat het voor iedere fietser levensgevaarlijk
is in de dode hoek, zijn er ook demonstraties op ouderenevents
gegeven.
TIPS
De dode hoek is een gevaarlijke plek in het verkeer. Het is de
ruimte rondom een vrachtwagen die de chauffeur vanuit zijn
cabine niet kan zien. Daardoor kan hij bij het rechts afslaan
(brom)fietsers en voetgangers over het hoofd zien: levensgevaarlijk! Zorg dus dat u gezien wordt door de chauffeur.
Hieronder volgen enkele tips:
• Als u de chauffeur niet kunt zien, kan hij u ook niet zien.
• Ziet u hem wel… maak dan oogcontact.
• Haal een vrachtwagen die rechts afslaat nooit rechts in, de
vrachtauto kan u snijden omdat deze de bocht krapper neemt.
• Blijf voor een kruispunt minstens drie meter rechtsachter de
wachtende vrachtauto stilstaan.
• Als u samen wacht voor een verkeerslicht en u kunt ervoor
staan, ga er dan recht en zo ver mogelijk voor staan. Niet
rechts er vlak voor/naast, want ook daar is een dode hoek.
• Neem geen risico als u twijfelt of de chauffeur u heeft gezien:
ga zoveel mogelijk naar rechts, naar de stoep of de berm, en
als de vrachtauto optrekt, laat hem dan voor u langs afslaan.
Boos worden of bellen met
de fietsbel heeft weinig
zin; de chauffeur ziet en
hoort u niet.
Op de website
veiligbereikbaardrenthe.nl
staan alle tips; lees ze
een keer door en u
bent zich weer meer
bewust van de dode
hoek. Op de website
staat ook een informatieve uitzending van
Kreukelzone over dit
onderwerp.

• Modder op de weg? Gas los! (september – oktober) Het
oogstseizoen is alweer grotendeels voorbij; in de oogsttijd zorgt
de campagne ‘modder op de weg’ ervoor dat weggebruikers
niet verrast worden en weten wat ze moeten doen. De campagne waarschuwt voor grote landbouwvoertuigen en geeft tips
hoe daarmee om te gaan op de weg. Dit jaar is extra aandacht
besteed aan de verantwoordelijkheid die veroorzakers van de
modder hebben. Voor bestuurders van landbouwvoertuigen biedt
het Verkeers- en Vervoersberaad ook verkeersveiligheidstrainingen aan.
• Aandacht op de weg (september – half december)
‘Social media en verkeer gaan niet samen. Hou je aandacht op
de weg.’
Bijna iedereen doet het wel eens: de mail lezen, een berichtje
versturen of de laatste tweets checken tijdens het autorijden of
op de fiets. Een aantal seconden uw aandacht niet op de weg
houden is heel riskant. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor
andere weggebruikers. Daarom is er een campagne die u laat
zien en ervaren dat appen, facebooken, tweeten, enzovoort niet
samengaat met veilige en verantwoorde verkeersdeelname. Wilt
u onderweg toch de smartphone gebruiken voor social media
of het checken van berichten? Ga dan naar een parkeerplaats of
een andere veilige plek. Wachten tot u op uw bestemming bent,
kan natuurlijk ook.
HET LUKT NIET
Interessant om te ervaren, is om eens wél te tweeten,
chatten, liken en ondertussen te rijden. Dat kan door de
game ‘tweet, chat, like & drive’ te spelen via de website
tweetchatlikeanddrive.nl. Bewijzen zijn er te over dat het niet
samengaat; toen in oktober 2011 in Abu Dhabi een telefoonnetwerk uitviel, daalde het aantal ongevallen met veertig procent!
Op de website veiligbereikbaardrenthe.nl vindt u op de pagina
over de campagne Aandacht op de weg ook een bijzonder
Belgisch filmpje. Daar hebben ze ook een manier gevonden om
automobilisten op de gevaren van de smartphone achter het
stuur te wijzen.
FIETSMODUS
Op pagina 3 in deze krant staat een artikel over technologische
vernieuwingen, waarbij de smartphone een rol speelt in het
verbeteren van de veiligheid. Maar zover is het nog niet; zowel
in de auto als op de fiets kan de smartphone daarom beter
uit. Er is trouwens een speciale
app ontwikkeld voor fietsers,
een soort ‘vliegtuigstand’ voor
op de fiets: de Fietsmodus.
Nieuwsgierig? Kijk eens op
www.fietsmodus.nl.

• ‘Ik wil je zien!’ (half oktober – eind december)
De fietsverlichtingscampagne ‘Ik wil je zien’ stimuleert het
gebruik van (goede) fietsverlichting bij jongeren. Op scholen in
Drenthe worden affiches van de campagne verspreid en er staan
borden langs de weg. Op RTV Drenthe zijn tv-spotjes te zien.
Ook houdt de politie extra controles. Zorg er dus voor dat je
fietsverlichting in orde is.
• Bob Winter (half december – half maart)
Elk jaar besteedt het Rijk in de wintermaanden extra aandacht
aan de boodschap ‘100% Bob, 0% op’. Deze campagne wijst
automobilisten erop dat ze volledig nuchter achter het stuur
moeten kruipen. Het VVB Drenthe ondersteunt de campagne
door de boodschap in Drenthe breed onder de aandacht te brengen. RTV Drenthe helpt mee.

Op de website ikwiljezien.nl heeft Iris uit
Vlissingen de bijbehorende gedichtenwedstrijd
gewonnen. Haar bijdrage:
Wanneer ik je tegenkom in de nacht,
Zie ik graag jouw verlichting die naar me lacht.
Ik vind je leuk,
Liefst zonder deuk.
Wanneer ik je tegenkom in de nacht,
Wil ik je zien dan rij ik zacht.
Ik vind je echt heel erg goed,
Wanneer je in de nacht je licht aan doet!

Fietsersbond denkt
praktisch mee over
veilige
oplossingen
“VEILIGE FIETSPADEN
DIE BREED GENOEG ZIJN
VOOR DE VERSCHILLENDE
FIETSERS, GEASFALTEERD
IN PLAATS VAN BETEGELD
EN GOED AFGESTELDE
VERKEERSLICHTEN”; JAN
HENDRIKS SOMT DE TOP
3 VAN HET WENSENLIJSTJE
VAN DE FIETSERSBOND
AFDELING DRENTHE
MOEITELOOS OP. GELUKKIG
BESTEEDT DE PROVINCIE
VEEL AANDACHT AAN
DE FIETSER MET DE
ONLANGS VASTGESTELDE
FIETSNOTA. WAT VINDT DE
FIETSERSBOND ERVAN?

“We zijn blij met de Fietsnota van
de provincie Drenthe,” aldus Jan
Hendriks van de Fietsersbond,
“want daarmee wordt het fietsverkeer serieus genomen. Dat moet
ook wel, want het idee bestaat

WAT DOET DE FIETSERSBOND?
De Fietsersbond komt op
voor de belangen van
de fietsers in Nederland.
De afdeling Drenthe kent
ongeveer 600 leden, veelal
mensen die uit idealistische overwegingen lid
zijn geworden en dus zeer
betrokken zijn. De focus
ligt op het gebruik van
de - gezonde, goedkope,
ruimtebesparende - fiets
als praktisch vervoermiddel,
dus om naar werk of school
en dergelijke te gaan. De
Fietsersbond wil dat dit veilig en comfortabel kan.

dat er in verhouding meer ongevallen met fietsers gebeuren. Het
is de laatste jaren ook veel drukker geworden op fietspaden, met
racefietsen en mountainbikers,
recreatieve fietsers, scholieren,
forenzen, snorscooters en e-bikers.
Allemaal verschillende groepen
met verschillende doelen en vooral ook: verschillende snelheden.
Wegbeheerders moeten daarop
inspelen door, mijns inziens, de
paden breed genoeg te maken.”
BREDERE FIETSPADEN
Jan Hendriks vervolgt: “Er gaan
geluiden op om binnen de
bebouwde kom de verschillende
fietsstromen te scheiden, dat de
snellere fietsers op de rijbaan kunnen. Volgens de Fietsersbond is
het nodig om de snorscooters niet
meer toe te laten op de fietspaden
én om de fietspaden breed genoeg
te maken, maar dat is natuurlijk
niet overal zomaar mogelijk. Dit
onderwerp zal de komende jaren
nog wel blijven spelen.”

Het is de laatste jaren veel drukker
geworden op fietspaden. Je ziet er
scholieren, forenzen, snorscooters,
mountainbikers, recreatieve fietsers,
e-bikers.
Foto: Fietsersbond

Werk aan de weg
De provincie Drenthe werkt hard aan de verbetering van de fietspaden in
Drenthe. Gedeputeerde Henk Brink maakt zich hard voor veilige school- en
woonwerkfietsroutes. “Daarbij werkt de provincie vaak samen met gemeenten, dorpen, verenigingen en bewoners”, vertelt Brink. Hij noemt een paar
voorbeelden van waar nu aan de weg wordt getimmerd:
• Norgervaart/Huis ter Heide (N373): samen met bewoners, het
Nassaucollege in Norg, de gemeenten Assen, Midden-Drenthe en
Noordenveld zoekt de provincie naar een oplossing voor de verkeersonveiligheid op de fietsersoversteekplaatsen. De provincie zorgde er onlangs
voor verkeerslichten en extra voorlichting.
• N372, fietsoversteekplaats Brunlaan: hier werken de gemeente
Noordenveld en de provincie samen aan een fietstunnel.
• N386, fietsoversteekplaats bij Tynaarlo: het dorp, de voetbalvereniging, de
gemeente Tynaarlo en de provincie Drenthe werken hier aan een rotonde
die het ook voor de fietsers veiliger moet maken.

NETWERK VAN VRIJWILLIGERS
ACTIEF
In bijna iedere gemeente zijn er
wel leden van de Fietsersbond
actief. Die houden ontwikkelingen
bij, hebben contact met de leden
en met de gemeente. Onderwerpen
van gesprek zijn afstelling van
verkeerslichten, conditie van fietspaden, onveilige situaties enzovoort. Hendriks: “Waar lang over
gesproken is, is het feit dat fietsers
op rotondes in het Noorden geen
voorrang hebben, in de rest van
Nederland wel. De rechter moest
eraan te pas komen en die heeft

bepaald dat deze in onze ogen
vreemde situatie gewoon mag blijven bestaan.”
Heeft u een mening over een voor
fietsers bijzondere of gevaarlijke
situatie bij u in de buurt?
Neem contact op met de
Fietsersbond via de website
www.drenthe.fietsersbond.nl

OPENING N33
Gigantische gele smileys in Gieten, Veendam en in het open
veld langs de N33 maakten eind september de tongen los in
Drenthe en Groningen: op straat en op social media vroeg menigeen zich af wat er aan de hand was. Op 30 september 2014 werd
duidelijk wat er gevierd werd: gedeputeerde Henk Brink ontving
samen met zijn Groningse collega Mark Boumans minister Melanie
Schultz van Haegen (VVD) die de gloednieuwe, verdubbelde N33
kwam openen. De opening vond plaats op het verkeersknooppunt
Assen waar de N33 een volledige aansluiting op de A28 heeft
gekregen. Ook is bij Zuidbroek een ongelijkvloerse aansluiting
gekomen op de A7. Met de verdubbeling van de N33 kan het verkeer ook nog eens sneller en veiliger doorstromen. Foto: Rijkswaterstaat
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NIEUWE BUSSEN VOOR
DRENTHE EN GRONINGEN
De provincies Groningen en Drenthe en de
gemeente Groningen hebben samen met
vervoerder Qbuzz geïnvesteerd in nieuw
materieel. Deze zomer zijn drie nieuwe
types bussen van Qbuzz gepresenteerd op
de Grote Markt in Groningen. De nieuwe
midibussen en de vernieuwde Q-liner
kunt u in Drenthe tegenkomen. Het derde
type, een enorme bus van 25 meter lang
en een capaciteit van 180 reizigers, rijdt
alleen in de stad Groningen.
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In de nieuwe midibussen kunnen
35 mensen zitten/staan. Ze rijden
vooral op de minder drukke trajecten. De vernieuwing was nodig
omdat de normen strenger waren
geworden. De bussen zijn de helft
zuiniger en veel stiller dan de
bekende ‘gewone’ bussen.
101 PASSAGIERS PER BUS
De Q-liners die naar Assen en
Emmen/Klazienaveen rijden, zijn
ook vernieuwd. Ze zijn drie meter

langer geworden en kunnen nu
maar liefst ruim 100 reizigers vervoeren. Om precies te zijn: 101. De
motoren zijn zuiniger en de uitstoot
van schadelijke stoffen is met de
helft verminderd. Bovendien zijn er
minder ritten nodig doordat de bussen groter zijn, wat ook weer beter
is voor het milieu.
HERGEBRUIK VAN REMENERGIE
Bijzonder aan de extreem lange
bussen die in de stad Groningen

gaan rijden, is dat de energie die
ontstaat bij het remmen weer
wordt gebruikt bij het optrekken.
Die stoot dieseldampen bij het
wegrijden is dus verleden tijd, ook
doordat het elektrisch gebeurt.

Zuiniger, stiller, beter voor het milieu én
passend bij de aantallen reizigers: nieuwe
bussen in Drenthe en Groningen!
Foto: OV-bureau Groningen-Drenthe

Veili g f i et s e n i n d e w i n te r

Al winterbanden op uw fiets?
ER ZIJN ALLERLEI CAMPAGNES OM TE ZORGEN DAT U IN DE
WINTER VEILIG MET DE AUTO DE WEG OP GAAT. DE FIETS IS VAAK
ONDERBELICHT, TERWIJL MILJOENEN MENSEN OOK IN DE WINTER
OP DE FIETS STAPPEN. U KUNT HEEL WAT DOEN OM MET EEN
VEILIGER GEVOEL IN WEER EN WIND OP DE FIETS TE STAPPEN.
VOOR DE E-BIKE ZIJN ER SPECIALE TIPS.

WIST U DIT?
Een natte weg is twee keer zo
glad als een droge weg.
Een besneeuwde weg is
twee keer zo glad als een
natte weg.
Een bevroren weg is twee
keer zo glad als een
besneeuwde weg.

Wist u dat er zelfs winterbanden zijn
voor de fiets? Ach, je kunt alles overdrijven, denkt u wellicht. Maar gaat u
dagelijks naar uw werk of maken uw
kinderen iedere schooldag heel wat
kilometers? Dan zijn die winterbanden
misschien helemaal geen slecht idee.
Maar kijk sowieso voor de winter of
uw banden niet glad zijn. Is dat wel
zo, dan is dit een goed moment om ze
te vervangen.

VUIL EN VOCHT
In de donkere maanden zet je je fiets vaak snel in
de schuur en ga je rap naar binnen waar de kachel
brandt. De fiets drupt uit, vuil en pekel hecht zich
langzaam maar zeker. Het is handig om voor de winter
de hele fiets, inclusief de ketting, heel goed schoon
te maken en dan ouderwets in ’t vet (water- en vuilafstotende olie) te zetten. Dan heeft u er geen omkijken naar tot de eerste stralen van het lentezonnetje.
Fietsspecialisten adverteren met acties om uw fiets
een winterbeurt te geven. Zij komen op plekken waar
u moeilijk bij kunt: naven, trapas, balhoofd, remmen,
versnelling enzovoort. En vergeet dan niet meteen
te vragen naar de fietsverlichtingscheck! Branden de
lampjes wel goed? Werkt de dynamo nog? Ook bij
regen en sneeuw? Daarom: doen! Kleine moeite/prijs,
groot plezier.
E-BIKE: ACCU EN KOU
Een accu is sneller leeg als ‘ie koud is. Zet uw e-bike
daarom op een warme plek, of – als dat mogelijk is –
leg uw accu binnen in huis. Let op: als de fiets stil staat
in de kou, loopt de accu ook langzaam leeg. Fietst u
minder of zelfs niet in de winter en laat u uw e-bike in
de schuur staan? Dan kunt u overwegen er een hoes
overheen te doen en/of de fiets op te hangen of op
staanders te zetten om de banden te ontzien.
FIETSEN MET GLADHEID
Laat u niet verrassen: wees altijd beducht op gladheid.
Voel even voordat u opstapt en kijk goed om u heen
als u wegfietst; ‘lees’ het wegdek. Als u uw zadel iets
lager zet, kunt u sneller met beide benen op de grond
staan om te corrigeren. En fiets niet te dicht langs

de stoeprand, daar is het vaak gladder. Tip: rij een
stukje om over die wegen die wél gestrooid zijn, wel
zo veilig. Het belangrijkste is: wees niet bang en doe
gewoon rustig aan.

GLADHEIDSBESTRIJDING VANUIT
NIEUWE ZOUTLOODS ASSEN
De provincie Drenthe zorgt voor de gladheidsbestrijding op
de provinciale wegen en fietspaden. Rijkswaterstaat doet
dat op de rijkswegen. Gezamenlijk hebben de provincie
Drenthe en Rijkswaterstaat begin dit jaar een grote nieuwe
zoutloods op het steunpunt voor het wegenonderhoud in
Assen in gebruik genomen. De feestelijke opening vond op
8 november plaats met een open dag voor alle geïnteresseerde Drenten, die konden ontdekken hoe de gladheidsbestrijding werkt.
In deze zoutloods ligt per seizoen 4.500 ton zout opgeslagen, waarvan 3.000 voor de provincie en 1.500 voor
Rijkswaterstaat. Met dit zout houdt de provincie ook de
270 kilometer fietspaden in de provincie veilig in de winter! Behalve in Assen zijn er ook steunpunten in Rogat en
Schoonebeek van waaruit de strooiwagens uitrukken. Deze
steunpunten hebben elk 1.200 ton zout beschikbaar.
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