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V e r k e e r s k r a n t D r e n t h e
BUURTBEWONERS
STERK VOOR EEN
VERKEERSVEILIG
ROGAT
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FESTIVAL
OP FIETSE
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VERKEERSVEILIGHEID, DAT
IS WAAR WE
HET VOOR DOEN

“LAAT ZE
NIET SCHRIKKEN”
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CURSUS ALCOHOLVRIJ OP
WEG BLIJFT SUCCESVOL
“‘AUTORIJDEN, DAT KAN IK!
DRINKEN, JA, DAT OOK.’ ALS
JONGEREN IN DE AUTO STAPPEN,
KOPPELEN ZE DIE TWEE FEITELIJKE
GEDACHTEN NIET. DE KENNIS
DAT ALCOHOL EN VERKEER
NIET SAMENGAAN, IS DUS NIET
VOLDOENDE OM TE VOORKOMEN
DAT ZE DAN GAAN AUTORIJDEN.”
AAN HET WOORD IS KAREL
BROOKHUIS VAN DE RUG, MEDEINITIATOR VAN DE CURSUS
ALCOHOLVRIJ OP WEG.

De basis van de cursus is dat je een
ervaring hebt die diep doordringt.
Karel Brookhuis: “Daarom – schrik
niet – zetten we jongeren met
alcohol op achter het stuur. Dat
doen we nu al bijna twintig jaar.
Recent onderzoek heeft opnieuw
aangetoond dat de cursus effectief
is. Daarom gaan we er graag mee
door.” Een cursusdag bestaat uit
theorie, lunch met alcohol en dan
een rijproef met een instructeur op
een circuit. Doorgaans denken de
cursisten dat prima te doen, totdat
ze de terugkoppeling krijgen...
ONDERZOEKSRESULTATEN
Uit recent onderzoek naar het effect
van Alcoholvrij op weg, blijkt dat
cursisten meestal niet drinken als
ze moeten rijden, óók niet dat
ene biertje. Ook kunnen ze beter
groepsdruk om in te stappen bij
een vriend die gedronken heeft
weerstaan. Geconcludeerd is dat
niet de kennis, maar de ervaring
die bij de cursus is opgedaan, deze
gedragsverandering veroorzaakt.

Dat verbaast Madelon van Hemel,
onderzoeker bij Verslavingszorg
Noord Nederland, niet: “Ervaren is de
beste manier om gedrag te veranderen, dat hebben onderzoeken uitgewezen. Het is geweldig dat we deze
onderscheidende cursus hier kunnen
aanbieden, dat is uniek in Nederland
en misschien wel in de wereld.”
ETHISCH DILEMMA
Karel Brookhuis heeft het ethisch
dilemma goed doordacht: “We
geven jongeren alcohol, dat is
natuurlijk ongezond. Maar het
resultaat dat ze zó’n belangrijke,
levensreddende, les leren, heeft
ons destijds toch doen besluiten de
cursus door te laten gaan. Het gaat
gecontroleerd, de jongeren kunnen
altijd stop zeggen, ze drinken niet
meer dan nodig. Er zijn nooit ongelukken gebeurd bij de cursus; ik
durf te beweren dat er ongelukken
voorkómen zijn door de cursus.”
JA, WIJ WILLEN OOK!
Heb je je rijbewijs nog niet zo
lang en heb je wel oren naar deze
cursusdag, eventueel samen met
je vrienden? Kijk dan op vnn.nl
onder ‘meer weten over verkeer’
en neem contact op via de website. Een idee krijgen van hoe de
dag verloopt? Er staat een filmpje
op YouTube, gewoon zoeken op
Alcoholvrij op weg.

GEACHTE LEZER,
De vakantie staat voor de
deur. En misschien een reis
met de auto naar een verre
bestemming. Navigeren dus.
Dat vraagt voorbereiding. Wel
zo veilig! Of blijft u lekker in
eigen land? Bijvoorbeeld voor
een mooie fietsvakantie? Dat
kan uitstekend in onze mooie
fietsprovincie Drenthe. Het is
niet voor niets de ambitie van
gemeenten en provincie om
van Drenthe dé fietsprovincie bij
uitstek te maken!
Drenthe doet het ook erg goed
bij de motorrijders. Natuurlijk
vanwege de TT en andere
motorevenementen op ons
schitterende circuit. En omdat
toeren door het mooie Drenthe
een feest is. Vooral als je veilige, beschermende motorkleding
draagt. Want goede motorkleding kan levens redden!
Al die aandacht voor veiligheid
blijft hard nodig! Vorig jaar was

het aantal verkeersdoden in
Drenthe nog afgenomen tot 25.
Dit jaar stond de teller begin
mei helaas al op 14! Ook lijkt
de hoeveelheid ernstig gewonden maar niet te willen dalen.
We moeten alle zeilen bijzetten
om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Dat doen
we met educatie, voorlichting,
campagnes en trainingen. Voor
scholen, voor bedrijven en voor
particulieren. Voor u! En uw
kinderen. Een voorbeeld is de
effectieve cursus Alcoholvrij op
weg; u kunt er hiernaast meer
over lezen.
Doet u mee? Dan doen we het
samen. Samen richting Nul!

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.

ZET DE TREND ALS VEILIGE DRENT:

WORD AMBASSADEUR
VAN SAMEN RICHTING NUL!
Als je je verantwoordelijk voelt,
kom je vanzelf in actie. Misschien
bent u al (samen met buurtbewoners) actief in uw buurt om
ook daar de verkeersveiligheid
te vergroten of bent u actief (als
verkeersouder) op school om ook
daar te zorgen voor meer verkeersveiligheid. Zo bent u eigenlijk
al als ambassadeur van Samen

SAMEN RICHTING NUL!
AMBASSADEUR WIL HET GEMOEDELIJKER EN
VEILIGER MAKEN IN HET VERKEER
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Aartje Nieuwkoop: “Het verkeer
is verruwd, men is onverschillig,
gehaast, de ik-cultuur heerst. Bij
verkeerslichten is oranje het nieuwe groen en rood het nieuwe oranje. In Assen rijden automobilisten
de hakken van je schoenen als je
nota bene op een zebrapad loopt.
Laten we een voorbeeld nemen
aan de prettige verkeersmentaliteit
van onze Duitse buren. Daar is respect voor andere verkeersdeelnemers. Er zou een campagne moeten

komen om de instelling in het verkeer te verbeteren. Want het is een
mentaliteitskwestie.”

Afgelopen november was er in
Witteveen een themamiddag waar werd
besproken hoe je samen de verkeersveiligheid kunt bevorderen. En hoe je
samen verder moet na een verkeersongeval. De middag was bedoeld voor verkeersslachtoffers, familie, hulpverleners
en overige belangstellenden. Er werd
dan ook stilgestaan bij de slachtoffers,
waarvan één dodelijk, uit het dorp en
gepraat over hoe je de draad weer
kunt oppakken na zo’n traumatische
gebeurtenis. De Stichting NAH Zorg en
de Federatie Slachtoffer Organisaties
speelden een belangrijke rol.
TE LAAT…
Indrukwekkend was het lied ‘De dodenweg’ dat drie dames onder de naam
De Groeten Muziektheater uit Witteveen

AANMELDEN IS SIMPEL
Zet de trend als veilige Drent,
word ambassadeur van Samen
richting Nul!. Meld u aan via
samenrichtingnul.nl.

Foto: Henk Veenstra

OPEN DAG
UMCG AMBULANCEZORG

Aartje Nieuwkoop uit Assen is
ambassadeur voor Samen richting
Nul! geworden omdat ze graag iets
aan het gedrag in het verkeer wil
veranderen. Om het gemoedelijker
én veiliger te maken, voor haar,
voor haar kleinkinderen, voor iedere Drent. Ook ambassadeur worden? Kijk op samenrichtingnul.nl.

SAMEN VERDER
NA EEN DODELIJK VERKEERSONGEVAL
HET PRIJSWINNENDE PROJECT
‘VEILIG DOOR ’T VEEN’ IS
EEN TYPISCH VOORBEELD
VAN EEN DRENT DIE ZELF
VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT
VOOR EEN VERKEERSVEILIGER
DRENTHE. IN DIT GEVAL EEN
AANTAL JONGE DRENTEN UIT
WITTEVEEN DIE ZICH BEKOMMEREN
OM DE VERKEERSVEILIGHEID IN
HUN WOONPLAATS.

nemen aan bijvoorbeeld een rijvaardigheidstraining, deelname aan de
Blijf Veilig Mobiel beurs of een overleg met uw ‘collega’-ambassadeurs.

zongen. Het refrein daaruit zegt genoeg:
“Pas wanneer er weer een auto
tegen een boom aan staat
wordt iedereen weer wakker
behalve één, voor hem is het te laat…”
IS UW DORP HET VOLGENDE?
Witteveen heeft inmiddels het stokje
doorgegeven aan dorpen in de buurt.
Het zou mooi zijn als dit zich als
een olievlek uitbreidt; het stokje is
al opgepakt door de Buurtacademie
Broekstreek, die actief – echte – stokjes
doorgeeft. In Witteveen was de directe
aanleiding dat er verkeersslachtoffers
vielen. Laat in andere dorpen het stokje
voldoende aanleiding zijn. Wilt u in uw
dorp het stokje oppakken? Neem contact
op via veiligbereikbaardrenthe.nl.

NOTEER HET VAST IN UW AGENDA: OP 12 SEPTEMBER MET HET
GEZIN NAAR LUCHTHAVEN EELDE VOOR DE OPEN DAG VAN UMCG
AMBULANCEZORG! WAT HEBBEN DIE AMBULANCES ALLEMAAL
AAN BOORD, HOE HARD KUNNEN ZE, WAT KOMT ER BIJ KIJKEN
ALS JE OP DE MELDKAMER WERKT, HOE REANIMEER JE? EN DIE
GROTE GELE TRAUMAHELI, DIE VANAF MEDIO 2016 EELDE ALS
STANDPLAATS HEEFT IN PLAATS VAN HET DAK VAN HET UMCG,
KUNT U VAN HEEL DICHTBIJ BEKIJKEN.
Roelof Schoonbeek, hoofd Ambulancezorg Drenthe én ambassadeur van
Samen richting Nul!, vertelt over de plannen: “Het wordt echt een dag
voor het gezin, voor iedereen is er wel wat bijzonders te zien en te
beleven. Onder andere mensen van het Rode Kruis, EHBO-verenigingen,
Luchthaven Eelde en Stichting Hartveilig Drenthe werken allemaal mee.”
CAMPAGNE REANIMATIE
In een plattelandsprovincie als Drenthe is het halen van de aanrijtijd van
vijftien minuten altijd weer een uitdaging. Bij hartstilstand is hulp binnen
vijf minuten nodig. Daarom streeft UMCG Ambulancezorg ernaar dat zoveel
mogelijk mensen een cursus Reanimatie en AED hebben gedaan. Levens
worden ermee gered. Roelof: “Nu heeft een half procent van de inwoners
van Drenthe een diploma, in 2016 gaan we campagne voeren om dat op
te krikken naar minstens één procent. Op de open dag kan iedereen al
kennismaken met reanimeren en oefenen op poppen. Het is echt heel eenvoudig dit te leren, om het verschil te maken wanneer het erop aankomt.”

V E R K E E R S Q U I Z
Mag u met een koptelefoon op fietsen?

Foto: uit ‘De traumaheli rukt uit!’, Bert Dercksen en Jan Bouman

“HET IS BIJNA EEN ROEPING. IK
LOOP ALTIJD AL MET ZOWEL ZORGEN
ALS IDEEËN OVER HET VERKEER
ROND, MAAR IK VOND GEEN
LUISTEREND OOR, GEEN KLOPPEND
HART VOOR MIJN PLANNEN
WAARMEE MENSENLEVENS GERED
KUNNEN WORDEN! IK HOOP VAN
HARTE DAT DAT BETER WORDT
NU IK AMBASSADEUR BEN. BIJ
FOPPE KOEN (DE PROJECTLEIDER,
RED.) VIND IK MAAR LIEFST TWEE
LUISTERENDE OREN, HIJ VINDT
ALTIJD WEL WEGEN OM IETS MET
MIJN SUGGESTIES TE DOEN.” AAN
HET WOORD IS AARTJE NIEUWKOOP,
BEVLOGEN AMBASSADEUR VAN
SAMEN RICHTING NUL!.

richting Nul! bezig! En laat u zien
dat u actief met verkeersveiligheid
bezig bent, dan verdient u de titel
‘ambassadeur van Samen richting
Nul!’. Verder kunt u lid worden van
een klankbordgroep om actief mee
te denken over verkeersveiligheidsvraagstukken, -activiteiten en -campagnes. Wellicht bent u daarnaast
nog bereid eens per jaar deel te

JA . MAAR HET IS NATUURLIJK NIET VEILIG. LEES ‘NIET
HOREN? WEL ZICHTBAAR!’ OP PAGINA 7.

WAT HOUDT DAT NOU IN, AMBASSADEUR ZIJN VOOR SAMEN RICHTING
NUL!? DE AMBASSADEURS NEMEN
SAMEN DE VERANTWOORDELIJKHEID OM
TE ZORGEN VOOR EEN VERKEERSVEILIGER DRENTHE. AARTJE NIEUWKOOP
OP DEZE PAGINA DOET HET OP HAAR
MANIER, OP SAMENRICHTINGNUL.NL
LEEST U HOE ANDERE AMBASSADEURS
HET DOEN. HOE ZOU U HET DOEN?

BUURTBEWONERS SAMEN STERK VOOR EEN
IN VEEL WOONPLAATSEN
WORDT BINNEN DE
BEBOUWDE KOM NOG
STEEDS TE HARD GEREDEN.
DIT LEVERT REGELMATIG
GEVAARLIJKE SITUATIES
OP VOOR BEWONERS.
OOK IN ROGAT HEBBEN
BEWONERS LAST VAN
(VRACHT)VERKEER
DAT HUN DORP ALS
SLUIPROUTE GEBRUIKT
EN DAARBIJ VAAK GEEN
REKENING HOUDT MET
DE MAXIMUMSNELHEID
VAN 30 KM PER UUR. OM
HIER IETS AAN TE DOEN
RICHTTE ROLF LEUTSCHER
MET EEN AANTAL
ANDERE BEWONERS DE
VERKEERSWERKGROEP
VEILIG ROGAT OP.

Al 35 jaar woont Rolf
Leutscher, ambassadeur van Samen
richting Nul!, met veel plezier in
Rogat. In de loop der jaren heeft hij
echter de verkeersveiligheid in het
dorp zien afnemen. “Het (vracht)
verkeer dat vooral de doorgaande
weg, de Hessenweg en Sluisweg in
Rogat, als sluiproute gebruikt, rijdt
vaak veel te hard. De hoeveelheid
verkeer is ook sterk toegenomen
in de loop der jaren”, vertelt hij.
Ondanks de herinrichting van de
weg en het aanbrengen van wegversmallingen, verbeterde de verkeersveiligheid nauwelijks. Vlak na
de herinrichting van Rogat besloten
Rolf en een aantal andere buurtbewoners daarom dat het zo niet
langer kon: “Sinds de herinrichting
zijn er veel nieuwe bewoners met
kinderen gekomen. Ook voor die
kinderen is het gewoon niet veilig.
Je wordt zo van de sokken geracet
en ouders staan doodsangsten uit

bij het oversteken. Daar willen
we iets aan doen. Vandaar de
oprichting van verkeerswerkgroep Veilig Rogat”.
WERKGROEP
Samen met drie buren vormt
Rolf de verkeerswerkgroep.
Ze werken samen met Veilig
Verkeer Nederland, spreken
regelmatig met de gemeente
Meppel en ondernemen acties
om de verkeersveiligheid in
Rogat te verbeteren: “We hebben al verschillende pogingen
gedaan om de problemen
op te lossen”, zegt Rolf. “Er
zijn bijvoorbeeld wegversmallingen gemaakt, borden
geplaatst met ‘alleen bestemmingsverkeer’ en borden met
‘30 km per uur’. Helaas hebben al deze acties tot nu toe

slechts kortdurend effect gehad.
Kort geleden hebben we een
inspirerend gesprek gehad met
VVN. Van hen kregen we spontaan allerlei heel goed materiaal
toegestuurd. Hier zijn we erg blij
mee! We hebben bijvoorbeeld
banners opgehangen, 30km/
uur-stickers geplakt in de buurt
en een ‘Victor Veilig’ geplaatst.”
OPLOSSING
Een nieuwe uitdaging die recent
op het pad van de werkgroep
is gekomen, is het nieuwe
transportbedrijf dat zich gaat
vestigen op het industrieterrein.
“Dit betekent dat het vrachtverkeer en overig verkeer dat
door Rogat komt verder zal toenemen. We hebben daarom de
gemeente Meppel geschreven
dat we het vanuit economisch

oogpunt fantastisch
vinden, maar ook
hopen dat we met
elkaar de verkeersveiligheid in
de gaten blijven houden”, licht
Rolf toe. Het doortrekken van de
Sluisweg zou volgens hem een definitieve oplossing kunnen vormen
voor het probleem. Op die manier
hoeft het verkeer niet meer door
Rogat. “Dit voorstel hebben we bij
de gemeente Meppel neergelegd.
Maar we begrijpen ook dat dit geld
kost en dat moet er wel zijn. Tot
die tijd blijft de verkeerswerkgroep
in ieder geval actief voor een veiliger Rogat”, sluit hij enthousiast af.
Heeft u ook hart voor een verkeersveiliger Rogat? Verkeerswerkgroep
Veilig Rogat verwelkomt graag
nieuwe, actieve leden. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Rolf Leutscher: 06-55113568.

VERKEERSVEILIGHEIDSC A M P A G N E S

RESTALCOHOL
Rond de TT wordt gewezen – én
gecontroleerd – op restalcohol. Na
een nacht gefeest te hebben kruipen velen nog een paar uurtjes in
de tent om dan de volgende dag
weer bijtijds huiswaarts te rijden.
Maar de kans is groot dat er dan
nog (te veel) alcohol in het bloed
zit, en je dus niet mag rijden. De
hoeveelheid alcohol die nog in het
bloed zit nadat iemand een tijd
niet heeft gedronken, bijvoorbeeld
na een nacht slapen, wordt ‘restalcohol’ genoemd. U merkt er misschien niet veel van, maar bij een
alcoholcontrole zou u hiervoor wel
een bekeuring krijgen. “De ochtend
nadat mensen veel alcohol hebben
gedronken, zijn ze vaak nog onder
invloed zonder dat ze dat weten”,
zegt Jan de Vries, chef team
Verkeer van de politie. “Dat komt
doordat alcohol tijd nodig heeft om
te worden afgebroken. Hoe meer

alcohol je hebt gedronken, hoe langer het duurt voor het weer uit je
lichaam is.”
AFBRAAKTIJD
Gemiddeld doet een lever 1 tot
1,5 uur over de afbraak van een
standaardglas alcohol. Bij 8
glazen is dat dus 8 tot 12 uur.
“Als je ’s avonds op een feestje
je laatste biertje om middernacht
drinkt, mag je dus niet eerder dan
om 8.00 uur de volgende ochtend
weer achter het stuur gaan zitten”,
legt De Vries uit. “En als je op
zondagmiddag in de sportkantine
bent begonnen met drinken en ’s
avonds nog even doorgaat, heb
je waarschijnlijk wel meer dan 10
glazen bier op. Dan moet je dus
rekening houden met minstens 10
uur afbraaktijd.”
OP TIJD STOPPEN
Het advies is om op tijd te stoppen
met drinken als je de volgende
ochtend weer vroeg moet autorijden. Want met alcohol in je lichaam
kun je niet veilig aan het verkeer
deelnemen. De politie houdt daarom ook geregeld ’s ochtends vroeg
alcoholcontroles. Daarbij treffen ze
vaak mensen aan die nog te veel
onder invloed zijn. De Vries: “Die
mensen brengen, vaak onbewust,
hun eigen veiligheid én die van
anderen in gevaar. Ze riskeren ook
nog een boete die kan oplopen van
360 tot 750 euro.”

FIETS OP, MODUS AAN
FIETSMODUS.NL
Afleiding door een smartphone:
dat is de oorzaak van 9% van de
fietsongelukken. Bij fietsers van
12 tot 35 jaar geldt dat zelfs voor
18% van de ongelukken. Daarom is
de campagne ‘Fietsmodus’ gestart
waarvoor een speciale app is ontwikkeld. Wie de app gebruikt, zet
zijn telefoon op ‘zwart’: berichten
worden niet geblokkeerd, maar je
wordt er niet door afgeleid. Tijdens
het gebruik van de app kan de
gebruiker punten sparen en kans
maken op prijzen. De app werkt
op Android en Apple en is gratis te
downloaden via fietsmodus.nl.

AANGRIJPENDE VERHALEN
‘Ik dacht: dat overkomt
mij niet, ik kan hartstikke goed rijden... maar ik
lag acht dagen in coma
en kon niet meer lopen
en praten.’ De openhartige en aangrijpende
verhalen van jongeren
over hun scooterongeluk
blijven hangen. Zorg dat
het jou niet overkomt.

V E R K E E R S Q U I Z
Mag u al autorijdend een
(los liggend) navigatiesysteem bedienen?
JA (MAAR VEILIG IS HET UITERAARD NIET). U MAG GEEN
MOBIELE TELEFOON IN UW HANDEN HEBBEN; DUS OOK NIET
ALS U DE TELEFOON ALS NAVIGATIESYSTEEM GEBRUIKT. LEES
‘POM TI DOM TOMTOM’ OP PAGINA 5.

BOB IN ZOMERSE SFEREN…
DAARKUNJEMEETHUISKOMEN.NL
Een spontane barbecue bij vrienden, een namiddagborrel in de
achtertuin, even een terrasje pakken… als het lekker weer is, kan
het zomaar extra gezellig worden.
Zolang de Bob het maar gezellig
op 0% houdt, is dat oké. De Bobzomercampagne wijst weer op de
eigen verantwoordelijkheid van
verkeersdeelnemers om niet onder
invloed achter het stuur te kruipen.

SCOOTERRIJDERS BEWUST VAN GEVAREN
SCOOTERVRIENDEN.NL
Bijna iedere dag gebeurt er wel een ongeluk met
een scooter in Drenthe en Groningen, bij bijna de
helft raakt er wel iemand gewond. Hoe krijg je tussen de oren van de scooterrijders dat ze kwetsbaar
zijn in het verkeer? En dat ze daarom tijdens het
rijden alert moeten zijn op de gevaren op de weg?
‘Scootervrienden’ wijst jonge scooterbestuurders op de
do’s en
don’ts van
scooter rijden. Bij controles deelt
de politie flyers uit en op
scootervrienden.nl staan tips.
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Foto’s: Sport Drenthe
Foto: Henk Veenstra

GEDEPUTEERDE HENK BRINK OVER AMBITIES:

DRENTHE: DÉ FIETSPROVINCIE
DE PROVINCIE DRENTHE HEEFT DE
AMBITIE OM DÉ FIETSPROVINCIE BIJ
UITSTEK TE ZIJN. IN DE FIETSNOTA
VAN MEI 2014 STAAN NIET MIS
TE VERSTANE DOELEN. GEDREVEN
LICHT HENK BRINK, GEDEPUTEERDE
VERKEER EN VERVOER,
DE AMBITIES TOE.

AMBITIE: VEILIG FIETSEN
Henk Brink: “Veilige schoolroutes
zijn een groot goed! Er is sinds
het verschijnen van de Fietsnota
gezocht naar mogelijkheden om de
veiligheid voor fietsers te bevorderen. Provincie maar vooral ook
gemeenten zullen de komende
twee jaar veel investeren in de verbetering van fietspaden in het algemeen en van school- en recreatieve
routes in het bijzonder.”

DE FIETSAMBITIES VAN DRENTHE
• Meer mensen op de fiets, onder
andere door goede stallingen bij
het OV.
• Veilig fietsen, onder andere met
het vergevingsgezinde fietspad.
• Een compleet fietsnetwerk, onder
andere door snelle fietsroutes aan
te leggen.
• Een aantrekkelijk toeristisch fietsaanbod, onder andere door promotie en evenementen.

AMBITIE: COMPLEET FIETSNETWERK
“De fietssnelweg tussen Assen en
Groningen is een toekomstgericht
project. De afstand van dertig kilometer is ideaal om fietsend af te
leggen, mits er geen obstakels zijn.
Het is een uitdaging om forenzen
hier op de fiets te krijgen. Daar is
een aantrekkelijk, uniek fietspad
voor nodig, het moet een belevenis worden. We willen innovatieve technieken gebruiken op het
gebied van infrastructuur, gezondheid en fietsen.”

METEN IS WETEN
“We hebben heel veel mooie fietspaden in Drenthe. De meeste voldoen goed, denken we, maar dat
willen we zeker weten. Er is daarom een grote meetproef van start
gegaan waarbij scholieren via een
app worden gevolgd. Welke routes
rijden ze, welke tijdstippen, hoe
snel gaan ze, dat soort vragen worden tot in detail beantwoord. Met
de uitkomsten kunnen we beleid
maken en routes verbeteren.”
AMBITIE: AANTREKKELIJK TOERISTISCH FIETSPRODUCT
“Dat er e-bikes zijn en dat er
steeds meer komen, is een feit. Dat
de huidige fietspaden niet overal
ingericht zijn op sneller rijdende
fietsers, is ook een feit. Wellicht
moeten bochten flauwer, kruisingen
aangepast of moeten er fietsrotondes komen. Als de veiligheid in het
geding is, nemen we maatregelen,
want veiligheid staat voorop.”
AMBITIE: MEER MENSEN
OP DE FIETS
“Wat ook nodig is voor e-bikes,

is dat er meer fietskluizen komen
bij carpoolplaatsen en openbaar-vervoerhaltes. Sowieso moeten de stallingen goed zijn zodat
we mensen verleiden om de auto
te laten staan.”
FIETSGEZINDE DRENTEN
“Al met al ben ik trots op
wat er allemaal is in de
provincie op het gebied
van fietsen. Nóg

een voorbeeld: Op Fietse; zie het
artikel hieronder. Ook ben ik blij
met de ambities van gemeenten
en collega’s hier bij de provincie om
van Drenthe dé fietsprovincie bij
uitstek te maken. Tenslotte prijs ik
me gelukkig met al die fietsgezinde
Drenten; samen fietsen we
verder!”
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NK WIELERSPORTWEKEN, FIETS4DAAGSE, RONDE VAN DRENTHE, SUPERPRESTIGE GIETEN, DE VELDSLAG OM NORG… ER GEBEURT DIT JAAR IN DRENTHE
HEEL VEEL OP HET GEBIED VAN FIETSEN. EN JUIST DAAROM WORDT ER NÓG EEN – VERBINDENDE – CAMPAGNE GELANCEERD: OP FIETSE. OM TE
BENADRUKKEN DAT DRENTHE DÉ FIETSPROVINCIE VAN NEDERLAND IS, VOOR TOERISTEN ÉN VOOR U.

FESTIVAL
OP
FIETSE
SPORT EN CULTUUR SMELTEN SAMEN
Het Festival Op Fietse is een bruisende
reeks van lokale ‘festivals van de energieke samenleving’ waarmee al fietsend
dorpen en hun inwoners op het gebied
van gezonde voeding, bewegen, sport,
cultuur en muziek worden verbonden.
Jansien van Dijk van het organiserende
‘Drenthe beweegt’ vertelt: “Het is de
bedoeling dat allerlei lokale organisaties zich daar presenteren. Ook zijn er,

in samenwerking met Gerrit Miedema
van Emmpact, muzikale optredens
uit de betreffende gemeente. Lokale
bestuurders fietsen naar hun dorpen,
RTV Drenthe gaat meefietsen en zal van
ieder festival verslag doen.”
FIETSCONCERT IN EMMEN
Op zaterdag 27 juni kunt u naar het
Nieuwe Plein in Emmen fietsen. Op

V E R K E E R S Q U I Z
Wat is een T-rijbewijs?

de feestelijke vooravond van het
NK Wielrennen zullen vier bekende
Nederlandse artiesten (bij het ter
perse gaan van deze krant was nog
niet bekend wie) optreden met het
Noordpool Orkest. Zij zullen fietsliedjes
ten gehore brengen, oude in een nieuw
jasje of nieuwe zelfgeschreven nummers
of nummers die door Drenten ingestuurd
zijn.

competitie. De wedstrijd zal het hele
schooljaar daarna doorgaan. Scholen en
bedrijven worden gestimuleerd om leerlingen en medewerkers zoveel mogelijk
te laten fietsen. Doe mee, via uw kinderen en/of uw bedrijf! Aanmelden kan
via Mieke Zijl van SportDrenthe: mzijl@
sportdrenthe.nl of (0528) 23 37 75. Kijk
voor meer informatie op opfietseindrenthe.nl.

OP FIETSE NAAR SCHOOL EN WERK
Welke school en welk bedrijf is het
meest ‘fiets-minded’ van Drenthe?
De strijd om de titels ‘Fietsschool van
Drenthe’ en ‘Fietsbedrijf van Drenthe’
brandt op 20 juni los, als scholen en
bedrijven zich kunnen melden voor de

MEER INFORMATIE
Op Fietse in Drenthe is de campagne,
evenementen die daaronder vallen, zijn:
Festival Op Fietse, Op Fietse naar school
en Op Fietse naar werk. De agenda van
Festival Op Fietse en veel meer informatie is te vinden op opfietseindrenthe.nl.

(uit ‘Op fietse’ van Skik)

EEN T-RIJBEWIJS IS EEN TRACTOR-RIJBEWIJS, DAT PER 1 JULI
2015 WORDT INGEVOERD. ER IS EEN OVERGANGSREGELING
VOOR HOUDERS VAN EEN TREKKERCERTIFICAAT
EN/OF B-RIJBEWIJS. WWW.CBR .NL/T-RIJBEWIJS.PP.

LAAT U NIET VERRASSEN, UPDATE UW NAVIGATIESYSTEEM EN ZORG
VOOR ACTUELE KAARTEN...

HET AANTAL VERKEERSSLACHTOFFERS WAS IN DRENTHE SINDS 1998 NIET ZO LAAG ALS VORIG JAAR. HELAAS
VIELEN ER DIT VOORJAAR ALWEER VEERTIEN DODEN IN HET DRENTSE VERKEER. VERKEERSVEILIGHEID IS DUS NOG
NIET VANZELFSPREKEND. DE BELANGRIJKSTE OORZAAK VAN VERKEERSONGELUKKEN IS MENSELIJK GEDRAG. OM
MENSEN DAARIN BIJ TE STUREN EN BEWUST TE MAKEN VAN DE GEVAREN, CONTROLEERT DE POLITIE IN DRENTHE
OP ALLERLEI OVERTREDINGEN IN HET VERKEER.
Foto: Henk Veenstra

Relaxed (en veilig) op vakantie

POM TIE DOM
TOMTOM
Is het wel veilig, rijden met navigatieapparatuur? TNO heeft in 2008 na onderzoek geconcludeerd dat navigatiesystemen de verkeersveiligheid bevorderen.
Het autorijden kost minder inspanning,
bestuurders maken minder fouten, houden meer aandacht over voor de rijtaak
zelf en ze zeggen alerter, kalmer en
minder gespannen te zijn. Een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
concludeert voorzichtig dat het ‘al met al
nog niet zeker is dat navigatiesystemen
de verkeersveiligheid vergroten’ (SWOVFactsheet, 2010). Marieke Martens van
TNO: “Bij juist gebruik en ervaring met
het gebruik vergroten navigatiesystemen
de verkeersveiligheid.”
BEDIENINGSGEMAK KAN VERSCHIL MAKEN
Marieke Martens van TNO, gespecialiseerd in menskunde, weet: “Als de tijd
dat je afgeleid wordt en je ogen van de
weg hebt, richting de twee seconden
gaat, neemt de kans op een ongeval
significant toe. Daar houden fabrikanten
van navigatieapparatuur en apps rekening mee: informatie moet letterlijk in
een oogwenk te verwerken en/of te
bevestigen zijn. Ook is er altijd een optie
om een stem te gebruiken, waardoor de
tijd dat mensen op een scherm kijken
verder afneemt. Techniek en bedieningsgemak worden steeds beter, maar
bepaalde valkuilen blijven, net als bij
alles wat we naast autorijden doen in de
auto dat onze aandacht afleidt, van het
eten van een broodje tot interactie met
de kinderen op de achterbank.”
MEER VOOR- DAN NADELEN
De TNO’er: “Ook bij stemgestuurde
systemen gaat je aandacht kort naar
het ‘gesprek’ met je apparatuur en dus
op dat moment iets minder naar de
weg. Dit is echter prima te doen naast
de rijtaak omdat het kort duurt en nog
moeilijker zou zijn zonder een navigatiesysteem. Handsfree bellen in de auto is
veel afleidender, ook al is dat wettelijk
wel toegestaan. Tijdens handsfree bellen
rijd je niet zomaar de weg af, maar kun
je wel makkelijk een afslag missen of
een bord over het hoofd zien. Een afslag
missen met stemgeleiding zal niet zo
snel gebeuren.” Marieke besluit: “De
voordelen van navigatieapparatuur lijken
tot dusver enorm veel groter dan de
nadelen.”

VALKUIL 1 OUDE KAARTEN
Die TomTom in de lade zal zichzelf niet
updaten. Als de kaarten verouderd zijn,
kunt u hopeloos verdwalen, en dat is
meestal op de drukste knooppunten.
Het historisch centrum van Luik is heel
fotogeniek, maar het was toch echt de
bedoeling om die tunnel er onderdoor te
nemen…
• Tip: update uw systeem.
• Tip: zorg voor – recente – papieren
kaarten.
VALKUIL 2 ACCU LEEG
Het kan gebeuren dat een accu slecht
oplaadt omdat die oud is, omdat uw
huiskonijn aan het snoertje heeft
geknabbeld, het contactpunt in de auto
vuil is, noem maar op. Komt u er op de
Périphérique van Parijs achter dat de
oplader niet meer werkt, dan is de Côte
d’Azur nog héél ver weg.
• Tip: check ruim voor de reis of de
oplader/accu werkt.
• Tip: kies in de voorbereiding bewust
voor een route en bestudeer alternatieven, via bijvoorbeeld Google Maps.
VALKUIL 3 BEDIENINGSONGEMAK
Als u zelden rijdt met navigatie, zal het
wennen zijn. Wat moet u met de meldingen die op uw scherm verschijnen?
Oefen daarom thuis in Drenthe,
op bekend terrein.
• Tip: oefen thuis in Drenthe, zoek op
internet wat u moet met die meldingen en raak vertrouwd met uw
navigatiesysteem.
• Tip: bedien tijdens het rijden niet
uw apparatuur, ook – juist – niet in
de file.
• Tip: verdeel de taken voorin: één
bestuurder en één navigator.
• Tip: oefen het invoeren van
adressen. Plots blijken er verschillende St Nazaires te zijn; welke moesten
we hebben en hoe schrijf je het ook
al weer?
VALKUIL 4 1.500 EURO,
S’IL VOUS PLAÎT!
Mais pourquoi??? Het zal niet helpen,
deze noodkreet aan de gendarme die u
een flinke bekeuring geeft. U mag lang
niet overal flitspaalsignalering gebruiken
en er zelfs niet uitgeschakeld mee rijden. De ANWB raadt aan de software te
verwijderen.
• Tip: zoek op de site van de ANWB
met de woorden ‘navigatie buitenland’ en lees de informatie.

“ VERKEERSVEILIGHEID,
DAT IS WAAR
WE HET VOOR DOEN”
“Waar we kunnen, proberen we te voorkomen dat er gewonden of doden vallen in het verkeer.” Aan het
woord is Martje Kommer, teamchef van onder meer het Team Verkeer van de politie Noord-Nederland.
“Daarom houden we snelheidscontroles met laserguns en radarvoertuigen en we surveilleren met opvallende en onopvallende auto’s en motoren. We zijn steeds op de weg aanwezig om toezicht te houden op wat
er in het verkeer gebeurt. Als we overtredingen zien, dan gaan we een gesprek aan en kunnen we bekeuren. We zijn ook alert op meldingen van bijvoorbeeld gestolen voertuigen of woninginbraken. Immers, een
crimineel rijdt ook over de weg.”
SNELHEID EN ALCOHOL
“Te hard rijden is de belangrijkste oorzaak van verkeersongevallen”, zegt Kommer. “Tel daar bij op dat er in
Drenthe veel wegen zijn waar bomen langs staan en dan heb je een nare combinatie. We proberen onze
controles op die plaatsen te houden waar ze het meest effectief zijn, dus op plaatsen waar veel aanrijdingen
gebeuren of waar onveilige situaties zijn.” Ook alcohol is een belangrijke oorzaak van ongelukken in het verkeer. “Helaas onderschatten mensen de risico’s van alcoholgebruik en dan gaat het mis”, weet Kommer. “We
komen bij ongelukken vaak jonge slachtoffers tegen. Zij hebben minder rij-ervaring, zijn soms overmoedig,
helemaal als ze onder invloed zijn en dan gaat het snel fout. We besteden daarom extra aandacht aan jonge
bestuurders.” Ook afleiding in het verkeer is een aandachtspunt voor de politie. “We zien landelijk een toename van het aantal eenzijdige ongevallen. Daarom letten we extra op of mensen tijdens het rijden andere
dingen doen, zoals bellen of whatsappen.”
WIJKAGENT
“Soms controleren we op plekken waar veel klachten over zijn, ook al gebeuren er misschien niet veel
ongelukken”, gaat Kommer verder. “De mensen voelen zich dan toch onveilig op die plek. In overleg met de
gemeente en de klagers proberen we daar dan iets aan te doen.” Klagen bij de politie kan via de wijkagent.
“Daar kun je terecht met alle opmerkingen over verkeer in je eigen buurt”, zegt Kommer. “Dus ook als je bijvoorbeeld last hebt van mensen die te hard rijden in je buurt. De wijkagent kan contact met ons opnemen
om te bespreken hoe we een probleem kunnen tackelen.”
BEWUST MAKEN
De politie vindt het belangrijk om in gesprek te komen met verkeersdeelnemers. Kommer: “We proberen
altijd uit te leggen waarom we een bekeuring geven. Zo willen we mensen bewust maken van hun gedrag
in het verkeer. We hopen dat mensen dan begrijpen waarom hun gedrag
gevaarlijk was en dat ze niet weer dezelfde fout maken.”
ANDERE TIPS:
• Tip: investeer in goede file-informatie
TT
op uw navigatieapparatuur.
“Om het verkeer veiliger te maken, werken we ook mee aan verkeers• Tip: neem tijdens een rustpauze de
veiligheidscampagnes”, benadrukt Kommer. “We geven bijvoorbeeld
route voor de komende uren door.
flyers mee bij controles en voorlichting op scholen. En we werken samen
• Tip: zorg voor een degelijke (smartmet de provincie en Veilig Verkeer Nederland, die bij onze controles
phone)houder op een goede plek.
voorlichtingacties houden.” Een voorbeeld van zo’n campagne is de BOB• Tip: probeer offline te navigeren om
campagne, die in de zomer en ook tijdens de TT weer overal te zien zal
hoge (data-)kosten te voorkomen.
zijn en die mensen er op wijst om niet met alcohol op achter het stuur te
stappen. “Wij sluiten daar op aan door extra alcoholcontroles te houden.
We zien bij de TT de laatste jaren
gelukkig dat steeds minder mensen met te veel drank op gaan
V E R K E E R S Q U I Z
autorijden. Maar er schuilt nog
Is een wandelende ruiter met een paard
wel een gevaar in de restalcohol,
aan de leidsels een bestuurder?
de hoeveelheid alcohol die mensen ’s ochtends nog in hun bloed
hebben na een avond feesten.
Daarom controleren we daar
steeds meer op”, besluit Kommer.
JA , VOOR DEZE RUITER GELDEN DEZELFDE VERKEERSREGELS
ALS WANNEER DIE OP HET PAARD ZIT. EEN RUITER IS EEN
BESTUURDER . LEES ‘LAAT ZE NIET SCHRIKKEN’ OP PAGINA 8.

DE VAKANTIETIJD KOMT ER WEER AAN. VELEN ZULLEN DIE OOIT
AANGESCHAFTE TOMTOM WEER UIT DE LADE HALEN OM VERVOLGENS HET
ADRES VAN DE CAMPING AAN DE FRANSE RIVIÈRA IN TE TYPEN. STARTEN
EN RIJDEN MAAR, VOL VERTROUWEN OP WEG. MAAR… ER ZIJN RISICO’S.
OM U VEILIG OP WEG TE HELPEN, STAAN HIER DE VALKUILEN EN TIPS.
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Foto: Daan Prest Meppel

HET WAS EEN HELE KLUS, MAAR NU STAAT ‘IE TE PRONKEN IN HET DRENTSE LANDSCHAP: DE NIEUWE PIJLEBRUG
OVER DE DRENTSE HOOFDVAART BIJ MEPPEL. IN AUGUSTUS 2014 GING DE EERSTE SPADE IN DE GROND, OP 17
APRIL 2015 MAAKTEN DE EERSTE AUTO’S EN FIETSERS VIA DE N371 GEBRUIK VAN DE MODERN OGENDE BRUG. OP
DE MEEST RECHTSE FOTO HIERONDER PASSEERT EEN VAN DE EERSTE SCHEPEN DE HEFBRUG.

Vernieuwde PIJLEBRUG veiliger voor fietsers

Belangrijkste reden om de brug te
vervangen, was dat de oude sterk
verouderd was. “Ja, die stortte
bijna in elkaar, kun je wel zeggen”,
aldus Anneke Hiddema (Verkeer
en Vervoer provincie Drenthe), die
samen met Gert Drent (Wegen en
Vaarwegen provincie Drenthe) verantwoordelijk was voor dit project.
De oude, een draaibrug, was 90 jaar
oud! Gert Drent vult aan: “Met name
motorisch had de brug z’n beste tijd
gehad. Maar het was nog wel veilig
om er overheen te rijden, hoor.”
VEILIGER VOOR FIETSERS
De Pijlebrug vormde een flessenhals in de fietsroute voor scholieren
vanuit de omgeving Havelte naar
Meppel. Bij tellingen bleek dat
er dagelijks 250 fietsers passeerden. Met name ’s ochtends in het
spitsuur met woon-werkverkeer,
zorgde dit nogal eens voor penibele

situaties, omdat de brug maar één
rijstrook had voor auto’s en fietsers.
De borging van veiligheid voor
de fietsers was dus een criterium.
Door het ingenieuze ontwerp van
de infrastructuur rond de brug, zijn
fietsers en gemotoriseerd verkeer
nu zoveel mogelijk gescheiden.
BIJZONDER BRUGDEK
Het brugdek is van een nieuw
materiaal gemaakt: composiet.
En composiet is weer een verzamelnaam voor een materiaal dat
uit verschillende componenten
is samengesteld. Het brugdek is
gemaakt van kunstvezel en hars,
een techniek die ervoor zorgt dat
de brug lichter is en er minder
onderhoud nodig is. “Dat laatste
moet nog blijken,” zegt Gert Drent,
“maar de ervaringen in den lande
zijn goed. Bovendien is het lichter,
waardoor we minder ballastmate-

riaal nodig hebben en er minder
energie nodig is om de brug te
heffen.” De provincie heeft eerder
– positieve – ervaringen opgedaan
met composiet. De sluisdeuren in
de vaarweg Erica-Ter Apel zijn er
ook van gemaakt.
MOEILIJKHEDEN OVERWONNEN
De beste én goedkoopste optie leek
in eerste instantie om de nieuwe
brug aan de andere kant van de
A32 te bouwen. Bij de uitwerking
van de daarop aansluitende infrastructuur bleken de hoogspanningskabels roet in het eten te gooien;
wel zoveel, dat de zuidelijke
variant onmogelijk bleek. Ook zou
de rotonde in eerste instantie een
ovonde worden (een uitgerekte,
ovale rotonde). Maar er bleek een
diepe laag veen op die plek te zitten, waardoor het risico op verzakkingen te groot was. Daarom is het
ontwerp aangepast met een minder ruimte innemende rotonde. Al
met al is het resultaat bevredigend:
een veiliger schoolroute door vrijliggende fietspaden, een rotonde en
een duurzame, moderne hefbrug.

ONDERZOEK NAAR (ON)VEILIGHEID LANDBOUWVERKEER:

“HET VALT MEE, MAAR ALERTHEID IS GEBODEN”
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AGRARISCHE SECTOR BETROKKEN
Partners van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe in het onderzoek waren de
politie, LTO-Noord en CUMELA Nederland. LTO-Noord is de agrarische ondernemersorganisatie waarbij veel boeren zijn aangesloten, CUMELA Nederland is de brancheorganisatie voor ondernemers in Groen, Grond en Infra waarbij vooral de loonbedrijven zijn aangesloten.

Conclusie: hoewel ieder slachtoffer er een te veel is, valt het
in Drenthe mee met onveilige
situaties die ontstaan met landbouwverkeer. Vergeleken met
andere provincies zijn er relatief
weinig – dodelijke – ongevallen met
landbouwverkeer. Anneke Hiddema
(Verkeer en Vervoer provincie
Drenthe): “Maar we kunnen niet
achterover leunen, we gaan niet
voor niets Samen richting Nul! Waar
veiligheid te verbeteren is, daar
streven we ernaar dat daadwerkelijk te doen, samen met de sector.”
ONVEILIGE SITUATIES
Er zijn wel onveilige situaties
genoemd in het onderzoek. Zo zijn
er plekken waar de bermen zijn
kapotgereden door landbouwverkeer, omdat dat moet uitwijken
voor ander verkeer dat niet in de
berm durft te rijden. De onderzoekers zien een lokale aanpak als
oplossing: waar de berm regelmatig
kapot gereden wordt, kunnen weg-

beheerder en gebruikers in overleg
samen een praktische oplossing
verzinnen die snel uitgevoerd kan
worden. Bijvoorbeeld een andere
route, een ruimere bocht in de weg
of bermklinkers.
MODDER OP DE WEG
Een ander probleem dat wordt ervaren, is modder op de weg. Hier zijn
het de landbouwers die hun verantwoordelijkheid moeten nemen
door te waarschuwen met borden
en het snel weer op te ruimen. En
natuurlijk moeten andere weggebruikers zich aanpassen aan de situatie en vaart minderen. Jaarlijkse
campagnes die door alle partners in
dit onderzoek ondersteund worden,
wijzen agrariërs en loonwerkers op
hun verantwoordelijkheid en waarschuwen weggebruikers voor het
modderseizoen in het najaar.
DE BESTUURDER VAN DE TREKKER
Tot slot wijst het onderzoek op het
gedrag van bestuurders van land-

bouwvoertuigen. Die moeten zich
bewust zijn van de afmetingen van
hun voertuig en het gevaar dat dat
met zich meebrengt, zoals de dode
hoek. Gerben Zijlstra van CUMELA
Nederland merkt daarover op: “In
de praktijk rijden landbouwvoertuigen vaak harder dan wettelijk toegestaan; ze mogen nu nog maar 25
km/u. Eigenlijk is die lage snelheid
gevaarlijk, achteropkomend verkeer
verwacht dat niet en het kan leiden

tot gevaarlijke inhaalacties. We zijn
dan ook blij dat die snelheid naar
alle waarschijnlijkheid omhoog gaat
naar 40km/u. En we zijn tevreden
met de invoering van het trekkerrijbewijs, oftewel het T-rijbewijs.”
Het Verkeers- en Vervoersberaad
Drenthe biedt bestuurders van
landbouwvoertuigen al trainingen
aan waarin veilig rijden en veilig
gebruik van de weg centraal staan.

V E R K E E R S Q U I Z
Wat betekent een groene middenstreep
tussen twee doorgetrokken witte strepen
op de weg?
DE GROENE STREEP BETEKENT DAT U OP EEN AUTOWEG RIJDT
WAAR U MAXIMAAL 100 KM/U MAG RIJDEN, BEHALVE ALS
BORDEN LANGS DE WEG EEN ANDERE MAXIMUM SNELHEID
AANGEVEN. DE DOORGETROKKEN WITTE STREPEN BETEKENEN
DAT U HIER NIET MAG INHALEN. U MAG ALLEEN INHALEN OP
DIE PLAATSEN WAAR DE WITTE STREPEN NAAST DE GROENE
STREEP ONDERBROKEN ZIJN. OP EEN AUTOWEG IS
KEREN VERBODEN.

“DIE GIGANTISCHE
LANDBOUWVOERTUIGEN
DIE JE TEGENWOORDIG
ZIET, DAT IS GEWOON
NIET VEILIG MEER!” DIT
IS EEN VEELGEHOORDE
STELLING ONDER
WACHTENDE OUDERS BIJ
HET SCHOOLPLEIN EN OOK
IN DE LOKALE POLITIEK.
OMDAT DRENTHE EEN
PLATTELANDSPROVINCIE
IS, MOET DIT PROBLEEM
HIER ZICHTBAAR
ZIJN, ÉN AANGEPAKT
WORDEN. MAAR OM
MAATREGELEN TE NEMEN,
MOET JE WEL WETEN
WAT ER DAN PRECIES
AAN SCHORT. DAAROM
HEEFT HET VERKEERSEN VERVOERSBERAAD
DRENTHE OPDRACHT
GEGEVEN VOOR EEN
ONDERZOEK.

DE AFZENDER VAN DEZE KRANT IS HET VERKEERS- EN VERVOERSBERAAD DRENTHE (VVBD), WAARIN UW GEMEENTE SAMEN MET DE PROVINCIE EN RIJKSWATERSTAAT BEPAALT WELKE
MAATREGELEN ZE MOETEN NEMEN VOOR EEN VEILIG BEREIKBAAR DRENTHE. MET RAAD EN DAAD WORDEN ZE BIJGESTAAN DOOR ALLERLEI PARTNERS; EEN DAARVAN IS TRANSPORT EN
LOGISTIEK NEDERLAND (TLN).

TRANSPORT & LOGISTIEK NEDERLAND
heeft het beste voor met Drenthe
Foto: TLN

bereikbaar zijn. Van ‘kan niet’ wordt
niemand blij, wij adviseren over
wat wél kan.” In de regio AssenGroningen zijn gesprekken gaande
voor een overslagpunt voor LZV’s.

Voorbeeld van een Langere en Zwaardere Vrachtwagencombinatie

TLN heeft in wezen hetzelfde doel
als het VVBD: een veilig bereikbaar Drenthe. Marcel Ubels van
TLN-Noord: “Veiligheid staat hoog
in het vaandel, er is geen chauffeur die moedwillig een onveilige
situatie creëert. En bereikbaarheid
is natuurlijk voor vervoerders van
belang en uiteindelijk ook voor de
Drent die graag gevulde schappen
in de winkels ziet.”
Marcel Ubels: “We zitten aan
tafel waar het gaat om wegen en

bereikbaarheid, met name van de
binnensteden en bedrijventerreinen. Of het nou om een rotonde
in Hoogeveen gaat of de N34,
overal kunnen we de mening van
de transportsector ventileren. In
de plannen wordt rekening met
vrachtwagenvervoer gehouden,
zodat er achteraf geen onaangename verrassingen zijn. Dus er wordt
naar ons geluisterd, dat is prettig.
Zowel voor onze achterban, als voor
de inwoners van Drenthe.”

LANGERE EN ZWAARDERE
VRACHTWAGENCOMBINATIE
Weleens een LZV gezien? LZV
staat voor Langere en Zwaardere
Vrachtwagencombinatie, dus langer en zwaarder dan de maximaal
18,75 m en 50 ton van een gewone vrachtwagen. Sinds een paar
jaar is de wetgeving hierover heel
duidelijk en mogen ze rijden over
snelwegen en bepaalde autowegen.
Marcel Ubels: “Natuurlijk kunnen
dergelijke LZV’s niet de binnenstad
in, maar een industrieterrein moet

POSITIEF OVER WEGENONDERHOUD
Enkele maanden geleden verscheen een kritisch rapport van de
Rekenkamer over het onderhoud
van de wegen in de Noordelijke
provincies. Marcel Ubels daarover:
“Drenthe kwam er nog het beste
vanaf, en dat beaam ik. Het kan
hier en daar natuurlijk altijd beter,
maar over het algemeen zijn
transporteurs tevreden. Pas zat ik
nog met ondernemers om tafel en
die noemden de N34 een grote
aanwinst. Als over een tijdje de
rondweg van Groningen er deels
uitligt, is dat een belangrijke
omleidingsroute.”
VEILIG OP WEG
Misschien heeft u uw kinderen
enthousiast van school horen
komen: ‘Wow, er was een echte
vrachtauto!’. Samen met Veilig
Verkeer Nederland en transportondernemers organiseert TLN al jaren

de campagne Veilig op Weg. Een
lesprogramma over de relatie tussen (fietsende) kinderen en vrachtwagenchauffeurs. Kinderen ervaren
wat een dode hoek is, beseffen
dat oogcontact met de chauffeur
belangrijk is en leren zo goed om
te gaan met vrachtwagens in het
verkeer. Meer daarover staat op
veilig-op-weg.nl.

NIET HOREN?
WEL ZICHTBAAR!

LIJN 4 NAAR RODEN blijft aantrekkelijk
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SLECHTHORENDEN EN DOVEN
KUNNEN ERVOOR KIEZEN
HERKENBAAR TE ZIJN IN HET
VERKEER DOOR EEN BORDJE OP DE
FIETS TE PLAATSEN. ZO KUNNEN
MEDEWEGGEBRUIKERS EXTRA
REKENING HOUDEN MET HUN
BEPERKING. SINDS EEN JAAR IS ER
EEN NIEUW, BETER HERKENBAAR,
BORDJE.

Huidige situatie Julianaplein Roden

De eisen vooraf logen er niet om.
Om de lijn rendabel te houden mag
de rit maximaal 27 minuten duren;
nu is dat 33 minuten. Zo worden
ook goede overstappen op de
trein en andere bussen in de stad
gegarandeerd. Voor de inwoners
van Roden geldt dat de reiskosten
niet omhoog mogen en dat tachtig
procent binnen vijf minuten lopen
of fietsen bij een bushalte moet
kunnen zijn.

DRAAGVLAK
maatregel het
De puzzel die
doortrekken
op tafel lag,
van de HOV-as
Ontwerp T-kruising Julianaplein Roden
werd door
Peizerweg tot
verkeerskundige bureaus op vele
dicht bij het bus- en treinstation
manieren in elkaar gelegd met
Groningen.
alle mogelijke varianten. Daaraan
kwamen prijskaartjes te hangen
MAATREGELEN IN RODEN
en hele lijsten met voor- en nadeDe opvallendste maatregel in
len. Projectleider Foekje Hellinga
Roden is wel het verdwijnen van de
(Verkeer en Vervoer provincie
rotonde Julianalaan/Raadhuisstraat;
Drenthe): “Toen het erop leek dat
dit wordt een brink-vormige
De Vijfde Verloting geen halte zou
voorrangskruising. Maar ook aan
krijgen, werd er flink geprotesteerd
de centrumhalte verandert veel,
door de inwoners. En dat heeft
zo niet alles. Fietsenstallingen
geholpen!”
komen op logischer plaatsen,
De uiteindelijke route verschilt
nauwelijks van de huidige, maar
er worden wel allerlei maatregelen genomen die tijdwinst
opleveren. Er vervalt een aantal
haltes en voor de bus worden
voorrangssituaties gecreëerd.
Buiten Roden is de belangrijkste

zebrapaden worden aangelegd
en parkeerplaatsen worden
verlegd. Bovendien springt
de eindhalte voor de bocht in
de Kastelenlaan, bij de vijver,
natuurlijk in het oog.
Foekje Hellinga: “De eerste
schep gaat in 2016 de grond
in. Als alles meezit, zal eind
2017 alles klaar zijn. Het duurt
even omdat de aanpassingen
fors zijn.” Op de website van
de gemeente Noordenveld is
het rapport met de plannen te
downloaden.

V E R K E E R S Q U I Z
Wat is een speed pedelec voor de wet:
een snorfiets of een e-bike?
EEN SPEED PEDELEC IS EEN ELEKTRISCH AANGEDREVEN FIETS
DIE TOT 45 KM/U KAN.
VOOR DE WET IS HET EEN SNORFIETS.

Foto en illustraties: BügelHajema Adviseurs

HET IS REDELIJK, MAAR HET
MOET BETER IN DE TOEKOMST.
DAT WAS HET UITGANGSPUNT
VOOR HET HOV (HOOGWAARDIG
OPENBAAR VERVOER)-PROJECT
VAN LIJN 4 TUSSEN RODEN EN
GRONINGEN. HET MOET BETER
OM DE LIJN EEN VOLWAARDIG
ALTERNATIEF TE LATEN ZIJN VOOR
DE AUTOMOBILIST, HET MOET
EFFICIËNTER OM DE LIJN RENDABEL
TE HOUDEN.

Visualisatie ontwerp Julianaplein Roden

Het hierboven afgebeelde SH-bordje
was jarenlang het gebruikte maar
onbegrepen (‘Uit welk land komt dat?’)
bordje. Het gele bordje met het oor is
nieuw; als u dat ziet, snapt u meteen wat
er aan de hand is. De plotsdove ontwerper Cor Toonen heeft dit bedacht en het
is door de slechthorende Bianca van der
Horst met succes op de internationale
markt gebracht.
HULPMIDDEL
Cor Toonen fietst graag en heeft ook een
waarschuwingssysteem voor achteropkomend verkeer bedacht. Een spiegel is
sowieso handig, maar heeft ook beperkingen. Zijn systeem heeft een sensor
achterop de fiets die, als er verkeer achterop komt, een signaal doorgeeft naar
een trilhorloge en/of naar led-lampjes op
het stuur of de spiegel. Het systeem heet
Viewradar.
De gehoorapparaten zijn de laatste jaren
enorm verbeterd, waardoor veel mensen
met een auditieve beperking zich goed
kunnen redden. Als u een fietser ziet met
het gele bordje, weet u waarmee u rekening kunt houden, dat is wel zo prettig.

Foto’s: Henk Veenstra

PAARD EN I N H ET VER K E E R

“Laat ze niet schrikken”
‘BUITENRITTEN, OOK VOOR
BEGINNENDE RIJDERS.’ OP DE SITE
VAN PAARDENSPORTCENTRUM
JAN DOLFING TE VRIES STAAT
DIT GROOTS AANGEPREZEN. DE
MANEGEHOUDER DURFT DIT WEL
AAN OMDAT HIJ PAARDEN EN
RUITERS GOED VOORBEREIDT EN
OMDAT DE RUITERS DOORDRONGEN
ZIJN VAN DE RISICO’S. WAT ZIJN DIE
RISICO’S EIGENLIJK? HOE KUNT U
ALS AUTOMOBILIST ER REKENING
MEE HOUDEN? WAT ZIJN DE
REGELS?
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STAT IO N SS C H O U W E M M E N :

VOLDOENDE (FIETS)
PARKEERPLEKKEN, LOGISCHE
BEWEGWIJZERING, VOLLE
PRULLENBAK, SOCIAAL ONVEILIGE
PLEKKEN, ENZOVOORT…
OVERAL WORDT OP GELET BIJ
EEN STATIONSSCHOUW. IN
NOVEMBER 2014 ZIJN DE STATIONS
EMMEN, EMMEN ZUID EN NIEUW
AMSTERDAM ONDER DE LOEP
GENOMEN. GELET IS OP STERKE
PUNTEN EN VERBETERPUNTEN. HET
DOEL IS OM DE KWALITEIT VAN HET
OPENBAAR VERVOER TE VERHOGEN.
OOK DE ANDERE STATIONS LANGS
DE VECHTDALLIJNEN ZULLEN
WORDEN GESCHOUWD.

In de zomer zullen ze weer veelvuldig in
het Drentse landschap lopen en draven.
Bij de manege van Jan Dolfing moeten
ze de Verlengde Noordenveldweg (N386)
oversteken. Er staan borden ‘gevaar,
overstekende ruiters’ en de wegbeheerder heeft bosjes en struiken uit de berm
weggehaald omdat die het zicht op
naderend verkeer belemmerden.
REGELS VERSUS PRAKTIJK
De verkeersregels zijn duidelijk, de
praktijk weerbarstig. Een ruiter heeft als
bestuurder dezelfde status als fietser of
automobilist. Paarden horen op de openbare weg, niet op fietspaden en niet in
de berm. “Maar in de praktijk lossen we

het vaak anders op. De berm is op smalle wegen de veiligste plek om te lopen
met paarden. Bij een drukke 80km-weg
is het fietspad het veiligste alternatief”,
aldus de ervaren manegehouder.
PAARD IS EEN VLUCHTDIER…
Een paard is een vluchtdier, dat is nou
eenmaal zo, zoals een huiskat een roofdier blijft. Schrikken zit dus in de aard
van het beestje. Daar houden ruiters
rekening mee door paarden te trainen
op verkeerssituaties en door in groepen
altijd ervaren paarden mee te laten
lopen. Als automobilist doet u er goed
aan om rustig en ruim om de paarden
heen te rijden.

… EN EEN
KUDDEDIER
Een paard is ook een
kuddedier. Jan Dolfing:
“We rijden vaak in grote groepen. Als we oversteken, doen we dat
het liefst allemaal tegelijk, zo compact
mogelijk.” Begrijp dus als automobilist
dat een paard bij de kudde wil blijven,
en rij er niet even snel tussendoor als
er een gaatje valt. Jan Dolfing: “Geen
enkele autobestuurder wil een dier van
zevenhonderd kilo op z’n motorkap, laat
staan de ruiter erbij!”

Jan
Dolfing
besluit: “Komen
we een fietser of wandelaar tegen, dan
hanteren we de regel: stapvoets rijden
en ruimte geven. Als automobilisten op
dezelfde manier met ruiters te paard en
aanspanningen omgaan, dan beleven we
allemaal op onze eigen manier veel plezier aan het mooie Drentse land.”

Reizigers en vervoersbedrijven
checken samen kwaliteit
Bij een stationsschouw bekijkt
een groep mensen kritisch of
alles in orde is, tot in de kleinste
details. Dat is niet zomaar een
groep mensen; dat zijn gebruikers (vertegenwoordigers van
reizigersorganisaties zoals het OV
Consumentenplatform) en partijen
als de provincie, gemeente, NS
en ProRail. In Emmen sloot ook
Dierenpark Emmen aan. Met de
komst van de nieuwe dierentuin
Wildlands Adventure Zoo Emmen is
gekeken waar de bezoekers langs
lopen en hoe de belevening van de
nieuwe dierentuin al kan beginnen
op het station.
WAARDEVOLLE INFORMATIE
Pim Raaijmakers, accountmanager

NS Noordoost, was er ook bij. Hij
vertelt: “Het werkt letterlijk heel
verfrissend om eens op een perron
een tochtgat te ervaren, om te zien
hoe iemand met een visuele beperking moeite heeft met de geleidetegels omdat er een onlogisch
hoekje in zit, om je te verbazen dat
er geen enkel bordje is die je naar
het centrum wijst. Op deze manier
krijgen we waardevolle informatie
die we kunnen gebruiken om het
reizigers aangenamer te maken.”
SAMEN VERANTWOORDELIJK
Pim Raaijmakers zegt ‘we’; de lijnen tussen ProRail (eigenaar van
onder meer de sporen, de perrons
en de fietsenrekken) en de NS
(stationsgebouwen) zijn kort. De

verbeteringen in de vorm van een
stoeprand verlagen, een prullenbak
die niet geleegd blijkt te worden,
het aanleggen van meer fietsenstallingen bij Nieuw Amsterdam,
enzovoort moeten door verschillende partijen worden doorgevoerd;
samenwerking is dus een vereiste.
Ook de gemeente Emmen, de
provincie en Arriva, de vervoerder
op het traject Zwolle-Emmen, zijn
daarom nauw betrokken.
KWALITEIT WORDT BEWAAKT
Martin Courtz van de provincie: “De
provincie is verantwoordelijk voor
de Vechtdallijnen. Deze willen we
zo goed mogelijk maken voor de
reiziger. Maar dit begint niet pas in
de trein. Het station en het omlig-

gende gebied is het visitekaartje
voor zowel de trein als de stad of
het dorp. En dit alles zou dezelfde
kwaliteit moeten hebben als de
treinen.”
HELP MEE
Reist u met de trein, kijk dan eens
goed rond het station waar u inen/of uitstapt. Ziet u iets ziet op
een station dat beter kan, meld het
dan! Dat kan door een bericht te
sturen aan ProRail via prorail.nl of
(gratis) met ze te bellen via 0800 –
77 67 245, of contact op te nemen
met de NS via (030) 751 51 55 of
via Twitter: @NS_online.
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