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APP
MOBIELSCHADEMELDEN
VOOR IEDEREEN
GOEDE ONTWIKKELING VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID

VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID
IS INFORMATIE OVER
ONGEVALLEN VAN WEZENLIJK
BELANG; MET DIE GEGEVENS
KUNNEN VERKEERSKUNDIGEN
DE WEGEN VEILIGER MAKEN.
MET DE VERNIEUWDE APP
MOBIELSCHADEMELDEN KAN NU
IEDEREEN INFORMATIE GEVEN
EN DUS EEN BIJDRAGE LEVEREN
AAN DE VERKEERSVEILIGHEID.
BOVENDIEN DUURT HET MELDEN
VAN EEN SCHADE OF ONGEVAL VIA
DE APP MAAR TIEN MINUTEN EN
ZIJN ALLE PARTIJEN METEEN IN HET
BEZIT VAN EEN DIGITAAL AFSCHRIFT
VAN DE MELDING.

Eerst was er alleen het Europees
Schadeformulier, dat vele tientallen
jaren in iedere auto lag en ingevuld
moest worden bij een ongeval met
schade. Enkele jaren geleden is er
een app ontwikkeld – die nu is verbeterd en uitgebreid – waar inmiddels bijna alle verzekeraars gebruik
van maken: Mobielschademelden.
Egbert-Jan van Hasselt, landelijk
projectleider bij de politie: “Het
gebruik van de app is eenvoudig,
bij het invullen van een kenteken
worden andere gegevens van het
voertuig zoals merk, type en verzekeraar automatisch aangevuld. Ook
kun je gemakkelijk foto’s toevoegen
en je telefoon bepaalt de locatie via
GPS. Heel gebruiksvriendelijk allemaal. En het belangrijkste voordeel
van de app: omdat de verzekeraars
van beide partijen direct de melding doorkrijgen, gaat de afwikkeling sneller.”
INZICHT IN ONGEVALLEN VERHOOGT VERKEERSVEILIGHEID
Eerst was de politie bij bijna iedere
aanrijding aanwezig en registreerde
ze de nodige gegevens. De laatste tien tot vijftien jaar komt de
politie alleen als het écht nodig is,
waardoor er veel minder gegevens
beschikbaar zijn. Sinds kort heeft de

politie de registratie van ongevallen
waar ze wel bij zijn, verbeterd.
Tel de twee genoemde databases
(de app en de registratie van de
politie) bij elkaar op, en je hebt een
schat aan informatie over plaatsen
waar ongevallen gebeuren, met
welke verkeersdeelnemers, welke
oorzaken, welke schade en welk
letsel. Uiteraard wordt de privacy
van betrokkenen gewaarborgd, dus
namen en kentekens worden door
politie en verzekeraars niet doorgegeven.
APP VOOR IEDEREEN
Echter: er mist nog één grote
groep, namelijk de kleine ongevallen waarbij wel enige schade
en/of letsel is, maar die niet bij
de verzekeraar gemeld worden
en waarbij ook geen politie aanwezig is. Die worden onderling
afgehandeld met het opnemen van
de – beperkte – schade, een excuus
en een handdruk. Om Nederland
verkeersveiliger te maken, is informatie over dit soort ongevallen
ook heel belangrijk. Daarom wordt
de app Mobielschademelden per
begin december vernieuwd, zodat
iedereen altijd en overal alles kan
melden.
Lees verder op pagina 2 >

GEACHTE LEZER,
De dagen worden weer korter.
Veel weggebruikers gaan in
het donker van huis en komen
in het donker weer thuis. Dat
geldt inmiddels ook voor veel
fietsers, zoals scholieren. Een
goed werkende fietsverlichting
is dan een must. Toch zie ik te
vaak fietsers zonder licht of met
een lampje dat nauwelijks licht
geeft. Het blijft gevaarlijk. En
als je dan ook nog druk met je
telefoon bezig bent, neem je
als fietser wel erg veel risico’s.
Ik hecht eraan dat iedere weggebruiker veilig deel neemt aan
het verkeer en veilig thuiskomt.
Daarom nodigen we scholen
ook uit een spotje te maken
over veilig fietsgedrag. Het
VVBD wil extra aandacht schenken en vragen voor veiligheid
op de fiets!
Maar we vergeten ook de overige weggebruikers niet. Veilig
Bereikbaar Drenthe geldt voor
iedereen. Zo ook voor de vele
weggebruikers die dagelijks
van de N34 gebruik maken. Het
gaat bij de N34 niet alleen om
de verkeersveiligheid, maar ook
om de doorstroming van het

verkeer te verbeteren. U kunt in
deze krant lezen over het inmiddels gestarte onderzoek naar de
verdubbeling van de N34.
Maar wij als wegbeheerders
alleen kunnen niet zorgen voor
een verkeerveilig Drenthe. Daar
hebben we uw hulp ook zeker
bij nodig. Zo zorgt u voor goede
(winter)banden onder uw auto
waardoor u ook onder slechte
weersomstandigheden ‘grip op
de zaak’ houdt en niet op de
verkeerde weghelft belandt of
tegen een boom! Ook let u er
op dat u niet de dagrijverlichting brandt, maar de gewone
verlichting, waardoor ook de
achterlichten branden; wel zo
veilig. En uiteraard past u uw
snelheid aan aan de (winterse)
omstandigheden..
Ik wens iedereen een veilige en
mooie winter toe.

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.

Foto: OV-bureau Groningen Drenthe

> Vervolg
App Mobielschademelden
De politie, het Verbond van
Verzekeraars en verkeerskundig
ICT-bureau VIA hebben het initiatief
genomen om al die informatie te
bundelen. Allerlei belanghebbenden als de ANWB, overheden en
Veilig Verkeer Nederland ondersteunen dit actief. Al die partijen
promoten het gebruik van de app
bij hun achterban; bij u.
ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJKE APP
Dus: gebruik ‘m! Begin met
installeren. U kunt de app
Mobielschademelden ook alvast
uitproberen door een demo in te
vullen. U merkt dan hoe gebruiksvriendelijk de app is.
Kijk voor een instructiefilmpje op
www.mobielschademelden.nl, dat
is de webversie van de app.

MEPPEL VERTROUWT OP COMBINATIE
STADSBUS EN WMO-VERVOER
DE GEMEENTE MEPPEL START MET EEN NIEUWE MANIER VAN STADS(BUS)VERVOER. DE GEMEENTE GAAT
EEN PROEF DOEN MET EEN COMBINATIE VAN DE STADSLIJN EN HET WMO-VERVOER. VRIJWILLIGERS GAAN
ALS ‘MAATJE’ ZORGEN VOOR BEGELEIDING VAN DE PASSAGIERS. DE PROEF LOOPT TOT 2018.
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Roelof Pieter Koning, wethouder
bij de gemeente Meppel: “De
contouren van het plan waren
snel bekend, nu is het puzzelen
op heel veel details. Bovendien
zijn we naarstig op zoek naar
vrijwilligers. Wat bijzonder is, is
dat ook vrijwilligers van het Leer
Werk Centrum en van de sociale
werkvoorziening worden ingezet.
Op 16 december 2015 willen we

de eerste rit maken.”
ANDERE ROUTE
Het halfuurs rondje door Meppel
wordt aangepast. De wethouder:
“De bus gaat nu rekening houden
met adressen waar mensen wonen
die van de Wmo gebruikmaken. In
de spits rijdt de stadsbus langs de
dagbesteding aan de Industrieweg
en de sociale werkvoorziening

Reestmond. Verder rijdt de bus
nu door de wijk Haveltermade,
maar laat ‘ie Berggierslanden links
liggen. Nieuw is dat Meppelers
door hun hand op te steken de
bus kunnen laten stoppen. Er komt
een vaste prijs voor de rit: twee
euro. De OV-chipkaart is niet meer
geldig, wat flexibiliteit geeft in het
maken van aanpassingen aan de
route.”
PILOT PUBLIEK VERVOER
Het wordt een pilotproject om
ervaring op te doen met deze

vorm van vervoer. Koning: “Het
project loopt vooruit op het ontwikkelen van Publiek Vervoer. Dat
gaat over alle vormen van vervoer
waarmee publiek geld gemoeid is:
openbaar vervoer én doelgroepenvervoer (leerlingen, Wmo, Awbz,
ouderen). Het idee is dat deze vormen van vervoer meer met elkaar
verweven gaan raken bij de nieuwe aanbesteding voor het provinciale vervoer in 2018. De pilot geeft
veel informatie die we kunnen
gebruiken bij die aanbesteding.”

GA VEILIG
(NIET) DE MIST IN!
BOVENSTAANDE TWEET WERD DE
WERELD INGESTUURD TIJDENS EEN VAN
DE EERSTE MISTIGE OCHTENDSPITSEN
VAN DEZE HERFST. KIJK NIET NAAR DE
TAALFOUT (ACHTERVERLICHTING IS
ÉÉN WOORD) EN ZIE HET GEVAAR DAT
SCHUILT: ZONDER ACHTERLICHTEN IN
DE MIST RIJDEN OMDAT U ALLEEN DE
AUTOMATISCHE DAGRIJVERLICHTING AAN
HEEFT! BEDENK DAT ER VOOR U INEENS
EEN AUTO ZONDER ACHTERVERLICHTING
OPDOEMT IN DE MIST: U MOET REMMEN
OF U MOET UITWIJKEN. BEIDEN SOWIESO
GEVAARLIJKE MANOEUVRES, MAAR
HELEMAAL IN DE MIST!

Dimlicht

Tegenwoordig vergissen mensen
in nieuwe auto’s met automatische
dagrijverlichting zich nogal eens.
Het licht staat toch aan, waardoor
er bij de bestuurder geen lampje
meer gaat branden als het ineens
donker wordt in een bui, of als er
mist opdoemt. Want ten eerste is
de dagrijverlichting niet voldoende
als het donkerder wordt, en ten
tweede: de dagrijverlichting zit
alleen voor! U rijdt dus zonder achterlicht. Sinds 2011 is de automatische dagrijverlichting verplicht op

Grootlicht

nieuwe auto’s in de EU. Raar maar
waar: pas vanaf 2015 branden ook
de achterlichten verplicht mee.
MIST? DIMLICHT AAN!
Als u zonder licht of alleen met
dagrijverlichting rijdt, dan is het
zaak om bij de eerste flarden mist
meteen uw dimlicht aan te doen.
Voor alle duidelijkheid: dimlicht is
het standaardlicht op uw auto; de
naam komt voort uit het feit dat u
hiermee uw tegenliggers niet kan
verblinden.

Mistlicht voor

EN DE MISTLAMPEN DAN?
Als het flink mist, schijnt uw
grootlicht of dimlicht tegen de
mist, waardoor u verblind wordt.
Daarvoor zijn mistlampen, die zitten laag bij de weg en schijnen zo
enkel op het wegdek. U kunt dan
het – verblindende – dimlicht uitdoen, maar moet dan wel stadslicht
aandoen. Uw mistachterlichten mag
u alleen gebruiken als door mist of
sneeuw (niet regen!) het zicht minder dan 50 meter is.

Mistlicht achter

Stadslicht

PATS!BOEM!

EVEN NIET OPLETTEN EN
HET GAAT MIS..

Foto: Theatergroep Heer Otto

MELD EEN ONVEILIGE
VERKEERSSITUATIE…
…EN DOE ER
ZELF IETS AAN

“OKÉ, IK NEEM ÉÉN BIERTJE. EÉN BIERTJE KAN TOCH WEL
JONGENS?” HET IS ÉÉN VAN DE VELE MOMENTEN WAAROP
DE ACTEURS VAN PATS!BOEM! HUN TWIJFELS DELEN MET HET
PUBLIEK. DAT PUBLIEK BESTAAT UIT LEERLINGEN VAN KLAS 1
EN 2 VAN HET VOORTGEZET ONDERWIJS. ZIJ WORDEN DOOR
DE VOORSTELLING PATS!BOEM! GEWEZEN OP DE RISICO’S VAN
FIETSEN MET ALCOHOL OP, FIETSEN ZONDER FIETSVERLICHTING EN
AFLEIDING TIJDENS HET FIETSEN.
Theatervoorstelling Pats!Boem! is een beeldende voorstelling die
gaat over drie jongeren die zich klaar maken voor een feestje.
Zij doen hun make-up, fietsen naar een discotheek, dansen er
daar op los en fietsen vervolgens weer naar huis. “Aan het einde
neemt de voorstelling plotseling een heftige wending”, legt
Lidion Zierikzee, een van de actrices, uit. “Die wending heeft te
maken met alcohol in het verkeer, fietsen zonder fietsverlichting
en afleiding door een mobiele telefoon. Dit zijn ook precies de
drie oorzaken waardoor in het echte leven de meeste ongevallen
met jongeren gebeuren. Die boodschap willen we ze graag meegeven.”

REMWEGDEMONSTRATIE BIJ DE DORDTSE TIL IN NIEUW DORDRECHT
(FOTO: VNN)
‘HET VERKEER IS HIER AL JAREN
GEVAARLIJK, MAAR ZE DOEN ER
NIETS AAN!’ DEZE UITSPRAAK
EERDER GEHOORD? WIST U DAT
U ER OOK ZÉLF WAT AAN KUNT
DOEN? HET MELDPUNT VEILIG
VERKEER IS DÉ PLEK VOOR HET
DOORGEVEN VAN ONVEILIGE
VERKEERSSITUATIES ÉN BIEDT DE
MOGELIJKHEID OM ZELF BIJ TE
DRAGEN AAN VERBETERING. HEEFT
U HET AL EERDER GEDAAN? DE SITE
IS VERNIEUWD; HET IS NU VEEL
EENVOUDIGER OM EEN MELDING TE
PLAATSEN.

Als u een melding maakt, kunt
u er samen met Veilig Verkeer
Nederland (VVN) naar kijken of die
situatie in de toekomst voorkomen
kan worden, en hoe dat kan. U
komt in contact met buurtbewoners, gemeente, politie en andere
belanghebbenden om te zorgen
voor een oplossing van de verkeersonveilige situatie. VVN helpt
mee om de problemen onder de
aandacht te brengen en op te lossen. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren
van objectief verkeersonderzoek,
onopvallende snelheidsmetingen,
parkeeracties en het leveren van
30 km-containerstickers. Robin
Inpijn van VVN-Noord schuift zoveel
mogelijk aan bij verkeerswerkgroepen om advies te geven.
ACTIEF IN DRENTHE
In Drenthe zijn heel veel buurten
en scholen actief bezig met het verbeteren van verkeersveiligheid. Zo
werkt de projectgroep Veilig door
het dorp in Nieuw-Balinge onder
andere aan het doel om de snelheid te verlagen. Hiervoor ontvin-

gen zij het Buurtlabel Veilig Verkeer
als aanmoediging en beloning. Ook
Valthermond, Schoonoord en de
wijk Binnenvree in Coevorden zijn
voor het label gegaan. Inpijn: “Er
worden ludieke verkeersborden
ontworpen, spectaculaire remwegdemonstraties georganiseerd en
snelheidsmetingen gedaan samen
met kinderen. Voor dit jaar staan er
ruim vijftig acties op de planning!”
DOE MEE!
Wilt u ook aan de slag? Doe dan
een melding op meldpuntveiligverkeer.nl of neem contact op met
Robin Inpijn van Veilig Verkeer
Nederland via (0512) 37 04 85.
Inpijn benadrukt: “Een groot deel
van de melders gaat samen met
lokale instanties en de buurt ermee
aan de slag. En dat is precies de
bedoeling.”
Kijktip: Op meldpuntveiligverkeer.
nl staat een mooi filmpje onder
de veelzeggende titel ‘resultaat op
straat’.

INTERACTIE
Tijdens de voorstelling is er heel veel interactie tussen de spelers
en het publiek, vertelt Zierikzee. “We spelen eerst een scène en
daarna delen we met de leerlingen wat onze personages voelen. Dat zorgt altijd voor veel reacties vanuit de zaal.” Volgens
Zierikzee reageren de leerlingen omdat ze bepaalde uitgebeelde
situaties dom, grappig of herkenbaar vinden. “Dat is ook precies
wat we willen uitlokken. De voorstelling werkt altijd”.
VERWERKINGSWORKSHOP
Na afloop van de voorstelling volgen de leerlingen onder leiding
van de acteurs, die ook gekwalificeerde docenten zijn, een verwerkingsworkshop. Daarin praten de acteurs met de leerlingen
na over de voorstelling. Vragen als ‘welke keuzes maak jij en
waarom?’ en ‘wat vind jij écht belangrijk?’ komen aan de orde.
Zierikzee vertelt dat de leerlingen altijd onder de indruk zijn van
de voorstelling. “Na de voorstelling gaan ze gelijk vragen stellen.
Of wij echt verliefd op elkaar zijn bijvoorbeeld, of waarom we
helmen dragen. Dat leggen we ze dan uit. De leerlingen zijn ook
heel open in het delen van verhalen. En als een 14-jarige jongen
dan vertelt dat hij elk weekend dronken is, dan beseffen wij weer
dat het project Pats!Boem! echt een noodzaak is.”
THEATERGROEP HEER OTTO
De voorstelling Pats!Boem! wordt zo’n zestig keer per jaar
gespeeld door acteurs van theatergroep Heer Otto. De voorstelling
heeft als onderwerp verkeersveiligheid en is gemaakt in opdracht
van het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe. Momenteel maakt
de voorstelling een tour langs het voortgezet onderwijs in een
groot deel van Nederland. In Drenthe wordt Pats!Boem! in 2015
nog gespeeld in Meppel en Hoogeveen. Kijk voor meer informatie
op www.heerotto.nl of op www.veiligbereikbaardrenthe.nl.
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DE AFZE N DE R VAN DE ZE K RAN T IS H ET V E RK E E RS- EN VERVOERSB ERAAD D RENTHE (VVB D ), WAARI N GEMEENTEN
S AME N MET DE PROV IN C IE E N RIJK SWATE RSTAAT BEPALEN WELKE MAATREGELEN ZE MOETEN NEMEN VOOR EEN
V E ILIG BE RE IK B AAR DRE N TH E . MET RAAD E N DAAD WORD EN ZE B I J GESTAAN D OOR ALLERLEI PARTNERS;
É É N DAARVAN IS DE AN WB.

ANWB GAAT VEILIGHEID
FIETSVERKEER ONDERZOEKEN

Foto: ANWB

DE ANWB WIL IN 2016
LATEN ONDERZOEKEN
HOE HET GESTELD IS
MET DE VEILIGHEID
VAN DE FIETSPADEN
IN NEDERLAND. DE
BELANGENBEHARTIGER
WERKT AAN EEN
STERRENSYSTEEM
WAARMEE DE
VEILIGHEID VAN
FIETSINFRASTRUCTUUR
KAN WORDEN
VERBETERD. DE NIEUWE
METHODE GEEFT
INZICHT WAAR EEN
VERHOOGD RISICO IS OP
EEN ONGEVAL. MET DE
UITKOMSTEN KUNNEN
DE WEGBEHEERDERS
(PROVINCIES EN
GEMEENTEN) DE
KNELPUNTEN
AANPAKKEN EN ZO HUN
FIETSPADEN VEILIGER
MAKEN.

PAUL DE NACHTFIETSER VAN DE ANWB

Kunt u zich nog herinneren dat
de ANWB per provincie weggebruikers had gevraagd naar
gevaarlijke verkeerssituaties?*
Enkele provinciale wegen in
Drenthe kwamen er bekaaid
vanaf, en daar werd meteen
actie op ondernomen door de
provincie. Eric Neef: “Van een
fietsminnende provincie als
Drenthe verwacht ik eigenlijk
niets anders dan dat de uitkomsten van een fietsonderzoek niet
verrassend zullen zijn, omdat
ze zelf al enorm ambitieus zijn
en heel veel kennis van zaken
hebben.”
WAARDEVOLLE PARTNER
Eric Neef is regiomanager public
affairs bij de ANWB, wat inhoudt
dat hij contacten onderhoudt met
provincies, gemeenten en allerlei
organisaties op het gebied van
verkeersveiligheid, toerisme en
natuur. Doordat al deze partijen
van elkaar weten wat er speelt,

kunnen ze beleid op elkaar
afstemmen en zorgen dat wielen
niet voor een tweede maal uitgevonden worden.
SAMEN DRENTHE PROMOTEN
Vanwege die liefde voor de fiets
– beleidsmatig vertaald in de
Fietsnota 2014 en in de praktijk
bijvoorbeeld in het Festival Op
Fietse – springt Drenthe er ook
uit bij het ANWB-hoofdkantoor in
Den Haag. Wat weer resulteert
in een nauwe samenwerking
tussen de ANWB en Marketing
Drenthe. Eric Neef: “We gaan
samen producten ontwikkelen en
aan marketing en communicatie
doen. Dat is een hele nieuwe
manier van werken voor ons en
onze partners, en het belooft
veel goeds!”
CAMPAGNE FIETSVERLICHTING
U bent wellicht afgelopen maand
in Emmen of Assen Paul de
Nachtfietser van de ANWB in het

donker tegen het lijf gefietst. Hij
is niet te missen met zijn – overdreven – verlichte fiets. Op een
leuke manier wijst hij nachtelijke fietsers op de gevaren van
onverlicht deelnemen aan het
verkeer. Dit jaar bereikt de ANWB
met de lichtbrigade – waarvan
Paul deel uitmaakt – zo’n half
miljoen fietsers!
BRON VAN INFORMATIE
Tot slot wil Eric Neef de lezers
van de verkeerskrant nog even
wijzen op de site van de ANWB.
Waarom? Omdat hij er zelf als
voorbereiding op dit interview
weer achter kwam dat het een
enorme bron van informatie is.
Winterbanden, fietsverlichting,
vergelijking van e-bikes, informatie over nieuwe verkeersregels
en –borden… alles is er te vinden.
Gewoon uw zoekterm intypen op
de homepage: anwb.nl.
* Zoek op anwb.nl naar ‘eurorap’

DOE MEE AAN VEILIG OP FIETSE
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WIN EEN EIGEN RECLAMESPOT
OP RTV DRENTHE!
EEN ZELFGEMAAKT SPOTJE
OVER VEILIG FIETSGEDRAG,
UITGEZONDEN OP TV
DOOR RTV DRENTHE!
DAT IS DE INZET VAN
VEILIG OP FIETSE
VOOR BASISSCHOLEN
EN HET VOORTGEZET
ONDERWIJS. SCHOLEN
DIE HIEROP KANS WIL
MAKEN, KUNNEN DAT
DOEN DOOR ZELF EEN
CAMPAGNESPOTJE
OP TE NEMEN OVER
FIETSVEILIGHEID. MET
DE WEDSTRIJD VRAAGT
HET VERKEERS- EN
VERVOERSBERAAD
DRENTHE (VVBD) EXTRA
AANDACHT VOOR
VEILIGHEID OP DE FIETS.

Basisscholen en scholen in het
voortgezet onderwijs opgelet: wat
u moet doen, is simpel: maak een
campagnespotje van minimaal 20
en maximaal 34 seconden over
fietsveiligheid. De inhoud staat
u vrij. Denk bijvoorbeeld aan het
onderwerp fietsverlichting, je
smartphone gebruiken op de fiets,
uit de dode hoek blijven of voorrang krijgen in plaats van nemen.
Vindt u dat iets anders aandacht
moet krijgen? Bepaal het zelf en
breng in beeld hoe het moet. Of
hoe het niet moet! Ook de toon
van het spotje kunt u zelf bepalen:
humoristisch, zakelijk of gezellig,
afschrikwekkend, waarschuwend of
motiverend, alles is toegestaan.
Heeft u bedacht wat u wilt laten
zien, neem dan het spotje op met
een smartphone, tablet
of andere apparatuur. Als het filmpje
klaar is, kunt u het
uploaden via de website
www.opfietseindrenthe.nl/
veilig-op-fietse. U kunt zich daar
aanmelden als
deelnemer aan
Veilig op Fietse en
ontvangt vervolgens een inlogcode
om uw spotje te
uploaden. Doe dat
vóór 31 januari
2016 en maak kans
op uitzending van
uw spotje via RTV
Drenthe!

EN DAN?
Een speciale vakjury nomineert uit alle inzendingen
drie kanshebbers. Die worden
uitgenodigd voor een feestelijke
bijeenkomst bij RTV Drenthe in mei
volgend jaar. Daar maakt de jury
het winnende spotje bekend. Dat
wordt vervolgens professioneel uitzendklaar gemaakt en uitgezonden
door RTV Drenthe. Als het spotje
genoeg aandacht krijgt, nemen
andere provincies en partijen het
misschien wel over.
De datum van de feestelijke bijeenkomst, de bezetting van de jury
en andere zaken maakt het VVBD
later bekend op de website
www.veiligbereikbaardrenthe.nl.
U kunt de ontwikkelingen ook volgen via Twitter: @vbdrenthe.
DOE IETS EN WIN EEN FIETS!
Wilt u als particulier of bedrijf
ook iets doen aan fietsveiligheid
in Drenthe? Dat kan! Heeft u een
werkbaar idee om veilig fietsgedrag in Drenthe te bevorderen?
Misschien een origineel bord,
een medewerkersmanifestatie of
een sociale media-actie?
Mail uw idee met toelichting dan
uiterlijk 31 januari 2016 aan
info@veiligbereikbaardrenthe.nl.
U maakt dan kans op een prachtige fiets van Samen richting
Nul verkeersslachtoffers! (zie
kader hiernaast).
Kijk voor meer informatie op
www.veiligbereikbaardrenthe.nl.

Wegdek
leidt af
Onderzoek wijst uit: fietsers op
een slecht fietspad kijken meer dan
twee keer zoveel naar het wegdek
dan fietsers op een goed fietspad.
Met dergelijke informatie bedenk je
je wel twee keer als je op onderhoud wilt bezuinigen.

Vergev
fi

Fietsen: veilig
én gezond
Veilig op Fietse is een initiatief van het Verkeers- en
Vervoersberaad Drenthe
(VVBD). Het VVBD wil veilig
(fiets)gedrag in het verkeer
bevorderen. Veilig Op Fietse
sluit aan op de campagne Op
Fietse. Deze campagne heeft
als doel om zoveel mogelijk
Drenten op de fiets naar
school en werk te krijgen.
Ook daarbij is veel te winnen,
van gezonde beweging tot
een Gouden Fiets.
Kijk voor meer informatie
over Op Fietse op
www.opfietseindrenthe.nl.

Samen richting
Nul verkeersslachtoffers!
In Drenthe komt er gemiddeld elke 14 dagen
iemand om in het verkeer. Het aantal (ernstig)
gewonden ligt nog veel hoger. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Onze ambitie is
om op weg te gaan naar nul verkeersslachtoffers. Samen met u. Kijk voor meer informatie
op www.samenrichtingnul.nl.

De vergevings
als u van de we
snel tegen een obs
gestart naar het v
Daar wordt niet all
ken van obstakels
maar ook of het
is om te co
eenvoudig
balan

Foto’s: Roessingh Research and Development

VELE ONDERZOEKEN NAAR FIETSVEILIGHEID

“HET MOET EN ZAL VEILIGER WORDEN OP DE FIETS”
HET AANTAL DODELIJKE FIETSONGEVALLEN IS GELUKKIG GEDAALD,
MAAR HET AANTAL FIETSONGEVALLEN IN Z’N GEHEEL IS TOEGENOMEN, MET NAME ONDER OUDEREN.
DE HELFT VAN DE ZWAARGEWONDEN BIJ VERKEERSONGEVALLEN IS
EEN FIETSER, EEN DERDE VAN DE
DODELIJKE VERKEERSSLACHTOFFERS
IS EEN FIETSER. ALDUS DE HARDE
FEITEN.
HOE KUNNEN WE FIETSEN VEILIGER
MAKEN? HOE KUNNEN WE HET
AANTAL DODEN EN ZWAARGEWONDEN BIJ FIETSONGEVALLEN VERMINDEREN? VOOR DE ANTWOORDEN
IS VEEL ONDERZOEK NODIG; HET
IS ALLE HENS AAN DEK IN ONDERZOEKSLAND.

“We zijn er altijd vanuit gegaan
dat wij in Nederland alles van fietsen afweten, het wordt tenslotte
met de paplepel ingegoten.” Dit
zegt Divera Twisk, onderzoekster
bij de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV). “Maar toen bovenstaande
vragen een jaar of vijf geleden
opdoemden, kwamen we erachter
dat er eigenlijk bedroevend weinig
kennis was. Om een inhaalslag te
maken, hebben onderzoeksinstanties de handen ineen geslagen in
de Nationale Onderzoeksagenda
Fietsveiligheid (NOaF). Want als
overheden fietsen promoten, hebben ze ook de verantwoordelijkheid
het zo veilig mogelijk te maken.
Het moet en zal veiliger worden op
de fiets.”

zelfs nóg meer, zoals bijvoorbeeld
door forenzen uit de auto te lokken met de ‘fiets van de zaak’ en
fietssnelwegen. Twisk, die zelf veel
fietst, somt moeiteloos de voordelen op: “1: Het is schoon, dus een
oplossing voor milieuproblemen.
2: Het is gezond; de beweging en
frisse buitenlucht doen een mens
goed. 3: Het is goedkoop; iedereen
kan een fiets kopen. 4: Het kost
weinig ruimte, dus het verkeer
stroomt beter door.”

wegen ontwerpen. Beleidsmakers
kunnen beslissen waarin
geïnvesteerd moet worden.
Fietsproducenten kunnen hun product veiliger maken. De auto-industrie kan erop inspelen door auto’s
fietsveiliger te maken. En fietsers
kunnen beter geïnformeerd worden
over risico’s, en daardoor bewuster
en dus veiliger op pad gaan.

van het gemotoriseerde verkeer,
óf zal het juist helpen die twee
groepen – binnen de bebouwde
kom – meer te mengen? De heersende gedachte bij onderzoekers
is nu: meng al het verkeer. Maar
dan wel op zo’n manier dat de
fietsers en voetgangers er honderd
procent vanuit kunnen gaan dat
de auto’s niet harder rijden dan de
toegestane snelheid, wat inhoudt
dat ze automatisch begrenst worden. Twisk, die de fietser in haar
laat spreken: “Hier moet nog veel
onderzoek naar plaatsvinden, maar
wat mij betreft mag het al; ik zou ’t
mooi vinden!”

DE TIJD ZAL HET LEREN
Er zijn nog vragen genoeg voor de
onderzoekers. Zullen fietspaden
HET ZÁL VEILIGER WORDEN
in de toekomst te smal blijken,
Met kennis uit nieuwe onderzoevanwege aan de ene kant meer
ken, zoals hieronder genoemd, kun- gebruikers en aan de andere kant
nen verkeerskundigen in de toemeer verschíllende gebruikers,
komst betere,
met uiteenlopende snelheden?
veiligere
Onderzoek moet dit uitwijSOFIE:
zen. Zal het helpen om
e-bike 2.0
Patronen
kwetsbare deelDe belangrijkste innovatie van
zoeken
FIETSEN IS EN BLIJFT GEZOND
nemers meer
SOFIE, de Slimme Ondersteunende FIEts
Divera Twisk: “De SWOV doet
Het uitgangspunt staat als een paal
te scheiden
in onderzoeksfase, is een meebewegend
diepteonderzoek naar fietsongevallen
boven water: we moeten met
zadel. Bij SOFIE zakt het zadel als je stilstaat,
bij ouderen, waarbij we naar een plek
z’n allen blijven fietsen. Liefst
en het gaat omhoog als je fietst. Handig voor
gaan waar een ongeval is geweest. We
Fietsersairbag
met name ouderen, die bij het op- en afstappen
reconstrueren wat er precies is gebeurd,
De airbag voor fietsers die
namelijk vaak hun evenwicht verliezen. In een
interviewen de betrokkenen en proberen
bij een aanrijding voorkomt dat een
ander experiment wordt geprobeerd een
zo inzicht te krijgen in oorzaken. Als we
fietser tegen de voorruit botst, is ook een
Niet
soort stuurbekrachtiging te ontwikkeeen patroon ontdekken, kunnen we
innovatie die voortkomt uit onderzoek. Het
waar!
len, waardoor het gemakkelijker
snel concrete maatregelen
systeem herkent een fietser of voetganger
Waarschuwings‘Met die e-bikes racen ouderen
is om balans te houden.
voorstelen.”
door sensoren, waardoor de auto remt. Komt
systeem
onverantwoord met een bloedgang door
het toch tot een botsing, dan beschermt de
Kijken wat er achter je gebeurt,
het verkeer!’ Is dit borrelpraat of echt waar?
vingsgezind
airbag bij de voorruit de fietser. Op z’n
is met name voor ouderen lastig.
De SWOV heeft een test gedaan, en het blijkt
ietspad
Hoe zit
vroegst in 2018 komt het systeem
Onderzocht wordt of het helpt als de
niet waar. Divera Twisk: “Ze gaan alleen een
sgezinde wegen kent u:
dat
nou bij
in een auto.
fietser informatie krijgt over wat achter
beetje sneller op plekken waar dat ook kan, en
weg raakt, botst u niet te
jongeren?
hem gebeurt. Door bijvoorbeeld
verder is er geen verschil met andere leeftijdsstakel. Nu wordt onderzoek
Bij jongeren vallen er gelukkig weinig
lampjes op het stuur, een geluidgroepen op gewone fietsen. Sterker: doordat
vergevingsgezinde fietspad.
dodelijke slachtoffers bij fietsongevallen. Er
signaal of een trilling in
ze dezelfde snelheid fietsen en met evenleen gekeken of het ontbrezijn helaas wel veel zwaargewonden, en heel
het stuur.
veel gemak een kruising oversteken,
s ongevallen verminderen,
veel lichtgewonden. Vooral al die kleine ongeis het er veiliger op gewort helpt als er meer ruimte
lukjes (die net zo goed slechter hadden kunnen
den.”
orrigeren, en hoe het
aflopen) zijn onbekend: de fiets wordt opgeraapt
ger is om koers en
en de pijn van de schaafwond wordt verbeten;
ns te houden.
er wordt niets geregistreerd. Daarom vindt
er nu ook onderzoek plaats naar
oorzaken van fietsongevallen
onder jongeren.
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SAMEN MET UW MEDEWERKERS RICHTING

NUL VERKEERSSLACHTOFFERS!

OOK VOOR ONDERNEMERS!
BENT U ONDERNEMER? WELKE
BIJDRAGE LEVERT U AAN
VERKEERSVEILIGHEID? HEEFT U
DAAR WEL EENS OVER NAGEDACHT?
UW MEDEWERKERS BEGEVEN
ZICH DAGELIJKS IN HET VERKEER.
MISSCHIEN ALS PROFESSIONAL
VOOR UW BEDRIJF OF ALLEEN
VAN HUIS NAAR HET WERK
EN WEER TERUG. U KUNT ALS
ONDERNEMER VERSCHILLENDE
DINGEN DOEN OM ZE TE HELPEN
DAT ZO VEILIG MOGELIJK TE
DOEN, VOOR HENZELF EN HUN
MEDEWEGGEBRUIKERS. MISSCHIEN
BESTEEDT U HIER AL AANDACHT
AAN EN WERKT U ZO – ONBEWUST
– MEE AAN HET STREVEN VAN HET
VERKEERS- EN VERVOERSBERAAD
DRENTHE: SAMEN RICHTING NUL
VERKEERSSLACHTOFFERS!

WAT KUNT U DOEN?
Heel simpel: besteed eens aandacht
aan verkeersveiligheid in uw organisatie. Dat kan heel eenvoudig en
laagdrempelig, bijvoorbeeld door
op een bedrijfsborrel even stil te
staan bij de BOB-boodschap: ‘100%
BOB 0% op’. U kunt ook posters
van verkeersveiligheidscampagnes
ophangen in de hal of kantine van
uw bedrijf. Misschien heeft u een
personeelsblad, dan kunt u daarin
een artikel wijden aan rijden onder
invloed van restalcohol, de gevaren
van vermoeidheid in het verkeer
of het belang van goede fietsverlichting. Zijn uw medewerkers als
professional veel onderweg? Denk
dan eens aan voorlichting over de
dode hoek. Er zijn ook speciale rijvaardigheidstrainingen in Drenthe

voor bestuurders van bestelauto’s
en landbouwverkeer. Wilt u meer
doen, steun dan de campagne
‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’. Heeft u vragen over wat u
kunt doen of wilt u campagneposters ophangen, neem dan contact
op via info@samenrichtingnul.nl.
SAMEN RICHTING NUL VERKEERSSLACHTOFFERS!
Ruim negentig procent van de
verkeersongelukken wordt veroorzaakt door menselijk gedrag.
Dat betekent dat mensen er zélf
voor kunnen zorgen dat er minder
verkeersslachtoffers vallen. Samen
richting Nul verkeersslachtoffers!
wil mensen bewust maken van hun
eigen verantwoordelijkheid en erop
wijzen dat het niet vanzelfsprekend

is dat mensen (ernstig) gewond
raken in het verkeer of zelfs overlijden. Want elk slachtoffer – iemands
familie, vriend of goeie buur – is er
één te veel. Bent u het daarmee
eens, word dan ambassadeur van

Samen richting Nul verkeersslachtoffers! Kijk voor de rolbeschrijving
van een ambassadeur en meer
informatie op www.samenrichtingnul.nl. Hier vindt u ook de andere
ambassadeurs en hun motivatie.

GEDEPUTEERDE BRINK:
“VERDUBBELING N34
ESSENTIEEL VOOR
BEREIKBAARHEID REGIO
EMMEN-COEVORDEN”

Foto: Rob Pentinga

ONDERZOEK NAAR VERDUBBELING N34
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FIETS OP, MODUS AAN
FIETSMODUS.NL
Steeds meer ongelukken op de fiets bij jongeren gebeuren door smartphonegebruik. Om die reden is de landelijke campagne Fietsmodus
gestart. Voor de campagne is de speciale app ‘Fietsmodus’ ontwikkeld.
De app verleidt jongeren om hun telefoon niet te gebruiken tijdens het
fietsen. Door de app te gebruiken, sparen jongeren punten. Met die
punten maken ze kans op leuke prijzen, zoals
kaarten voor de concerten van The Voice of
Holland of een dug out seat-arrangement bij
Ajax! De app werkt op Android en Apple
en is gratis te downloaden in de Appstore
of op de website www.fietsmodus.nl.

DE N34, DE PROVINCIALE WEG VAN DE PUNT NAAR COEVORDEN,
IS SINDS DE OPWAARDERING EEN GEWILDE ROUTE. IN DE
SPITSUREN LEVERT DAT OP ENKELE PLEKKEN PROBLEMEN OP,
ONDER MEER TUSSEN EMMEN-WEST EN COEVORDEN-NOORD.
OOK BIJ DE RELATIEF NIEUWE ROTONDE BIJ GIETEN ONTSTAAN
OPSTOPPINGEN. DE PROVINCIE DRENTHE WIL DEZE KNELPUNTEN
AANPAKKEN. ZE STARTTE DAAROM IN SEPTEMBER EEN ONDERZOEK
NAAR DE MOGELIJKHEID OM DE N34 TUSSEN EMMEN EN COEVORDEN
TE VERDUBBELEN.
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Tussen de afslag naar Emmen-West en knooppunt Holsloot, waar de N34
aansluit op de A37, is de N34 al tweebaans met vier rijstroken. De provincie
onderzoekt nu of het haalbaar is om ook de rest van de weg tussen de aansluiting met de N381 en Coevorden-Noord te verdubbelen. Het gaat om twee
wegvakken: tussen de aansluiting met de N381 en de afslag naar EmmenWest en tussen knooppunt Holsloot en Coevorden-Noord.
“Er zijn meer knelpunten op de N34,” weet Brink, “maar we concentreren
ons op deze wegvakken. We willen namelijk graag dat de regio EmmenCoevorden, een belangrijke logistieke regio, goed bereikbaar blijft. En we
verwachten dat uit het onderzoek blijkt dat het verkeer toeneemt op de N34
door de vernieuwde A37 en de aantrekkende economie. Daarnaast heeft de
verkeersveiligheid ook baat bij een verdubbeling.”
MEER DAN ALLEEN VERKEER
Afgelopen september is de provincie begonnen met het onderzoek naar
de mogelijkheid om de weg te verdubbelen. “Samen met gemeenten,
Rijkswaterstaat en adviesbureau Goudappel Coffeng brengen we verkeersgegevens van nu en de verre toekomst in beeld”, zegt Brink. “Het bureau voert
onder meer verkeerstellingen uit en gaat na waar het verkeer vandaan
komt en naartoe gaat. Is er bijvoorbeeld veel bestemmingsverkeer in de
regio of rijden er veel automobilisten vanuit Overijssel naar Groningen en
andersom?” Het onderzoek richt zich op meer dan alleen verkeersaspecten benadrukt Brink: “Voor een eventuele verdubbeling is het ook nodig
om te kijken naar onder meer de verkeersveiligheid, flora en fauna in
het gebied, mogelijke archeologische waarden en wat de gevolgen van
een verdubbeling kunnen zijn voor het geluid in het gebied.”
2019
“Uit het onderzoek moet blijken of verdubbeling van de weg haalbaar is en inderdaad de beste oplossing om de weg toekomstbestendig en veiliger te maken”, zegt Brink. “In dat geval duurt
het nog wel even voordat we echt aan de slag kunnen, want
dan moeten we nog veel voorbereidend werk doen, zoals het
wijzigen van het bestemmingsplan van de grond naast de huidige weg. Daarnaast moeten we ook nog grond verwerven. Ik denk dat we in
2019 de eerste schop in de grond kunnen steken.”
ROTONDE GIETEN
Behalve de haalbaarheid van de verdubbeling van de N34 tussen Emmen en
Coevorden onderzoekt de provincie ook hoe ze de doorstroming op de rotonde bij Gieten kan verbeteren. “Bij Gieten ligt een prachtige aansluiting op
de N33 en de kruising is veel veiliger geworden”, zegt Brink. “Toch zien we
daar in de spits nog opstoppingen ontstaan, al is de doorstroming over het
algemeen een stuk verbeterd. Dit najaar beginnen we met een onderzoek
naar oplossingen om ook tijdens de spits het verkeer beter te kunnen laten
doorstromen. Volgend voorjaar moet het onderzoek uitwijzen wat we op
korte termijn kunnen verbeteren en wat mogelijke maatregelen zijn voor de
langere termijn.”

FIETSVERLICHTING
De wintertijd is ingegaan. De dagen worden korter en de avonden donkerder. Het is dan belangrijk om goed verlicht op pad te gaan. In het kader
van de landelijke fietsverlichtingscampagne organiseert Veilig Verkeer
Nederland (VVN) in samenwerking met Drentse scholen fietscontroles.
Fietsverlichting is heel belangrijk in de donkere wintermaanden, maar
ook andere onderdelen zijn belangrijk voor de veiligheid van de fietser.
Leerlingen controleren samen met medewerkers van VVN hun fiets. Ze
letten op de remmen, het bandenprofiel, de reflectoren, snelbinders,
losse spaken en natuurlijk fietsverlichting.
AFLEIDING IN HET VERKEER
ONDERWEGBENIKOFFLINE.NL
Tegenwoordig heeft bijna iedereen
een smartphone. Hierdoor zijn vrienden, familie en bijvoorbeeld collega’s altijd
dichtbij. Soms iets te dichtbij. Zeker als je in de auto stapt.
Elke keer als je een berichtje ontvangt raak je even afgeleid van de
weg. Een aantal seconden je aandacht niet op de weg houden is
erg riskant. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere weggebruikers. De landelijke campagne ‘Aandacht in het verkeer’ laat
zien dat telefoongebruik tijdens het rijden niet samengaat met
een veilige en verantwoorde verkeersdeelname. De boodschap
luidt: zet vóór vertrek je mobiel op stil. Tv-spotjes, radiospotjes, posters, attentieborden en de website www.onderwegbenikoffline.nl ondersteunen de campagne.
‘DAT OVERKOMT MIJ NIET,
EEN SCOOTERONGELUK’
SCOOTERVRIENDEN.NL
De meeste jongeren die voor het eerst
op een scooter stappen, hebben nog weinig
rijervaring. Bovendien gaan veel van hen onbeschermd op pad.
Dit in combinatie met de hogere snelheid van een scooter maakt
bestuurders extra kwetsbaar. Om jongeren te wijzen op hun kwetsbaarheid en de gevaren tijdens het scooter rijden, is de campagne ‘Scootervrienden’ opgezet. Bij controles deelt de politie flyers
uit met handige tips en informatie. Verkeersveiligheidsorganisatie
TeamAlert vulde de campagne in september aan met het project ‘ScooterElite’ op het Roelof van Echten College in Hoogeveen.
Leerlingen stapten tijdens dit project op een scootersimulator om te
bewijzen hoe goed ze kunnen scooter rijden. Degene die aan het einde
van de dag de hoogste veiligheidsscore haalde, kreeg een mooie beloning!
BOB, OOK IN DE WINTER
Het duurt niet lang meer en dan is het december. De maand van kerstballen, oliebollen en borrels met familie, vrienden en collega’s. Mensen komen
gezellig bij elkaar en drinken dan graag een glaasje. Daarom start ook dit
jaar in december de landelijke BOB wintercampagne. De campagne maakt
mensen ervan bewust dat alcohol en verkeer niet samen gaan. Mensen die toch graag een glaasje drinken, doen er verstandig aan om een BOB aan te wijzen voordat ze op pad gaan.
HOU REKENING MET RESTALCOHOL
De ochtend nadat mensen veel alcohol hebben gedronken, zijn ze vaak nog onder invloed zonder dat
ze dat weten. 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. Over het afbreken van een
standaardglas alcohol doet een lever gemiddeld 1 tot 1,5 uur. Bij 8 glazen is dat dus 8 tot 12 uur, ná het
laatste biertje. Dus drink je je laatste biertje om middernacht, dan mag je niet eerder dan om 8.00 uur
de volgende ochtend weer achter het stuur zitten. Het advies is daarom 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.

Foto: ANWB

WINTERBANDEN, MOET DAT NOU?

HEB JE NOU WINTERBANDEN NODIG
IN EEN GEMIDDELDE NEDERLANDSE
WINTER? JA, ALS JE TENMINSTE
ELKE DAG OP JE AUTO WILT
KUNNEN VERTROUWEN. JE KUNT OP
NAALDHAKKEN OVER IJS LOPEN,
MAAR JE VOELT OP JE KLOMPEN
AAN DAT DAT OP SNOWBOOTS
BETER GAAT. DAT GAAT OOK
OP VOOR WINTERBANDEN; DIE
HEBBEN BETERE RIJEIGENSCHAPPEN
BIJ GLADHEID EN KOUDERE
WEERSOMSTANDIGHEDEN. EN
‘KOUD’ BEGINT BIJ WINTERBANDEN
BIJ 7 GRADEN.

VIERSEIZOENENBANDEN
Het is een afweging: het hele jaar
op veterschoenen lopen, of in de
winter op snowboots en in de
zomer op sandalen. Ook hier kun
je weer op de spreekwoordelijke
klompen aanvoelen wat het meest
comfortabel is. U kunt op vierseizoenenbanden rijden, maar dat
betekent wel dat u zowel in de
zomer als in de winter niet op de
veiligste manier rijdt.
FABELS
Nee, uw brandstofgebruik neemt
niet toe als u met winterbanden

rijdt. Integendeel zelfs! Ook slijten
winterbanden niet sneller, behalve
als u er met hogere temperaturen mee blijft doorrijden. En nee,
moderne winterbanden maken niet
meer lawaai dan zomerbanden.

geldt. Verdiep u bovendien in wat
die verplichting nog meer inhoudt.
Denk daarbij aan ruitensproeiervloeistof, wissers, koelvloeistof en
zelfs in sommige landen een verplichte sneeuwschep!

BUITENLAND
Bijna iedereen weet wel dat ze
bij winterse omstandigheden in
Duitsland verplicht zijn. Dus let op
als u wilt winkelen in Meppen,
Papenburg of Leer of even de 31
naar Enschede wilt pakken! Kijk
op de site van de ANWB in welke
landen die verplichting nog meer

DUUR!?
Met één slippartij, ook al eindigt
die slechts tegen een onschuldige
stoeprand, bent u duurder uit. De
investering in twee sets banden
inclusief velgen (met velgen is het
verwisselen goedkoper) is even
slikken, maar u doet er ook twee
keer zo lang mee. Het verwisselen

en opslaan van de banden kost
geld, informeer bij uw garage en
vergelijk, dat kan u veel schelen.
Veiligheid heeft z’n prijs, in verhouding zijn de kosten beperkt.
TOT SLOT: EEN GOUDEN TIP
De consumentenbond geeft een
grappige tip over winterbanden:
‘Als je de auto in winterse omstandigheden kunt laten staan, heb je
ze niet nodig.’ Kijk op de site van
de ANWB voor volledige informatie.

Foto: Rudie Ottens

KENNISMAKING MET NIEUWE REGIOCOÖRDINATOR
VERKEERSEDUCATIE ZUIDWEST-DRENTHE

“IEDEREEN VAN 0 TOT
100 JAAR MOET VEILIG
OP WEG KUNNEN”
EVEN VOORSTELLEN: CHRISTA
WIERSMA, COÖRDINATOR
VERKEERSEDUCATIE VAN DE
REGIO ZUIDWEST-DRENTHE. ZE
IS GEEN VREEMDE IN DE WERELD
VAN DE VERKEERSEDUCATIE: ZE
HEEFT AL RUIM NEGEN JAAR EEN
ADVIESBUREAU OP HET GEBIED
VAN VERKEERSONDERWIJS AAN
JONGE KINDEREN. “IK HEB EEN
PREMASTER ONDERWIJSKUNDE/
PEDAGOGIEK GEVOLGD EN
WILDE MIJZELF GRAAG VERDER
ONTWIKKELEN. TOEN IK HOORDE
DAT ER EEN VACATURE KWAM VOOR
REGIOCOÖRDINATOR VOELDE DAT
VOOR MIJ ALS DE PERFECTE KANS.
IK BEN EEN DRENT EN IK BEN
BEKEND MET VERKEERSEDUCATIE
EN MET DE REGIO ZUIDWESTDRENTHE.”

Wiersma legt uit wat haar functie
inhoudt: “Mijn taak is het coördineren en plannen van de verkeerseducatieprojecten in de Regio
Zuidwest-Drenthe. Het zijn trainingen en voorlichtingsprojecten voor
iedereen van 0 tot 100 jaar. Welke
projecten in de regio beschikbaar
zijn, bepalen de gemeenten in
de regio samen met de provincie.
Zij kiezen welke projecten ze willen aanbieden, bijvoorbeeld een
scootmobielcursus voor ouderen of
een verkeersproject voor schoolkinderen. Vervolgens zijn er partijen
zoals Veilig Verkeer Nederland
(VVN) die de projecten in de praktijk brengen. En ik zorg ervoor dat
dat goed gebeurt.” Wiersma is niet
alleen regelneef; ze werkt zelf ook
op allerlei manieren (in)direct aan
het bevorderen van verkeersveilig
gedrag. Bijvoorbeeld door voorlichting over de projecten en het
belang ervan. “Iedereen die daar

iets over wil weten, kan contact
met mij opnemen”, zegt ze. “En
tot slot ben ik voor de provincie en
gemeenten de oren en ogen in de
praktijk van de verkeerseducatie.”
Op de vraag wat ze als eerste aan
wil pakken, antwoordt Wiersma
dat ze eerst vooral naar lopende
zaken wil kijken. “Want wat goed
is, moet goed blijven. Ik rapporteer
de gemeenten en de provincie over
de uitvoering van de projecten.
Worden afspraken nagekomen,
loopt de planning goed, zijn vorm
en inhoud in orde, dat soort zaken.
Daarnaast moet ik natuurlijk veel
mensen leren kennen en zij moeten mij als regiocoördinator ook
kennen en weten te vinden.”
KINDEREN EN VLUCHTELINGEN
Wiersma: “Niet alleen als regiocoördinator en als deskundige op
het gebied van onderwijs en ver-

keersveiligheid, maar ook als jonge
ouder vind ik een veilige verkeersituatie rond scholen en de aandacht
voor verkeersveilig gedrag op scholen heel belangrijk. Gelukkig is dat
een belangrijk onderdeel van het
Programma Gedragsbeïnvloeding
Verkeersveiligheid [red: zie kader].
Dat programma is flexibel en
springt in op actuele ontwikkelingen. Zo denken gemeenten en provincie op dit moment na over hoe
verkeersveilig gedrag van vluchtelingen bevorderd kan worden. “Die
mensen worden opgevangen, maar
gaan ook de weg op. Zij krijgen dan
te maken met verkeer en daarbij
is het belangrijk dat zij hun plek
op de weg kennen. Ook moeten ze
bijvoorbeeld leren omgaan met een
fiets. Ik vind het fijn om daaraan als
coördinator een bijdrage te kunnen
leveren.”

PROGRAMMA
GEDRAGSBEÏNVLOEDING VERKEERSVEILIGHEID
De provincie Drenthe en alle
Drentse gemeenten werken in
het Verkeers- en Vervoersberaad
Drenthe (VVBD) samen aan een
Veilig Bereikbaar Drenthe. Een
belangrijk onderdeel daarvan is het
Programma Gedragsbeïnvloeding
Verkeersveiligheid. Dat zorgt er onder
meer voor dat alle Drentse gemeenten projecten en trainingen op het
gebied van verkeersveiligheid aanbieden. Ze zijn daarvoor in drie regio’s
georganiseerd: Noord-, Zuidoost- en
Zuidwest-Drenthe. De regio ZuidwestDrenthe bestaat uit de gemeenten
Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe,
Westerveld en de Wolden. Elke regio
zorgt voor een zo compleet mogelijk
en kwalitatief sterk aanbod aan projecten en trainingen op het gebied
van verkeersveiligheid. Per regio is
er een contactpersoon die u kunt
benaderen voor meer informatie over
of deelname aan de projecten in uw
regio. Kijk voor meer informatie op
www.veiligbereikbaardrenthe.nl op de
pagina Veilig gedrag.
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Foto: Vermondo

KIJKEN, KIJKEN, KIJKENEN NOG EENS KIJKEN
VERREWEG HET
BELANGRIJKSTE ZINTUIG
IN HET VERKEER IS HET
GEZICHTSVERMOGEN. DE
OP DE LOER LIGGENDE
GEVAREN ZIJN LEGIO:
LAAGHANGENDE ZON,
BESLAGEN OF NIET
GOED GEKRABDE
RAMEN, IN DE WEG
ZITTENDE TOMTOM OP JE
VOORRUIT, FIETSER IN DE
DODE HOEK, ENZOVOORT.
IN DE RIJOPLEIDING
WORDT VEEL GEHAMERD
OP HET KIJKEN. AAN
HET WOORD IS JUANITA
VAN RIJSWICK VAN
OPLEIDINGSCENTRUM
DIBO.

Soms zie je vrachtwagens vol vlaggetjes, of van die grote dobbelstenen aan een binnenspiegel.
Of het veilig is…? De foto zegt genoeg.

“Kijken en zien zijn twee verschillende dingen. In de opleiding leren
we leerlingen om altijd bewust
te kijken. Slechts een blik werpen
geeft blikschade, zeggen we dan.
En we leren ze aan om op tijd te
kijken, om zo te anticiperen. Ook
moet je altijd twee keer kijken,
want je kunt altijd even iets over
het hoofd zien. Bovendien is het
belangrijk echt je hoofd te draaien.
Als je dat niet doet, dan zit je neus
in het blikveld en dan zie je maar
met één oog. Zo kun je geen snelheden inschatten omdat je geen
diepte ziet.”
UIT HET BLIKVELD
Raamstijlen worden tegenwoordig
steeds breder, het zicht rondom
daardoor minder. Toch lijkt het
daardoor niet onveiliger. Van
Rijswick: “Als je op tijd en bewust
kijkt, zie je gewoon voldoende.
Bovendien zijn er tegenwoordig
steeds meer hulpmiddelen die
ervoor zorgen dat je meer waarneemt.” En de TomTom dan, die
aan de voorruit zit geplakt? “Als

dat het geval is, moet je je bewust
zijn van het feit dat je blikveld is
verkleind, en dus nóg beter kijken.“
Overigens hebben steeds meer
auto’s ingebouwde navigatie, dus
dit is slechts een tijdelijk probleem.
HANDIGE HULPJES,
ÓÓK VOOR 50+
Cursisten leren in de rijopleiding
al gebruik te maken van moderne
technieken als de achteruitrijcamera, parkeersensoren en navigatiesystemen. Die laatste zat al in het
rijexamen; per 1 januari mag je bij
het afrijden ook de eerste twee
gebruiken. Van Rijswick: “Al die
nieuwe technieken zitten niet voor
niets in het examen, het zijn echt
vaardigheden die je moet leren. De
doelgroep van vijftigplussers heeft
hier nooit mee leren rijden. Ik raad
ze dan ook aan om die kennis bij te
spijkeren. Dat kunnen ze doen via
de cursussen Broem of Oppoetsen
en bijtanken.”
(Kijk voor meer informatie op
www.veiligbereikbaardrenthe.nl en
zoek op ‘Broem’ of ‘Oppoetsen’.)

UW EIGEN BLINDE VLEK
Auto’s en vrachtauto’s hebben een dode hoek. Door technische
ontwikkelingen als bolle spiegels, camera’s en sensoren is die er
steeds minder. En doordat zowel chauffeurs als andere weggebruikers zich ervan bewust zijn en ‘overdreven’ goed kijken, worden
ongevallen voorkomen. Maar wist u dat u in uw ogen ook een
dode hoek heeft? Dat is de blinde vlek.
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In uw oog heeft u zintuigcellen die alle beelden vertalen die via
uw lens binnenkomen. Er is een plekje achterin waar uw oogzenuw uw oog uit gaat, richting uw hersenen. Daar zitten dus geen
zintuigcellen; daar bent u blind. Waarom ziet u dan niet continu
links en rechts een zwart puntje, alsof er een pixel op uw beeldscherm kapot is? Omdat de mens slim is: uw hersenen kleuren de
vlek in met de kleuren van de cellen eromheen.

Ziet u het autootje en de fiets hierboven? Doe uw linkeroog dicht en kijk alleen naar het autootje. Houd dan
deze krant op verschillende afstanden van uw oog, wat
dichterbij en wat verder weg. U zult het fietsje op een
gegeven moment zien verdwijnen. Dan zit dat in de
blinde vlek. Uw hersenen vullen die vlek met de kleuren
eromheen.

LET OP: LASTIGE OVERSTEEK IN HOOGERSMILDE

EEN PROVINCIALE WEG
WAAR JE MAXIMAAL
50 MAG, MAAR WAAR
SOMMIGE MENSEN
HARDER RIJDEN. EN
EEN AFSLAG NAAR EEN
SMALLE BRUG WAAR
VEEL VRACHTWAGENS
LANGS KOMEN. TWEE
INGREDIËNTEN DIE
EEN OVERSTEEK IN HET
DORP HOOGERSMILDE
VERANDEREN IN EEN
LASTIGE VERKEERSSITUATIE. OM DE
KINDEREN EN HUN
OUDERS TE HELPEN
VEILIG OVER TE STEKEN,
WERKTEN DE PROVINCIE
EN DE GEMEENTE MIDDENDRENTHE SAMEN MET DE
BASISSCHOLEN AAN EXTRA
VOORLICHTING OVER DE
VERKEERSSITUATIE.

In Hoogersmilde in de gemeente
Midden-Drenthe kruist de provinciale weg N371 met de Drostenstraat
en de P.H. Brug. Op deze kruising
geldt een maximumsnelheid van
50 kilometer per uur, maar niet
iedereen houdt zich daaraan. Dat
maakt het oversteken van de kruising lastig, zeker voor basisschoolkinderen die lopend of op de fiets
naar school gaan.
DODE HOEK
Over de kruising en over de
P.H. Brug rijdt ook veel vrachtverkeer. Dat draait dus van de provinciale weg af de brug op en andersom.
Dat zorgt voor gevaarlijke situaties
voor de andere weggebruikers op
de brug. Een vrachtwagen, en trouwens ook een bus en een trekker,
heeft namelijk een dode hoek. Dat
is een plek naast, voor en achter
de vrachtwagen waar de chauffeur

geen zicht op heeft. Hij kan dus niet
zien of daar iemand staat, loopt of
fietst.
VERKEERSVEILIGHEIDSWEEK
De provincie Drenthe en de
gemeente Midden-Drenthe willen
er in samenwerking met de twee
basisscholen voor zorgen dat de
schoolkinderen de weg zo veilig
mogelijk oversteken. Daarom organiseerden ze gezamenlijk een verkeersveiligheidsweek op de scholen.
Tijdens deze week leerden de kinderen hoe zij zo goed mogelijk zichtbaar kunnen zijn voor al het andere
verkeer op de kruising. Zo kwam het
Dode Hoekproject op school, waarin
de kinderen leerden wat een dode
hoek is en hoe ze daar uit moeten
blijven. Daarnaast controleerden
de scholen de verlichting van alle
fietsen met behulp van de ANWB
Lightwise toolkit. Wethouder Lohuis

hielp de leerlingen
ook om zichtbaar
te zijn en deelde
reflecterende veiligheidshesjes uit, waarmee ze op deze
donkere dagen goed opvallen in het
verkeer.
FOLDER
Alle leerlingen kregen in de verkeersveiligheidsweek een folder
mee naar huis over de situatie op
de kruising. In de folder staan tips
om veilig over te steken, goed zichtbaar te zijn en uit de dode hoek
te blijven. De folder werd ook huis
aan huis verspreid in Hoogersmilde.
Ook de transportbedrijven die veel
over de kruising en de brug rijden,
hebben de folder ontvangen, om
de vrachtwagenchauffeurs ervan
bewust te maken dat ze de brug
delen met een groep kwetsbare
verkeersdeelnemers.

TIPS OM OP TE
VALLEN ALS FIETSER
OF VOETGANGER:
•

Doe je fietsverlichting aan;
zorg dat beide lampen goed
werken

•

Zorg voor goede reflectoren
op je fiets

•

Doe een reflecterend
veiligheidshesje aan

•

Draag reflecterende strepen
op je jas of je tas
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