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DE N34 VRAAGT UW
AANDACHT VOOR
HET VOLGENDE…

Heeft u wel eens gezien dat mensen keren op de N34? Wat dacht u toen? ‘Niet zo verstandig’? Tegen
iedereen die wel eens keert op de weg, zegt de provincie nu ‘Doe het niet! Het is niet alleen verboden,
het is ook levensgevaarlijk.’ Dat heeft een aantal dodelijke ongevallen helaas wel bewezen. Op de N34,
de provinciale weg tussen De Punt en Coevorden, halen mensen ook andere gevaarlijke capriolen uit.
Ze halen op gevaarlijke momenten in, snijden anderen de pas af of zijn achter het stuur met allerlei
andere dingen bezig in plaats van autorijden. “Gewoon niet doen!”, benadrukt gedeputeerde Henk
Brink. Hij nam het initiatief voor een voorlichtingscampagne.

Je zou denken dat iemand met
gezond verstand het niet in zijn
hoofd haalt om te keren op een
autoweg. Auto’s rijden er 100 kilometer per uur en soms helaas zelfs
harder. Het risico dat je daarmee
neemt voor je eigen leven en
dat van anderen is enorm. “Toch
gebeurt het geregeld”, zegt Brink.
“We zien het zelf, horen het van
weggebruikers en ook van de politie. Terwijl het zoveel veiliger is om
door te rijden naar de volgende
afslag en daar de goede weg terug
te nemen. Mensen die toch keren
denken waarschijnlijk ‘ach, dat kan
wel even snel, ik let wel goed op’.
Maar er is een grote kans dat je
iemand anders treft, die schijnbaar
vanuit het niets ineens bij je is,
doordat hij met 100 kilometer per
uur komt aanrijden.”
GEBRUIK JE VERSTAND
Het gevaar van tegenliggers is er
ook bij inhalen. Dat is op meerdere
plekken op de N34 verboden. Op

een aantal gedeelten is inhalen
wel toegestaan. Daar is de middenstreep onderbroken en is het aan
de automobilist zelf om te bepalen
of inhalen veilig is. Of inhalen écht
kan, hangt volgens Brink af van de
situatie: “Komen er tegenliggers
aan? Heb je voldoende vrij zicht op
de weg? Heb je überhaupt goed
zicht en geen last van regen, mist of
een laagstaande zon? Is het wegdek
nat of glad? Allemaal dingen om
rekening mee te houden voordat je
inhaalt. ‘Denk er dus goed over na’
is de boodschap en daarom de leus
‘gebruik je verstand!’.”
ANDERE DINGEN DOEN ACHTER
HET STUUR
Je verstand gebruiken, geldt ook
voor afleiding achter het stuur. “Hou
je aandacht bij het verkeer en je blik
op de weg als je rijdt”, bepleit Brink.
“Zorg dat je je niet laat afleiden
door zaken die niet met het verkeer
te maken hebben. Ga dus niet de
krant lezen of je make-up bijwer-

ken achter het stuur. En krijg je een
appje of is je kind op de achterbank
zijn knuffel kwijt, stop dan even op
een parkeerplaats. Het is zo simpel!
Maar mensen denken dat ze alles
wel even tegelijkertijd kunnen doen.
Helaas is de oorzaak van veel ongevallen dat iemand met iets anders
bezig was dan met het verkeer.”
DRIE JAAR LANG CAMPAGNE
Voor Brink is het gevaarlijke rijgedrag op de N34 reden voor extra
voorlichting. ‘‘We zetten borden
langs de weg die mensen wijzen
op veilig verkeersgedrag”, vervolgt
Brink. “Verder zetten we ook andere middelen in om de mensen te
bereiken. Zoals bijvoorbeeld flyers,
online advertenties en social media.
En we gaan daarbij samenwerken
met de politie, die ook extra aandacht zal besteden aan de N34.
Samen met alle aanpassingen die
we aan de weg doen, willen we zo
bereiken dat de weg veiliger wordt
en er minder slachtoffers vallen.”

GEACHTE LEZER,
Een wereldprimeur voor Drenthe vorige
maand! Onze provincie ontving namelijk
op 13 oktober het eerste Bike Region
Label ter wereld. Het label is toegekend
door de Internationale Wielerunie, de
UCI. De wielerunie vindt dat Drenthe zijn
tijd vooruit is op het gebied van fietsen.
Die waardering is een flinke stap in de
goede richting naar ons doel om dé
fietsprovincie van Nederland te worden.
Hoe mensen zich in Drenthe ook verplaatsen, op de fiets, in de auto, op de
scooter of met het openbaar vervoer,
iedereen moet eenvoudig zijn bestemming kunnen bereiken. In Drenthe en
Groningen onderzoeken we daarom
nu hoe we de verschillende vormen
van openbaar vervoer beter op elkaar
kunnen laten aansluiten. En samen met
de provincie Friesland en de gemeente
Ooststellingwerf willen we nog verder
gaan. We testen innovatieve oplossingen
voor de toekomst, zoals zelfrijdende busjes. Die zouden de bereikbaarheid van
het platteland kunnen vergroten voor
mensen die geen eigen vervoer hebben.

Bij zelfrijdende voertuigen is veiligheid
heel belangrijk. Dat geldt ook zolang
voertuigen nog wel door mensen worden bestuurd. De meeste ongelukken
worden namelijk veroorzaakt door menselijk handelen. Zo gebeuren er op de
N34 bijvoorbeeld ongelukken doordat
mensen gevaarlijk inhalen, keren op de
weg of iets anders doen achter het stuur.
Daarom voeren we de komende drie
jaar campagne met onder meer borden
langs de weg, onder het motto ‘N34
Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’.
Want uiteindelijk is dat het streven: geen
slachtoffers meer in het Drentse verkeer.
Ik hoop dat u daar uw steentje aan
bijdraagt en ik wens u een mooie, verkeersveilige winter toe.
HENK BRINK
Gedeputeerde Verkeer en Vervoer Provincie
Drenthe
Voorzitter Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe
@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.

VLOT DOORRIJDEN
OP DE N34

Hunze Henk Heijerman (midden) en verkeersadviseur van de politie
Harry Fieten bij verkeersplein Gieten begin oktober.

traject is tussen de aansluiting met
de N381 en Emmen-West. Het zuidelijke traject loopt van knooppunt
Holsloot tot Coevorden-Noord.
VERKEERSPLEIN GIETEN
De provincie hield in de eerste
week van oktober proeven bij het
verkeersplein Gieten om te onderzoeken hoe het verkeer daar goed
kan doorrijden. Tijdens die week zijn
verkeersregelaars ingezet om het
verkeer naar het knooppunt op verschillende momenten en plekken te
begeleiden. “Uit verkeersonderzoek
bleek dat we de files waarschijnlijk kunnen verminderen door het
verkeer naar de rotonde beter te
regelen. Met de verkeersregelaars
hebben we uitgeprobeerd hoe we
dat het beste kunnen doen”, zegt

Brink. “We hebben ook veel suggesties gekregen van weggebruikers
voor alternatieve maatregelen.
Verschillende praktische oplossingen
voor de korte termijn zijn aangedragen, zoals het plaatsen van een
obstakel op de rotonde bij de open afrit Gieten, zodat het geen zin
meer heeft om de file op de N34
in te halen. Daarnaast werd er nog
een aantal andere oplossingen aangedragen die de moeite waard zijn
om te onderzoeken, bijvoorbeeld
het verruimen van de toeritten van
de N34 op het verkeersplein, zodat
vrachtwagens het verkeersplein
soepeler op kunnen rijden.” De
verschillende oplossingen worden
verder onderzocht samen met
de resultaten van de proefweek.
Binnen afzienbare tijd komt de pro-

vincie Drenthe met de definitieve
uitkomsten van het onderzoek en
eventuele maatregelen.
VIER ONGELIJKVLOERSE KRUISINGEN
Behalve met de verdubbeling en de
aanpak van het verkeersplein Gieten
wil de provincie de doorstroming en
veiligheid op de N34 ook verbeteren
met de aanleg van ongelijkvloerse
kruisingen. Voor vier kruisingen zijn
plannen in ontwikkeling, in voorbereiding of bijna afgerond. Het gaat
om een nieuwe kruising bij Klijndijk,
een nieuwe kruising bij ’t Klooster,
de kruising Emmen-West, waar de
N34 aansluit op de N391 en de kruising bij Exloo.
Meer informatie hierover vindt u op
www.provincie.drenthe.nl/n34.

Meer reismogelijkheden
dankzij slim combineren busvervoer
Minder lege bussen en mensen die samen
gebruikmaken van het busvervoer dat er
rijdt, of dat nou een gewone buslijn is of
vervoer voor mensen met een beperkte
mobiliteit. De provincies Drenthe en
Groningen en alle Drentse en Groningse
gemeenten willen de bestaande soorten
busvervoer per 2018 slim combineren. Ze
werken daarom samen in de projectgroep
Publiek Vervoer. Harry Hoefsloot, projectleider bij Publiek
Vervoer, vertelt wat er vanaf 2018 gaat veranderen.

V E R K E E R S Q U I Z
Wat is de maximum toegestane snelheid
volgens dit verkeersbord?
DIT BORD GEEFT EEN AUTOWEG AAN. HIER IS DE MAXIMUMSNELHEID 100
KILOMETER PER UUR , TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN.
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Als u begin oktober ’s ochtends of ’s avonds over de N34
bij het verkeersplein Gieten reed, heeft u waarschijnlijk
verkeersregelaars gezien. Zij stonden daar bij wijze van
proef, om te proberen de files in de ochtend- en avondspits
te verminderen. De files staan een goede bereikbaarheid en
de verkeersveiligheid op de N34 in de weg en daarom neemt
de provincie maatregelen. Gedeputeerde Henk Brink licht de
maatregelen toe.
“We werken al een aantal jaren aan
een goede en veilige doorstroming
van het verkeer op de N34”, vertelt
gedeputeerde Brink. “Dat kan op
verschillende plekken op verschillende manieren. Zo hebben we dit
jaar besloten om de weg tussen
Emmen en Coevorden te verdubbelen. We gaan daar naar verwachting in 2019 mee beginnen.”
De provincie verdubbelt de N34
op twee trajecten tussen Emmen
en Coevorden. Het noordelijke

Gedeputeerde Henk Brink (links), wethouder verkeer gemeente Aa en

“De provincies en gemeenten in
Drenthe en Groningen zijn verantwoordelijk voor verschillende soorten busvervoer”, vertelt Hoefsloot.
“De provincies zijn verantwoordelijk
voor openbaar vervoer met grote
bussen en treinen, maar ook met
belbuslijnen en regiotaxi’s.
Gemeenten bieden speciaal vervoer aan, zoals Wmo-vervoer en
busjes voor leerlingen in het speciaal onderwijs. De provincies en
gemeenten willen die verschillende
soorten vervoer beter op elkaar
laten aansluiten. Het doel is om
zo het reizen met het openbaar
busvervoer in beide provincies efficiënter te organiseren en voor de
reizigers makkelijker te maken en
betaalbaar te houden.”

VOORDELEN
“Als we de verschillende vormen
van vervoer gaan combineren,
kunnen mensen met een Wmopas straks bijvoorbeeld ook beter
met regulier vervoer reizen”, legt
Hoefsloot uit. “Dat kan nu eigenlijk al, maar mensen weten vaak
niet zo goed hoe dat moet. Een
OV-coach zou hen daarbij kunnen
helpen. Die mensen zijn dan niet
meer afhankelijk van het huidige
speciale vervoer, dat niet altijd op
het gewenste tijdstip kan komen.
Daardoor kunnen ze flexibeler
reizen. Andersom zouden inwoners van gebieden waar beperkt
busvervoer is, mogelijk met hun
OV-chipkaart gebruik kunnen maken
van vervoer op afroep. Het blijft wel
zo dat mensen met een beperking
ook in de toekomst de ondersteuning krijgen die voor hen nodig

is, afgestemd op hun persoonlijke
mogelijkheden.”
INGANGSDATUM
“De provincies en gemeenten willen de maatregelen opnemen in
nieuwe contracten die ze per
1 januari 2018 met vervoerders moeten afsluiten”, vervolgt
Hoefsloot. “Het is niet zo dat er
vanaf die datum een heel nieuw
vervoersysteem komt”, benadrukt
hij. “Reizigers zullen net als nu met
vervoerders te maken krijgen, die
in opdracht van de provincies en
gemeenten werken. Ze krijgen wel
meer keuzemogelijkheden, waardoor ze makkelijker kunnen reizen.”
Kijk voor meer informatie over
Publiek Vervoer op
www.publiekvervoer.nl.

APP NATIONALE
FIETS TELWEEK
IN DRENTHE
VAKER
GEDOWNLOAD
DAN IN 2015

ALLE KINDEREN

OP FIETSE NAAR SCHOOL!

Van 19 tot 26 september vond de tweede Nationale Fiets
Telweek plaats. Fietsers in Drenthe telden ook enthousiast
mee. In totaal downloadden dit jaar 1.626 Drentenaren de
speciale app. Vorig jaar waren dat er 1.375. De toename is
opvallend, want alleen in de provincies Drenthe en Flevoland
is de app dit jaar meer gedownload dan vorig jaar. Landelijk
gezien viel het aantal downloads dan ook lager uit dan vorig
jaar, ruim 42.500 tegenover bijna 52.000 in 2015.
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PADDENSTOELEN
ALS ONMISBARE SCHAKEL
IN HET ROUTENETWERK

Drenthe is de fietsprovincie
bij uitstek en daarom wil de
provincie met de campagne
‘Op Fietse in Drenthe’ zoveel
mogelijk mensen op de fiets
krijgen. Niet alleen toeristen,
maar bijvoorbeeld ook scholieren.
Daarvoor is het project ‘Op Fietse
naar school’ opgezet. Mieke Zijl
van Sport Drenthe, de organisatie
die het project uitvoert in
opdracht van de provincie
Drenthe, vertelt erover.
‘Op Fietse naar school’ is een project
waarbij scholen in Drenthe (basis- en
voortgezet onderwijs) worden uitgedaagd om zoveel mogelijk leerlingen
op de fiets naar school te laten gaan.
“We willen kinderen en hun ouders
bewust maken van het feit dat fietsen naar school belangrijk is”, zegt
Zijl. “Het is gezond en goed voor
de zelfredzaamheid van kinderen.
Aandacht daarvoor vinden we heel
belangrijk.”

NIEUWE INITIATIEVEN
Het project wordt dit jaar voor de
tweede keer georganiseerd. “We
hebben alle scholen weer aangeschreven met de vraag om mee te
doen”, zegt Zijl. “Scholen kunnen
het hele schooljaar nog meedoen,
als ze de bewijslast maar voor
eind mei uploaden.” De ‘bewijslast’ is het materiaal waarmee
scholen laten zien wat ze doen op
fietsgebied. Scholen kunnen dat
uploaden op de website www.
opfietseindrenthe.nl. “Ze kunnen
activiteiten insturen die ze al organiseren, maar ze kunnen ook met
nieuwe initiatieven komen”, legt
Zijl uit. “Sport Drenthe biedt daarbij
ondersteuning en kijkt naar wat
een school wil. We wijzen daarbij ook op het projectaanbod van
Veilig Bereikbaar Drenthe en Veilig
Verkeer Nederland. Want fietsen
is leuk en gezond, maar het moet
ook veilig. De fietser is namelijk
een kwetsbare verkeersdeelnemer.

Het Verkeers- en Vervoersberaad
Drenthe besteedt veel aandacht
aan veilig fietsen, juist ook op scholen. En die fietsprojecten tellen ook
mee. Daarnaast kunnen scholen op
de website elkaars projecten bekijken om inspiratie op te doen.”
DE FIETSSCHOOL VAN DRENTHE
Aan het einde van het schooljaar
wordt het project, net als vorig
jaar, feestelijk afgesloten. De winnende school krijgt dan de eretitel
‘DE fietsschool van Drenthe’ en
krijgt de gouden fiets uitgereikt.
Leerlingen van de winnende school
krijgen een wielerexperience op de
wielerbaan in Assen. De winnaar
wordt niet alleen gekozen aan de
hand van de hoeveelheid georganiseerde activiteiten. “Creativiteit
en originaliteit zijn erg belangrijk.
En de jury kijkt ook naar in hoeverre een school het belang van
(veilig) fietsen opneemt in haar
beleid”, besluit Zijl.

Fietsen in D
renthe

De (ANWB-)paddenstoelen langs fietspaden. Wie kent ze
niet? Al sinds 1919 is de paddenstoel onderdeel van de
bewegwijzering van fietspaden en fietsvriendelijke wegen
in Nederland. In Drenthe staan ongeveer 850 van deze
paddenstoelen.
De provincie Drenthe, het Recreatieschap Drenthe en de
Nationale Bewegwijzeringsdienst slaan de handen ineen om de
paddenstoelen als onmisbare schakel in het Drentse routenetwerk een kwaliteitsimpuls te geven. Vóór het vakantieseizoen
2017 worden alle paddenstoelen gecontroleerd en schoongemaakt. In 2019, het honderdste geboortejaar van de paddenstoel, zal dit navigatiemiddel in Drenthe er tiptop uitzien.
OPROEP: HEEFT U VERBETERPUNTEN VOOR HET FIETSKNOOPPUNTENNETWERK?
Het huidige fietsknooppuntennetwerk is ongeveer tien jaar
geleden aangelegd. Het Recreatieschap Drenthe wil het nu
vernieuwen. U kunt daaraan bijdragen. Heeft u verbeterpunten
voor het netwerk? Dan kunt u die melden via e-mail:
info@recreatieschapdrenthe.nl.
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Ook meedoen? Kijk voor meer informatie op
http://www.opfietseindrenthe.nl/op-fietse-naar-school.

V E R K E E R S Q U I Z
Als een file niet te snel gaat, mogen motorrijders voorzichtig tussen
de auto’s doorrijden. Wat is de maximumsnelheid van een file waarbij
motorrijders er nog tussendoor mogen rijden?
MOTORRIJDERS MOGEN TUSSEN DE AUTO’S VAN DE FILE DOORRIJDEN ALS DE FILE NIET HARDER GAAT DAN 45
KILOMETER PER UUR . DAARNAAST MAG HET VERSCHIL TUSSEN DE SNELHEID VAN DE MOTORRIJDER EN DE FILE
NIET MEER DAN 10 KILOMETER PER UUR ZIJN.

Foto: Harry Tielman

Het aantal downloads is niet hetzelfde als het aantal deelnemers. Sommige mensen vergaten bijvoorbeeld om de app in
te schakelen tijdens de telweek. In Drenthe deden in totaal in
2016 1.116 fietsers mee. En zij deden het goed! Zo maakten de
fietsers in totaal 14.891 fietsritten. De gemiddelde fietsafstand
per rit is 4,8 kilometer. De Drentenaren deden dat met een
gemiddelde snelheid van 16,1 kilometer per uur, terwijl het
landelijk gemiddelde 15,6 kilometer per uur is. In totaal legden
de Drentse fietsers tijdens de telweek 72.103 kilometer af.
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Verkeersplein De VeenSter

Fietskeuring op De VeenSter

Uitreiking Drents Verkeersveiligheidslabel door
wethouder Auwema van Gemeente Noordenveld
op obs Het Palet, Roderwolde

Standaard
aandacht voor verkeersveiligheid op
basisscholen dankzij Drents
Verkeersveiligheidslabel

UIT DE PRAKTIJK:

Als u kinderen op een Drentse basisschool heeft, is de kans groot dat u het kent: het Drents
Verkeersveiligheidslabel. Dat is een kwaliteitskeurmerk dat aangeeft dat een school verkeersveiligheid
in zijn beleid heeft opgenomen. Tweederde van de basisscholen in Drenthe volgt het traject om het
label te krijgen of te houden. Ruim driekwart van die scholen heeft het label al ontvangen. We vroegen
drie scholen naar het effect van het label in de praktijk.

VAN LEVENSBELANG
De VeenSter is labelschool sinds

februari 2010 en ook De Triangel
is in dat jaar gelabeld. Directeur
Joke Koops van De Triangel is stellig
over het belang van het label: “Het
verkeer in Nederland is heel complex. Vooral jonge kinderen maken
volgens onderzoek meer kans om
bij een ongeval betrokken te raken.
Ik vind het daarom van levensbelang om kinderen op te voeden
tot capabele en ervaren verkeersdeelnemers. Daar kun je niet vroeg
genoeg mee beginnen. Met het
label krijgt verkeerseducatie een
vaste plek in het schoolbeleid.”
STRUCTUREEL AANDACHT
Die vaste plek wordt beaamd door
de andere scholen. Rob van den
Berg, directeur van De VeenSter:
“Het is niet zo dat we voor het

label niks deden aan verkeersveiligheid. We organiseren bijvoorbeeld
al jaren een fietscontrole. Dankzij
het label is verkeersonderwijs
meer routine geworden voor ons.
We organiseren nu elk jaar een
verkeersweek met verschillende
verkeersprojecten. En we besteden
meer aandacht aan veiligheid als
we met de kinderen op pad gaan.
We delen bijvoorbeeld hesjes uit als
ze op de fiets gaan.”
DOORLOPENDE VERKEERSMETHODE
Alle DVL-scholen gebruiken in alle
klassen een recente lesmethode
voor verkeer. Dat is namelijk een
vereiste voor het behalen van het
label. “We gaven voorheen wel verkeersles,” zegt Westerveld van De
Kievitshoek, “maar dat was geen

DVL-PROJECTEN
Het DVL biedt een ruime keuze
aan verkeersprojecten die scholen
in aanvulling op hun verkeersles
kunnen inzetten. Bijna alle projecten zijn voor DVL-scholen gratis.
Westerveld is zeer te spreken over
het aanbod: “Er zijn projecten voor
allerlei onderwerpen en voor alle
klassen. Met groep 7 en 8 oefenen
we bijvoorbeeld vaardigheden op
het schoolplein met Fiets Veilig
en in groep 1 en 2 komt Paolo de
Zebratemmer langs. Daardoor leren
zelfs de kleinsten op een speelse
manier om zich bewust te zijn
van hun gedrag in het verkeer.”
Volgens Westerveld is dat juist voor
kinderen in een kleine plaats als
Wilhelminaoord belangrijk. “Omdat
het hier niet zo druk is, leren kinderen niet om te gaan met complexe
verkeerssituaties. Ze leren zich ook
een eigen manier van fietsen aan,
waarbij ze geen gevaren zien. Met
onze lesmethode en de projecten
van het DVL willen we ze voorbereiden op andere situaties.”

VERKEERSOUDERS
Verkeersouders zijn letterlijk en
figuurlijk een voorwaarde voor het
behalen van het DVL. “Zij zijn heel
belangrijk als het gaat om het organiseren en ondersteunen van verkeersprojecten”, weet Van den Berg
van De VeenSter. “Bij ons op school
hebben we dankzij de verkeersouders een prachtig verkeersplein op
ons schoolplein. Daarop kunnen
we nu met kleine verkeersborden
heel goed allerlei praktijksituaties
nabootsen.”
AANRADER
Koops, Westerveld en Van den
Berg raden het collega-scholen
zeker aan om het DVL te behalen.
“Het kost even wat moeite, want
je moet als school bekijken wat
je moet aanpassen om voor het
label in aanmerking te komen”,
zegt Westerveld. “Maar als je het
label eenmaal hebt, gaat alles heel
gemakkelijk”, vindt hij. Van de Berg
is het daarmee eens: “We maken
elk jaar een activiteitenplan waarin
we bepalen welke projecten we dat
jaar willen uitvoeren. Vervolgens
zet de DVL-coördinator dat voor ons
in gang. Ik vind het heel plezierig
hoe de DVL-organisatie ons daarbij
ondersteunt.” “En de samenwerking met de coördinator van het
DVL houdt je scherp”, voegt Koops
toe. “Daardoor blijft je verkeersonderwijs bijna vanzelf steeds van zo
hoog mogelijke kwaliteit.”
Een overzicht van alle labelscholen
is te vinden op www.veiligbereikbaardrenthe.nl.

W ET HO U D E R AUWEMA VAN D E G EMEENTE NOORDENVELD:

“GA OP DE FIETS NAAR SCHOOL”
Gemeente Noordenveld is een
van de gemeenten waarin alle
scholen meedoen aan het Drents
Verkeersveiligheidslabel. “Van de
zestien scholen zijn er veertien
gelabeld”, zegt een trotse
wethouder Verkeer en Vervoer,
Reint-Jan Auwema.
“De andere twee
scholen zijn
bezig om het
label te
halen.”

De laatste school die het label
heeft gekregen is obs Het Palet in
Rolderwolde. Dat was heel recent
op 22 september. “De uitreiking
was een feestelijk moment, en
terecht”, vindt Auwema. “Met het
Drents Verkeersveiligheidslabel laat
een school zien dat verkeerseducatie een vaste plek op school heeft.
En dankzij het label krijg je ondersteuning om die educatie in de
praktijk te brengen.”
MEER FIETSEN MAAKT HET VERKEER VEILIGER
“De kinderen zijn onze toekomst en hun verkeersveiligheid
is echt hartstikke belangrijk”,
benadrukt hij. “Natuurlijk kun-

Reint-Jan Auwema, wethouder Verkeer

nen we als gemeente daarbij
helpen door te zorgen voor veilige
wegen. Daarnaast stimuleren we
in Noordenveld dat meer mensen
vaker gaan fietsen. Als ouders gaan
fietsen met hun kinderen, is dat
goed voor hun vaardigheden én
het maakt het verkeer ook veiliger.
Want hoe meer mensen fietsen,
hoe minder auto’s er rijden.”

BEWUSTWORDING
Het draait volgens Auwema vooral
om bewustwording. “Sommige
ouders brengen kinderen met de
auto naar school, omdat ze het
verkeer op de fiets onveilig vinden.
Als zij allemaal op de fiets zouden
komen, helpen ze zelf mee het
verkeer veiliger te maken. En als
mensen een route onveilig vinden,

begrijp ik wel dat ze iets van de
gemeenten verwachten. Maar zelf
kun je ook iets aan veiligheid doen,
door bijvoorbeeld een hesje aan
te doen of een helm op te zetten.
Verkeersveiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en er zijn
genoeg simpele oplossingen om die
te verbeteren.”

V E R K E E R S Q U I Z
Hoe sneller je rijdt, des te meer afstand in meters je moet houden
van je voorganger. Welke vuistregel kun je hanteren voor de afstand
die je moet houden tot je voorganger?
JE MOET TWEE SECONDEN AFSTAND HOUDEN VAN JE VOORGANGER .
BIJ EEN SNELHEID VAN 80 KILOMETER PER UUR IS DIT 44 METER .
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Cbs De Triangel in EmmerCompascuum, cbs De VeenSter in
Veenhuizen en obs De Kievitshoek
in Wilhelminaoord hebben het
Drents Verkeersveiligheidslabel
(DVL) al binnen. De Kievitshoek
is van de drie het meest recent
gelabeld, op 14 juni 2016. “Dat
was een feestelijke gebeurtenis”,
vertelt directeur André Westerveld.
“De verkeersouders hebben eerst
het label opgehangen en daarna
onthulde de wethouder samen
met alle kinderen buiten speciale
verkeersborden. Die hadden de
kinderen zelf ontworpen en de
gemeente heeft er echte borden
van gemaakt.”

doorgaande lijn. Dankzij het DVL
krijgen kinderen in alle klassen op
dezelfde manier verkeersonderwijs,
aangepast op hun leeftijd natuurlijk.” Koops voegt daaraan toe dat
het dankzij de verkeersmethode
niet alleen bij theorieles blijft:
“Verkeersveiligheid leer je niet
alleen in de klas. We laten kinderen
ook hun praktische vaardigheden
oefenen. Bijvoorbeeld tijdens gymles, met fietslessen op het schoolplein en als we met de kinderen
onderweg zijn naar de gymzaal of
het zwembad.”

Veilig inen uitvoegen,
hoe moet dat ook alweer?
Voldoende snelheid maken, goed in de spiegels kijken, richting aangeven
en voorrang verlenen. Drie regels om veilig in te voegen. Het lijkt zo simpel.
Toch leveren ze in de praktijk voor sommige weggebruikers lastige situaties
op. Daarom volgt hier een kleine opfriscursus: veilig in- en uitvoegen, hoe
doe je dat ook alweer?
INVOEGEN
Het uitgangspunt: invoegen betekent dat je je geleidelijk tussen het verkeer op
een doorgaande weg voegt. Daarbij mag je andere weggebruikers niet in gevaar
brengen of hinderen. Het verkeer op de doorgaande weg heeft altijd voorrang!

1
2
3

Maak voldoende snelheid
Zodra je op een invoegstrook komt, schat je eerst in wat de situatie op de
autoweg is. Is het rustig of juist druk? Als het rustig is, maak dan snelheid
totdat je op een snelheid komt die ongeveer gelijk is aan die van het overige verkeer. Zorg er dus voor dat je niet te langzaam rijdt; bij invoegen op
een autoweg is het verstandig om minimaal 80 km/uur te rijden.

Goed in de spiegels kijken
Neem de tijd om in te voegen, wacht rustig tot je op ongeveer tweederde
van de invoegstrook zit. Kijk dan goed in je spiegels om jezelf ervan te
overtuigen dat je veilig kunt invoegen. Kijk daarna ook over je linkerschouder naar de dode hoek.

Richting aangeven
Als je voldoende snelheid hebt en je ziet dat er genoeg ruimte is om in
te voegen, zet dan pas je richtingaanwijzer naar links aan. Kijk nog even
goed over je linkerschouder in de dode hoek en voeg geleidelijk in.

De cursus

‘AUTO TE WATER’
van belang voor iedereen!

Met uw auto in het water terechtkomen. U denkt er waarschijnlijk liever niet aan.
Toch belanden er in Nederland jaarlijks zo’n 750 tot 800 auto’s in het water en dat kan
levensgevaarlijk zijn. Om te voorkomen dat mensen niet weten wat ze moeten doen in het
water organiseert duikschool Divearound in Dwingeloo de cursus ‘auto te water’.
Jeroen Langenkamp, eigenaar en instructeur van duikschool Divearound, vertelt er meer over.

Lukt het niet om in te voegen, dan mag je volgens de regels niet doorrijden op de vluchtstrook. Je moet aan
het begin van de invoegstrook wachten tot je ruimte ziet om in te voegen en vervolgens vaart maken. Echter
in de praktijk is het veiliger om – als het invoegen niet lukt – via de vluchtstrook rustig verder te rijden en
niet te stoppen aan het begin van de invoegstrook. Het achterop komend verkeer verwacht namelijk niet dat
er bij het begin van de invoegstrook wordt gestopt.

UITVOEGEN
Om andere weggebruikers erop attent te maken dat je de weg wilt verlaten, moet je ongeveer 300 meter
van tevoren met je richtingaanwijzer aangeven dat je gaat uitvoegen. Hierbij geldt dat je pas snelheid
mag verminderen zodra je je op de uitvoegstrook bevindt. Daardoor hinder je het verkeer achter je niet en
kan dat gewoon doorrijden.

Exclusief fietslabel
voor Drenthe
EERVOLLE MIJLPAAL
Gedeputeerden Henk Brink van
Verkeer en Vervoer en Henk
Jumelet van Sport en Welzijn zijn
enorm blij met het label: “Drenthe
kan trots zijn op het label en de
evenementen. Het is een eervolle mijlpaal. Een feestje voor heel
Drenthe, want we hebben dit
natuurlijk in samenwerking met
heel veel andere partijen voor
elkaar gebokst. De lovende woorden van de UCI bevestigen dat we
in Drenthe het verschil maken op
het gebied van fietsen.”
EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN
De voorzitter van de UCI, Brian
Cookson, had grote waardering voor
Drenthe als fietsprovincie: “Wat we

in Drenthe hebben gezien, zijn
we nog op geen andere plek in
de wereld tegengekomen. Hier
werken gemeenten met elkaar
samen aan fietsen in de breedste zin van het woord. Drenthe
is met de vele partners een
voorbeeld waar vele landen
en steden nog iets van kunnen
leren.”

STAPPENPLAN
“De deelnemers gaan drie
keer het water in”, vervolgt
Langenkamp. “Dat gebeurt met
vier personen tegelijk. De eerste
keer moeten zij via het raam uit
de auto klimmen. Deze ronde
gaat altijd vrij snel en heeft vooral
als doel de deelnemers te laten
wennen aan het te water gaan.
De tweede ronde is iets uitgebreider. De cursisten moeten dan
een stappenplan volgen met vier
stappen, namelijk verlichting aandoen, gordels losmaken, het zijraam openen en de auto verlaten.
Dat zijn de stappen die je in een
echte situatie ook moet uitvoeren. Tot slot kunnen cursisten in
een derde ronde het stappenplan

uitvoeren met een geblindeerde
duikbril op. Dat is alleen voor wie
dat wil.”
VEILIGHEID BOVEN ALLES
Volgens Langenkamp zijn de
reacties op de cursus altijd heel
positief en gebeuren er nooit
ongelukken. “We gebruiken voor
de cursus een speciaal ingerichte
auto. De auto mist bijvoorbeeld
een aantal ramen en staat op een
speciaal rolsysteem. Zo kan hij zo
veilig mogelijk te water gaan. De
instructeurs en aanwezige duikers
zijn bovendien erg ervaren, dus
mocht er iets misgaan dan grijpen
zij heel snel in.”
OOK ZONDER RIJBEWIJS
“Eigenlijk zou iedereen de cursus
eens een keer moeten volgen,
want het kan van levensbelang
zijn”, zegt Langenkamp. “Je hoeft
niet per se een rijbewijs te hebben. Mensen zonder rijbewijs
zitten immers ook in de auto. Zij
moeten net zo goed weten wat ze
moeten doen als de auto in het
water terechtkomt.”
Wilt u meer informatie over de
cursus? Kijk dan op de website
www.divearound.com.

V E R K E E R S Q U I Z
Niet alle voertuigen mogen zomaar op een autosnelweg rijden. Hoeveel kilometer per uur moet een
motorvoertuig minimaal kunnen om op de snelweg te
mogen rijden?
EEN MOTORVOERTUIG MOET MINIMAAL 60 KILOMETER PER UUR KUNNEN RIJDEN OM OP
DE AUTOSNELWEG TE MOGEN RIJDEN.

Drenthe heeft in Qatar
tijdens het WK Wielrennen
het UCI Bike Region Label
gekregen uit handen van Brian
Cookson, president van de UCI
(Internationale Wielerunie).
Het is de eerste keer dat
het label is toegekend. Ook
kreeg Drenthe samen met
de gemeente Emmen drie
belangrijke wielerwedstrijden
voor mensen met een beperking
toegewezen. Het gaat om
twee wereldbekerwedstrijden
in 2017 en 2018 en het
wereldkampioenschap in 2019.
Alle wedstrijden worden in
Emmen gereden.

De cursus ‘auto te water’ bestaat
uit een theorie- en praktijkgedeelte. “Tijdens het theoriegedeelte leggen we uit wat we
gaan doen”, zegt Langenkamp.
“Daarna gaan we echt aan
de slag. Het praktijkgedeelte is essentieel,
omdat de deelnemers de kennis
die ze krijgen
gelijk toe kunnen
passen in de praktijk.”

5

Erwin Aikes (links) en Dick Hazeveld
van het Team Verkeer van de
politie-eenheid Noord-Nederland
stappen zo nu en dan onderweg
uit om koffie te drinken, te bellen
of te appen. Kleine moeite en een
welkome -verantwoorde- afleiding
tijdens het autorijden…

‘Niets kan een

Tekst en foto: Erik Riensema

slachtoffer rechtvaardigen’
“Hou je aandacht bij
het verkeer. Laat je niet
afleiden om wat voor
reden dan ook. Niets
kan een slachtoffer
rechtvaardigen.” Aan het
woord is Erwin Aikes van
het Team Verkeer van de
politie-eenheid NoordNederland. Samen met
collega Dick Hazeveld
vraagt hij extra aandacht
voor het gevaar van
afleiding achter het
stuur.
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MAKE-UP
Nog al te vaak moeten de politie
en – erger nog, bij letsel – medische hulpverleners uitrukken voor
een ongeluk, waarbij achteraf blijkt
dat de veroorzaker even afgeleid
was. “En dat kan van alles zijn”,
noemt Aikes: “een vrachtbrief lezen,
koffie drinken, bellen -al dan niet
handsfree, appen, navigatie instellen, noem maar op.” “Het kan nog
gekker”, vult Hazeveld aan: “een
wegenkaart uitvouwen op het stuur,
scheren of zelfs de make-up doen.
Ook zijn er invloeden van buitenaf;
zoals reclameborden langs de weg.
Zonder dat we het door hebben,
beïnvloedt dat alles ons rijgedrag:
even slingeren, even de berm
raken. En dat kan al fataal zijn.”
KWART VAN DE ONGEVALLEN
Het is moeilijk om cijfers en voorbeelden op tafel te krijgen van

(fatale) ongevallen door afleiding,
omdat de veroorzaker niet snel toegeeft dat het ongeluk is ontstaan
doordat hij of zij even koffie dronk
of op de smartphone keek. “Maar
vaak vinden we wel aanwijzingen
als we ter plaatse zijn, zoals een
smartphone die op de passagiersstoel ligt of een half leeggedronken
koffiebeker. We denken dat bij minstens een kwart van de ongevallen
afleiding vrijwel zeker de oorzaak
is”, weet Aikes. “Soms verrichten we nader onderzoek naar de
telefoongegevens”, vult Hazeveld
aan. “En dan blijkt bijvoorbeeld dat
de bestuurder in een uur tijd van
Zwolle naar Groningen meer dan
30 keer geappt heeft.”
DRAMATISCH
Met de campagne 1dingtegelijk.nl vroegen de Verkeers- en
Vervoersberaden in Drenthe en

Groningen aandacht voor het
gevaar van afleiding achter het
stuur. Behalve uit posters en andere
vormen van publiciteit, bestaat de
campagne uit een website met
video’s, weetjes en verhalen van
slachtoffers uit Noord-Nederland.
“En dat zijn dan de slachtoffers die
het na kunnen vertellen. Als het
gaat om dodelijke verkeersongevallen is het nog dramatischer natuurlijk. Voor de nabestaanden, maar
net zo goed voor de veroorzaker.
Die gaat daar ook de rest van zijn
leven onder gebukt”, aldus Aikes.

te praten, benadrukt Hazeveld.
“Vaak zien we een combinatie
van overtredingen, zoals iemand
die te hard rijdt, z’n gordel niet
om heeft én met de telefoon
aan z’n oor zit. Met zo iemand
maken we graag een praatje,
om te vertellen wat de gevolgen kunnen zijn. Denk aan je
eigen veiligheid, maar ook aan
die van een ander. Denk er aan
wat de gevolgen kunnen zijn als
iemand anders de dupe wordt
van jouw rijgedrag. Daar staan
mensen simpelweg niet bij
stil. Het is mooi als dat verhaal
overkomt en ik bij het gedag
zeggen een hand krijg van de
bestuurder, bekeuring of niet.
Daar doen we het voor.”

PRAATJE
Aikes, Hazeveld en hun collega’s
van het Team Verkeer spreken
dagelijks in het Noorden bestuurders aan op hun rijgedrag. Waarbij
het niet hun missie is om zoveel
mogelijk bekeuringen uit te schrijven, maar vooral om met mensen

V E R K E E R S V E I L I G H E I D S
DODE HOEK
De dode hoek is een gevaarlijke
plek in het verkeer. Het is de ruimte rondom een vrachtwagen, bus,
bestelbus of trekker die de chauffeur vanuit zijn cabine niet kan zien.
Daardoor kan hij (brom)fietsers en voetgangers over het
hoofd zien. Afgelopen zomer is
aandacht gevraagd voor het thema
dode hoek. Met name kwetsbare
verkeersdeelnemers zoals scholieren en ouderen werden gewezen
op het gevaar ervan. Het VVBD gaf
tips en in bioscopen, supermarkten
en op RTV Drenthe was een speciaal
spotje te zien.

MODDER OP DE WEG
EN LANDBOUWVERKEER
In september was het oogsttijd. Dat
betekende meer landbouwverkeer
op de weg. Weggebruikers zijn in
september en oktober gewezen op
de aanwezigheid van meer landbouwvoertuigen en het risico van
modder op de weg. Dat gebeurde door middel van tv-spotjes.
Daarnaast heeft het VVBD een speciale ‘Modderwegwijzer’ verspreid
onder bestuurders van landbouwvoertuigen.

V E R K E E R S Q U I Z
Je zit op een e-bike en fietst een woonerf
binnen. Wat is de maximumsnelheid voor
alle bestuurders op een woonerf,
dus ook voor fietsers?

SCOOTERVRIENDEN
Bijna iedere dag
gebeurt er ergens in
onze provincie een
brommer- of scooterongeluk. Helaas zijn hierbij
vaak jongeren betrokken. Daarom vroeg het
VVBD met de campagne
Scootervrienden bij jonge
scooterrijders aandacht
voor verkeersveiligheid. Via
de website www.scootervrienden.nl en een speciale
Scooterguide kregen ze tips om
veilig scooter te rijden. Ook was
er een winactie op Instagram waarmee jongeren een avondje karten konden winnen.
De winnaars kregen hun prijs op 6 oktober
in Indoor Karting Hoogeveen uit handen
van verkeersgedeputeerde Henk Brink en
de Hoogeveense wethouder Verkeer Jan
Steenbergen. De politie hield tijdens de
campagneperiode extra controles, waarbij zij de Scooterguide uitdeelden.

1DINGTEGELIJK
Veel verkeersdeelnemers onderschatten de gevaren van afleiding
in het verkeer. Even iets anders
doen achter het stuur is direct van
invloed op de aandacht voor andere weggebruikers, verkeerssituaties,
verkeersborden of aanwijzingen.
Om bestuurders daarop te wijzen, voerde het VVBD dit najaar
de campagne ‘1dingtegelijk’. De
Nederlands kampioen goochelen liet met een
speciale actie in
Hoogeveen zien
hoe snel je al
bent afgeleid. Een
filmpje van zijn
optreden is te zien
op www.1dingtegelijk.nl. Op die website staat meer informatie over afleiding
in het verkeer en vind
je testen om je reactiesnelheid te meten. De
campagne was verder te
zien via online reclame
en posters.

JE MAG OP EEN WOONERF NIET HARDER DAN 15 KILO METER PER UUR RIJDEN. OFTEWEL : STAPVOETS. OOK OP
DE FIETS GELDT DAT JE ALTIJD GOED MOET OPLETTEN EN
INDIEN NODIG JE SNELHEID MOET AANPASSEN.

S C A M P A G N E S
FIETSMODUS
Steeds meer ongelukken in het
verkeer komen door smartphonegebruik. Vooral fietsende jongeren vormen een kwetsbare groep.
Daarom loopt van september tot
en met december de campagne
Fietsmodus. Daarbij worden jongeren via een speciale app verleid tot
smartphone-vrij fietsen. Bij het aanzetten van de app, gaat het scherm
van de telefoon letterlijk op ‘zwart’.
Berichten worden niet
geblokkeerd, maar
jongeren worden zo
niet afgeleid tijdens
het fietsen. Door de
app te gebruiken
sparen jongeren
punten, waarmee
ze kans maken
op leuke prijzen.
De gespaarde
punten kunnen
ook worden
ingezet voor
de school.
Zo maakt
de school kans op een
schoolfeest. De campagne loopt
nog tot en met 4 december.

Blinden en slechtzienden
in het verkeer, is dat
vragen om ongelukken?
Nee hoor, vindt Bram
Schultinge. Hij is een
rasoptimist en vertrouwt
erop dat alles goed
komt. “Ik ben ook niet
bang aangelegd”, zegt
hij van zichzelf. “Het
kan best zijn dat andere
blinde of slechtziende
verkeersdeelnemers een
andere mening hebben,
maar ik vind dat de
meeste mensen heel
goed met mij omgaan.”
Toch wil hij wel een paar
tips meegeven.

I N

Bram is sinds zijn vijfde volledig
blind. Hij begeeft zich dagelijks met
een geleidehond en een stok in het
verkeer. De hond heeft hij pas sinds
een paar maanden. “Dat is een
enorme hulp”, vertelt Bram. “Met
een hond heb je je hoofd en handen meer vrij, ook in het verkeer.
Ik hoef namelijk niet meer bij elke
stap na te denken. De hond kan
voor mij vooruit kijken en plannen.
Hij merkt obstakels ook veel eerder
op dan ik met mijn stok. Ik moet
er eerst op, in of tegenaan lopen”,
lacht hij.
VOORSPELBAAR HANDELEN
Zoals gezegd vindt Bram het verkeer niet eng. “Er gebeurt heel
veel, maar het meeste gaat langs
me heen. Natuurlijk wil ik wel
veilig van A naar B komen. Mijn
stelregel daarbij is: ik moet laten
zien wat ik ga doen en ik moet
voorspelbaar handelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat als ik wil
oversteken, ik dan mijn stok naar
voren steek. En als ik dat heb
gedaan, moet ik ook gaan lopen en
niet twijfelen. Ik moet erop vertrouwen dat andere mensen dan voor
mij stoppen of om me heen gaan.
Trouwens, mensen móéten ook
stoppen als ik mijn stok naar voren
steek, want dat heeft dezelfde
betekenis als een rood verkeerslicht. Dat weten heel veel mensen
niet.”
VOORTDUREND OP SCHERP
Natuurlijk probeert Bram de situatie wel in te schatten voor hij
oversteekt. “Ik doe heel veel op
gehoor. Ik kan bijvoorbeeld aan een
auto die afremt, horen hoe lang
hij nodig heeft om stil te staan.

Ik kan ook aan het getik van mijn
stok horen hoe groot de ruimte is
waar ik ben en of ik bijvoorbeeld
langs een brandgang loop. Zo kan
ik ook op een plein bepalen waar
ik op het plein ben.” Juist omdat
Bram zijn gehoor zoveel gebruikt,
staat hij voortdurend op scherp in
het verkeer. “Dat kost wel heel veel
energie, want ik ben steeds aan
het filteren welke geluiden voor mij
van belang zijn”, zegt hij.
BEWUSTWORDING
Heel soms gaat het toch mis, maar
tot nu toe niet met Bram. “Het is
wel eens gebeurd dat ik mijn stok
vooruit stak in de spaken van een
fietswiel. De laatste keer gebeurde
dat bij een meisje dat op de fiets
met haar telefoon bezig was. Ze
viel en was geschrokken, maar
voelde zich meteen ook schuldig,
omdat ze zelf niet had opgelet.
Zo laat ik mensen af en toe even
nadenken over hun eigen gedrag in
het verkeer.”
TIPS VOOR MEDEWEGGEBRUIKERS
Bram geeft tot slot nog een paar
tips mee voor wie hem tegenkomt
in het verkeer. “Ik vind het fijn als
mensen me willen helpen, maar
liever niet ongevraagd. Vooral
zomaar vastgepakt worden, is
niet prettig. Je kunt het beste helpen door mijn omgeving goed te
beschrijven. Iets aanwijzen heeft
daarbij weinig zin”, grinnikt hij.
Duidelijk zijn in het verkeer helpt
Bram ook. “Geef bijvoorbeeld niet
per ongeluk een beetje gas als je
stopt voor een zebrapad. Draai desnoods je raampje open en zeg ‘hé,
je kan’. Toeteren is ook niet zo prettig, dat jaagt me alleen maar op.”

D R E N T H E

FIETSVERLICHTING
In het najaar worden de dagen
steeds donkerder. Het is dan
voor fietsers extra belangrijk
dat zij goed te zien zijn in
het verkeer. Om daar aandacht aan te besteden
organiseerde het VVBD
dit najaar een aantal
opvallende fietsverlichtingsacties. Op tachtig
fietspaden door de
hele provincie is een
milieuvriendelijke
graffiti-boodschap
geplaatst die fietsers opriep om hun licht
te voeren. Daarnaast zijn er acties gehouden
waarbij fietslampjes zijn uitgedeeld aan
fietsers zonder goede verlichting. Bovendien
herinnerde een straattheatergroep voorbijgangers op vier locaties in de provincie op
een speciale manier aan hun fietsverlichting.

BOB WINTER
Decembermaand
feestmaand: tijd
voor gezelligheid,
een hapje eten en
lekker drinken. Een
borrel mag, maar
alcohol en verkeer
gaan niet samen. Om
die boodschap nog
weer eens te benadrukken wordt er in december aandacht besteed
aan de Bob-campagne.
Bob is een ‘bewust onbeschonken bestuurder’ die
anderen veilig thuisbrengt
na bijvoorbeeld een feestje.

V E R K E E R S Q U I Z
Wat betekent dit verkeersbord?
DIT BORD GEEFT DE ADVIESSNELHEID AAN. U KUNT HET BORD BIJVOORBEELD TEGENKOMEN
VOOR EEN SCHERPE BOCHT, WAAR DE MAXIMUM TOEGESTANE SNELHEID TE HOOG IS OM DE
BOCHT VEILIG TE KUNNEN NEMEN.

“In het
verkeer sta
ik continu op
scherp”

Foto: Jan Willem van Vliet

Bram Schultinge

7

200 kilometer

fietsen

Vorig jaar hadden de
ruim vierhonderd, voornamelijk mannelijke,
deelnemers geluk: tijdens de eerste editie van
de Drenthe 200 op 28
december 2015 was het
twaalf graden. De ondergrond was wel nat, maar
desondanks hebben veel
mensen de tocht uitgereden. Dit jaar verwacht
initiatiefnemer Johan
Wekema, zelf fervent
fietser, meer dan twee
keer zoveel deelnemers
voor de barre tocht. We
vroegen hem:

WAT IS DE DRENTHE 200 PRECIES?
“Het is een fietstocht van 200 kilometer op 28 december. De start is
om 6.00 uur in Roden en de finish
uiterlijk om middernacht, ook in
Roden. We werken samen met een
paar fietsverenigingen die helpen
met het uitzetten van de route en
het bemannen van de verzorgingspunten. Zij hebben ook contact
met Staatsbosbeheer, met wie we
natuurlijk afspraken maken over de
route. Die is nu voor ongeveer
80 procent onverhard, meer nog
dan vorig jaar.”
HOE ZWAAR IS HET?
“Dat ligt aan het weer. Vorig jaar
viel de temperatuur heel erg mee,

het was zo’n twaalf graden. Veel
mensen hebben de tocht toen
uitgereden. Maar het kan eind
december natuurlijk veel kouder
zijn. Als het dan ook nog miezert
of sneeuwt, heb je veel uithoudingsvermogen nodig om warm te
blijven en de tocht uit te fietsen.
De start in het donker maakt ook
nog eens dat je de eerste tweeënhalf uur supergeconcentreerd
moet zijn.”
GOEDE VERLICHTING IS DUS EEN
VEREISTE?
“Ja, zonder goede verlichting word
je uit de wedstrijd gehaald. Vooral
in het bos kun je echt niet zonder
licht. Maar ook op de openbare

weg tussen de bospaden moet je
goed zichtbaar zijn. De meesten
zijn ook echt wel goed voorbereid
en rijden met lampen van een paar
honderd euro. Die gaan zes tot
zeven uur mee. En dat moet ook,
want ’s ochtends rijd je tweeënhalf
uur in het donker en ’s avonds ook
ongeveer vier uur.”
MEEDOEN
Lijkt het u wat om mee te doen?
Kijk dan op de website
www.drenthe200.nl.
Bij het verschijnen van deze krant
is niet bekend of het maximum
aantal deelnemers van 2.000 al
is bereikt.

Zelfrijdende busjes in Drenthe:
SCIENCE FICTION OF TOEKOMSTMUZIEK?
Investeren in
vernieuwende
verkeersprojecten in het
Noorden. Is dat logisch in
een regio die langzaam
leegloopt? Waar jonge
gezinnen wegtrekken,
de bevolking vergrijst
en steeds minder
voorzieningen zijn?
Ja! Dat is júíst een
kansrijke plek voor
proeven met zelfrijdende
voertuigen. Dat vinden
de provincies Drenthe,
Groningen, Friesland
en de Friese gemeente
Ooststellingwerf. Zij
willen van NoordNederland dé regio
voor proefprojecten
met zelfrijdend vervoer
maken. Gedeputeerde
Henk Brink licht toe
welke kansen hij ziet.

Voertuigen die rijden zonder dat er
iemand achter het stuur zit of op de
rem trapt, zijn niet nieuw. Over de
hele wereld wordt dit al toegepast,
bijvoorbeeld op vliegvelden om
mensen van een aankomsthal naar
een treinstation te brengen. Ook in
Nederland zijn er al eerder proeven
gedaan met dit soort voertuigen.
Maar nog niet eerder reden ze op de
openbare weg, zoals afgelopen september en oktober in Appelscha. Een
belangrijke stap, volgens gedeputeerde Brink. “De proef in Appelscha
is wat mij betreft het begin van een
reeks.”
AANVULLING
“We zien heel veel kansen voor
zelfrijdend vervoer in het Noorden”,
zegt Brink enthousiast. “Zelfrijdende

busjes kunnen bijvoorbeeld een heel
goede aanvulling zijn op het openbaar vervoer. In gebieden waar weinig gewone bussen rijden, kan zelfrijdend vervoer een oplossing zijn
voor de bereikbaarheid. De busjes
hoeven geen vaste dienstregeling
te volgen en kunnen dus flexibeler
rijden. Ook hoeven ze geen vaste
route te volgen. Mensen die geen
eigen vervoer hebben, blijven zo
toch mobiel.”
WAT IS ER NODIG?
Voor het zover is, moet er nog veel
gebeuren. Zo is bijvoorbeeld een
5G-netwerk nodig (als vervolg op
het 4G-netwerk dat u nu misschien
op uw telefoon heeft) voor een
optimale internetverbinding met het
voertuig. Aan dat netwerk wordt in

Groningen al gewerkt. Verder moet
juridisch goed vastgelegd worden
waar de voertuigen mogen rijden.
Daarover hebben de partijen in
het Noorden nauw contact met de
Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).
Die moet toestemming geven voordat een voertuig de weg op mag.
BUSJE BESTELLEN
Hoe het zelfrijdende vervoer er in
de toekomst precies uit zal zien, kan
Brink nog niet zeggen. “We weten
nu hoe zo’n busje in de praktijk een
vaste route aflegt en ook hoe andere weggebruikers erop reageren. Ik
hoop dat zelfrijdende voertuigen in
de toekomst gewoon op de openbare weg rijden en dat mensen via
een app een busje aan huis kunnen
bestellen.”

HOE WERKT DAT DAN, ZO’N ZELFRIJDEND BUSJE?
De busjes die als proef in
Appelscha reden, zijn voorgeprogrammeerd met een vaste
route. Ze bepalen hun positie aan
de hand van GPS-coördinaten,
net zoals de navigatie in je auto
of op je telefoon werkt. Tijdens
het rijden houden de busjes hun
omgeving in de gaten door middel
van sensoren. Daarmee hebben ze
helemaal rondom een beeld van
de omgeving. Als die sensoren een
obstakel ‘zien’, gaat het busje vanzelf langzamer rijden of het stopt.
Als het obstakel is verdwenen,
gaat het busje vanzelf weer op de
voorgeprogrammeerde snelheid
rijden.

V E R K E E R S Q U I Z
Hoe hoger de snelheid, des te langer de stopafstand.
Dat heeft twee redenen. Welke twee redenen zijn dat?
1 ALLEREERST HEB JE MET EEN HOGERE SNELHEID MEER METERS AFGELEGD VOORDAT JE DAADWERKELIJK REAGEERT. BIJ EEN REACTIETIJD VAN 1 SECONDE HEB JE MET 30 KM/U 8,3 METER AFGELEGD VOORDAT JE HET
REMPEDAAL INTRAPT. MET 50 KM/U HEB JE IN DIE ENE SECONDE AL 13,9 METER AFGELEGD.
2 DAARNAAST DUURT HET, VANAF HET MOMENT DAT JE HET REMPEDAAL INTRAPT, MET EEN HOGERE SNELHEID
LANGER VOORDAT JE STILSTAAT. MET 30 KM/U STA JE IN VIJF METER HELEMAAL STIL . ALS JE 50 KM/U
RIJDT, STA JE PAS NA 13,8 METER STIL .
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HOE KWAM JE OP HET IDEE VOOR
DEZE TOCHT?
“Ik heb zelf in februari 2015 op een
fatbike een extreme tocht gefietst
in Lapland. Dat is een mountainbike met extreem dikke banden.
Daarmee fietsen ze in Alaska in de
sneeuw. Die tocht was geweldig
en ik vond dat je zo’n avontuur ook
in Nederland moest kunnen meemaken. Drenthe is daarvoor heel
geschikt en daarom hebben we de
Drenthe 200 georganiseerd. Met
als extraatje het eerste Nederlands
Kampioenschap Fatbike, als aparte
wedstrijd binnen de Drenthe 200.
Dat doen we dit jaar weer.”

Foto: Eppo Karsijns Media

op één dag tussen
kerst en oud en nieuw: gekkenwerk?
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