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BLIJ OP REIS MET DE BIJ
Foto: Wethouder Steenbergen helpt een reiziger bij het instappen in stadsbus De Bij.

In Hoogeveen kunnen mensen sinds december 2015 reizen met stadsbus De Bij. Deze bus rijdt op drie
vaste routes en stopt bij veelbezochte locaties, zoals het ziekenhuis, winkelcentra en het NS-station.
De Bij is een bus op maat voor iedereen en vooral voor mensen die afhankelijk zijn van publiek en
openbaar vervoer of hulp nodig hebben bij hun ritjes. Zij kunnen dankzij De Bij in Hoogeveen op pad en
krijgen daarbij veel service. Niet zo gek dat De Bij goed scoort op klanttevredenheid!

De Bij is geen gewone stadsbus. Die werd namelijk door het
OV-bureau wegens bezuinigingen
opgeheven in 2015. Daardoor konden de mensen die in Hoogeveen
op het openbaar vervoer zijn aangewezen, niet meer zelfstandig op
pad. Gemeente Hoogeveen vond
dat onaanvaardbaar. “We vinden
het belangrijk dat iedereen kan
deelnemen aan de maatschappij”,
zegt wethouder Steenbergen.
“Daarom hebben we zelf een oplossing gezocht, in samenwerking met
busbedrijf Connexxion.”
SERVICE OP MAAT
In 2015 begon De Bij met twee lijnen. Inmiddels is er een derde lijn
bijgekomen en zijn er haltes bijgekomen en verdwenen. “We passen
de dienstregeling waar mogelijk
aan op verzoek van de reizigers
zelf”, vertelt Steenbergen. “Via de

klantenservice, ons reizigerspanel en
via Facebook kunnen reizigers hun
wensen rechtstreeks aan ons kwijt.
Wij proberen daar zoveel mogelijk
naar te luisteren en samen met
Connexxion verbeteringen door te
voeren. Zo is inmiddels een heel
succesvolle formule ontstaan, want
steeds meer mensen reizen met De
Bij.”
ZELFSTANDIG REIZEN
“Voor mensen die zich alleen of
met hulp van hun omgeving niet
(altijd) kunnen redden qua vervoer,
biedt de bus veel service”, vervolgt
Steenbergen. “Zo helpt de chauffeur
met in- en uitstappen. De klantvriendelijkheid en behulpzaamheid
van de chauffeurs wordt zeer
gewaardeerd door de reizigers. Dat
helpt hen om zelfstandig te kunnen
blijven reizen. Sinds kort kunnen
ook de bewoners van De Robaard in

Hoogeveen-Zuid, waar mensen met
een beperking begeleid wonen,
reizen met De Bij. De bus stopt
bij hen voor de deur, waardoor
ze nu zelf kunnen reizen van hun
thuisadres naar hun locatie voor
dagbesteding. Daar zijn ze heel
trots op en wij ook! Daarnaast is
de bus ook voor een aantal chauffeurs een mooie manier om in de
maatschappij mee te kunnen doen.
Zij komen van Alescon, een sociale
werkvoorziening waar Connexxion
mee samenwerkt. Zo snijdt het mes
dus aan meerdere kanten”, besluit
Steenbergen.
Meer informatie over de dienstregeling en een routekaart vindt u op
www.debijhoogeveen.nl.
De Bij is ook te volgen via Facebook:
www.facebook.com/debijhoogeveen
en Twitter:
twitter.com/debijhoogeveen.

GEACHTE LEZER,
Vorige maand maakte het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS) het
aantal dodelijke verkeersslachtoffers in
2016 bekend. In Nederland kwamen acht
mensen meer om in het verkeer dan in
2015: 629 mensen. In onze provincie
vielen twee dodelijke slachtoffers minder
dan in 2015. Toch kwamen nog 26 mensen – geliefden, familie, vrienden – om
in het Drentse verkeer. Daar komt bij dat
het aantal ernstig gewonden in het verkeer de laatste jaren sterk stijgt, zowel
in Drenthe als landelijk. Vooral fietsers
raken vaker ernstig gewond.
De cijfers laten zien dat investeren in
verkeersveiligheid nodig blijft. Dat doen
we in Drenthe door in te zetten op een
veilige infrastructuur, veilig verkeersgedrag en verkeershandhaving. Daarom
investeren we bijvoorbeeld in de N34
waar we aansluitingen ongelijkvloers
maken en rotondes aanleggen.

Daarnaast onderzoeken we met CycleRAP
hoe we onze fietspaden en fietsroutes
veiliger kunnen maken.
In Drenthe besteden we verder vooral
veel aandacht aan de veiligheid van
kwetsbare fietsers, met name jonge en
oudere fietsers, en aan de thema’s te
hard rijden, afleiding achter het stuur en
alcohol in het verkeer. Handhaving door
de politie op deze thema’s blijft voortdurend nodig. Ik zou willen dat die thema’s
ook uw aandacht hebben. Want het gaat
om gevaarlijk verkeersgedrag, waar we
als weggebruikers zelf iets aan kunnen
doen. Te hard rijden in woonwijken en
bij scholen waar kwetsbare verkeersdeelnemers zijn, kunnen we zelf voorkomen.
Net als de ongevallen die gebeuren
doordat iemand met een borrel op achter
het stuur kruipt. Samen kunnen we richting Nul verkeersslachtoffers! Want elk
slachtoffer is er een te veel.
Ik wens u alvast een fijne (veilige)
vakantie toe!

VOORBEELD VOOR PUBLIEK VERVOER
De Bij is een pilot die tot 2018 loopt. In 2018 moet de gemeente Hoogeveen nieuwe afspraken maken over vervoer.
Dat doet de gemeente samen met de provincies Drenthe en Groningen en alle andere Drentse en de Groningse gemeenten.
Door samen te werken, willen de overheden per 2018 de bestaande soorten busvervoer en doelgroepenvervoer
(voor mensen met een beperking zoals Wmo-cliënten) slim combineren. Ze doen dat onder de noemer Publiek Vervoer,
waarover u in de vorige krant kon lezen. De pilot met De Bij is een van de voorbeelden die de overheden helpen om
Publiek Vervoer verder te ontwikkelen. Meer informatie over Publiek Vervoer kunt u vinden op www.publiekvervoer.nl.

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.

TUSSEN ASSEN EN GRONINGEN VANAF 4 SEPTEMBER

EXTRA SPITSTREINEN
Tussen Assen en Groningen rijden vanaf maandag 4 september
twee extra treinen tijdens de spitsuren. De NS zet dan in de
ochtend- en avondspits per uur zes treinen in, in plaats van
vier. Met deze extra treinen hopen de provincies Drenthe en
Groningen en de gemeenten Assen en Groningen forenzen
te stimuleren om de auto te verruilen voor de trein. De vier
overheden willen graag dat het vanaf dit najaar minder druk
wordt op de wegen rondom de stad Groningen. Dan begint
namelijk de ombouw van de Zuidelijke Ringweg van Groningen.

VERNIEUWING STATION ASSEN
Om de extra treinen te kunnen

laten rijden, is er extra perronruimte
nodig op station Assen. Er is daarom
een nieuw perron 1 aangelegd aan
de stadszijde. De perrons 2 en 3 zijn
verbreed, zodat daar ook Intercity’s
kunnen stoppen. Daarnaast is de
inrichting van de verschillende sporen aangepast. Zo is ruimte gemaakt
voor de extra spitstreinen, die bij
Assen moeten kunnen keren.
De gemeente Assen, ProRail en NS
zijn in 2015 begonnen met een
totale vernieuwing van het stationsgebied. Er komt een heel nieuw
stationsgebouw met een indrukwekkende driehoekige luifel die alle

stationsonderdelen met elkaar verbindt. Onder het gebouw komt een
fietsenkelder met plek voor 2600
fietsen. Ook is een nieuwe perrontunnel aangelegd en zijn alle sporen
en wissels vernieuwd. Voor het
station komt een 170 meter lange
autotunnel. Zo kan het autoverkeer
doorrijden, zonder dat voetgangers
hier op het stationsplein last van
hebben. De werkzaamheden aan
het spoor zijn naar verwachting
in 2017 klaar. Het nieuwe station
opent in 2018 zijn deuren.

VEILIGHEID VOOROP
MET DE TREKKERBUMPER

Stelt u zich eens voor: u rijdt in het donker op een smalle weg en ziet in de verte een ander voertuig
aankomen. Pas op het laatste moment ziet u dat het een brede trekker is. Best gevaarlijk, want u had
zomaar onder die grote wielen terecht kunnen komen. Uit een analyse van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid in 2010 blijkt, dat veel ongevallen met tractoren gebeuren doordat ze breed en slecht zichtbaar
zijn. CUMELA Nederland, brancheorganisatie voor loonwerkers, vond dat daar verandering in moest komen
en bedacht daarom de ‘trekkerbumper-campagne’. Een campagne om het gebruik van trekkerbumpers te
stimuleren. Thijs Veneklaas Slots, bedrijvenadviseur bij CUMELA, vertelt er meer over.

Een trekker met trekkerbumper bij loonbedrijf Meilof in Hoogersmilde

V E R K E E R S Q U I Z
Is het verplicht om een alcoholtest in uw auto te
hebben als u op reis bent in Frankrijk?
JA , DIT IS VERPLICHT. EEN ALCOHOLTEST IS IN FRANKRIJK
VERPLICHT IN ELK VOERTUIG.
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Vanaf het nieuwe schooljaar rijden
er in de ochtend- en avondspits
tussen Assen en Groningen in beide
richtingen zes treinen per uur. Het
gaat om twee Intercity’s en vier
Sprinters. De treinreizigers kunnen
dan elke tien minuten een trein

pakken en hoeven dus niet meer op
de klok te kijken. Ook de reizigers
van en naar de stations Groningen
Europapark en Haren krijgen met
deze pendel een extra snelle verbinding met Zwolle en verder: zij
kunnen tijdens de ochtend- en
avondspits in Assen overstappen
van de Sprinter op de Intercity. De
overstaptijd is 8 minuten. Andersom
kunnen reizigers vanuit Zwolle van
de Intercity overstappen op de
Sprinter richting Groningen. In dat
geval is de overstaptijd 10 minuten.

“De trekkerbumper moet trekkers
beter zichtbaar maken in het verkeer. Overdag, maar ook in het
donker”, legt Veneklaas Slots uit.
“De koplampen van de meeste
trekkers laten niet goed zien hoe
breed het voertuig is. De trekkerbumper doet dat wel. Die heeft
extra verlichting en breedtemarkering. Breedtemarkering is daarnaast
overdag ook handig. Weggebruikers
kunnen hierdoor sneller het voertuig als trekker herkennen en de
breedte ervan inschatten. Tot slot
vult de bumper automatisch de
grote ruimte tussen de voorwielen
op. Weggebruikers kunnen
dus niet meer zomaar onder
een trekker terechtkomen.”

HANDIGE EXTRAATJES
De trekkerbumper biedt naast veiligheid ook handige extraatjes. “Een
van de fabrikanten heeft in de trekkerbumper een gereedschapskist
ingebouwd”, vertelt Veneklaas Slots.
“Dat hebben ze heel slim bedacht!
Op dit moment zijn er in totaal
veertien fabrikanten die de trekkerbumper produceren. Dat doen ze
trouwens wel vaak in overleg met
ons, zodat wij ze tips kunnen geven
over hoe ze een bumper zo veilig
mogelijk kunnen maken.”
DUIMPJE OMHOOG
Op dit moment rijden er in
Nederland zo’n 275 tractoren met
een trekkerbumper rond. Om het
gebruik van de bumper te stimuleren, startte CUMELA de trekkerbumper-campagne. Daarin vergoedt

CUMELA voor de eerste vijfhonderd
gebruikers een deel van het aankoopbedrag. Volgens Veneklaas
Slots rijden er in de toekomst vast
en zeker nog veel meer trekkers
rond met een trekkerbumper. “In
het begin twijfelen chauffeurs nog
wel eens over de trekkerbumper,
maar al snel merken ze dat het veel
voordelen biedt. Onder andere dat
medeweggebruikers hen sneller
zien door de bumper. Daarnaast
merken ze dat er tussen hen en
medeweggebruikers meer onderling begrip voor elkaar is. Andere
weggebruikers vinden het fijn om
te zien dat landbouwers bezig zijn
met verkeersveiligheid en geven
sneller een ‘duimpje omhoog’. Dat
is heel goed om te horen”, besluit
Veneklaas Slots.

Foto: Guido van den Berg

N34 SAMEN RICHTING NUL VERKEERSSLACHTOFFERS!
ALS U REGELMATIG OVER DE N34 RIJDT, DAN HEEFT U ONGETWIJFELD GEZIEN DAT ER FLINK AAN DE WEG WORDT GETIMMERD.
WAAROM? OMDAT DE PROVINCIE DRENTHE DE VERKEERSVEILIGHEID EN DE DOORSTROMING OP DE PROVINCIALE WEG
TUSSEN DE PUNT EN COEVORDEN WIL VERBETEREN. DE AFGELOPEN JAREN IS ER AL HET NODIGE GEBEURD AAN DE WEG.
OP DE KAART HIERONDER IS TE ZIEN WAT ER AL KLAAR IS EN WAT ER NOG OP DE PLANNING STAAT.
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De provincie werkt al een aantal
jaren aan de N34 om de weg
verkeersveiliger te maken en de
doorstroom te verbeteren. Zo werden bijvoorbeeld de aansluitingen
bij Gieten, Gasselte, Ees en Borger
ongelijkvloers gemaakt. Daarnaast
werd de hele weg voorzien van
een groene middenstreep en
werden er OV-knooppunten aangelegd, onder andere bij Westlaren,
Annen, Gieten, Gasselte en Borger.
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Campagne voor
veilig rijgedrag
Op 28 oktober 2016 onthulde gedeputeerde Henk Brink het eerste campagnebord
waarmee de provincie weggebruikers attendeert op veilig rijgedrag op de N34. De borden zijn onderdeel van
de campagne ‘N34 Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’ die drie
jaar duurt. De campagne heeft als doel een eind te maken aan de
ongelukken die worden veroorzaakt door keren op de weg, gevaarlijk
inhalen en afleiding achter het stuur. De provincie zet naast de
borden ook flyers, online advertenties en social media in om
mensen te bereiken.

Bij verkeersplein Gieten zijn in december 2016
maatregelen genomen om de doorstroming te
verbeteren. Zo zijn de toeritten van de N34 op
het verkeersplein aangepast en is de wegmarkering van de invoegstrook van de aansluiting
Gieten gewijzigd. Omdat het verkeer blijft
toenemen, kijkt de provincie samen met weggebruikers en de omgeving naar maatregelen
voor de lange termijn.
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Misschien bent u ze wel
tegen het lijf gelopen, de
leden van het campagneteam
van N34 Samen richting Nul
verkeersslachtoffers!. Op donderdag 2 maart 2017 deelde het team
flyers uit bij tankstations, carpoolplaatsen,
OV-knooppunten en winkelcentra rondom de
N34. De provincie vroeg in diezelfde periode via
Facebook aan weggebruikers om hun mening te
geven over de weg. Dat leverde veel reacties op.
Die gaat de provincie gebruiken om de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren.

Sinds 27 maart 2017 kunnen weggebruikers gebruikmaken
van de nieuwe aansluiting bij Exloo. De provincie bouwde de
kruising om tot ongelijkvloerse kruising met op- en afritten.
Daarnaast is er een veilige route van de nieuwe aansluiting
naar het dorp Ees aangelegd. De afrondende werkzaamheden zijn uiterlijk 1 juli 2017 klaar.
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Bij Emmen-West (N391) legt de provincie een heel
nieuw knooppunt aan. Hierbij verdwijnen de verbindingen van de Ermerweg en de oude Rijksweg met de
N34 en de N391. De verbinding tussen Erm en Emmen
blijft wel bestaan. Hiervan kan het landbouwverkeer
ook gebruikmaken. Dit jaar vinden de voorbereidende
werkzaamheden en de aanbesteding plaats, waarna
mogelijk in 2018 de schop in de grond kan.

Bij ’t Klooster, ten zuiden van Coevorden, komt
een ongelijkvloerse kruising. De N34 wordt verhoogd aangelegd over de kruisende weg heen.
De op- en afritten sluiten met een rotonde aan
op de onderliggende zuidelijke rondweg. Het
werk start in 2018.

Campagneteam
deelt f lyers uit
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De aansluiting op de N34 bij Emmen-Noord wordt ter
hoogte van het huidige viaduct bij de Slenerweg ongelijkvloers gemaakt. De aansluitingen Emmen-Noord en
Odoorn-Noord worden opgeheven. De parallelweg, die
loopt tot aan de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting bij
Exloo, wordt verbreed. Ernaast wordt een nieuw fietspad
aangelegd. De voorbereidende werkzaamheden zijn in
volle gang. Naar verwachting starten de werkzaamheden
medio 2020.

Tussen Coevorden en Emmen wordt de N34 verdubbeld.
De bestemmingsplannen zijn inmiddels vastgesteld en
de provincie is gestart met het aankopen van grond. De
werkzaamheden starten naar verwachting in 2019.

W ILT U MEER I NFORM ATI E OVER DE WERKZAAMHE D EN RO N D O M D E N 34?
KI J K DAN OP WWW.PROVINCIE .DRENT H E .N L /N 34.

V E R K E E R S Q U I Z
Voor welke twee Europese landen heeft u een zogeheten ‘vignet’ nodig?
EEN VIGNET IS VERPLICHT IN OOSTENRIJK EN ZWITSERLAND. IN DUITSLAND HEEFT U IN DE MEESTE STEDEN EEN MILIEUSTICKER NODIG.
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Drenthe zet
fietsen verder op
de kaart

OOG VOOR ELKAAR
in het verkeer
Als u regelmatig op de fiets stapt, dan weet u waarschijnlijk
dat verkeersveiligheid niet alleen te maken heeft met
verkeersregels. Sociaal gedrag is minstens zo belangrijk. Helaas
ergeren fietsers zich regelmatig aan elkaars gedrag op het
fietspad. Dat is niet nodig, want rekening houden met elkaar
is heel gemakkelijk. De onderstaande tips van de Fietsersbond
helpen een handje om in het verkeer oog te hebben voor elkaar.
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Een fietser op een handbike
Henk Brink, gedeputeerde van de
Provincie Drenthe: “Het is fantastisch dat we het label toegekend
hebben gekregen. Wij weten hoe
mooi Drenthe is en wat we te
bieden hebben, maar het geeft
toch iets extra’s als anderen dat
ook waarderen. Er gebeurt al jaren
veel op fietsgebied in Drenthe.
Van de Ronde van Drenthe tot de
Fiets4Daagse, van verkeerslessen
tot de aanleg van fietspaden. Het
UCI Bike Region Label is een blijk
van waardering voor iedereen die
daaraan meewerkt.”
INZETTEN OP FIETSEN
“We hebben als provincie het label
ook gekregen, omdat we kunnen
aantonen dat we de komende jaren
blijven inzetten op fietsen. Onder
de noemer Op Fietse proberen we
de komende jaren de vele initiatieven nog meer aan elkaar te verbinden en te versterken, zodat we ook
in de toekomst dé fietsprovincie
blijven”, zegt Brink. “Het label is
voor vier jaar toegekend en stimuleert ons enorm om onze plannen
uit te voeren.”
FIETSEN VOOR MENSEN MET EEN
BEPERKING
Eén van die plannen is het stimuleren van fietsen bij mensen met een
beperking. Volgens Hans Leutscher,
sportprojectmanager bij Sport

Drenthe, zijn veel mensen met
een beperking minder of helemaal niet actief. “Aangepast fietsen is juist een mogelijkheid om
meer te gaan en te blijven bewegen. We willen daarom graag
meer bekendheid geven aan
aangepast fietsen. De komende
jaren willen we dat onder andere
doen door evenementen te organiseren waarop we mensen laten
zien welke soorten aangepaste
fietsen er zijn. Meer aandacht
voor het aangepaste fietsen komt
in Drenthe sowieso doordat de
World Cup Paracycling van 2017
en 2018 en de wereldkampioenschappen Paracyling van 2019
beide plaatsvinden in Emmen’’,
zegt Leutscher.
Op www.opfietseindrenthe.nl
staat meer informatie over fietsevenementen in Drenthe.
MEER MOGELIJKHEDEN DAN
SCOOTMOBIEL
“De meeste mensen met een
beperking krijgen automatisch
een scootmobiel aangeboden
door hun zorgaanbieder. En dat
terwijl ze ook kunnen fietsen
met een aangepaste fiets. Dat is
gezonder dan een scootmobiel,
omdat mensen dan meer bewegen. Het zou mooi zijn als zorgaanbieders zich hier meer bewust
van worden,” besluit Leutscher.
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Gebruik handgebaren

3

Geef elkaar de ruimte

4

Hou rekening met elkaars snelheden

5

Denk aan anderen

6

Kies de juiste plek op de weg

7

Naast elkaar fietsen? Alleen als het kan

8

Voorkom haast en stress

9

Denk aan de dode hoek

10

Fiets verlicht

Met een simpel handgebaar kunt u laten weten
dat u wilt afslaan. Het kan ook helpen om te laten
weten dat u iemand anders voorrang wilt verlenen.

Net als in de auto geldt ook op de fiets dat het
belangrijk is om voldoende afstand van elkaar te
houden, ook als u een andere fietser inhaalt.

Niet iedereen is even mobiel en snel. Wees u
bewust van deze snelheidsverschillen en heb even
geduld als iemand voor u aan de kant gaat.

Denk in het verkeer aan de weggebruikers om u
heen, met wie u de weg deelt. Bijvoorbeeld door
over uw schouder te kijken als u inhaalt of even uw
fietsbel te gebruiken om te laten weten dat u wilt
inhalen.

Door de juiste plek op de weg te kiezen, valt u meer
op. Daardoor kunnen andere verkeersdeelnemers
meer rekening met u houden. Dat betekent dus ook
dat u niet in tegengestelde richting op het fietspad
fietst. Dat is niet alleen hinderlijk voor het tegemoetkomende fietsverkeer, maar ook gevaarlijk voor uzelf.

Naast elkaar fietsen is natuurlijk gezellig, maar doe het
alleen als het kan. Soms is er te weinig ruimte om naast
elkaar te fietsen. Ga dan niet dichter bij elkaar fietsen,
maar achter elkaar.

Haastige fietsers maken sneller brokken. Ga daarom op tijd
van huis, zodat u onderweg beter rekening kunt houden
met anderen en zelf ook veilig aankomt op uw bestemming.

De dode hoek is, zeker bij vrachtwagens, levensgevaarlijk.
Neem geen risico: haal ze niet rechts in en stop er niet
naast. Stop achter een vrachtwagen, dat is wel zo veilig.

Als uw fiets goed werkende verlichting heeft, ziet u het
fietspad beter. Bovendien zien andere weggebruikers u
beter in het donker of bij slecht zicht.

V E R K E E R S Q U I Z
Wat is de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom in Vlaanderen (België)?
MET INGANG VAN 1 JANUARI 2017 GELDT IN VLAANDEREN BUITEN DE BEBOUWDE KOM EEN MAXIMUMSNELHEID VAN 70 KM/UUR IN PLAATS VAN 90 KM/
UUR , TENZIJ MET BORDEN IETS ANDERS WORDT AANGEGEVEN. IN WALLONIË BLIJFT DE MAXIMUMSNELHEID BUITEN DE BEBOUWDE KOM 90 KM/UUR .
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Afgelopen najaar
ontving de Provincie
Drenthe tijdens het
WK wielrennen het UCI
Bike Region Label. De
provincie kreeg het label
omdat zij voorloper
is op fietsgebied en
veel fietsactiviteiten
organiseert. Zo maakt
de provincie nu plannen
voor fietsroutes op de
VAM-berg, de afvalberg
bij Wijster.

Zoek oogcontact
Door oogcontact te zoeken met medeweggebruikers weet
u zeker dat ze u niet over het hoofd zien. Bovendien kunt u
met oogcontact laten zien wat u van plan bent.

Provincie onderzoekt

veiligheid
Drentse fietspaden

Telslangen op het fietspad
langs de Zuidwoldigerweg
in Hoogeveen
CycleRAP-bus en -mountainbike
Jaarlijks raken in Nederland zo’n 10.000
fietsers ernstig gewond in het verkeer.
Soms komt dat doordat mensen zich onveilig
gedragen op de fiets. Het kan echter ook komen
doordat de kwaliteit van een fietspad niet optimaal
is. Provincie Drenthe wil zulke ongelukken voorkomen en
werkt daarom sinds dit voorjaar met de analysemethode
‘CycleRAP’. Hiermee kan
“We gebruiken CycleRAP om zes
de provincie inschatten
fietsroutes in Drenthe te analysehoe veilig de inrichting
ren”, vertelt Koen. “De zes routes
van een fietspad is.
liggen verspreid in de hele provinFoppe Koen, adviseur
cie. De onderzoekers hebben onder
verkeersveiligheid van
meer gekeken naar de breedte van
Provincie Drenthe: “Het
fietspaden, obstakels op en langs
is belangrijk om te
fietspaden en ook naar de kwaliteit
weten hoe veilig onze
fietspaden zijn, zodat we van bermen. Ze hebben hiervoor
de routes gefietst op een speciale
de verkeersveiligheid
mountainbike, die is voorzien van
proactief kunnen
meetapparatuur en een camera.
aanpakken.”

Op de weg naast het fietspad reed
een busje mee, waarin de meetgegevens direct werden opgeslagen.
De data worden op dit moment
geanalyseerd. Op basis van de
analyse weten we straks hoe groot
het risico op een ongeluk is op een
bepaald fietspad. Dat risico waarderen we met sterren: hoe meer
sterren, hoe minder groot de kans
op een ongeval is.” Koen verwacht
dat de resultaten voor de zomervakantie binnen zijn.
TELSLANGEN
De resultaten van CycleRAP worden naast uitkomsten van andere onderzoeken in de provincie
gelegd. Eén daarvan is het onderzoek waarbij telslangen worden

ingezet. Dat zijn zwarte, rubberen
slangen die in de breedte over
een fietspad liggen. Bertin Everts,
projectleider fietsmonitoring van
Provincie Drenthe: “Van 15 mei tot
en met 9 juni lagen op 136 locaties in Drenthe telslangen over de
fietspaden. Daarmee hebben we
geteld hoeveel fietsers gebruikmaken van een fietspad. Op een
aantal fietspaden die veel gebruikt
blijken te worden, leggen we
permanente telpunten aan. Die
helpen ons om meer te weten te
komen over de ontwikkeling van
het fietsgebruik over een langere
periode. Uiteindelijk krijgen we
dankzij de tellingen een steeds
completer beeld van de drukte op
de fietspaden in Drenthe. Daardoor

CycleRAP is in Nederland
ontwikkeld door de ANWB in
samenwerking met de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV). De
methode is gebaseerd op de
internationale analysemethode
‘RAP’, wat staat voor ‘Road
Assessment Program’.

kunnen we eventuele knelpunten
in het fietsnetwerk opsporen en
aanpakken. Zo kunnen we de fietsveiligheid in onze provincie blijven
verbeteren”, besluit Everts.

Foto: Veilig Verkeer Nederland

VEILIG LEREN FIETSEN
VOOR NIEUWKOMERS IN NEDERLAND
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‘Verkeer in Nederland.
Veilig lopen en fietsen’

Nieuwkomers oefenen de verkeersregels met medewerkers van Veilig Verkeer Nederland

Edubike heeft onder andere een
methode ontwikkeld voor middelbare scholen. “We gebruiken
daarin zoveel mogelijk beeld en
zo min mogelijk taal”, vertelt
Muis. “De methode bestaat uit
een PowerPointpresentatie met
plaatjes en een wegenset waarmee
leerkrachten in het klein een weg
kunnen nabouwen. Met deze twee
dingen kunnen leerkrachten heel
gemakkelijk verkeersles geven aan
buitenlandse leerlingen. Inmiddels
gebruiken alle scholen in Drenthe
de methode.”

de basisregels van het verkeer
bespreken. Daarbij gebruiken ze
een speciale verkeersbrochure die
ze in 2016 ontwikkelden [zie kader,
red.]. Cursisten leren bijvoorbeeld
wat haaientanden betekenen,
welke verkeersborden je allemaal
in het verkeer tegen kunt komen
en dat rechts voorrang heeft.
Vervolgens geven fietstrainers van
VVN een praktijkles. De cursisten
leggen dan op de fiets een parcours
af. Zo leren ze hoe ze veilig kunnen
afslaan, afstappen en ook hoe ze
een noodstop moeten maken.”

PRAKTIJK
Naast de theorie is er ook nog
steeds aandacht voor de praktijk.
Muis: “Er zijn bijvoorbeeld fietstrainingen op
asielzoekerscentra.
SBV geeft
daar eerst
een theoriegedeelte
waarin ze

VEILIG(E) FIETSEN
“Om veilig te kunnen fietsen zijn
er niet alleen verkeerslessen”, vervolgt Muis. “VVN heeft ook fietscon-

troles georganiseerd op een aantal
middelbare scholen. Niet alle kinderen hebben namelijk een spiksplinternieuwe fiets. VVN heeft daarom
de fietsen gecontroleerd om te
kijken of de leerlingen er veilig
mee op pad kunnen. Daarnaast
fietsten de leerlingen samen met
de medewerkers van VVN een route
door het centrum en weer terug
naar school. Uiteindelijk is dat voor
nieuwkomers het spannendste: het
echte verkeer in gaan. Ondanks dat
zijn ze heel gemotiveerd om veilig
te kunnen fietsen. Dat is mooi om
te zien.”

V E R K E E R S Q U I Z
Wanneer is in Duitsland een milieusticker verplicht?

IN DUITSLAND HEEFT U EEN MILIEUSTICKER NODIG IN EEN UMWELTZONE , OFTEWEL : MILIEUZONE . U MAG ZO’N GEBIED ALLEEN INRIJDEN
ALS UW AUTO EEN MILIEUSTICKER HEEFT. LET OP: ER ZIJN VERSCHILLENDE SOORTEN MILIEUSTICKERS.

Als nieuwkomer in
Nederland kom je
terecht in een land waar
iedereen voor het minste
of geringste de fiets
pakt. Dat is vaak even
wennen, want de meeste
nieuwkomers kennen
de verkeersregels niet
(precies). Volgens
Aleida Muis, eigenaar
van fietsschool
Edubike, is het dan
ook vooral belangrijk
dat nieuwkomers de
verkeersregels leren,
want fietsen kunnen
de meesten wel.
Edubike, Veilig Verkeer
Nederland (VVN) en
Stichting Bevordering
Verkeerseducatie (SBV)
besloten daarom de
handen ineen te slaan.
Het afgelopen jaar
gaven ze in Drenthe
nieuwkomers op allerlei
manieren verkeersles.

Nieuwkomers in Nederland
zijn vaak niet op de hoogte
van de Nederlandse verkeersregels. Daarom ontwikkelden
Verkeerswijzer Groningen en SBV
in 2016 de brochure ‘Verkeer in
Nederland. Veilig lopen en fietsen’. Hierin worden de belangrijkste verkeersregels voor
fietsers en voetgangers aan de
hand van illustraties uitgelegd.
De toelichting op de illustraties is in vier talen: Engels,
Frans, Arabisch en Tigrinya. De
brochure is bedoeld voor vluchtelingen die nog niet zo lang
in Nederland zijn. Ook andere
buitenlanders die in Nederland
verblijven, kunnen de brochure gebruiken. Organisaties of
personen die interesse hebben
in de brochure, kunnen hierover contact opnemen met het
Verkeers- en Vervoersberaad
Drenthe via info@veiligbereikbaardrenthe.nl.

‘ZO’N KLEIN TABLETJE
KAN TOCH NIET
DRIE DAGEN EFFECT
HEBBEN?!’

DE N33?
DAAR RIJDT U 100!

De N33 tussen Assen en de Eemshaven

Henriëtte van der Kwaak, adviseur
bij het Instituut voor Verantwoord
Medicijngebruik, vertelt over
medicijngebruik in het verkeer:
“Sommige medicijnen beïnvloeden
de rijvaardigheid. Daarom mag je
na het innemen van die medicijnen
een tijdje niet rijden. Hoe lang je
niet mag rijden, hangt af van het
medicijn. De arts of apotheker vertelt dat als hij het medicijn geeft.
Daarnaast staat op de website
www.rijveiligmetmedicijnen.nl voor
elk medicijn welke regels er gelden
omtrent het rijden.”
NIET BEWUST
Veel mensen zijn zich er niet van
bewust dat ze rijgevaarlijke medicijnen gebruiken. “Dat komt doordat
je de effecten soms niet direct
merkt”, zegt Van der Kwaak. “De
effecten verschillen per medicijn,
maar in het algemeen geldt dat

voorlichting en een Facebookactie.
Ook hebben we via persaandacht
veel mensen bereikt. Met resultaat,
want het aantal snelheidsovertreders is drastisch gedaald op beide
wegen. Daar zijn we erg blij mee,
want het vergroot de verkeersveiligheid in Drenthe en de rest van
het Noorden.”

rijgevaarlijke medicijnen ervoor
zorgen dat je minder alert bent,
je reactievermogen vermindert en
je gevaren niet meer goed kunt
inschatten. Dat zijn dezelfde effecten als bij alcohol. Daarom geldt
bijvoorbeeld bij een verkeersongeval voor de verzekering dezelfde
regel als bij rijden onder invloed
van alcohol: veroorzaak je onder
invloed van rijgevaarlijke medicatie
een ongeluk, dan kan het zijn dat
de verzekering niets vergoedt.”
OUDEREN
“Rijgevaarlijke medicijnen beïnvloeden het rijgedrag van jong en
oud”, gaat Van der Kwaak verder.
“Maar ouderen zijn wel een extra
risicogroep. Zij gebruiken namelijk
vaker medicijnen. Daarnaast is hun
reactievermogen vaak afgenomen,
waardoor sommige medicijnen
extra gevaarlijk zijn. We merken
dat veel ouderen zich niet bewust
zijn van het effect van hun medicijnen. Het komt namelijk voor dat
ouderen bij de rijbewijskeuring
op hun 75e, er bij het CBR achter
komen dat ze helemaal niet mogen
rijden vanwege hun medicatie. We
adviseren daarom aan iedereen die
medicijnen gebruikt om op de website www.rijveiligmetmedicijnen.nl
na te gaan of ze rijgevaarlijk zijn of
niet. Of vraag ernaar bij uw arts of
apotheker. Dan weet u zeker of u
achter het stuur mag zitten.”

Een daling van de
gemiddelde snelheid
met 15 km/uur,
55 procent minder
snelheidsovertreders
en 86 procent minder
extreme hardrijders
op de N33. Dat zijn
resultaten die er
niet om liegen. Van
mei tot november
2016 is er campagne
gevoerd op de N31 en
N33, om het aantal
snelheidsovertreders
terug te dringen.
In februari 2017
zijn de resultaten
van deze campagne
bekendgemaakt. Voor
zowel de N31 als de
N33 geldt dat het aantal
snelheidsovertreders
drastisch is gedaald.

De N33 is de dubbelbaans autoweg
die van Assen via Gieten richting
de Eemshaven loopt. De N31 is de
autoweg tussen Drachten en Zürich
in Friesland. Op beide wegen geldt
een snelheidslimiet van 100 km/uur.
Omdat er geen vluchtstrook naast
deze wegen ligt, is harder rijden
gevaarlijk. Een kleine stuurafwijking
kan er al voor zorgen dat u met
hoge snelheid in de berm belandt,
met ernstige gevolgen.
EFFECTIEVE CAMPAGNE
Niels Hoogma, projectleider bij de
politie-eenheid Noord-Nederland,
vertelt: “Omdat harder rijden erg
gevaarlijk is, zijn Rijkswaterstaat, de
politie en het Openbaar Ministerie
in 2016 een campagne gestart.
Een half jaar lang zijn er extra
controles geweest op de wegen
en zijn weggebruikers gewezen op
de limiet met mottoborden, online

V E R K E E R S Q U I Z
Is in Spanje het dragen van een helm op de fiets buiten de bebouwde kom verplicht?
JA , BEHALVE ALS DE FIETSOMSTANDIGHEDEN ZWAAR ZIJN, BIJVOORBEELD BIJ LANGE , STEILE WEGEN OF EXTREME HITTE .
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‘Niet rijden als je alcohol hebt
gedronken’; die regel kennen we
allemaal. Maar ook met sommige
medicijnen mag je niet achter het
stuur kruipen. Ze zijn namelijk
‘rijgevaarlijk’. Nadat je een
slaapmiddel hebt gebruikt, kun
je bijvoorbeeld niet meer rijden.
Maar wist u dat je met bepaalde
slaapmiddelen ook de volgende
ochtend niet mag rijden? Of dat
bij sommige medicijnen één
pilletje de rijvaardigheid drie
dagen lang kan beïnvloeden?

RESULTATEN
Betekenen de goede resultaten dat
de weg nu geen aandacht meer
krijgt van de politie? “Nee, zeker
niet”, zegt Hoogma. “We blijven
zowel opvallend als onopvallend
controleren op beide wegen. Ook
blijven de mottoborden voorlopig
langs de weg staan en staan er
hectometerpaaltjes met daarop
de geldende limiet. We hopen dat
weggebruikers zich daardoor aan
de limiet blijven houden. Want op
deze wegen rijden heel wat mensen, gezinnen, vrienden en collega’s
die graag allemaal veilig thuis willen komen. Door u netjes aan de
limiet te houden, helpt u daar aan
mee.”

FIETS OP, MODUS AAN!

Fietsen is
gezond, maar
onder jongeren
gebeuren er te vaak
ongelukken door
het gebruik van een
smartphone tijdens het
fietsen. Daarom startte
op maandag 3 april de
landelijke campagne
‘Fietsmodus’. De
campagne verleidt
jongeren om
smartphonevrij te
fietsen. De aftrap
van de Drentse
campagne was op 13
april tijdens het Radio
538 XXL-feest op het
Esdal College in Emmen.
De school won het feest
vorig jaar met de School
Challenge van Fietsmodus.

Het Radio 538 XXL-feest in Emmen

Henk Brink de leerlingen kort
toe. Na zijn woorden “Fietsen
is leuk, maar wel veilig graag,
dus niet tegelijk smartphonen!
En nu maar feesten, dat hebben jullie verdiend!’’, barstte
onder een luid applaus het feest
echt los.

In heel Nederland werden scholieren vorig jaar met de School
Challenge van Fietsmodus uitgedaagd om met de speciale
Fietsmodus-app zoveel mogelijk
smartphonevrije fietskilometers
te maken. Van de deelnemers in
Drenthe deden de leerlingen van
het Esdal College in Emmen op de
locatie Oosterstraat dat het beste.
FEEST!
Op 13 april vierden de scholieren
’s avonds hun Radio 538 XXL-feest.
Bij de ingang van de school
werden ze feestelijk ontvangen
door de grote mascottewolf van
Fietsmodus. Ze kregen meteen een
flyer mee met daarop informatie
over de campagne Fietsmodus.
Vervolgens sprak gedeputeerde

SMARTPHONE UIT?
GOED (GE)ZICHT!
Het Verkeers- en Vervoersberaad
Drenthe (VVBD) ondersteunde
de landelijke campagne van
Fietsmodus dit voorjaar met onder
meer bioscoopreclame en radioen tv-spots en online banners
via RTV Drenthe. Daarnaast vroeg
het VVBD ook op andere manieren aandacht voor Fietsmodus.
Onder andere door basisscholen
te stimuleren om tijdens of rondom het Verkeersexamen in april
het onderwerp te bespreken met
leerlingen. Daarnaast kregen leerlingen van verschillende basis- en
voortgezet onderwijsscholen tijdens
verkeerslessen vrolijke Fietsmoduszonnebrillen met de boodschap:
Smartphone uit? Goed (ge)zicht!
DOWNLOAD DE APP!
Tot half juli 2017 kunnen jongeren
de app van Fietsmodus nog steeds
gratis downloaden en daarmee
kans maken op leuke prijzen. De
app is beschikbaar in de Appstore,
in Google Play en via de website
www.fietsmodus.nl.

MOTORRIJDEN EN
EEN BIERTJE,
DAT GAAT NIET SAMEN
Drenthe heeft relatief gezien
de meeste motorrijders van
alle provincies: 53 motoren
per 1000 inwoners. Niet
gek dus dat de TT in Assen
duizenden bezoekers trekt.
Maar motorrijden met een
biertje op, dat kan niet.
Daarom wordt voorafgaand
aan en tijdens de TT aandacht
gevraagd voor de Bobboodschap.
De Bob-boodschap is even eenvoudig als krachtig: alcohol en
verkeer gaan niet samen. Dit
geldt ook voor motorrijders. De
TT is natuurlijk een groot feest,
maar als u nog aan het verkeer
gaat deelnemen is alcohol drinken geen goed idee. Alcohol
doet namelijk van alles met het
lichaam. Zo vermindert uw reactievermogen en schat u gevaren
minder goed in. Dat kan in het
verkeer voor levensgevaarlijke
situaties zorgen.

RESTALCOHOL
Denkt u er aan dat er de volgende ochtend nog restalcohol in uw
bloed kan zitten? Dat is het promillage alcohol dat nog bij u gemeten
kan worden nadat u een tijd niet
heeft gedronken, bijvoorbeeld na
een nacht slapen. Dat komt doordat uw lichaam nog niet klaar is
met het afbreken van de alcohol.
Een glas alcohol wordt namelijk in
één tot anderhalf uur afgebroken.
Dus bij acht glazen bier duurt het
acht tot twaalf uur voordat alle
alcohol uit het bloed is. En die uren
gaan pas in nadat het laatste biertje is gedronken. Dat kan betekenen dat u ’s ochtends nog te veel
onder invloed bent om te kunnen
rijden, ook al merkt u dat zelf misschien niet eens. Dus bent u van
plan om ’s avonds of de volgende
ochtend vroeg weer op de motor
te klimmen of achter het stuur te
kruipen, kies dan voor een alcoholvrij alternatief.

BEN JE BOB, ZEG HET HARDOP! AL 15 JAAR!

Wist u dat de Bob-campagne een
idee is van het Belgisch Instituut
voor de Verkeersveiligheid
(BIVV)? Dit instituut gebruikt
de naam Bob sinds 1995
in campagnes tegen
drank in het verkeer. In
Nederland loopt de
Bob-campagne sinds
2001. Dat is al meer
dan 15 jaar!

Inmiddels weten veel weggebruikers dat een echte Bob geen
alcohol drinkt als hij of zij nog
moet rijden. Dat blijkt uit cijfers
van Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV). In 2002 had 4 procent van
de gecontroleerde automobilisten
een te hoog promillage alcohol in
hun bloed. In 2016 was dit percentage met meer dan de helft gezakt
tot 1,7 procent.

BOB GAAT MET DE TIJD MEE
Waarom de campagne zo’n succes
is? Omdat Bob een echt begrip
is geworden in de Nederlandse
samenleving. De basisboodschap
is in al die jaren hetzelfde gebleven: alcohol en verkeer gaan niet
samen. Maar Bob gaat ook met
de tijd mee. Zo worden er steeds
nieuwe slogans bedacht en is de
Bob-boodschap steeds vaker (ook)
te zien via social media. Door die
aanpassingen blijft de campagne
opvallen.

AANDACHT VOOR BOB BLIJFT NODIG
De campagne moet ook blijven
opvallen, ondanks het succes. Er
gebeuren namelijk nog steeds te veel
verkeersongevallen waarbij alcohol in
het spel is. Bovendien komen er iedere
dag nieuwe bestuurders bij die ook
moeten weten dat alcohol en verkeer
niet samen gaan. Het ministerie en haar
partners, waaronder het Verkeers- en
Vervoersberaad Drenthe, blijven zich daarom inzetten voor de Bobboodschap. Zo is het Bob-campagneteam de komende tijd te zien tijdens
het TT-festival in Assen, bij Sweelpop in Zweeloo en tijdens Live in
Meppel. Wie weet komt u ze wel tegen!

V E R K E E R S Q U I Z
Heeft in Groot-Brittannië het verkeer van links voorrang?
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GROOT-BRITTANNIË KENT GEEN REGEL ‘VERKEER VAN LINKS HEEFT VOORRANG’, ZOALS IN NEDERLAND VERKEER VAN RECHTS WEL VOORRANG HEEFT. IN DE PRAKTIJK HEEFT
HET VERKEER OP DE BELANGRIJKSTE WEG VOORRANG. WAAR TWEE HOOFDWEGEN ELKAAR KRUISEN, MOETEN BESTUURDERS DAN OOK EXTRA OPLETTEN.

DRENTSE BUSSEN VERNIEUWEN
IN SNELTREINVAART

Vijf gloednieuwe
dubbeldekkers, tien
elektrische bussen en
twee supermoderne
waterstofbussen. Dat
zijn de ingrediënten
waarmee de komende
jaren het openbaar
vervoer in Drenthe
en Groningen
milieuvriendelijker
wordt gemaakt. En dit is
slechts een begin, want
de ontwikkelingen gaan
in sneltreinvaart verder.

EERSTE VAN NEDERLAND
Allereerst komen er vijf dubbeldekkers, die vanaf december 2017
op lijn 300 tussen Emmen en
Groningen gaan rijden. Dit is een
drukke lijn, dus extra zitplekken zijn
erg welkom. “Die extra zitplaatsen
zitten zeker in de nieuwe bussen”,
vertelt Stoker. “De dubbeldekkers hebben vijftig procent meer
capaciteit, waardoor er in elke

bus negentig passagiers kunnen.
Daardoor zijn de dubbeldekkers ook
milieuvriendelijker, want er hoeven
minder bussen te rijden.” Betekent
dat dan dat de bussen minder vaak
gaan rijden? “Nee, de frequentie
blijft hetzelfde. Het verschil is dat
er nu vaak een extra bus ingezet
moet worden, waardoor er twee
bussen achter elkaar aan rijden.
Met de komst van de dubbeldekker
is dat niet meer nodig. Drenthe is
daarin een echte koploper, want dit
worden de eerste dubbeldekkers
die in het reguliere openbaar vervoer in Nederland worden ingezet.
De bus blijft dus een aantrekkelijk
alternatief voor de auto door de
hoge frequentie, handige toepassingen zoals wifi en de snelle reistijd”, zegt Stoker trots.
MEER ELEKTRISCHE BUSSEN
Verder rijden er momenteel al
twee elektrische bussen tussen

paar waterstofbussen rond in heel
Nederland. Ook deze bussen zijn
milieuvriendelijk, omdat ze alleen
maar waterdamp uitstoten. Een
groot voordeel ten opzichte van de
gewone elektrische bussen is dat
de waterstofbussen tussendoor niet
hoeven op te laden. Hierdoor kunnen ze grotere afstanden afleggen
dan gewone elektrische bussen.”

Groningen en Groningen Airport
Eelde. Stoker: “Dit bevalt goed en
daarom kunnen reizigers vanaf
december 2019 nog meer elektrische bussen tegenkomen op
Q-linklijnen in Drenthe. Dit is niet
alleen goed voor het milieu, maar
ook prettig voor de reizigers en
bewoners. De elektrische bussen
zijn namelijk stiller. Tussen de ritten
door moeten de bussen wel opgeladen worden. Daarom komen er
op de eindbestemmingen oplaadpunten, waar de bus tussen twee
ritten door even kan ‘bijtanken’.
’s Nachts worden de bussen weer
helemaal opgeladen op de stalling.”

TRAINING
Voor de chauffeurs zal het wel even
wennen worden volgens Stoker.
“Een bus die rijdt op waterstof of
elektriciteit vereist namelijk een
andere rijtechniek. Daarom wordt
er eerst een select groepje chauffeurs getraind dat op de elektrische
bussen gaat rijden. In die training
is onder meer aandacht voor comfortabel rijden, zodat de reiziger
met al deze nieuwe technieken zo
aangenaam mogelijk van A naar B
wordt gebracht.”

WATERSTOF WORDT ELEKTRICITEIT
Tot slot rijden er vanaf december
2017 twee spiksplinternieuwe
waterstofbussen. Deze bussen zetten waterstof om in elektriciteit.
“Dit is een nieuwe technologie”,
zegt Stoker. “Er rijden nog maar een

VEILIG WERKEN AAN EN LANGS DE WEG
Wegwerkzaamheden. Voor
automobilisten vaak een
doorn in het oog, want wie
wil er nu langzamer rijden of
een omleidingsroute volgen
op zijn dagelijkse route? Toch
zijn wegwerkzaamheden
onvermijdelijk. Op een
gemiddelde rijksweg in het
noorden rijden maar liefst
30.000 voertuigen per dag. U
kunt zich dus misschien wel
voorstellen dat er geregeld
onderhoud nodig is om de
wegen goed te houden. Zulke
‘werk-in-uitvoeringsprojecten’
worden altijd zo gepland dat
weggebruikers er zo weinig
mogelijk hinder van ondervinden.
Maar helaas ontkomt u er
als bestuurder niet aan dat u
soms met wegwerkzaamheden
te maken krijgt. Waar u als
bestuurder wél invloed op kunt
uitoefenen, is op de veiligheid
van de wegwerkers bij die
werkzaamheden.

Rijkswaterstaat, de drie noordelijke
provincies en de politie merken dat
de veiligheid van wegwerkers en
weggebruikers bij wegwerkzaamheden verbeterd kan worden. Daarom
hebben deze vijf partijen de handen
ineen geslagen. Na de zomer starten ze gezamenlijk de campagne
‘Werk in Uitvoering’. Met deze campagne worden weggebruikers én
wegwerkers in de drie noordelijke
provincies gewezen op manieren
waarop zij de veiligheid bij wegwerkzaamheden kunnen vergroten.

ENQUÊTE
Hoe de campagne er verder precies
uit gaat zien, moet de komende
periode blijken. Rijkswaterstaat,
de provincies en de politie willen
een goed beeld krijgen van de
problemen die wegwerkers zelf
ervaren bij wegwerkzaamheden.

Daarom is in mei een enquête
afgenomen bij wegwerkers en hun
leidinggevenden. Daarmee is onder
andere onderzocht op welke wegen
wegwerkers zich het meest onveilig voelen, wat de oorzaak is van
die onveiligheid en wat er moet
gebeuren om de veiligheid van de

VEILIGHEIDSPILON
Wat is een opvallend en herkenbaar
beeld bij wegwerkzaamheden?
De veiligheidspilon! Daarom is de
pilon het boegbeeld van de campagne. Deze felgekleurde kegel
kunt u na de zomer dus op allerlei
verschillende manieren en plekken
tegenkomen. Misschien wel bij een
opvallende actie langs de weg of in
filmpjes van wegwerkers die online
verspreid worden.

wegwerkers te vergroten. De uitkomsten van deze enquête geven
inzicht in de verkeersveiligheid rond
wegwerkzaamheden. De invulling
van de campagne zal daarop aansluiten.
VEILIG, SNEL EN GOED
Eén ding staat vast: elke partij wil
zo snel mogelijk weer een opgeknapte weg. De wegwerker doet
dat door efficiënt en snel te werken. De wegbeheerder doet dat
door de werkzaamheden goed te
plannen. En de weggebruiker? Die
kan een handje helpen door zich
aan de snelheidsbeperkingen te
houden en goed uit te kijken als
hij langs werkzaamheden rijdt. Op
die manier krijgen wegwerkers de
ruimte om hun werk zo goed, veilig
en snel mogelijk uit te voeren.

V E R K E E R S Q U I Z
Wat is het maximaal toegestane alcoholpromillage dat u in uw bloed mag hebben als u deelneemt aan het verkeer in Tsjechië?
IN TSJECHIË GELDT VOOR ALLE VERKEERSDEELNEMERS EEN ABSOLUUT ALCOHOLVERBOD. DAT BETEKENT DUS DAT U HELEMAAL GEEN ALCOHOL IN UW BLOED MAG HEBBEN
ALS U AAN HET VERKEER DEELNEEMT.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER VERKEER(SREGELS) IN HET BUITENLAND OP DE WEBSITE VAN DE ANWB: WWW.ANWB.NL.
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Foto’s: Provincie Drenthe, tenzij anders vermeld Vormgeving: Studio Rob Pentinga, Haren Drukwerk: Koninklijke drukkerij Em. de Jong, Baarle-Nassau

Foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Henri Cormont
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Erwin Stoker, hoofd ontwikkeling
van OV-bureau Groningen Drenthe,
vertelt enthousiast: “We hebben
al jaren te maken met reizigersgroei. Daarnaast komen er in een
razend tempo nieuwe technische
mogelijkheden op het gebied van
milieuvriendelijk rijden bij. Door
deze twee ontwikkelingen samen
heeft het bestuur besloten dat het
voor verschillende lijnen in Drenthe
en Groningen tijd is voor nieuwe
bussen.”

