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Winterbanden.
Half Nederland in de file. 840 km. De eerste
sneeuwval van het nieuwe seizoen maakte al
direct duidelijk dat wij geen sneeuwrijders zijn.
Daarin zijn we gewoonweg te onervaren in
vergelijking met bijvoorbeeld de zweden die
eigenlijk niet beter weten dat er een half jaar
over sneeuw moet worden gereden.
Wegbelijning is daar dan ook een half jaar niet
zichtbaar, hetgeen niet tot extra problemen
leidt, maar dit terzijde. In Duitsland is het een
wettelijke plicht om tijdens winterweer ook
winterbanden onder je voertuig te hebben, dus
ook motoren. De vraag die dan steeds
terugkeert in Nederland, is die of ook hier
winterbanden verplicht moeten worden gesteld.
Ik draai het voor deze gelegenheid eens om.
Doet u de gordels om omdat het moet of
omdat het veiliger is? Ik neem aan dat u het omdoen van de gordels inmiddels als een tweede
natuur ervaart. Het hoort bij het autorijden. Zit er ingebakken. Oke, dit principe is door de
wettelijke verplichting afgedwongen. Maar waarom hebben we steeds de dreiging van de wet en
bijbehorende handhaving nodig om ons veilig te leren gedragen? Dat afdwingen en straffen, is
dat nu iets wat we al in onze opvoeding meekrijgen? Zou dat niet eens anders kunnen? Zijn we
niet langzaam toe aan een samenleving waar niet Bromsnor en Zwiebertje model voor staan?
(voor de jongere lezers, dat was een kinderserie op zaterdagavond meer dan ver in de vorige
eeuw). Gelukkig vinden steeds meer mensen de weg naar de winterbandenboer omdat ze dat
voor de veiligheid belangrijk vinden. Voor hun zelf en die van de medeweggebruiker. En zo
hoort het. Zelf de verantwoordelijkheid nemen. Daarmee maken we van de nul een punt, in
Twittertaal: #mvd01.
Bart Pastoor
In onze serie over verkeersveiligheid op TVLimburg hebben we aandacht besteedt aan de winterbanden. Klik
hier als u de uitzending heeft gemist.
« terug
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13122010 15:55
Zelf de verantwoordelijkheid nemen? goed idee. Men is zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. Dit kan
wettelijk afgedwongen worden. Mar het is typisch nederlands om daar weer tegen te ageren. Als je
verkeersveiligheid zelf hoog in het vaandel hebt staan, dan kies je in de winter voor winterbanden, kies je
om geen alcohol te drinken als je rijdt. Maar die eigen verantwoordelijkheid betreffende de verkeersveiligheid
stopt niet bij winterbanden en of alcohol. Dit geldt ook voor voorangsregels. Met regelmaat zie je door het
aantal borden de regels niet meer. Maar van de 0 een punt door met minder bebording
meer verkeersveiligheid te realiseren. Alleen is meer eigen verantwoordelijkheid strikt noodzakelijk.

Ron Ammerlaan
17122010 13:16
Winterbanden? Ja natuurlijk. Zij zijn speciaal gemaakt voor de winterse omstandigheden, dus moet je hier
ook gebruik van maken. Niet, dat je nu sneller kunt/moet rijden, maar de wegligging is aanzienlijk beter.
Zelf de verantwoordelijkheid bij de mens neerleggen? Nee, want dan zoekt men toch weer allerlei redenen
om géén winterbanden te hoeven aanschaffen.
Gewoon het duitse voorbeeld volgen en winterbanden VERPLICHT stellen tijdens winterse omstandigheden.
De files zullen ongetwijfeld korter zijn.....

Berry van Houten
23122010 14:46
Laatst dacht ik nog: "Zou mijn zwager zonder winterbanden ook zo hard rijden?". Oftewel zijn winterbanden
echt zo goed voor de verkeersveiligheid of is het net zo als het volgen van een slipcursus. Voor degenen die
de onderzoeken niet kennen:"Zweedse ambulancerijders maken 45% meer brokken na het volgen van een
slipcursus". Ze dachten meer te kunnen dan ze in werkelijkheid konden. Is daar meer over bekend in de
Nederlandse situatie met betrekking tot winterbanden. En natuurlijk is het zo dat rijden alsof je geen
winterbanden hebt maar ze toch onder de wagen hebt het beste. Eigen verantwoordelijkheid oke maar ik
ben ook maar een mens.
Fijne dagen en een goed en veilig 2011

Wim Dirks
24122010 13:31
Ik ben blij dat we winterbanden gemonteerd hebben onder onze auto, je merkt het verschil.
Echter voor een aantal weggebruikers zijn winterbanden een vrijbrief om nog harder te gaan rijden, het lijkt
wel of ze denken dat er niets meer kan gebeuren.
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