Hulp
bij afstand
houden

Afstandshulp op het wegdek
Op vier provinciale wegen in Overijssel zijn

Chevrons

tekens in de vorm van een ‘dakje’ (zogenaamde

De provincie Overijssel heeft op een

chevrontekens) op het wegdek aangebracht.

aantal plaatsen chevrontekens op het

Voor deze locaties, is ook een nieuw bord

wegdek aangebracht. Op deze locaties

ontwikkeld. De tekens op de weg en de borden

kun je oefenen om een veilige afstand aan

maken weggebruikers bewust van een veilge

te houden. De ruimte tussen 2 chevrons

afstand. Het is een vervolg op de c ampagne

komt overeen met de veilige afstand van

‘2 seconden afstand houden’ uit 2012.

minstens 2 seconden.

Onvoldoende afstand houden is een belang

Je vindt de tekens op de volgende wegvakken:

rijke oorzaak van verkeersongevallen. Vooral

• N342 tussen Oldenzaal en Denekamp

bij hogere snelheden hebben we de neiging

• N347 bij de afritten Goor en Enter

te weinig afstand aan te houden tot het

• N377 tussen de A28 en Nieuwleusen

voertuig voor ons. Dat komt onder andere

• N348 tussen Broekland en Raalte.

doordat we ons vaak niet bewust zijn wat de
remweg is bij de verschillende snelheden.

Relaxed op weg

Op een 80 km weg is de remweg veel langer

Voldoende afstand houden draagt bij

dan in de bebouwde kom en daarom is de

aan een ontspannen rijstijl. Het voorkomt

veilige afstand bij hogere snelheden veel

kop-staart-aanrijdingen en vergroot het

groter. Het is daarom niet zo vreemd dat

gevoel van veiligheid en controle. Naast

juist op die wegen veel kop-staartbotsingen

de chevrons op de weg zijn er nog andere

plaatsvinden. Behalve het onderschatten van

hulpmiddelen om de veilige afstand te

de veilige afstand speelt ook haast daarbij

bepalen.

een rol. Want gehaaste weggebruikers hebben
ook de neiging minder afstand te houden.

Kijk voor informatie op www.2seconden.nl.

ROV Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met onze kennis
van verkeersveiligheid en van het gebied, brengen we de juiste partijen bij elkaar en initiëren we projecten.
We richten ons daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. ROV Oost-Nederland is een initiatief
van de provincie Overijssel en de provincie Gelderland.
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