
Op kantoor van Veilig Verkeer Nederland in
Amersfoort heeft woordvoerder Rob Stomphorst
voorbeelden te over van de „overdaad die
schaadt” in het verkeer. 

„Het lijkt onschuldig, maar kijk eens naar het
’Alleen in de vakken’-bord, dat soms onder een
blauw P-bord hangt. Die ’P’ geeft duidelijk aan dat
daar geparkeerd kan worden. Dat bordje eronder
is overbodig en alleen maar verwarrend. Want er
zijn zat parkeerplaatsen waar dat onderbordje
niet hangt. En dan? Mag je daar dan wel naast de
vakken staan?”

Stomphorst noemt ook het verboden-te-parke-
renbord met daaronder ’Geldt ook voor de ber-
men’. „Als dat bordje er niet onder hangt, mag
dan iedereen zijn auto gewoon in de berm parke-
ren? Dat impliceer je wel met deze onnodige en
onzinnige toevoeging. Daarom vragen ook wij aan
de ambtenaren die dit soort regels verzinnen:
denk even na voordat je zoiets doet.”

’MAG JE ANDERS WÉL IN DE BERM STAAN?’ 

Veilig Verkeer Nederland woordvoer-
der Rob Stomphorst.

lang voor een
goede dosering,

want het is helaas nog
steeds zo dat er onnodige
verkeersborden staan langs
de Nederlandse wegen. Het
leidt er uiteindelijk toe dat
de onnodige borden de aan-
dacht afleiden van de ge- en
verboden die er wel toe

doen. Ik
noem dat een

bordenblind-
heid en dat komt

de verkeersveilig-
heid natuurlijk niet

ten goede”, vindt
woordvoerder Rob

Stomphorst.
John Boender is in ons

land dé deskundige waar
het gaat om verkeersbor-

den. Als projectleider van
CROW (kenniscentrum ver-
keer en vervoer van de over-
heid) begrijpt hij de heisa.
„Het probleem is dat weinig
wegbeheerders exact weten
welke borden ze waar heb-
ben staan en hoeveel bor-
den ze precies in beheer
hebben. Mijn boodschap
aan hen is duidelijk, dat een
woud aan verkeersborden
voor iedere weggebruiker
natuurlijk ongewenst is. Je
ziet namelijk door alle bor-

Nederlanders hou-
den van autorij-
den én van puz-
zelen. Precies de
combinatie die je

nodig hebt als je in bepaalde
steden en dorpen in ons
land van A naar B wilt ko-
men. Een wirwar aan ver-
keersborden maakt het ons
niet gemakkelijk. Terwijl
die hulpmiddelen er juist
moeten zijn om ons zo snel
en veilig mogelijk door het
verkeer te loodsen, gebeurt
het tegenovergestelde.

Want als je opvolgt wat
een verbods- of gebodsbord
je gebiedt, gaat het onher-
roepelijk fout. Zoals bij de
aanduiding van de veelbe-
sproken milieuzone in on-
der andere Amsterdam.
Wanneer je daar komt aan-
rijden via bijvoorbeeld de
Gooiseweg richting de Wi-
bautstraat doemt er ineens
een verbodsbord met een
personenauto op. Onmid-
dellijk stoppen dus en
rechtsomkeert maken zou
je zeggen. Tijd om de extra
borden die eronder hangen
te lezen heb je niet, want
dan ben je de infozuil al ge-
passeerd met de 80 km/u
die je daar rijdt.

Verward
Het verbod blijkt vervol-

gens alleen te gelden voor
vrachtwagens, touringcar-
bussen en taxi’s van een be-
paalde leeftijd die ook nog
eens op diesel rijden. Maar
het enige dat bij veel passe-
rende automobilisten blijft

hangen is het
verbodsbord.
„Ik was best
wel even
van mijn
stuk. Was
verward
of ik nu
wel of niet
verder
mocht rij-
den. Van-
daar dat ik
nu even bij
deze benzine-
pomp stop”, zegt
Petrie van Epen ge-
schrokken. 

„Ik kom uit Harderwijk
en doe een dagje Amster-
dam en weet eerlijk gezegd
helemaal niets van een mi-
lieuzone af. Maar als het
niet geldt voor gewone au-
to’s, mogen ze wel eens an-
dere borden verzinnen. Dit
snapt geen mens. Of ben ik
de enige die er zo over denkt
en misschien een beetje
dom om met onze koningin
te spreken...”

„Dat wordt nog wat de ko-
mende weken”, mengt
Björn Appeloo zich in het
gesprek. „Want al die Duit-
se, Engelse en Franse toeris-
ten begrijpen hier toch ook
geen mallemoer van. Ik
hoop niet dat ze allemaal op
de rem trappen en gaan
spookrijden, want dan zijn
we nog verder van huis.” De
44-jarige Amsterdamse
zzp’er rijdt dagelijks op en
neer naar het Gooi. „Leuk
hoor, die linkse partijen in
onze raad die automobilistje

pesten tot hobby heb-
ben verheven. Is op
zich al erg genoeg,
maar zorg dan in
ieder geval wel
dat het ver-
keersveilig ge-
beurt. Dat is nu
absoluut niet het
geval.”

Clownesk
Op de snelwegen

heeft wegbeheerder
Rijkswaterstaat de boel
nog redelijk op orde, maar
in steden en dorpen is het
vaak een oerwoud van bor-
den, waar je als weggebrui-
ker door de bomen het bos
niet meer ziet. „Het is af en
toe een clowneske toestand.
Kafkaiaans bijna. Als het
geen gevaar zou opleveren,
zou je er de slappe lach van
krijgen”, meent verkeers-
psycholoog Gerard Tertool-
en. „Maar verkeer is een se-

rieuze zaak, waar
het juiste gebruik van
regels en borden het ver-
schil kunnen maken tussen
leven en dood. Daar mag je
niet mee spotten. Het ver-
baast me daarom keer op
keer dat vooral gemeentelij-
ke wegbeheerders er een
potje van maken. Alsof ze
met een speeltuin van doen
hebben.”

„Gewoon logisch naden-
ken en je verplaatsen in de
rol van de weggebruiker zou
veel oplossen. Want je ver-
zint het toch niet om een
bord met 30 km/u te plaat-
sen voor een bord met de
aanduiding begin snelweg.
Dan begrijp je er niets van”,
fulmineert Tertoolen. „Ik
kan tientallen van dit soort
onbegrijpelijke situaties uit
mijn mouw schudden. En
dan heb ik het nog niet eens
over die rijen van verkeers-
borden die achter elkaar
zijn geplaatst. Of een re-
giment van borden en me-
dedelingen die boven en on-
der elkaar zijn geplaatst.
Alsof een weggebruiker die
mentale belasting aankan
om zoveel informatie te ver-
werken.”

Volgens de verkeerspsy-
choloog kan een mens in de
twee seconden tijd dat hij
een verkeersbord passeert
hooguit acht woorden in
zich opnemen en twee sym-
bolen. „Meer wordt niet
door het brein waargeno-
men. Dus ik snap dan ook
niet waarom men stoïcijns
blijft doorgaan met dit soort
ongein als het geen effect
sorteert.”

Soep
Tertoolen concludeert

uiteindelijk dat de ’borden-
soep’ wordt opgediend door
wegbeheerders omdat ze
hiermee niet verantwoorde-
lijk zijn voor schade of onge-
vallen. „Ze kopen met de
wirwar aan verbods-, ge-
bods- en informatieborden
gewoon hun aansprakelijk-
heid af. Waarschuwen is het
devies, terwijl het er na-
tuurlijk om gaat dat de weg-
gebruiker het snapt, waar-
door het veiliger in het ver-
keer moet worden. Dat
moet en mag alleen maar de
bedoeling zijn.” 

Ook Veilig
Verkeer Neder-
land (VVN) stoort zich
enorm aan de brij aan bor-
den. „Er is vaak geen touw
aan vast te knopen omdat
men denkt dat een ver-
keersdeelnemer beschikt
over een hersenpan die on-
ophoudelijk informatie kan
verwerken. Wij pleiten al

BREINbrekers voor
autobestuurders

IN HET WOUD AAN BORDEN ZIET DE WEGGEBRUIKER DOOR DE BOMEN  HET BOS NIET MEER VERKEERSCHAOS

Je moet van puzzelen houden en in bepaalde situaties zelfs in staat zijn
cryptogrammen op te lossen. Maar wel binnen een paar seconden, want
langer heb je de tijd vaak niet. Verkeersborden zijn tegenwoordig vaak
ware hersenkrakers voor de automobilist. 

den de belangrijke bood-
schap niet meer. Saneren

van overbodige borden
en het alleen plaatsen
van borden die een bij-

drage leveren aan een
vlotte en veilige doorstro-
ming van het verkeer moet
dan ook het doel zijn.”

Gekapt
Dat advies wordt door

Groningen ter harte geno-
men. Daar wordt de komen-
de maanden flink gekapt in
het oerwoud van verkeers-
borden en worden er 385
verwijderd. „Dat is maar
liefst een derde van het tota-
le aantal. Maar het is nood-
zakelijk want de overdaad
van verkeersborden levert
in sommige gevallen ondui-
delijke en dus onveilige situ-
aties op”, verklaart ver-
keerswethouder Paul de
Rook. „Dan moet je gewoon
toegeven dat het uiteindelij-
ke doel voorbij geschoten
wordt en ingrijpen. Met het

terugbrengen van het aantal
verkeersborden - en ook
verwijdering van 112 fiets-
paaltjes - wordt onze bin-
nenstad toegankelijker en
met een overzichtelijker
straatbeeld uiteindelijk ook
veiliger.”

„Voor veilig verkeer is het
belangrijk dat mensen we-
ten wat ze moeten doen en
laten. Overbodige of ver-
warrende borden helpen
daar niet bij”, reageert mi-
nister Cora van Nieuwen-
huizen (Infrastructuur en
Waterstaat). „Vorig jaar heb-
ben 14 heldere borden een
einde gemaakt aan de wir-
war van borden op het vlak
van bijvoorbeeld busbanen.
Ook voor milieuzones gaan
we dit doen. Ik roep ge-
meenten op om het voor-
beeld van Groningen te vol-
gen en scherp te kijken wel-
ke borden echt nodig zijn
voor de veiligheid en de
doorstroming.”

„We moeten ook de hand

in eigen boezem steken”,
besluit Rob Stomphorst van
VVN. „Met name automobi-
listen die hun rijbewijs al
een tijdje hebben, moeten
zichzelf ’bijspijkeren’. In de
afgelopen vijftien jaar is
zo’n 40% van de verkeersre-

gels gewijzigd. Want wie
had in 2000 gehoord van ro-
de kruisen boven de snel-
weg, turborotondes of
brommers op de rijbaan?
Een jaar terug zijn er ook
veertien nieuwe verkeers-
borden bijgekomen. In denk
dat niemand die snapt. Zelfs
de toenmalige verkeersmi-
nister (Melanie Schultz van
Heagen, red.) wist niet van
alle borden wat er mee be-
doeld werd. Dat zegt veel, zo
niet alles...”

door Gijsbert Termaat
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’Wegbeheerders kopen hun
aansprakelijkheid af’

’Alsof ze 
met een 

speeltuin 
van doen
hebben’

Verkeersexpert Gerard Tertoolen bij een bord met zoveel informa-
tie dat het niet te bevatten is voor passerende bestuurders.
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