
Je rijdt met 100km/u over de A2 en 
plots steekt een eendenfamilie  
Stel: je rijdt met een gangetje van 100 kilometer over de snelweg en plots steekt er voor je 

auto een eendenfamilie over: pa, ma en een aantal kuikentjes. Wat doe je dan? Uitwijken, 

remmen, of toch maar gewoon doorrijden? 

AD Utrecht Hans van den Ham 19-06-20,  
 

 

Gisteren ging het mis op de A2, vermoedelijk door zo’n eendenfamilie die op weg was 

naar het gras dat aan de andere kant van de snelweg altijd groener is. Een of meerdere 

bestuurders weken uit voor ze, waarna meerdere botsingen plaatsvonden, met vier 

(zwaar)gewonden tot gevolg. 

Puur instinctief 
Verschrikkelijk, zegt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen, maar ook een ‘interessant 
fenomeen’. ,,In essentie is de reactie van een bestuurder puur instinctief. Er is helemaal 
geen tijd om er goed over na te denken en een rationele afweging te maken. In zo’n split 
second kun je niet nog even kijken of er verkeer achter en naast je zit, en dan ‘oh jee ik 
rij toch maar over de eendjes heen’. Het is een reflex.’’ 

De meeste mensen zullen uitwijken of hard remmen, denkt hij. ,,Het maakt vaak niet 
eens uit of het levende eendjes zijn of een dood object. Ik heb het zelf ook weleens 
meegemaakt, toen lag er een kartonnen doos op het asfalt. Mijn reactie was: erlangs. 



Het is een reflex, en die zijn lastig af te leren. Trouwens: reflexen kunnen ook levens 
redden.’’ 

Verkeersveiligst 
En toch is dat niet het beste wat je kunt doen, zegt letselschadeadvocaat Frans Joosten 
van het gelijknamige advocatenkantoor. ,,Doorrijden, als het moet over de eendjes 
heen. Dat is de verkeersveiligste oplossing.’’ 

Tuurlijk, wie scherp heeft opgelet en weet dat hard remmen of uitwijken veilig kan, mag 
dat ook doen. ,,Maar wie dat overzicht niet heeft, moet daar niet aan beginnen. Dan 
breng je anderen in gevaar en stel je eendenkuikens boven mensen. Het is een 
verkeersfout die je aansprakelijk maakt voor de gevolgen.’’ 

Als het geen eendjes zijn of een kat, maar een ree of zelfs een koe, dan verandert dat 
de zaak, aldus Joosten. ,,Over een koe kun je niet even heenrijden. Dat is zo’n groot 
obstakel dat je eigen veiligheid in het geding is. Dan mag je wél abrupt in de ankers 
gaan en hopen dat het goed afloopt.’’ 

Aansprakelijk 
Doe je dat zonder echte noodzaak bij een paar overstekende eendjes, dan ben je als 
bestuurder aansprakelijk voor schade aan mens en materieel. ,,Die schade kan flink 
oplopen. De letsels, maar ook de reparatie van het wegdek of zelfs de 
vertragingsschade, kunnen op jouw conto worden geschreven. Het is uiteraard 
verzekeringswerk, maar als je onderverzekerd bent, kan het zijn dat ze je aan je jasje 
trekken voor de rest.’’ 

Ook strafrechtelijk kan uitwijken of remmen gevolgen hebben, weet Joosten uit ervaring. 
Het betreft zeer zelden gevangenisstraf, maar boete, werkstraf, ontzegging van de 
rijbevoegdheid of een verplichte cursus behoren tot de mogelijkheden. ,,Nogmaals: als 
je snel moet beslissen, jammer, maar gewoon doorrijden.’’ 

Cru 
Niks is Marina Kompier, vrijwilligster bij de Vogelopvang Utrecht, te gek. Ze staat dag en 
nacht klaar voor haar gevederde vrienden. Als het moet, houdt ze vogels zelfs warm in 
haar bh. En toch volgt ze de lijn van advocaat Joosten. ,,Klinkt misschien cru uit mijn 
mond, maar ik rij door. Ook voor de verzekering.’’ 

Daarna volgt nuancering. Dieren zijn haar lief, dus als het kan, zal ze zeker remmen. 
Zeker op een gewone weg. Maar niet op de snelweg en absoluut niet als er geen tijd is. 
,,Met pijn in het hart en de ogen dicht rijd ik dan rechtdoor. Stel dat het misgaat voor een 
paar eenden. Dan zegt iedereen: dat was geen slimme actie.’’ 


