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Sinds 1 oktober is in de file staan drastisch veranderd: de regel van de reddingsstrook
is namelijk van toepassing.
In zijn constante zorg om mensenlevens op de weg te redden, en tegelijkertijd om de
hulpdiensten te ondersteunen, zeker nu, sensibiliseert het Waals Agentschap voor
Verkeersveiligheid de automobilisten om deze praktijk systematisch toe te passen in
geval van file.
Bij het horen van de sirene van een hulpverleningsvoertuig zijn veel weggebruikers
inderdaad maar al te vaak ontredderd of zelfs in paniek, waardoor ze onopzettelijk de vrije
doorgang blokkeren.
Ze moeten plaats maken, maar hoe?
Van nu af aan is alles duidelijker: zodra er een vertraging of een file ontstaat op een
openbare weg met twee rijstroken (in dezelfde richting), moet er een gang tussen de linkeren rechterrijstrook gecreëerd worden door aan weerszijden van de weg opzij te gaan en
zo plaats te maken voor de eventuele hulpdiensten. Als er drie rijstroken zijn, moet de gang
tussen de linker- en middenstrook gecreëerd worden.
Deze praktijk is voortaan overal in België van toepassing, en niet alleen op de snelwegen.
Sinds 1 oktober 2020 is het verkeersreglement inderdaad in deze zin aangepast.

Al meerdere jaren bewijst deze praktijk zijn doeltreffendheid in Duitsland, Oostenrijk,
Luxemburg en Zwitserland: het verhoogt de overlevingskansen van verkeersslachtoffers
met 40% 1. Het is het dus echt waard!
In 2019 waren er 37.699 ongevallen met lichamelijk letsel in België, waarvan 10.707 alleen al
in Wallonië. Onder hen vielen er 950 zwaargewonden en 311 doden2 te betreuren. Cijfers
die we allemaal graag zouden zien dalen.
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Volgens een onderzoek van ASFiNAG, toloperator voor de Oostenrijkse snelwegen

Bron: AWSR / STATBEL

Het AWSR wil de kennis en de praktijk van de reddingsstrook bevorderen om de levens op
de Waalse wegen te helpen beschermen.

De reddingsstrook: een doorgang voor het leven
De reddingsstrook: een doorgang voor het leven, dat is de boodschap die deze campagne
van het Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid (AWSR) tijdens de maand november
ondersteunt.
Deze mededeling wordt vanaf 26 oktober 2020 op de 300 borden langs de weg én op onze
digitale kanalen uitgerold om de Walen bewust te maken van een beter delen van de weg
met de hulpverleningsvoertuigen.
Partners zoals Coyote dragen bij aan deze bewustmaking door de boodschap van het
AWSR door te geven op hun media.
Laten we samen de weg beter delen om het leven van iedereen te beschermen.

Perscontact:
Michael SCHOLZE 0483/764.416 – 081/821.329 - michael.scholze@awsr.be

