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« GENIETEN VAN DE MOOIE MOMENTEN,
DOE HET WAT RUSTIGER AAN»
De terugkeer van het mooie weer geeft ons een aanstekelijk goed humeur en is een
welgekomen verademing in deze eindeloze covidcrisis.
We kunnen weer genieten van een vakantie, een uitstap of gewoon van de langere
zonnedagen, ook in de auto.
Als we wat gas terugnemen op de weg, genieten we meer, lopen we minder risico en
hebben we minder stress. Zo dragen we bij tot een veiliger verkeer voor iedereen.
Te snel rijden kan immers ernstige verkeersongevallen veroorzaken: bijna 1 op de 3
verkeersdoden zijn voornamelijk te wijten aan een te hoge snelheid.
Mensenlevens redden en genieten van het leven zijn in deze tijden belangrijk. Daarom
nodigt het Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid (AWSR) de Waalse burgers uit hun
snelheid te matigen om deze mooie momenten op de weg te koesteren.

De terugkeer van het mooie weer: doe het wat rustiger aan
Met de terugkeer van het mooie weer gaan sommigen er even tussenuit, gewoon om even weg
te zijn, terwijl anderen uitkijken naar de langere dagen om na het werk te gaan sporten.
Om deze covidperiode door te komen proberen we op een andere manier te genieten van de fijne
momenten van het leven. Dat hebben we allemaal nodig.
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We verplaatsen ons met de auto om (opnieuw) een activiteit te doen, of voor een uitstap, en als
we onze snelheid aanpassen, rekken we die mooie momenten...en beperken we het risico.

Snelheid: de grootste killer in het verkeer

In 2020 hadden 70 levens kunnen worden gered op de Waalse wegen 1 en vielen er meer
dan 1.000 ongevallen met lichamelijk letsel, die allemaal rechtstreeks te wijten zijn aan
snelheid. En dit ondanks een verkeersdaling van 22% vorig jaar.
Het is geen geheim dat snelheid een bepalende en risicoverhogende factor is voor ongevallen.
Bij onaangepaste snelheid valt er meer te verliezen dan te winnen. Niet alleen de chauffeur,
maar ook passagiers en andere weggebruikers worden in gevaar gebracht. Bijna 1 op de 3
dodelijke ongevallen is voornamelijk te wijten aan snelheid, en bij 10 tot 15% van alle
verkeersongevallen is te snel rijden de hoofdoorzaak.
Hoe sneller je rijdt, hoe langer je remafstand bij gevaar, hoe groter de gevolgen van een botsing.
Niemand wil een verkeersdode op zijn geweten hebben, maar een voetganger die met 60 km/u
door een voertuig wordt aangereden, heeft slechts 20% kans om te overleven, terwijl de
overlevingskans naar 50% stijgt als je 10 km/u minder snel rijdt, d.i. 50 km/u. Je snelheid
aanpassen aan de verkeersborden en de omgeving maakt dus echt het verschil!
Je wint immers niet veel tijd door hard te rijden. Voor een verplaatsing van 100 km op de
autosnelweg, tussen Luik en Brussel bijvoorbeeld, aan 130 km/u in plaats van 120, bedraagt de
tijdwinst minder dan 1 minuut, minder dan de wachttijd aan een rood licht. Dat loont de moeite
niet!

1 Waalse burger op 6 wil er voor gaan: het moment is nu
17 % van de Waalse burgers zegt bereid te zijn hun snelheid op de weg te matigen om de
verkeersveiligheid te verbeteren 2.
Het is tijd voor actie, iedereen heeft er baat bij: als een chauffeur zijn snelheid matigt,
beschermt hij niet alleen zichzelf maar ook andere weggebruikers, hij draagt bij tot de
doorstroming van het verkeer, zijn rijstijl is aangenamer omdat hij minder stress heeft en hij
verbruikt en vervuilt minder.
Het is nu het moment, met de terugkeer van het mooie weer en de vakantiedagen in het
vooruitzicht, om resoluut zijn snelheid aan te passen voor de veiligheid van iedereen, om volop
van elk rijmoment te genieten.
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Voorlopige ongevallencijfers 2020
Volgens de burgerbevraging uitgevoerd door het AWSR in september 2020
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« Genieten van de mooie momenten. Doe het wat rustiger aan », dat is de boodschap die het
AWSR (Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid) tijdens de maand april wil uitdragen naar de
gebruikers van het Waalse wegennet, voor een veiliger rijgedrag, met mooie momenten achter
het stuur, alleen of in goed gezelschap.
De postercampagne op de autosnelwegen en gewestwegen wordt ondersteund door een digitale
campagne die focust op de beleving van deze « mooie momenten » in de auto.
Deze bewustmakingscampagne wordt mede georganiseerd door onze partner Coyote die de
AWSR-boodschap via zijn mediakanalen overbrengt.

Samen werken aan een veiliger verkeer voor alle weggebruikers
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