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LATEN WE SAMEN DE WEG BETER DELEN
VOOR DE VEILIGHEID VAN ALLE
WEGGEBRUIKERS
Sinds het begin van de coronapandemie is de mobiliteit veranderd: het verkeer is minder
druk en de wegen worden steeds meer ingenomen door tweewielers en voetgangers.
Deze nieuwe samenlevingsvorm is niet altijd voor de hand liggend en vereist een
verhoogde waakzaamheid van alle weggebruikers om ervoor te zorgen dat we allemaal
veilig op onze bestemming geraken.
Dat is precies waar de AWSR ons nu aan wil herinneren, nu de feestdagen voor de deur
staan en het vooruitzicht van mooier weer ons zin geeft om erop uit te trekken.

Sinds 2020 is er sprake van een diversificatie van de weggebruikers
De coronapandemie heeft geleid tot nieuwe mobiliteitsgewoonten bij de Waalse burgers. Het
bewijs hiervan zijn de uitverkochte fietsen en de stijging van de verkoop van motorfietsen. Nooit
eerder waren er zoveel motorrijders, fietsers en voetgangers op de weg: het aantal kilometers dat
per fiets of te voet wordt afgelegd, is in 2020 met 40% 1 gestegen.
Het delen van de weg tussen de verschillende soorten gebruikers is echter niet altijd gemakkelijk
en heeft ernstige gevolgen: Twee van de drie ongevallen met lichamelijk letsel in Wallonië waren
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Volgens de 4e Mobiliteitsbarometer van Vias in het najaar van 2020.
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ongevallen waarbij meerdere weggebruikers met elkaar in botsing kwamen, en zij
vertegenwoordigen één op de twee dodelijke ongevallen 2.
Er staat dus veel op het spel en we moeten het aanpakken en iedereen ervan bewust maken.

Openstaan voor de realiteit van de ander, en eenvoudige gebaren
Stress, verbazing, uitschelden, toeteren, de voorrang negeren, dreigend dichtbij rijden, enz.
Allemaal elementen die illustreren dat het ingewikkeld kan zijn om zich met meerdere mensen op
de weg te begeven en de weg te moeten delen.
Pierre Lannoy, socioloog aan de Université Libre de Bruxelles, legt uit waarom:
Zich op de weg verplaatsen vereist niet alleen kennis van de verkeersregels, maar ook een
zekere mate van sociale vaardigheid. Want in het verkeer word je voortdurend
geconfronteerd met andere weggebruikers met wie je de weg moet « delen ». Elke gebruiker
interpreteert de situatie op basis van stereotypen zoals « alle automobilisten zijn
snelheidsduivels », « fietsers nemen alle ruimte in », « motorrijders zijn cowboys » of «
voetgangers zijn altijd verstrooid ». In feite getuigen deze stereotypen van een gebrek aan
kennis of minachting voor andere vervoermiddelen, waardoor de ontmoeting met de ander een
confrontatie wordt en soms tot een ongeluk leidt. Veiliger rijden vereist echter niet alleen
oplettendheid, maar ook openheid: diversiteit maakt deel uit van het wegverkeer en zal
alleen maar toenemen! Op de weg is aanpassing een grote deugd.

Naast kennis van de verkeersregels en van de praktische realiteit van andere soorten
weggebruikers, is openheid voor de ander van cruciaal belang voor het delen van de weg, voor
de veiligheid van alle weggebruikers.
Deze openheid tegenover de ander kan zich heel eenvoudig uiten in kleine gebaren die een grote
invloed hebben op de veiligheid en de vriendschappelijke omgang tussen weggebruikers.
Hier zijn een paar tips: Rijd met een aangepaste snelheid, houd een veilige afstand, geef duidelijk
aan wat u van plan bent, vooral bij het inhalen, geef voorrang, pas het ritsen toe, zorg dat u niet
wordt afgeleid door uw mobiele telefoon, kijk achter u voordat u het portier opent, respecteer de
verkeersregels, wees geduldig met andere weggebruikers, bedank als voetganger de bestuurder
die voor je remt, enz.
Iedereen is het erover eens: 82% van de Waalse automobilisten meent dat er minder
verkeersdoden zouden vallen als alle weggebruikers beleefder en respectvoller voor elkaar
zouden zijn 3.
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Volgens een studie van het AWSR en Statbel, die loopt van 2015 tot 2019.
Volgens een beleefdheidsonderzoek dat AWSR in februari 2017 heeft uitgevoerd.
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Laten we samen de weg beter delen
« Laten we samen de weg beter delen », dat is de boodschap die het AWSR (Waals Agentschap
voor de Verkeersveiligheid) vanaf 10 mei naar alle gebruikers van het Waalse wegennet uitdraagt
om hen bewust te maken van de noodzaak om rustiger te rijden en meer aandacht te besteden
aan de andere weggebruikers.
De boodschappen van het AWSR zullen digitaal worden gericht tot de voetgangers en fietsers,
achterop de TEC-bussen en tot de motorrijders en automobilisten via de radio om elke
weggebruiker bewust te maken van zijn rol in het beter delen van de weg.
De lokale politie in Wallonië draagt haar steentje bij aan de bewustmaking door op haar voertuigen
te wijzen op de noodzaak voor motorrijders en automobilisten om de weg beter te delen.

Laten we samen de weg beter delen voor de veiligheid van alle weggebruikers.
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