
Het ROV komt naar u toe! 
Een impressieverslag van dé verkeersveiligheidsbijeenkomst 
voor de regio’s Goeree Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne 
Putten op 18 november 2015 
 
 

 

Noem het een experiment of een pilot... Het ROV Zuid-Holland zag de laatste jaren de 

opkomst voor de informatiebijeenkomsten aanzienlijk teruglopen. Bij het ROV-ZH bestaat 

het vermoeden dat deelnemers anno 2015 meer geïnteresseerd zijn in regionale dan 

provinciebrede thema’s. Tijd dus voor een nieuwe frisse aanpak! Onder te titel ‘Het ROV 

komt naar u toe’ werd op 18 november 2015 een bijeenkomst in geheel nieuwe stijl 

gehouden; met aansprekende onderwerpen uit de regio. Een impressieverslag... 

 

Ruim vijftig deelnemers meldden zich op woensdagmiddag 18 november bij de ontvangstbalie van 

het ROV-ZH, die voor deze gelegenheid was opgesteld in de hal van Restaurant Grevelingen in 

Bruinisse. Formeel gezien vond de bijeenkomst daarmee net in de provincie Zeeland plaats, met 

Goeree Overflakkee op steenworp afstand. Een schitterende locatie op de Grevelingendam met 

mogelijkheden voor activiteiten binnen én buiten. Daarover later meer... 

 
 

 
 

 

Ambassadeurs 

 

Marnix Trouwborst, wethouder van de gemeente Goeree Overflakkee en tevens ambassadeur 

verkeersveiligheid voor die regio, trad op als dagvoorzitter. Hij opende de bijeenkomst met een 

hartelijk welkom aan alle deelnemers. Het werkveld was breed vertegenwoordigd: 

belangenorganisaties, politiemedewerkers, personen uit het onderwijs en uit de landbouwsector, 



verkeersouders, ambtenaren en bestuurders (van zowel betrokken gemeenten als het waterschap 

en de provincie). In het bijzonder stelde Marnix Trouwborst de aanwezige collega ambassadeurs 

voor: Hans van Lith, wethouder in Hellevoetsluis en ambassadeur voor (onder meer) Voorne-

Putten, en Piet van Leenen, wethouder in Oud-Beijerland en ambassadeur voor de Hoeksche 

Waard.  

 

In de inleiding besteedde de dagvoorzitter aandacht aan de activiteiten die Goeree Overflakkee 

uitvoert op het gebied van eilandmarketing. Met als kers op de taart het NK Wielrennen, dat van 18 

t/m 25 juni 2016 op Goeree Overflakkee wordt georganiseerd; niet alleen een geweldig evenement 

maar ook een uitstekende aanleiding om verkeersveiligheid op de kaart te zetten en fietsen te 

promoten. 
 

 
 

 

“Hoe maakt ú van de nul een punt?” 

 

Marnix Trouwborst benadrukte het centrale thema van de bijeenkomst: “Hoe maakt ú van de nul 

een punt?”. De deelnemers werden geprikkeld om na te denken hoe ze zich in willen zetten voor de 

verkeersveiligheid in hun regio. De persoonlijke verkeersveiligheidsambities werden gaandeweg 

genoteerd op stickers en verzamelend op een groot spandoek. 

 

Daarna was het tijd voor het interactieve deel van de bijeenkomst. De deelnemers konden, in 

wisselende groepssamenstelling, beurtelings aan de slag aan drie thematafels. 



Verkeersveiligheid bij werk in uitvoering 
 

 
 

 

De sessie aan de tafel ‘infrastructuur en handhaving’ werd geleid door Hans van Hofwegen, 

eigenaar van MOT opleidingen en trainingen. De centrale vraag van de sessie was: "Wie is 

verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid bij werk in uitvoering?”. Hans maakte veel gebruik van 

voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die aanleiding gaven voor levendige discussies. In de sessie 

kwam onder meer naar voren dat de wegbeheerder – uit onzekerheid en/of door onvoldoende 

kennis – de verantwoordelijkheid vaak afschuift naar de aannemer. Hierdoor verliest de 

wegbeheerder de regie en ontstaan regelmatig verkeersonveilige situaties. De boodschap was dan 

ook duidelijk: we moeten af van de afschuifcultuur en iedereen moet zelf verantwoordelijkheid 

nemen. De deelnemers werden dan ook uitgedaagd om na te denken wat zij zelf kunnen doen en 

om oplossingen buiten de gebaande paden te zoeken. 

 

 

Jongeren en leren in het verkeer 
 

 

 

Henno Oldenbeuving leidde de sessie aan de tafel ‘verkeerseducatie’. Hij is zelfstandig 

onderwijsdeskundige en houdt zich in zijn werk onder meer bezig met keuzes die jongeren maken, 

hoe ze gemotiveerd blijven, wat je mag verwachten van het puberbrein (en wat niet). In zijn sessie 



legt hij de relatie tussen jongeren, leren en verkeer. De deelnemers ontvingen veel eyeopeners, 

werden geconfronteerd met hun eigen (voor)oordelen en dachten na over vragen als: “ Wat zei je 

de eerste keer dat je je autosleutels meegaf aan je kind (of wat denk je dat je gaat zeggen)”. Uit de 

sessie werd vooral duidelijk dat, als je de verkeersveiligheid voor jongeren wilt verbeteren, je eerst 

hun (be)leefwereld moet begrijpen. Alleen dan wordt de oplossing “van de kinderen”. 
 
 
 
Landbouwverkeer: tijd voor een visie en keuzes 
 

 
 

Voor de sessie ‘bedrijfsleven’ was een gezellige boerentafel gedekt. Koos Louwerse van Ligtermoet 

en Partners ging in op de verschillende belangen bij landbouw- en loonwerkverkeer. Er zijn rondom 

dit thema vele uitgesproken meningen; enerzijds “Landbouwvoertuigen horen niet binnen de 

bebouwde kom” en “Ze houden het verkeer op”; anderzijds: “Het hoort bij de streek”, “Ze 

vertegenwoordigen een groot economisch belang” en “Er is behoefte aan doorgaande routes voor 

loonwerkverkeer”. Koos stelde in zijn sessie de visie en de keuzes rondom landbouwverkeer op 

scherp. Op een kaart van de regio werd routes geschetst en, mede door de praktijkervaring van 

Cumela-ondernemers Hans Vogelaar en Dick Klok, werden knelpunten en oplossingen besproken. 

De centrale boodschap was: "Er zijn kaarten met autowegen, kaarten met fietspaden, maar nog 

geen kaarten met landbouwwegen. Als deze in kaart worden gebracht, kan men knelpunten in een 

vroegtijdig stadium signaleren en aanpakken”. Hiermee kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat 

landbouwverkeer over te smalle wegen rijdt. 
 
 



 
 

Na twee tafelrondes gingen de deelnemers naar buiten voor een indrukwekkende demonstratie van 

‘het landbouwvoertuig van de toekomst (daar staat u sneller bij stil dan u denkt!)’. Er stond een 

trekker met landbouwkipper opgesteld. Een New Holland van Mechanisatiecentrum Flakkee, met 

daarachter een landbouwkipper Super 2000 van Beco. Nico Willemsen van Cumela vertelde de 

deelnemers over de laatste ontwikkeling op het gebied van verkeerswetgeving en de voorzieningen 

waarmee de combinatie was uitgerust. Zo had de trekker een bumperschuif waarmee wordt 

voorkomen dat men bij een aanrijding onder de combinatie terecht komt. Ook de kipper was 

voorzien van onderrijbeveiliging aan zijkant en achterzijde. De combinatie was geheel luchtgeremd. 

Toen New Holland chauffeur Jan van der Leck van de remkracht van de combinatie demonstreerde 

waren de deelnemers behoorlijk onder de indruk. De combinatie stond bij een snelheid van 34,8 

km/h in 2,2 seconden stil en legde daarbij maar 11,3 meter af. Hiermee werd duidelijk dat dergelijke 

landbouwvoertuigcombinaties zich moeiteloos kunnen meten met vrachtverkeer. 

 

 

 
 

 

 



Diner en afsluiting 

 

Na de laatste tafelsessie stond er voor de deelnemers een heerlijk dinerbuffet klaar. Tijdens het 

diner blikte ‘cartoonnotulist’ Gideon Borman met de deelnemers op humoristische en treffende wijze 

terug op de dag. 
 

 

 

Al met al kijkt ROV-ZH terug op een zeer geslaagde bijeenkomst! Ook de deelnemers reageerden 

na afloop erg enthousiast. Uit de evaluatie zal moeten blijken of ‘Het ROV komt naar u toe’ in een 

ander deel van de provincie wordt herhaald. Wij houden u op de hoogte! 
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