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Werken met

Verkeersveiligheid
Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie
de hoogste prioriteit; het vormt de basis van onze
“license to operate”. Voor onze medewerkers, aannemers en omgeving hanteren wij de strengste
veiligheids-, gezondheids- en milieunormen. Het
veiligheidsbeleid van Gasunie kenmerkt zich dan ook
door een proactieve benadering ter voorkoming van
ongevallen, incidenten en gevaarlijke situaties.

Verkeersveiligheid
Voor velen is het rijden naar, tijdens en van het werk
een dagelijkse routine. Het verkeer op de weg eist
jaarlijks (te) veel slachtoffers. Veel ongelukken hadden voorkomen kunnen worden met een andere,
aangepaste rijstijl. Ook kan daarmee het milieu
worden ontzien. Daarnaast zijn er risico’s wanneer
er bij nieuwbouw of onderhoud langs de weg moet
worden gewerkt. Deze risico’s moeten ook zoveel
mogelijk worden voorkomen.

Blijf altijd alert tijdens het werk. Bij twijfel: altijd
vragen of leg desnoods het werk stil.
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Verkeersongevallen - 98% door menselijk falen
	Oorzaken algemeen:

-	automatisme, routine, “ervaring”
-	niet (meer) onderkennen van risico’s
-	niet tijdig opmerken van gevaren
-	onjuist inschatten van onveilige situaties
-	onvoldoende voertuigbeheersing om noodsituaties te voorkomen
 Oorzaken verkeersincidenten bij Gasunie

-	onvoldoende afstand bij kop-staart botsing
-	slecht zicht
-	verblinding laagstaande zon
-	aquaplaning
-	onoplettendheid bij achteruitrijden
Voorwaarden voor veilig rijden
 Houd je aan de verkeersregels, ook op installaties
	Begin uitgerust aan een rit en stop bij vermoeidheid
 Zorg dat de lading geen gevaar oplevert
 Houd altijd de volledige aandacht bij de rijtaak
	Bel nooit als bestuurder in de auto tijdens het

rijden, tenzij in het geval van een (dreigende)
calamiteit
	Pas je rijgedrag aan op veranderende omstandig-

heden (mist, laagstaande zon, temperatuur)
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Aandachtspunten kop-staartbotsing
	Afstand houden tijdens het rijden en bij stilstand

(bv. bij het stoplicht)
 Gebruik alle spiegels
 Zorg voor een juiste afstelling nek/hoofdsteun
	Druk hoofd, nek en rug met kracht tegen stoel-

leuning en hoofdsteun als een achteroprijdende
auto nadert

Aandachtspunten laagstaande zon
	Zonnekleppen
	Schone ruiten (buiten- en binnenzijde)
	Zonnebril binnen handbereik
	Extra afstand bij laagstaande zon vanwege onver-

wachte remacties:
-	minimaal de helft van de snelheid in meters
(dus 50 meter afstand bij 100 km/h)
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Aandachtspunten aquaplaning

Aandachtspunten achteruitrijden
 Operationeel parkeren daar waar

voorgeschreven
 Algemeen: niet achteruitrijden zonder

begeleiding als er ook maar enige
twijfel bestaat
 Zwaar rollend materieel: achteruitsignalering of

begeleiding
Aandachtspunten natte/koude periode
	Minder grip van de banden door afnemende

temperatuur
	Remafstand aanpassen op nat wegdek
	Bij een ZOAB wegdek geen watermist meer maar

anticipeer op verandering van wegdek
	Let op aquaplaning bij zware regenval
	Winterbanden geven meer grip bij temperaturen

lager dan 7 graden Celsius
	Werking van de veiligheidsgordel is minder bij

het dragen van dikke kleding
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Werken langs de weg
Risico’s bij werken langs de weg
	Aangereden worden
	Agressie/geweld
	Slechte weersomstandigheden

Te nemen maatregelen bij werken langs de weg
	Draag het oranje verkeersvest
	Let altijd goed op het verkeer
	Zorg voor de juiste afzetting
	Stel voertuig veilig op
	Overleg met wegbeheerder over verkeersmaat-

regelen (bij werkzaamheden langer dan 1 uur)

Wees duidelijk zichtbaar bij avond en nacht
Kortom: zorg voor een veilige werkplek
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Het nieuwe rijden
Het nieuwe rijden
 Uitrollen in de versnelling
 Veilig aanrijden van bochten en rotondes
 Anticiperen en afstand houden
 Bandenspanning regelmatig controleren
 Energieverbruik bij open ramen en airco
 Cruise control zoveel mogelijk gebruiken
 Anticiperend aanrijden bij rotondes

Waarom het nieuwe rijden, wat levert het op
 Lekker ontspannen achter het stuur
 Daardoor extra veilig rijden
 Flink besparen op de brandstofkosten
 Bijdrage aan een beter milieu
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