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Vakbekwaam hei d essentieel

Chauffeur meestal oo rzaak
kantelende vrachtwagen

Officiële statistieken staven het oordeel van

Van Amerongen: menselijk falen is de voor-
naamste oorzaak dat een voertuig kantelt.
Frits van Amerongen meent dat de bestuur-
der veel kan doen om zo'n ongeluk te
voorkomen. "Je moet weten wat het weg-
gedrag van je combinatie is en er rekening
mee houden oÍ deze leeg of geladen is",
somt hij op. ZelÍdiscipline is eveneens

belangrijk. "lk zie vaak genoeg dat een

vrachtwagen zo snel door een bocht gaat,

dat een van de achterwielen bijna Ios

komt", geeft de Barnevelder een voorbeeld.

Voertuig niet onderschatten

Van Amerongen waarschuwt chauffeurs
hun wagen niet te onderschatten. "Een

beladen vrachtwagens weegt tussen de 40
en 50 ton; een enorme massa. Als je dat
niet onderkent, gaat de wagen met jou

rijden in plaats van andersom", vertelt hij.

Van Amerongen weet dat een aantal van

zijn collega's de maximaal mogelijke snel-

heid van hun voertuig aanhoudt en daarbij

de cruise-control gebruikt. "Maar als je dan

in de gaten krijgt dat je een bocht te snel

ingaat, is het meestal al te laat", waar-
schuwt hij.

Vermoeidheid speelt een rol

Ook vermoeidheid kan een rol spelen.
"Wanneer je niet helemaal fris bent, gaat
automatisch je voet
van het gaspedaal",
weet hij. "Maar als je

in zo'n situatie met
cruise-control rijdt,
word je meestal pas

wakker als je in de

berm ligt."

Rijvaardigheidstrai n i ngen:

slimme investering

Transportondernemers

die gevaarlijke stoffen
vervoeren, laten hun

chauffeurs regelmatig

Minder doden door

vrachtauto's

Vrachtwagens zijn de laatste jaren relatief
minder vaak betrokken bij verkeersonge-
lul<l<en waarbij doden zijn te betreuren.

Sinds 1990 is dit aandeel met 40 procent
afgenomen. Dit blijkt uit cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek.

Met name in 1998 is het aantal dodelijke
ongevallen sterk gedaald.

De afname is onder meer te danken aan

de verplichte invoering van snelheids-

begrenzers (sinds '199'1 ), zijafscherming
(sinds 1995) en ABS-remsystemen (sinds

1996) bij nieuwe vrachtwagens.
Daarnaast helpen extra spiegels en signale-

ring bij het achteruitrijden om ongelukken
te voorkomen. Ook spelen organisatori-
sche maatregelen, zoals ladingzel<ering,

opleidingen en registratie van bedrijfs-
ongevallen een belangrijl<e rol.

Ten slotte hebben aanpassingen van de

wegen - minirotondes, woonerven, doel-
groepstroken voor vrachtauto's - , teza-
men met strengere snelheidscontroles

effect gehad. De verwachting is dat de

dodehoekspiegel het aantal verkeersslacht-

offers nog verder zal terugdringen.

een rijvaardigheidstraining volgen. Per

saldo is dit een slimme investering: de

scholingskosten wegen bij lange na niet
op tegen die van een gekantelde wagen
Van Amerongen heeÍt al twee keer zo'n
cursus gevolgd. Hij weet nu uit ervaring

dat een snelheidsver-

schil van slechts een

kilometer per uur het
verschil kan uitmaken
tussen kantelen en

overeind blijven.
"Daarom ga ik niet
harder dan 40 kilo-
meter per uur door
een bocht. lk laat me

niet gek maken, of
er nu twee of vier
toeterende en knip-
perende collega's

achter me rijden."

"Er kan nog zo veel onderzoek
worden gedaan naar kantelende

vrachtwagens en bussen, maar

de hooÍdoorzaak van dit soort
ongevallen ligt voor 95 procent

bij de chauffeur."
Dit harde oordeel wordt geveld

door Frits van Amerongen uit
Barneveld, die dagelijks op pad

is met vele duizenden liters
LPG-gas. Volgens Van Ameron-

gen is vakbekwaamheid van

de chauffeur essentieel om

kantelen te voorkomen. "ledere

beroepschauffeu r moet beseffen

waar hij of zij mee bezig is."
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Een technische vooniening die de chauffeur

waarschuwt dat zijn voertuig de kritische grens

van het kantelen nadert, bestaat nog niet. Dit

komt mede, omdat menseli.ik falen de hoofd-

oonaak van het kantelen is.

Oonaken kantelen (in percentages)
. verkeerd nemen van een bocht (40)

. te hoge snelheid ('12)

. onvoldoende afstand houden (12)

r uitwijken voor andere weggebruikers (10)

. chauffeur is afgehid (10)

' voertuig komt in de berm terecht (5)

. overige oorzaken (1 1)

(Bron: CW/CBR)
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