Zichtbaar beter

Duisternis en regenval blijven
verkeersslachtoffers maken.

Wat kunt u daar
tegen doen?
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Goed zicht bepalend
voor verkeersveiligheid

Ongevalrisico per etmaal

Relatief risico voertuigbotsing
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Europees onderzoek heeft becijferd dat één op de drie verkeersongevallen te wijten is aan de
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combinatie van regenachtig weer en duisternis. Niet zo gek, want bij beide factoren wordt het zicht

5

slechter. In combinatie versterken ze elkaar, met alle gevolgen van dien. Aangezien het zicht voor

4

bijna 90% bepalend is voor het opnemen van informatie, ligt daar een belangrijke schakel tot het
verminderen van verkeersslachtoffers.
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Duisternis en regenval zijn vanzelfsprekend niet te voorkomen, dus ligt de oplossing bij het beter
1

zichtbaar maken van de weg en de weggebruikers. Verkeersborden geven essentiële informatie.
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Wegmarkeringen helpen verkeersdeelnemers zich te oriënteren op de weg. Met name in het

Tijd

donker en bij nat weer dragen beide bij aan een betere verkeersveiligheid. Hetzelfde geldt voor een
goede zichtbaarheid van weggebruikers.

Veilig op weg op veilige wegen

Duisternis en regenval
eisen veel slachtoffers

3M biedt een complete range aan producten die u helpt de wegen tot een veiligere plaats te
maken. Zo hebben wij Diamond Grade™ retroreflecterende folies voor verkeers- en

De Nederlandse wegen behoren tot de veiligste ter wereld. Toch overlijden er dagelijks nog twee

waarschuwingsborden die vanaf grotere afstand én onder alle weersomstandigheden goed

mensen door een verkeersongeval en moeten jaarlijks 290.000 verkeersslachtoffers medisch

zichtbaar zijn. Zowel overdag als ‘s nachts en onder verschillende hoeken.

behandeld worden. Enorme aantallen die behalve met veel verdriet ook gepaard gaan met hoge
maatschappelijke kosten.

Daarnaast bieden wij Stamark™ wegmarkeringstapes voor zowel permanente als tijdelijke
toepassingen. Deze zijn zo ontworpen dat ze onder alle weersomstandigheden, zowel ‘s nachts

Belangrijke oorzaken bij verkeersongelukken zijn duisternis en regenval. Onderstaande grafiek

als overdag, goed zichtbaar zijn voor weggebruikers.

geeft aan dat het risico van een ongeval in het (schemer)donker vele malen groter is dan overdag.
Uit een rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid uit 2009 blijkt

Voor bijvoorbeeld vrachtwagens, ambulances en voertuigen voor wegwerkzaamheden hebben

dat ‘het ongevalrisico tijdens regen met ongeveer een factor twee toeneemt.’ In datzelfde rapport

we reflecterende folies en films in ons assortiment die bijdragen aan een substantiële

wordt nog een specifiek onderzoek over de Nederlandse snelwegen aangehaald waarin de

verbetering van de zichtbaarheid bij slecht weer en duisternis. Bovendien voldoet u met 3M

conclusie wordt getrokken ‘dat het aantal ongevallen bij regenval tussen de 35 en 182% stijgt’.

3M Stamark™ A380 ESD markering versus normale thermoplast

contourmarkeringen aan alle wettelijke eisen.

