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    De herfst nadert, het weer verandert en 
uw rijstijl ook! 

Het rijden in de herfst is niet zonder gevaar. Mistbanken kunnen het zicht beperken. Natte bladeren 
kunnen een gladde onderlaag vormen en verhogen zo het risico op wegslippen. Om de herfst in alle 
veiligheid door te komen, is het noodzakelijk om zijn snelheid aan te passen aan de wegcondities en 
kennis te nemen van de seizoensgebonden risico’s.  

Enkele tips  

Pas uw rijstijl aan aan het herfstweer 
 
Voorzie extra tijd voor uw trajecten. Zeker ’s morgens en ’s avonds. Pas je rijstijl aan, want er is 
een verhoogd risico op slippen en de remafstand is langer op een glad wegdek. Wees extra 
waakzaam, zeker in geval van mist of regen.  

Laagstaande zon 
 
Voorzie steeds een zonnebril in de wagen. In de herfstperiode kunnen zonsopgang en 
zonsondergang zeer fel zijn. De zon kan zodanig stralen dat het moeilijk is om andere 
voertuigen, het wegdek of de rand van de rijbaan te zien.  

Gezien worden  
 
"Zien en gezien worden", deze regel geldt vooral in de herfstmaanden. Het is aangeraden om 
ook overdag de dimlichten te ontsteken om ongevallen te voorkomen, zeker op verbindingen en 
kruispunten. Hou er rekening mee dat daglichten enkel de voorkant van uw voertuig verlichten. 

Vroeger donker 
 
Wanneer het donker wordt is het moeilijk om voetgangers en kinderen te zien.  
Pas uw snelheid aan.  

Een goed zicht, een must 
 
De combinatie van een vuile voorruit en zonlicht kan ervoor zorgen dat  
de bestuurder volledig verblind wordt. Reinig uw voorruit  
regelmatig, zowel binnen als buitenzijde. In de herfstmaanden  
is het uiterst belangrijk dat uw ruitenwissers in goede staat zijn.  
Vuile ruitenwissers kan u gemakkelijk reinigen met een gewone  
allesreiniger of detergent.  
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Rijden in de mist 
 
Wanneer men in de mist rijdt gaan kleine druppeltjes zorgen voor een reflectie van uw 
autolichten waardoor er een “witte muur” ontstaat. Het is aangeraden uw dimlichten te 
gebruiken, gezien de lichtbundel richting wegdek straalt. Verlaag uw snelheid en kijk naar uw 
snelheidsmeter. De mist kan de optische illusie geven dat men trager rijdt, maar in werkelijkheid 
rijdt u veel te snel.  

Vermijd aquaplaning door een aangepaste rijstijl 
 
Bij hevige regen kunnen de groeven van uw banden niet onmiddellijk al het water afvoeren 
waardoor ze op een dunne film van water gaan rijden. De banden glijden dus over een 
wateroppervlak. Dit noemt men aquaplaning. Vooral in de herfst en winter hebben we veel 
ongevallen die te wijten zijn aan aquaplaning.  

Rij veilig met correct opgepompte banden  
 
Wanneer de bandenspanning te laag is, gaan uw banden sneller slijten. Bovendien loopt u meer 
risico’s tijdens het remmen of uitwijken. Slecht opgepompte banden zorgen ook voor minder 
rijcomfort en een hoger verbruik (tot 0,3l/100km). Het is aan te raden regelmatig de 
bandenspanning te controleren (op koude banden!). Dit kan u bijvoorbeeld elke 2 tankbeurten 
doen. De nodige instructies vindt u in de gebruiksinstructies van uw wagen of op een sticker in de 
deuropening, op de binnenzijde van de afsluiting van uw brandstoftank of in uw 
handschoenenkastje.  

Vergeet uw winterbanden niet 
 
U kan best uw winterbanden zo snel mogelijk plaatsen zodat u niet  
verrast kan worden bij een vroege winterprik.  
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1. Maak je ruiten vrij van damp of ijs. Aangedampte of bevroren ruiten zijn niet alleen 

gevaarlijk, maar kunnen je bovendien een boete opleveren. 

2. Zien en gezien worden!! De dagen worden korter, en rijden in het donker vereist extra 

inspanning. Als zwakke weggebruiker zorg je best voor retro reflectieve kledij (wie niet 

gezien wil worden, is gezien). 

3. Bij regenweer vergroot je remafstand. Pas dus je snelheid en volgafstand (3 à 4 

seconden) aan. 

4. Indien je zou wegslippen door bladeren of regen, dien je altijd je focus te houden op       

de plaats waar je naartoe wil rijden (en niet naar de hindernis). 

5. Opgepast voor laagstaande zon, zeker in combinatie met regen! De reflectie van de zon in 

het wegdek kan je volledig en zeer onverwacht verblinden. Hou je ramen proper. 

6. Vergeet je winterbandenwissel niet! 

    Rijden in de herfst: 
 
6 tips om ongevallen te voorkomen 



 

 

    Rijden in de herfst: 
 
QUIZ 

1 Bij regenweer hou je best voldoende  
afstand. Een goede en veilige afstand in  
regenweer bedraagt: 

50 meter. 3 à 4 seconden. 

2 Ik kan een boete krijgen voor het rijden  
met aangedampte ruiten. 

Waar: deze kan variëren  
tussen 55 en 1375€. 

Niet waar, dit is enkel het  
geval voor aangevroren  
ruiten. 

3 Rijden op besneeuwde/gladde wegen doe  
je best door 

Snel op te schakelen,  
voldoende afstand te  
houden, je snelheid te  
beperken en zoveel  
mogelijk af te remmen  
op de motor. 

Hoge toerentallen,  
voldoende afstand te  
houden, je snelheid te 
beperken en zo veel  
mogelijk af te remmen  
op de motor. 

4 Ik begin te slippen:  Ik rem zoveel mogelijk  
af op de motor, maak  
geen bruuske stuur- 
bewegingen en kijk waar  
ik naartoe wil gaan. 

Ik rem zoveel mogelijk  
af op de motor, maak  
geen bruuske stuur- 
bewegingen en kijk rond  
me of er geen hinder- 
nissen zijn om te  
ontwijken. 

5 De minimale profieldiepte van mijn  
winterband bedraagt:  

1,6 mm. 4 mm. 

A B 

Antwoorden: 1B, 2A, 3A, 4A, 5B 


