
[Kopij]  
 
Autoruiten krabben of verblind door de laagstaande zon?  
Met deze slimme tips ga je deze winter veilig en snel de weg op! 
 
Je kent het vast. Je bent nét iets te laat en wilt snel op pad. En net dán zijn je autoruiten 

beslagen of bevroren. Zo kan je niet veilig de weg op. Nu de winter voor de deur staat, is 

goed zicht op de weg niet altijd vanzelfsprekend. Door beslagen of bevroren autoruiten 
dus, maar ook de laagstaande zon en flinke regenbuien maken het zicht soms slecht. Met 

slimme tips van de campagne Samen richting Nul verkeersslachtoffers in Drenthe, ga jij 
ook in de winter met goed zicht de weg op! 

 

Goed zicht achter het stuur is niet alleen veilig, het is zelfs verplicht. Dat begint natuurlijk met een 
schone voorruit tijdens het wegrijden, maar vergeet ook je achter- en zijruiten en je spiegels niet. Het 

kost even wat tijd, maar het rijdt wél zo veilig. De politie mag je bekeuren als je onvoldoende zicht 
hebt naar voren en opzij, dus zorg dat je ruiten en spiegels goed schoon zijn. Op een boete zit 

natuurlijk niemand te wachten. 
 

Bevroren autoruiten 

Bij bevroren autoruiten denk je waarschijnlijk meteen aan krabben. Maar wist je dat er ook sprays zijn 
die je autoruit ontdooien zonder dat je hoeft te krabben? Dat scheelt je bevroren vingertoppen. En tijd 

natuurlijk. Ook kun je een ijsdeken over je voorruit spannen om een bevroren voorruit te voorkomen. 
Gooi nooit heet water over je autoruiten. Door het temperatuurverschil kan je ruit barsten. 

 

Beslagen autoruiten 
Condens op de ruiten verdwijnt het snelst door je airconditioning aan te doen. Heb je die niet? Dan 

helpt het om je verwarming zo hoog mogelijk te zetten en de blazers op je voorruit te richten. 
Natuurlijk kun je je ruiten ook droog wrijven met een doek of zeem. En heb je vaak last van beslagen 

ruiten, dan kan een auto-ontvochtiger je helpen om het probleem te voorkomen.  
 

Laagstaande zon 

Wist je dat met laagstaande zon er veel meer ongelukken gebeuren? Leg daarom standaard een 
zonnebril in de auto, voor het geval dat. Zorg er ook voor dat je ruiten schoon zijn. Viezigheid en 

condens op het raam blokkeert namelijk het zicht, juist met laagstaande zon.  
 

Stortbuien 

Flinke regenbuien kunnen ook zorgen voor slecht zicht op de weg. Kun je de weg (niet meer) goed 
zien? Pauzeer dan even en wacht tot je weer goed zicht hebt. 

 
Wintercampagne 

Het is winter! Mooi, maar in het verkeer dus oppassen geblazen. Daarom deelt het Verkeers- en 
Vervoersberaad Drenthe in december en januari onder het motto ‘Samen richting nul 

verkeersslachtoffers’ handige tips om ook in de winterperiode veilig op pad te kunnen. De 

wintercampagne is de komende tijd te zien en te horen via borden langs de weg, posters, 
radiocommercials, social media, online banners en reclame op tankstations. 

 
 


