HERNE – De leerlingen van De Bloesem ontdekken de geheimen van ‘de dode hoek’
Om hun te wijzen op de gevaren van ‘de dode hoek’ bij vrachtwagens mochten de leerlingen van de vrije
basisschool De Bloesem zelf in een stuurcabine van een dergelijk zwaar en log voertuig plaatsnemen. Zo kregen
zij de gelegenheid om zelf de gevaren te ontdekken en in te schatten die gepaard gaan met het besturen van
zo’n vrachtwagen vooral naar de zwakke weggebruikers toe, waaronder uiteraard ook en vooral de
schoolgaande jeugd.
Tamelijk veel schoolkinderen bij de slachtoffers
Vrachtwagens zijn wel uitgerust met heel wat achteruitkijkspiegels en dikwijls zelfs met camera’s, maar toch
kunnen hun chauffeurs niet altijd alles zien. Jaarlijks gebeuren er dan ook tientallen ongevallen tussen
vrachtwagens, voetgangers en fietsers. De chauffeurs merken de voetgangers en de fietsers niet altijd goed op
omdat hun vrachtwagen zo groot en hoog is. Bij de slachtoffers zijn er jammer genoeg doorgaans ook tamelijk
veel schoolkinderen.
De bijzondere verkeersles met ‘de dode hoek’ als inzet kwam tot stand door de samenwerking van enerzijds de
schooldirectie, het oudercomité, de leerkrachten en de leerlingen en anderzijds de Hernse transporteur MWAutomotive die voor de gelegenheid zijn trekker met aanhangwagen ter beschikking stelde. Het gevaarte was
opgesteld op het kaatsplein aan het gemeentehuis.
De bedoeling was dan ook om de leerlingen met eigen ogen te laten zien wat ‘de dode hoek’ juist inhoudt en
hoe gevaarlijk die wel is. Hiervoor werd het nodige didactische materiaal gebruikt met onder meer een rood zeil
dat ‘de dode hoek’-zones rond de vrachtwagen visueel waarneembaar maakte.
Zowel de leerkrachten als de ouders vonden het gebeuren een lovenswaardig initiatief en beslist vatbaar voor
herhaling. Iedereen was de vrachtwagenchauffeurs Kurt (Walckiers) en Natacha (Van Ginderdeuren) dan ook
bijzonder dankbaar zowel voor het terbeschikkingstelling van hun vrachtwagen als voor hun deskundige en
duidelijke uitleg.

