
 

(67) Autoloze zondag 

Door een uitspraak van de Raad van State liggen veel woningbouw- 

projecten stil. Daar mag pas weer worden gebouwd, als er minder 

stikstof uitstoot in Nederland daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Een 

ambtelijke denktank heeft op verzoek van het kabinet een lijst opgesteld 

met maatregelen, die op korte termijn de stikstof uitstoot verkleind. 

Laaghangend fruit is o.a. snelheidsbeperking. Van 130 naar 100 km/u 

op snelwegen. De jongeren van D66 willen zelfs naar 90 km/u. Ik heb 

er geen moeite mee. Met onze duurzame VW Joker rijd ik nu al niet 

harder. Ook de invoering van een autoloze zondag staat op de lijst. Dit 

is niks nieuws onder de zon. 45 jaar geleden werd hier ook voor gekozen 

vanwege de oliecrisis. In de periode van 4 november 1973 t/m 6 januari 

1974 waren er 10 autoloze zondagen. Vanaf zondagmorgen 3 uur tot 

maandagmorgen 3 uur stonden alle auto’s stil. Slechts met een speciale 

ontheffing mocht men rijden. Ik werkte op dat moment als rijks-

politieman in de gemeenten Smilde en Beilen. Verschillende zondagen 

had ik toezicht op het verbod. Het was niet zo, dat er in het geheel geen 

verkeer op de weg was. Als je toch moest rijden, dan moest je een 

ontheffing kunnen tonen. Wij reden dan rond in onze surveillanceauto 

en elke automobilist, die wij zagen werd aan de kant gezet en 

gecontroleerd. Dit was nog niet eens zo eenvoudig. In Smilde hadden wij 

op dat moment een Volkswagen kever. Dit was een wat oudere auto. 

Voor in de auto was nog een reservekraan gemonteerd. De maximum- 

snelheid was hooguit 100 km/u. Ik weet nog, dat wij op een gegeven 

moment een Volkswagen Passat voor ons uit zagen rijden, langs de 

Drentse Hoofdvaart. Wij er vol gas achter aan. Wij kwamen echter geen 

spat dichterbij. Op een gegeven moment minderde de bestuurder 

snelheid en wij konden hem uiteindelijk aan de kant zetten. De 

bestuurder had wel een ontheffing. Toen wij hem vroegen, waarom hij 

zijn snelheid verlaagde sprak hij de legendarische woorden: “Ik vond het 

een beetje sneu voor jullie. Jullie deden zo je best om mij in te halen, 

maar met die auto van jullie was dat nooit gelukt”. 
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