
GSAS-groep met snelle Porsches
Snelwegsurveillanten waken dag en nacht over uw veiligheid

De mannen van de groep surveillance autosnelwegen

(GSAS) van de verkeersdienst van de rijkspolitie uit Drie-

bergen, die ruim twintig jaar bestaat, zijn met hun snelle

witte Porsches zeer vertrouwde verschijningen geworden

op onze snelwegen. Dat is geen wonder, want deze Por-

schegroep waakt dag en nacht over uw verkeersveilig-

heid op ruim 2600 kilometer snelweg, die daartoe

speciaal is aangewezen door de regering.

Voor dit belangrijke werk kan de GSAS-groep beschik-

ken over zo'n zestig Porsches, die met hun tweehoofdige

bemanning per jaar gemiddeld circa 60.000 kilometer af-

leggen. De Porschegroep heeft een jeugdige bezetting:

de gemiddelde leeftijd is er 33 jaar. Na een politie- en

verkeersopleiding en een cursus op de eigen bedrijfs-

school van de verkeersdienst, gaat een nieuw lid van de

GSAS-groep eerst geruime tijd op pad met een mentor,

die hem de fijne kneepjes van zijn nieuwe snelwegtaak

in de praktijk van alledag grondig bijbrengt. Deze inten-

sieve individuele opleiding is zeer belangrijk, daar de

Porschegroep de snelweggebruiker op een geheel eigen

wijze benadert.

Bij die benadering ligt het accent namelijk op de preven-

tie, dus op het voorkomen van overtredingen en de daar-

uit met name op de snelweg dikwijls voortvloeiende

ernstige – en voor betrokkenen navenant nare - ongeluk-

ken. In het kader van die specifieke taakstelling is het

geven van goede voorlichting vaak veel belangrijker dan

het uitdelen van een bekeuring. In de Porsches zijn dan

ook de nodige folders aanwezig, die de belangrijkste ver-

keersovertredingen behandelen. Onder een verkeersop-

voedend praatje, worden deze folders door de mannen

van de GSAS-groep uitgereikt aan overtreders, waarbij

het uitsluitend van de aard en ernst van de overtreding

afhangt of er ook nog proces-verbaal wordt opgemaakt.

Een medewerker van het stafbureau van de algemene

verkeersdienst licht één en ander nader toe: "Het werk

van de snelwegsurveillanten is altijd een kwestie van af-

wegen. Door zo'n praatje met een overtreder kunnen

veelal betere resultaten worden geboekt, dan door het

uitdelen van een bekeuring. Tenslotte gaat het er om de

weggebruiker meer begrip bij te brengen over zijn eigen

weggedrag, waardoor deze er zelf attent op gaat worden

om overtredingen en daaruit soms voortvloeiende onge-

lukken voortaan te voorkomen. Speciaal daarvoor wor-

den dus de reeds genoemde foldertjes, die zijn
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samengesteld door Veilig Verkeer Nederland, uitgege-

ven, maar worden door onze verkeersdienst op verzoek

ook veel lezingen gegeven, terwijl we ook regelmatig

deelnemen aan voorlichtende tentoonstellingen op ver-

keersgebied. "De GSAS-groep van de verkeersdienst

van de rijkspolitie uit Driebergen waakt zoals reeds ge-

zegd dus dag en nacht over uw veiligheid op ruim 2600

kilometer snelweg en gebruikt daarbij zo’n zestig Por-

sches, die voor dit unieke werk zijn gekozen om hun ver-

schillende voor de snelwegsurveillance belangrijke

kwaliteiten.

De GSAS-medewerker: "De Porsches zijn erg snel. Ver-

der zijn ze bedrijfszeker en dus betrouwbaar, wat van

groot belang is voor dit specifieke werk. Ook bieden ze

naar alle kanten een goed uitzicht en worden ze door hun

model en "opmaak" overal en altijd goed gezien door de

weggebruikers. En tenslotte kun je er erg snel mee ach-

teruitrijden. Dat laatste klinkt misschien raar, maar is erg

belangrijk. Een zeer belangrijke taak van de Porsche-

groep is namelijk de filebeveiliging, waarbij het er vooral

om gaat de "staart" van de file - waar de meeste kans op

ongelukken is - te beschermen. Hard achteruitrijden is bij

dit werk een pure noodzaak, om de filevorming aan de

"staart" voor te kunnen blijven, zodat de snelweggebrui-

kers ruim op tijd kunnen worden gewaarschuwd voor zo'n

gevaarlijk obstakel."

Voor alles gaat het de verkeersdienst van de rijkspolitie

te Driebergen dus om een preventieve controle op de

veiligheid van het snelwegverkeer, waarbij de belangrijk-

ste taakopvatting is dat de weggebruiker niet alleen veilig

van huis moet kunnen gaan, maar daar later ook weer

heelhuids moet kunnen arriveren. 

Ondanks alle hierboven reeds geschetste inspanningen

van de mannen van de Porschegroep, komen helaas

nog steeds de nodige ongelukken voor op onze snelwe-

gen, zoals regelmatig duidelijk in de krant te lezen valt.

Zodra er op onze snelwegen een ongeluk is gebeurd,

schakelen de surveillanten de meldkamer van de ver-

keersdienst in.

Dan worden er meteen de nodige speciaal voor dit soort

calamiteiten uitgeruste ongevallenwagens naar de plaats

van het ongeluk gestuurd. Uiteraard wordt dan op de

juiste accurate wijze samengewerkt tussen de mannen

van de Porschegroep en de vele andere gespeciali-

seerde takken van de verkeersdienst van de rijkspolitie

te Driebergen. En ook natuurlijk met andere organisaties

die zich op dit terrein bewegen zoals de Wegenwacht
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van de ANWB. Alle betrokken diensten hebben per mo-

bilofoon contact met elkaar, ofwel direct ofwel via de

meldkamer in Driebergen.

Zoals inmiddels reeds is gebleken, omvat de verkeers-

dienst van de rijkspolitie in Driebergen veel meer dan de

Porschegroep, waaraan in deze reportage tot op heden

het accent is gelegd, omdat deze groep er nu eenmaal

uitspringt voor de snelweggebruiker. De verkeersdienst

van de rijkspolitie te Driebergen omvat in het geheel na-

melijk maar liefst ruim 500 medewerk(st)ers, waarvan

350 politiemannen verspreid over de volgende groepen:

ongevallendienst (GBS), onopvallende surveillance in

gewone personenauto's (GOS), technische controles

(GTC), berichtencentrum, motorsurveillance (GMS) en

snelheidscontroles.

Deze laatste groep vormt een hoofdstuk apart, waarmee

veel (te) snelle snelweggebruikers regelmatig worden ge-

confronteerd. De groep snelheidscontroles bewaakt na-

melijk de snelheidsgrenzen op de autowegen. Dit

gebeurt zowel met behulp van Volkswagen combi's als

door middel van statische controles.

Deze combi's nemen wisselende plaatsen in langs onze

wegen. Zij zijn uitgerust met radar- en fotoapparatuur.

Die apparatuur wordt ingesteld op een bepaalde snel-

heid. Elke snelheidsovertreder gaat op de foto met alle

gegevens die nodig zijn voor een proces-verbaal.

Die snelheidscontrole is meegegroeid met de specialisa-

tie van de rijkspolitie op de weg en met de snelle groei

van het verkeer. In het geheel zijn er naast die combi's

verder op tien plaatsen statische controles. Daar zorgt

een automatisch foto-apparaat dat de weggebruikers die

de maximumsnelheid aanzienlijk overschrijden automa-

tisch op de foto worden gezet, compleet met datum, tijd

en snelheid. Daar is dus geen ontkomen aan.

Het feit dat zowwel de Volkswagen combi's als de Por-

sches duidelijk worden opgemerkt door de weggebrui-

kers werkt alléén al preventief, aldus de ervaring van de

rijkspolitie. Zoals alle vakmensen, hebben de snelweg-

surveillanten van de Porschegroep inmiddels zoals dat

heet "een derde oog" gekregen voor overtreders.  

Daardoor zien zij soms meteen aan het gedrag van een

weggebruiker dat er iets niet klopt. Het geijkte mopje dat

daarover binnen de Porschegroep rondgaat: Een wacht-

meester van de Porschegroep, die een wat onrustige

weggebruiker tot stoppen dwingt, zich aan hem voorstelt

en dan zegt: "lk zie dat u uw autopapieren en uw rijbewijs

niet bij u heeft". Meestal klopt dat dan ook nog…...!
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