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Stefan van der Stigchel schreef boek over gevaar van bellen en appen in verkeer

‘Afgesloten’
het drukke
verkeer in
Bellen en appen in het verkeer: het is linke
soep, vindt Stefan van der Stigchel. Hij schreef er
een boek over en ziet in de Utrechtse binnenstad
in de praktijk hoe gevaarlijk het kan zijn.
Coen Willemsen
Utrecht

Al na vijf minuten is het bewijs geleverd op de Voorstraat in de
Utrechtse binnenstad. Een meisje
met een koptelefoon op en een
smartphone in haar hand loopt
zonder te kijken de straat over richting de Neude.
Stefan van der Stigchel ziet het
gebeuren. ,,Kijk dat is nou een mooi
voorbeeld van iemand die volledig
is afgesloten’’, wijst hij.
Het meisje loopt zonder op te kijken de drukke straat over richting
de Neude. ,,Een heel gevaarlijke situatie, waarbij ze allerlei mogelijke
signalen mist.’’
Van der Stigchel deed als hoofddocent experimentele psychologie
aan de Universiteit Utrecht onder-

zoek naar de gevaren van de smartphone in het verkeer en schreef het
boek Zo werkt aandacht.
Het afgelopen jaar is het aantal
verkeersongevallen in Nederland
gestegen. De Utrechter is niet verbaasd over de stijging. ,,Een verband is moeilijk te leggen, maar we
weten dat bij een hoop dodelijke
ongelukken een smartphone betrokken is. Het fietsgedrag is gewoon een stuk gevaarlijker met een
smartphone in de hand.’’

Stefan van der Stigchel bij de Neude: ,,Ons brein is gek op nieuwe informatie.’’ FOTO KOEN LAUREIJ

verkeer heb je je ogen gewoon nodig om dingen te zien. Dat klinkt
heel logisch, maar het lijkt alsof we
ons daar niet meer zo van bewust
zijn’’, legt de universitair hoofddocent uit.

Update
Ons brein is gek op nieuwe informatie, zegt hij. Het kan een stomme
update zijn, maar ook een berichtje
waar je al uren op wacht. Die onzekerheid zorgt ervoor dat we heel
graag en snel naar onze mobiel grijpen. En dat kan riskant zijn: ,,In het

DNA-sporen leiden naar
verdachten van overval
DE BILT De 22-jarige Issam A.
en de 22-jarige Alias L. worden
beiden verdacht van de brute
overval op een woning aan de
Holle Bilt in De Bilt, september vorig jaar.
Hierbij werden de bewoners
beroofd van kostbare sieraden.
De overvallers vertrokken in
de BMW van het echtpaar, die
later brandend werd aangetroffen in Groenekan. De
mannelijke bewoner
raakte gewond bij
de overval.
Van verdachte
A. is DNA gevonden op een
regenpak dat bij
de gestolen auto
lag. De Zeistenaar
zegt dat hij het regenpak in het verleden weleens heeft gebruikt, maar dat
iemand anders het tijdens de
overval aan heeft gehad. Hij
houdt vol dat hij niets met de
overval te maken heeft. De 22jarige A. werd februari van dit
jaar opgepakt. Hij is sinds 26
juni voorlopig op vrije voeten.
Van medeverdachte L. zijn
DNA-sporen aangetroffen op
het stuur en een autogordel
van de auto, waarmee de twee
overvallers zijn gevlucht. Vol-

䊱

gens zijn raadsman Den Daas
zou dit DNA ook op een andere manier in de auto terecht
zijn gekomen. L. is op 1 april
aangehouden. Zijn voorlopige
hechtenis is op 11 mei geschorst.
De zaak tegen de twee wordt
12 januari volgend jaar inhoudelijk behandeld. Het sporenonderzoek naar A. is nog niet
afgerond. Op verzoek van
Den Daas komt er nog
extra onderzoek
naar de DNAsporen die van
zijn cliënt L. zijn
aangetroffen, zo
bleek gistermiddag tijdens een
zogeheten regiezitting bij de rechtbank.
Volgens Den Daas zouden de DNA-sporen via ‘secundaire overdracht’ in de
vluchtauto terecht zijn gekomen. ,,Mijn cliënt werkt achter
de toonbank van een bakkerij.
De familie die is beroofd komt
hier regelmatig in de winkel.
De overdracht van DNA zou
bijvoorbeeld via speeksel kunnen zijn gegaan’’, opperde de
raadsman. L. wordt er tevens
van verdacht 82 gram hennep
in bezit gehad te hebben.

Fietsgedrag is een
stuk gevaarlijker met
een smartphone in
de hand
–Stefan van der Stigchel

Mensen onderschatten het gevaar van hun smartphonegebruik.
,,Als mensen snel fietsen en op hun
telefoon kijken, betekent het dat ze
meters lang niet gekeken hebben.
Dat hebben mensen niet door. Ik
maak zelf ook gebruik van mijn
smartphone in het verkeer. Maar ik
kies de momenten. Hier op dit
kruispunt van de Voorstraat en de
Neude doe ik het niet. Hier mis je
simpelweg te veel informatie als je
op je mobiel kijkt.’’
Bellen en appen op de fiets mag
nog wel, in de auto al niet meer. Appen vindt Van der Stigchel nog ris-

kanter dan bellen: ,,Een berichtje
typen is veel ernstiger dan bellen. Ik
vind de regelgeving op dit vlak
krom. Ik ben geen politicus, maar ik
snap dat de politiek hier iets aan wil
doen. Om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen moeten hier regels voor gemaakt worden.’’
Demissionair minister Schultz
maakt zich al sinds december 2016
hard voor een whatsappverbod in
het verkeer. Van der Stigchel: ,,Of
het te hanteren is, weet ik niet,
maar het lijkt mij een hele goede
oplossing.’’

Dress for
Success
zonder pand
UTRECHT Dress for Success
Utrecht, dat jaarlijks onder meer
100 bijstandsgerechtigden van
nette kleding voorziet voor een
sollicitatiegesprek, vreest dat de
stichting het einde van het jaar
niet gaat halen. Dress for Succes
zit al enige tijd zonder pand.
Dat bleek tijdens het vragenuur op het Utrechtse stadhuis
waar GroenLinks en PvdA aan
wethouder Victor Everhardt
(D66) vroegen wat hij voor de
stichting, die een bijdrage van de
gemeente ontvangt, kan betekenen. Everhardt liet weten ‘positief’ tegenover het particuliere
initiatief te staan. Volgens hem
heeft de gemeente al meerdere
keren bemiddeld tussen in- en
externe partners en de stichting
om een geschikte locatie te vinden. ,,Maar deze plekken voldeden niet aan de eisen van Dress
for Succes zelf.’’
Dress for Succes zat tot enkele
maanden geleden aan de Troosterhof in Tuindorp. Ondanks een
uitgebreide zoektocht is er nog
geen zicht op een nieuwe geschikte en betaalbare locatie.
Daardoor kan Dress for Success
nu geen mensen helpen. Everhardt beloofde de partijen met
Dress for Succes in gesprek te
blijven.

