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1 april: Verkeersbord “Pas op voor laagstaande 
zon” 

Soesterberg, 1 april - Uit onderzoek van Pearle Opticiens en Veilig Verkeer Nederland 
blijkt dat 9 op de 10 Nederlanders weleens tot heel vaak last hebben van laagstaande 
zon in het verkeer. 85% wordt in de auto weleens tot heel vaak verrast door felle zon 
en 82% verblind door de zon in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland introduceerde 
daarom op dinsdag 28 maart een nieuw verkeersbord om te waarschuwen voor 
laagstaande zon in het verkeer. Uiteraard was dit een ludieke 1 april grap.  

 "Goed zien in het verkeer is van levensbelang, niet alleen voor de automobilist, maar ook 
voor de andere weggebruikers. Laat je niet onverwacht verblinden door laagstaande zon 
en leg standaard een zonnebril in je auto”, aldus VVN-woordvoerder Rob Stomphorst.  

Onderzoeksresultaten  
1. 9 op de 10 automobilisten heeft weleens tot heel vaak last van laagstaande zon in 

het verkeer 
2. 85% wordt weleens tot heel vaak verrast door felle zon in het verkeer 
3. 82% wordt weleens tot heel vaak verblind door de zon in het verkeer 
4. 20% is in een gevaarlijke verkeerssituatie gekomen doordat men geen zonnebril op 

had    
5. 35% heeft niet standaard een zonnebril in de auto liggen 

Goed zien in het verkeer van groot belang 
Corine Wolswinkel, marketing manager van Pearle Opticiens: “Vanuit het oogpunt van 
veiligheid in het verkeer, is het belangrijk dat iedereen die autorijdt, goed ziet. Pearle en 
Veilig Verkeer Nederland zijn dan ook al 20 jaar trouwe partners: goed zicht en veilig 
verkeer, een ijzersterk duo.”  

Noot voor de redactie: 
Meer weten? www.pearle.nl/zonnebril-in-de-auto 

Voor vragen en interviews met Veilig Verkeer Nederland kunt u contact opnemen met:  
Veilig Verkeer Nederland, Rob Stomphorst, 06-25 03 17 15  

Voor vragen over Pearle neemt u contact op met:  
Maaike van Zuilen, T: 06 - 45 63 21 17, E: maaike@philogirl.nl 
Corine Wolswinkel, marketing manager, E: cwolswinkel@pearle.nl  

Over Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dé verkeersveiligheidsorganisatie van Nederland. Een 
maatschappelijk betrokken vereniging, met een landelijk netwerk van vrijwilligers en met 
het VVN Participatiepunt (vvn.nl/participatiepunt) is zij rechtstreeks verbonden met 
verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis 
levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via 
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bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via 
beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor 
organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel 
mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij 
verkeersveiligheid: iedereen veilig over straat. 

Over Pearle 
Pearle Opticiens is in Nederland marktleider in brillen en contactlenzen. Pearle staat voor 
deskundige oogzorg, voor iedereen betaalbaar. Pearle is lid van de NUVO (Nederlandse 
Unie van Optiekbedrijven), de branche- en werkgeversorganisatie van de optiekbranche, 
en heeft 300 winkels door heel Nederland waarvan tientallen met een optometriepraktijk. 
Meer info: www.pearle.nl 
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