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uitvoegen

Dit lesonderwerp gaat over uitvoegen
Met uitvoegen wordt bedoeld, van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden.
Uitvoegen is net als invoegen een bijzondere manoeuvre, je moet dus al het overige verkeer voor
laten gaan.
De uitvoegstrook heeft een beperkte lengte en is bedoeld om snelheid te minderen. Dit doe je in
principe dus niet op de doorgaande rijbaan, als er veel verkeer is zou dit tot gevaarlijke situaties
kunnen leiden. Door goed te scannen ben je natuurlijk allang op de hoogte van de situatie achter je.
Je moet al een beetje verkeersinzicht hebben, de verkeerssituatie kunnen beoordelen en gedrag van
andere bestuurders kunnen beoordelen.
Je verlaat de doorgaande rijbaan aan het begin van de uitrijstrook. Je geeft tijdig richting aan
Rijstrook kiezen Richting aangeven voor de uitrijstrook
600 meter voor de afslag de dichtstbijzijnde (meestal rechts) rijstrook gaan berijden
Op de snelweg 300 mtr. van te voren richting aangeven
Op een provinciale weg 150 mtr. van te voren richting aan geven
 Als er geen verkeer achter je rijd, mag je vlak voor het oprijden van de uitvoegstrook als het gas
loslaten, daarmee maak je gebruik van het rollend vermogen, je bespaart brandstof.
Bij het benaderen van een Weefvak, let goed op de bestuurders die daar al rijden, maak door je
positie en met de richtingaanwijzer duidelijk dat je de uitvoegstrook op wilt. Het is dan wel zo netjes
dat invoegende bestuurders jou eerst voor laten, doen ze dat niet dan zul je op de rijbaan af moeten
remmen.
Naast de blokmarkering mag je ander verkeer rechts inhalen

Bij rechts inhalen hou je rekening met
Het ontstaan van dode hoeken voor
verkeer op de doorgaande rijbaan
Het Onderlinge snelheid verschil

De lengte van de invoeg strook
Rijgedrag en positie van andere
bestuurders

Uitleg van de praktijk
Positie en ruimtekussen:
Wanneer je de doorgaande rijbaan wilt verlaten, moet je tijdig rechts gaan rijden, je hebt dan het
beste zicht op de verkeerssituatie, dat is zeker belangrijk als je bij het verlaten gebruik moet maken
van een weefvak.
Als je vlak voor het uitrijden nog een langzaam voertuig inhaalt is dat prima en goed voor de
doorstroming, je moet dan wel zeker weten dat je tijdig rechts kunt gaan rijden.
Ruimtekussen: zorg voor voldoende afstand tot je voorligger, let op bestuurders achter je, is er
ruimte op de uitvoegstrook?
Tijdens het in en uitvoegen kan het gebeuren dat de volgafstand tijdelijk te klein is, deze zul je dan op
de uitvoegstrook weer aan moeten passen
Richtingaanwijzer en scan:
Geef tijdig richting aan, (op de snelweg +/- 300 mtr. van te voren). Dit punt herken je vaak aan een
ANWB bord.
Door dit tijdig te doen weet het overige verkeer ook wat je van plan bent en kan het daarop
anticiperen
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Scan en sturen:
Vlak voor je gaat uitrijden, scan je nogmaals. Observeer ook het verkeer achter je en kijk vlak voor
het verlaten even in je dode hoek.
Is er nog plek, wordt je niet rechts ingehaald
Sturen: stuur met een vloeiende lijn de uitvoegstrook op
Ruimtekussen:
Let op de vrije ruimte om de auto, scan goed, ga niet naast een ander voertuig rijden.
Als je op de uitvoegstrook rijdt, kun je vaak niet meer naar links, je oude plaats is meestal al weer
bezet. Scan daarom goed op de uitwijkmogelijkheden, denk aan plotseling afremmend verkeer op de
uitvoegstrook of een plotseling scherpe bocht.
Afremmen en schakelen, richtingaanwijzer weer af:
Rem tijdig af voor een scherpe bocht, rem af (uitrollen en evt. bijremmen in de versnelling) schakel
indien nodig terug na het afremmen, rij niet met een ingetrapte koppeling zeker niet in de bocht
Richtingaanwijzer kan weer uitgeschakeld worden, als de uitvoegstrook zich van de doorgaande
rijbaan splitst. Dat is bij het puntstuk, en/of het bordje uit

1. Positie, ruimte
kussen, scan
Kies rechter
rijstrook (600
mtr.)

2. Richtingaanwijzer
(300 mtr.) scan,
sturen

3. Richtingaanwijzer,
scan, ruimtekussen,
afremmen en evt.
schakelen

4. Scan richting weer
uit.
Als de uitvoegstrook zich
splitst van de doorgaande
rijbaan (puntstuk)

Checklist
Positie En Ruimtekussen
Richtingaanwijzer En Scan
Scan En Sturen
Ruimtekussen
Afremmen En Schakelen,
Richtingaanwijzer Weer Af:

Tijdig rechts rijden, zorg voor afstand tussen
je voorligger
Tijdig richting aangegeven, anticipeert het
overige verkeer daarop
Kijk ook naast je of je niet wordt ingehaald,
voor je de uitvoegstrook opstuurt
Let op afremmende bestuurders voor je let op
eventuele uitwijkmogelijkheden
Laat auto uitrollen in de versnelling, rem
indien nodig wat bij, schakel indien nodig,
voor de bocht terug
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