Nieuws van Toen en Nu / 22
Tweede leven voor
ANWB-praatpaal
De ANWB met zijn 4.5 miljoen leden heeft een rijke
historie. Die begint al in 1883. ‘Oprichting van de
Nederlandsche Velocipedisten Bond, de voorloper
van de ANWB.’ (jaarpaal Wereldtijdpad) Elf jaar later:
‘De ANWB plaatst de eerste zeven houten wegwijzers
langs de weg van Rotterdam naar Utrecht. De borden
verdwijnen ’s winters als brandhout in de kachel…’
(WTP, 1894). De ANWB gaat in 1896 daarom over op
het plaatsen van ijzeren exemplaren. Dat bevalt goed:
in 1904 staan er al 1000. ‘Nieuw: ANWB-paddestoelen
voor fietsers’ (WTP, 1919).

plaatst de ANWB als proef twaalf uit Duitsland afkomstige
palen met telefoon langs de A13 van Rotterdam naar
Den Haag (1960). De proef slaagt. In het eerste jaar krijgt
de alarmcentrale al 16.000 meldingen te verwerken. In
1994 Rijkswaterstaat de bestaande praatpalen door een
nieuw model met twee hoog geplaatste ‘oren’. Bijnaam:
‘Broer Konijn’. Op 1 juli 2017 worden 3300 ‘praatpalenmet-de-grote-oren’ buiten bedrijf gesteld. Dat gebeurt om
dezelfde reden waarom ook bijna alle telefooncellen uit
het straatbeeld zijn verdwenen: de spectaculaire opkomst
van de mobiele telefonie. Inmiddels zijn alle praatpalen
langs de snelweg verwijderd. Ze worden omgebouwd tot
oplader voor elektrische auto’s. Maar niet allemaal…
Want deze week zal een van die praatpalen in RijssenHolten aan een tweede leven beginnen, namelijk als
jaarpaal 2017 van het Wereldtijdpad. De paal is een
cadeau van de ANWB. Praatpaal 137 stond tot vorig jaar
langs de A58 ter hoogte van Goes. Met professionele
hulp van Rooftop Studios in Holten heeft de praatpaal
ook weer een stem gekregen. Wie aan het energiewiel
draait, krijgt informatie over gebeurtenissen die in 2017
plaats vonden. Door op de gele knop te drukken wordt
een keuzemenu geactiveerd. De gebruiker kan kiezen
tussen gebeurtenissen uit de regio, Nederland, Europa
en de overige Werelddelen.

Afdankertje van de Canadese bevrijders
(archief Deuxième/Polyvisie)

De dienstverlening van de ANWB gaat met zijn tijd mee:
‘De wegenwacht gaat van start met zeven geel gespoten
motoren met zijspan.’ (1946) Ze zijn overgenomen van de
Canadese bevrijders. ’In 1950 – het jaar waarin ook de
Keukenhof haar poorten opent - komen er langs de
autowegen 400 telefoonborden te staan, waarop te lezen
is waar de met pech gestrande automobilist naar de
wegenwachtcentrale kan bellen. Weer tien jaar later

Welkom in Holten

Op zaterdag 13 oktober zal Daan Versteeg, manager
ANWB-wegenwacht in de Regio Noord-Oost Nederland,
de nieuwe jaarpaal onthullen. Dat gebeurt om 15.30 uur
aan de Kalfstermansweide in het centrum van Holten.
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