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Reclameborden, fietsen of een oliebollenkraam. De blinde Ralf Habets (40) uit Sittard 
stuit op de meest uiteenlopende obstakels op witte ribbelpaden, die hem van A naar B 
leiden. „Let hier alsjeblieft op, want deze paden zijn ons kompas.” 
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Tik links, tik rechts. Elke keer dat zijn wit met rood gestreepte stok de grond raakt, voelt Ralf 
of hij nog goed loopt. Tot zijn 28ste kon hij zo’n vijf procent zien, daarna werd hij volledig 
blind. „Het was een enorme overgang. Eerst zag ik nog contouren, nu moet ik het vooral op 
gehoor en tast doen. Door oriëntatiepunten uit mijn hoofd te leren als elektriciteitshuisjes, 
verkeerslichten met tikkers of de geur van een bakkerij lukt het me inmiddels prima om veilig 
ergens te komen.” 

Desoriëntatie 

Via een vaste route loopt Ralf dan ook moeiteloos vanuit zijn appartement in Sittard richting 
het station, een kilometer verderop. Voor de stationshal voelt hij de vertrouwde witte 
ribbeltegels die hem naar het perron leiden. Midden op dit geleidelijnenpad blijft zijn stok 
ineens steken. Ralf stopt acuut en strekt zijn arm uit om te achterhalen welk obstakel hem 
blokkeert. Al snel voelt hij de spaken van een fiets, waar zijn stok muurvast in zit. In een 
poging deze los te krijgen, trok hij hem steeds verder krom. De frustratie neemt toe. „Zonder 
stok ben ik nergens.” Tot overmaat van ramp ontstaat er door al het gewrik een domino-
effect: zo’n tien in elkaar verstrengelde fietsen vallen pardoes op de grond. Met pijn en 
moeite weet Ralf de stok vrij te maken en vindt na even zoeken het geribbelde pad weer 
terug. 
Soms val ik nog net niet in een bloembak, voel plotseling een autobumper of bots 
frontaal tegen een reclamebord. Ralf Habets 

Mensen weten volgens Ralf vaak niet waar de witte geleidelijnen voor dienen. „Daarom 
staan er obstakels op. Soms val ik nog net niet in een bloembak, voel plotseling een 



autobumper of bots frontaal tegen een reclamebord. En waar aan putten, wegen of stoepen 
wordt gewerkt zijn er niet altijd afzettingen, waardoor je hard en lelijk kunt vallen. Ik heb zelfs 
al eens gehoord dat iemand zo zijn been heeft gebroken.” Buiten weinig kennis over de witte 
lijnen zien mensen deze ook vaak niet, merkt Ralf op. „Ze rennen om de bus of trein te halen 
of lopen op straat terwijl ze constant naar hun telefoon staren. Dat kan ongelukkige 
botsingen veroorzaken.” 

Stoeptegels 

Om aandacht te vragen voor obstakelvrije geleidelijnen worden er vandaag, op de 
Internationale Dag van de Witte Stok, op NS-stations in Sittard, Heerlen en 
Roermond blauwe stoeptegels geplaatst met daarop de tekst: ‘Houd de lijn vrij!’. Ralf legt 
deze zelf in Sittard, samen met Visio Sittard-Geleen, De Oogvereniging en wethouder Léon 
Geilen (Inclusie) van de gemeente Sittard-Geleen. De wethouder hoopt dat de tegel helpt 
aan een stuk bewustwording. „Mensen die slechtziend of blind zijn hebben deze geribbelde 
lijnen echt nodig om veilig hun weg te vinden. Mensen plaatsen uit onwetendheid 
bijvoorbeeld hun fiets op de geleidelijn en realiseren zich niet dat dit grote gevolgen kan 
hebben. Verplaats je daarom eens in een ander en kijk naar de omgeving zoals hij of zij dat 
doet, want dan ervaar je pas dat er obstakels zijn.” 

 

https://www.visio.org/nl-nl/home/actueel/nieuws/2021/oktober/visio-en-oogvereniging-houd-lijn-vrij-stoeptegels?utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Zuid%20Sittard-Geleen%202021%20oktober&utm_content=Nieuwsbrief%20Zuid%20Sittard-Geleen%202021%20oktober+CID_1c7489c5e5dbd304a23330264857bfb9&utm_source=E%20nieuws&utm_term=Lees%20meer%20over%20de%20actie%20op%20de%20Dag%20van%20de%20Witte%20Stok

