RSA-artikel, concept 2
door John Hearne

Het mooie van rijden in Ierland is dat het land klein genoeg is om u in korte tijd een groot gebied te laten
doorkruisen, zonder dat u zich gehaast voelt. In één week kunt u het Book of Kells in het Trinity College
in Dublin bekijken en het Titanic Museum in Belfast bezoeken, waarna u naar het westen rijdt om het
ongerepte woeste landschap van Connemara of The Burren in u op te nemen.

Bovendien is het rondreizen tegenwoordig heel wat gemakkelijker dan vroeger. De wegeninfrastructuur
is drastisch verbeterd in de jaren van de 'Keltische tijger', en de reistijden tussen alle grote steden zijn
aanzienlijk korter geworden.

Het bouwen van hotels was ook een geliefde bezigheid in tijden van economische groei. Dat heeft ertoe
geleid dat dit land nu over een aantal van de goedkoopste hotelkamers in West-Europa beschikt. Door
de economische teruggang is het aantal files in de grotere steden verminderd. Vermijd de spitsuren, dan
komt u gemakkelijk waar u wilt zijn.
Kijk eens op discoverireland.ie – de nationale toeristenorganisatie heeft daar meer dan negentig routes
beschreven die u zelf kunt rijden. U krijgt een overzicht van de reis, historische informatie over de
bezienswaardigheden waar u langs komt en gedetailleerde kaarten van de route.

Als u naar Dublin, Belfast, Cork of Shannon bent gevlogen en niet over veel tijd beschikt, zijn er
verschillende dagtochten op verrassend korte afstand van de vliegvelden. Neem bijvoorbeeld de rit door
de Wicklow Gap. Deze begint in Hollywood, slechts 45 minuten ten zuiden van Dublin. Hij voert u door
de prachtige Wicklow Mountains en biedt u een prachtig uitzicht over de Kings River en het bovenste
meer van Glendalough, voordat u bij kloosterruïnes en bij steencirkels uit de bronstijd komt.

Terwijl u via de snelwegen in recordtijd van A naar B kunt gaan, is veel van de charme van het rijden in
Ierland gelegen in de kronkelende landwegen.

Het belangrijkste wat u moet onthouden is dat u aan de linkerkant van de weg moet rijden.
Snelheidslimieten en snelheden op verkeersborden worden in kilometers per uur aangegeven. De
maximumsnelheid is 120 km/u op snelwegen en 100 km/u op andere rijkswegen, terwijl de topsnelheid
op die bochtige regionale wegen 80 km/u is, maar heel vaak zult u een stuk langzamer moeten rijden.

Binnen de bebouwde kom is het maximum 50 km/u, terwijl u hier en daar lagere maxima aangegeven
zult zien op verkeersborden wanneer u in de buurt van een school of van een dorp komt.

U hebt geen internationaal rijbewijs nodig. De meeste autoverhuurmaatschappijen accepteren een
rijbewijs dat is afgegeven door het land waar u normaliter woont. Denk eraan dat u de
huurovereenkomst, evenals uw rijbewijs en verzekeringspapieren, altijd bij u moet hebben in de auto.

Drinken en dan autorijden is in Ierland een bijzonder ernstige overtreding. De politie controleert dit
streng. Hetzelfde geldt voor het gebruik van mobiele telefoons. Neem de telefoon niet aan als u wordt
gebeld terwijl u rijdt. Veiligheidsgordels zijn zowel voorin als achterin verplicht, en natuurlijk hebben
kinderen een kinderzitje nodig. Zorg ervoor dat u het autoverhuurbedrijf van tevoren laat weten wat
voor kinderzitjes u nodig hebt en voor hoeveel kinderen. Bekijk de verkeersregels en -borden op rsa.ie,
de website van de Road Safety Authority, of op rulesoftheroad.ie, dan kunt u al voordat u naar Ierland
gaat de regels en de verkeersborden leren kennen.

Die kronkelende regionale wegen brengen u naar de verborgen juwelen van Ierland, maar pas goed op
wanneer u de gebaande wegen verlaat. Er is geen verharde berm, en vaak zijn er ook geen strepen op
de weg. Bovendien is het niet ongewoon dat u, wanneer u de hoek om gaat, op een kudde stuit die op
weg is van het ene naar het andere veld. Fietsers en voetgangers maken tijdens de zomermaanden ook
meer gebruik van de wegen, evenals landbouwmachines, dus wees op het platteland altijd verdacht op
wat u niet verwacht. Bij dit alles behoren de wegen in Ierland toch tot de veiligste van Europa.
Momenteel staan ze op de zesde plaats, op een lijst van 27 landen.

En als u de weg kwijtraakt, maak u dan niet druk over satellietnavigatie. Zet uw auto aan de kant en
vraag de weg. Vorig jaar is Ierland door Lonely Planet als vriendelijkste plek op aarde gekozen.

