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UTRECHT (ANP) - Net als vroeger moeten we het weer hebben over het weer in plaats van over de 

files. Die wens sprak ANWB-directeur Guido van Woerkom maandag uit bij de presentatie van de 

documentaire File, die gemaakt is in opdracht van Nederland Bereikbaar. 

De film wordt in opmaat naar de Nationale Filevrije dag op 9 oktober gepresenteerd op het 

Filmfestival van Utrecht. De ANWB-directeur weet zelf nog niet precies hoe zijn dag er die 9e oktober 

uit zal zien, „maar ik zal in ieder geval niet in de file staan”. 

Het is de bedoeling dat Nederlanders die dag massaal een alternatief kiezen voor het in de file staan. 

Of ze rijden op een andere tijd naar het werk, of ze pakken het openbaar vervoer of gaan 

bijvoorbeeld thuiswerken. 

Tot nu toe hebben zich 15.000 mensen aangemeld op de site filevrijedag.nl, nauwelijks genoeg om 

een verschil te maken. TNO berekende eerder dat 10 procent van de weggebruikers de spits moeten 

mijden om een verschil te kunnen maken. Dat komt al gauw uit op 80.000 mensen. Of zoals de 

directeur NS-Reizigers opmerkte: in de zomervakantie durf je weer eens de weg op. 

Bedrijven die het initiatief steunen, bedenken van alles om gehoor te geven aan de oproep. Zo is er 

een bedrijf dat een camping inricht voor de deur en zijn er bedrijven die bussen inzetten. 

De film File toont het fileleven van een dwarsdoorsnee van de Nederlandse filerijder. Een 

veevervoerder, een loopbaancoach en bijvoorbeeld een personal organiser komen in beeld. Het 

levert af en toe hilarische inkijkjes in de levens van de mensen op. 

Maker Michiel van Erp was vooral verbaasd over de algehele acceptatie van de filerijder. „Het lijkt 

wel of ze ervan genieten en ze vergeten dat ze een keuze hebben.” Oplossingen heeft hij echter niet. 

De organisaties achter Nederland Bereikbaar, de Rabobank, NS en de ANWB hopen dat mensen zich 

9 oktober realiseren dat het ook anders kan. En dat voortaan dan ook doen. „Wat we in ieder geval 

niet moeten doen, is erin berusten”, aldus Van Woerkom. 


