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1.

Een boekje tegen het balen
Rij je daar als weggebruiker nietsvermoedend en vrolijk
fluitend naar je eerste afspraak en opeens…
staat de hele boel stil.
Dat gebeurt op deze plaats anders nooit. Waarom het nu wel gebeurt
wordt me al gauw duidelijk. Er is één rijstrook afgesloten. Dat hadden
ze me wel eens van tevoren mogen vertellen. Op z'n minst een bord
ofzo. En moet je kijken: er wordt op die strook nog niet eens gewerkt
ook! Sta ik daar voor niets stil en dan vervolgens sukkeldesukkel verder.
Terwijl ik daar relaxed over dat nieuwe asfalt had kunnen rijden…
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Hinder door wegwerkzaamheden
Wat is hier aan de hand? Wel, er wordt hier kennelijk aan de weg gewerkt. In de spits. Ook
al is het misschien een spoedreparatie, dat had misschien anders gekund. Bovendien wa
ren de weggebruikers kennelijk niet gewaarschuwd. En we zullen in dit boekje zien dat ze
dan die verkeershinder extra hinderlijk vinden. Dit soort files staat dan ook bekend als
‘baalfiles.’
Al in 2005 gaf de minister van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat de opdracht om de
hinder door werken aan de weg te beperken. De opdracht luidde:
• beperk de hinder tot maximaal een verdubbeling van het aandeel (van wegwerkzaam
heden) in de totale fileoverlast in Nederland;
• beperk de ergernissen als gevolg van werken aan de weg.
Rijkswaterstaat streeft als publieksgericht netwerkmanager dus naar MinderHinder bij
werken aan de weg. Hoe zorgt u nu dat de weggebruiker bij wegwerkzaamheden zo min
mogelijk hinder ondervindt? Dit boekje zet de voornaamste hinder voor de weggebruiker
op een rij, legt uit waaròm die zo hinderlijk is, en geeft tips voor hoe u die zoveel mogelijk
kunt beperken.

De grootste ergernissen
File, vertraging en slimheid
Het is nogal logisch: de weggebruiker vindt het vervelend om door wegwerkzaamheden in
de file terecht te komen en vertraging op te lopen.
Die vertraging zal in veel gevallen onvermijdelijk zijn. Maar we zullen zien dat er soms ook
wel iets aan te doen is, bijvoorbeeld door een andere planning of door een andere manier
van bouwen. Dat heet dan ook ‘slim plannen’ en ‘slim bouwen.’
Onverwacht maakt u onbemind
Maar er zijn nog twee aspecten van hinder die minder bekend zijn maar wel heel belang
rijk: het onverwachte karakter van de vertraging, en niet weten hoe lang die vertraging zal
duren.
Weggebruikers blijken het heel vervelend te vinden als ze onverwacht worden geconfron
teerd met wegwerkzaamheden en de daardoor ontstane file en vertraging. En ook vinden
ze het erg vervelend als ze dan niet weten hoe lang die vertraging zal duren.
Deze ergernis is natuurlijk heel logisch: als je van tevoren weet dat je vertraging zult oplopen
en je ook weet hoe groot die vertraging ongeveer zal zijn dan kun je daar rekening mee hou
den. Je kunt je planning eraan aanpassen. Je kunt eerder van huis gaan. Of thuis blijven.
Maar het zit ook ‘dieper’: als je onverwachts wordt geconfronteerd met een onprettige situ
atie waar je zelf niets aan kunt doen voel je je machteloos. En als je dan bovendien het ge
voel hebt dat ‘ze’ (u dus!) je daar best even voor hadden kunnen waarschuwen maar ‘ze’
[10]
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hebben dat niet gedaan, dan voel je je niet correct behandeld. Kent u dat gevoel als u in de
trein zit en die trein blijft midden in de weilanden stilstaan en niemand vertelt u wat er aan
de hand is? Dàt gevoel.
‘Respect’ is hier het sleutelwoord. Dus is het des te belangrijker om weggebruikers te waar
schuwen voor hinder als u daar ook maar even kans toe ziet.

“Als ik zie dat er gewerkt wordt heb ik er geen problemen mee om even in de file te staan.”

We zien hier hoe belangrijk communicatie is om de ervaren hinder in een gegeven situatie
een stuk te verminderen. Dat komt in dit boekje steeds weer terug.

Voor wie is dit boekje
Dit boekje is geen compleet kookboek voor alles waar u om moet denken bij wegwerk
zaamheden. (Kijkt u voor bronnen waar u veel meer informatie kunt vinden achterin dit
boekje.) Wat er wel in staat, zijn de voornaamste dingen waar u om moet denken als u be
trokken bent bij het plannen en/of uitvoeren van werken aan de weg, en hoe u daar de
wensen en verlangens van de weggebruiker optimaal in laat meewegen.
Dit boekje is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij wegwerkzaam
heden. Dus onder andere voor medewerkers van districten, van verkeersmanagement en
infraproviding, verkeerskundigen van de verkeerscentrales en VCNL. Maar ook voor mede
werkers op de werkvloer van de aannemers.
Het boekje is dus vooral bedoeld voor mensen van de praktijk.

Waar het altijd weer om draait: verplaats u in de
weggebruiker
U bent deskundige op uw vakgebied. Waar u mee werkt is voor u gesneden koek. Maar het
gaat niet om u - het gaat om de weggebruiker. En weggebruikers kijken heel anders tegen
uw weg aan dan u. Die gebruiken uw weg. Willen zo snel mogelijk van A naar B. En denken
daar verder niet bij na. En begrijpen daardoor ook lang niet altijd waarom die weg daar ligt
zoals-ie ligt. Of waarom u met die weg bezig bent. Of waarom u nu net op déze manier met
de weg bezig bent.
Toch legt u die weg aan of verbetert u die weg voor die weggebruiker. En zet u borden voor
hem neer om hem te helpen die weg zo goed mogelijk te gebruiken.
Waar het dus steeds op neerkomt is dat u moet proberen zich te verplaatsen in die wegge
bruiker. Als u hem was - wat zou ú dan denken? Wat zou ú dan willen doen? Wat zou ú
willen weten? Wat zou ú snappen? Hoe zou ú behandeld willen worden?
Het MinderHinderboekje | mei 2010
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Niet voor niets is het devies: ‘Rijkswaterstaat denkt vanuit de gebruiker.’ Als dat ergens
geldt is het wel bij wegwerkzaamheden!
Als u zich verplaatst in de weggebruiker wordt het voor u ook gemakkelijker om die weg
gebruiker goed te informeren. Want u weet dan wat de weggebruiker wil weten, hoe u hem
kunt bereiken, en hoe u het hem moet vertellen. Dat is belangrijk. U kunt uw weg of weg
omleiding nog zo goed voor elkaar hebben - als u die weggebruiker niet goed uitlegt wat de
bedoeling is, dan ergert die zich toch nog. En dat was nu juist niet de bedoeling.
Het verschil is dus heel vaak alleen maar een kwestie van communicatie. Daar kunt u dus
iets aan doen!

Hinder
We hebben net afgesproken dat we de weggebruiker centraal stellen. Dat is ook belangrijk
voor wat we verstaan onder hinder. ‘Hinder’ is wat de weggebruiker hinderlijk vindt. Dat
betekent dat als de weggebruiker bijvoorbeeld helemaal geen vertraging oploopt maar een
situatie tòch om de een of andere reden (drukte, onoverzichtelijkheid) hinderlijk vindt, er
wel degelijk sprake is van hinder. Die u dus moet zien te voorkomen of te verminderen.

“Zorg voor meer borden met tekst en uitleg en gebruik wat humor!”

En alweer: de weggebruiker ergert zich aan de ene hinder veel meer dan aan de andere. Als
hij in een file terechtkomt vindt hij dat minder erg als hij daarvoor van tevoren is gewaar
schuwd en hem is verteld hoe groot de vertraging ongeveer zal zijn. En als hem wordt uit
gelegd waaròm die mooie nieuwe rijstrook nog
niet is vrijgegeven voor het verkeer ergert hij zich
daar niet meer zo aan. Communicatie!

Leeswijzer
Dit boekje is gebouwd op twee pijlers: Uitvoe
ringsvarianten en Aandachtspunten.
Een Uitvoeringsvariant is de manier waarop u de
werkzaamheden aanpakt, bijvoorbeeld door de
hele weg gedurende korte of langere tijd af te slui
ten, of door ’s nachts het verkeer over maar één
rijstrook te geleiden.
Een Aandachtspunt is een factor die bij die uitvoe
ring hinder kan veroorzaken, zoals vertraging, om
leiding, en de inrichting van het werkvak. De vijf
Aandachtspunten die in dit boekje worden behan
[12]
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deld komen niet uit de lucht vallen maar zijn gebaseerd op onderzoek naar waar wegge
bruikers zich het meest aan ergeren bij wegwerkzaamheden.
Aandachtspunten spelen op twee momenten een rol. Het eerste is bij de keuze van de Uit
voeringsvariant: ‘waar loop ik tegenaan als ik deze Uitvoeringsvariant kies?’. Het tweede is
bij het bepalen van waar u bij uw werkzaamheden aan moet denken om de hinder voor de
weggebruikers zo veel mogelijk te beperken: ‘waar moet ik wat aan doen?’.
Hoofdstuk 2 van dit boekje behandelt kort die vijf Aandachtspunten, en de problemen
waar u bij elk Aandachtspunt tegenaan kunt lopen.
Hoofdstuk 3 bespreekt dan de eveneens vijf Uitvoeringsvarianten: nachtelijke werkzaam
heden op een deels afgezette weg, nachtelijke totale afsluiting, weekendafsluiting, werk
zaamheden waarbij minder, versmalde en/of verschoven rijstroken beschikbaar blijven
voor het verkeer, en een meerdaagse totale afsluiting
Aan het eind van dat hoofdstuk maken we de koppeling: welke Aandachtspunten spelen
een rol bij elk van die Uitvoeringsvarianten: waar moet u rekening mee houden?
Dat is de basis waarop we dan verder gaan.
In de hoofdstukken 4 tot en met 8 komen de Aandachtspunten stuk voor stuk weer terug.
In deze hoofdstukken geven we dan elke keer antwoord op de vraag: om welke problemen
gaat het, en nu vooral: hoe beperkt u ze zo veel mogelijk?
Hoofdstuk 4 ‘Onzichtbaar werken’ gaat over situaties waarin een weg is afgezet terwijl er
ogenschijnlijk niet gewerkt wordt.
Hoofdstuk 5 ‘Vertraging’ gaat inderdaad over vertraging, hoe die ervaren wordt, en hoe u
dat leed kunt verzachten.
Hoofdstuk 6 ‘Communicatie’ gaat over informatieverschaffing aan de weggebruiker, en de
ergernis die optreedt als die niet goed is geregeld.
Hoofdstuk 7 ‘Omleiding’ gaat over hoe de weggebruiker die het liefst ziet.
Hoofdstuk 8 ‘Inrichting van het werkvak’ gaat over de hinder die wordt veroorzaakt door de
inrichting van de werkvakken (breedte van de rijstroken, markering, afzetting) en wat u
daaraan kunt doen.
Hoofdstuk 9 zet de zaken nog even op een rijtje, met tips voor wat u het beste wel, en wat
u beter niet kunt doen.
Over hoe MinderHinder wordt aangepakt bestaat veel informatie. Hoofdstuk 10 presen
teert de belangrijkste informatiebronnen voor als u graag meer wil weten dan er in dit
boekje staat, en hoe u via internet aan die wijsheid kunt komen.

Het ‘MinderHinderMagazine’
De inhoud van dit boekje is ook nog eens kort, bondig en bewegend op internet terug te
vinden als ‘MinderHinderMagazine’ op
www.rijkswaterstaat.nl/minderhindermagazine.
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2.

Aandachtspunten voor
MinderHinder
Van ergernis naar Aandachtspunten
Er is veel onderzoek gedaan naar wat weggebruikers nu precies zo hinderlijk vinden aan
wegwerkzaamheden. We zagen al dat de daardoor opgelopen vertraging belangrijk is. Maar
er is veel meer over bekend en dat is erg handig om te weten als u een keuze moet maken
voor een bepaalde Uitvoeringsvariant, en als u vervolgens wilt proberen om de hinder zo
veel mogelijk te beperken.
Dit boekje is gebaseerd op een onderzoek onder ruim 800 automobilisten en 400 vracht
autochauffeurs naar waar zij zich aan ergeren bij wegwerkzaamheden. Het rapport met de
resultaten van dat onderzoek vindt u achter in dit boekje vermeld. De uitspraken die u
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verspreid in de tekst van dit boekje aantreft zijn, tenzij anders aangegeven, afkomstig van
de weggebruikers die meewerkten aan dat onderzoek.
In dit boekje hebben we ‘ergernisveroorzakende zaak’ vertaald in ‘Aandachtspunt.’ Die er
gernis hoeft immers helemaal niet te ontstaan, of hoeft niet zo groot te zijn, als u maar
aandacht besteedt aan die punten.
De Aandachtspunten zijn in volgorde van belangrijkheid:
• Onzichtbaar werken: de weggebruiker denkt dat er op die prachtig nieuw geasfalteerde
maar nog steeds afgezette rijstrook helemaal niet gewerkt wordt. Daar had hij naar zijn
bescheiden mening dus best op kunnen rijden.
• Vertraging: elke vertraging is vervelend maar u kunt hem misschien bekorten, en er zijn
manieren om de ergernis te verminderen.
• Communicatie: zorg dat de weggebruiker zowel vóór hij op reis gaat als gedurende die
trip goed op de hoogte wordt gehouden van wat er op die weg aan de hand is, zodat hij
daar rekening mee kan houden. En zodat hij zich serieus genomen voelt.
• Omleiding: die moet niet te lang zijn, en duidelijk zijn aangegeven.
• Inrichting van het werkvak, zoals afzetting, de breedte van de rijstroken, de gebruikte
soort(en) markering.
In dit hoofdstuk behandelen we aanstonds kort die Aandachtspunten, en de problemen
waar u bij elk Aandachtspunt tegenaan kunt lopen.
In het hoofdstuk daarna gaan we kijken op welke manieren u een werk kunt uitvoeren: de
Uitvoeringsvarianten. Vervolgens leggen we het verband: welke Aandachtspunten spelen
een rol bij elk van die Uitvoeringsvarianten; waarmee moet u rekening houden.
Ten slotte komen we in de dan nog volgende hoofdstukken uitvoerig terug op elk van de
Aandachtspunten. In die hoofdstukken per Aandachtspunt ligt dan de nadruk op hoe u
zorgt dat de betreffende problemen zo min mogelijk optreden.

Aandachtspunt ‘Onzichtbaar werken’
Wat is het probleem?
Met ‘onzichtbaar werken’ wordt bedoeld dat er op bijvoorbeeld een rijstrook nog wel dege
lijk gewerkt wordt of zal worden, maar dat er van die werkzaamheden voor de passerende
weggebruiker niets te zien is. Dit blijkt de belangrijkste concrete ergernis van weggebrui
kers bij wegwerkzaamheden te zijn.
“Ze zullen zo wel verder gaan, ff pauze of iets dergelijks.”
Reden genoeg dus om u af te vragen:
• kan ik er ècht iets aan doen?
• als ik er niets aan kan doen kan ik dan in elk geval de ergernis verminderen?
En: als ú daar zou rijden (of in de brandende zon zou stilstaan) en u zou er ook heilig van
overtuigd zijn dat die rijstrook al lang klaar is maar dat ze u er nog niet op laten. Hoe voelt
dat? Verplaats u in de weggebruiker!
[16]
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Waar gaat het vooral om?
Het afgezet zijn van de rijstrook
Zeker als de weggebruiker als gevolg van de afzetting van die rijstrook in een file is terecht
gekomen of langzaam moet rijden is het natuurlijk bijzonder vervelend als hij de indruk
heeft dat er op die rijstrook niet gewerkt wordt en híj daar dus best had kunnen rijden.
Geloofwaardigheid snelheidslimiet
Het logische volgende probleem is: als er dan toch niet gewerkt wordt, lijkt die snelheids
limiet ook geen zin te hebben. Anders gezegd: dan wordt de weggebruiker op twee manie
ren opgehouden die naar zijn gevoel allebei niet nodig zijn!
Bij nader inzien dus niet zo’n wonder dat weggebruikers zo’n hekel hebben aan onzicht
baar werken.
Borden tijdig verwijderen
De indruk dat er niet aan de weg wordt gewerkt wordt natuurlijk wel heel sterk als het werk
inderdaad al klaar is terwijl de betreffende borden zijn blijven staan.

Aandachtspunt Vertraging
Wat is het probleem?
Eigenlijk is het verbazend dat vertraging op zich niet de grootste concrete ergernis van weg
gebruikers bij werkzaamheden is maar dat dat het onzichtbaar werken van zonet was. Dat
geeft al een beetje aan hoe mensen in elkaar steken: ze willen de situatie onder controle
hebben en als ze dat ontglipt voelt dat erg vervelend. Als u zich dat realiseert begrijpt u ook
al beter dat mensen vertraging vooral vervelend vinden als die onverwacht komt, en ook
als niet duidelijk is hoe lang die vertraging zal duren.
Waar gaat het vooral om?
Duur van de vertraging
De weggebruiker vindt in principe natuurlijk elke vertraging ongewenst. Maar natuurlijk:
hoe langer de vertraging hoe vervelender.
Voorspelbaarheid duur werkzaamheden
Bij veel aspecten van hinder die weggebruikers van werkzaamheden ondervinden speelt
onbekendheid en onvoorspelbaarheid een rol. De weggebruiker wil niet voor verrassingen
worden gesteld. Dat geeft hem een onzeker gevoel, en zijn hele planning kan erdoor in het
honderd lopen.
Uitgelopen of verschoven werkzaamheden
Wat hierboven werd gezegd over de voorspelbaarheid van de duur van de werkzaamheden
geldt natuurlijk nog veel sterker als de geplande werkzaamheden uitlopen of op een ander
Het MinderHinderboekje | mei 2010
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moment plaatsvinden dan was aangekondigd. Dat is extra hinderlijk omdat de weggebrui
ker dan misschien wel degelijk maatregelen heeft genomen om niet in de file terecht te
komen en daar vervolgens tòch in terechtkomt.
Geloofwaardigheid snelheidslimiet
Weggebruikers zijn vaak wel bereid om wat langzamer te gaan rijden als ze van het nut
daarvan overtuigd zijn. Maar dat zijn ze kennelijk niet altijd. En dan is het voor hen een
kwestie van òf harder rijden dan is toegestaan òf je tegen je zin aan de limiet houden…
Borden tijdig verwijderen
Weggebruikers hebben soms de indruk dat borden over wegwerkzaamheden -en dan voor
al natuurlijk weer de limietborden- er langer staan dan nodig is. Dat geeft irritatie, maar
het leidt ook tot minder geloofwaardigheid van die borden. Oók als ze ergens anders staan
waar ze maar al te nodig zijn.
Vermijd veel werkzaamheden tegelijk op dezelfde route
Meerdere werkzaamheden op één route stellen het geduld van de door één werkvak soms
al zo geplaagde weggebruiker wel eens zeer op de proef.
Beperk de vertraging als gevolg van een omleiding
Bij een omleidingsroute wordt in elk geval de weg langer, meestal kun je er minder snel
rijden, en als het werkelijk tegenzit kom je op de omleidingsroute ook nog langdurig in
een file terecht.
Tijdstip werkzaamheden
Weggebruikers hebben er ook een hekel aan als ze last hebben van werkzaamheden op een
moment dat het vrij druk is. Ze vinden dan dat u beter een ander tijdstip voor uw werk
zaamheden had kunnen kiezen.
“Alleen ’s nachts en in de weekenden werken!”

Aandachtspunt Communicatie
Wat is het probleem?
Communicatie betekent in dit verband dat de weggebruiker tijdig en correct wordt geïn
formeerd over werkzaamheden en hoeveel last hij daarvan zal ondervinden. Het blijkt
soms lastig om dat allemaal goed voor elkaar te krijgen.
Voorbeelden:
• Weggebruikers mopperen wel eens dat ze te laat worden gewaarschuwd voor werkzaam
heden.
• Ook vinden ze soms dat de informatie die ze hebben gekregen niet klopt.
• Weggebruikers accepteren niet dat ze langzamer moeten rijden als er voor zover ze kun
nen zien niet gewerkt wordt.
[18]
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Waar gaat het vooral om?
De onderwerpen die aan bod komen zijn weer geselecteerd op basis van wat weggebruikers
zelf het belangrijkst vinden:
Informatie voorafgaand aan reis, met als belangrijkste onderwerpen:
• tijdig vindbaar, en ’t moet kloppen,
• duidelijkheid,
• informatie over de start van de werkzaamheden,
• informatie over het einde van de werkzaamheden.
Informatie gedurende de reis, met als belangrijkste onderwerpen:
• tijdig stroomopwaarts informeren,
• duidelijkheid,
• informatie over het einde van de werkzaamheden,
• informatie over alternatieve routes.

Aandachtspunt Omleiding
Wat is het probleem?
We zagen net bij ‘Vertraging’ al dat een omleiding per definitie vertraging betekent. Daar
naast is een omleiding anders dan normaal: het brengt je uit je gewone doen. En je hebt
hulp nodig om die omleidingsroute goed te kunnen volgen. Geen wonder dus dat het weg
gebruikers nauw steekt hoe u met die omleiding en vooral: met hen omgaat.
Waar gaat het vooral om?
Vertraging als gevolg van de omleiding
We zagen bij ‘Vertraging’ ook al dat
bij een omleidingsroute niet alleen
de af te leggen weg langer wordt maar
dat je er ook minder kunt opschieten
en dat je ook in een file van omgeleid
verkeer terecht kunt komen.
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Borden blijven te lang staan
We zagen ook al eerder dat borden soms te lang blijven staan. Dat geldt ook voor omlei
dingsborden, en dat schept verwarring. En ook ergernis als blijkt dat je bent omgereden
terwijl dat niet meer hoefde.
Duidelijkheid bebording
Borden moeten goed zichtbaar en duidelijk zijn.
Dat geldt zeker voor omleidingsborden.

“Omleidingsborden duidelijker maken en er
voldoende plaatsen om niet te verdwalen.”

Omleidingsroute niet bruikbaar voor vrachtauto’s
Dit probleem spreekt voor zich. Maar het is ook een indicatie dat de capaciteit van die
route misschien aan de krappe kant is, en dat het overige verkeer en de mensen die erlangs
wonen last zullen hebben van het omgeleide verkeer op deze route.

Aandachtspunt Inrichting van het werkvak
Wat is het probleem?
Bij de inrichting van het werkvak kunnen verschillende zaken ertoe bijdragen dat de weg
gebruiker hinder ondervindt of zelfs angstig wordt.
Rijden over smalle en dan ook nog slingerende rijstroken bijvoorbeeld kan erg onveilig
voelen, zeker als er vrachtauto’s of haastige medeweggebruikers in de buurt zijn. De (tijde
lijke) wegmarkering maakt het de weggebruiker soms nog extra lastig. En als de betref
fende borden er blijven staan terwijl er niets meer aan de hand is heeft hij zich dus voor
niets zorgen gemaakt.
Waar gaat het vooral om?
Borden blijven te lang staan
We kwamen al een paar keer tegen dat bij wegwerkzaamheden de betreffende bebording
soms te lang blijft staan.
Afzetting
De materialen die voor de afzetting van een rijstrook worden gebruikt staan soms naar het
gevoel van de passerende weggebruiker ‘angstig’ dicht op de strook waar je nog wel mag
rijden. Dat geeft een vervelend gevoel. Bovendien kan, als ze echt te dicht langs de rijstrook
staan, zo’n baken of pylon omwaaien en op de rijbaan terechtkomen.
Rijstroken (te) smal en slingerend
Een bepaald onveilig gevoel bekruipt de weggebruiker ook als de tijdelijke rijstroken erg
smal zijn. Dat wordt des te sterker als
hij naast een vrachtauto terechtkomt
“Ik vind het heel gevaarlijk als het te smal is. Dan moet ik naar links en
en de rijstrook slingert zonder dat hij
dan moeten andere auto's ook nog weer inhalen. Dat kan echt niet.”
extra ruimte krijgt.
[20]
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Markering onduidelijk
Zeker als de oorspronkelijke markering ook nog zichtbaar is kan de combinatie van tijde
lijke en vaste markering verwarrend werken, vooral bij ongunstige zichtomstandigheden.
Ook kan tijdelijke markering na verloop van tijd wegslijten.
Geloofwaardigheid snelheidslimiet
Vooral als er voor de weggebruiker niet zichtbaar gewerkt wordt vindt die een snelheidsli
miet die onder de 120 ligt al gauw te laag.

En nu verder
We hebben nu de vijf Aandachtspunten gehad: de factoren die een rol spelen bij de hinder
die weggebruikers ondervinden bij wegwerkzaamheden.
We gaan nu verder met de manieren waarop u een werk kunt aanpakken: de Uitvoeringsva
rianten.
Vervolgens gaan we kijken welke Aandachtspunten bij welke Uitvoeringsvarianten een rol
spelen.
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3.

Uitvoeringsvarianten
De vijf Uitvoeringsvarianten
Als er aan een weg grootschalige werkzaamheden moeten worden verricht, kunt u dat op ver
schillende manieren aanpakken. U kunt de hele weg afsluiten en aan de slag gaan. Maar u kunt
bijvoorbeeld ook een deel van de rijstroken afzetten en dáár de klus klaren, terwijl de overige
stroken voor het verkeer beschikbaar blijven. En dit alles gedurende een periode van één nacht
tot meerdere maanden. Zo zijn er meerdere manieren, meerdere Uitvoeringsvarianten.
De vijf meest gebruikelijke Uitvoeringsvarianten zijn in de volgorde waarin de
weggebruiker ze acceptabel vindt:
1.
2.
3.
4.

Nachtelijke werkzaamheden, minimaal 1 rijstrook beschikbaar.
Nachtelijke totale afsluiting.
Weekendafsluiting (totaal).
Werkzaamheden waarbij minder, versmalde en/of verschoven rijstroken
beschikbaar blijven voor het verkeer.
5. Meerdaagse totale afsluiting.
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In de tabel vindt u de Uitvoeringsvarianten met hun belangrijkste kenmerken op een rijtje
gezet.
Uitvoerings
variant→

1. Nachtelijke
werkzaamhe
den, minimaal
1 rijstrook
beschikbaar.
Op de andere,
afgesloten
rijstroken
wordt gewerkt.

2. Nachtelijke
afsluiting.
Op- of afrit,
verbindings
boog of een
heel wegvak
’s nachts
afgesloten.

3. Weekend
afsluiting.
Snelweg is
afgesloten
tussen twee
knooppunten
van vrijdag
avond t/m
maandag
05:00u.

4. Minder,
versmalde en/
of verschoven
rijstroken
beschikbaar.
Op de andere,
afgesloten
rijstroken
wordt gewerkt.

5. Meerdaagse
afsluiting.
Snelweg is
afgesloten
tussen twee
knooppunten
op meerdere
werkdagen
achter elkaar,
24u/dag.

Wanneer/duur

één of
meerdere
nachten

één of
meerdere
nachten

één of
meerdere
weekends

variërend van
een weekend
tot meerdere
maanden

meerdaagse
afsluiting

Soort
maatregel

gedeeltelijke
afzetting

weg volledig
afgesloten

weg volledig
afgesloten

minder,
versmalde en/
of verschoven
rijstroken

weg volledig
afgesloten

Limiet

90 of 70

-

-

90 of 70

-

Vertraging

gering

10-15 minuten

± 30 minuten
(ook vertraging
op omleidings
route)

10-15 minuten
in de spits
(bij voldoende
rijstrook
breedte)

± 60 minuten
(ook vertraging
op omleidings
route)

↓ Kenmerken

Elk van die varianten veroorzaakt verschillende soorten en hoeveelheden hinder voor de
weggebruiker.
We gaan nu verder in op de Uitvoeringsvarianten. We schetsen kort de voornaamste eigen
schappen van die varianten, wat de weggebruikers van elk vinden, en gaan natuurlijk voor
al in op de hinder die je bij elk kunt verwachten.

Aandachtspunten per Uitvoeringsvariant
Aandachtspunten
In het vorige hoofdstuk hebt u kennis kunnen maken met wat naar de mening van weg
gebruikers de belangrijkste Aandachtspunten zijn bij de hinder door wegwerkzaamhe
den.
Dat waren:
• Onzichtbaar werken,
• Vertraging,
• Communicatie over de werkzaamheden,
• Omleiding,
• Inrichting van het werkvak.
[24]
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Bij elk van de zojuist besproken Uitvoeringsvarianten loopt u aan tegen dergelijke Aan
dachtspunten. Maar lang niet alle Aandachtspunten spelen bij alle Uitvoeringsvarianten.
Bij de Uitvoeringsvariant ‘Nachtelijke werkzaamheden, minimaal 1 rijstrook beschikbaar’
is het Aandachtspunt Omleidingsroute bijvoorbeeld niet aan de orde.
Wat dóet u met die Aandachtspunten?
Die Aandachtpunten zijn voor u op twee momenten van belang:
1. Bij de keuze voor een bepaalde Uitvoeringsvariant: welke vormen van hinder komt u
per variant tegen, en wat moet dan het zwaarst wegen?
2. Bij de uitwerking van de Uitvoeringsvariant die u hebt gekozen: déze vormen van hin
der zult u tegenkomen, en die moet u dus zien te voorkomen of verminderen.
In het volgende gaat het vooral om punt 1: de Aandachtspunten die u tegenkomt bij elk van
de Uitvoeringsvarianten.
In de later volgende hoofdstukken gaan we dan kijken hoe u bij de uitwerking de uitdagin
gen van elk Aandachtspunt tot een zo goed mogelijk einde kunt brengen.
Uitvoeringsvarianten en Aandachtspunten op een rijtje
Wat we nu in het volgende gaan doen is:
• we geven een korte beschrijving van elke Uitvoeringsvariant,
• we vermelden daarbij hoe de weggebruiker over die Uitvoeringsvariant denkt,
• we zetten op een rijtje welke Aandachtspunten bij elk van de Uitvoeringsvarianten een
rol spelen.
Ten slotte vatten we dan de hele zaak samen in één schema.

Uitvoeringsvariant 1:
’s Nachts werken naast minder rijstroken
De minst hinderlijke variant
kenmerken in ’t kort
wanneer/duur

één of meerdere nachten

soort maatregel

minimaal 1 rijstrook beschikbaar, andere rijstroken afgesloten

limiet

90 of 70

omleiding

nee

vertraging

gering

De weggebruiker vindt nachtelijke werkzaamheden waarbij op een deel van de rijstroken
wordt gewerkt maar waarbij minstens één rijstrook voor hem open blijft, de minst hinder
lijke Uitvoeringsvariant. Dat is logisch, want ’s nachts is er het minste verkeer. Daardoor zal
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de beperking tot de overblijvende rijstrook in deze Uitvoeringsvariant ook relatief weinig
vertraging opleveren.
• Er zijn in deze situatie dus weinig weggebruikers die hinder ondervinden,
• De hinder die ze ondervinden is minimaal.
Welke Aandachtspunten spelen er bij deze variant?
• Onzichtbaar werken: de weggebruiker heeft de indruk dat er niet gewerkt wordt, dat hij
dus ten onrechte niet op die afgezette rijstrook mag rijden en dat dùs de snelheidslimiet
langs het werkvak ook niet zinvol is.
• Vertraging. Deze zal over het algemeen gering zijn. Uitzondering zijn een onverwachte
file in de nacht en uitlopen van de werkzaamheden in de ochtend.
• Communicatie: normaliter zal in dit geval het verkeer redelijk kunnen blijven doorstro
men; informatie daarover lijkt daarom niet noodzakelijk. Maar als zich tegenvallers zoals
de genoemde nachtelijke file of uitgelopen werkzaamheden voordoen is het uiteraard
zaak daaraan wèl nadrukkelijk aandacht te besteden.

Uitvoeringsvariant 2: ’s Nachts afsluiten
Gedeelde tweede plaats met weekendafsluiting
kenmerken in ’t kort
wanneer/duur

één of meerdere nachten

soort maatregel

weg volledig afgesloten

limiet

nvt

omleiding

volledige omleiding

vertraging

10-15 minuten

De meeste automobilisten hebben liever één weekendafsluiting dan meerdere nachtelijke
afsluitingen. Maar dat hangt dan natuurlijk wel af van het aantal nachtelijke afsluitingen.
De grens ligt bij vijf à tien nachtelijke afsluitingen. Worden het er meer, dan willen auto
mobilisten zéker liever een weekendafsluiting.

[26]
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Vrachtautochauffeurs hebben nòg liever een weekendafsluiting. Logisch, want in het
weekend rijden die nauwelijks of niet. Het is dus de moeite waard om te kijken of er op de
weg waar het om gaat veel vrachtverkeer zit.
Welke Aandachtspunten spelen er bij deze variant?
• Vertraging: die is, behalve bij een onverhoopte uitloop van de werkzaamheden in de
ochtendspits, acceptabel maar daarmee nog niet prettig, en al helemaal niet als die on
verwacht komt.
• Communicatie voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden: tijdig, duidelijk, in een
niet te klein verspreidingsgebied. En de informatie moet natuurlijk klòppen.
• Omleiding: de weg is langer, de snelheid lager, de vertraging groter, de borden zijn soms
niet duidelijk, en ze blijven een enkele keer te lang staan.

Uitvoeringsvariant 3: Weekend afsluiten
Weekend of -niet te veel- nachten?
kenmerken in ’t kort
wanneer/duur

één of meerdere weekends

soort maatregel

weg volledig afgesloten

limiet

nvt

omleiding

volledige omleiding

vertraging

± 30 minuten (ook vertraging op omleidingsroute)

We zagen net bij de Uitvoeringsvariant 2 (nachtelijke afsluiting) dat ‘gewone’ automobilis
ten hun voorkeur voor één weekend boven een paar nachten afsluiting laten afhangen van
het aantal nachten waar het dan om zou gaan. Zeker zakelijke rijders geven begrijpelijker
wijs nog eerder de voorkeur aan een weekendafsluiting boven andere Uitvoeringsvarian
ten. Vrachtautochauffeurs bleken nòg vaker liever een weekendafsluiting te hebben, om
dat ook die dan toch al nauwelijks rijden.
Het is hier dus eens temeer de moeite waard om te kijken wie vooral de betreffende weg
gebruiken.
Welke Aandachtspunten spelen er bij deze variant?
• Communicatie voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden: die moet tijdig en duide
lijk zijn, en kloppen. Duidelijk moet zijn of het om één of meerdere weekends gaat.
• Omleiding: langere weg, lagere snelheid, grotere vertraging, de borden zijn soms niet
duidelijk, en ze blijven soms te lang staan.
• Vertraging: files zijn hier bepaald niet uitgesloten. Die zijn toch al hinderlijk, en dat geldt
des te meer als er niet voor gewaarschuwd is. Een risico in deze variant is uitloop van de
werkzaamheden in de maandagochtendspits.
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Uitvoeringsvariant 4:
Werken naast minder en/of smallere rijstroken
Liever kort helemaal afgesloten dan langdurig over minder/smallere rijstroken rijden
kenmerken in ’t kort
wanneer/duur

variërend van één weekend tot meerdere maanden

soort maatregel

minder, versmalde en/of verschoven rijstroken

limiet

ja

omleiding

nee

vertraging

10-15 minuten in de spits

Weggebruikers blijken liever een aantal weekendafsluitingen te hebben dan deze variant.
Dat hangt er natuurlijk ook weer vanaf om hoevéél weekends het dan gaat. Om precies te
zijn:
• liever één weekend een totale afsluiting dan vier weekends deze smallerijstrookvariant,
• liever één weekend een totale afsluiting dan twee volle weken deze smallerijstrook
variant.
Het laatste geldt natuurlijk weer vooral voor vrachtautochauffeurs omdat die meer door de
week op pad zijn dan in het weekend.
Kijk dus weer of er op de weg waar het om gaat veel vrachtverkeer zit.
Betrek daarnaast als vuistregel: u ‘mag’ vier weken lang twee in plaats van drie rijstroken
open houden als daarmee de werkzaamheden minstens een half jaar korter duren.

[28]
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Welke Aandachtspunten spelen er bij deze variant?
• Onzichtbaar werken: de weggebruiker heeft de indruk dat er niet gewerkt wordt en dat
hij ten onrechte niet op die afgezette rijstrook/-stroken mag rijden; dus is de snelheids
limiet daar volgens hem ook niet zinvol.
• Communicatie: vooral informatie over de te verwachten vertraging is belangrijk.
• Inrichting van het werkvak: de weggebruiker vindt smalle, slingerende rijstroken onple
zierig en maakt zich nog meer zor
gen als de bebakening erg dicht op
“Ik vind slecht weggehaalde witte of gele
de nog beschikbare rijstrook staat.
markeringen vervelend en vaak verwarrend.”

Uitvoeringsvariant 5: Meerdere dagen afsluiten
‘Onbespreekbaar’ maar als het dan toch moet…
kenmerken in ’t kort
wanneer/duur

variërend van enkele dagen tot meerdere maanden

soort maatregel

weg volledig afgesloten

limiet

nvt

omleiding

volledige omleiding

vertraging

± 60 minuten (ook vertraging op omleidingsroute)

De Uitvoeringsvariant waarbij een weg meerdere of zelfs vele dagen compleet is afgesloten
is begrijpelijkerwijs niet populair. Eén op de vijf automobilisten vindt dat blijkens onder
zoek zelfs ‘onbespreekbaar,’ vrachtautochauffeurs denken er nog negatiever over.
Maar natuurlijk accepteert bijna iedereen dat het in sommige gevallen niet anders kàn. Wel
worden er dan hoge eisen gesteld aan alternatieven om op je bestemming te komen, of dat
nu een perfect aangegeven en ook voor vrachtauto’s goed bruikbare omleidingsroute is,
een OV-voorziening, of afspraken met je bedrijf dat je thuis mag blijven werken.
Een argument vóór een totale afsluiting is dat weggebruikers als ze erover horen eerder een
alternatief zullen zoeken. Als er één strook open blijft zullen velen het idee hebben dat zíj
er toch nog wel langs kunnen. Om vervolgens juist daardoor in de file terecht te komen.
Welke Aandachtspunten spelen er bij deze variant?
• Vertraging: die is toch al niet prettig, en dat wordt nog erger als er niet voor gewaar
schuwd is.
• Communicatie voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden: die moet tijdig, duidelijk
en correct zijn. En bij deze omvang ook landelijk worden verspreid.
• Omleiding: de weg is langer, de snelheid is lager, de vertraging is dus groter, en de bor
den zijn soms niet duidelijk, en blijven wel eens te lang staan.
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En als u nu eens de weg veertien dagen afsluit?
Het toppunt van hinder ontstaat natuurlijk bij een langdurige afsluiting. Daarom zetten
we als voorbeeld alle aspecten van die situatie even apart bij elkaar.

“Een big bang kan je niet meer dan 3 of 4 keer per jaar flikken.”
(Harry van de Pol, voorheen coördinator Minder Hinder landelijk)

We hebben al gezien dat weggebruikers bepaald geen liefhebbers van een meerdaagse af
sluiting zijn. Maar af en toe kàn het domweg niet anders. En het kan ook juist slim zijn om
een paar zeer grote projecten te combineren zodat de totale hinder uiteindelijk geringer is.
Maar natuurlijk moet u de weggebruiker niet al te veel en te vaak van dit soort mega-werk
zaamheden aandoen.
De weggebruikers is gevraagd: als het dan toch gebeurt, wat zijn dan uw voornaamste wen
sen om het leed zo veel mogelijk te verzachten?
De wensen van automobilisten zijn dan:
• alternatief vervoer (dit wordt het meest genoemd),
• flexwerken of thuis werken,
• P+R-mogelijkheden om langs het werkvak te komen,
• een vergoeding voor gebruik van het openbaar vervoer.
Vrachtautochauffeurs voegen aan dat verlanglijstje toe:
• een alternatieve route voor vrachtverkeer (driekwart van de chauffeurs wil dit),
• informatie geruime tijd voor de afsluiting (ruim de helft).
Al de genoemde wensen komen in dit boekje aan bod. Bij een beetje doorvragen blijkt dat
verreweg de meeste weggebruikers zich wel neerleggen bij een langdurige afsluiting, als er
maar met deze verlangens rekening wordt gehouden.

Uitvoeringsvarianten en Aandachtspunten in één oogopslag
We hebben nu de Uitvoeringsvarianten op een rijtje, plus de bijbehorende Aandachtspun
ten. Als we nu die twee in één tabel onderbrengen krijgen we een overzicht van welke pun
ten bij welke Uitvoeringsvariant uw onverdeelde aandacht verdienen.

[30]
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Uitvoerings
variant→

2. Nachtelijke
afsluiting.

3. Weekend
afsluiting.

↓ Aandachtspunten

1. Nachtelijke
werkzaamhe
den, minimaal
1 rijstrook
beschikbaar.

Onzichtbaar werken

X

Vertraging
(minimaliseren)

X

X

X

Communicatie
(correct, duidelijk,
juiste tijdstip)

X

X

X

X

X

Omleiding (niet te
lang, duidelijk
aangegeven)

4. Minder,
versmalde en/
of verschoven
rijstroken
beschikbaar.

5. Meerdaag
se afsluiting.

X

Inrichting van het
werkvak (afzetting,
breedte rijstroken,
markering)

X
X

X

X

X

En welke kiest u dan?
Afwegingen en combinaties
Het lijkt nu misschien voor de hand te liggen om dan maar de minst hinderlijke variant te
kiezen, maar dat kan natuurlijk lang niet altijd. Er moet een afweging worden gemaakt met
bijvoorbeeld de aard, omvang en niet te vergeten de kosten van het uit te voeren werk.
Hinder is in de hele afweging één -maar wel een belangrijk- aspect.
Laat ook duidelijk zijn dat het in de praktijk vaak om combinaties van varianten zal gaan.
Daarmee kunt u trouwens vaak het leven van de passerende weggebruiker ook al weer een
stuk prettiger maken. Er bestaat een nachtelijke afsluiting en er bestaat een weekendafslui
ting. Beide blijken tot relatief weinig hinder voor de weggebruiker te leiden. Het ligt dan
natuurlijk voor de hand om dat -zo mogelijk- te combineren en de weg gedurende een
weekendnacht af te sluiten.
Er bestaan ingewikkelde rekenmethoden om te bepalen welke Uitvoeringsvariant in een
gegeven situatie de beste is. U kunt daarmee kennismaken in ‘Werkwijzer MinderHinder Deel B: de uitwerking’ van RWS.
Belangrijk: wie rijdt er met welk reismotief over uw weg?
Welke Uitvoeringsvariant de meeste hinder zal opleveren is behalve van die variant zelf ook
afhankelijk van de soort verkeer waar u op de betreffende weg mee te maken hebt. Relatief
veel vrachtverkeer of zakelijk verkeer op die route kan een argument zijn om vooral voor
werkzaamheden in het weekend te
kiezen omdat u dan dat verkeer het
“Leg doelgroepstroken aan voor zakelijk verkeer!”
minst in de wielen rijdt.
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Zakelijke weggebruikers hebben gezegd dat ze de voorkeur geven aan een weekendafslui
ting boven vijf nachten de snelweg dicht, en ook boven twee weken op verlegde/versmalde
rijstroken. En ze hebben liever vier weekends de snelweg dicht dan 75 nachten op (min
maal) één rijstrook te moeten rijden. Kortom: de zakelijke rijder wil het liefst een week
endafsluiting. Vrijwel hetzelfde geldt voor vrachtrijders.
Denkt u bij weekendactiviteiten of werken in de vakantieperiode echter ook aan de moge
lijkheid dat er veel recreatief verkeer op de betreffende weg zit. In de brandende zon in de
file naar het strand staan is nòg minder leuk als je dan ook nog op een omleidingsroute
terechtkomt of met zijn allen over te weinig rijstroken moet rijden. Hetzelfde verhaal geldt
voor grote evenementen in de buurt.
In de volgende hoofdstukken behandelen we nu uitvoerig elk Aandachtspunt op steeds
dezelfde manier:
• Welke problemen kunt u verwachten?
• En vooral: hoe pakt u die problemen dan aan?

[32]
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4.

Aandachtspunt ‘Onzichtbaar
werken’
“Is die weg klaar, mag ik er nòg niet langs!”
Weggebruikers ergeren zich soms erg aan een rijstrook die is afgezet
maar waar zo te zien helemaal niet gewerkt wordt.

Er komt morgen nòg een laag asfalt over die rijstrook heen en die moet nog afkoelen. Dus
kun je het verkeer daar nu natuurlijk nog niet overheen laten rijden.
Ja, dat weet u. En voor u is dat logisch.
Maar verplaats u nu eens in die vermoeide, geïrriteerde vertegenwoordiger die het de hele
dag al tegenzit. Die zwetend achter het stuur zit. Die nu in de file is terechtgekomen door
dat er maar één rijstrook open is. En die naast zich die prachtige vlakke nieuwe maar ver
boden rijstrook ziet liggen. Die man wil naar húís!
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Waar gaat het om?
Met onzichtbaar werken wordt bedoeld dat er op bijvoorbeeld een rijstrook nog wel dege
lijk gewerkt wordt of zal worden, maar dat er van die werkzaamheden voor de weggebrui
ker niets te zien is.
Dit blijkt de belangrijkste concrete ergernis van weggebruikers bij wegwerkzaamheden te
zijn, belangrijker nog dan de vertraging zelf. Vraagt u zich dus af:
• kan ik de feitelijke situatie verbeteren?
• als ik er niets aan kan doen kan ik dan in elk geval de ergernis verminderen?

“Ik snap dat er bij werkzaamheden langzamer gereden moet worden voor de veiligheid. Maar waarom zie ik
nooit iemand werken als ik er langs kom.”

Er spelen in dit verband twee problemen:
1. de rijstrook die daar uitnodigend klaarligt maar de weggebruiker mag er niet op rijden,
2. vaak samenhangend met het vorige probleem: als er dan toch niet gewerkt wordt dan
denkt de weggebruiker dat de snelheidslimiet daar ook wel omhoog kan.
Als bovendien de borden bij dergelijke werkzaamheden niet tijdig worden verwijderd,
wordt er dus inderdáád niet meer gewerkt en is de ergernis voor de weggebruiker des te
begrijpelijker.
Bedenk u ook weer: als ú daar zou rijden of in de brandende zon zou stilstaan, en u zou er
ook heilig van overtuigd zijn dat die rijstrook al lang klaar is. Hoe voelt dat? Verplaats u in
de weggebruiker!
Aspecten die hier een rol spelen zijn dus:
• Het afgezet zijn van de rijstrook,
• De geloofwaardigheid van de snelheidslimiet ter plaatse,
• Borden tijdig verwijderen.

Rijstrook afgezet
Probleem: die weg is al lang klaar en ik mag er nog niet op rijden!
Zeker als een weggebruiker als gevolg van de afzetting van die rijstrook in een file is te
rechtgekomen is dat natuurlijk bijzonder vervelend. En aanleiding om mobiel 0800-8002
te bellen om te melden dat u bent vergeten om de borden en paaltjes weg te halen.
Wat doe je eraan?
situatie voorkómen
Natuurlijk is het praktisch vrijwel uitgesloten dat er in een werkvak 24 uur per dag onafge
broken gewerkt wordt. Toch zijn er mogelijkheden om de hinder van onzichtbaar werken
zo veel mogelijk te beperken.
[34]
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Probeert u in de eerste plaats om de totale duur van de werkzaamheden zo kort mogelijk te
houden. Dan zal onzichtbaar werken naar verhouding ook minder voorkomen. Zie over
het bekorten van werkzaamheden het Hoofdstuk 5 Aandachtspunt Vertraging.
Zet ook geen langer gedeelte af dan waar ook inderdaad gewerkt wordt.
Eveneens in hoofdstuk 5 komt het begrip ‘slim plannen’ op de proppen. Dat betekent dat
u door de werkzaamheden op de juiste manier te plannen de hinder kunt beperken. Een
voorbeeld is om een totale afsluiting van een wegvak van enkele dagen in elk geval óók in
het weekend te plannen, waardoor er in elk geval al twee dagen zijn met minder hinder
voor het verkeer. Een ander voorbeeld van slim plannen is om werkzaamheden in een
weekendnacht te laten plaatsvinden. Dat combineert de voordelen van nachtelijke werk
zaamheden met die in het weekend. Er is dan nog minder verkeer, en dat verkeer zal nog
minder hinder ondervinden. En last but not least: de aannemer heeft meer uren om te
werken.
Bij de gegeven planning is het vervolgens zaak om zoveel mogelijk te voorkomen dat er
inderdáád niet (meer) gewerkt wordt op een afgezette rijstrook. Anders gezegd: als de rij
strook klaar is moet die zo spoedig mogelijk weer worden teruggegeven aan het verkeer. U
kunt in de aanbestedingsfase de aannemer(s) duidelijk maken dat dat meespeelt in de aan
besteding. Raadpleegt u hiervoor de
‘Werkwijzer ‘MinderHinder deel B’
van RWS (zie ‘Meer weten?’ achterin
dit boekje).
Denk ook aan de mogelijkheid om
de Werkbare Uren (WBU; de uren dat
de aannemer kan werken zonder dat
dit tot files leidt) af te stemmen op
de etmaalintensiteit per specifieke
dag van de week in plaats van op de
gemiddelde weekdag. Hetzelfde geldt
voor de intensiteiten per maand, per
seizoen etc.
situatie uitleggen
Als er (straks) nog wel degelijk gewerkt wordt, of als het asfalt nog moet afkoelen, kortom:
als het verkeer nog niet weer over deze strook kan, legt u dan uit waaròm niet. We hebben
al een paar keer gezien dat een onplezierige situatie extra onplezierig wordt als je je mach
teloos voelt, en het gevoel hebt in de steek te worden gelaten.
Daar is met communicatie een hoop aan te doen. Zie daarvoor het betreffende hoofd
stuk.
Denk aan een simpel bord als ‘afkoelend asfalt’ of ‘deze rijstrook is weer voor u open op 12
augustus.’ Dat:
• geeft de weggebruiker zinvolle informatie,
• maakt de weggebruiker duidelijk dat hij niet vergeten is: er wòrdt straks weer verder ge
werkt,
• biedt de weggebruiker een perspectief: eens is deze hinder voorbij!
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Geloofwaardigheid snelheidslimiet
Probleem: als er toch niet gewerkt wordt is die (lage) limiet ook onzin!
Onzichtbaar werken leidt nog tot een tweede probleem. Op de rijstrook of -stroken waar
hij nog mag rijden mag de weggebruiker doorgaans niet harder dan 70, hooguit 90. Dat is
voor de meeste weggebruikers nog wel te accepteren als er op die afgezette rijstrook inder
daad gewerkt zou worden. Maar dat wòrdt er voor zover ze kunnen zien dus niet. En daar
door beginnen ze zich ook te ergeren aan die lage limiet. De kans bestaat dan bovendien
dat de ene weggebruiker zich nog wel aan die snelheidslimiet houdt en de andere niet. Dat
leidt tot snelheidsverschillen en bumperkleven en, als er nog meer dan één rijstrook be
schikbaar is, tot inhalen. Allemaal hinderlijk en gevaarlijk.
“Waarom mag ik maar 90 als er geen werkzaamheden zijn? En dat bord spoorvorming staat er al twee jaar
met daarbij dat bord 90.”
Klachten van weggebruikers over een te lage snelheidslimiet bij wegwerkzaamheden blij
ken dan ook vaak te worden veroorzaakt door onzichtbaar werken. Weggebruikers zullen
juist in deze situatie ook weinig begrip kunnen opbrengen voor (extra) politiecontroles op
snelheid.
Wat doe je eraan?
Kijk nog eens naar de limiet
We gaan er hier even van uit dat u alles hebt gedaan om het onzichtbare werken zelf zoveel
mogelijk te voorkómen. Daarmee zal dan ook een deel van de kou uit de lucht zijn, want
dan zal veel van de ergernis over de vermeende te lage snelheidslimiet ook zijn weggeno
men. Daarnaast kunt u (nogmaals) checken of (tijdelijk) een hogere limiet (90 in plaats van
70) of zelfs géén snelheidslimiet mogelijk is. Het aanpassen van de snelheidslimiet aan de
feitelijke situatie is erg bevorderlijk
voor de naleving. En bovendien gaat
het die ongewenste snelheidsver
schillen en bumperkleven tegen.
Communicatie
Verder kunt u met borden aangeven
dat de snelheidslimiet er niet alleen
voor de weggebruikers is maar ook
voor de wegwerkers. U brengt daar
mee weer een beetje de communica
tie met de weggebruiker op gang:
‘we snappen wel dat u baalt, maar
het is voor onze mensen een angstig
gevoel als u zo hard langsrijdt!’
[36]

Het MinderHinderboekje | mei 2010

Controleer alleen op snelheid als dat duidelijk zin heeft, of…
Brengt het betreffende werk naar verwachting tijdelijk minder risico met zich mee dan kan
dat aanleiding zijn om dan ook niet, of minder te controleren. Het blijkt echter dat de po
litie hier verschillend over denkt. Sommige politiefunctionarissen en -regio’s stemmen
hun handhavingsinspanningen inderdaad af op het gevaar van een bepaalde situatie. An
dere gaan uit van de redenering dat een verkeersregel altijd nageleefd en dus gehandhaafd
dient te worden. Daarbij is een argument dat als je de regel op de ene plaats niet hand
haaft, hij ook elders vaker zal worden overtreden. Overleg met de politie is in dit soort situ
aties natuurlijk altijd nodig.
Een conclusie kan ook zijn om in zo’n situatie al naar gelang de omstandigheden tijdelijk
de limiet te verhogen of op te heffen. Dan is er geen misverstand meer mogelijk en hoeft
de politie niet te worden lastiggevallen. Wegdraaien van de betreffende borden is een klei
ne moeite. Maar zorg er wel voor dat ze weer ‘goed’ staan als het werk weer begint op het
betreffende werkvak.

Borden tijdig verwijderen
Het probleem van onzichtbaar werken is dus meestal dat er wel degelijk gewerkt wordt of
binnenkort weer zal worden, maar dat dat niet zichtbaar is. Dan is er sprake van een oplos
baar misverstand.
Het wordt natuurlijk een ander verhaal als er inderdáád niet gewerkt wordt maar er staan
‘alleen nog maar’ de borden voor die werkzaamheden. Denkt u er dus om dat de borden
over de wegwerkzaamheden worden verwijderd zodra u klaar bent.
Zoals ook in Hoofdstuk 8 Inrichting werkvak nog weer aan de orde zal komen vinden weg
gebruikers ten onrechte nog niet verwijderde borden erg hinderlijk.
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5.

Aandachtspunt Vertraging
“Dat ik in een file terechtkom is al erg genoeg, maar
dan wil ik wel graag weten waar ik aan toe ben!”
Weggebruikers vinden verkeershinder meestal minder erg als ze
daarover tijdig van tevoren worden geïnformeerd.

Op weg naar Borgdamsweer. Liever niet natuurlijk, want er wordt aan die weg gewerkt en
ik heb al gelezen dat je daardoor vertraging oploopt. Maar ik móet daarheen, want die
opdracht waarover we gaan praten laat ik me niet ontgaan. Ja, daar staat de file al. Volgens
Rijkswaterstaat ga ik er nu tien minuten langer over doen dan anders. Nou ja, dat wist ik.
Dan weet je waar je aan toe bent. Bewuste keuze. Traag kruipt het verkeer verder. Maar
daarna gáán we weer. Hé, en ik ben maar acht minuten later. Mooi, valt alweer mee!
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Waar gaat het om?
Vertraging op zich is niet de grootste concrete ergernis van weggebruikers bij werkzaamhe
den. Dat was het onzichtbaar werken uit het vorige hoofdstuk. Mensen willen de situatie
onder controle hebben en als ze dat ontglipt voelt dat erg vervelend. Dat speelt ook een rol
als niet duidelijk is hoe lang de vertraging zal duren.
Dat neemt niet weg dat de duur van de vertraging op zich ook een belangrijke rol speelt.
De aspecten die een rol spelen bij hinder door vertraging op een rijtje:
• Duur van de vertraging,
• Voorspelbaarheid van de duur van de vertraging,
• Uitloop van de werkzaamheden,
• Geloofwaardigheid van de snelheidslimiet,
• Borden tijdig verwijderen,
• Meerdere werkzaamheden tegelijk op dezelfde route,
• Vertraging als gevolg van een omleiding,
• Tijdstip werkzaamheden (tijd van de dag, seizoen etc).

Duur van de vertraging
Probleem: vertraging, en hoe dat voelt
De weggebruiker vindt in principe natuurlijk elke vertraging ongewenst. Maar natuurlijk:
hoe langer de vertraging hoe vervelender.
Wat doe je eraan?
In veel gevallen is vertraging bij wegwerkzaamheden onvermijdelijk. We zagen dat al meer
dere keren. Reden te meer om die vertraging wel zo klein mogelijk te laten zijn en vooral:
zo klein mogelijk te laten voelen.
De werkzaamheden zo kort mogelijk houden
Het meest voor de hand liggend is natuurlijk om te zorgen dat de klus in zo kort mogelijke
tijd wordt geklaard. Die periode kan dus onderdeel vormen van de afspraken in het con
tract met de aannemer die de werkzaamheden uitvoert. Zie daarvoor de ‘Werkwijzer Min
derHinder - Deel B: de uitwerking’ van RWS.
Slim plannen
Om de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren is de kunst in de eerste plaats om
de werkzaamheden zo te plannen: ‘slim plannen’. Dat betekent dat u het werk zo plant dat
het zo kort mogelijk duurt en/of dat er in de periode dat er gewerkt wordt weinig verkeer is.
Dan hebben er weinig weggebruikers last van de werkzaamheden, en de hinder die elk nog
ondervindt is zo klein mogelijk.

[40]
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Voorbeelden van Slim Plannen
Afsluiting A2 bij Utrecht (2008):
In september 2008 werd de A2 tussen Everdingen en Deil één weekend afgesloten. In die korte tijd zijn
verschillende onderdelen van het project Everdingen-Deil gecombineerd met onderhoudswerkzaamhe
den, zoals opnieuw asfalteren, bermonderhoud en het plaatsen van een prefab steunpilaar in de
middenberm. Door het combineren van deze werkzaamheden was de hinder weliswaar ernstig, maar
slechts van korte duur.
A12 Woerden-Gouda (2010):
Tussen Woerden en Gouda wordt een spitsstrook aangelegd. De planning is om dat in de zomer van 2010
in vier weken te doen. In die periode is de verkeershinder ernstig, ondanks dat de werkzaamheden in de
zomervakantie plaatsvinden. Maar doordat het hele werk in een relatief korte periode wordt gereali
seerd, is het project eerder klaar dan oorspronkelijk was gepland.
A4-A10 bij Amsterdam (2007):
In de zomervakantie van 2007 zijn verschillende werken handig met elkaar gecombineerd:
- werkzaamheden in het kader van Groot Onderhoud,
- voorbereiding van de aanleg van spitsstroken op de vluchtstrook,
- de ondertunneling onder de A10 ten behoeve van de Noord-Zuidlijn.
Deze werkzaamheden zijn allemaal in vijf weken uitgevoerd, inclusief de aanleg van de metrolijn van de
Gemeente Amsterdam.
A9-Gaasperdammerweg (2005):
In de zomer van 2005 zijn op de A9 Groot Onderhoud en de voorbereiding van de aanleg van spitsstroken
met elkaar gecombineerd.
Ontleend aan: Werkwijzer MinderHinder - Deel B: de uitwerking. (RWS)

Voorbeelden van slim plannen zijn:
• ’s nachts werken,
• in de weekends werken,
• in weekendnachten werken,
• een weekend opnemen in meerdaagse werkzaamheden,
• bij nachtelijke rijstrookafzetting de periode van de werkzaamheden precies af te stem
men op de verkeersintensiteiten per individuele dag van de week,
• in de vakantieperiodes werken (tenzij het in de betreffende regio in de vakantie juist erg
druk is),
• op feestdagen werken (tenzij het in de betreffende regio dan juist druk is),
• niet werken tijdens grote evene
menten in de buurt,
• niet werken op omleidingsroutes
van andere werken,
• niet werken op parallelle routes,
• niet de weggebruiker van de ene in
de andere omleiding sturen,
• niet te veel werken dicht achter el
kaar op een route.
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Voorbeelden van Slim Bouwen
A4-A5:
Het viaduct voor de verbindingsweg van de A4 naar de A5 is naast de weg gebouwd. Toen het klaar was, is het
in één nacht over de A4 geplaatst. De hinder was ernstig, maar zeker voor zo'n klus zeer kort.
A12:
Dezelfde werkwijze is gebruikt bij het plaatsen van het spoorwegviaduct over de A12 bij Prins Clausplein in
2006. Het viaduct is naast de weg gebouwd en vervolgens in heel korte tijd geplaatst.
Randweg Eindhoven:
De ombouw van de Randweg Eindhoven duurde een jaar korter dan 'normaal' doordat eerst de parallelstruc
tuur werd aangelegd. Die kon toen tijdelijk als hoofdrijbaan kon worden gebruikt.
Een kunstwerk dat moest worden gesloopt werd eerst losgeknipt, daarna weggereden en naast de weg verder
gesloopt. De hinder was daardoor minimaal.
Hollandse Brug:
Om de wegcapaciteit variabel te verdelen werd gebruik gemaakt van een tijdelijke wisselstrook.
Ontleend aan: Werkwijzer MinderHinder - Deel B: de uitwerking. (RWS)

Slim bouwen
Het tweede instrument om hinder zo veel mogelijk te beperken is ‘slim bouwen.’
Dat wil zeggen dat het werk zo wordt ingericht dat daarvoor de periode of de mate waarin
verkeer hinder ondervindt zo klein mogelijk is. Dat kan in grote lijnen op drie manieren,
door slim ontwerpen, slim faseren en slim uitvoeren. En zelfs slopen kun je slim doen!
Slim ontwerpen
Hou bij het ontwerp van de werkzaamheden rekening met de ruimte die nodig is om het
verkeer er zo goed mogelijk langs te laten doorstromen. Daarvoor kiest u zo nodig een
groter werkgebied.
Een tweede mogelijkheid is ‘plug & play.’ Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld delen van kunst
werken naast de weg in elkaar worden gezet en ten slotte in relatief heel korte tijd boven,
onder of langs de weg worden geïnstalleerd.
Slim faseren
Zowel voor de uitvoering van de totale klus als voor die van de onderdelen daarvan is het
zaak om de onderdelen die de meeste hinder veroorzaken uit te voeren als er het minste
verkeer is. U kunt ook de ene activiteit gebruiken om het probleem van de andere te voor
komen. Voorbeeld is het aanleggen van secundaire rijbanen vóór de hoofdrijbaan wordt
afgesloten en heringericht. Het verkeer kan dan over die secundaire banen doorstromen.
Slim slopen
Niet alleen bouwen kan slim - hetzelfde geldt voor slopen. Zo kunt u te slopen objecten
eerst in kleinere stukken verdelen, die dan in korte tijd uit het werkgebied verwijderen, om
ze dan vervolgens verder te slopen.
Slim uitvoeren
Ook de manier waarop het verkeer gedurende de werkzaamheden kan doorstromen kan
‘slim’ plaatsvinden. Mooi voorbeeld hiervan is de verplaatsbare barrier, een ketting van
[42]

Het MinderHinderboekje | mei 2010

verrijdbare betonblokken. Daarmee kunt u de overgebleven wegcapaciteit optimaal toede
len aan het verkeersaanbod, bijvoorbeeld in de ochtend- en avondspits. Ook kunt u ge
makkelijk een optimale verdeling maken tussen waar gewerkt wordt en wat beschikbaar is
voor het verkeer. Zie hiervoor www.verplaatsbarebarrier.nl.
Een andere bijzonder slimme manier van uitvoeren is werken aan het wegdek terwijl het
verkeer er via een tijdelijke brug overheen wordt geleid. Dit is bijvoorbeeld toegepast bij de
renovatie van de voegovergangen van het Rotteviaduct in de A20.
Daarnaast is een vuistregel: hoe langer de werkzaamheden duren, hoe meer wegcapaciteit
(rijstroken) u voor het verkeer beschikbaar moet proberen te houden.
We hebben het nu over slim uitvoeren waarbij u optimaal met de ruimte omgaat. Daar
naast kunt u slim uitvoeren in die zin dat u optimaal gebruik maakt van de tijd. Zo kan bij
de Uitvoeringsvariant 1 ‘nachtelijke rijstrookafzetting’ de periode van de afzetting worden
afgestemd op de etmaalintensiteit per specifieke dag van de week in plaats van op die van
de gemiddelde werkdag. Dan zal het bijvoorbeeld misschien mogelijk blijken om dins
dagsavonds eerder te beginnen dan vrijdagsavonds. Zo optimaliseert u de tijd die beschik
baar is voor het bouwen èn de wegcapaciteit voor het verkeer.
Situatie minder ergerlijk maken
Los van de hierboven genoemde ‘echte’ oplossingen kunt u proberen om het probleem
minder ergerlijk te maken. Een voorbeeld is het gebruik van borden met steeds vrolijker
wordende ‘smiley’s’ die aangeven hoe lang de hinder in tijd of afstand nog duurt. Een der
gelijke gematigd-grappige aanpak kan heel effectief zijn doordat de wegbeheerder hier
mee begrip toont voor de weggebruiker en die letterlijk een knipoog van verstandhouding
geeft. Maak het ook niet al te lollig want de weggebruiker moet niet denken dat u hem voor
de gek houdt!

“De borden: “bedankt voor uw begrip”, die grote gele smiley’s, vind ik heel sympathiek.”
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Waarschuw voor (de duur van) hinder
Bij hinder die weggebruikers van werkzaamheden ondervinden
spelen vaak onbekendheid en onvoorspelbaarheid een rol. We
zagen al meer dan eens dat de weggebruiker niet voor verras
singen wil worden gesteld.
Bied de weggebruiker dus zo veel mogelijk zekerheid. Commu
nicatie in allerlei vormen is de aangewezen methode om dat te
bereiken. Zie daarover dus Hoofdstuk 6 Aandachtspunt Com
municatie.

Uitloop van de werkzaamheden,
werkzaamheden op ander moment dan bekendgemaakt
Duren de werkzaamheden langer of vinden ze plaats op een ander tijdstip dan was gepland
en bekendgemaakt, dan treedt met verdubbelde kracht de vorige paragraaf in werking. Een
weggebruiker vindt het niet prettig om onverwacht in een file terecht te komen. Maar het
is natuurlijk nog veel vervelender als hij zeker meent te weten dat hij juist níet in een file
terecht zal komen (bijvoorbeeld doordat hij juist wat eerder of later van huis is gegaan) en
dat gebeurt dan door het uitlopen van die werkzaamheden tòch.
Uiteraard is het zaak om voor zover mogelijk deze situatie zo snel mogelijk bekend te ma
ken. Dat zal dan niet via de krant kunnen, en gebruik moeten maken van de kanalen die
dan nog openstaan, zoals de infovoorziening aan
de verkeersinformatie en internet.
“Wellicht op bepaalde punten mobiele informatie
Dit is overigens wel reden om bij de oorspronke
(lichtkranten) over de actuele vertraging.”
lijke standaardcommunicatie in de kranten rond
de betreffende werkzaamheden te waarschuwen
voor de mogelijkheid dàt de werkzaamheden uitlopen. Daaraan kan dan worden gekop
peld het advies aan de weggebruiker om voor hij op pad gaat de meest actuele verkeersin
formatie te raadplegen.

Geloofwaardigheid snelheidslimiet
Weggebruikers zijn vaak wel bereid om wat langzamer te gaan rijden als ze van het nut
daarvan overtuigd zijn. Maar dat zijn ze niet altijd.
Belangrijk is dus om de snelheidslimiet niet lager te kiezen dan beslist noodzakelijk is. Zijn
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er bijvoorbeeld nog meer dan twee standaardrijstroken beschikbaar dan is een optie om op
de meest linksgelegen, ‘snelste’ strook ook een hogere limiet toe te staan, dus in dit geval
90 in plaats van 70.
Daarnaast is het zaak om te voorkomen dat de weggebruiker denkt dat er helemaal niet
gewerkt wordt want dat geeft vaak veel ergernis. Kijkt u daarvoor bij Hoofdstuk 4 Onzicht
baar Werken.
En ten slotte: vertel de weggebruiker dat die snelheidslimiet er zowel voor de veiligheid
van de wegwerkers ter plaatse is als voor zijn eigen veiligheid.

Borden tijdig verwijderen
We zullen in Hoofdstuk 8 over de Inrichting werkvak zien dat veel weggebruikers zeggen
dat borden over wegwerkzaamheden soms te lang blijven staan. Dat blijkt zelfs een van
hun voornaamste ergernissen bij werkzaamheden te zijn.
• Zorgt u in de eerste plaats dat die borden inderdaad verdwijnen (of worden weggedraaid
of afgedekt) als er niet (meer) gewerkt wordt.
• Als er nog wel degelijk (binnen zeer kort weer) gewerkt wordt gaat het dus om onzicht
baar werken. Kijkt u daarvoor in Hoofdstuk 4 Aandachtspunt Onzichtbaar Werken.

Liever niet meer werkzaamheden achter elkaar
Zeker naar de mening van de weggebruiker die helemáál geen hinder en dus helemáál
geen werkzaamheden op zijn route wenst is het al gauw te veel.
Het is dus zaak om bij het plannen van werkzaamheden te checken op andere mogelijke
werkzaamheden in de omgeving. En te zorgen dat de weggebruiker op één route niet meer
geplaagd wordt dan strikt noodzakelijk is. Daarvoor gelden in principe alle aanbevelingen
uit ‘Duur van de vertraging’ in het begin van dit hoofdstuk.
Ongeveer hetzelfde geldt voor herhaaldelijke werkzaamheden op één locatie, met bijvoor
beeld elk jaar een of meerdere weekendafsluitingen. Ook dat is irritant voor de weggebrui
ker. Probeer dus de weg in één keer ‘af’ te krijgen.

Beperk vertraging als gevolg van een omleiding
Een deel van de vertragingen als gevolg van werkzaamheden ontstaat doordat een omlei
dingsroute moet worden gevolgd. De weg wordt daarmee in elk geval langer, meestal kun
je er minder snel rijden, en misschien kom je op de omleidingsroute ook nog in een file
terecht. Bij een weekendafsluiting en zeker bij een meerdaagse afsluiting is de vertraging
dan ook niet gering, en kan oplopen tot een uur of meer. Geen wonder dat weggebruikers
zich hier desgevraagd niet erg enthousiast over tonen.
Het is in elk geval zaak om het verkeer op de omleidingsroute zo goed mogelijk te laten
verlopen. Kijkt u daarvoor in Hoofdstuk 7 over Omleidingen.
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Een paar zaken om aan te denken zijn in elk geval:
“Vaak zijn de door RWS gekozen
• Voldoende capaciteit op de omleidingsroute, eventueel te
omleidingen niet het meest logisch.
vergroten door (tijdelijk) de vluchtstrook als rijstrook te ge
Soms kan op een andere minder tijd
bruiken, verkeerslichten anders af te stellen etc.
kostende manier omgereden worden.”
• Zorgen dat er op de omleidingsroute niet óók gewerkt wordt
(overleg met collega’s en andere wegbeheerders!),
• Goede, duidelijke bebording van de omleiding, zeker waar meerdere omleidingsroutes
bij elkaar in de buurt komen. Wat er op die borden staat moet duidelijk zijn en duidelijk
van elkaar verschillen,
• De route moet ook geschikt zijn voor vrachtauto’s en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Het tijdstip van de werkzaamheden
Weggebruikers mopperen nogal eens dat werkzaamheden op onhandige tijdstippen wor
den uitgevoerd, met alle hinder van dien. Het kan dan zowel gaan om de tijd van de dag (of
nacht), de dag van de week als om bijvoorbeeld het jaargetij.
In het begin van dit hoofdstuk is de planning van werkzaamheden uitvoerig aan bod ge
weest. Daarbij zagen we dat door ‘slim plannen’ de hinder zowel in duur als overlast sterk
beperkt kan worden. Voorbeelden waren ’s nachts werken, in het weekend werken, en dus
als optimum het werken in een weekendnacht.
Kijkt u ook nog even in Hoofdstuk 3 naar de voorkeuren van groepen weggebruikers als het
gaat om de bij de Uitvoeringsvarianten ervaren hinder.

Overige Aandachtspunten die met ‘vertraging’ te maken
hebben
Communicatie
In Hoofdstuk 6 Communicatie gaan we uitvoerig in op de communicatie rond wegwerk
zaamheden, maar we wijzen hier toch op een paar specifieke communicatieve zaken die te
maken hebben met vertraging.
Onbekend maakt onbemind
Dat had u in dit boekje al vaker gelezen. Maar zeker bij vertraging, en vooral bij het ervaren/
voelen van vertraging is communicatie èrg belangrijk!
Denk in elk geval aan:
• Aankondigen van de werkzaamheden/vertraging zodat de weggebruiker niet voor verras
singen komt te staan, zijn plannen eventueel kan aanpassen en zich door u serieus geno
men voelt. Dat kan ook zinvol zijn op door u aan te geven omleidingsroutes.
• Hetzelfde verhaal geldt voor de verwachte duur van de vertraging.
• Vertel wanneer de werkzaamheden klaar zullen zijn en de weggebruiker weer zijn gang
kan gaan.
[46]
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Voorkom misverstanden
• Als de weggebruiker het idee kan krijgen dat er niet gewerkt wordt, maak dan door com
municatie duidelijk dat dat wèl het geval is.
• Wees zorgvuldig in de communicatie/bebording bij omleidingsroutes; geef ook daar de
te verwachten vertraging aan.
Vraag begrip
• Probeer de weggebruiker duidelijk te maken dat u daar voor hèm aan het werk bent, en
dat de snelheidslimiet er voor veiligheid van de weggebruikers maar ook voor die van de
wegwerkers is.
• Probeer met gematigd grappige borden de stemming en het wederzijds begrip er nog
een beetje in te houden. Bedank in dat kader aan het eind van het werkvak en/of de om
leiding de weggebruiker voor zijn geduld.
Mobiliteitsmanagement
Mobiliteitsmanagement is kort gezegd het beïnvloeden van verplaatsingsgedrag. Het is
ook een aangewezen instrument om hinder van vooral langdurige werkzaamheden te be
perken.
Dat kan op verschillende manieren, zoals:
• Zorgen dat er minder verplaatsingen plaatsvinden, bijvoorbeeld door de weggebruikers
te vragen elders of thuis te gaan werken. Dit moet uiteraard op zijn minst geregeld wor
den met de betrokken bedrijven in de buurt.
• Stimuleren dat mensen zich anders gaan verplaatsen, bijvoorbeeld per OV of per fiets.
• In dat kader: goedkoper of gratis (speciaal) openbaar vervoer op de betreffende verbin
ding, eventueel in combinatie met P+R-voorzieningen. Het is in de praktijk gebleken dat
goede communicatie over deze service van groot belang is: hoe werkt het? wat kost het?
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Voorbeeld mobiliteitsmanagement: Werkzaamheden Hollandse Brug in de A6 2007-2008
Doelstelling:
de files mochten tijdens de werkzaamheden niet toenemen. Daarvoor moesten 1.000-1.500 voertuigen 'uit de
ochtendspits gehaald worden.'
Maatregelen:
FileMijden, Bereikbaar-pas, inzet fietsveerpont, vanpool, en de snelwegbus.
Door deel te nemen aan 'FileMijden A6' konden weggebruikers een beloning van € 4 verdienen als ze tijdens de
ochtendspits (6 -10 uur) niet met de auto op de Hollandse Brug reden. Ze kregen € 6 als ze een hele dag niet op
de Hollandse Brug reden.
Ter wille van het openbaar vervoer werd tijdelijk een extra P+R-terrein aangelegd. Met de 'A6 Bereikbaar-pas'
kon je kosteloos met bus en/of busje.
Resultaten:
Van de 18.931 aangeschreven kentekenhouders hebben er 719 meegedaan aan de 'A6 Bereikbaar-pas' en 2.875
aan 'FileMijden A6'. De doelstellingen zijn gehaald: de afname bedroeg 1.349 auto's. De 2.875 deelnemers aan
'FileMijden A6' hebben gezorgd voor gemiddeld 425 personenauto's minder per dag in de ochtendspits.
De gekozen alternatieven waren: reizen buiten de spits (46%), reizen via een andere route (23%), op een andere
manier reizen (18%) en thuiswerken (13%). De 719 houders van de 'A6 Bereikbaar-pas' hebben gezorgd voor
een gemiddelde dagelijkse reductie van 330 personenauto's in de ochtendspits.
Ontleend aan: Werkwijzer MinderHinder - Deel B: de uitwerking. (RWS)

Verkeersmanagement
Verkeersmanagement heeft als doel om bij het gegeven verkeersaanbod het verkeer zo
goed mogelijk te laten verlopen.
Dat gebeurt door:
• het verkeer zo efficiënt mogelijk over het netwerk te verdelen,
• verstoringen zo veel mogelijk te beperken,
• de hinder te verminderen als het toch mis gaat. Belangrijk hierbij is Incidentmanage
ment (IM) dat erop is gericht om de weg na een ongeval zo snel mogelijk weer vrij te
krijgen.
Ook een omleiding, voor alle duidelijkheid, is een vorm van verkeersmanagement. Het
opstellen van verkeersmanagementsmaatregelen valt buiten het kader van dit boekje. De
‘Werkwijzer MinderHinder - Deel B: de uitwerking’ van RWS geeft een goede introductie.
Verdere hinderverminderaars: wees creatief!
Behalve de behandelde maatregelen om de vertraging en de daardoor ondervonden hinder
zo veel mogelijk te beperken zijn er nog meer mogelijkheden om het leed te verzachten.
Borden met smiley’s erop die de weggebruiker vertellen hoe lang ‘het’ nog duurt waren
daar al een voorbeeld van. Ideeën van weggebruikers zelf zijn:
• Het aanbieden van een gratis kopje koffie aan de weggebruikers in de file,
• Afleiding langs de weg.
“Zomer: biertje en een ijsje. Winter: koffie en een patatje.”
Het laatste is met het oog op de verkeersveiligheid misschien wat dubieus maar het gaat
erom dat ook u zich eens onbevangen afvraagt hoe het óók zou kunnen!

[48]
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6.

Aandachtspunt Communicatie
“Laten ze dat dan even zèggen!”
Wat voor u vanzelf spreekt is voor een weggebruiker soms een
hinderlijk raadsel

Ik had al gehoord dat ze met deze weg aan het werk zouden gaan maar ik wist nog niet hoe
of wanneer. Toch let ik daar wel een beetje op want ik kom daar regelmatig langs. En ik sta
dan ook echt paf als ik daar plotseling in een file terechtkom. Tien minuten later zie ik dat
ze daar nu inderdaad met de weg bezig zijn, en het verkeer over de andere rijbaan wordt
geleid. Nou, als ik dat had geweten had ik een andere route genomen en had ik nergens last
van gehad. En had niemand last van mij gehad!
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Communicatie in vogelvlucht: zie je ’t en snap je ’t?
Communicatie betekent in het algemeen dat er een boodschap gaat van een ‘zender’ naar
een ‘ontvanger,’ via een ‘kanaal.’ Als Jan Piet goedemorgen wenst dan is Jan de zender, Piet
de ontvanger, de goede-ochtendwens is de boodschap, en de mondelinge mededeling is
het kanaal.
Communicatie betekent als alles goed gaat ook dat de boodschap inderdaad aankomt, en
begrepen wordt. Maar veel mensen versturen op veel manieren veel boodschappen maar
die boodschappen komen vaak niet aan, laat staan dat ze begrepen worden. En laat staan
dat de ontvanger van de boodschap zich ernaar gaat gedragen.
Voorbeeld uit het verkeer: er staan langs de weg vele borden met een snelheidslimiet erop.
Veel weggebruikers zíen die borden niet eens, laat staan dat ze die in zich opnemen. En
zelfs al ziet een weggebruiker een bord wel staan en begrijpt hij het bord, dan nog is het de
vraag of hij langzamer gaat rijden.
Dat betekent bijvoorbeeld dat u als wegbeheerder heel zorgvuldig moet omgaan met bor
den langs de weg. Vraagt u zich af:
• wat moet en/of wil die weggebruiker weten (bijvoorbeeld dat dit wegvak volgend week
end is afgesloten)?
• hoe maak ik hem dat duidelijk:
-	 zodat hij het ziet?
-	 zodat hij het begrijpt?
Goede communicatie met weggebruikers is een must. En het is ook een kunst. Kijkt u dus
eens naar het ‘Handboek Communicatie bij wegwerkzaamheden’ van RWS. Als u meer wilt
weten van wat mensen in het verkeer kunnen, begrijpen en willen, dan is een goede inlei
ding de ‘10 Gouden Regels om rekening te houden met de weggebruiker’ van RWS. Hoe u
beide publicaties vindt staat achterin dit boekje.

Enkele van de 10 Gouden Regels om rekening te houden met
de weggebruiker (vrij vertaald):
• De weggebruiker redeneert sterk vanuit zijn eigenbelang (en rijdt dus te hard als hij daardoor
denkt eerder aan te komen, ook al is dat gevaarlijk voor anderen, inclusief wegwerkers),
• De weggebruiker kan niet alles tegelijk in zich opnemen en daar ook nog naar handelen (en
kan dus een bord over het hoofd zien als er veel borden achter elkaar staan),
• De weggebruiker doet niet zomaar wat u wilt dat hij doet, als hij daar het nut niet van inziet (en
rijdt dus te hard langs een werkvak omdat hij daar niemand aan het werk ziet),
• De weggebruiker heeft bepaalde verwachtingen en gedraagt zich daarnaar (en heeft soms dus
de neiging om witte lijnen te volgen ook al liggen er gele).

Maar de belangrijkste regel voor MinderHinder is misschien wel:
• Informatie moet voor de weggebruiker zichtbaar, duidelijk en begrijpelijk zijn.
[50]
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Communicatie, en dus bebording bij wegwerk
zaamheden, is van groot belang om het verkeer
veilig en zo vlot mogelijk te laten doorstromen.
De belangrijkste vuistregel is ook hier weer: ver
plaats u in de weggebruiker. En vraag u af:
• zou ik dat bord (ook onder ongunstige weersen lichtomstandigheden) goed kunnen zien en
lezen?
• zou ik begrijpen wat er op dat bord staat?
• zou ik het acceptabel vinden om te doen wat er
op dat bord staat?
Weggebruikers mopperen nogal eens dat ze te laat worden gewaarschuwd voor werkzaam
heden. Of dat de informatie die ze hebben gekregen niet klopt. En sommige accepteren
niet dat ze langzamer moeten rijden als er zo te zien niet gewerkt wordt. Allemaal dingen
om rekening mee te houden.
We behandelen de belangrijkste onderwerpen die hier een rol spelen. Ze zijn verdeeld in
informatieverschaffing over werkzaamheden vóórdat de weggebruiker op pad gaat, en in
formatie gedurende zijn reis. De onderwerpen die aan bod komen zijn weer geselecteerd
op basis van wat weggebruikers hebben aangegeven dat er soms mis gaat.
Het gaat om:
• Informatie voorafgaand aan reis, met als belangrijkste aandachtspunten:
-	 Tijdig vindbaar en ’t moet kloppen,
-	 Duidelijkheid,
-	 Informatie over de start van de werkzaamheden,
-	 Aangeven wanneer werkzaamheden zijn afgelopen en uitgelopen,
-	 Informatie over wanneer waar gewerkt wordt en welke afrit nog wèl open is,
-	 Informatie over alternatief vervoer.
• Informatie gedurende de reis, met als belangrijkste aandachtspunten:
-	 Tijdig stroomopwaarts informeren,
-	 Duidelijkheid,
-	 Informatie over het einde van de werkzaamheden,
-	 Informatie over uitgelopen of verschoven werkzaamheden,
-	 Informatie over wanneer er waar precies gewerkt wordt en welke afrit nog wèl open is,
-	 Informatie over alternatieve routes.

Informatie voorafgaand aan reis
De informatie moet (op tijd) vindbaar zijn en kloppen
Weggebruikers willen graag tijdig van tevoren weten dàt ze met werkzaamheden en dus
vertraging kunnen worden geconfronteerd. Bijna de helft van de weggebruikers gebruikt
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voor ze op pad gaan informatie over
wegwerkzaamheden. Ze willen daar
bij graag weten wanneer die werk
zaamheden beginnen en wanneer ze
voorbij zijn. Ze kunnen daar dan in
hun plannen rekening mee houden.
Wat doen we daaraan? Zorg dat de
informatie tijdig te vinden is. Vraag u
af langs welke kanalen u de wegge
bruiker het best bereikt, zoals lokale
(inclusief huis-aan-huis) en regionale kranten maar óók de landelijke. Als u aan de A1 bij
Muiden werkt willen een Fries en een Groninger die naar Amsterdam gaan dat al vóór Joure
weten!
“Meer info over vertraging. Enkele weken ervoor al beginnen met info.”
Verder zijn er natuurlijk de borden langs de weg, radio en tv en -steeds belangrijker- inter
net. www.vanAnaarBeter.nl is dan natuurlijk dé site. Die blijkt echter nog niet altijd door
iedereen even goed te worden gevonden. Dus: daar in de andere communicatie-uitingen
naar verwijzen. Tenslotte is een internetsite een medium dat u snel kunt actualiseren, en
dat dus belangrijk is voor de communicatie.
Ook borden langs de weg moeten natuurlijk tijdig en duidelijk zichtbaar zijn. Natuurlijk
moet de verstrekte informatie kloppen, vooral wat betreft de tijdstippen. Dat is nogal lo
gisch maar toch: soms is dat níet het geval en dat vinden sommige weggebruikers erg ver
velend. Ook moet de informatie die via verschillende kanalen tot de weggebruiker komt
natuurlijk met elkaar overeenstemmen.
Vermeld bij een serie afsluitingen (bijvoorbeeld meerdere nachten of weekends) ook het
aantal en de data van die afsluitingen.
Informatie moet leesbaar en begrijpelijk zijn
Natuurlijk moet de informatie via alle kanalen duidelijk zijn. De tekst moet in de eerste
plaats leesbaar zijn. In kranten en op internet is dat meestal wel in orde, maar de letters op
tijdelijke gele borden zijn wel eens erg klein, of er staat zoveel tekst op dat je bij normale
snelheid niet op tijd alle informatie kunt lezen.
Soms is ook de inhoud van een boodschap niet helemaal duidelijk. Voorbeeld is de datum
aanduiding op DRIPs of borden. ‘08-05-2010 t/m 21-05-2010’ of ‘werkzaamheden in week
19 en 20’ is moeilijk te begrijpen en op te slaan. Ook is bij informatieverschaffing van tevo
ren niet altijd duidelijk om welk wegvak het precies gaat.
De voornaamste oplossingsrichting is weer: verplaats u in de weggebruiker. Wat zou ú nu,
als u helemaal niets afwist van wegwerken en dergelijke, willen weten voor u op pad gaat?
En hoe zou u dat het best kunnen lezen en begrijpen?
Wilt u zich verder verdiepen in dit soort zaken dan is het al genoemde ‘10 Gouden Regels
om rekening te houden met de weggebruiker’ (zie achterin dit boekje) een aanrader.
[52]
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Tips voor leesbaarheid en begrijpelijkheid:
• Niet teveel tekst op één bord; desnoods meerdere borden achter elkaar gebruiken.
• Die borden moeten dan op voldoende afstand van elkaar staan (je moet elke informatie
ook kunnen 'verteren').
• Borden moeten ook op voldoende afstand van de vaste bebording en andere objecten
staan.
• Gebruik (op tekstkarren) nóóit wisselteksten. (Rekent u eens uit hoe lang een bestuurder
zijn ogen van de weg af moet houden om dan alle informatie in de goede volgorde in zich op
te nemen!)
• Niet smokkelen met de minimale lettergrootte en -afstand.
• Gebruik korte duidelijke woorden in spreektaal.
• Pas u aan bij gebruikelijke uitdrukkingen en notaties. De meeste mensen denken bijvoor
beeld niet in weeknummers maar in data en namen van maanden, zowel in hun agenda als
op de verjaardagskalender in het toilet. De boodschap moet dus bijvoorbeeld zijn:
'werkzaamheden van 8 t/m 21 mei.'
• Gebruik geen vaktaal. 'Parallelbaan' is voor sommige weggebruikers al te moeilijk, evenals
'kunstwerk' (vreemd genoeg denken ze dan eerder aan Rembrandt dan aan u) en 'Dynami
sche limiet.' Dan hoeven we het al helemaal niet meer te hebben over DRIPs. (Het
tegenargument is hier vaak: 'Maar na een tijdje snappen ze het wel!' Maar 'ze' moeten het
metéén snappen!)
• Geef alleen informatie die de weggebruiker op die plaats en op dat moment nodig heeft; al
het andere leidt onnodig af.
• Herhaal borden, zeker de belangrijke! Zeker op een meerstrooksweg zie je al gauw een bord
over het hoofd, bijvoorbeeld als je net een vrachtauto inhaalt.

De weggebruiker wil weten wanneer de werkzaamheden beginnen
Weggebruikers willen natuurlijk weten wanneer de werkzaamheden beginnen. Bij kortdu
rende werkzaamheden is daarbij zelfs het uur van de dag voor hen van belang. Dan steekt
die informatie natuurlijk nog nauwer: als de werkzaamheden later beginnen is dat verve
lend, als ze eerder beginnen kan dat èrg vervelend zijn.
Zorg dus dat in alle communicatie-uitingen, dus zowel langs de weg als in de krant, via de
radio (voor zover u daar invloed op hebt) en op de website, wordt vermeld wanneer de
werkzaamheden beginnen. Vermeld bij kortdurende werkzaamheden zo mogelijk ook de
tijdstippen.
De weggebruiker wil weten wanneer de werkzaamheden zijn afgelopen… of juist níet
Weggebruikers willen natuurlijk ook graag weten wanneer het werk klaar is en zij weer
ongestoord over de betreffende weg kunnen rijden. Ook deze informatie moet kloppen:
weggebruikers blijken zich bijvoorbeeld te ergeren aan borden over werkzaamheden die te
lang blijven staan. Zie daarvoor ook de hoofdstukken over Vertraging (5) en Inrichting
Werkvak (8).
Het lijkt nogal simpel: vertel de weggebruiker wanneer hij weer ongestoord zijn gang kan
en zorg dat die informatie klopt. Maar juist als het werk zelf klaar is, bestaat het risico dat
vergeten wordt om die borden weer weg te halen.
Het kan voorkomen dat het tijdstip waarop de weg weer open gaat moet worden uitgesteld
of werkzaamheden moeten worden verschoven. Laat de weggebruiker dat dan zo spoedig
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mogelijk langs alle dan beschikbare kanalen weten. De krant zal
daar dan natuurlijk meestal niet bij zijn. Maar als zo’n uitloop of
verschuiving al eerder dreigt, waarschuw daar dan al wel voor in
de informatie via de krant. En druk de weggebruiker op het hart
om toch vooral naar de meest recente informatie te kijken en/of
luisteren voor hij op pad gaat.
Juist voor dit soort situaties is het natuurlijk ideaal als de weg
gebruiker via een SMS-alert kan worden gewaarschuwd voor
een probleem dat zich juist op zijn route voordoet. NS biedt al zo’n service voor treinreizi
gers. Het is de moeite waard om het systeem ook voor weggebruikers toe te passen zodra
dat mogelijk is.

Informatie gedurende de reis
Borden boven en langs de weg
De weggebruiker kan gedurende zijn rit langs de werkzaamheden op diverse manieren van
informatie te worden gediend. Zo’n driekwart let op de DRIPs en de klassieke gele borden.
De informatie die de weggebruiker graag tijdig wil hebben gaat over…
• eventuele alternatieve routes,
• wanneer er waar precies gewerkt wordt en welke afrit nog wèl open is,
• het einde van de werkzaamheden,
• hoeveel vertraging hij moet verwachten.
Natuurlijk moet die informatie weer
op tijd worden verschaft, duidelijk
en begrijpelijk zijn, en moet die in
formatie ook kloppen. Op een paar
punten gaan we wat dieper in.

“Informatie over de werkzaamheden. Informatie over het project
waaraan wordt gewerkt. Up to date informatievoorziening m.b.t.
de vertraging. Informeren is de sleutel.”

Tijdig stroomopwaarts informeren
Ook langs de weg is het van belang dat de weggebruiker tijdig wordt geïnformeerd. Dan
kan hij daar nog actie op ondernemen. Vrij veel weggebruikers vinden dat ze te laat worden
gewaarschuwd voor werkzaamheden. Daardoor hebben ze geen mogelijkheid meer om
die te vermijden door een andere route te kiezen.
Het is hier vooral een kwestie van goed op de kaart kijken, overleggen met uw collega’s, en
u weer verplaatsen in de weggebruiker. Waar zou die er ‘stroomopwaarts’ al baat bij heb
ben om te worden geïnformeerd over de werkzaamheden? En dan niet alleen over dàt er
gewerkt wordt maar ook wat voor vertraging dat betekent.
Natuurlijk hangt hiermee samen de plaats waar u de weggebruiker:
• vertelt dat er verderop gewerkt wordt,
• adviseert om een andere (advies)route te nemen.
Op adviesroutes komen we nog terug in het volgende Hoofdstuk 7 Aandachtspunt
Omleiding.
[54]
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Duidelijkheid van borden
Natuurlijk geldt voor de borden en dergelijke die u inzet om de reiziger gedurende zijn ex
peditie te informeren hetzelfde als voor informatie vooraf. Dus: de tekst moet in de eerste
plaats leesbaar zijn. En dus weer: niet te kleine en niet te veel tekst op de borden.
Wat de begrijpelijkheid van borden betreft: gebleken is dat ‘Hinder over 1600m’ soms
wordt opgevat als: ‘de komende 1600 meter kan ik hinder verwachten’ als in de betekenis
van ‘over 1600 meter begint de hinder.’ Misschien is dat voor u weer onbegrijpelijk, maar
die weggebruiker stond wel centraal!
Hier geldt natuurlijk grotendeels weer hetzelfde als bij de informatieverschaffing langs de
weg over wat de weggebruiker wil weten voor hij op pad gaat. Alleen steekt het hier nog
nauwer. Het is immers belangrijker dat je wordt geïnformeerd over wat je nú moet doen dan
over wat je volgende week kunt verwachten.
Kijkt u dus nog even weer naar het lijstje met tips in ‘Informatie voorafgaand aan de reis,’
eerder in dit hoofdstuk. En in ‘10 Gouden Regels om rekening te houden met de wegge
bruiker.’
Op de specifieke bebording van omleidingsroutes gaan we in in het volgende Hoofdstuk 7
Aandachtspunt Omleiding.
Informatie over einde werkzaamheden
We zagen het ook al bij de informatie voorafgaand aan de reis: weggebruikers willen weten
wanneer zij weer ongestoord over de betreffende weg kunnen rijden. Die informatie moet
natuurlijk ook kloppen: weggebruikers ergeren zich bijvoorbeeld aan borden over werk
zaamheden die te lang blijven staan. Kijkt u daarvoor ook bij de hoofdstukken over Vertra
ging (5) en Inrichting Werkvak (8).
Om aan de wensen van de weggebruiker tegemoet te komen vertelt u hem ook ter plaatse,
dat wil zeggen langs de weg, wanneer hij straks weer ongestoord zijn gang kan gaan. Zorg
dat ook die informatie op de borden langs de weg klopt. Zorgt u er ook voor dat de borden
weer worden verwijderd als de klus klaar is. Ook kan het natuurlijk zijn dat het tijdstip
waarop de weg weer open kan moet worden uitgesteld.
Informatie over uitgelopen werkzaamheden
of werkzaamheden op ander moment dan bekendgemaakt
We zagen het zonet al: een weggebruiker vindt het niet prettig om onverwacht in een file
terecht te komen en dat is natuurlijk nog veel vervelender als hij denkt dat hij juist níet in
een file terecht zal komen, bijvoorbeeld doordat hij expres wat later van huis is gegaan.
Ook is het vervelend als werkzaamheden niet op het aangekondigde tijdstip blijken plaats
te vinden, terwijl je je planning en route daar wel aan had aangepast.
Uiteraard moet zo’n situatie zo snel mogelijk bekend worden gemaakt via de kanalen die
dan nog openstaan.
Informatie over alternatieve routes
Informatie moet tijdig genoeg zijn om nog een andere route te kunnen kiezen
Ook al is de weg niet volledig afgezet, dan nog willen weggebruikers soms het risico van
vertraging niet lopen, en willen ze een andere route. We zagen al dat het dan van belang is
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dat ze tijdig worden geïnformeerd zodat ze dan nog een andere route kùnnen kiezen. Vrij
veel weggebruikers vinden dat dat nu soms nog te laat of niet gebeurt.
Het verhaal is hier natuurlijk hetzelfde als bij ‘Tijdig stroomopwaarts informeren’ hiervóór:
de kaart en uw collega’s raadplegen, en u verplaatsen in de weggebruiker om te zien waar
het voor hem aantrekkelijk zou zijn om een andere route te gaan volgen. De informatie kan
dan iets zijn in de geest van ‘Werkzaamheden op A.. tussen … en … | Adviesroute via A92...’
Op adviesroutes komen we nog terug in het volgende Hoofdstuk 7 Aandachtspunt
Omleiding.
Waar moet de weggebruiker op rekenen
Het verschilt per Uitvoeringsvariant hoeveel vertraging de weggebruiker zal oplopen bij de
werkzaamheden. Even als opfrisser:
• Nachtelijke werkzaamheden, minimaal 1 rijstrook beschikbaar: gering.
• Nachtelijke afsluiting: 10-15 minuten.
• Weekendafsluiting: ± 30 minuten (ook vertraging op omleidingsroute).
• Meerdaagse afsluiting: ± 60 minuten (ook vertraging op omleidingsroute).
• Minder, versmalde en/of verschoven rijstroken beschikbaar: 10-15 minuten in de spits.
Zeker bij de varianten met grote vertraging wil de weggebruiker dat natuurlijk lang van te
voren weten. Dan kan hij nog een andere route kiezen.
De conclusie? Eigenlijk horen ze onverbrekelijk bij elkaar:
• tijdig stroomopwaarts informeren,
• informatie over vertraging,
• informatie over alternatieve routes.
Dus: Informeer tijdig stroomopwaarts over de werkzaamheden en de vertraging zodat
weggebruikers een alternatieve route kunnen kiezen en daarbij worden geadviseerd.
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Overige communicatie
Er ‘kan’ nog veel meer met informatie. Soms is dat nuttig of zelfs prettig, maar het moet
wel functioneel zijn.
‘Verzachtende’ communicatie
We zagen al bij Hoofdstuk 5 Aandachtspunt Vertraging dat u de ergernis van weggebruikers
als gevolg van vertraging nog verder kunt beperken, bijvoorbeeld door het gebruik van
borden met steeds vrolijker wordende ‘smiley’s’ die aangeven hoe lang de hinder in tijd of
afstand nog duurt. Dat kan heel effectief zijn doordat u hiermee begrip toont voor de weg
gebruiker en hem een knipoog van verstandhouding geeft.
Met enige creativiteit zijn er meer van dit soort communicatie-uitingen te bedenken waar
mee u het leed van uw klant wat kunt verzachten.
Communicatie over politiecontroles
Bij werkzaamheden waarbij een snelheidslimiet geldt zullen soms (extra) snelheidscontro
les worden gehouden door de politie. Het is bekend dat het daarbij niet gaat om de echte
pakkans maar om de kans die de weggebruiker denkt te lopen dat hij betrapt zal worden als
hij een overtreding begaat, en bijvoorbeeld te hard rijdt. Dat heet de ‘subjectieve pakkans.’
En uit de handhavingswereld is ook bekend dat die subjectieve pakkans een stuk groter
wordt als er over die handhaving wordt gecommuniceerd. Doel is immers niet dat de over
treder wordt gepakt maar dat er niet wordt overtreden! Dit kunt u in uw communicatie
over de werkzaamheden meenemen.
GPS uit! Wàt zegt u?!
Soms kunnen weggebruikers u bij wegwerkzaamheden voor verrassingen plaatsen. Zo is
een steeds groter wordend probleem dat weggebruikers niet uw omleidingsborden willen
volgen maar hun navigatieapparatuur. En die apparatuur ‘weet’ niet altijd van uw werk
zaamheden. De kunst is nu om die weggebruiker zover te krijgen dat die u tòch gelooft en
uw omleidingsroute volgt.
Voorbeeld is een dergelijk geval in het noorden des lands. Toen daar de weggebruikers gedu
rende weekendwerkzaamheden aan een vitale brug in het netwerk niet de omleidingsroute
maar hun navigatieapparatuur volgden leidde dat tot grote problemen. De wegbeheerder
plaatste toen in arren moede maar het bord ‘GPS uit.’ Met als gevolg dat een noordelijk
ochtendblad op maandagochtend kopte: ‘GPS uit! Mogen we dat zelf even beslissen?’ De
weggebruikers waren kennelijk niet
gediend van zo’n streng bevel.
Gelukkig is inmiddels een beter al
ternatief gevonden maar het geeft
wel aan dat u voor verrassingen kunt
komen te staan, en dat dan meeden
ken met de weggebruiker en vin
dingrijkheid is vereist om de zaak in
goede banen te blijven leiden.
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Niet overdrijven
Natuurlijk, de weggebruiker moet geïnformeerd worden. Maar waakt u ervoor dat u hem
doodgooit met allerlei informatie die voor hem van minder belang is. Zeker als er dan tus
sen alle borden een wedstrijd dreigt te ontstaan om de aandacht van de weggebruiker.
Die:
• wil gewaarschuwd worden voor de aanstaande werkzaamheden,
• wil weten hoe lang de vertraging is,
• wil weten wat hij moet doen.
Wie de werkzaamheden uitvoeren en wat dat kost komt voor hem daar en dan op de twee
de plaats. Publieksvriendelijkheid mag niet leiden tot verwarring van de weggebruiker!

Communicatie is tweerichtingsverkeer
Ook belangrijk: goede communicatie werkt twee kanten op. U legt de weggebruiker uit wat
de bedoeling is. Maar misschien heeft de weggebruiker ook een mening, advies of zelfs
klacht die hij ú wil vertellen. Dan moet u daar ook naar luisteren en daar iets mee doen. Of
zorgen dat een collega er iets mee doet.

Interne communicatie
‘Als het in de externe communicatie misgaat ligt dat meestal aan de interne communicatie’
is een belangrijke waarschuwing uit de communicatiewereld. Waar het om gaat is: betrekt
u al in een vroeg stadium van uw plannen uw (communicatie)collega’s bij de voorbereidin
gen van uw werkzaamheden. Zij zijn dan in een vroeg stadium betrokken bij uw klus, en
kunnen van meet af aan met u meedenken.

Denk niet dat u het ooit goed doet… of tòch?
U maakt als wegbeheerder deel uit van de overheid. Of u werkt in opdracht van de over
heid. Dan weet u waarschijnlijk al dat de Nederlandse burger u kritisch volgt. Zeker de weg
gebruiker die last heeft van uw werkzaamheden.
Daarom zijn ook de media tuk op wat zij zien als een uitglijer. Dat kan echter ook wel weer
tot grappige situaties leiden. Bij de werkzaamheden aan de Randweg in Eindhoven werd
een aantal keren in het weekend ernstige vertraging verwacht. Volgens de regels van de
kunst waarschuwde Rijkswaterstaat nadrukkelijk voor die vertraging. Met als gevolg dat de
weggebruikers en daarmee ook de gevreesde ellende massaal wegbleven. De media consta
teerden aanvankelijk dat Rijkswaterstaat er dus met zijn waarschuwing behoorlijk naast
had gezeten. Maar uiteindelijk was toch de conclusie dat die communicatie juist had be
reikt wat de bedoeling was: minder hinder voor weggebruikers!
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7.

Aandachtspunt Omleiding
“Ik wil geen rebus, ik wil geen doolhof, ik wil naar húís!”
Weggebruikers willen een effectieve en duidelijk aangegeven omleiding

Ik had al gelezen dat ze hier met de weg aan de gang zijn, en dat er een omleidingsroute is.
Mooi, dan hoef ik zelf tenminste niet te zoeken. Ja, daar staat het bord al: Afslag 17 afgeslo
ten; Borgdamsweer volg route B. Dat is handig, dat kun je makkelijk onthouden. Dus ik
route B volgen. Maar dan kom ik midden in de weilanden waar ik nog nooit geweest ben
bij een kruising waar ik zo te zien net zo goed rechtdoor als links- of rechtsaf kan. Maar er
staat geen bordje bij. Wat moet ik nu? Links? Rechts? Rechtdoor? Weet je dat ik me echt in
de steek gelaten voel!
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Waar gaat het om?
Een omleiding betekent per definitie vertraging, of die vertraging nu gering is of misschien
wel een uur duurt doordat er op de omleidingsroute een file ontstaat. Daarnaast is een
omleiding anders dan normaal: het brengt de weggebruiker uit zijn gewone doen. Hij
moet dan geholpen worden om die omleidingsroute goed te volgen. Geen wonder dus dat
het voor weggebruikers belangrijk is hoe u met die omleiding omgaat.
Denkt u er om dat als vrachtautochauffeurs klagen over een omleidingsroute, dat ook kan
wijzen op een krappe capaciteit van die route. En die zou ook kunnen leiden tot door het
omgeleide verkeer veroorzaakte overlast voor het overige verkeer en de mensen die langs
die route wonen.
Aspecten die hier spelen zijn:
• De vertraging als gevolg van de omleiding,
• Duidelijkheid bebording (en bestemmingen op blauwe borden moeten terugkomen op
de gele),
• Borden blijven soms te lang staan,
• Adviesroutes als alternatief,
• De omleidingsroute moet ook bruikbaar zijn voor vrachtauto’s.

Beperk de vertraging als gevolg van de omleiding;
keuze van de route
Lengte
Een gekozen omleidingsroute kan naar het gevoel van de weggebruiker erg lang zijn. Dat
kan vooral spelen bij mensen die in de buurt wonen en nu buiten verhouding ver moeten
omrijden.
Probeer de route dus ook in dit opzicht te optima
“Omleiding voor lokaal verkeer is vaak te lang.”
liseren. Bij een weekendafsluiting zult u vaak (bo
ven)regionaal omleiden maar als het alleen om
een weekendnacht gaat, kan het beperkte verkeer misschien (kortstondig) over een regio
nale of zelfs lokale route worden geleid. Dit vergt uiteraard overleg met collega-wegbe
heerders. Er moet hier een afweging gemaakt worden tussen de lengte (liever gezegd:
kortte) van de route en de te verwachten files en hinder voor de omgeving. Omleiden over
het hoofdwegennet is tenslotte niet dwingend voorgeschreven als er een veilig en voor de
weggebruiker prettiger alternatief beschikbaar is.
Capaciteit
Het is natuurlijk het mooist als er op de omleidingsroute capaciteit voldoende is maar een
vertraging van tegen een kwartier is haast onvermijdelijk en dus min of meer acceptabel.
Een mogelijkheid is capaciteitsvergroting van de omleidingsroute door bijvoorbeeld het
gebruik van de vluchtstroken, of door beschikbare rijstroken anders toe te delen. Ook kan
de regeling van de verkeerslichten langs die route anders worden ingesteld, en kunnen de
tijden waarop bruggen worden geopend worden aangepast.
[60]
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Werk niet tegelijkertijd op parallelle routes (bv A4 en A44); stem dit ook af met andere
wegbeheerders. Zorg dat er op de omleidingsroute niet óók gewerkt wordt (ook weer: over
leg met collega’s en andere wegbeheerders!).
Denk aan de mogelijkheid van een adviesroute; zie daarvoor achteraan in dit hoofdstuk.

Duidelijkheid bebording
De aangeven route moet kloppen
Het komt blijkens onderzoek wel eens voor dat op een omleidingsroute de weggebruiker
vrijwel letterlijk het bos in gestuurd wordt. Dat komt dan doordat hij geen borden meer
aantreft en/of doordat hij door het laatste bord dat hij zag de verkeerde kant werd opge
stuurd. En het is zeker bij een nachtelijke omleiding geen pretje om dan in de middle of
nowhere je eigen weg naar huis te moeten gaan zoeken.
Zoals steeds ligt de oplossing weer in het u verplaatsen in de weggebruiker. En dan letter
lijk. Stapt u dus een keer ’s nachts in de auto om heel kritisch te kijken of de route klopt.
De borden zelf
Het bord moet opvallen en begrijpelijk zijn
Omleidingsborden zijn wel eens minder duidelijk, en wel op twee manieren:
• Het bord wordt niet (op tijd) opgemerkt,
• Als het bord wel wordt opgemerkt wordt het niet begrepen: de boodschap komt niet over.
“Zorg voor duidelijke borden. Vaak staat er heel veel info op, en kun je dat niet allemaal lezen.
Verlichte letters zijn vaak lastig te lezen.”
De conclusie is andermaal: ga als wegbeheerder heel zorgvuldig om met borden langs de
weg. Verplaats u weer in de weggebruiker. En vraag u af:
• zou ik dat bord (ook onder ongunstige weers- en lichtomstandigheden) goed kunnen
zien en lezen (en heb ik erom gedacht dat het af en toe misschien moet worden schoon
gemaakt)?
• zou ik begrijpen wat er op dat bord staat?
Kortheidshalve verwijzen we hier naar de ‘10 Gouden Regels om rekening te houden met
de weggebruiker’ van RWS. (Bron: zie hoofdstuk 10.)
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Enkele tips specifiek voor omleidingen:
• Zorg dat de omleidingsborden goed zichtbaar geplaatst en uitgevoerd zijn.
• Zorg dat ze niet aan het zicht worden onttrokken door (bouw)verkeer, modder of beplanting.
• Zorg dat de borden ook 's nachts goed zichtbaar zijn; de weggebruiker moet niet hoeven zoeken maar het
bord al van verre zien staan. Misschien is aanstralen noodzakelijk, bijvoorbeeld in een omgeving met veel
andere lichtbronnen zoals lichtreclames.
• Geef omleidingen het liefst een naam of een letter, en geen cijfer. Zo'n beginletter onthoudt gedurende de rit
veel makkelijker, en hij sluit elke twijfel uit als er omleidingsroutes bij elkaar in de buurt lopen of elkaar kruisen.
Noem die letter ook in de informatie over de werkzaamheden in bijvoorbeeld de krant. 'R = Rotterdam.'
• Hou die letteraanduiding consequent vol.
• Zorg dat bestemmingen steeds weer terugkomen op de borden.
• Zet de borden steeds op dezelfde plaats en hoogte ten opzichte van de rijbaan, dan weet de weggebruiker
letterlijk waar hij het zoeken moet.
• Vermijd 'kerstbomen' van omleidingsborden.
• Zet waar meerdere omleidingsroutes elkaar ontmoeten de omleidingsborden bij elkaar; de weggebruiker
moet in één oogopslag alle borden kunnen zien en kunnen vaststellen wat 'zijn' bord is.
• Als u hinder op de omleidingsroute voorziet als gevolg van het omgeleide verkeer is het goed om ook dat op
die route bekend te maken, ook van tevoren.

Voorkom ‘gaten’ in de bebording van de aangegeven route
De weg kwijtraken blijkt ook wel te worden veroorzaakt doordat er een bord ontbreekt.
Verplaats u weer in de weggebruiker. Die komt opeens terecht op een weg die hij misschien
helemaal niet kent. Dan moet hij de zekerheid
hebben dat hem op elk punt dat hij een beslissing
“Niet bijvoorbeeld ‘Rudiweg afgesloten.’ Geef aan:
moet nemen (links? rechts? rechtdoor?) op tijd en
‘Doorgaand Verkeer die of die kant op.’ Vaak ben je
duidelijk verteld wordt wat hij moet doen.
niet op de hoogte van de namen van de wegen.”
Dit geldt zeker als er sprake is van meerdere omlei
dingsroutes. Dan moet u hem in het donker echt
aan het handje nemen om te zorgen dat hij steeds gemakkelijk en veilig ‘zijn’ route kan
volgen. Herhaal belangrijke borden als dat zijn gemoedsrust ten goede komt.

Borden tijdig verwijderen
In Hoofdstuk 5 Aandachtspunt Vertraging hebben we het uitvoerig gehad over het pro
bleem dat borden bij wegwerkzaamheden soms te lang blijven staan. Dat geldt natuurlijk
ook voor borden in verband met omleidingsroutes. Die kunnen als die route niet meer van
kracht is voor verwarring en ook onnodig omrijden zorgen. De oplossing van dit ‘pro
bleem’ is natuurlijk: tijdig opruimen. Bij grote omleidingsroutes zal dat niet in een uurtje
gepiept zijn. Begin dan bij de aankondigingsborden van die omleiding langs de weg en de
borden bij de afrit waar die omleidingsroute begon. Dan is het ergste leed al geleden.

Omleidingroute moet ook bruikbaar zijn voor vrachtauto’s
Als een omleidingsroute niet geschikt is voor vrachtauto’s zal dat in het algemeen te maken
hebben met de breedte van de weg, en eventuele scherpe bochten of krappe rotondes.
[62]
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Ga bij een potentiële door u gekozen omleidingsroute dus na of er veel vrachtverkeer op
uw ‘normale’ weg zit en of u dat met goed fatsoen over uw voorgenomen omleidingsroute
kunt laten rijden.
Een optie is om vrachtverkeer een andere omleidingsroute toe te wijzen dan personenau
to’s. Denkt u bij het aanwijzen van een omleidingsroute in verband met vrachtauto’s ook
aan de geschiktheid voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

Adviesroute als alternatief
Aanvullend op de omleidingsroute is ook de al in het vorige hoofdstuk bij ‘Informatie over
alternatieve routes’ genoemde adviesroute een optie. Dat betekent dat u al ver stroomop
waarts van het afgesloten weggedeelte op knoop
punten de weggebruiker het advies geeft om een
andere route te volgen: ‘A6 afgesloten voor
vrachtverkeer | Amsterdam via A7 of A28.’) Dat is
niet alleen een goede optie voor de weggebrui
ker die die andere route kiest, het geeft ook lucht
op de omleidingsroute!
In dit kader kunt u ook kijken wat de mogelijk
heden zijn voor kleinere, kortere lokale adviesof omleidingsroutes voor de betreffende doel
groepen (bijvoorbeeld wijkbewoners). Ook dat is
weer een ‘win-win’: zowel voor betrokkenen als
voor de gebruikers van de hoofd-omleidings
route.
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8.

Aandachtspunt Inrichting
van het werkvak
“Dat ze daar aan de weg werken zal wel nodig zijn
maar ik durf er nu haast niet meer langs!”
De overblijvende rijstrook (of -stroken) moet ruim genoeg zijn om
weggebruikers ook voor hun gevoel veilig langs de werkzaamheden te
laten rijden. De markering mag niet tot verwarring leiden.
Moe. Donker. Stromende regen. Wegwerkzaamheden. Keurig op tijd aangegeven, compleet
met snelheidsbeperking. Nou, dan weet ik wat ik moet doen. Maar dan komt het. Ze laten het
tegemoetkomend verkeer over mijn baan rijden, omdat ze aan de overkant bezig zijn. Daar
voor moet ik naar rechts, naar de vluchtstrook. Oké, kan gebeuren. Maar daardoor kloppen de
lijnen op de weg niet meer. Er zijn gele èn witte. Ik weet dat ik alleen naar die gele moet kijken,
maar in de regen zie je het verschil haast niet, en als er van de andere kant een auto met van
die felle blauwe koplampen aankomt die op de natte weg reflecteren merk ik pas op het laat
ste moment dat ik tòch de witte lijn volg. Ik kan net op tijd corrigeren maar ik schrik me ròt!
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Waar gaat het om?
Rijden over smalle rijstroken is vervelend en kan erg onveilig voelen, zeker als er vracht
auto’s in de buurt zijn of haastige medeweggebruikers. Dat wordt nog erger als die rijstro
ken dan ook nog slingeren, wat bij werkzaamheden vrijwel altijd het geval is.
Zaken die hier een rol spelen zijn:
• Borden blijven te lang staan
• Afzetting
• Rijstroken (te) smal
• Slingerende rijstroken
• Markering onduidelijk
• Geloofwaardigheid van de snelheidslimiet

Borden tijdig verwijderen
We zagen het al een paar keer: veel weggebruikers hebben de indruk dat vaak borden over
wegwerkzaamheden en dan natuurlijk vooral die vervelende limietborden te lang blijven
staan, namelijk als het werk al klaar is. Dat is een van hun voornaamste ergernissen bij
werkzaamheden.
Het kan hier om twee dingen gaan: òf die weggebruikers hebben gelijk, òf het werk is nog
níet klaar.
Het is dus in de eerste plaats zaak om te zorgen dat die borden inderdaad verdwijnen of
worden weggedraaid of afgedekt als er niet gewerkt wordt.
Als er echter nog wel degelijk (binnen zeer kort weer) gewerkt wordt hebben we dus te
maken met onzichtbaar werken. Kijkt u daarvoor in hoofdstuk 4 Aandachtspunt Onzicht
baar Werken.

Afzetting mag niet ‘eng’ zijn
Weggebruikers blijken het vervelend te vinden als de barriers, bebakening, de pylonen of
dergelijke attributen dicht op de rijstrook staan. Het maakt die vaak toch al smalle rijstrook
zeker gevoelsmatig nòg smaller. Bovendien vergroot dat het risico dat zo’n baken wordt
omvergereden of omwaait door een passerende vrachtauto, wat natuurlijk levensgevaar
lijk is als het op de rijbaan terechtkomt.
Verplaats u weer even in de positie van de weggebruiker. Die houdt toch al niet van ver
smalde rijstroken. Als hij dan ook nog ‘paaltjes’ van elke aard ook vlak langs die strook ziet
voelt dat erg onveilig. Het is dus zaak om de bakens in kwestie niet te dicht op de nog be
schikbare rijstrook te plaatsen.
“Ik vind de omgereden pionnen vervelend. Blijven te lang liggen en zijn meteen het bewijs dat de
stroken toch te smal zijn.”
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Rijstroken zo breed
mogelijk houden
Weggebruikers vinden tijdelijke rij
stroken vaak (te) smal, ook al vol
doen ze wel aan de richtlijn. Een
smalle rijstrook geeft een onzeker
gevoel, vooral als er een vrachtauto
in de buurt rijdt. Vrachtautochauf
feurs vinden om begrijpelijke rede
nen een rijstrook nog eerder (te)
smal.
Dit effect wordt versterkt doordat er in deze gevallen meestal geen vluchtstrook meer is.
De hinder van smalle rijstroken wordt des te groter in combinatie met slingerende rijstro
ken (zie hieronder).
Het is duidelijk zaak om tijdelijke rijstroken zo breed mogelijk te houden, vooral waar die
rijstroken slingeren. De vuistregel: 3 meter voor personenauto’s, 3,25 meter voor vracht
auto’s. Dit is meer dan de officieel voorgeschreven minimummaten; het moet dus contrac
tueel worden vastgelegd.

Extra zorgvuldig zijn met slingerende rijstroken
Vooral de combinatie van een toch al smalle tijdelijke rijstrook met het slingeren van die
strook wordt als bedreigend ervaren.
Het is dus eens temeer zaak om die stroken zo breed als enigszins mogelijk te houden, en
bij die slingers de stroken een eind uiteen te leggen. Automobilisten rijden niet graag vlak
naast zo’n lange vrachtauto of oplegger met van die hele grote malende wielen…
Natuurlijk is het zaak om ook de extra ruimte bij slingers contractueel te regelen.

Markering moet duidelijk zijn en niet tot verwarring
leiden
“De gele markering is soms gelijk aanwezig met de
Weggebruikers raken soms in de war
originele witte, wat verwarring veroorzaakt. Ook komt
als er op de weg zowel tijdelijke gele
het voor dat door regen de gele lijnen verdwijnen.”
als witte markering te zien is. Tot
overmaat van ramp vervaagt na ver
loop van tijd de gele belijning en dan is de verwarring compleet. Onder ongunstige om
standigheden zoals duisternis, een nat wegdek, regen, en verblindende tegenliggers zijn
de problemen nog groter.
Overweegt u daarom zeker bij langduriger werkzaamheden om als het enigszins kan de
‘normale’ witte markering onzichtbaar te maken. Evenals overigens tijdelijke markering
als die niet meer van kracht is.
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Zeker bij dit soort aspecten is het heel verstandig om zelf eens, en dan liefst onder de meest
ongunstige omstandigheden, langs dat werkvak te rijden en u letterlijk te verplaatsen in de
positie van de argeloze en misschien wel een beetje bange weggebruiker.

Geloofwaardigheid snelheidslimiet
We zagen het al eerder: sommige weggebruikers vinden èlke snelheidslimiet te laag, maar
de meeste zijn best bereid om wat langzamer te rijden als ze daar het nut van inzien.
En dus is het zaak om te zorgen dat ze dat nut inzien. Dat krijgt u in de eerste plaats voor
elkaar door de limiet niet lager te kiezen dan beslist noodzakelijk is. Hoe hoger de limiet
hoe meer mensen bereid zijn er zich iets van aan te trekken.
Ook communicatie kan hier nuttig werk doen: vertel de weggebruiker dat die snelheidsli
miet er zowel voor zijn eigen veiligheid als die van de wegwerkers ter plaatse is.
En als dan aan de vorige twee voorwaarden is voldaan, willen veel weggebruikers gráág dat
de politie op de naleving van die limiet controleert. De goedwillenden ergeren zich name
lijk mateloos aan weggebruikers die zich níet aan de limiet houden, en gaan bumperkle
ven, inhalen enzovoort.
“Waarom houdt er niemand zich aan de snelheidsbeperking? En waarom wordt
daarop niet gecontroleerd?”

‘Overig’
Zorg er voor dat de werkzaamheden de weggebruiker niet te veel afleiden; scherm het werk
eventueel af. Maar dan ook weer niet zo goed dat de weggebruiker denkt dat er niet ge
werkt wordt…
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9.

Alles nog even op een rijtje
“Gelukkig ben ik geen wegbeheerder; ik laat het over aan deskundigen. Beste stuurlui
staan aan wal. Over het algemeen vindt ik het wel oké gaan.”

Waar het om gaat
U bent bijna aan het eind van uw Leeswerkzaamheden. De werkzaamheden duren nu nog
slechts enkele minuten .
Denkt u nog even weer terug aan het uitgangspunt: ‘Hinder’ is wat de weggebruiker hin
derlijk vindt. Die hinder moet u dus zien te voorkomen of te verminderen. Daarvoor zetten
we nu nog een paar dingen uit dit boekje op een rij:
• een paar algemene grote lijnen,
• do’s en don’ts, oftewel dingen die erg goed zijn om te doen en dingen die u als het enigs
zins kan juist beter niet kunt doen.
De hele grote lijn:
Als er tekenen zijn dat de weggebruiker hinder ondervindt en/of zich ergert,
heeft de weggebruiker dan gelijk met zijn verwijt?
ja:

nee, of niet helemaal:

Er wat aan doen, door:
• in het voortraject slim plannen,
bouwen en uitvoeren,
• communicatie om de situatie uit
te leggen en eventueel minder
irritant te maken.

Er wat aan doen, door:
• het vergemakkelijken, bijvoorbeeld de limiet tijdelijk verhogen als dat
kan,
• uitleggen waarom het niet anders kan, bijvoorbeeld 'afkoelend
asfalt,'
• compenseren door bijvoorbeeld OV-voorzieningen bij langdurige
afsluiting,
• het door middel van communicatie minder ergerlijk maken, bijvoor
beeld door borden met smiley's die vrolijker gaan kijken naarmate
het eind van het werkvak dichterbij komt, en borden met bijvoor
beeld 'bedankt voor uw geduld.'

Altijd doen:

Algemeen
• Verplaats u in de weggebruiker.
• Toon respect voor de weggebruiker.
• Communiceer met de weggebruiker.
Verkeershinder voor de weggebruiker in 5 O’s:
O1: Onbekend & Onverwacht: als ik hierover was geïnformeerd had ik me minder geërgerd;
O2: Onnodig: veel hinder en ergernis kan voorkomen worden;
O3: Onlogisch: bijvoorbeeld een omleidingsroute of wegmarkering;
O4: Onduidelijk: teksten op borden kunnen soms beter zichtbaar en begrijpelijker;
HetO5:
MinderHinderboekje
mei 2010 is die strook afgezet terwijl er niet gewerkt wordt?
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Communicatie
• Informeer de weggebruiker zo veel mogelijk over alles waar hij nu of straks (dat kan en
kele weken zijn!) mee wordt geconfronteerd.
• Neem vroeg contact op met collega’s (ook van communicatie) om af te stemmen.
• Informeer de weggebruiker over de werkzaamheden, over de duur van de werkzaamhe
den, over de begin- en einddata, en over de te verwachten lengte van de vertraging.
• Zorg dat die informatie klopt en dus zo nodig wordt geactualiseerd.
• Doe wat u kunt om uitgelopen of verschoven werkzaamheden bekend te maken. Denk
aan (toelevering aan) verkeersinformatie, internet en borden langs de weg.
• Zorg voor vindbare en begrijpelijke informatie, of het nu om (omleidings)borden, DRIPs,
kranten of een website gaat.
• Denk bij bebording om:
-	 Borden tijdig stroomopwaarts plaatsen, zeker bij adviesroutes,
-	 Niet te veel informatie op één bord,
-	 Borden niet te dicht op elkaar en niet te dicht bij andere objecten,
-	 Duidelijke letters,
-	 Duidelijk taalgebruik,
-	 Verwijder tijdig de borden over werkzaamheden, en vooral borden die
met een omleiding te maken hebben.
• Probeer vertraging door ‘vriendelijke’ communicatie minder hinderlijk te maken.
Planning van werkzaamheden
• Probeer erachter te komen wat voor verkeer er (vooral) op de aan te pakken weg zit. Veel
zakelijk of vrachtverkeer op die weg kan aanleiding zijn om de voorkeur te geven aan
weekendafsluiting(en).
• Denk om langdurig of incidenteel uitzonderlijk verkeer zoals recreatieverkeer, bezoekers
van evenementen en dergelijke.
• Denk tijdig aan de mogelijkheden van slim plannen, bouwen (ontwerpen en faseren),
uitvoeren en slopen.
“Wegwerkzaamheden en desalniettemin tóch rijden door aanpassing van de weg. Dat vind ik super!
Afsluiten van een weg; dá’s pas vervelend!”
Alternatieven voor een hinderlijke route
• Wijs bij langdurige werkzaamheden en/of werkzaamheden die veel hinder veroorzaken
tijdig (dat wil zeggen ver stroomopwaarts) op de mogelijkheid van een adviesroute.
• Denk bij volledige afsluitingen aan zaken als een P+R-terrein, reductie op OV, speciale
busjes, en overleg met bedrijven in de buurt over flexwerken en thuiswerken.
Geloofwaardigheid snelheidslimiet
• Dek zo mogelijk limietborden af als er tijdelijk niet langzamer gereden hoeft te worden.
• Overleg met de politie over snelheidscontroles waar een limiet van kracht is.
• Communiceer dan over die controles.
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Omleidingen
• Kijk of u veilig een kortere omleidingsroute kunt gebruiken dan een over snelwegen. Dat
geldt vooral voor lokale bewoners die anders relatief erg ver moeten omrijden.
• Realiseer u dat de weggebruiker bij een omleiding mogelijk op wegen komt waar hij nog
nooit geweest is. ‘Neem hem dus bij de hand.’
• Gebruik bij omleiding als het kan de beginletter van de bestemming: ‘R’ voor Rotterdam.
• Wees erop voorbereid dat weggebruikers soms meer geloof hechten aan hun navigatieap
paratuur dan aan uw (omleidings)borden. Breng ze er dus van op de hoogte dat ze die ap
paratuur hier niet moeten gebruiken. (‘Situatie gewijzigd. Navigatieapparatuur uit svp.’)
• Zorg dat een omleidingsroute ook geschikt is voor vrachtauto’s en het vervoer van ge
vaarlijke stoffen, of stel daarvoor een aparte route in.
Inrichting van het werkvak
• Gebruik verplaatsbare barriers om de beschikbare ruimte voor het verkeer en de werk
zaamheden op elk uur van de dag optimaal te benutten.
• Houd voor tijdelijke rijstroken minimummaten aan: 3 meter voor personenauto’s, 3,25
meter voor vrachtauto’s. Zorg bij slingers voor extra tussenruimte.
• Zet bakens en dergelijke niet te dicht op de nog beschikbare rijstrook.

Níet doen:
Oorzaken van ergernis
• ‘Onzichtbaar werken.’ Probeer het te voorkomen en informeer anders de weggebruiker
dat u wel degelijk bezig bent met de weg en waarom dat nu even niet zichtbaar is. Denk
erom dat onzichtbaar werken er ook toe leidt dat de snelheidslimiet op de nog beschik
bare rijstrook of -stroken minder geloofwaardig wordt.
• De snelheidslimiet lager leggen dan noodzakelijk is. Dat tast de geloofwaardigheid aan
en het leidt tot snelheidsverschillen tussen mensen die zich eraan houden en mensen
die dat niet doen. Dat aantasten van de geloofwaardigheid geldt niet alleen voor het be
treffende weggedeelte, maar ook in het algemeen, waar dan ook.
• Borden over werkzaamheden langer laten staan dan nodig is. Dat ondermijnt de geloof
waardigheid en het irriteert weggebruikers. Omleidingsborden die te lang blijven staan
leiden bovendien tot omrijden terwijl dat niet meer nodig is.
Oorzaken van (extra) vertraging
• Werken op parallelle routes.
• Werkzaamheden op omleidingsroutes.
• Meerdere werkzaamheden achter elkaar op dezelfde route.
Inrichting van het werkvak
• Tijdelijke rijstroken te smal maken.
• De gebruikelijke witte markering (langdurig) laten liggen naast tijdelijke gele markering.
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10. Meer weten?
De inhoud van dit MinderHinderboekje is ook vervat in de webpublicatie MinderHinder
Magazine op: www.rijkswaterstaat.nl/minderhindermagazine .
Dit boekje is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door G. Glas (Rijkswaterstaat
Zuid-Holland), Grontmij en Intomart. Het rapport met een groot aantal heel concrete aan
bevelingen heet: Minder Hinder vanuit de weggebruiker - Wegwerkzaamheden vanuit een gebruikersperspectief. Grontmij Nederland B.V. Infrastructuur & Milieu (2010). Het kan eveneens wor
den gedownload op www.rijkswaterstaat.nl/minderhindermagazine .
Ook de tekst van dit boekje kan als PDF-document worden gedownload op
www.rijkswaterstaat.nl/minderhindermagazine .
Meer exemplaren van dit boekje kunnen worden aangevraagd bij:
DVS loket
Telefoon (088) 798 25 55
E-mail dvsloket@rws.nl
Intranet http://intranet.rijkswaterstaat.nl/DVS
Voor wie meer wil weten van doel en werkwijze van MinderHinder zijn er twee zeer nuttige
en leesbare publicaties van Rijkswaterstaat:
Werkwijzer MinderHinder - Deel A: de hoofdlijn.
Werkwijzer MinderHinder - Deel B: de uitwerking.
Beide publicaties kunnen (uitsluitend vanaf Intranet van Rijkswaterstaat) worden gedown
load op: http://intranet.rijkswaterstaat.nl/projecten/groot_onderhoud/010_kaders_richtlijnen/index.jsp
Voor communicatie rond wegwerkzaamheden in het algemeen kunt u uitstekend terecht
bij het Handboek Communicatie bij wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat. Het is te vinden op:
http://www.rijkswaterstaat.nl/dvs/themas/infrastructuur/uitvoering/publicaties/handboek_communicatie/index.jsp

Wie meer wil weten over de menselijke factor in het verkeer, vooral wat betreft wat mensen
kunnen, begrijpen en willen, kan eens kijken in de Rijkswaterstaat-publicatie 10 Gouden
Regels om rekening te houden met de weggebruiker door C. Wildervanck. Het kan worden gedown
load op: www.verkeerenwaterstaat.nl/kennisplein/3/8/387089/10_Gouden_Regels.pdf
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