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Toen ik in 1993 de eerste cursus "Veilig werken aan de weg" verzorgde was het hoofddoel van de 
cursus om de cursisten in een dag zover te krijgen dat ze zich voor elkaar niet meer schaamden om 
de veiligheidskleding te dragen. Als ze dan ook nog af en toe een verkeerskegel bij het werk zouden 
zetten, hadden we als docenten een topdag. 
Richtlijnen voor tijdelijke verkeersmaatregelen bestonden eigenlijk niet. Hier en daar wat 
voorbeelden van verkeersmaatregelen. 
 
Hoe anders is het 22 jaar later. Het dragen van veiligheidskleding is in de cursus een hamerstuk. Veel 
wegwerkers hebben afzetmaterialen ter beschikking en uitgebreide verkeersplannen worden vaak 
gemaakt. Op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen zijn uitgebreide richtlijnen voorhanden 
(CROW Publicatie 96 a en b) 
 
Onze cursussen en innovatie 
Wij hebben onze cursussen als eLearningmodule ontwikkeld. Veel bedrijven laten hun medewerkers 
de cursus online volgen. Veel bedrijven willen de eLearningmodule en een docent. Wij verzorgen dan 
de cursus als Blended Learning, d.w.z. de cursisten ontvangen van de docent allen een iPad met 
daarop de eLearningmodule en een hoofdtelefoon. Individueel volgen de cursisten de eLearning. Dit 
duurt ongeveer 1 uur. Daarna gaat de docent aan de hand van praktijkfoto's de lesstof verdiepen en 
vragen beantwoorden. Door deze werkmethode kan de cursusduur met de helft worden verkort. 
 

     
 
 
Praktijk als leermeester 
Wij staan achter het gezegde dat de praktijk de beste leermeester is. Geregeld worden wij ingehuurd 
door provincies, gemeenten, energiebedrijven of aannemers om werken te controleren. Onze 
controles zijn geheel gebaseerd op de veiligheid van de wegwerker en de veiligheid van de 
weggebruiker. In 2008 hebben wij in opdracht van de gemeente Rotterdam de verkeersmaatregelen 
bij alle grote evenementen moeten controleren om advies uit te brengen ter verbetering. 
Sinds 1999 heb ik zitting in de CROW Commissie Werk in Uitvoering. Deze commissie ontwikkelt en 
onderhoudt te Richtlijnen Publicatie 96 a en b. Deze werkzaamheden zijn op non-profit basis en 
vergen soms heel veel tijd, maar wij hebben wel de kans om praktijksituaties te vertalen naar de 
richtlijnen. Met name de vele tijdelijke verkeersmaatregelen bij kortdurende werkzaamheden die in 
de CROW Publicaties zijn opgenomen komen rechtstreeks bij ons vandaan. 
 
 



 
 
 
 
De verantwoordelijkheid van de overheid, de vrijheid van de aannemer 
De laatste jaren is er steeds meer sprake van een terugtredende overheid. Ook in de GGW sector 
(Grond-Weg- en Waterbouw)  wordt steeds meer vrijheid gelaten aan de aannemers om werken naar 
eigen inzicht uit te voeren. Hierdoor wordt innovatie bevorderd. 
Naar mijn mening een goede ontwikkeling. De vraag is alleen hoeveel vrijheid geef je de aannemer? 
Voor een aantal zaken blijft het primaat bij de overheid. Verkeersveiligheid is er daar een van. Die is 
bij wegwerkzaamheden vaak in het geding.  
 
In onze cursussen en bij het uitvoeren van werkplekinspecties horen wij vaak dat de 
opdrachtnemers, vaak de aannemers, zelf de tijdelijke verkeersmaatregelen mogen bepalen. Het 
werk wordt compleet, inclusief de verkeersmaatregelen aangenomen. De wegbeheerder verwijst 
vaak naar de richtlijnen in de CROW Publicaties. De uitvoerende partij bepaalt dan zelf welke 
maatregelen er geplaatst worden. Indien bij controle blijkt dat de tijdelijke verkeersmaatregelen 
onvoldoende zijn, is het corrigeren vaak erg moeilijk. Er zijn al grote gaten gegraven, het wegdek is 
weggefreesd of er is geen tijdelijke belijning aangebracht terwijl dit wel nodig was. 
 
Naar mijn mening moet met name de wegbeheerder er bij de aanbesteding van werken al rekening 
mee houden wat de invloed het werk zal zijn op de verkeersveiligheid. Er kunnen aan de aannemer 
eisen gesteld worden, bijvoorbeeld dat er een minimale verkeersruimte over moet blijven voor de 
afwikkeling van het verkeer. De aannemer kan dan bijvoorbeeld een kleinere machine inzetten. Er 
kunnen eisen gesteld worden dat bijvoorbeeld fietsers en/of voetgangers een eigen fiets-of voetpad 
moeten hebben dat van voldoende kwaliteit moet zijn, bijvoorbeeld geen metalen rijplaten. Ook kan 
de eis worden gesteld dat het publiek middels hekwerk wordt afgeschermd van het werk. 
 
Als de wegbeheerder vooraf eisen stelt aan de verkeersveiligheid bij het werk in uitvoering dan kan 
de aannemer de wijze van uitvoering van het werk hierop aanpassen. Hierdoor wordt de innovatie 
bevorderd en dat is nu net wat we willen. De uitvoeringsvrijheid bij de aannemer en de 



verkeersveiligheid bij de wegbeheerder en last but not least, de verkeersveiligheid wordt uit de 
concurrentiesfeer gehaald. 
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