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Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten 

BV 

 

Inleiding 

Op woensdagavond 26 januari 2022 heeft Maurice Leenen, trainee Verkeersmanager Dura 

Vermeer Infra Landelijke Projecten, aan de vrijwilligers van de Fietsersbond, een webinar via Zoom 

gepresenteerd over zijn afstudeerproject “Hek in het water”. Deze presentatie gaat over het 

optimaliseren van tijdelijke verkeersmaatregelen voor langzaam verkeer en dan met name voor 

fietsers. 

 

Managementsamenvatting scriptie ‘’Hek in het water’’ 

Dit onderzoek is het resultaat van een vijf maanden durende afstudeerstage bij Dura Vermeer Infra 

divisie Landelijke Projecten. Bij Dura Vermeer lag een probleem op tafel: vanuit het werkveld 

kwamen steeds vaker geluiden dat er onveilige verkeers- en ARBO-situaties ontstonden tijdens 

wegwerkzaamheden op het onderliggend wegennetwerk. Mogelijk doordat langzame 

weggebruikers ongewenst gedrag vertonen. Voor dit probleem is de volgende onderzoeksvraag 

opgesteld: ‘Wat zijn oorzaken waardoor langzame weggebruikers ongewenst gedrag vertonen bij 

tijdelijke maatregelen tijdens wegwerkzaamheden van Dura Vermeer op het onderliggend 

wegennetwerk en hoe kan dit gedrag positief beïnvloed worden?’. 

 

Om meer inzicht te krijgen in het gedrag van weggebruikers is in dit onderzoek gebruik gemaakt 

van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Er zijn technische- en human factor 

controles ontworpen waarmee op een objectieve manier gedrag geobserveerd en geanalyseerd 

kan worden. Deze controles zijn uitgevoerd tijdens drie projecten met wegwerkzaamheden: 

HOVASZ – Aalsmeer, Vechtdalverbinding – Zwolle en Geldropseweg – Eindhoven. Uit de analyse 

van de controleresultaten kwam per locatie een gemiddeld procentueel acceptatiecijfer: hoe hoger 

het cijfer, des te beter volgen weggebruiker de tijdelijke maatregelen. Ook zijn er interviews 

gehouden met weggebruikers en wegwerkers en werd er een enquête verspreid. Aanvullend zijn 

twee schouwen georganiseerd met de vrijwilligers van de Fietsersbond. 

 

Uit de 18 uitgevoerde tellingen, met in totaal 3.812 waargenomen weggebruikers, is te concluderen 

dat het gemiddeld procentueel acceptatiecijfer bij HOVASZ – Aalsmeer 60,9% (7 tellingen, 1.661 

weggebruikers) was. Bij de Vechtdalverbinding – Zwolle was dit 94,9% (6 tellingen, 608 

weggebruikers) en het project Geldropseweg – Eindhoven was het acceptatiecijfer 31,2% (5 

tellingen, 1.543 weggebruikers). 

 

Naast geteld zijn alle weggebruikers ook geobserveerd. Hieruit volgt de conclusie dat, als tijdelijke 

maatregelen bij een project niet goed geregeld zijn, weggebruikers ongewenst gedrag vertonen. Zo 

verplaatsten zij bijvoorbeeld een wegafzetting als deze niet vast stond of reden via het trottoir als 

de omleiding te lang was. Ook als de tijdelijke maatregelen wél goed geregeld waren, bleven er 

weggebruikers die lak hadden aan de tijdelijke maatregelen. 
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Op basis van de resultaten van de technische- en human factor controles, interviews, enquête en 

schouwen zijn er extra tijdelijke maatregelen en adviezen voorgedragen als pilot. Project HOVASZ 

– Aalsmeer was de beste locatie om deze pilot uit te voeren vanwege zowel de gunstige 

uitgangssituatie als het relatief lage acceptatiecijfer van maatregelen. Uit de pilot kan 

geconcludeerd worden dat, als de weggebruikers goed gefaciliteerd worden en de afzettingen beter 

afgesloten zijn, weggebruikers de tijdelijke maatregelen meer accepteerden dan voor de pilot. Er 

was een toename te zien in het acceptatiecijfer van de maatregelen in de pilot bij HOVASZ – 

Aalsmeer van 60,9% naar 81,6% (een toename van 20,7%). 

 

Ook is een conclusie dat weggebruikers ongewenst gedrag vertonen bij wegwerkzaamheden op 

het onderliggend wegennetwerk als de tijdelijke maatregelen niet volledig en/of niet goed op elkaar 

afgestemd zijn. 

 

Om niet gewenst gedrag positief te kunnen beïnvloeden is het van belang dat er voorafgaand aan 

de uitvoering van een project niet alleen beter gebruik wordt gemaakt van lokale kennis van de 

situatie, maar dat tijdens de uitvoering maatregelen die een informerende of motiverende werking 

hebben ook worden toegepast. Tot slot moeten afzettingen completer, duidelijker en herkenbaarder 

worden afgesloten voor weggebruikers. 

 

Vragen vrijwilligers Fietsersbond 

Tijdens de presentatie zijn door de vrijwilligers van de Fietsersbond vragen gesteld. Deze vragen 

zijn verzameld. In het volgende overzicht het antwoord hierop. 

 

19:43:46 From Wim Borghols to Everyone: 
Zijn de resultaten van dit onderzoek ook gedeeld met andere aannemers? 

Antw: De resultaten van dit onderzoek zijn gedeeld met TSNed, maar niet met andere aannemers. 
TSNed werkt ook voor andere aannemers, dus zij kunnen er wel wat van opsteken. 

19:43:54 From nelleke verschoor Weert to Everyone: 
Schuiven alleen langzame weggebruikers hekken opzij? 

Antw: Nee, ook automobilisten en andere weggebruikers schuiven hekken opzij. Langzame 
weggebruikers vertonen dit gedrag wel vaker omdat uit ervaring de drempel om op- of af te stappen bij 
een fiets lager ligt dan het in- of uitstappen van een auto. 

19:45:38 From Edwin Koster to Everyone: 
Hebben andere aannemers dezelfde problemen bij omleidingen ? 

Antw: Ja. Goede omleidingen ontwerpen is heel lastig. Omleidingen Hoogst waarschijnlijk. Het gedrag 
wat het langzaam verkeer vertoonde tijdens het onderzoek zal echt niet alleen bij Dura Vermeer 
werkzaamheden plaatsvinden. 

19:48:21 From nelleke verschoor Weert to Everyone: 
Wat is een goed 'illegaal' alternatief? 

Antw: Een goed ‘illegaal’ alternatief betekent dat de (langzame) weggebruiker meerdere (verharde) 
wegen tot zijn/haar beschikking heeft om langs de werkzaamheden en omleidingsroute te verplaatsen. 
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19:49:44 From Harderwijk Reind to Everyone: 
Ik mis in het onderzoek de mogelijke inzet van de fietsrouteplanner, waarmee afgesloten wegen 
worden vermeden, dus mensen kunnen thuis of onderweg een compleet alternatieve route 
berekenen, die niet langer hoeft uit te pakken. Voorwaarde: werkzaamhedn moeten correct worden 
ingevoerd in de planner, met einddatum. Doen nu de vrijwilligers. 

Antw: Het ontbreken van de Fietsersbond Routeplanner in het onderzoek was niet opgemerkt tijdens de 
schouwen met de Fietsersbond langs de werkzaamheden.  

19:54:53 From sonja to Everyone: 
de omleidings route wel logies en veilig? 

Antw: Ja, alle omleidingsroutes in Aalsmeer, Zwolle en Eindhoven waren veilig, logisch en zo kort 
mogelijk. 

19:55:05 From nelleke verschoor Weert to Everyone: 
Die nudging : dit voorbeeld was ook informatief 

Antw: Ook leuk voorbeeld van nudging: 
https://shiftgedrag.nl/artikelen/nudging_met_ducttape_op_het_keizer_karelplein  

19:56:01 From Wim Borghols to Everyone: 
zorg dat er zichtbaar gewerkt wordt 
19:57:27 From Frans Van Schoot to Everyone: 
wat gebeurt er op momenten dat er niet gewerkt word en de fiets toch bruikbaar is? 

Antw: Gelukkig voor ons, hebben wegwerkers een werkweek van 40 uur. Altijd zichtbaar werken in een 
afzetting is niet mogelijk. Verder zijn er afsluitingen van wegen waar de werkzaamheden pas een heel 
stuk verder worden uitgevoerd. Deze wegen worden dan ruim van te voren afgesloten om te voorkomen 
dat weggebruikers gaan kijken tot hoe ver ze kunnen komen tot de feitelijke afsluiting. Omdraaien is dan 
vaak lastig en onveilig. 

19:58:09 From Kees Mourits to Everyone: 
Welke maatregel had volgens jou, Maurice, het meest effect? 

Antw: Het is de combinatie van alle maatregelen bij elkaar. Het informeren en faciliteren van de 
weggebruiker samen met een goede afzetting zorgde voor een verhoogd gemiddeld 
acceptatiepercentage van de verkeersmaatrelgen. Maatwerk is het sleutelwoord. 

19:58:21 From Frans Van Schoot to Everyone: 
Ook beloofde einddata worden door aannemers genegeerd . 

Antw: Alle planningen zijn afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Er zijn projecten waarbij 
de uitvoering ander loopt dan verwacht. Bijvoorbeeld door een andere ligging van kabels en leidingen, 
een riool wat niet ligt zoals op oude tekeningen aangegeven is of door een archeologische vondst. Ook 
kan het weer roet in de planning strooien. 

19:58:50 From Frans Van Schoot to Everyone: 
we missen controle op de hekken in de tijden dat er niet gewerkt wordt 

Antw: Een van de aanbevelingen uit het onderzoek richting Dura Vermeer is ook een regelmatige controle 
van de afzetting. Een goede opdrachtgever schrijft in de opdracht hoe vaak en op welke tijdstippen de 
verkeersmaatregel moet worden gecontroleerd. 

  

https://shiftgedrag.nl/artikelen/nudging_met_ducttape_op_het_keizer_karelplein
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19:58:57 From Edwin Koster to Everyone: 
Goede vraag en waarom niet vaker de stoep niet inzetten “shared space” 

Antw: de stoep is voor voetgangers. 
Volgens de wetgeving mag de fietser niet over het trottoir fietsen. Als wordt gekozen voor de oplossing 
“fietsers over voetpad” moet de oplossing: 
- voldoende ruimte bieden voor de voetganger (min 1,50 + 0,15 m); 
- voldoende ruimte bieden voor de fietsers ( breedte afhankelijk van de intensiteit van de fietsers, het 
aantal richtingen van de fietsers); 
- een deugdelijke afscheiding hebben tussen fietsers en voetgangers, die voor beiden voldoende 
veiligheid bied; 
- een veilige oplossing bieden voor hoogteverschillen dwars op de rijrichting (stoepranden); 
- ook juist zijn bij bijvoorbeeld voetgangersoversteekplaatsen en verkeerslichten; 
- de fietsstrook vrij zijn van obstakels, zoals lichtmasten, verkeersborden, prullenbakken enzovoort. 
Ook aandacht voor de steeds groter wordende snelheidsverschillen tussen (elektrische) fietsen en 
voetgangers. 
Dir kan wel werken op specifieke locaties. 

20:00:36 From Gabrielle Dijkstra to Everyone: 
Vaak zijn de omleggingsroutes ook niet logisch 

Antw: : Het ontwerpen van een goede en veilige en logische omleidingsroutes kan vaak heel lastig zijn. 
En wat logisch is voor de een hoeft niet logisch te zijn voor een ander. 

20:01:25 From Edwin Koster to Everyone: 
Grote ergernis zijn ook de borden fietsers afstappen 

Antw: In de technische controle staat expliciet vermeld dat het gebruik van het bord ‘Fietsers afstappen’ 
niet gewenst is. Deze ergernis voorkomen behoort tot de uitdagingen van Verkeersmanagement. 
In principe niet, maar soms kan het niet anders…… 

20:01:30 From nelleke verschoor Weert to Everyone: 
Soms zijn borden zelfs slecht zichtbaar, bijvoorbeeld door begroeiing. 

Heeft wel aandacht van de vakman die de borden plaatst, maar hij heeft niet altijd een alternatief. 
Zichtbaarheid van tijdelijke borden / omleidingsborden staat op de controlelijst die de vakman invult na het 
plaatsen van de borden. Maar het is een vraag of hij dit goed controleert. 
 
Goed punt voor controlelijst vanuit het project. Op project Groene Boog in Rotterdam wordt per kwartaal, 
samen met de Fietsersbond en Rijkswaterstaat, een rondje over het project gereden waar dit soort punten 
wel gesignaleerd worden. 

20:03:09 From Claudia to Everyone: 
Vaak is de omleidingsroute erg onduidelijk aangegeven als je de situatie ter plaatste niet kent... 
Heb je daar ook naar gekeken in je onderzoek? 

Antw: Ja, door het gebruik van de technische controle op een verkeerstekening en zelf buiten 
observeren/de route fietsen, werd er gefilterd of de omleidingsroute duidelijk, begrijpbaar en logisch zijn. 

20:05:04 From Edwin Koster to Everyone: 
Een slechte omleidingsroute is kostbaar voor aannemers in Zwolle was een tunnel niet goed 
afgezet en toen moest er dag gewacht worden op nieuw hek. 

Antw: Vooraf een goede, duidelijke omleidingsroute ontwerpen die volgens verwachting functioneert is de 
mankracht, tijd en kosten waard later tijdens de uitvoering. Dit realiseert Dura Vermeer zich ook. 

20:05:09 From Gabrielle Dijkstra to Everyone: 
Communicatie tussen aannemer en gemeente laat ook veel te wensen over. 

Geen vraag maar statement 
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20:05:42 From sonja to Everyone: 
waarom omleidingsborden vlak voor de locatie 

Antw: Uit de observaties kwam naar voren dat veel langzame weggebruikers doorrijden tot de afzetting en 
al langs het omleidingsbord zijn gereden. Door het omleidingsbord vlak naast de afzetting te plaatsen, 
geef je de (langzame) weggebruiker de kans om beter naar het bord te kijken. 

20:05:46 From Jan Kelderman - Arnhem to Everyone: 
Wat doe je als er wèl ruimte is voor de fiets, maar dat je dan een autorijbaan daarvoor moet gaan 
gebruiken. 
Antw: Dat is mogelijk. In de CROW publicatie 96b zijn er een aantal standaardfiguren die fietsers over de 
autorijbaan faciliteren. Het is aan de ontwerper en/of verkeersmanager van het desbetreffende project om 
te kijken of deze mogelijkheid bestaat. Dit moet dan wel met de wegbeheerder worden afgestemd. 

20:06:16 From Gabrielle Dijkstra to Everyone: 
Aannemers willen eigenlijk geen fases aanbrengen in de wegomleggingen. 

Antw: De voorkeur gaat uit naar een éénzijdig verkeersbeeld voor alle verkeersdeelnemers. Maar niet bij 
elk project is dat mogelijk. 

20:06:51 From Wim Borghols to Everyone: 
Waarom worden er niet vaker op grotere afstand borden neergezet, zodat de fietser zelf een 
andere route kan kiezen? 

Antw: De algemene vraag is dan: waar begin je met omleiden? Als het mogelijk is wordt er rekening 
gehouden met meerdere opties voor (langzaam) verkeer voor de beste verkeersveiligheid, bereikbaarheid 
en verkeersafwikkeling. 

20:07:22 From Harderwijk Reind to Everyone: 
Ik vind een omleidingsroute iets anders als een alternatieve route van deur tot deur. Die kan je 
thuis voorbereiden met de routeplanner, maar communicatie daarover is wel nodig via media en 
de gele borden die tijdig geplaatst worden. 

Antw: Via omgevingsmanagers wordt er zo veel mogelijk gedaan om omleidingen of tijdelijke afsluitingen 
te communiceren naar stakeholders. Voor weggebruikers is de vuistregel dat er twee weken van te voren 
gele omleidingsborden worden geplaatst ter informatie. 

20:08:00 From Frans Van Schoot to Everyone: 
kan er niet meer op de stille uren gewerkt worden? 

Antw: Zie antwoord 19:56:01 From Wim Borghols. 
We werken normaal gesproken 8 uur per dag. Werken buiten de spitsen kan betekenen dat de werkdag 
van 8 uur nier volledig kan worden benut. Wel 8 uur per dag betalen aan de wegwerker maat een project 
een stuk duurder en maakt dat een project, met de bijbehorende hinder, ook langer gaat duren. 

20:08:18 From Edwin Koster to Everyone: 
Schildjes zijn waardeloos ! Waaien om of worden omgegooid 

Geen vraag maar statement. Bij langdurige maatregelen wordt vaak een stalen of betonbarrier ingezet. 
Die waait niet zomaar om. 

20:08:37 From Zoom user to Everyone: 
Vraag: hoe lang vóór de afzetperiode moet de aankondiging er al staan? 

Antw: De vuistregel is dat twee weken voorafgaand de afzetting er gele vooraankondigingen-borden 
worden geplaatst 
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20:10:32 From nelleke verschoor Weert to Everyone: 
Als je later op een omleiding stuit is het wel handig als daar niet alleen een nummer staat, maar 
ook bijv. richting centrum 

Antw: Uit het onderzoek blijkt dat een kleine meerderheid in de enquête de voorkeur had voor een 
omleiding met alleen nummers en niet nummers + plaatsnaam/richting. Bij goede omleidingen wordt ook 

vanuit zijstraten de bestemming aangegeven: fietsers centrum volg . Maar niet vanuit alle kleine 
zijstraatjes wordt een bord geplaatst ivm beschikbare ruimte ed. 

20:11:44 From Pepijn Wortelboer to Everyone: 
Of in kleine kring om werkgebied tijdelijke fietsknooppunten plaatsen en die gebruiken. 

Antw: Is een mogelijkheid, is wel maatwerk en mag niet verwarren met de normale omleidingsroute. 

20:11:56 From Edwin Koster to Everyone: 
Verlichting langs een omleidingsroute laat soms nog te wensen over heeft dit ook aandacht 

Antw: Verlichting plaatsen langs een fietsomleiding is helaas niet standaard. Dit is een van de punten die 
standaard op de lijst met wensen en eisen van een opdrachtgever of wegbeheerder zou moeten staan. 
De aannemer zal dit niet zomaar uit eigen beweging doen: als de opdrachtgever er niet om vraagt zal de 
aannemer vanuit concurrentieoverwegingen niet aanbieden. Wel een goed punt om na te vragen bij 
inlichtingen en/of mee te nemen als EMVI. Heeft naast verkeersveiligheid ook raakvlak met sociale 
veiligheid. 
Wat wel een goede optie is: bij afweging van diverse routes: de route met verlichting de voorkeur geven. 

20:13:58 From Jan Kelderman - Arnhem to Everyone: 
Hier in Arnhem hebben we meegemaakt dat de aannemer toestaat dat vrachtwagens laden en 
lossen òp de omleidingsroute voor de fiets. Ook dat aannemers heel slordig omgaan met 
afzettingen die tijdelijk verplaatst worden om bijv. een vrachtwagen toe te laten. 

Antw: Vervelend Jan, dat dit de ervaring is in Arnhem.  
Het lijkt of dat dit een ongelukkig gekozen omleidingsroute is. Als er onveilige situaties ontstaan is het 
verstandig om een melding bij de politie te doen. 
Als het gaat om bouwverkeer van de aannemer, dan kan de aannemer, eventueel via de gemeente, 
hierop worden aangesproken. Steeds meer aannemers hebben voor de projecten een app of emailadres 
voor het melden van klachten. Mijn ervaring is dat die klachten wel worden opgepakt. 
Bij Dura Vermeer is het nu een aandachtspunt dat hekken, die opzij worden geschoven om bouwverkeer 
door te laten gaan, door een gebied conciërge worden teruggezet. 

20:13:25 From Zoom user to Everyone: 
Ik heb behoefte aan een duidelijke plattegrond met welk deel gesloten is. 

Antw: Via brief, mail, Bouwapp of social media worden vaak plattegronden verspreid van 
omleidingsroutes bij werkzaamheden. Op locaties bij werkzaamheden is een plattegrond niet aanwezig. 
Daarvoor zijn de omleidingsborden- en route. 
We zien wel mogelijkheden om dit bijvoorbeeld op een groot doek op een bouwhek te zetten. 

20:15:21 From Pepijn Wortelboer to Everyone: 
QR code op borden om plattegrond met afzetting op mobiel te krijgen. 

Antw: Kan een mooie oplossing zijn, of een gevaar opleveren voor verkeersveiligheid. Stoppen alle 
fietsers om de QR code te scannen? Gaan fietsers al rijdend met de telefoon scannen? 
Lijkt ons wel een mogelijk goede oplossing voor met name toeristische routes. Deze fietsers hebben 
minder haast en vaak een telefoonstandaard aan het stuur, waardoor zij makkelijk een route op hun 
telefoon kunnen volgen. 

20:15:35 From Edwin Koster to Everyone: 
Worden ervaringen ook uitgewisseld tussen aannemers en wegbeheerders ? 

Antw: Zie antwoord 19:43:46 From Wim Borghols 
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20:16:35 From Edwin Koster to Everyone: 
Moet het alleen een bord zijn of moet het ook via krant of sociale media 

Antw: Zie antwoord 20:07:22 From Harderwijk Reind 

20:17:09 From Gabrielle Dijkstra to Everyone: 
Wat vinden aannemers van de tip om contact te hebben met de lokale Fietsersbond? 

Antw: Dura Vermeer is vriend van de Fietsersbond. Voor projecten waar dat van meerwaarde wordt 
geacht nemen we al contact op met de lokale afdeling. Afgelopen jaar is dat voor meerdere projecten 
gedaan, soms al voor we gaan inschrijven, soms om een plan te toetsen of om te kijken hoe de tijdelijke 
voorzieningen voor fietsers. Dit laatste doet Dura Vermeer samen met Rijkswaterstaat en de Fietsersbond 
elk kwartaal op project De Groene Boog: het doortrekken van de A16 naar de A13 bij Rotterdam.  

20:17:09 From Wim Borghols to Everyone: 
ergernis is vaak ook dat een afsluiting aangekondigd staat, maar dat die niet geldt voor fietsers, 
zijn daar ook richtlijnen voor? 

Antw: Dit klinkt als onjuiste informatie op de borden. Uitgangspunt is dat de informatie voor alle 
weggebruikers juist is. Wij als Dura Vermeer proberen de informatie op de gele borden zo juist mogelijk, 
zo volledig mogelijk en ook heel begrijpelijk op de borden te krijgen. 

20:19:57 From Frans Van Schoot to Everyone: 
Is samen werken tussen de diverse diensten niet meer nodig of een echte fietscoordinator aan te 
stellen 

Antw: Is dit een vraag voor Dura Vermeer of alle aannemers? 

20:22:06 From theo smeele to Everyone: 
Fietsers zijn als water, daarom staan er in Tilburg metershoge hekken op plekken waar 
werkzaamheden zijn. Daar kún je dus niet meer door. Wel prettig is dat als er toch ruimte is, die 
hekken wel open gezet worden. 

Antw: Per project worden meerdere afwegingen gemaakt: het is ook van belang dat er een eenduidig 
beeld is voor de weggebruiker. Niet de ene dag open en de andere dag dicht. Dan treedt er geen 
gewenning op. 
Het zou wel kunnen om buiten de reguliere werktijden, tijdens de weekenden en tijdens vakanties, 
doorgang te verlenen op voorwaarde dat dat veilig kan. Dus geen opgebroken wegdek, gaten in of 
sleuven naast de weg. 
De ARBO-wet geeft aan dat de aannemer gevaar voor derden (de weggebruikers) moet voorkomen. Dus 
geen hekken open als dat niet veilig is. 
Ook hier geldt: maatwerk is het sleutelwoord 

20:22:17 From Zoom user to Everyone: 
Wie is verantwoordelijk als ná de werkzaamheden de weg niet in orde is en de fietser schade 
oploopt? 

Antw: In principe geldt dat de wegbeheerder altijd verantwoordelijk is voor de veiligheid op de weg. Als 
een aannemer na de werkzaamheden (werktijd) een gevaarlijke situatie achterlaat is hij daar in het 
algemeen verantwoordelijk voor. Als de werkzaamheden afgelopen zijn is de wegbeheerder hiervoor 
verantwoordelijk. 
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20:22:25 From Kees Mourits to Everyone: 
Houden jullie ook rekening met de manier van informatieverwerking van fietsers? Borden worden 
vaak niet gelezen en al helemaal niet als er veel staan en tegelijkertijd andere informatieprikkels 
c.q. veranderingen zijn. 

Antw: Ons startpunt zijn de Richtlijnen voor werk in uitvoering van de CROW. Daarin staat dat voor 
afsluitingen en omleidingen gele borden met een duidelijke tekst moeten worden geplaatst.  
De hoeveelheid gele borden is soms heel groot. Bekend is dat, als de borden al worden gelezen, alleen 
de tekst op het laatste bord wordt onthouden. Het is een kunst om de hoeveelheid borden en de 
hoeveelheid tekst op de borden zo beperkt mogelijk te houden. 
Veel weggebruikers merken de borden niet op. Een veel gehoorde klacht van weggebruikers bij 
afsluitingen is dat er geen borden stonden. Ook als er wel alle benodigde borden staan! 
Er wordt tegenwoordig ook gebruik gemaakt van sociale media. Weggebruikers die een bepaald wegvak 
passeren krijgen gepaste informatie op hun telefoon. Dura Vermeer doet nu proeven met doeken met 
teksten of pictogrammen op de bouwhekken. 

20:26:07 From Edwin Koster to Everyone: 
Zijn er nog goede voorbeelden te delen 

Antw: Jawel, heel veel zelfs. 

20:29:02 From theo smeele to Everyone: 
@Wim B het is vaak vanaf papier dat een omleiding wordt gepland, is mijn ervaring. 

Antw: Dat klopt, vaak. Wel wordt er gebruik gemaakt van diverse programma’s die een heel duidelijk en 
recente indruk van de weg geven. Maar natuurlijk is zelf de route rijden (fietsen) een betere oplossing. 
Ook lokale kennis is nodig voor een goede omleiding met duidelijke teksten op de borden: 

- Wat is waar afgesloten 
- Welke bestemmingen worden omgeleid? 

Leidraad voor de bestemmingen is de (fiets)bewegwijzering 

20:29:21 From Harderwijk Reind to Everyone: 
Omleiding genegeerd voor onderzoek van een omleiding. wilde precies weten welk weggedeelte, 
voor de routeplanner. Discussie met mannetje in geel hesje. 

Antw: Was dat mannetje in een geel hesje toevallig een verkeersregelaar? De verkeersregelaar wordt niet 
voor niets ingezet: die staat daar omdat weggebruikers borden en hekken opzij schuiven of in het water 
gooien. 
De Wegenverkeerswet geeft aan dat weggebruikers de aanwijzingen van verkeersregelaars op moeten 
volgen. Als een weggebruiker dat niet doet dan is dat een overtreding en kan dat voor een fietser een 
boete opleveren van 70 euro. 
Veel weggebruikers willen de aanwijzingen van de verkeersregelaar negeren en roepen dan “maar IK 
moet er door”. Regelmatig zijn verkeersregelaars slachtoffer van agressie. Meestal verbaal maar ook 
fysiek geweld. 
Ons advies: neem de verkeersregelaar serieus: het gaat om de veiligheid van wegwerkers en 
weggebruikers! 
Voor deze vraag: bel eens met de Gemeente voor info over de omleiding. 

20:30:20 From nelleke verschoor Weert to Everyone: 
Fietsers willen duidelijkheid: waar sturen ze me heen en hoever moet ik om? Vooral in het 
buitengebied kan dat soms best ver zijn of ver uit de geplande route. 

Anw: In het algemeen zijn fietsomleidingen niet onnodig lang. De suggestie om bij het startpunt van 
omleidingsroutes in het buitengebied een soort overzichtskaartje op te hangen is een goede. Die nemen 
we mee. 

20:31:31 From Harderwijk Reind to Everyone: 
de website bereikbaargelderland.nl meldt niet altijd de fietsafsluiting, of de datums zijn anders als 
op de gele borden. 

Antw: Dit is geen vraag voor Dura Vermeer 
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20:31:34 From Jan Kelderman - Arnhem to Everyone: 
Kijkt Dura Vermeer ook kritisch naar het omleidingsvoorstel van de gemeente? 

Antw: De meeste omleidingen worden getekend door de specialistische bedrijven zoal Traffic Service 
Nederland, op basis van digitaal kaartmateriaal. Als Gemeentes een route voorschrijven dan is dat de 
basis. Er wordt meestal wel kritisch gekeken naar de route en naar alternatieven. Gemeentes en 
Provincies controleren de routes. 

20:33:13 From Ton Overtoom to Everyone: 
zet verkeersregelaar op drukke tijden 

Antw: Inzet van een verkeersregelaar is niet de basisoplossing. Daarom zijn wij terughoudend met de 
inzet van verkeersregelaars. Dit in verband met: 

- Een goede verkeersmaatregel of omleidingsroute heeft geen verkeersregelaar nodig; 
- De regelgeving en de arbeidsinspectie zijn terughoudend met de inzet van verkeersregelaars in 

verband met de arbeidsomstandigheden (agressie, aanrijdgevaar); 
- De kosten, wettelijk moet per verkeersregelaar, per inzet, minimaal 4 uur worden betaald, ook al 

staat de regelaar maar 1 uur op de weg. En ook reistijd moet worden betaald. 

20:33:15 From Clarion Wegerif to Everyone: 
Tegenwoordig betrekt de gemeente (Nieuwegein) ons goed bij omleidingen. Met Rijkswaterstaat 
hebben we slechte ervaringen. eenmaal een omleiding van 6 km (ipv 2,5).  We hebben toen als 
afdeling zelf bordjes geplaatst. Werkte goed. 

Antw: Fijn dat er ook goede ervaringen zijn. Met het zelf plaatsen van borden zou ik voorzichtig zijn: dit is 
wettelijk niet toegestaan en is dus een overtreding. (Verkeers)borden moeten ook aan veiligheidseisen 
voldoen! 

20:33:18 From nelleke verschoor Weert to Everyone: 
Soms staan er te veel verhalen over routes en richtingen op de borden die je niet altijd kunt 
plaatsen omdat je ter plaatste niet bekend bent. 

Antw: zie ook antwoorden op eerdere vragen. 

20:34:07 From Edwin Koster to Everyone: 
Er is veel meer creatief denken nodig scheelt ook veel betalen aan de Traffic support van de 
gemeente 

Antw: Goede input is belangrijk! Een goede oplossing hoeft niet altijd meer te kosten. 

20:36:23 From ivo smit afd. gem. Renkum to Everyone: 
Graag reactie op het voorstel voor een duidelijke plattegrond, langs de weg, met welk deel 
afgesloten is 

Antw: Goed idee, nemen wij als Dura Vermeer mee. 

 


