"Werken aan wegen"
1. Inleiding
Maandelijks brengt BOLbox een toolboxonderwerp uit omwille van de veiligheid op de werkvloer. Wij streven
ernaar om door kennis met elkaar te delen, risico’s op de werkplek te voorkomen en te verminderen. Wij
stellen daarom de werkgevers en werknemers op de hoogte van de gevaren, risico’s en de bijbehorende weten regelgeving.
De toolbox staat deze maand in het teken van: ‘Veilig werken aan wegen’.
Het hele jaar door wordt er aan wegen, maar ook langs en op wegen gewerkt. Elke ochtend zijn er kilometers
lange files van mensen die naar hun werk gaan, het zogenaamde woon-werk verkeer. Wanneer we als
organisatie werkzaamheden aan wegen of langs wegen gaan uitvoeren, kunnen we soms zelf de oorzaak zijn
van een dergelijke file.
Files zijn echter niet het ergste wat er kan gebeuren als we op de weg zitten. Een ongeval met een voertuig
heeft vaak veel gevolgen. Niet alleen geeft een ongeval schade, maar in veel gevallen ook letsel. Zeker
wanneer we als wegwerker onbeschermd langs de weg lopen. Daarom is het belangrijk dat we bij
wegwerkzaamheden onze veiligheid altijd voorop zetten.
Omdat bij werkzaamheden langs de weg en het plaatsen van wegafzettingen strikte regels en richtlijnen
gelden, is het belangrijk dat zowel de wegwerker maar ook de weggebruiker goed en duidelijk worden
geïnformeerd. De belangrijkste regels die gelden bij wegafzettingen is de CROW Publicatie 96b. Deze richtlijn
geeft de maatregelen weer bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde
kom.
Deze toolbox informeert zowel de werkgever als de werknemer over de gevaren, risico’s en
veiligheidsmaatregelen bij wegwerkzaamheden.

2. Wetgeving en normen
Om goed en veilig te kunnen handelen is het belangrijk om te weten welke normen en regels van belang zijn.
Voor het onderwerp, werken langs wegen is in deze toolbox de volgende wet- en regelgeving van toepassing:
Wegenverkeerswet;
- De wegenverkeerswet vormt de basis voor de verkeersregelgeving in Nederland. In de wegenverkeerswet
wordt het verkeersgedrag en de bevoegdheden geregeld. Ook worden hierin de verkeersmisdrijven
omschreven.
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens:
- In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens staan alle verkeersregels en verkeerstekens
(borden, belijning, lichten) die in Nederland van toepassing zijn. Dit zijn de verkeersregels die men leert bij
de theorielessen voor de auto.
Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer:
- Het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) bevat bepalingen hoe
verkeerstekens geplaatst dienen te worden. Ook staat erin wie er bevoegd en verantwoordelijk zijn voor
het plaatsen van deze tekens.
Burgerlijk wetboek:
- Het burgerlijk wetboek is alleen van toepassing als er een incident plaats vindt. Het gaat hierbij om:
- Risicoaansprakelijkheid; Er is sprake van risicoaansprakelijkheid van de wegbeheerder bij een gebrek aan
de weg, zoals een kuil of scheur. Hieronder vallen ook gebreken aan weguitrusting zoals lantaarnpalen,
vluchtheuvels, bussluizen etc.
- Schuldaansprakelijkheid; Er is sprake van schuldaansprakelijkheid van de wegbeheerder bij een
onrechtmatige daad. Hierbij dient het slachtoffer bewijzen aan te leveren dat de wegbeheerder een fout
gemaakt heeft waardoor het schade of letsel is ontstaan.
Arbowet:
- Hoofdstuk 1 (artikel 1.11): Beroepsziekten.
Arbo- en Informatiebladen (AL):
- AL-49: Persoonlijke beschermingsmiddelen.
Verder zijn de volgende belangrijke richtlijnen belangrijk:
- CROW 96b (niet snelwegen);
- CROW 96a (autosnelwegen).

3. Gevaren en risico’s
De risico’s bij werkzaamheden langs de weg zijn groot. Met name het langs rijdend verkeer kan zorgen voor
gevaarlijke situaties. Deze toolboxmeeting is bedoeld voor alle medewerkers die werkzaamheden op, aan of
langs de weg verrichten.
Bij werkzaamheden aan de weg is het grootste gevaar dat werknemers worden aangereden. Hoge snelheden
van het verkeer, onoplettendheid van de chauffeurs, maar ook onvoldoende of onjuiste afzettingen verhogen
dit risico.
Daarnaast wordt de oplettendheid van de werknemer op de proef gesteld in risicoverhogende situaties, zoals
zeer drukke situaties en calamiteiten. Bij werkzaamheden kan er ook aanrijdgevaar zijn door werkverkeer,
vooral door achteruit rijdende wagens.
Werk aan de weg is dus niet zonder gevaar. Ga eens na; er moet een stuk weg opnieuw bestraat worden,
maar het verkeer moet zo min mogelijk hinder ondervinden. Je bent aan het straten, terwijl de auto’s redelijk
dichtlangs je heen rijden. En je zult zien: er zijn altijd mensen die – ondanks de waarschuwingen voor
aanpassing van snelheid wegens wegwerkzaamheden – gewoon 50 kilometer per uur rijden.
Belangrijke risico's bij werkzaamheden aan de weg zijn:
•
Aanrijdgevaar: het raken van de wegwerker of de -markering door de weggebruiker.
•
Onoverzichtelijke verkeerssituatie door verkeerde, vervuilde of overvloedige bebording.
•
Aanrijdgevaar door een onjuiste, onvolledige of onduidelijk wegafzetting.
•
Van de weg raken of botsen door weggebruiker(s).
•
Aanrijdgevaar door ook eigen wegverkeer (van de gemeente dus).
•
Agressie en geweld door weggebruikers!

Overzicht’ mogelijke oorzaken en gevolgen
Oorzaak
Slechte Weersomstandigheden

Gevolg
Aanrijding met mogelijk letsel

Met de rug naar het verkeer werken

Aanrijding met mogelijk letsel

Borden niet juist plaatsen

Verwarring en agressie bij burgers

Technisch mankement

Uitloop van werkzaamheden en/of ongeval als
gevolg
Gevaarlijke verkeerssituatie en mogelijk ongeval als
gevolg
Aanrijden van eigen wegwerkers of andere
verkeersdeelnemers
Slecht zichtbaar met mogelijk aanrijding als gevolg.

Geen rekening houden met fietsers
Niet uitkijken bij het in- / uitrijden van het werkvak
Geen signaalkleding dragen

4. Maatregelen
Zoals in bovenstaande tabel is te zien, zijn de gevolgen vaak ernstig en meestal gaat het dan om een ongeval
als gevolg. Om deze (levens)gevaarlijke situaties te voorkomen, is het van groot belang dat er preventief
wordt gehandeld. Kortom, handel veilig of handel niet en neem altijd het zekere voor het onzekere. Denk aan
je eigen veiligheid!
Werknemers die aan de weg werken zijn niet zonder meer bevoegd om het verkeer te regelen. Hiervoor
dienen zij een speciale opleiding te volgen! Voor elke weg is er een andere manier van afzetten benodigd, de
volgende factoren spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de benodigde wegafzetting:
Aanwezigheid van fietspaden;
Aanwezigheid van langzaam verkeer;
Aard van de uit te voeren werkzaamheden;
Beschikbare ruimte voor het omleiden van verkeer en uitvoeren van de werkzaamheden;
Het aantal rijstroken.
Zorg ervoor dat de afzettingen regelmatig gecontroleerd worden, zowel aan het begin en einde van de
werkdag als tussen de werkzaamheden door. Door verandering van de werkzaamheden kan er een
aanpassing noodzakelijk zijn. Na het tijdelijk verplaatsen of weghalen van de afzettingen tijdens een
werkonderbreking of voor het laten passeren van bepaalde weggebruikers, moeten deze terug op hun
oorspronkelijke plaats gezet worden.
Ook bij werkzaamheden aan de weg geldt is de arbeidshygiënische strategie van toepassing. Dit houdt in dat
beheersmaatregelen volgens een vastgestelde volgorde moeten worden toepast. De arbeidshygiënische
strategie heeft de volgende maatregelen:
1. Bronmaatregel
2. Technische maatregel
3. Collectieve maatregel
4. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’S)
4.1. Bronmaatregelen
Een bronmaatregel zegt dat als het werk anders, veiliger gedaan kan worden, dit de voorkeur heeft. Wanneer
dat kan, wordt door het werk anders in te delen het risico aan de bron voorkomen.
De volgende bronmaatregelen zijn van toepassing:
- Werk anders inplannen zodat niet op het drukste tijdstip van de dag gewerkt hoeft te worden. Hou hierbij
vooral rekening met fietsers, scholieren en de spits;
- Als het werk kan worden omgeleid heeft dit de voorkeur. Als er geen verkeer is, kunnen er ook geen
ongevallen gebeuren;
- Plan werkzaamheden integraal. Als we een weg afzetten kunnen er meerdere ploegen tegelijkertijd aan
de slag. Op deze manier hoeft de weg niet meerdere keren per jaar afgezet te worden.
- Vooraf inventariseren om welke wegtype het gaat, de verkeersdrukte, bijzonderheden als
éénrichtingsverkeerd, etc. Met deze gegevens kan vooraf een goed verkeersplan worden gemaakt.
4.2. Technische maatregelen
Een technische maatregel is dat medewerkers met goede middelen worden uitgerust. De volgende technische
maatregelen zijn van toepassing:
- Zorg voor goede materialen als afzetmiddelen, actiewagens, signaallampen en borden;
- Maak gebruik van de juiste middelen, gebruik geen lint!;
- Gebruik bij nacht of slechte weeromstandigheden retro-reflecterend materiaal voor de bebording of
afzettingen. Overdag mag evt. enkel oranje materiaal worden gebruikt;
- Gebruik goed zichtbare middelen, laat beschadigde borden repareren of voer ze af.

4.3. Collectieve maatregelen
Collectieve maatregelen zijn maatregelen die voor iedereen gelden. Collectieve maatregelen voor
werkzaamheden langs wegen zijn:
Voorlichting en onderricht. Goed opgeleide medewerkers zullen sneller een veilige, praktische en
efficiënte afzetting plaatsen;
Inzet van verkeersregelaars. Zij kunnen het verkeer in dergelijk situatie goed regelen en inspringen op
gevaarlijke situaties. Het collectief wordt er beter van.
4.4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
De laatste stap is altijd PBM’s. Het beste is als niemand PBM’s zou hoeven te dragen. Dit betekend namelijk
dat er dan geen restrisico’s meer zijn. Helaas is dat niet mogelijk. Daarom worden PBM’s altijd verstrekt.
Wanneer we ze krijgen, zijn we ook verplicht hier goed voor te zorgen en moeten we (wanneer nodig) deze
ook gebruiken. De volgende PBM’s zijn van toepassing bij werkzaamheden aan wegen:
- Veiligheidsschoenen (stalen neus en ondoordringbare tussenzool);
- Signaalhesje of –jas (minimaal klasse 2).
4.5. Organisatorische maatregelen
De werkgever en de wegbeheerder dient zich aan de volgende veiligheids- en werkafspraken te houden:
- De wegbeheerder is degene die bepaalt op welke manier het verkeer geregeld dient te worden, hij is ook
verantwoordelijk voor de geplaatste wegafzettingen en verkeersvoorzieningen. Hij is in beginsel ook
aansprakelijk voor gebreken hierin.
- Zorg voor voorlichting omtrent de gevaren en maatregelen bij wegwerkzaamheden;
- Registreer ongevallen en bijna ongevallen;
- Verstrek juiste en voldoende PBM’S, zorg dat iedereen ook de kleding op juiste wijze draagt;
- Verstrek de juiste middelen om de weg af te kunnen zetten. Deze materialen moeten voldoen aan de
eisen zoals ze in het CROW zijn voorgeschreven:
• Voldoende bebording van minimaal klasse 2 of hoger;
• Borden met de juiste afmetingen (doorsnee van 60cm bij 50km/u en 80cm bij 80 km/u);
• Voldoende lange palen. Borden dienen minimaal op 1,20m gehangen te worden als er geen fietsers
langs komen en dienen minimaal op 2,20m gehangen te worden als er fietsers of voetgangers
aanwezig zijn.

