[redactioneel artikel voor algemeen gebruik]

“Het is bij wegwerkzaamheden écht belangrijk dat we samen om elkaars
veiligheid denken”
Wist u dat er elk jaar meer dan 150 ernstige ongevallen gebeuren tijdens
wegwerkzaamheden? Helaas soms ook dodelijk? Om dat aantal te verminderen hebben
Rijkswaterstaat, de drie noordelijke provincies, de politie en Openbaar Ministerie de
handen ineen geslagen. In september zijn zij de campagne ‘Samen wegwerken’ gestart.
De campagne is bedoeld om weggebruikers én wegwerkers in Noord-Nederland te wijzen
op de manieren waarop zij samen de veiligheid bij wegwerkzaamheden kunnen
vergroten.
“Het is goed dat er aandacht is voor veiligheid bij wegwerkzaamheden”, zegt Henk de Leeuw,
projectvoorbereider en toezichthouder wegen en vaarwegen bij de provincie Drenthe. “Ik zie tijdens
mijn werk regelmatig gevaarlijke situaties bij wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld omdat weggebruikers
zich niet aan de aangepaste verkeersregels houden. En daarnaast ook omdat wegwerkers zelf soms
onvoldoende aandacht hebben voor veilig werken.”
Veiligheid
“Laatst werkte ik met een paar collega’s aan een fietspad”, vertelt de Leeuw. “Op de weg die naast
het fietspad lag, was de maximumsnelheid tijdelijk verlaagd naar 50 kilometer per uur. Er zijn dan
altijd mensen die met 80 of zelfs 100 langs de werkzaamheden stuiven. Dat geeft me een onveilig
gevoel, vooral als het grote vrachtwagens zijn. Aan de andere kant nemen de wegwerkers ook niet
altijd alle veiligheidsnormen in acht. Aan mijn eigen veiligheid kan ik zelf veel doen door goed op te
letten. Maar ik ben ook afhankelijk van het gedrag van andere wegwerkers. Het is daarom bij
wegwerkzaamheden écht belangrijk dat we samen om elkaars veiligheid denken.”
Veiligheid verbeteren
Rijkswaterstaat, de drie noordelijke provincies, de politie en het Openbaar Ministerie zien het belang
van het verbeteren van de veiligheid bij wegwerkzaamheden ook in. Ze merken dat wegwerkers vaak
last hebben van onveilig verkeersgedrag bij wegwerkzaamheden. Anderzijds is er bij wegwerkers
soms onvoldoende aandacht voor veilig werken, wat zorgt voor ergernissen bij weggebruikers. De
partners zijn daarom in september de campagne ‘Samen wegwerken’ gestart. Deze richt zich op
wegwerkers én weggebruikers in Noord-Nederland en is bedoeld om hen te wijzen op manieren
waarop zij samen de veiligheid bij wegwerkzaamheden kunnen vergroten. De werkzaamheden aan
alle wegen zijn immers vooral bedoeld voor de weggebruikers, om de doorstroming te vergroten.
‘Samen wegwerken’
De komende tijd worden alle wegbeheerders in het Noorden gevraagd om mee te helpen aan de
campagne. Ze krijgen een speciale toolkit met campagnemateriaal om zo de campagne meer
bekendheid te geven. De brancheorganisaties Bouwend Nederland, CUMELA Nederland en MKB INFRA
zijn gevraagd de campagne onder de aandacht te brengen bij bouwbedrijven en andere bedrijven die
aan of langs de weg werken. Bouwbedrijven kunnen de campagnematerialen ook aanvragen om hun
eigen medewerkers aan te spreken op het belang van veiligheid bij werkzaamheden.
De campagne is daarnaast op verschillende plekken te zien. Ook staan er bij wegwerkzaamheden
speciale snelheidsdisplays die mensen attenderen op hun snelheid. De politie gaat bovendien extra
controles houden bij wegwerkzaamheden. Verder is bij verschillende wegwerkzaamheden het symbool
van de campagne te zien: een grote, felgekleurde veiligheidspilon. Wie weet komt u die wel tegen!
Kijk voor meer informatie over de campagne op www.samenwegwerken.nl of op de Facebookpagina:
www.facebook.com/samenwegwerken.

