
WIJ DOEN HET
VEILIG & VLOT!

•  Check voor je vertrekt de route naar je 
bestemming.

•  Houd er rekening mee dat er ergens aan 
de weg gewerkt wordt.

•  Houd je aan de toegestane snelheid als 
je langs werkzaamheden rijdt.

•  Volg de omleidingsborden (niet je 
navigatie).

•  Volg instructies van verkeersregelaars 
altijd op. 

•  Heb geduld en begrip voor mensen die 
aan de weg werken.

Samen wegwerken is een initiatief van de wegbeheerders in Noord-Nederland, politie, openbaar ministerie en de brancheorganisaties Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, MKB INFRA en TLN. 

DOE MEE



Wat kun jij doen? 

•  Ga je op reis, houd er dan rekening mee dat er ergens 
aan de weg gewerkt wordt. Neem meer tijd dan je denkt 
nodig te hebben. 

•  Check voor je vertrekt de route naar je bestemming.  
Bereid je goed voor.  

•  Rijd je langs werkzaamheden, houd je dan aan de 
 toegestane snelheid en pas je rijgedrag aan aan de 
 omstandigheden. Doe dit ook op omleidingsroutes: het 
helpt niet om snel een omleidingsroute te nemen.

•  Worden er omleidingsroutes aangegeven? Volg die dan in 
plaats van je navigatie. Kies je een andere route, dan kom 
je misschien alsnog vast te staan en hinder je bovendien 
aanwonenden en lokaal verkeer op die route.  
Omleidingen worden daarom zorgvuldig gekozen. 

•  Volg instructies van verkeersregelaars altijd stipt op.  
Ook als je loopt of fietst. 

•  Heb geduld en begrip voor mensen die aan de weg  werken.

Samen wegwerken is een initiatief van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, 
Rijkswaterstaat, politie en openbaar ministerie. In samenwerking met de branche
organisaties  Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, MKB INFRA en TLN.

IK HEB ÓÓK EEN GEZIN THUIS
Mensen die op of langs de weg werken, voelen zich 
geregeld onveilig. Zo erg dat ze soms bang zijn of ze  
’s avonds nog wel veilig thuis komen bij hun gezin. 
We kunnen er samen wat aan doen om hun werk prettiger 
en veiliger te maken. Dan zijn de werkzaamheden ook 
sneller klaar en kunnen we allemaal weer vlot door. 

“Ik heb een keer meegemaakt dat een 
touringcar op slechts 40 meter van onze 
asfaltmachine tot stilstand kwam. 
De chauffeur had alle omleidingsborden 
gemist, omdat hij alleen naar de TomTom 
keek. Het scheelde niet veel of hij was 
door het nieuwe asfalt heen gereden.” 

“Ik vraag me vaak af of mensen wel in de 
gaten hebben dat hun rijgedrag bij 
wegwerkzaamheden of een afzetting zo 
gevaarlijk is. Dagelijks kom ik onbegrip 
van mensen tegen. 
Sommige mensen zien je als lastpost, 
terwijl wij er voor hun veiligheid zijn.” 

“Soms begrijp ik de hele mentaliteit niet 
meer van mensen, hoe druk ze het 
hebben om ergens te komen. 
Uiteindelijk werken wij voor hen, de 
weggebruikers zelf.” 

www.samenwegwerken.nl   www.facebook.com/samenwegwerken

WIL JIJ MINDER 
VERKEERSHINDER? 
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