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Arend Kort, weginspecteur Provincie Groningen: 

“Ik zie dagelijks mensen te snel langs afzettingen rijden” 
 
Als er iemand een goed beeld heeft van de veiligheid bij wegwerkzaamheden in onze 
provincie, is het Arend Kort. Hij is sinds juni inspecteur bij de provincie Groningen. “Ik 

ben vooral veel bezig met het controleren van de weg. Dus ben ik veel op pad. Als er 
incidenten gebeuren, moet ik daar naartoe. Verder behandel ik klachten van 

weggebruikers. In totaal ben ik zo’n per dag 5 à 6 uur buiten langs de weg.” 

 
“Écht onveilig voel ik me eigenlijk nooit. Volgens mij is dat ook niet goed. Dan kan je je werk niet 

meer goed doen. Maar ik heb wel eens mijn vraagtekens bij de snelheid van weggebruikers in de 
buurt van wegafzettingen. Als er een aangepaste snelheid van bijvoorbeeld 50 of 70 km/uur wordt 

aangegeven, razen sommige automobilisten er wel met 100 kilometer of sneller langs. En dat terwijl 

ze vaak afgeleid zijn door de wegafzetting en alles wat er gebeurt. Dan maak ik me wel eens zorgen 
dat men de controle over het voertuig verliest. En weet je wat ook heel gevaarlijk is? Dat andere 

mensen juist heel langzaam gaan rijden of zelfs stilstaan om foto’s te maken. Op dat soort momenten 
is de kans heel groot dat weggebruikers op elkaar klappen.” 

 
Eigen plan 

Maar niet alleen de weggebruikers kunnen voor gevaar zorgen. “Ik maak me ook wel eens zorgen 

over de aannemers. Die trekken soms zomaar hun eigen plan. Dan hebben we de afzetting met elkaar 
besproken en dan doet een aannemer het toch anders. Dat is gewoon heel gevaarlijk. Het gebeurt 

helaas regelmatig dat er niet veilig gewerkt wordt. We spreken jongens en meiden daarop aan en 
geven ze de kans om het ter plekke op te lossen. Bijvoorbeeld door de juiste bebording neer te 

zetten. Lukt het niet om de situatie veilig op te lossen, dan moeten we het werk wel eens 

stilgeleggen. Die bevoegdheid hebben we. Voor de wegwerkers geldt het net zo goed dat zij zich aan 
de regels moeten houden, net als de weggebruikers.” 

 
Tips 

Welke tips heeft Arend Kort voor veilig werken langs de weg? “Ik wil weggebruikers adviseren om zich 

niet af te laten leiden door wat er langs de weg aan de hand is. En het is belangrijk dat je je altijd aan 
de aangepaste verkeersregels houdt, ook ’s nachts. Ze zijn er niet voor niets. En aannemers wil ik op 

het hart drukken om altijd aandacht te hebben voor veilig werken en zich te houden aan de 
afspraken.” 

 
 


