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I. HOOFD- EN DEELVRAGEN

 Hoofdvraag
‘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?’

Dura Vermeer: ‘Langzame weggebruikers pakken de hekken 
op en gooien deze in de sloot, waardoor de wegafsluiting niet 

meer werkt en weggebruikers het werkvak in rijden.’

 Deelvragen

1. Voldoen de tijdelijke maatregelen van Dura Vermeer aan de 
CROW WiU 2020 topeisen? 

2. Wat is de reactie van weggebruikers op de tijdelijke 
maatregelen van Dura Vermeer?

3. Welke wegwerkzaamheden zijn geschikt om controles op 
uit te voeren? 

4. Bij welke locatie blijkt verbetering gewenst en hoe kunnen 
deze verbeteringen uitgevoerd worden? 



II. THEORETISCH KADER – TECHNISCHE CONTROLE

 Topeisen CROW Publicatie 96b Werk in 
Uitvoering (WiU) 2020 Standaardmaatregelen op 
niet-autosnelwegen.

 Verkeersveiligheid, veiligheid wegwerkers, 
verkeersmanagement en informeren.

 Deelvraag 1: voldoen de tijdelijke maatregelen 
van Dura Vermeer aan de CROW WiU 2020 
topeisen?



II. THEORETISCH KADER – HUMAN FACTOR CONTROLE

 Observatie en controleformulier.

 Gemiddeld procentueel acceptatiecijfer berekenen:
Wel/niet: 74,6%/25,4%.

 Straatinterviews met weggebruikers en wegwerkers.

 Online enquête.

 347 respondenten.

 Resultaten verwerkt in adviezen voor de pilot en 
aanbevelingen.

 Deelvraag 2: wat is de reactie van weggebruikers op de 
tijdelijke maatregelen van Dura Vermeer? 



II. THEORETISCH KADER – LOCATIEKEUZE ONDERZOEK

1. Er moeten tijdelijke maatregelen actief zijn voor langzame 

weggebruikers.

2. Er moet een duidelijke verkeerstekening/schets aanwezig zijn.

3. Er moeten naar inschatting minimaal 60 weggebruikers/uur 

(1 weggebruiker per minuut) langs de maatregelen rijden of lopen.

4. De maatregelen moeten actief zijn vanaf 15 maart 2021 en minimaal 

vier weken op locatie staan.

5. De weggebruikers moeten naast de tijdelijke maatregelen en 

omleidingsroute, ook een goed ‘illegaal’ alternatief hebben via een 

andere (verharde) weg.

 Vijf kaders opgesteld als minimale eis.

 14 locaties mogelijk. Project HOVASZ – Aalsmeer en 

Vechtdalverbinding – Zwolle meest geschikt.

 Geldropseweg – Eindhoven als extern project.

 Deelvraag 3: welke wegwerkzaamheden zijn geschikt 

om controles op uit te voeren?



III. ONDERZOEKSRESULTATEN AALSMEER

Totaal 1271 weggebruikers geobserveerd 
waarvan 929 fietsers



III. ONDERZOEKSRESULTATEN AALSMEER

35,9% van al het langzame verkeer volgt niet de 

tijdelijke verkeersmaatregelen bij 

wegwerkzaamheden. 

Video-link: https://youtu.be/tU6683gTEeE

https://youtu.be/tU6683gTEeE


III. ONDERZOEKSRESULTATEN ZWOLLE

Totaal 608 weggebruikers geobserveerd 
waarvan 564 fietsers

5,1% van al het langzame 

verkeer volgt niet de tijdelijke 

verkeersmaatregelen bij 

wegwerkzaamheden. 



III. ONDERZOEKSRESULTATEN EINDHOVEN

Totaal 1543 weggebruikers 

geobserveerd waarvan 1031 fietsers

Iedereen die nog in het 

camerabeeld fietst is al 

langs de omleiding!



III. ONDERZOEKSRESULTATEN EINDHOVEN

68,8% van al het langzame verkeer volgt niet de 

tijdelijke verkeersmaatregelen bij 

wegwerkzaamheden.

90,6% van alle fietsers volgt niet de tijdelijke 

verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden. 

Video-link: https://youtu.be/tuq2JEdwUwg

https://youtu.be/tuq2JEdwUwg


IV. OPBOUW PILOT - BORDEN

Vooraankondiging ter 
voorbereiding van 

wegwerkzaamheden, 
afkomstig uit enquête

Nudging via een leuke en 
ludieke manier om 

weggebruikers te stimuleren,
afkomstig uit enquête

Bedankje om weggebruiker te 
betrekken bij 

wegwerkzaamheden, 
afkomstig uit enquête

Vergeten onderbord, 
afkomstig uit de 

technische controle 
HOVASZ – Aalsmeer



IV. OPBOUW PILOT - ADVIEZEN

1. Plaats het omleidingsbord strak naast de afzetting.

Afkomstig uit observaties van weggebruikers.

2. Plaats waarschuwingshekken over de breedte van de 

rijbaan/berm en tussen verkeersstromen.

Afkomstig uit observaties van weggebruikers.

3. Koppel de waarschuwingshekken aan elkaar.

Afkomstig uit observaties van weggebruikers.

4. Plaats vlak na het eerste omleidingsbord een extra 

routebord, afkomstig uit de schouw met de fietsersbond.



IV. OPBOUW PILOT - PLAATSING

 Locatiekeuze pilot Aalsmeer

Deelvraag 4a: bij welke locatie zijn wel 

of geen verbeteringen gewenst en 

welke verbeteringen zijn dit?

 Samenwerking leverancier 

verkeersmaatregelen Traffic Service 

Nederland

 Vlak vóór plaatsing pilot extra 

controle



V. ONDERZOEKSRESULTATEN PILOT AALSMEER

 Representatieve Human factor controles uitgevoerd in Aalsmeer

 81,6% van al het langzame verkeer volgt wel de tijdelijke pilot 
verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden.

 Deelvraag 4b: hoe reageren weggebruikers op de nieuwe of extra 
tijdelijke maatregelen?

 Video-link: https://youtu.be/hzuMpqso4IQ

https://youtu.be/hzuMpqso4IQ


VI. AANBEVELINGEN

 Deelvraag 4c: hoe kunnen deze verbeteringen 
uitgevoerd worden bij toekomstige projecten van 
Dura Vermeer?

 Algemene aanbevelingen

 Zelf langs bij wegwerkzaamheden!

 Maak de technische- en human factor controles een 
standaard onderdeel van de uitvoering van projecten.

 Betrek voor de start van een project de kennis en 
expertise van de Fietsersbond.

 Weggebruikers beter faciliteren

 Plaats het eerste omleidingsbord vlak naast de afzetting.

 Verduidelijk de eindbestemming op de omleidingsborden. 

Gebruik lokale kennis.

 Kruis tegensprekende fietsknooppunt routeborden af.

 Afzettingen beter afsluiten

 Koppel waarschuwingshekken aan elkaar en plaats deze 

over de hele breedte van de rijbaan en berm.

 Gebruik fysiek moeilijk passeerbare barrières zoals 

betonblokken, kunststof barriers of bouwhekken.

 Laat afzettingen regelmatig controleren.
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