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SAFETY ALERT
Afzetting verwijderd door derden

Wat is er gebeurd
Bij werkzaamheden op de snelweg is de
afzetting behorende bij werkzaamheden
over een lengte van 6 kilometer
verwijderd door een breedtetransport.
Vervolgens is dit transport het werkvak
ingereden.
De 6km lange afzetting (+-300 kegels) is
door de begeleiding van het
breedtetransport, zonder overleg,
verwijderd.
Hierdoor kon het normale verkeer in de
veiligheidsruimte en het werkvak komen
wat zeer gevaarlijke situaties voor de
betrokken medewerkers en
weggebruikers opleverde.

1 Afzetting met kegels (Voorbeeld, niet van dit incident)

Feiten
• Begeleiding van breedtetransport
heeft afzetting, tegen alle regels in,
verwijderd;
• Er is geen overleg geweest tussen
begeleiding en werknemers;
• Er is een SPIN ( Systeem Planning en
Informatie Nederland) aanvraag
uitgevoerd waarin aangegeven 3,5
meter ruimte voor verkeer. Deze
aanvraag is goedgekeurd en bekend
bij RWS;
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• Breedtetransport had op basis van de
SPIN nooit de weg mogen betreden;
• Voor het breedtetransport (
exceptioneel transport) is een
ontheffing nodig van de
wegbeheerder;
• Medewerkers hebben het transport
zelf staande gehouden;
• Na onderzoek blijkt dat
breedtetransport niet de benodigde
vergunning had om op dit moment
gebruik te maken van deze route.

Aandachtspunten
• Werken in een afzetting is NOOIT een
garantie voor jouw veiligheid;
• Wees je altijd bewust dat derden een
werkvak of afzetting kunnen betreden;
• Verkeerskegels mogen nooit op eigen
initiatief worden verplaatst;
• Houdt voertuigen/personen nooit zelf
staande in deze situaties maar noteer
kenteken en andere kenmerken;
• Doe altijd melding bij de politie van het
negeren van een afzetting;
• Doe indien noodzakelijk ook altijd
aangifte in deze gevallen.
Life saving rules
In dit geval is er niet één life saving rule
van toepassing op dit incident. Het
belangrijkste in deze situaties is dat er
altijd aandacht is voor de situatie om je
heen. Zorg dat je je altijd bewust bent
van je omgeving en bedenk je vooraf wat
de mogelijke gevaren zijn die
onverwachts kunnen optreden.
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2 breedte transport
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3 Transport stopgezet
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