Veiligheidsinstructie:
Werken langs de weg
Inventarisatiewerkzaamheden en werken langs de openbare weg, boswegen en bospaden kan
gevaarlijk zijn door het langskomende verkeer. Het kan gevaar opleveren voor de uitvoerder van het
werk én voor de weggebruiker. Het treffen van maatregelen is noodzakelijk. Hierbij moet rekening
worden gehouden met de eigenschappen van de weg, de gebruiksintensiteit en de eisen van de
wegbeheerder en/of de opdrachtgever. Voor het werken op en langs de weg houden we ons aan het
Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens, de Wegenverkeerswet en de Arbowet. In deze
veiligheidsinstructie omschrijven we kort en bondig welke maatregelen je moet nemen om
inventarisatiewerkzaamheden langs een weg te kunnen uitvoeren.
1. Doel
Het doel van deze veiligheidsinstructie is om de (individuele) medewerker(s)/vrijwilliger(s) zodanig
voor te lichten dat de inventarisatiewerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd met zo min mogelijk
veiligheidsrisico’s.
Let op: deze instructie is alleen van toepassing op inventarisatiewerkzaamheden langs een weg. Op
andere werkzaamheden is deze instructie niet van toepassing.
2. Risico’s
Bij het werken langs een weg bestaat gevaar zoals:
• Aanrijding inventarisator met een voertuig.
• Schrikreactie waardoor een ongeval kan ontstaan.
3. Organisatie
Wegbeheerder of eigenaar, opdrachtgever, vrijwilliger, werkgever en weknemer zijn samen
verantwoordelijk voor de veiligheid van de inventarisator, maar ook voor de veiligheid van de
weggebruikers en voorbijgangers. Alleen door een goede samenwerking kunnen de werkzaamheden
op de juiste wijze worden uitgevoerd.
Voordat je aan het werk gaat, moet je rekening houden met de volgende punten:
• Je dient fysiek voldoende in staat te zijn om de werkzaamheden uit te voeren.
• Breng voorafgaande aan de werkzaamheden de werkomstandigheden goed in beeld, vul een
werkdagformulier in en pas een LMRA toe (lastminute risicoanalyse). Een goede
voorbereiding is belangrijk.
• Maak duidelijke afspraken met de wegbeheerder/grondeigenaar. Ga niet aan het werk
zonder toestemming van de grondeigenaar.
Het is belangrijk dat de grondeigenaar op de hoogte is van de werkzaamheden, de locatie en
het tijdstip van de werkzaamheden.
In het overleg met de wegbeheerder/grondeigenaar wordt bepaald welke
verkeersvoorzieningen genomen moeten worden om het werk op een veilige manier te
kunnen uitvoeren. De wegbeheerder/grondeigenaar is verantwoordelijk voor het nemen en
uitvoeren van de juiste voorzieningen. Normaal gesproken word er gewerkt volgens de
CROW richtlijn 96b.
• Werk alleen overdag, met voldoende daglicht. Dus tussen zonsopkomst en zonsondergang.
• Werk niet tijdens weersomstandigheden die de zichtbaarheid of het zicht negatief kunnen
beïnvloeden, zoals regen, sneeuw of mist.
• Maak een goede planning zodat de werkzaamheden aan/bij de weg zo kort mogelijk duren.

4. Werkeisen
Bij het werken aan de weg dient rekening te worden gehouden met de eigenschappen van de weg,
de gebruiksintensiteit en de eisen van de wegbeheerder, grondeigenaar en opdrachtgever.
Bij het inventariseren van bermen wordt aan de volgende wegen niet gewerkt:
- Spoorwegen.
- Wegen waar een snelheid hoger dan 80 kilometer per uur is toegestaan.
- Drukke locaties (denk aan een kruising waar meerdere wegen samenkomen of een op- of
afrit van een snelweg)
- Onoverzichtelijke locaties (denk aan een berm met veel bomen waardoor het zicht wordt
beperkt).
Basis is en blijft de in punt 3 omschreven voorbereiding. Kijk samen met de wegbeheerder goed naar
wat wel en niet uitgevoerd kan worden en of je passende verkeersmaatregelen kunt nemen om het
werk veilig uit te voeren.
Werkeisen:
• Zorg voor een veilige en overzichtelijke werkplek.
• Draag altijd de juiste signaalkleding en zorg dat deze kleding schoon is.
• Let goed op het verkeer en werk altijd met zicht richting het verkeer. Stap niet zomaar een
weg op en laat geen spullen op een weg of naast een weg liggen.
• Werk met de juiste wegafzetting (volgens de CROW publicatie 96, 96A en 96B).
5. Instructie
Voordat de medewerker of vrijwilliger gaat werken langs een weg dient deze voorlichting te hebben
gekregen van een ervaren en daarvoor aangewezen vrijwilliger, medewerker van Landschapsbeheer
Drenthe of de wegbeheerder.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dien je dit veiligheidsinstructieformulier zorgvuldig door te
nemen. Mensen die al ervaring hebben met het werken langs een weg kunnen nieuwe vrijwilligers
begeleiden in een juiste werkwijze. Help elkaar hierbij.
Naast deze instructie dien je de veiligheidsinstructie algemeen - werken in natuur en landschap door
te nemen. In deze instructies staan basisprincipes die bij alle werkzaamheden in landschap en natuur
van toepassing zijn. Het is belangrijk dat je werkt volgens deze veiligheidsinstructie.
Volg voorafgaande aan de werkzaamheden de module veilig buiten werken op www.leerjegroen.nl.
6. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
De te gebruiken PBM’s zijn afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden (zie het volgende
schema: www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/arbo-postera4.f2711d.pdf).
Meest voorkomende te nemen voorzorgsmaatregelen zijn:
• Vooraf goed overleg met alle betrokkenen hoe de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen
worden.
• Het dragen van reflecterende kleding. Volgens norm NEN-EN 471.
• Gebruik van de juiste wegafzetting/markering.

7. Documenten
Voor meer informatie, zie de volgende documenten:
- Arbocatalogus Bos en Natuur https://www.stigas.nl/agroarbo/bos-en-natuur/veilig-werkenlangs-de-weg/
- CROW publicatie 96, 96a en 96b
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