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Van:
Verzonden: donderdag 16 juni 2016 9:14
Aan:
CC: @middendrenthe.nl); 
Onderwerp: RE: Reactie bestekstekening

Beste  , 
 
Ja, dit is met   besproken en hij kan zich in het argument vinden. Het principe van het kruispunt (er moet 
een keuze gemaakt worden) verandert niet. Onze wegbeheerder heeft geen goede ervaringen met de oplossing 
zoals we die eerst hadden gekozen. De kans dat de verschillende verhardingen gaan afbrokkelen is groot. Wij vinden 
dit een heel redelijk argument. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Van:  [mailto: ]  
Verzonden: woensdag 15 juni 2016 17:03 
Aan:  
CC: @middendrenthe.nl) 
Onderwerp: RE: Reactie bestekstekening 
 
Hallo  , 
 

 heeft vanuit landschappelijk oogpunt de situatie beschouwd en beargumenteerd. Ook is dit 
ontwerp destijds in ons overleg met  erbij in 3D gevisualiseerd (wij hebben deze vormgeving van jullie zelf 
overgenomen). Nu wordt het veranderd vanuit onderhoudsoogpunt. Is de heer   wel aangehaakt in deze en 
zijn beschouwing hierin meegenomen? Ik hoor graag even? Hieronder de situatie zoals die destijds in het overleg 
n.a.v. de 3d met jullie is afgesproken: 
 
Met vergroten van het gele vlak verdwijnt de huidige vorm en wordt het meer een geel plateau. 
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Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Van:  [mailto: ]  
Verzonden: dinsdag 7 juni 2016 8:57 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Reactie bestekstekening 
 
Beste   
 
Klopt het dat ik nog geen reactie van jullie heb ontvangen op onderstaande mail? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 
Asserstraat 12 | Rolde 
T 0592‐  M (06)   

 
www.burohollema.nl 
 

 Buro Hollema BV vindt duurzaam ondernemen belangrijk voor het milieu.  

Daarom versturen wij onze documenten zoveel mogel jk digitaal. 
U kunt helpen ons milieu te sparen door documenten niet onnodig te printen.  
 
Disclaimer 
 
Dit bericht bevat vertrouwel jke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, 
wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen.  
Buro Hollema is de handelsnaam Buro Hollema B.V., statutair gevestigd te Rolde en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 01123315. Alle 
diensten en werkzaamheden van ons worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met Buro Hollema B.V. 
 
This communication contains confidential information and is intended only for use by the addressee. If you are not the intended recipient of this 
communication, please inform us immediately and destroy this communication. Buro Hollema is the trade name Buro Hollema B.V., having its 
registered offices in Rolde and registered with the trade register under no. 01123315. All our services and other work are carried out under an 
agreement of instruction ("overeenkomst van opdracht") with Buro Hollema B.V.  
 

Van:    
Verzonden: vrijdag 20 mei 2016 08:56 
Aan:   
CC:     
< >;  >;   
< >;  ' < ;  ' 
< > 
Onderwerp: Reactie bestekstekening 
 
Beste   
 
Hieronder heb ik in rood mijn reactie achter de gestelde vragen gezet.  
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Met vriendelijke groet, 
 

 
 

 
 
Asserstraat 12 | Rolde 
T 0592‐  | M (06)   

 
www.burohollema.nl 
 

 Buro Hollema BV vindt duurzaam ondernemen belangrijk voor het milieu.  

Daarom versturen wij onze documenten zoveel mogel jk digitaal. 
U kunt helpen ons milieu te sparen door documenten niet onnodig te printen.  
 
Disclaimer 
 
Dit bericht bevat vertrouwel jke informatie en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien u als niet-geadresseerde dit bericht ontvangt, 
wordt u verzocht direct de afzender hierover te informeren en het bericht te vernietigen.  
Buro Hollema is de handelsnaam Buro Hollema B.V., statutair gevestigd te Rolde en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 01123315. Alle 
diensten en werkzaamheden van ons worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht gesloten met Buro Hollema B.V. 
 
This communication contains confidential information and is intended only for use by the addressee. If you are not the intended recipient of this 
communication, please inform us immediately and destroy this communication. Buro Hollema is the trade name Buro Hollema B.V., having its 
registered offices in Rolde and registered with the trade register under no. 01123315. All our services and other work are carried out under an 
agreement of instruction ("overeenkomst van opdracht") with Buro Hollema B.V.  
 

Van:   [mailto ]  
Verzonden: woensdag 11 mei 2016 12:17 
Aan:  middendrenthe.nl)   
<  
CC:   

 
Onderwerp: reactie bestekstekening 
 
Beste  , 
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Ten aanzien van de bestekstekening voor het kruispunt Brandenweg/Tilbrugstraat die  ons afgelopen 
maandag mailde hebben we, als eigenaar/wegbeheerder, de volgende opmerkingen.  

 Zoals verwoord in mijn mail van 21 maart willen wij geen kolken en goottegels langs onze weg. Dat geldt dus 
voor het volledige kruispunt. Klopt, dit is in de nota aangepast en op tekening, zie toegevoegde tekening. De 
vorige tekening was van een versie eerder. 

 Langs de Tilbrugstraat zijn in de tekeningen trottoirbanden opgenomen. Ook daarvan hebben we al eerder 
aangegeven dat we die niet willen. Wel in de binnenbochten (Tilbrugstraat oostzijde zowel richting Elp als 
Westerbork en ook langs de fietspadzijde van het kruispunt zelf) groenstenen 40 cm breed met daarin 
opgesloten stootbanden (hart op hart 4 meter) klopt, idem als bovenstaande punt. Hier is als bijlage een 
principe detail toegevoegd, zie bijlage 

 In de mail van 21 maart heb ik aangegeven dat het gekleurde kruisingsvlak vergroot moet worden tot het 
einde van de rammelstrook. Dit verbetert de zichtbaarheid van het kruispunt, maar is ook een vereiste 
vanwege technische redenen. De tekening is aangepast naar aanleiding van de mail, zie bijlage aanpassing 
geel vlak en bovenstaande screenshot. 

 De rammelstroken (beton) niet tot in een punt laten uitlopen, maar beëindigen op een breedte van 50 cm. 
Hierdoor wordt voorkomen dat deze punten gaan verbrokkelen. De tekening is aangepast naar aanleiding 
van de mail, zie bijlage aanpassing geel vlak en bovenstaande screenshot. Zie ook de bijgevoegde reactie van 

 

 Op de tekening zijn de hoogtes beperkt aangegeven. Op zich kan dat, maar heeft het risico in de uitvoering om 
daar zelf invulling aan te geven. Dat kan dan leiden tot bijvoorbeeld plasvorming op de weg omdat de 
waterafvoer niet goed is. Goed toezicht is dus vereist! Op de wal langs de eskant van het kruispunt 
ontbreken de hoogtes. Dus hoe hoog wordt deze wal aangelegd? In ons overleg hebben we daar uitspraken 
over gedaan: vanaf de huidige wal naar het kruispunt toe naar maaiveld laten aflopen. Je moet dus de es 
over kunnen kijken. Hoogte grondwal is ca. 80cm en dan op het uiteinde laten verlopen naar m.v. Wij 
hebben geen vragen   gekregen om meerdere hoogtes aan te geven, het is hen duidelijk. 

 De grensvlakken van het werk zijn niet overal goed aangegeven. Met name aan de noordzijde van het 
kruispunt (aanduiding gazon) is onduidelijk hoe breed de berm gaat worden. Ook het verloop/beëindiging 
van de huidige greppel is daar niet aangegeven. Het is mij niet duidelijk wat je hiermee bedoeld, zou je dit 
op tekening willen verwerken en naar mij mailen? 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Provincie Drenthe 
T: 0592 –   
 

Van:   
Verzonden: maandag 21 maart 2016 10:50 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: beoordeling bestek kruispunt Brandenweg/Tilbrugstraat 
 
Dag  , 
 
Hierbij een aantal opmerkingen over het concept bestek. We hebben alleen gekeken naar het kruispunt 
Tilbrugstraat/Brandenweg. Het langsprofiel en dwarsprofiel over het kruispunt heen ontbreekt. Hierdoor kunnen we 
het ontwerp niet goed beoordelen, bv of de afwatering voldoende is. Wel hebben we de volgende opmerkingen.  

 Voor de ontwatering zijn in het bestek RWS kolken en drainagebuizen opgenomen. Vanwege het 
beheer/onderhoud willen wij slootjes (zaksloten) in de bermen en biggenruggen (opgesloten door 
groenstenen) in de oksels van de aansluitingen. Dus geen kolken en goottegels. 

 blz 75 bestekpost 411020 van het bestek staat dat teerhoudend asfalt moet worden afgevoerd. Toevoegen dat 
het thermisch gereinigd moet worden. 

 Blz 83, bestekpost 441020, menggranulaat moet hydraulisch menggranulaat zijn (zoals ook op de 
bestektekening staat) 

 Blz 83, bestekpost 442020, OL‐B moet OL‐C zijn 
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 Blz 83, bestekpost 442040, TDL‐B moet TDL –C zijn 

 Blz 84, bestekpost 442050, OL‐B moet OL‐C zijn 

 Blz 84, bestekpost 442070, TDL‐B moet TDL‐C zijn 

 Blz 84, bestekpost 442090, zwarte bitumen moet blanke bitumen zijn (anders krijg je een grijzig mengsel) 

 Blz 85, bestekpost 445010, toevoegen: asfalt minimaal 1 cm boven beton aanbrengen i.v.m. waterafvoer 
twee punten voor de deklaag SMA: 

‐ Steenslag moet groevemateriaal zijn 
‐ Steenslag moet een PSV‐waarde hebben van minimaal 55 

 
Ik heb één van onze ontwerpers gevraagd de bestekstekening te beoordelen. Die opmerkingen krijg je later. 
Daarnaast verwachten wij ook nog het verlichtings‐, markerings‐, bewegwijzerings‐ en het bebordingsplan. Onze 
wegbeheerder gaf aan dat het het constructief (vanwege de verdichting van het asfalt / levensduur = beheer‐
onderhoud) beter is het gekleurde kruisingsvlak te vergroten tot einde ‘rammelstrook’. Daar kunnen we het over 
hebben als binnenkort spreken. Ook willen we met jullie nog verder praten over de eigendoms‐ en beheergrenzen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

Provincie Drenthe 
T: 0592 ‐   
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Een aantal data-opties: 

wo 23-3 tussen 9.00 en 13.30 

do 24-3 tussen 9.00 en 11.00 

di 29-3 hele dag beschikbaar 

wo 30-3 hele dag beschikbaar 

 

Kunnen jullie aangeven of en wanneer jullie mogelijkheden hebben? 

 

Met vriendelijke groet, 
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Werkt de link niet? Kopieer dan het onderstaande adres naar uw browser. 

https://datumprikker.nl/me2v2z3zgqc2769wr/  
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Groeten, 
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3 Kentekenonderzoek Westerbork 

1. Inleiding 

1.1. Aanleiding 
In de kern Westerbork wordt overlast ervaren als gevolg van doorgaand 

(vracht)verkeer. Om ‘ongewenst’ verkeer tegen te gaan heeft de gemeente 

Midden-Drenthe op haar wegennet een aantal maatregelen getroffen, waaronder 

ook aanpassingen aan de aansluiting Hoogeveenseweg – Langbos – 

Sliemkampen aan de zuidzijde van de kern. Doel van deze maatregelen is om 

het doorgaande verkeer zoveel mogelijk af te leiden en gebruik te laten maken 

van de wegen aan de randen van de kern.  

 

Voordat verdere maatregelen worden getroffen wil de gemeente Midden-Drenthe 

inzicht hebben in de exacte omvang van de problematiek. De kernvraag hierbij 

is om hoeveel doorgaand verkeer het gaat en welke routes dit doorgaande 

verkeer volgt. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de gemeente 

Midden Drenthe BVA Verkeersadviezen gevraagd een kentekenonderzoek uit te 

voeren.  

 

In voorliggende rapportage geven wij inzicht in de opzet en de resultaten van 

het door ons uitgevoerde onderzoek. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op de 

resultaten van het kentekenonderzoek, maar komen ook de uitkomsten van 

door de gemeente Midden Drenthe uitgevoerde mechanische verkeerstellingen 

aan de orde. Deze tellingen zijn gedurende meerdere weken uitgevoerd, om een 

goed beeld te krijgen van he verloop van de intensiteiten op de wegen over de 

dagen van de week en over de weken en om te kunnen bepalen of het 

uitgevoerde kentekenonderzoek op een representatieve dag heeft 

plaatsgevonden. 

 

1.2. Leeswijzer 
 

Hoofdstuk 2 bespreekt de opzet en de resultaten van het onderzoek. Hierbij 

wordt onder andere ingegaan op de exacte locaties waar is waargenomen en 

periode waarin het onderzoek is uitgevoerd. Bij de resultaatbeschrijving gaan wij 

in op de intensiteiten en de verdeling van het verkeer in doorgaand en 

herkomst/bestemmingsverkeer op de verschillende locaties. Ten slotte worden 

in hoofdstuk 3 de belangrijkste conclusies nog eens samengevat.  
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2.2.1. Intensiteiten 

 

In deze paragraaf komen de intensiteiten op de verschillende registratiepunten 

aan de orde. De intensiteit op het betreffende registratiepunt is het aantal 

geregistreerde kentekens op de waarneemlocatie. Hierbij gaan wij, zoals eerder 

genoemd, in op de totale perioden en de spitsuren.  

 

 Totale onderzoeksperiode  

In tabel 1 zijn de intensiteiten per meetpunt voor de gehele meetperiode (07.00 

– 19.00 uur) weergegeven. Tevens is in de tabel het percentage vrachtverkeer 

opgenomen, waarbij onderscheid is gemaakt in middelzwaar en zwaar verkeer. 

De resultaten van de spitsuren zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

Tabel 1: Intensiteiten (in aantal motorvoertuigen) en aandeel vrachtverkeer (%) periode 07.00 – 19.00 uur 

 
 

Uit de tabel valt af te lezen dat de hoogste intensiteiten zijn geregistreerd 

centraal in de kern op de Hoofdstraat. Hier ligt de intensiteit in de 

onderzoeksperiode op circa 4.300 motorvoertuigen. De zuidelijke toevoerweg 

naar Westerbork (Langbos) wikkelt nagenoeg evenveel verkeer af en ook de 

westelijke toegangsweg (Westeinde) verwerkt met bijna 3.350 motorvoertuigen 

nog een aanzienlijke hoeveelheid verkeer. De oostelijke en noordelijke 

toevoerwegen (Oosteinde en Elperstraat) worden veel minder zwaar belast. Op 

deze beide wegen zijn in de onderzoeksperiode respectievelijk circa 1.600 en 

2.100 motorvoertuigbewegingen geregistreerd.  

 

Zoals eerder aangegeven wikkelt grofweg 80% van het verkeer per etmaal zich 

in de onderzochte periode af. Dit betekent dat de etmaalintensiteit circa 25% 

hoger ligt dan de geregistreerde intensiteiten in de periode 07.00 – 19.00 uur. 

Hierop komen wij bij de resultaten van de mechanische telingen nog terug, maar 

globaal betekent dit dat de drukst bereden weg binnen Westerbork, voor zover 

geregistreerd tijdens het onderzoek, circa 5.500 motorvoertuigen per etmaal 

afwikkelt.  

Locatie Totaal Licht Middel Zwaar

1. oost 1.678 97,2% 2,4% 0,4%

2. west 1.668 97,1% 2,3% 0,6%

3.346 97,1% 2,4% 0,5%

3. zuid 1.060 92,5% 1,7% 5,8%

4. noord 1.039 94,1% 1,3% 4,6%

2.099 93,3% 1,5% 5,2%

5. west 807 94,4% 3,5% 2,1%

6. oost 806 93,8% 3,6% 2,6%

1.613 94,1% 3,5% 2,4%

7. noord 2.135 94,2% 1,7% 4,0%

8. zuid 2.045 93,5% 2,1% 4,4%

4.180 93,9% 1,9% 4,2%

9. oost 2.145 97,7% 1,7% 0,7%

10. west 2.156 97,8% 1,6% 0,6%

4.301 97,7% 1,7% 0,6%

Totale periode (07.00 - 19.00 uur)

Hoofdstraat

Langbos

Oosteinde

Elperstraat

Westeinde

Richting

beide

beide

beide

beide

beide
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Voor alle locaties geldt dat er nauwelijks verschillen zijn te zien in het aantal 

motorvoertuigen per rijrichting.  

 

Beschouwen we het aandeel vrachtverkeer dan blijkt dat dit het hoogste ligt op 

de Elperstraat, waarbij wel moet worden bedacht dat de intensiteit op deze 

locatie niet heel hoog is. Op de Elperstraat zijn 140 vrachtverkeerbewegingen 

geregistreerd. De grootste hoeveelheid vrachtverkeer (ruim 250 voertuigen) 

wikkelt zich af op Langbos. Op de overige drie locaties zijn gedurende de 

onderzoeksperiode circa 100 vrachtwagens geregistreerd. Over alle locaties 

bezien bedraagt het aandeel vrachtverkeer in totaliteit 4,4%.  

 

Bij het vrachtverkeerpercentage merken wij op dat hierin ook buslijn 22 is 

opgenomen in de categorie middelzwaar verkeer. Deze lijn rijdt van oost naar 

west door de kern (vice versa) en passeert daarmee de registratiepunten 1/2, 

5/6 en 9/10. Tijdens de onderzoeksperiode van 07.00 tot 19.00 uur zijn 21 

bussen in oostelijke richting geregistreerd en 20 bussen in westelijke richting. 

Indien het vrachtverkeer wordt gecorrigeerd met het aantal bussen dan 

bedraagt het aandeel vrachtverkeer over alle locaties tezamen geen 4,4% maar 

3,6%. 

 

Landbouwverkeer 

Naast het vrachtverkeer zijn ook andere grote voertuigen geregistreerd. Omdat 

deze niet beschikken over een kenteken kan de routevorming niet worden 

achterhaald. In tabel 2 is het aantal geregistreerde landbouwvoertuigen en 

shovels et cetera weergegeven voor de totale onderzoeksperiode. 

 

Tabel 2: Intensiteiten landbouwverkeer (in aantal voertuigen) periode 07.00 – 19.00 uur 

 
 

Uit de tabel blijkt dat het aantal landbouwvoertuigen op de Elperstraat en 

Langbos aanzienlijk is. Gemiddeld passeren op deze wegen 6 tot 8 voertuigen 

per uur in beide richtingen samen. Op het Oosteinde rijdt nauwelijks 

landbouwverkeer en op het Westeinde en de Hoofdstraat is het aantal 

landbouwvoertuigen met gemiddeld nog geen twee per uur eveneens beperkt. 

Voor de Elperstraat betekent dit naast het al aanzienlijke percentage 

vrachtverkeer ook een behoorlijk aantal andere grote voertuigen. In totaliteit 

gaat het tijdens de onderzoeksperiode om 235 voertuigen (140 vrachtwagens en 

95 andere voertuigen). Ten opzichte van de totaal geregistreerde intensiteit 

Locatie

1. oost 13

2. west 9

3. zuid 45

4. noord 50

5. west 1

6. oost 0

7. noord 30

8. zuid 40

9. oost 11

10. west 7
Hoofdstraat

Langbos

Richting

18

70

1

95

22

Totaal

Totale periode (07.00 - 19.00 uur)

Oosteinde

Elperstraat

Westeinde
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betekent dit voor de Elperstraat een aandeel van een kleine 11% grote 

voertuigen (235/(2.099+95)). 

 

 Spitsuren 

Naast de totale periode gaan wij in op de resultaten van de spitsuren in de 

ochtend en avond. Het drukste uur in de ochtendspits is geregistreerd van 07:55 

uur tot 08:55 uur en het drukste uur in de avondspits valt in de periode 16:20 

uur tot 17:20 uur. 

 

In tabel 3 en tabel 4 zijn de intensiteiten van de ochtendspits respectievelijk de 

avondspits weergegeven. Ook in deze tabellen is het aandeel vrachtverkeer 

opgenomen. 

 

Tabel 3: Intensiteiten (in aantal motorvoertuigen) en aandeel vrachtverkeer (%) ochtendspitsuur  

 
 

Geconcludeerd kan worden dat de ochtendspits ruim 8% van het verkeer bevat 

ten opzichte van de periode 07.00 – 19.00 uur. Per locatie ver variëren deze 

percentages van minimaal 7,1% op het Westeinde tot maximaal 9,5% op 

Langbos. Houden we voor het totaal rekening met de omrekenfactor naar 

etmaal, dan leidt dit tot een ochtendspitsuuraandeel van ruim 6,5 %. Het 

aandeel vrachtverkeer ligt verhoudingsgewijs in lijn met de bevindingen van de 

gehele onderzoeksperiode, maar omdat het om geringere aantallen gaat, zijn er 

uiteraard wel afwijkingen te constateren. In de totale onderzoeksperiode gaat 

het in totaliteit om circa 4,4% vrachtverkeer, terwijl dit percentage in het 

ochtendspitsuur 4,3% bedraagt.  

 

Locatie Totaal Licht Middel Zwaar

1. oost 109 94,5% 5,5% 0,0%

2. west 129 98,4% 1,6% 0,0%

238 96,6% 3,4% 0,0%

3. zuid 98 91,8% 0,0% 8,2%

4. noord 82 97,6% 0,0% 2,4%

180 94,4% 0,0% 5,6%

5. west 58 94,8% 3,4% 1,7%

6. oost 59 89,8% 3,4% 6,8%

117 92,3% 3,4% 4,3%

7. noord 174 94,8% 0,6% 4,6%

8. zuid 224 94,2% 1,8% 4,0%

398 94,5% 1,3% 4,3%

9. oost 201 98,5% 1,0% 0,5%

10. west 142 97,9% 1,4% 0,7%

343 98,3% 1,2% 0,6%

Richting

beide

beide

beide

beide

beide

Elperstraat

Oosteinde

Ochtendspitsuur (07.55 - 8.55 uur)

Westeinde

Langbos

Hoofdstraat
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Tabel 4: Intensiteiten (in aantal motorvoertuigen) en aandeel vrachtverkeer (%) avondspitsuur 

 
 

De hoeveelheid verkeer die in het avondspitsuur wordt afgewikkeld is aanzienlijk 

hoger dan in het ochtendspitsuur. Bedroeg het aandeel van het ochtendspitsuur 

ruim 8% van de geregistreerde aantallen in de onderzoeksperiode, in het 

avondspitsuur is dit circa 1,5 keer zoveel (12%). Ook hier variëren de 

percentages en vormen het Westeinde (12,7%) en Langbos (11,5%) de 

uitersten, maar nu dus in omgekeerde volgorde. De intensiteiten in het 

avondspitsuur liggen aanzienlijk hoger dan in het ochtendspitsuur, maar het 

aandeel vrachtverkeer ligt met 2,5% aanzienlijk lager. Een en ander betekent 

dan ook dat in het ochtendspitsuur in absolute aantallen meer vrachtverkeer is 

geregistreerd dan in het avondspitsuur, ondanks de in totaliteit veel hogere 

intensiteiten in het avondspitsuur.  

 

2.2.2. Doorgaand en herkomst en bestemmingsverkeer  

 

Door het combineren van de kentekens op de verschillende registratiepunten 

kan de route van de voertuigen worden achterhaald en kan worden vastgesteld 

of er sprake is van herkomst/bestemmingsverkeer of doorgaand verkeer. Van 

doorgaand verkeer is sprake als het in- en uitgaande punt binnen een 

gelimiteerde tijdperiode (doorrijtijd) worden gepasseerd. Als de doorrijtijd langer 

is, wordt de betreffende verplaatsing beschouwd als een ingaande externe rit en 

een uitgaande externe rit. Dit geldt ook als een voertuig het onderzoeksgebied 

inrijdt en dit gebied (binnen de gestelde doorrijtijd) weer via dezelfde locatie 

verlaat. De te hanteren doorrijtijd is afhankelijk van de afstand tussen de 

punten.  

 

 Kordon 

 

In tabel 5 zijn de relaties zoals die zijn geregistreerd tijdens het 

kentekenonderzoek op het buitenkordon weergegeven.  

 

Locatie Totaal Licht Middel Zwaar

1. oost 230 98,3% 0,9% 0,9%

2. west 195 97,9% 1,5% 0,5%

425 98,1% 1,2% 0,7%

3. zuid 113 94,7% 1,8% 3,5%

4. noord 138 97,1% 0,0% 2,9%

251 96,0% 0,8% 3,2%

5. west 101 98,0% 2,0% 0,0%

6. oost 88 95,5% 2,3% 2,3%

189 96,8% 2,1% 1,1%

7. noord 284 96,8% 1,4% 1,8%

8. zuid 196 96,4% 1,0% 2,6%

480 96,7% 1,3% 2,1%

9. oost 240 98,8% 1,3% 0,0%

10. west 275 98,5% 1,5% 0,0%

515 98,6% 1,4% 0,0%

beide

beide

Langbos

Hoofdstraat

Richting

beide

Avondpsitsuur (16.20 - 17.20 uur)

Westeinde

Elperstraat

Oosteinde

beide

beide
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Tabel 6: Verdeling in herkomst-, bestemmings- en doorgaand verkeer periode 07.00 - 19.00 uur (in aantal 
motorvoertuigen) 

 
 

2.2.3. Centrum gerelateerd doorgaand verkeer 

 

In de vorige paragraaf is ingegaan op de doorgaande verkeersbewegingen op 

het kordon. Een deel van deze bewegingen belast het centrale deel van de 

Hoofdstraat (registratiepunten 9/10). Voor een aantal relaties is dit 

noodzakelijk, aangezien er geen reële alternatieve routes beschikbaar zijn. 

Echter voor de relaties tussen Langbos en de Elperstraat en tussen het 

Oosteinde en de Elperstraat zijn meerdere routes denkbaar. In beide gevallen 

kan er voor gekozen worden de route binnendoor te volgen via de Hoofdstraat, 

maar is ook de route buitenom via de Brandenweg een optie. Hierbij gaan wij er 

vanuit dat het verkeer tussen Langbos en de Elperstraat (vice versa) bij 

buitenom rijden de route via de Sliemkampen volgt en niet de route via de 

Hoogeveenseweg – Oosteinde.  

 

Tabel 7: Routevorming doorgaand verkeer periode 07.00 - 19.00 uur (in aantal motorvoertuigen) 

  
 

Uit tabel 7 blijkt dat er 137 doorgaande bewegingen via de Hoofdstraat 

plaatsvinden die vermijdbaar zijn, omdat hiervoor een goed alternatief aanwezig 

is. Het is overigens mogelijk dat een deel van deze voertuigbewegingen een 

Bestemming Herkomst Doorgaand*

1. 1.265 413 1.678

2. 1.173 495 1.668

3. 532 528 1.060

4. 515 524 1.039

5. 432 375 807

6. 437 369 806

7. 1.375 760 2.135

8. 1.357 688 2.045

3.604 3.482 4.152 11.238 11.238

* Doorgaande ritten zijn twee keer in de tabel opgenomen, aantal doorgaande                                           

bewegingen bedraagt derhalve de helft van de aangegeven waarde: 2.076 ritten       

(zie ook tabel 5) 

4.180

1.613

2.099

3.346

Totaal

Totaal

Westeinde

Elperstraat

Oosteinde

Langbos

binnendoor 10 54 64

buitenom 19 288 307

binnendoor 6

buitenom 26

binnendoor 67

buitenom 280

binnendoor 73

buitenom 306

32

Totaal

37134229

8

O
os

te
in

de

E
lp

er
st

ra
at

4 6

3 Elperstraat

5 Oosteinde

7 Langbos

La
ng

bo
s

Totaal 379

347
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Tabel 10: Verdeling in herkomst-, bestemmings- en doorgaand vrachtverkeer periode 07.00 - 19.00 uur (in 
aantal motorvoertuigen) 

  
 

Geconcludeerd kan worden dat er circa 90 voertuigen een herkomst en/of 

bestemming hebben. Gezien het feit dat het aantal herkomst en 

bestemmingsritten (nagenoeg) even groot is, is het aannemelijk dat het 

overwegen bevoorradend verkeer betreft dat van buiten de kern komt en 

vervolgens weer vertrekt. Het omgekeerde kan uiteraard ook het geval zijn. Uit 

de tabel valt af te leiden dat er 344 ritten vrachtverkeerriten worden gemaakt, 

waarvan circa de helft doorgaand verkeer betreft.  

 

2.2.5. Centrum gerelateerd doorgaand vrachtverkeer 

 

In de vorige paragraaf is ingegaan op de doorgaande vrachtverkeersbewegingen 

op het kordon, waarbij het busverkeer buiten beschouwing is gelaten. Ook voor 

het vrachtverkeer geldt dat een deel van de doorgaande bewegingen het 

centrale deel van de Hoofdstraat (registratiepunten 9/10) belast. En ook voor 

deze modaliteit geldt dat er op de relaties tussen Langbos en de Elperstraat en 

tussen het Oosteinde en de Elperstraat binnendoor en buitenom kan worden 

gereden. In tabel 11 is het onderscheid in beide routes weergegeven. 

 

Tabel 11: Routevorming doorgaand vrachtverkeer periode 07.00 - 19.00 uur (in aantal motorvoertuigen) 

  
 

Bestemming Herkomst Doorgaand

1. 19 8 27

2. 20 10 30

3. 11 68 79

4. 11 50 61

5. 6 20 26

6. 6 24 30

7. 55 68 123

8. 52 80 132

91 89 328 508 508

Totaal

Westeinde 57

Elperstraat 140

Oosteinde 56

Langbos 255

Totaal

binnendoor 0 3 3

buitenom 3 57 60

binnendoor 1

buitenom 2

binnendoor 1

buitenom 43

binnendoor 2

buitenom 45

3 60 63

5 Oosteinde 3

7 Langbos 44

Totaal 47

O
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de
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s

Totaal

4 6 8

E
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at

3 Elperstraat
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2.2.6. Mechanische tellingen 

 

Op een aantal locaties waarop het kentekenonderzoek heeft plaatsgevonden is 

gedurende een langere periode mechanisch geteld. Doel van deze telling was om 

inzicht te krijgen in de intensiteit op de betreffende waarneemlocaties 

gedurende een langere periode, om op deze wijze te kunnen bepalen of de 

onderzoeksdag representatief is geweest. In tabel 12 zijn de bevindingen 

weergegeven 

 

Niet op alle locaties is onderscheid gemaakt in personenautoverkeer en 

vrachtverkeer. Uit de tabel kan worden afgeleid dat de intensiteiten zoals deze 

uit de mechanische telingen blijken redelijk goed overeenkomen met de 

waarden zoals die uit het kentekenonderzoek naar voren komen. Over het 

algemeen is de intensiteit op de onderzoeksdag van het kentekenonderzoek iets 

hoger dan uit de mechanische tellingen blijkt.  

 

Tevens blijkt uit de tabel dat de gemiddelde weekdag een lagere intensiteit 

herbergt dan de gemiddelde werkdag. Een beeld dat algemeen van toepassing 

is.  

 

Ten slotte is het aandeel vrachtverkeer in de mechanische tellingen hoger dan in 

het kentekenonderzoek. Deze oorzaak hiervan is meerledig. Ten eerste is in het 

kentekenonderzoek het landbouwverkeer (en andere zware) voertuigen niet als 

vrachtverkeer aangemerkt. Ten tweede betreft de mechanische telling het 

verkeer over het etmaal, terwijl het kentekenonderzoek betrekking heeft op de 

periode 07.00 – 19.00 uur. 

 

Tabel 12: Resultaten mechanische verkeerstellingen 

 
 

Ten slotte geven mechanische verkeerstellingen over het algemeen een 

overschatting van het aandeel vrachtverkeer, omdat personenauto’s met 

aanhangers ook vaak als vrachtverkeer worden aangemerkt. Rekening houdend 

met deze aspecten ligt het aandeel vrachtverkeer uit de mechanische tellingen 

redelijk goed in lijn met de resultaten van het kentekenonderzoek.  

%  vracht Intensiteit %  vracht

3. zuid 1.292

4. noord 1.320

5. west 939

6. oost 932

7. noord 2.515

8. zuid 2.500

9. oost 2.668

10. west 2.406

8,1%2.473

Weekdag

Hoofdstraat

Langbos

Oosteinde

Elperstraat

Locatie Richting

4,2%4.853

8,6%4.688

-1.849

4,2%

8,6%

-

8,2%

5.074

5.015

1.871

2.612

Intensiteit

Werkdag
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3. Conclusies 

Uit het kentekenonderzoek dat is uitgevoerd op donderdag 20 september 2018 

over de gehele dag kan worden geconcludeerd dat de intensiteiten in 

Westerbork op de vijf onderzoekslocaties niet heel erg hoog liggen. Op het 

zwaarst belaste wegvak rijden in de onderzoeksperiode van 07.00 – 19.00 uur 

circa 4.300 motorvoertuigen. Dit betreft het centrale de deel van de kern 

(Hoofdstraat). Op de zuidelijke invalsweg (Langbos) is de intensiteit nagenoeg 

even hoog, maar op de andere wegen ligt deze (aanzienlijk) lager.  

 

Het grootste deel van deze aantallen betreft personenauto’s. De meeste 

vrachtwagens zijn geregistreerd op Langbos, waarop in de onderzoeksperiode 

255 vrachtwagens zijn waargenomen. Op de Elperstraat zijn dit er 140 en op de 

overige wegen (Oosteinde, Westeinde en Hoofdstraat) in alle gevallen circa 100. 

Worden de overige grote voertuigen (landbouwvoertuigen, shovels et cetera) 

beschouwd, dan blijkt dat de Elperstraat het zwaarst belast wordt. Op deze weg 

zijn in de onderzoeksperioden 95 voertuigen uit deze categorie geregistreerd. 

Ook Langbos verwerkt met 70 voertuigen nog een redelijk aantal 

landbouwvoertuigen. Op de overige locaties is het aantal maximaal 22. Een en 

ander betekent dat het percentage grote voertuigen (vrachtverkeer en overige 

voertuigen) op de Elperstraat met 11% een aanzienlijk aandeel van het totaal 

vormt. 

 

Uit het onderzoek blijkt verder dat van de 9.000 geregistreerde ritten er circa 

2.100 doorgaand zijn ten opzichte van de kern. Met andere woorden circa 23% 

van de ritten heeft geen herkomst of bestemming in Westerbork. Het grootse 

deel (circa 1/3 deel) hiervan bevindt zich op de noord-zuid relatie (Langbos – 

Elperstraat vice versa). Van deze ritten volgt ruim 82% de route buitenom en 

rijdt derhalve 18% (121 ritten) door de kern en via de Hoofdstraat. 

 

Van de 385 geregistreerde vrachtwagenritten zijn er 205 doorgaand door 

Westerbork. Hierbij merken wij op dat er sprake is van 41 doorgaande bussen 

(lijn 22) in de onderzoeksperiode, die ook onder vrachtverkeer vallen. Als 

hiermee rekening wordt gehouden betreft het dus 344 vrachtverkeerritten 

waarvan 164 doorgaand. Met andere woorden de helft van het vrachtverkeer 

heeft geen herkomst of bestemming in Westerbork. Het grootste deel van de 

doorgaande voertuigen bevindt zich wederom op de noord-zuid relatie. 104 van 

de 164 doorgaande bewegingen zijn hierop terug te vinden. Nadere analyse van 

deze voertuigbewegingen wijst uit dat slechts enkele voertuigen door de kern 

via de Hoofdstraat rijden. Verreweg het grootste deel van deze voertuigen rijdt 

de route buitenom (Sliemkampen-Brandenweg). 
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Bijlage I. Intensiteiten spitsuren 

Intensiteiten (in aantal motorvoertuigen) en aandeel vrachtverkeer (%) 

 

 
 

 

 

 

  

Locatie Totaal Licht Middel Zwaar

1. oost 109 94,5% 5,5% 0,0%

2. west 129 98,4% 1,6% 0,0%

238 96,6% 3,4% 0,0%

3. zuid 98 91,8% 0,0% 8,2%

4. noord 82 97,6% 0,0% 2,4%

180 94,4% 0,0% 5,6%

5. west 58 94,8% 3,4% 1,7%

6. oost 59 89,8% 3,4% 6,8%

117 92,3% 3,4% 4,3%

7. noord 174 94,8% 0,6% 4,6%

8. zuid 224 94,2% 1,8% 4,0%

398 94,5% 1,3% 4,3%

9. oost 201 98,5% 1,0% 0,5%

10. west 142 97,9% 1,4% 0,7%

343 98,3% 1,2% 0,6%beide

Elperstraat

Oosteinde

Ochtendspitsuur (07.55 - 8.55 uur)

Westeinde

Langbos

Hoofdstraat

Richting

beide

beide

beide

beide

Locatie Totaal Licht Middel Zwaar

1. oost 230 98,3% 0,9% 0,9%

2. west 195 97,9% 1,5% 0,5%

425 98,1% 1,2% 0,7%

3. zuid 113 94,7% 1,8% 3,5%

4. noord 138 97,1% 0,0% 2,9%

251 96,0% 0,8% 3,2%

5. west 101 98,0% 2,0% 0,0%

6. oost 88 95,5% 2,3% 2,3%

189 96,8% 2,1% 1,1%

7. noord 284 96,8% 1,4% 1,8%

8. zuid 196 96,4% 1,0% 2,6%

480 96,7% 1,3% 2,1%

9. oost 240 98,8% 1,3% 0,0%

10. west 275 98,5% 1,5% 0,0%

515 98,6% 1,4% 0,0%

beide

Avondpsitsuur (16.20 - 17.20 uur)

Westeinde

Richting

Elperstraat

Oosteinde

beide

beide

beide

beide

Langbos

Hoofdstraat
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Bijlage II. Verdeling verkeer 

 

Doorgaande relaties ochtendspitsuur 07.55 – 08.55 uur 

(in aantal motorvoertuigen) 

 

 
 

 

Verdeling in herkomst-, bestemmings- en doorgaand verkeer,  

ochtendspitsuur 07.55 – 08.55 uur (in aantal motorvoertuigen) 
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2 4 6 8

1 Westeinde  6 7 16 29

3 Elperstraat 20  1 37 58

5 Oosteinde 6 1  18 25

7 Langbos 13 24 16  53

39 31 24 71 165Totaal

Totaal

Bestemming Herkomst Doorgaand

1. 80 29 109

2. 90 39 129

3. 40 58 98

4. 51 31 82

5. 33 25 58

6. 35 24 59

7. 121 53 174

8. 153 71 224

274 329 330 933 933

Totaal

Westeinde 238

Elperstraat 180

Oosteinde 117

Langbos 398

Totaal
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Doorgaande relaties avondspitsuur 16.20 – 17.20 uur 

(in aantal motorvoertuigen) 

 

 

 
 

 

Verdeling in herkomst-, bestemmings- en doorgaand verkeer,  

avondspitsuur 16.20 – 17.20 uur (in aantal motorvoertuigen) 
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2 4 6 8

1 Westeinde  23 15 10 48

3 Elperstraat 15  3 30 48

5 Oosteinde 15 3  32 50

7 Langbos 29 45 21  95

59 71 39 72 241

Totaal

Totaal

Bestemming Herkomst Doorgaand

1. 182 48 230

2. 136 59 195

3. 65 48 113

4. 67 71 138

5. 51 50 101

6. 49 39 88

7. 189 95 284

8. 124 72 196

487 376 482 1.345 1.345

189

Langbos 480

Totaal

Totaal

Westeinde 425

Elperstraat 251

Oosteinde
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Betreft: 
Brandenweg / Tilbrugstraat, Westerbork: de wens van de provincie Drenthe voor het plaatsen van 
lage bewegwijzering bij de aansluiting van de Brandenweg met de provinciale weg (Tilbrugstraat) 
in Westerbork, gemeente Midden-Drenthe. 
De  NBd kan niet aan deze wens tegemoet komen en heeft twee alternatieven voorgesteld. 
 
 
Achtergrond project 
De provincie had voor het project Rondweg rond Westerbork, een bewegwijzeringsplan nodig. 
Vanaf december 2015 zijn de gemeente Midden-Drenthe, de provincie Drenthe en de NBd over dit 
project in gesprek, resulterend in een formele projectaanvraag van de provincie Drenthe aan de 
Nationale Bewegwijzeringsdienst op 17 maart 2016. Voor deze aanvraag is een Project Intake 
Formulier (PIF) ingevuld. 
 
Onderdeel van de aanvraag betreft o.a.  het plaatsen van een lage wegwijzer. Dit is zowel de wens 
van de provincie Drenthe als de gemeente Midden-Drenthe, met als reden dat de kruising 
Brandenweg-Tilbrugstraat op  een kwetsbare es is gelegen en visueel zo min mogelijk aangetast 
dient te worden met wegmeubilair. 
De provincie geeft aan dat deze lage wegwijzer het schrikhek op deze erftoegangsweg (60 km- 
zone) moet vervangen zodat er minder wegmeubilair is en er een maximale hoogte van bovenkant 
bord van 1,50m1 moet zijn. 
 
Volgens de geldende normen is lage bewegwijzering, de bewegwijzering op staal/aluminium 
stelling waarbij de onderkant van het bord 1,50m1 boven het maaiveld ligt.  Een schrikhek valt 
echter in de categorie bebakening, de functie van bebakening is het verkeer te waarschuwen, te 
regelen en te beveiligen. De bovenkant van een schrikhek staat op ca. 1 m boven het maaiveld. 
Een wegwijzer zoals hiervoor benoemd, zal niet voorzien in de functie die is voorbehouden aan een 
schrikhek. 
 
Zowel het College van GS van de provincie Drenthe als het College van B&W van de gemeente 
Midden-Drenthe hebben al met de eigen plannen met daarin lage bewegwijzering Brandenweg-
Tilbrugstraat ingestemd. 
 
De NBd kan vanuit haar wettelijke rol en de bestaande regelgeving niet instemmen met het 
plaatsen van lage bewegwijzering zonder ondersteunende bewegwijzering voorafgaand aan de 
kruising en heeft daarnaast ook een tweetal alternatieve voorstellen gedaan. 
 
 
Wet –en regelgeving 
 
In de Wegenverkeerswet is voorgeschreven dat alle wegbeheerders bewegwijzeringsplannen voor 
de wegen die vallen onder hun beheer op laten stellen door de NBd en dat deze dienst de 
opgestelde plannen vervolgens ook vaststelt namens de Minister van Infrastructuur en Milieu. 
Hiermee wordt bereikt dat de bewegwijzering op het gehele wegennet in Nederland op elkaar is 
afgestemd (samenhang), dat bewegwijzering in soortgelijke situaties op dezelfde manier wordt 
toegepast (uniformiteit), en dat een eenmaal in de bewegwijzering opgenomen bestemming 
gecontinueerd wordt totdat die bestemming is bereikt (continuïteit). 
 
Duurzaam veilig 
Het concept ‘Duurzaam Veilig’ is in Nederland geïntroduceerd om het aantal verkeersslachtoffers 
terug te dringen. Dit concept benadert de problematiek van de verkeersveiligheid op systematische 
wijze waarbij elementen als functie van de weg, uitvoeringsvorm, inrichting, regelgeving en 
gebruik op elkaar zijn afgestemd. Hierbij wordt rekening gehouden met aspecten als routekeuze, 



voertuigsoorten, doorstroming en bereikbaarheid. Om eenduidigheid in het wegennet te verkrijgen, 
zijn of worden de wegen in wegcategorieën ingedeeld. 
Een uniforme inrichting van wegen en kruispunten verhoogt de herkenbaarheid ervan voor de 
weggebruikers en beïnvloedt het verkeersgedrag in positieve zin. De weggebruiker moet uit de 
inrichting kunnen afleiden welk gedrag van hem wordt verlangd.  
Ook een uniforme uitvoering van het wegmeubilair langs de weg, waaronder de bewegwijzering, 
bevordert de herkenbaarheid van de wegcategorieën. Hierbij is sprake van een duidelijke relatie 
tussen de functie van de weg en de kwaliteit van de bewegwijzering. Hoe belangrijker de weg voor 
het doorgaand verkeer is, hoe harder er gereden mag worden en hoe hoogwaardiger de 
bewegwijzering moet zijn. Dit komt tot uitdrukking in het aantal en het type wegwijzers, de in de 
bewegwijzering op te nemen hoeveelheid informatie en de letterhoogte van de opschriften. 
Het inrichten van bewegwijzering op de verschillende categorieën wegen (stroom-, 
gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen is vastgelegd in de Richtlijn bewegwijzering, CROW 
publicatie 322. 
 
De uniforme uitvoering van wegmeubilair is o.a. vastgelegd in de Uitvoeringsvoorschriften BABW, 
het RVV 1990 en de CROW-richtlijnen Bewegwijzering 2014. 
In het BABW zijn o.a. algemene bepalingen ten aanzien van de plaatsing van verkeersborden 
opgenomen: 

 de waarneembaarheid van verkeersborden moet dag en nacht verzekerd zijn; 
 de hoogte van de onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal: 

o binnen de bebouwde kom: 2,20 m; de hoogte mag minder zijn indien het bord is 
geplaatst op een verkeerseiland of buiten een pad of trottoir, doch bedraagt dan 
tenminste 1,20 m. 

o buiten de bebouwde kom: 1,20 m minimale hoogte, dit wordt veelal toegepast als 
er 2 RVV borden boven elkaar op één mast zijn gemonteerd, anders (bij één RVV-
bord op een mast) is dat 1,50m1 boven het maaiveld. 

 
Bezwaren NBd tegen lage bewegwijzering 

 Volgens de CROW-richtlijnen valt een lage wegwijzer (laag richtingsbord) min of meer in de 
categorie bebakening. In dit geval is het niet het feit dat de lage wegwijzer niet aan de 
CROW-richtlijn voldoet, maar het gegeven dat niet wordt voldaan aan de CROW-richtlijn 
bewegwijzering publicatie 322, die voorschrijft hoe een weg voor wat betreft het aspect 
bewegwijzering wordt ingericht, waarbij in dit geval door de wegbeheerder geheel wordt 
voorbijgegaan aan aspecten als uniformiteit en continuïteit en daarmee verkeersveiligheid 
en verkeersdoorstroming. De hoogte van de mast is namelijk te laag waardoor de 
wegwijzer niet goed zichtbaar is voor de weggebruiker. Door het niet voldoen aan de 
richtlijn is in principe de uniformiteit in het geding. 

 De verkeersveiligheid is in het geding omdat weggebruikers pas op het allerlaatste moment 
een keus kunnen maken over het vervolg van hun weg.  

 Omdat -omwille van de continuïteit- op de wegwijzer concrete doelen (plaatsnamen) 
vermeld moeten worden kan ook niet worden volstaan met het RVV-bord  ‘Doorgaand 
verkeer’ dat in het land vaker laag geplaatst wordt omdat het formeel niet onder 
bewegwijzering valt en derhalve geen vaststelling door de NBd behoeft. Een laag 
richtingsbord met de term doorgaand verkeer is in de gegeven situatie geen passende 
oplossing omdat hier sprake is van een kruising met aangevoerde doelen die op het 
betreffende kruisingsvlak in alle richtingen worden doorverwezen. 

 Lage richtingsborden worden slechts in uitzonderingssituaties geplaatst. In situaties waar 
weggebruikers worden geleid in het volgen van de doorgaande route door een gebied, 
veelal zonder dat keuzen moeten worden gemaakt voor een bestemming. Hier gaat het om 
de kruising Brandenweg-Tilbrugstraat, hierbij is geen sprake van een doorgaande route, 
maar zijn er ook beslispunten (zie bijlage): de eerste verwijzing gaat richting Westerbork, 



de tweede verwijzing richting Elp en de derde verwijzing richting Andere Richtingen/kamp 
Westerbork. 

 
 
Alternatieven. 
 
De NBd heeft met het oog op verkeersveiligheid, uniformiteit en continuïteit de voorkeur voor het 
plaatsen van een hoge mast met armen in de berm van de Tilbrugstraat, in het verlengde van het 
hart van de Brandenweg. 
Gegeven de wens van de beide wegbeheerders voor een lage wegwijzer ziet de NBd twee 
alternatieven die wel voldoen aan de wet- en regelgeving en die daarmee wél formeel namens de 
Minister vastgesteld zouden kunnen worden. Het betreft: 

1. het aanbrengen van kleine wegwijzers op de lichtmasten t.p.v. de kruising of 
2. het plaatsen van stapelborden op ca. 50 m voor de aansluiting. 

 
 
Consequenties bij het toch plaatsen van de lage bewegwijzering. 
 
De colleges van de gemeente en de provincie zijn akkoord gegaan met een plan waarvan zij, op 
dat moment, niet wisten dat dit niet voldoet aan de normen voor bewegwijzering en dus niet door 
de NBd zal kunnen worden vastgesteld namens de Minister. Om tot een regulier vastgesteld plan te 
kunnen komen zal er een nieuw besluit door de colleges moeten worden genomen. 
De ambtelijk vertegenwoordigers van de provincie geven de voorkeur aan het toch plaatsen van 
een lage wegwijzer, conform het door de colleges geaccordeerde plan. 
De NBd dringt er nadrukkelijk op aan om dit niet te doen, omdat dit plan niet voldoet, voor wat 
betreft de lage wegwijzer, aan de CROW-richtlijn bewegwijzering publicatie 322 die door de NBd 
wordt gehanteerd voor het opstellen van bewegwijzeringsplannen en welke richtlijn bestuurlijk door 
alle belangenvertegenwoordigers van Rijk, Provincie, Gemeenten en Waterschappen is vastgesteld.  
 
Consequentie is dat het plan niet vastgesteld kan worden namens de Minister van Infrastructuur en 
Milieu.  
Omdat de NBd geen handhavende bevoegdheid heeft, kan niet door de NBd ingegrepen worden. 
De NBd  zal er wel formeel melding van maken in een brief namens de Minister aan de beide 
colleges. Provincie en gemeente worden daarin gewezen op een mogelijk verkeersonveilige situatie 
en de mogelijke aansprakelijkheid bij ongevallen, voortvloeiende uit de slechte zichtbaarheid van 
de bewegwijzering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 
 

 
 
 
 




