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1 COMMISSIE RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP VAN NIET-AUTOSNELWEGEN (RONA]

In 1971 werd door de Directeur-Generaal van de Rijkswater-

inleiding

staat en de Vergadering van Hoofden van Provinciale Waterstaatsdjensten gezamenlijk het besluit genomen bovenvermelde commissie op te richten.
Dit besluit vloeide voort uit het alom gevoelde besef dat
de toenemende verkeersonveiligheid en de groeiende verkeersbelasting op de bestaande wegen vroegen om uniforme en adequate verkeerstechnische oDiossingen, waar nodig onderbouwd
door een eveneens gezamenlijk verricht onderzoek.
Op 3 maart 1972 kwam deze commissie RONA, bestaande uit vertegenwoordigers van hoger genoemde instanties, voor de eerste maal bijeen.
1fl verband met de kennis op het gebied van de plattelands-

snenstelZina

wegen trad na enige tijd een vertegenwoordiger toe van de
Landinrichtingsdienst Cde vroegere Cultuurtechnische Dienst].
Daarnaast gingen deelnemen, ten einde voldoende aansluiting
te verkrijgen met het verkeersveilighejdsbelid en -onderzoek, vertegenwoordigers van de Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid CSWOV) en van de Directie
Verkeersveiligheid (ovv)
Eijlage 1 geeft een overzicht van de huidige samenstelling.
De commissie RONA stelde als stuurgroep een aantal werkgroepen in, waaronder diverse subwerkgroepen en onderzoeksgroe-

overzicht
oraanistie

pen ressorteren. Zie de bijlagen 2a en 2b.
Op grond van de haar opgelegde taak is de commissie RONA
van de volgende doelstellingen uitgegaan:
- indeling van de niet-autosnelwegen buiten de bebouwde kom
in een beperkt aantal categor±en op basis van de verkeersfunctie van deze wegen
- bevordering -

hoofddoelstellingen
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- bevordering van de verkeersveiligheid door een zodanige
uniqorme uitvoering en uitrusting van deze wegen dat voor
de weggebruiker goed herkenbare en voorspelbare weg- en
verkeerssituaties ontstaan.
Uitgaande van bovenstaande overwegingen werd binnen de commissie RONA en met name binnen de werkgroep Basiscriteria
begonnen met het opstellen van een categorie-indeling van
wegen met daaraan gekoppeld de voor elke categorie bepalende weg- en verkeerskenmerken, zijnde het raamwerk waarbinnen
de RONA-richtlijnen dienen te worden ingepast.
Binnen de commissie RONA is men thans van mening dat de cate-

categor-te-

gorie-indeling, zoals vastgesteld in 1977, de casis is waarop
verder moet worden gewerkt. Zie bijlage 3.
De activiteiten van de commissie RONA werden reeds in 1974 op
het Nederlandse Wegencongres nader belicht door het toenmalige
lid, thans voorzitter, Ir B. 9esterduin, die daartoe een praeadvies uitbracht.
Op de Verkeerstechnische Leergang van de ANWB in 1977 werd nader
ingegaan op de verschillende aspecten van deze activiteiten en
wel als volgt:
- Algemene inleiding
- Onderzoek naar de veiligheid van (brom)-Fietsvoorzieningen
langs wegen buiten de bebouwde kom
- Kruispunten in niet-autosnelwegen
- Verkeersregelingen buiten de bebouwde kom
Co deze Leergang werd tevens melding gemaakt van het -Feit dat
inmiddels de volgende concepten gereed kwamen:
a. In 1976 de voorlopige richtlijnen te hanteren bij de
aanleg van (brcm)-Fietsoaden langs secundaire en tertialre
wegen buiten de bebouwde kom
(Deze voorlopige richtlijnen, ontleend aan een rapport van
de RONA werkgroep Fietsverkeer, worden door de Minister van

- Verkeer en -

Voort
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Verkeer en Waterstaat gehanteerd bij zijn subsidiebeleid
ten aanzien van de aanleg van (brcm)-Fietspaden buiten de
beoouwce kom)
Concept categorie-indeling [zie bijlage 3]
Concept voorlopige richtlijnen Normaal-Dwarsprofielen
Concept voorlopige richtlijnen Kruispunten met Verkeerslichten buiten de bebouwde kom
Con-Farm de overeengekomen procedure tussen de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat en de Vergadering van Hoo-Fden van
Provinciale Waterstaatediensten werden in 1977 en 1978 voorlichtingsdagen gehouden over de concepten als hierboven vermeld onder b, c en d.
De naar aanleiding daarvan uitgebrachte commentaren worden
momenteel door de betrokken RONA [sub] werkgrceoen bestudeerd en waar mogelijk verwerkt. De verwachting is dat een
en ander in de loop van 1979 gerealiseerd zal zijn.
Na verkregen goedkeuring van de daaroij betrokken beleidsinstanties zullen de dan aldus ontstane voorlopige RCNA
richtlijnen bij de Staatsuitgeverij verkrijgbaar worden gesteld.
Inmiddels wordt verder gewerkt aan een a-Frond±ng van de
concepten Alignement, Kruispunten en Verlichting.
Voor nadere bijzonderheden betre-f-Fende de voortgang van
deze werkzaamheden wordt verwezen naar de hierna vermelde
speci-Ficatjeg per RONA werkgroep.
Hierbij is apart te memoreren de recent [in juli 1978]
opgerichte werkgroep "Wegen in plattelandsgebieden".
Deze werkgroep werd opgericht naar aanleiding van de
wenselijkheid te komen tot een nadere ver-Fijning van de
lagere categorieën, zoals deze nu voorkomen co het concept Categorie-indeling [bijlage 3) en waartoe veelal de
wegen in de plattelandsgebieden behoren.

- Mede gezien -
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Mede gezien het feit dat steeds meer ontsluitingswegen worden misbruikt (onder meer door sluipverkeer met extra onveiligheid voor het langzaam verkeer) achtte de commissie
RONA het zinvol de bestudering en de kennis van de betrok-

ken -Facetten te bundelen in deze nieuwe RONA werkgroep, die
op 9 november 1978 voor de eerste maal bijeenkwam.
Eij de bestudering van de onderwerpen binnen het kader van
de RONA met als doel het tot stand brengen van richtlijnen
is het van belang te beschikken over een duidelijke en
uni-Forme nomenclatuur.
De commissie RONA zal dan ook waarschijnlijk gaan deelnemen
in een daarvoor ingestelde werkgroep, gezamenlijk opgericht
door de Stichting Rationalisatje en Automatisering Wegenbouw
(RAWJ, de Stichting Studiecentrum Wegenbouw (3GW) en de

Stichting Studiecentrum Verkeerstechniek (SVT).
Het cpstelien.van richtlijnen voor de bewegwijzering op
niet-autosnelwegen is apart ondergebracht in de Ministerie
Commissie Uniqorme Eewegwijzering binnen en buiten de bebou
de kom (de zgn. Commissie U4aK) - zie pagina

V-l.

Zowel het secretariaat van de commissie RONA als dat van de
commissie ROA en de commissie U48K is ondergebracht bij het
ureau Richtlijnen van de Dienst Verkeerskunde van de Rijkswaterst aat.

nomenclatuur
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Eij lage 1

Samenstelling Commissie RONA per 1 januari 1979

Voorzitter

Ir

a. Westerduin

Rij Kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Flv. voorzitter; Ir G.J. van Herrewegen

Frov. Waterstaat Z-Holland

Secretaris

: Hr J.P. Bernds

Rij kswaterstaet
Dienst Verkeerskunde
Dureau Richtlijnen

Secretariaat

: Hr L. Roeten

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Eureau Richtlijnen

Leden

Adviseur

Ir G.A. 5revooi-d

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ir F.M.W. Elsenaar

Rij kswaterstaat
Hoo-Fddirectie

Ing K.J.S. Ern

Rij kswaterstaat
Hoc-Fddirectj.e

Ir H. Luymes

Rij kswaterstaat
Directie Gelderland

Ir F. Hoekstra

Frov. waterstaat Friesland

Ir F.M. Knols

Frov. Waterstaat Limburg

Ir G.P. Verbost

Landinrichtingsdienst

Drs K.B. Elits

Directie Verkeersveiligheid

Ir S.T.MC. Janssen

SwoV

Bijlage 2a

SPECIFICATIE RONA WERKGROEPEN/DNDERZOEKSGROEPEN
Stand van zaken per 1 januari 1979
A lianement
Voorzitter

: Ir J. v.d. Valk

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretaris

: Ing F.W. de Vries

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Voortgang

: Naar verwachting eerste concept a-Fgerond in
de loop van 1979

Voorzitter

: Ir G.A. Brevoord

Basiscri teza

Secretaris
: Hr L. Roeten
(ad-interim)
Voortgang

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

: Gereedgekomen de "Voorlopige richtlijnen te
hanteren bij de aanleg van (brcm)-Fietspaden
langs secundaire en tertiaire wegen buiten
de bebouwde kom"(1976)
Bestudeert momenteel de evaluatie van deze
richtlijnen, mede gebaseerd op de resultaten
van de RCNA onderzoeksgroep Fietsverkeer
Gereedgekomen het concept "Categorieinoeling"
Veierkt momenteel de op dit concept binnengekomen commentaren

Dwarsvofie len
Voorzitter

: Ir H. Luymes

Rijkswaterstaat
Directie Gelderland

Secretaris

: Ing F.W. de Vries

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Voortgang

: Gereedgekomen concept Hoo-Fdstukken 1 en II
[Normaal-Dwarspro-fielen)
Eestuaeert momenteel de daarop binnengekomen
commentaren
In bewerking : de concepten voor de Hoo-Fdstukken III en IV (Dwarsproialen op en onder
Kunstwerken)

- Naar verwachting -

Bijlage 2b

Vervolg SPECIFICATIE RONA WERKGRGEPEN/ONDERZOEKSGROEPEN
Naar verwachting zullen de resultaten van de
onderzoeksgroep "Relatie tussen de rijstrookbreedte en de verkeersveiligheid van enkelbaans autowegen buiten de bebouwde kom" medio
1979 ter beschikking komen
De subwerkgroep "Plaatsing en Uitvoering van
lichtmasten" hoopt in 1979 een eerste opzet
over dit onderwerp gereed te hebben

Kruispunten
Voorzitter

Ir F. Hoekstra

Provinciale Waterstaat
Friesland

Secretaris

Ing S.F. Sabandar

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Voortgang

Naar verwachting eerste concept a-Fgerond eind
1979/begin 1950
De subwerkgroep "Geregelde Kruispunten" kwam
gereed met het concept "Kruispunten met verkeerslichten buiten de bebouwde kom"
De hierop uitgebrachte commentaren worden mornen
teel bestudeerd

Over-! e
ontwere leinente
Ver lichting
Voorzitter : Ir T.H. Tan

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretaris : Hr D. Bron

Provinciale Waterstaat
Zuid-Holland

Voortgang

: Naar veachting eerste concept afgerond eind
1979/begin 1950

Wegen in platte
mde gebieden
Voorzitter : Ir G.P. Verbost

Landinrichtingsdienst

Secretaris : Ir T.L. Vegter

Rij kswaterst act
Dienst Zuiderzeewerken

Voortgang

Eerst onlangs aangevangen

-

-

(CONCEPT) CATEGORIE-INDELING VOOR WEGEN
BUITEN DE BEBOUWDE KOM

ntwerpkarakteristieken

A
B

[
1

1

--1

L jL_J

ongelijkvloerse
dubbelbacns
kruispunten

gehjkvioerse
kruispunten

enkelboans

dubbelbaans

c
D

gelijkvloerse
enk&ba-ans
kruispunten

gel-ijkvloerse
kruispunten

toelaatbare
spitsuurint.
poe

ontwerper

weggebruiker

en- kelbaans

) eventueel aQngepaste ongeiijkvloerse kruisputen

ontwerp
snelheid
Vo

1 1500/rijstrook

120

stadsautosnelweg II 1800/rijstrook

90

autosnelweg

autoweg

autoweg

1000/rijbaan

100

1400/rijbaan

80

BI

IV 1500/rijstrook

met fietspad
en/of paralletvg

80

900/rijbaan

80

event. fietspad V1 500/rij-baan
_______________

60

zonder fietspad VII

-

60

•.) bij meer dan 250/ rijbaan fietspad gewenst
d.d.augustus 1977

II KORT OVERZICHT VAN ANDERE COMMISSIES EN WERKGROEPEN DIE TOT
TAAK HESEEN HET OPSTELLEN VAN RICHTLIJNEN OF \JERKEERSTECHNISCH GEEIED
- Commissie voor het opstellen van richtlijnen voor het

pagina 'S
III 1,2

Ontwerp van Autosnelwegen (ROAJ
- Ministeri1e Commissie voor richtlijnen voor de Uniforme

IV 1,2,3

Eewegwijzering binnen en buiten de bebouwde kom (U4BK)
- Commissie voor het opstellen van richtlijnen voor de

V 13 2,3,4

Eebakening en Markering van wegen
- Werkgroep voor het opstellen van richtlijnen voor maat-

Til
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regelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen
- Werkgroep voor het opstallen van richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen

0p pagina 1-4 werd reeds vermeld dat de secretariaten van de
Commissies RONA, ROA en U4EK vervuld woroen door het Sureau
Richtlijnen van de Dienst \Jerkeerskunde van de Rijkswaterstaat.

De secretariaten van de Commissies Eebakening en Markering
en van de werkgroepen Maatregelen bij werken in uitvoering
op autosnelwegen en niet-autosnelwegen berusten eveneens
bij de Dienst Verkeerskunde.

Deze concentratie betekent een uitdrukking van het streven
naar een optimale coErdinatie, zowel op het horizontale
als op het verticale vlak, ten aanzien van het tot stand
komen van de richtlijnen co voornoemde gebieden.

VII 1,2

III COMN1ISSIE RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP VAN AUTOSNELWEGEN [ROAJ

De opdracht aan deze commissie was, zoals de naam reeds uit-

inleiding

drukt, het opstellen van richtlijnen voor het ontwerp van
autosnelwegen met als doel de randvoorwaarden op het technisch vlak aan te geven voor het ontwerpen van autosnelwegen.
Dit onder meer om de uni-Forrniteit van het ontwerp van nieuwe
autosnelwegen te verhogen.
Voorts : uit een oogpunt van verkeersveiligheid een zo groot
mogelijke uni-Formiteit en continuiteit in o.a. het geometrisch
ontwerp van een autosnelweg te bewerkstelligen.
Eij het opstellen van deze richtlijnen werd zo veel mogelijk
gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en/o-F de resultaten
van onderzoek inzake de eigenschapoen van mens en voertuig,
resoectievelijk over de relatie mens/voertuig/weg.
De taak van de commissie ROA kon in april 1977 als voorlopig

vcort

beindigc beschouwo worden daar in die maand de DirecteurGeneraal van de Rijkswaterstaat net grootste geceelte van ce
to: stand gekomen ROA richtlijnen ie belangnebcenden kon aanbieden.
Os ROA richtlijnen verschenen in een vijftal bij elkaar beno-

ui tvg ROA

rende blauwe mappen, waarin de volgence in noud:

rzchZ-zjnen

Mao Hoo-Fdstuk
1
II
III
IV
3

V

4

VI

S

Sasiscriteria voor het
ontwerp

tekst en tekeningen

Alignement

alleen de inhoudsoogave

Dwarsoro-Fielen

tekst en tekeningen

Kruispunten

tekst en tekeningen

Overige ontwerpelementen alleen de inhoudsopgave
Eewegwijzering

tekst en tekeningen

VII

Eerrnöeveiliging in
aardebanen

tekst en tekeningen

VIII

Eermbeveilieing op
Kunstwerken

ontbreekt

- Inmidoels -

Inmiddels in de inhoud van de hoofdstukken II en V gereedgekomen en naar verwachting zullen deze hoofdstukken binnenkort worden nagezonden, tezamen met de al-Fabetische/
lexioogra-Fische lijsten per verschenen hoofdstuk.
Momenteel wordt nog gewerkt aan het gereedmaken van het
laatste hoofdstuk VIII.
Het adres van het secretariaat van de commissie ROA is:

Rij kawaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Eureau Richtlijnen
Koningskade 4, 's-Gravenhage
Tel. (0703-26.40.11.
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IV MINISTERILE COMMISSIE UNIFORME 6EWEGWIJZERING EINNEN EN
EUITEN DE EEBOUWDE KOM [Commissie U4EKJ

Deze Commissie werd in 1971 ingesteld door de Minister van

inZeiding

Verkeer en Waterstaat met als taakstelling het uitbrengen
van aanbevelingen omtrent een uni-Form systeem van bewegwijzering voor wegen binnen en buiten de bebouwde kom, waarbij
voorzien diende te worden in een optimale integratie van de
bewegwijzering op de verschillende typen wegen.
Een belangrijke randvooaarde was het -Feit dat, vooral gelet co de kosten, zoveel mogelijk aansluiting diende te worden gezocht bij het huidige toegepaste systeem van bewegwijze ring
Eovendien kreeg de commissie tot taak medewerking te verlenen
aan het opstellen van een bijlage Eewegwijzering voor het
Reglement \Jerkeersregels en Verkeerstekens CRVV) met bijbehorende olaatsingsvoorsonriften. Dit mede omdat de bewegwijzering in het kader van de harmonisering van de verkeersregels in Europa ingevolge de conventies van Wenen 1968 en
Gen'ie 1371 met bijbenorende Europese overeenkomsten en het
Europees protocol 1973 deel uitmaakt van de verkeerstekens
op de borden.

Eijlage 4 geeft de huidige samenstelling van de commissie.

snensteiljna
ccrnssie U43K

In een aantal onder de Commissie U4EK ressorterende werkgroepen worden ze voorstellen voor de rtcntlinen voor de
verschillende aspecten voorbereid.

overzicht en
taakste iiinaen
-.
d-zz,erse
verkroe-cen

Zie bijlage 3.
Inmiddels wordt oinnen de commissie de laatste hand gelegd
aan een concept-voorstel betreffende de voornoemde bijlage,
benorence bij het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

- Tevens wordt -

voortgang

IV - 2

Tevens wordt momenteel gewerkt aan een afronding van een
concept voor richtlijnen betre-F-Fende het systeem van informatie buiten de bebouwde kom.
Wat betreft het systeem van informatie binnen de bebouwde
kom Clokale bewegwijzering) werd, ten einde een beter inzicht te verkrijgen in het -Functioneren van de diverse mogelijkheden, een proef begeleid inzake stadsbewegwijzering
in Amsterdam.
Naar veachting zal over dit ondeierp medio 1979 gerapporteerd kunnen worden.
Om, in afwachting van de cnderzoekresultaten, toch reeds
richting te Kunnen geven aan het aspect lokale bewegwijzering werd in 1977 een advies uitgebracht aan de Minister
van Verkeer en Waterstaat over toe te passen mogelijkheden
voor lokale bewegwijzering.
Dit resulteerde in een brief van de Minister van Verkeer
en Waterstaat, in oktober 1977 gezonden aan de provincies
en de gemeenten, waarin deze mogelijkheden werden aangege'Jen,
zonder dat echter een voorkeur werd uitgesproken voor een bepaald systeem van lokale beweewijzering, maar waarcij wel aanbevelingen werden gedaan ten aanzien van verschillende aspecten zoals kleuren, symbolen etc.
Binnen de commissie U4BK worden thans, in samenwerking met
de Intergemeentelijke Commissie Uniforme Bewegwijzering
[ICUB) , nadere criteria ontwikkeld, mede op grond van evaluatie onderzoeken van het in Amsterdam toegeoaste systeem, als
een eerste aanzet voor concept richtlijnen.
Op de Verkeerstechnische Leergang van de ANWB in 1978 verzorgde Ing. C. Versteeg van de ANWB, tevens lid van de Commissie U4BK, een nadere toelichting op dit onderwerp.
Voorts werden voor de bewegwijzering langs niet-autosnelwegen buiten de bebouwde Kom onderzoekingen verricht, waarvan de resultaten zullen dienen als onderbouw voor de uit

- te brengen -

Iv - 3

te brengen aanbevelingen en richtlijnen.
Een deel van dit onderzoek wordt verricht door het Instituut
voor Zintuig-Fysiologie (IZF/TND) te Soesterberg.
Wat betreft Straatnaamborden en Huisnummers werd begin 1977
door de betrokken werkgroep een engute onder alle Nederlandse gemeenten gehouden met onder meer als doel een inzicht te verkrijgen in de momenteel toegepaste systemen om
de aanbevelingen zo dicht mogelijk bij de praktijk te laten
aansluiten.
Deze enquête kreeg een zeer bevredigende response. De resultaten worden thans bestudeerd en op basis daarvan worden
concept-richtlijnen opgesteld.

Eij lage 4

Samenstelling Commissie U4EK per 1 januari 1979

Voorzitter

Secretarie

: Ir 6. Eeukers

Ir B. Westerduin

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretariaat : Hr J.F. Sernds

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Leden

Rij kswaterstaat
Hoofddirectie

: Hr J.J.L. v. Koeveringe

Ir J.P. v. Serkum

Dienst FW Amsterdam

namens
'ING

Ir J.H. te Paske

Gemeentewerken
Apeldoorn

namens
VNG

Ir M. Slop

Verkeersdienst
Utrecht

namens
VNG

Ir

J.W. v.d. Kie-Ft

Prov. Waterstaat
Noord-Holland

namens
Frcv.
Waterstaatsdiensten

Hr

3. Dwarswaard

f1in. van Einnenlandse
Zaken

namens
CFVC

Ing C. Versteeg

ANWB- den Haag

namens
ANWB

Ing J. v.d. Spek

ANWB- den Haag

idem

Commissie UIUK
Uniforme bewegwijzering binnen
en buiten de bebouwde kom

werkgroep 3
Sy s te e [n
van
informatie

werkgroep 4

TEis en

werkgroep 5

werkgroep 6

Dewegwij zeringsobject

Keuze en plaats
Dewegwij zeringsobject

S traatnaamborden
en
Huisnummers

cik5_telling

Taakste 1 lin

iaakstelling

Taak st e 1 un

oen van voorstellen ten
anzien van getrapte
ewegwijzering, hoofd- en
inddoelen, wijk- en
istrictsnummers, daarbij
ettende op de netwerkunctie van een weg.
ijzonderj aandacht
ordt besteed aan de
vergangsgebieden tussen
innen en buiten de
ebouwde kom

Doen van voorstellen
waarbij met name aan de
orde komen:

Doen van voorstellen
waarbij naast verkeerstechnische overwegingen
aandacht wordt geschonken
aan het bewegwijzeringsobject in relatie tot
zijn omgeving.
De voorstellen dienen getoetst te worden aan die
van werkgroep 3

Doen van voorstellen
t.a.v. de functionele
eisen van straatnaamen huisnummerborden,
bevattende o.m

- indeling borden
- duisternis en
slecht zicht
- uitvoering borden
- uitvoering onderst e u n ing en

-

letterhoogte
kleur
alfabet
plaats

V-1

V COMMISSIE EEBAKENING EN MARKERING

Aan een vlotte en veilige verkeersa-fwikkeling wordt in grote

inldin

mate bijgedragen door een uniforme wijze van bebakening en
markering van wegen.
Onder bebakening wordt verstaan de in-Formatie op, naast en
boven de weg, die dient ter geleiding, waarschuwing, regeling en beveiliging van het verkeer.
De markering, gevormd door de op het wegdek aangebrachte
tekens, vormt een onderdeel van de bebakening.
Het hee-Ft enige tijd geduurd voordat de nodige uni-Formiteit
op bovenstaand gebied tot stand kwam. V66r -1971 bestonden
enkele geschriften over dit onderwerp, te weten de 'Leidraad
voor de bebekening van Rijkswegen" van de Rijkswaterstaat
uit 1956 en enkele memoranda van de ANWB.
Om in de behoefte aan uniforme markeringen te voorzien werd
door de hoo-Fddirectie van de Rij kswaterszaat en de vergadering van noo-Fden van de Provinciale Waterscaatediensten gemeenschappelijk besloten tot oprichting van een commissie,
die tot taak kreeg het opstellen van uniforme richtlijnen
voor de bebaKening en markering van wegen.
Deze commissie heeft thans een samenstelling, die is weer-

snen—

gegeven in bijlage b.

.te7-1ina

In 1969 werd een beduicende voortgang gemaakt. In dat jaar

Voortg'z

was de commissie zo ver gevorderd dat, gebundeld in een
blauwe map, bij de Rijkswaterstaat kcn verschijnen de door
de Minister van Verkeer en Waterstaat goedgeKeurde Riont-

uit'ave

rJchti
1999

lijnen voor de Bebakening en Markering van Wegen.
De indeling hiervan was als volgt:
1
II

Markeringen Algemeen
Markeringen buiten de bebouwde kom

aangevuld in 1971 met
III

Markeringen binnen de bebouwde kom.

- Verschillende -

nen
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Verschillende factoren maakten het echter sindsdien noodzakelijk deze richtlijnen te voorzien van aanvullingen en
aanPassingen. Als belangrijkste factoren kunnen worden genoemd:
- de evaluatie in de praktijk van de uitgegeven richtlijnen
- de aanpassing aan de nieuwe internationale voorschriften
zoals de "Rgleseuropennes en matire de circulation et
de la signalisation routires" van de 2 E Nl T (Weense Conventie met aanvullingen)
Gezien deze omstandigheden en mede gelet op de handhaving
van de hanteerbaarheid en de toegankelijkheid van deze
richtlijnen werd binnen de commissie steeds meer de behoe-Fte gevoeld aan een heruitgave, waarin al deze aanpassingen en aanvullingen moesten zijn opgenomen.
Deze herziene versie kwam gereed in oktober 1977 en werd
ui:gegeven vIa de Staatsuitgeverij, waarmee ce uitgave van
1959 kwam te vervallen.
Om ook uiterlijk op duidelijke wijze het oncerscheid met de
vervallen uitgave van 1 969 [zoals reeds vermeld in een blauwe
band verschenen) goed te doen uitkomen werd de uitgave van
1977 uitgevoerd in een zwarte band met witte opdruk.
Dit mede ter onderscheid van de eveneens in 1977 uitgegeven
Richtlijnen voor het Ontwerp van Autosnelwegen, de zgn.
ROA- richtlijnen.
De hooföstukkenindeling van de hernieuwde uitgave van 1977
is gelijk aan die van 1969 met dien verstande, dat een extra
hoofdstuk IV - Eebakening - is toegevoegd, waarin alle zaken
met betrekking tot de bebakening zijn gebundeld.
Enkele verschillen ten oozionte van de eerste uitgave hebben
betrekking op:

- nadere -

zitaave 1977

- 3

- nadere uitwerkingen van aanbevelingen voor het aanbrengen
van asstrePefl op smalle wegen
- wijzigingen ten aanzien van

markeriflgen van horizontale

en verticale bogen
- markeringen van kruispunten zonder voorrang
- m arkeriflgen voor beginpunten van vrije tram

en busbaflen

- bebakenen van een plaatselijk proiel van vrije ruimte
en die voor beweegbare bruggen.
De taak van de commissie is met deze heruitgaVe niet geeindigd. Naast de bestudering van de evaluatie van de huidige
paktijkerVaringen worrichtlijnen, gebaseerd op onder meer
a anvullingen voorbereid ten aanzien van
den wijzigingen resp.
- de markering van het linksaf - Vak
- de markering van -Fietspaden
- de markering van 2 x 4 autosnelwegen.
Daarnaast Zfl de volgende onderzoeken gaande:
- ichtbaarneid markeriflgen op natte wegdekken
ft oncerocek wordt uitgevoerd door een werkgro8P in 977
initiatief van de stichtingen Studiecentrum
opgericht 00
CSVT) , en
egenbouW CSW) en Studiecentrum Verkeersteohni2k
leidde reeds tot een iiteratuurstudie van de hand van
r Ir D.A. Schreuder, in 1975 gezamenlijk uitgegoven door
32W en SVT.
- De problemen rond de hechtiflg van reflectoren op het wegdek
Cm onoerzoek bij net RijkswegeflbOuW1ab0rat0Jm)
- StabiliteitsPrcblemen, die motorrijders bij hoge snelheden
op wegdekreflectoren kunnen hebben
(In onderzoek bij de Technische Hogeschool, Delft)
voor meer algemene in

lichtingen over e problematiek verbonden

aan de Eebakening en iarkeriflg van Wegen kan tenslotte worden
- \f ereZen

-

V-4

verwezen naar de lezing van Ir. G.A. 5revoord van de Dienst
Verkeerskunde van de Rijkswaterstaat op het S'mposium Wegmarkeringen, in 1975 aan de Technische Hogeschool te Delft
gehouden onder auspicin van het Studiecentrum Wegenbouw.
Deze lezing is onder Nota Nr. 75-08 verkrijgbaar bij de
Dienst Verkeerskunde van de Rijkswaterstaat.

Bijlage 6

Samenstelling Commissie Bebakening en Markering per 1 januari 1979
Voorzitter

: Ir G.A. Brevoord

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretaris

: Ir

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Leden

J. v.d. Valk

Ing H.J. Timmer

Rij kswaterstaat
Hoo-Fddirectia

Mr

Rij kswaterstaat
Hoo-Fddirectie

F. Salomon

Ing H.G.A. de Ru

Rij kewaterstaat
Dienstkring 's Hertogenbosch

Ing B. Koens

ANWB

Ir R.J. Krabbendam

Frov. Waterstaat
Dve rij soe 1

Ing F.R. v.d. Ocrdt

Prov. Waterstaat
Zuid-Holland

Ir H. Dirksen

Dienst Openbare
Werken
Gem. Utrecht

namens
\ING

Ir D.H.ten Grotenhuis

Openbare WerKen
Gem. Del-Ft

namens
VNG

Hr J.A. riaaten

Verkaersschool
van de Gemeentepolitie
Noordwij kerhout

namens
CPVC

Mr

Directie Verkeersie i lig hei d

J.F. Morgenstern

VI WERKGROEP VOOR HET OPSTELLEN VAN RICHTLIJNEN VOOR MAATREGELEN
EIJ WERKEN IN UITVOERING OP AUTOSNELWEGEN

Eij uitvoering van werkzaamheden op en langs de weg is het

inleidiJng

noodzakelijk zodanige uniforme maatregelen te treffen dat
zowel voor de weggebruikers als voor de wegwerkers de
grootste mate aan verkeersveiligheid gehandhaafd blijft.
Voorts moet worden gelet op een goede verkeersafwikkeling.
Cm bovengenoemde redenen werd op initiatief van de DirecteurGeneraal van de Rijkswaterstaat in 1968 opgericht een werkgroep, die tot taak kreeg het opstellen van richtlijnen voor
maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen.
Gezien de wegcategorie, waarop de richtlijnen van toepassing
moesten zijn, namelijk autosnelwegen, werd de werkgroep
samengesteld uit leden van de Rijkswaterstaat en wel vertegenwoordigers 'jan de Hocfddirectie, de Dienst Verkeerskunde en diverse wegbeheerders.
De werkzaamheden van de werkgroep resulteerden in 1970 in
net verschnen van de 000r ce Itnistar van Verkeer en
Waterstaat goedgekeurde richtlijnen voor maatregelen tij
werken in uitvoering - deel 1 - (Autosnelwegen en dubbeloaans autowegen)
Hoewel sindsdien hierop twee aanvullingen verschenen (in
1972 over de "Eebakening van cngevalsplaatsen" en in 1975
over "Mobiele bebakening bij zich langzaam verplaatsende
werkzaamheden") kan niet gesteld worden dat hiermede een
einde is gekomen aan de taak van de betrokken werkgroep.
Afgezien van het feit dat een aantal essentiële onderdelen
in het richtlijnen pakket nog ontbrak werden gedurende de
laatste jaren nog andere problemen urgent.

- Deze houden -

tat

richt-
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Deze houden o.m. verband met de toenemende moeilijkheden

voortg -z

bij het uitvoeren van werken op de steeds zwaarder belaste autosnelwegen en de problematiek van het werken op
autosnelwegen met bredere rijbanen [ 2 x 3 en 2 x 4).
Daarnaast dient nu reeds rekening te worden gehouden met de
wijze van inrichting van werkvakken op die gedeelten van
autosnelwegen, waarop in de eerstkomende jaren het systeem
van verkeerssignalering gerealiseerd zal worden.
De werkgroep is na een minder werkzame periode sinds enige
tijd weer actie-F. De huidige samenstelling wordt weergegeven
op bijlage 7.
rien zal niet alleen aandacht schenken aan de evaluatie van
de reeds bestaande richtlijnen maar vooral cok richtlijnen
opstellen voor met name de voigene onderweroen:
- -File beveiliging
- intensiteitsci-iterja
- rnobele nijstroosgnalsrng
- gebruik van de vluchtstrook
- verliontine van et werkvaK en ierKverlichEin,g
- omleidingen
- werk in uitvoering op wegen met sienalering
- tijdelijke portalen
- in-Formatisooroen over de aard van het werk
- -fasering.
Hot ligt in het voornemen van de werkgroep, nadat goedkeuring is verkregen op de noodzakelijk gebleken aanvullingen en wijzigingen, de in 1970 verschenen richtlijnen
voor maatregelen bij werken in uitvoering - deel 1 - te
doen uitgeven in een geheel herziene versie.
in deze uitgave van 1970 staat in de inhoudsopgave vermeld
als nog te verschijnen deel II - Overige Wegen.

- Voor de -

snen—
,3*e lima
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Voor de u±twerk±ng van d±t onderwerp werd een aoarte werkgroep opgericht, waarin zitting hebben vertagenwoordigers
van de Rijkswaterstaat, de Provinciale Waterstaatsdiensten,
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). de Centrale
Politie Verkeerscommissie CFVC en de ANWB.
Voor bijzonderheden over deze werkgroep wordt verwezen naar
het volgende Hoofdstuk VII.

Sij lage 7

Samenstelling Werkgroep Richtlijnen voor Maatregelen bij
Werken in Uitvoering op Autosnelwegen - 1 januari 1979

Alle leden behoren tot de Rijkswaterstaat.
Voorzitter

: Ing W.H. Moulijn

Dienst Verkeerskunde

Secretaris

: Ing J.S.C. Frak

Dienst Verkeerskunde

Leden

: Ing 0. van Nie

Hoo-Fddirectie

Ing H.J. Timmer

Hoo-f'ddirectie

Ing H.C. Heuvelink

Dienstkring Haarlem

Ing W.K.G.C. van Meggelen

Dienstkring Dordrecht

Ing G. \J.d. Veen

Dienst kring
s-Gravenhage-Ncord

ad hoc

Ir

Dienst Verkeerskunde

ad hoc

Ing A.J.J. Deuse

Dienstkring Eindhcven

ad noc

ing H.G. v.d. Woude

Di9flst kring
s-Gravenhage-Zuid

H. Remeijn

NE De ad-hoc leden worden, afhankelijk van hun specifisKe ervaring,
ingeschakeld tij de onderwerpen met betrekking tot zwaar belaste
wegen / relatief stille wegen / wegen met signalering.

VII WERKGROEP VOOR HET OFSTELLEN VAN RICHTLIJNEN VOOR MAATREGELEN
BIJ WERKEN IN UITVOERING OF NIET-AUTOSNELWEGEN

Zoals reeds vermeld in het voorgaande hoofdstuk werd in nauwe

inleiding

relatie tot de werkgroep Maatregelen bij Werken in Uitvoering
op Autosnelwegen een aparte werkgroep opgericht, die tot taak
kreeg het opstellen van richtlijnen voor Maatregelen bij Werken in Uitvoering op Niet-Autosnelwegen, waaronder hoo-Fdzakelijk te verstaan de enkelbaanswegen buiten de bebouwde kom.
Ook in dit geval is het doel van deze richtlijnen te komen
tot de uni-Formering van de te nemen maatregelen bij werken
in uitvoering op niet-autosnelwegen. Hierbij geldt de eis
dat geen cnveilige situaties mogen ontstaan voor zowel de
weggebruikers als voor de wegwerkers en cet de verkeersa-Fwikkeling aan redelijke eisen moet blijven \JoldOefl, waarbij
tevens gezorgd moet worden voor, een efficints uitvoering
van het werk.
Gezien de aard van het onderwerp kreeg deze werkgroep een
zo breed mogelijke samenstelling. De Rijkswaterstaat en de
Provinciale Waterstaatediensten zijn vertegenwoordigd door
medewerkers van een verkeersa-Fdeîing, een veiligheidsinspecteur, een dienstkringhoofd en een districtshoofd.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met twee
vertegenwooroigers, namelijk éán uit een grote en áén uit een
kleine gemeente, zitting in de werkgroep.
2e Centrale Politie Verkeerscommissie CCP\JC) is vertegenwoordigd door een lid van de Rij ksoolitie en een lid van de Gemeentepolitie.
De ANWB vertegenwoordigt vooral de belangen van de weggebruiker.
Specialisten op ad hoc basis nemen regelmatig deel aan de
werkzaamheden.

- Een en ancer -

VII - 2

Een en ander is nader gespeci-Ficeerd in bijlage 8, weerge-

sa'nensteil-i>ia

vend de huidige samenstelling.
Reeds eerder, namelijk in 1975, werd namens de werkgroep
een nadere toelichting op de werkzaamheden gegeven door
Ir G.A. Brevoord van de Dienst Verkeerskunde in diens

I

voordracht op de Verkeerstechnische Leergang van de ANWB
over "Maatregelen bij werk in uitvoering op verschillende
typen wegen".
Eind 1978 kwam het concept voor de Richtlijnen voor Maatregelen bij Werken in Uitvoering - deel II - Niet-Autosnelwegen gereed en werd een aanvang gemaakt met de goedkeuringsprocedure.
Een uittreksel van dit concept is verkrijgbaar bij de Dienst
Jerkeerskunde van de Rijkswaterstaat.
Het ligt in het voornemen dat de uitgave, evenals dit het
geval is geweEst met de Richtlijnen voor de Eebakening
en Markering, zal verschijnen via ce Staatsuitgeverij.
De werkgroep is inmiddels voorteegaan met het opstellen
van richtlijnen voor Maatregelen bij Wersen in Uitvoering
op Wegen binnen de bebouwde kom, te zijner tijd te verschijnen als deel III.

voortaana
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Samenstelling Werkgroep Richtlijnen voor Maatregelen bij Werken
in Uitvoering op Niet-Autosnelwegen - per 1 januari 1979

Voorzitter

: Ir G.A. Erevoord

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretaris

Ing J.S.C. Frak

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ing G.J.A. Doensen

Rijkswaterstaat
Hoo-Fddirectie

Ing B.C. de Geest

Rijkswaterstaat
Dienstkring Utrecht-Oost

Ir

R.3. Krabbendam

Prov. Waterstaat
Dve rij ese 1

Hr

Th. Weening

Fro'j. Waterstaat Overijssel
District Enschede

Leden

:

Ing J.S. Greemer

Gemeente Groningen
Sureau 'ierkeerszaken

Hr

Gemeente Zwolle
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Ing
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Rijkspolitie

Hr

E. HoltsJ.ag
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