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1

COMMISSIE RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP VAN NIET-AUTOSNELWEGEN
(COMMISSIE RONA)

A

Algemeen
In de Stand van Zaken 1979 werd reeds kort ingegaan op de op-

inleiding

richting, doelstellingen en samenstelling van deze commissie.
Wat dit laatste punt betreft moet allereerst melding gemaakt
worden van het feit dat Ir B. Westerduin, wegens diens verandering van functie binnen de Rijkswaterstaat, in 1981 als
voorzitter opgevolgd werd door Ir E.M.E. d'Arnaud.
Voorts neemt de voorzitter van de vergadering van Provinciale
Verkeersingenieurs nu zelf deel aan het overleg binnen de
stuurgroep en kon in 1980 een inbreng van gemeentelijke zijde
gerealiseerd worden door de deelname van het NIDIG (Nederlands
Instituut van Oirecteuren en Ingenieurs van Gemeentewerken)
Bijlage 1 geeft een overzicht van de huidige samenstelling
terwijl bijlage 2 het RONA-organisatieschema weergeeft.
Voor de personele bezetting van de in dit schema vermelde
werkgroepen, onderzoeksgroepen etc. wordt verwezen naar onderdeel C.
In 1980 werd een belangrijke mijlpaal bereikt door het uitkomen van de voorlopige richtlijnen "Categorie-indeling voor
wegen buiten de bebouwde kom".

VOOrlopige

RONA
richtlijnen
"Categorieindeling"

In dit verband kan onder meer het volgende opgemerkt worden.
Naar aanleiding van de destijds op de Categorie-indeling van
augustus 1977 (opgenomen als bijlage 3 in de Stand van Zaken
1979) uitgebrachte commentaren bestond er behoefte een aantal
aspecten duidelijker te visualiseren en was er de wens enkele
zaken op een meer logische wijze in te passen. Dit laatste
met name wat de lagere categorieOn betreft.
Dit alles resulteerde in een enigszins andere opzet, voorbe
reid door de RONA werkgroep Basiscriteria volgens bijlage 3.
Oaaraan werd in juni 1980 goedkeuring gehecht door de opdrachtgevers van de Commissie RONA, te weten de vergadering van
Hoofden van Provinciale Waterstaatsdionsten en de Oirecteur-
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Generaal van de Rijkswaterstaat.
Het aanvaarden van deze eerste voorlopige RONA-richtlijnen
kan worden beschouwd als een belangrijke stap in de richting
van de realisatie van het totaal pakket richtlijnen voor
wegen buiten de bebouwde kom.
In deze geest richtte de voorzitter van de Commissie RONA
zich dan ook in november 1980 tot andere commissies en werkgroepen, die tot taak hebben het opstellen van richtlijnen
op verkeerstechnisch gebied (voor een opsomming daarvan zie
onder INHOUD) . Daarbij werd onder moer onderstreept het grote
belang de categorie-indeling als uitgangspunt bij deze werkzaamheden te hanteren.
Eveneens in november 1980 werden de voorlopige richtlijnen
voor de"Categorie-indeling'door de Directeur-Generaal van de
Rijkswaterstaat, mede namens de Voorzitter van de Vergadering
van Hoofden van Provinciale Waterstaatediensten, op ruime
schaal verspreid.
In hun gezamenlijk voorwoord bij deze uitgave werden onder
meer nog eens de achtergronden belicht van het karakter van
de RONA-richtlijnen.
Aan deze uitgave werd ook aandacht geschonken in de vakpers.
Verwezen kan word8n naar de November-1980 nummers van "Wegen"
en "Verkeerskunde", waarin de voorzitter van de Commissie

publikaties
over de
RONA in de
vakpers

RONA nader inging op doelstelling en werkwijze van de RONArichtlijnen in het algemeen. In deze zelfde November-uitgaven
schreef de RONA werkgroep Basiscriteria een begeleidend artikel ter introductie van de richtlijnen Categorie-indeling.
Voorts verscheen over hetzelfde onderwerp in de Mei 1981uitgaven van hoger genoemde vakbladen een artikel van de
hand van Ir S.T.M.C. Janssen (namens de SWOV adviserend lid
van de Commissie RONA) over het onderwerp: Categorisering
van wegen buiten de bebouwde kom.
Zoals reeds vermeld in de Stand van Zaken 1979 stelde de
Commissie RONA als stuurgroep een aantal werkgroepen in,

RONA-onderzoeken
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waaronder diverse subwerkgroepen en onderzoeksgroepen
ressorteren (zie bijlage 21.
Wat de onderzoeken betreft: deze zijn gericht op een verdere
onderbouwing van de richtlijnen en op het verkrijgen van een
beter inzicht in de eFfecten van de maatregelen, die moeten
leiden tot een meer gekwantificeerde afweging.
De tot op heden uitgevoerde en lopende onderzoeken (voor
meer bijzonderheden daaromtrent zie onderdeelC) hebben
vooral betrekking op ontwerpelemiten waarover meer kennis
noodzakelijk was en variëren van literatuurstudies tot onderzoeken op vrij grote schaal.
Om voor de eerstkom8nde jaren meer inzicht te verkrijgen in onderzoekswensen werd, in nauwe samenwerking met
alle werkgroepen, een concept RONA-Meerjarenonderzoekprogram

RONA
Meerjarenonderzoekprogramma

ma opgesteld. Daarin wordt aangegeven welke onderzoeken in
de komende tijd als het meest belangrijk gezien kunnen worden in het kader van de RONA.
Momenteel wordt binnen de werkgroep Basiscriteria gewerkt
aan een verdere invulling met betrekking tot nrioriteitsstelling, tijdschema en financile mogelijkheden van deze
onderzoeken.
In verband daarmee was de Commissie RONA dan ook ten zeerste
g8lnteresseerd in de voorstellen van de SWDV betreffende de
opzet van een totaal-onderzoek met als doelstelling na te
gaan welke combinaties van weg- en verkeerskenmerken verkeers(on)veilige situaties opleveren.
Voor meer bijzonderheden omtrent dit totaal-onderzoek wordt
verwezen naar het hiernavolgende onderdeel B.
Andere zaken, die eveneens in verband staan met de activiteiten
van de Commissie RONA, zijn ook vermeld onder dit ond8rWel 6.
In het algemeen kan gesteld worden dat de werkzaamheden in
de RüNAwerkgro8pen een bevredig8nd beeld vertonen. Gememoreerd werd reeds het verschijnen van de voorlopige RONA-

Voortgang
werkzaamheden
RONA—Werk—
groepen

richtlijnen "Categorie-indeling".
Deze uitgave zal in de eerste maanden van 1982 gevolgd woiden
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door de publikatie van de voorlopige RL]N/\-richtlijnen
"Kruispunten met verkeerslichten buiten de bebouwde kom",
welk concept goedgekeurd werd door de opdrachtgevers van de
Commissie RONA in hun gezamenlijke vergadering van 26 november 1981.
De hoofdstukken 1 en 2 van Dwarspro-Fielen zijn momenteel
ter behandeling binnen de Commissie RDNA.
Voor een meer gedetailleerde omschrijving betreffende de
stand van zaken en voortgang van de RDNR-werkgroepen, onderzoeksgroepen etc. wordt verwezen naar het onderdeel C.
Tenslotte nog de opmerking, dat het opstellen van richtlijnen voor de bewegwijzering op niet-autosnelwegen behandeld wordt door de Ministeriële Commissie Uniforme Bewegwijzering binnen en buiten de bebouwde kom (de zgn. Commissie U4BK). Zie pagina IV-1.
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Activiteiten die in verband staan met de Commissie RONA
De voorstellen van de SWOV betreffende de opzet van een
totaal-onderzoek om na te gaan welke combinaties van wegen verkeerskenmerken verkeers[on]veilige situaties opleveren
w8rden reeds genoemd in het Nationaal Beleidsplan Verkeersveiligheid. In dit Beleidsplan werd voor deze opzet de betiteling "Categorisering van Wegen" gebezigd. Sindsdien
traden enige wijzigingen op. Zo werd, naast de wegoategorie,

Vr V
onderzoek

grote aandacht gegeven aan de functie van de weg. De naam
van dit onderzoek werd inmiddels veranderd in "Veiligheids criteria voor Verkeersvoorzieningen" [VvV).
Voor de begeleiding van dit onderzoek werd in 1980 een
aparte stafgroep geformeerd, die nauwe contacten onderhoudt
met de RONA en de resultaten van de onderzoeken ter kennis
brengt aan de RONA.
Deze stafgroep, waarvan d8 samenstelling gegeven wordt op

stafgroep
Vr V

bijlage 4, kwam op 13 mei 1980 voor de eerste maal bijeen.
De volgende activiteiten werden gepland:
- literat uurstudie wegontwerpnormen;
- inventarisatie van wegennetten buiten de bebouwde kom
- analyse van wegennetten binnen de bebouwde kom.
Inmiddels werd een begin gemaakt met de inventarisatie van
het zgn. le hoofdwegennet van het Structuurschema Verkeer
en Vervoer. Daarna zal volgen de inventarisatie van de zgn.
2e wegennetten (samengesteld uit voornamelijk secundaire
en tertisire wegen] en tenslotte de inventarisatie van de
zgn. 3e wegennetten (samengesteld uit voornamelijk wegen
van lagere overheden zoals gemeenten en waterschappen).
Mede met het oog op de gewenste bovenomschreven coördinatie
is de secretaris van deze stafgroep tevens secretaris van
verschillende RONA-werkgroepen.
Een andere activiteit met een nauwe relatie tot de RONA
had betrekking op de voorbereidingen rondom de realisatie
van het "Actiepunt Fietsroutes buiten de bebouwde kom",

Actiepunt
Fietsroute
buiten de bebouwde kom
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vermeld in het tweede Meerjarenplan Personenvervoer (MPP
1980- 19843.
Dit project heeft ten doel, ten vervolge op de reeds sedert
enige tijd -Functionerende demonsiratieprojecten Fietsroutes
binnen de bebouwde kom (Tilburg, Den Haag), na te gaan hoe
het fietsgebruik en de veiligheid van het fietsverkeer, ook
langs wegen buiten de bebouwde kom, kan worden bevorderd
door het verschaffen van vlotte en veilige fietsvoorzieningen.
Enkele leden van de RONA-onderzoeksgroep Fietsverkeer hadden
een werkzaam aandeel in de in augustus 1980 opgerichte voorbereiding s groep.
In december 1980 verzocht de Minister van Verkeer en Waterstaat alle colleges van G.S. voorstellen te doen voor een
passend project. Na een beslissing ter zake zullen leden van
de RONA onderzoeksgroep Fietsverkeer en het Analyseteam Fietsverkeer (zie voorts bij onderdeel 6 onder Basiscriteria) een
werkzaam aandeel leveren in de dan te vormen begeleidingsgroep en de diverse realisatie- en onderzoeksgroepen.
In dit verband kan gewezen worden op de voordracht op de
ANWB-Verkeerstechnische Leergang 1980, verzorgd door
Ir A.Wilmink (Dienst Verkeerskunde, Rijkswaterstaat) en

ANWB
Verkeerstechn-z-sche
Leergang 1980

Ir T.F.M.Reichert (destijds Provinciale Waterstaatedienst
Noord-Brabant), reep. voorzitter en lid van de RONA-onder zoeksgroep Fietsverkeer, betreffende "De aanpak van de
onveiligheid van het (brom)fietsverkeor op wegen buiten de
bebouwde kom; Onderzoek en praktijk".
De resultaten van dit onderzoek konden nu in 1980 gepresenteerd worden op basis van het concept-rapport "Onderzoek
naar de relatie tussen de weg- en verkeerskenmerken en de
ongevallenkans van (brom)fietsverkeer langs wegvakken buiten
de bebouwde kom".
Dit rapport is op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat
van de RONA.
Voor een nadere uitwerking van deze resultaten zie -onderdeel 6 - Werkgroep Basiscriteria.
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Hier kan echter reeds opgemerkt worden dat deze studie
zich ook gaat uitstrekken tot een onderzoek naar de veiligheid van het (brom)fietsverkeer op niet-geregelde kruispunten. Een en ander mede ter voorbereiding op het reeds
eerder genoemde project "Fietsroutes buiten de bebouwde kom".
Niet alleen van belang voor de R0NA maar ook voor alle
andere werkgroepen en commissies, die tot taak hebben het

rapport
Ontwerp—
voertuigen

opstellen van richtlijnen op verkeerstechnisch gebied, was
het verschijnen in juni 1980 van het rapport van de Dienst
Verkeerskunde (DVK rapport nr. 80-06): "Dntwerpvoertuigen".
In dit rapport werden, ten behoeve van het opstellen van
richtlijnen, enige ontwerpvoertuigen ontwikkeld. Van een
groot aantal typen en modellen voertuigen werden de kenmerken verzameld en ondergebracht in een bestand. Dit
rapport is verkrijgbaar bij de Dienst Verkeerskunde.
Aan de (SCW-SVT-RAW) w8rkgroep Nomenclatuur wordt door de
Dienst Verkeerskunde deelgenomen in de persoon van de

Nomenclatuur

secretaris van de Commissie RDNA, zodat ook binnen de RDNA
daaromtrent afgestemd kan worden. Deze deelname werd in
de afgelopen periode gecontinueerd. De voortgang der werkzaamheden was bevredigend en een eerste concept zal waarschijnlijk medio 1982 gereed komen.
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Overzicht (suh)werkgroepen, onderzoekogroepen etc.
RONA-werkF-rroeQ ALIGNEMENT

A lignement

Samenstelling op 1 januari 1982

samenstelling

P.J. Trijbels

Voorzitter

: Ir

Secretaris

: Ing K.A.i.v.d.Sterren

Secretariaat: Hr
Leden

D.E.Helleman

: Ing J.W. 's Jongers

Prov. Waterstaat
Limburg
Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ing BJ.v.d.Puttelaar

Rijkswaterstaat
Directie Utrecht

Ing J.C.A.de Vos

Rijkswaterstaat
Directie Zuid-Holland

Ir

T.v.d.Bout

Prov. Waterstaat
Groningen

Voortgang:
Er kon een aanvang worden gemaakt met de bestudering van

voortgang

een rapport, uitgebracht door een int8rne subgroep met
betrekking tot:
- het horizontale alignement;
- het verticale alignement;
- de coördinatie van beide.

Een eerste concept kan in de loop van 1982 verwacht worden.
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RDNA-werkcroeo BASISCRITERIA

Basiscriteria

Samenstelling op 1 januari 1962

samenstelling

Voorzitter: Ir G.A.Brevoord

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretaris: Ing G.M.v.d.Meer

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Leden

: Ir A.Wilmink

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ir D.Wiebes

Rij kswaterstaat
Directie Zuid-Holland

Ir 6.M.M./\link

Directie Verkeersveiligheid.. 's-Gravenhage

Ir Ch.B.Landré

Prov. Waterstaat
Zeeland

Ir F.M. Knols

Prov. Waterstaat
Limburg

Ir A.R.Peters

Prov. Waterstaat
Noord-Brabant

Ing D.Regterschot

Landinrichtingsdienst
Utrecht

Ir S.T.M.C..Janssen

SWUV

Dnd8r deze werkgroep ressorteren:
- de Dnderzoeksgroep Fietsverkeer
- het Analyseteam Fietsverkeer op wegvakken buiten de
bebouwde kom
- het Analyseteam Veiligheidsonderzoek Fiets- en Autoverkeer
op kruispunten buiten de bebouwde kom.
Voortgang:

voortgang

- Stelde de categorie-indeling voor wogen buiten de bebouwde
kom op, die als de voorlopige RDNA-richtlijnen "Categorieindeling' in 1969 uitgebracht werden (zie bijlage 3).
Schreef bij deze uitgave een begeleidend artikel, dat in
de vakpers verscheen.
- Bestudeert een eventuele aanpassing van de in 1976 verschenen voorlopige richtlijnen voor de aanleg van (brom)fietspaden langs secundaire en tertiaire wegen buiten de bebouwde
kom, op basis van de resultaten van het onderzoek Veiligheid
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fietsverkeer op wegvakken buiten de bebouwde kom (zie voorts
onder Onderzoek Fietsverkeer).
- Maakt momenteel gereed de concept-onderdelen "Verkeersgegevens en Prognoses" en "Ontwerprijgedrag".
In het eerstgenoemde concept wordt, voor met name de ontwerper een toelichting gegeven op prognoses en de vele zaken
die daarmee samenhangen. Bovendien verschaft het de informatie, die ontwerpers moeten hebben om zinvol te kunnen communiceren met opstellers van progflos8s, waarvan de resultaten
mede uitgangspunten zijn voor het ontwerp.
Het concept "Ontwerprijgodrag" behandelt zaken zoals:
- wat is rijgedrag;
- koppeling van functie aan verschijningsvorm;
- functies van wegennetten;
- functie en verschijningsvorm van de wegvakken;
- kruispunten tussen hoofdcategorien.
- Werkt aan de verdere afronding van het RONA Meerjarenonderzoekprogramma.
Onderzoeksgroep Fietsverkeer
Presenteerde op de ANWB Verkeerstechnische Leergang 1980 de

onderzoeksgroep
Fietsverkeer

resultaten van het onderzoek "Veiligheid fietsverkeer op
wegvakken buiten de bebouwde kom" en stelt momenteel daarover
een eindrapport op.
Ter completering van dit onderzoek diende ook aandacht besteed
te worden aan de veiligheid en vormgeving van fietsvoorzieningen op kruispunten buiten de bebouwde kom.
Als eerste aanzet daartoe werden alle niet met verkeerslich ten geregelde kruispunten tussen planwegen onderling buiten de
bebouwde kom gelnventariseerd, werden gegevens verwerkt en
geverifieerd en werden kruistabellen vervaardigd.
Voor de begeleiding van dit onderzoek werd in 1980 opgericht
het Analyseteam Veiligheidsonderzoek Fiets- en Autoverkeer op
Kruispunten buiten de bebouwde kom (AFK), waarin ook, gezien
de bestudeerde materie, een lid werd opgenomen van de RONA
werkgroep Kruispunten.
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De activiteiten van de RDNA-onderzoeksgroep Fietsverkeer en
de daarbij betrokken Analyseteams zijn mede van belang voor
onder meer de RDNA-werkgroepen Dwarspro-Fielen, Kruispunten
en voor het project "Fietsroutes buiten de bebouwde kom".
Samenstelling Onderzoeksgroep Fietsverkeer op 1 januari 1982
Voorzitter: Ir A..Wilmink

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretaris: Ir H.L.Stembord

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Leden

: Ir Ch.B.Landr

Prov. Waterstaat
Zeeland

Ir A.A.Peters

Prov. Waterstaat
Noord- Brabant

Ir S.T.M.C.Janssen

SWOV

Vormen tevens het Analyseteam Fietsverkeer op wegvakken
buiten de bebouwde kom.
Samenstelling Analyseteam Veiligheidsonderzoek Fiets- en

analyse teams

Autoverkeer oo kruisunten buiten de bebouwde kom
Voorzitter: Ir A.Wilmink

Rij kewaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretaris: Ing G.M.v.d.Meer

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

: Ir H.L.Stembord

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Leden

Ing H.W.Kuper

Rij kswaterstaat
Hoef d di ree t ie

Hr J.C.de Raat

Rij kswaterstaat
Dir8ctie Zuid-Holland

Ir 3.A.Salom

Prov. Waterstaat
Drenthe

Ing A.M.Zwart

Prov. Waterstaat
Gelderland

Ir S.T.M.C.Janssen

SWO V
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RONA-werkeroen DWARSPROFIELEN

Dwarsprofielen

Samenstelling op 1 januari 1982

samenstelling

Voorzitter: Ir H.Luymes

Rij kswaterstaat
Directie Gelderland

Secretaris: Hr L.L. Verhoeven

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Bureau Richtlijnen

Leden

: Ing H.Kwint

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ir Th.W.H.i.Aarsen

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ing 3.van Dal-Fsen

Rij kswaterstaat
Hoo-Fddirectie

Ing D.van Dijk

Rij kswaterstaat
Directie Overijssel

Ir A.B.Diepenhorst

Prov. Waterstaat
Utrecht

Ing W.H. van de Eshof

Prov. Waterstaat
Noord-Holland

Onder deze werkgroep ressorteron:
- de Onderzoeksgroep Rijstrookbreedte;
- de subgroep Plaatsing en Uitvoering van Lichtmasten;
- de subgroep Geleiderailconstructies langs niet-autosnelwegen (Bermbeveiliging).
Voortgang:

voortgang

De destijds op de concept-hoofdstukken 1 (Inleiding en uitgangspunten) en 2 [Dwarsprofielen op aardebanen] uitgebrhte mmmentaren werden verwerkt, waarbij mede gesteund kon worden op de
resultaten van de Onderzoeksgroep Fietsverkeer (zie onder
Basiscriteria) en van de eigen Onderzoeksgroep Rijstrookbreedte (zie aldaar).
Deze beide hoofdstukken zijn momenteel ter behandeling
binnen de Commissie RONA.
De resterende hoofdstukken zijn:
3 Dwarsprofielen op kunstwerken;
4 Dwarsprofielen onder kunstwerken en in tunnels;
5 Bermbeveiliging;
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6 Beplanting.
7 Diversen.
Volgens de planning zullen de conc8pten van de hoofdstukken
3 t/m 7 in de loop van 1982 de Commissie RONA kunnen worden
aangeboden.
Onderzoeksgroep Rijstrookbreedte
In 1980 kwam gereed het rapport "Onderzoek naar de relatie
tussen weg- en verkeerskenmerken op tweestrooksautowegen en
daaraan gelijk te stellen wegen, gesloten voor langzaam verkeer, buiten de bebouwde kom".
De hierin toegepaste inventarisatiemethodiek werd afgestemd
op de methodiek zoals die gehanteerd wordt in het Regionaal
Onderzoek Verkeersveiligheid Noord-Brabant.
Van dit rapport zijn exemplaren verkrijgbaar bij het secretariaat van de Commissie RONA.
Subgroep Plaatsing en Uitvoering van Lichtmasten
Vervolgde haar onderzoek naar de ernst en mate van het optreden van primaire en secundaire ongevallen met lichtmasten
[vooral in midden- en tussenbermen] en zal binnenkort rapporteren aan de werkgroep Owarsprofielen.
Subgroep Geleiderai lconstructies langs niet-autosnelwegen
(Bermbeveiliging)
Gezien de aard van sommige binnen de werkgroep Owarsprofielen
aan de orde komende problematieken ging deze subgroep in 1980
opnieuw van start. -Deze subgroep heeft zich daarna bezonnen
op de criteria voor het plaatsen van geleiderailconstructies
langs niet-autosnelwegen. Na overleg met de Stuurgroep werd
besloten als uitgangspunt te hanteren een zeer restrictieve
toepassing van geleiderailconstructies langs niet-autosnel wegen.
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Samenstelling van deze groepen per 1 januari 1982
Onderzoeksgroep Rijstrookbreedte
Voorzitter : Ir A.Wilmink

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretaris : Ir H.L.Stembord

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Leden

: Ir Ch.B.Landré
Ir S.T.M.C.Janssen

Prov. Waterstaat
Zeeland
SWD V

Subgroep Plaatsing en Uitvoering van Lichtmasten
Voorzitter : Ir P.A.M.van Oostrum

Rilkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretaris : Ing T.D.i.v.d.Brink

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Leden

: Ing H.Kwint

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ing R.F.B.uack

Rij kswaterstaat
Hoofddirectie

Ing R.Starrenburg

Prov. Waterstaat
Zuid-Holland

Ing R.J.Faber

Prov. Waterstaat
Gelderland

Ing R.Muller

Prov. Waterstaat
Dverij ssel

Subgroep Geleiderai lconstructies langs niet-autosnelwegen
(Bermbeveiliging)
Voorzitter : Ir P.Dijkshoorn

Rijkswaterstaat
Directie Friesland

Secretaris : Ing H.Kwint

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretariaat: Ing M.3.M.v.d.Drift

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Leden

: Ing L.J.Klaassen

Rij kswaterstaat
Hoofddirectie

Ing W.Hiemstra

Rij kswaterstaat
Directie Gelderland

Ing H.J.Timmer

Directie Verkeersveiligheid, 's-Gravenhage
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Leden
(vervolg)

: Ing P.R.v.d.Oordt

Prov. Waterstaat
Zuid-Holland

Ing L.de Boer

Prov. Waterstaat
Gelderland

Ing D.van Zwet

Prov. Waterstaat
Noord-Holland
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RONA-werkgroep KRUISPUNTEN

Kruispunten

Samenstelling op 1 januari 1982

samenstellinGr

Voorzitter

: Ir

Secretaris

:

Leden

: Ir

F.Hoekstra

.

Ing K. A.J v. d. Sterren
P.A.M.van Oostrum

Ing H.W. Kuper
Ir

Prov. Waterstaat
Friesland
Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Rijkswaterstaat
Hoo-Fddi rectie

W..H.ianssen v.d.Laak Rijkswaterstaat
Hoo-Fddirectie

Ing L.R.Meijer

Rijkswaterstaat
Wegbouwkundige Dienst
Apeldoorn

Ing i.Eekhof

Rijkswaterstaat
Directie Gelderland

Ing K.i.B.Erné

Directie Verkeersveiligheid, 's-Gravenhage

Ing J.Kampinga

Prov. Waterstaat
Drenthe

Ing P.T.H.Scholten

Prov. Waterstaat
Noord-Brabant

Ing Chr.Beumer

Prov. Waterstaat
Gelderland

Voortgang:

Voort gan

Kennis werd genomen van het Iste IZF/TND onderzoek "Perceptie
Krimpenerwaardkruispunten" en van de voorlopige resultaten
van het SWDV-basisonderzoek "In-Formatievorschaf-Fing op kruispunten".
Volgens de planning zullen de concept-richtlijnen in de loop
van 1982 de Lommissie RONA kunnen worden aangeboden.
In verband met de gewenste co6rdinatie werd de voorzitter van
de werkgroep Kruispunten tevens belast met het voorzitterschap
van de RONA werkgroep Verlichting (zie aldaar).
Onder de werkgroep Kruispunten ressorteert de subgroep
Geregelde Kruispunten. Deze subgroep verwerkte de commentaren
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op het concept voorlopige rtchtlijnen "Kruispunten met verkeerslichten buiten de bebouwde kom", waarna dit door de
Commissie RONA ter goedkeuring werd aangeboden aan haar
opdrachtgevers. Zoals reeds in onderdeel A vermeld, werd
op dit concept goedkeuring verkregen en zal publikatie daarvan binnenkort plaatsvinden.
Samenstelling van de subgroep Geregelde Kruispunten
Voorzitter Ir E.H.Vervoort
Leden

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ing P.de Jong

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ing K.J.B.Ern

Directie Verkeersveiligheid,' s-Gravenhage

Ing H.A.v.d.Hoe-F

Prov. Waterstaat
Utrecht

Ing P.T.H.Scholten

Prov. Waterstaat
Nocrd-Brabant

Ing Chr.Eeumer

Prov. Waterstaat
Gelderland
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RUNA-werkeroen VERLICHTING

Verlichting

Samenstelling op 1 januari 1982

samenstelling

Voorzitter

: Ir

F. Hoekstra

Secretaris

: Ing D. Bron

Leden

: Ir

Prov. Waterstaat
Friesland
Prov. Waterstaat
Zuid-Holland

T.H.Tan

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ing K.L.Westrup

Rijkswaterstaat
Di8nst Verkeerskunde

Ing G.H.Moorman

Rijkswaterstaat
Directie Gelderland

Ing R.J. Faber

Prov. Waterstaat
Gelderland
Voortgang

Voortgang:
Bij het opstellen van de concept-richtlijnen wordt gebruik
gemaakt van de resultaten van de begeleidingsgroep Verlich
tingsonderzoek waarin zitting hebben verschillende wetenschappelijke onderzoeksinstituten alsmede de Rijkswaterstaat.
Een 8erste deelconcept, onderdeel 5.5. Technische middelen,
kwam inmiddels gereed.
Volgens de planning zullen de concepten van de overige onderdelen merende8ls medio 1982 de Commissie RONA kunnen worden
aangeboden.
RDNA-werkgro8p WEGEN IN PLATTELANDSGEBIEDEN

Samenstelling op 1 januari 1982
Voorzitter : Ir G.P.Verbost

Landinrichtingsdienst
Utrecht

Secretaris : Ir T. L.Vegter

Rijkswaterstaat
Directie Zuiderzeewerken

Secretariaat: Ing J.Pruim

Rijkswaterstaat
Directie Zuiderzeewerken

Wegen in
platte landsgebieden
samenstelling
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Leden

: Ing B. J . Klaassen

Rij kswaterstaat
Hoofddirectie

Ir

H.L.Stembord

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ir

F.W.Rlberts

Rijksdienst
lisselmeerpolders

Ir

J.Lievense

Prov. Waterstaat
Noord-Holland

Ir

J.v.d.Vendel

Prov. Waterstaat
Droningen

Ing Th.Laurens

Prov. Waterstaat
Zuid-Holland

Ing W.J.Tonnis

Waterschap BargerbeekKlazien aveen

Ing D. Regtersohot

Landinrichtingsdienst

Ir

S.T.M.L.Janssen

SWDV

Voortgang:

voortgang

Deze werkgroep heeft tot taak het ontwikkelen van aanbevelingen voor de inrichting en uitrusting van de onderscheidene
soort8n ontsluitingswegen in plattelandsgebieden en wel zodanig, dat de toepassing ervan in overeenstemming is met de
functie van het weg8nnet (structurering] en de daarbij behorende vormgeving [inrichting]. In dit verband kan eveneens gewezen worden op het gestelde in het tweede Meerjarenplan
Personenvervoer (MPP 1983-1984) waar in het kader van onderzoeken betreffende de aanpak van de verhoging van de verkeers
veiligheid op regionale wegennetten melding wordt gemaakt
van de activiteiten van deze RONA-werkgroep.
De werkgroep heeft de eerste fase van haar werkzaamheden
- literatuuronderzoek - afgesloten. Dp basis van de resultaten
van dit onderzoek en van de bestaande kennis kunnen voorlopige
aanbevelingen worden opgesteld, die in een tweede fase toegepast en gevalueerd zullei worden in enkele nog te selecteren proefgebieden. Gezien het te bestuderen onderwerp heeft
deze werkgroep een zeer brede samenstelling.
Inmiddels werden ook contacten gelegd met onder meer het
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Instituut voor Lultuurtechniek en Waterhuishouding.
In de vakpers, onder meer in de November 1980-uitgaven
van "Verkeerskunde" en "Wegen", verscheen een artikel
van de hand van de voorzitter van deze werkgroep waarin
nadere achtergrondinformatie gegeven wordt.

januari 1982

II KORT OVERZICHT VAN COMMISSIES EN WERKGROEPEN DIE EVENEENS
TOT TAAK HEBBEN HET OPSTELLEN VAN RICHTLIJNEN OP VERKEERSTECHNISCH GEBIED
pagina 's
- Commissie Richtlijnen voor het Ontwerp van

III-12

Autosnelwegen (ROA)
- Ministeriële Commissie Uniforme Bewegwijzering

IV-2,2

Binnen en Buiten de Bebouwde Kom (U4BK)
- Commissie Bobakening en Markering

V-1, 2, 3

- Werkgroep Maatregelen bij werken in uitvoering

VI1,23

op autosnelwegen
- Werkgroep Maatregelen bij werken in uitvoering

V111

op niet-autosnelwegen
De secretariaten van de Commissies RONA en U4BK worden vervuld door het Bureau Richtlijnen van de Dienst Verkeerskunde
van de Rijkswaterstaat.
Bij dit bureau zijn tevens ondergebracht de secretariaten
van de Commissie ROA, van de werkgroep Maatregelen bij werken
in uitvoering op niet-autosnelwegen en van de stafgroep VvV,
terwijl het secretariaat van de werkgroep Maatregelen bij
werken in uitvoering op autosnelwegen berust bij het Bureau
Beheer en Onderhoud van de Dienst Verkeerskunde.
Deze concentratie betekent een uitdrukking van het streven
naar een optimale coirdinatie, zowel op het horizontale
als op het verticale vlak, ton aanzien van het tot stand
komen van de richtlijnen op voornoemde gebieden.
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III COMMISSIE RICHTLIJNEN VOOR HET ONTWERP VAN AUTOSNELWEGEN
(COMMISSIE ROA)
Zoals in de vorige uitgave Stand van Zaken Richtlijnen Wegen
1979 vermeld kon de taak van deze commissie in april 1977
als voorlopig beëindigd beschouwd worden, omdat in deze
maand een groot gedeelte van deze richtlijnen door de
Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat aan alle belanghebbenden werd gezonden. Dit houdt in dat de Commissie in
kwestie sindsdien niet meer bijeen is geweest.
Deze ROA-richtlijnen verschenen in een vijftal bij elkaar
behorende blauwe mappen, waarin de volgende inhoud:
Map Hoofdstuk
I

Basiscriteria voor het
ontwerp

tekst en tekeningen

II

Alignement

alleen de inhoudsopgave

III

Dwarsprofielen

tekst en tekeningen

IV

Kruispunten

tekst en tekeningen

3

V

Overige ontwerpelementen

alleen de inhoudsopgave

4

VI

Bewegwijzering

tekst en tekeningen

5

VII

Bermbeveiliging in
aardebanen

tekst en tekeningen

VIII

Bermbeveiliging op
kunstwerken

ontbreekt

1

2

Het gereedmaken van de inhoud van hoofdstuk II (Alignement)
en de verschillende onderdelen van hoofdstuk V (Overige
ontwerpelementen) ondervond in de afgelopen periode enige
vertraging, waardoor deze gedeelten nog niet nagezonden
konden worden. Ditzelfde geldt voor hoofdstuk VIII (Bermbeveiliging op kunstwerken).
Hierbij Kan opgemerkt worden dat het hoofdstuk Overige ontwerpelementen deelhoo-Fdstukken bevat, onder meer over de
volgende onderworpen:
- Wegbeeld;
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- Landschapsplan;
- Het gebruik van de computer bij het ontwerpen van wegen;
- Verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen;
- Hectometerborden;
- Praatpalen.
De voorlopige concepten van de hoofdstukken II en VIII zijn
echter wel reeds op aanvraag verkrijgbaar bij de Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde, waar ook het secretariaat van
deze commissie gevestigd is.

januari 192

IV- 1

IV MINISTERILE COMMISSIE UNIFORME BEWEGWIJZERINU BINNEN EN
BUITEN DE BEBOUWDE KOM (Commissie U4BK)
Deze commissie heeft tot taak het opstellen van aanbevelingen
voor een uniform systeem van bewegwijzering op de niet-autosnelwegen binnen en buiten de bebouwde kom.

taak-,
doe istelling en
ui tgangspunten

Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de
richtlijnen voor de bewegwijzering op autosnelwegen (deel VI
van de ROA-richtlijnen) en bij de bestaande praktijk op de
niet-autosnelwegen.
Voorts wordt daarbij gehanteerd de categorie-indeling van
de Commissie RDNR, zoals uitgewerkt in de desbetreffende
RDNR-richtlijnen van juni 1980. (zie ook bijlage 33
De personele bez8tting van de commissie onderging nauwelijks
enige verandering. Voor de huidige samenstelling wordt verwezen naar bijlage 5.

samenstelling
Commissie
U4BK en de
daaronder
ressorterende
werkgroepen

Onder de Commissie U4BK ressorteren de volgende werkgroepen
(die genummerd zijn conform de hoofdstukindeling van de
richtlijnen; 1 en 2 zijn inleidende onderdel8n) en die tot
taak hebben de voorstellen voor de richtlijnen voor te bereiden.
Werkgroep

Naam

3

Systeem van informatie

4

Eisen bewegwijzeringsobject

5

Keuze en plaats bewegwijzeringsobjecten

6

Straatnaamborden en huisnummers

De samenstelling van deze werkgroepen wordt vermeld in de
bijlage 6 en 7.
Voor de verschillende onderdelen van de concept-richtlijnen
werden onderzoeken verricht door het Instituut voor Zintuigfysiologie (IZF/TNO) te Soesterberg.
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Inmiddels Kwam grotendeels gereed het concept Voorlopige
Richtlijn8n voor de uniforme bewegwijzering niet-autosnel wegen buiten de bebouwde kom.
Verwacht wordt dat deze voorlopige richtlijnen medio

richtlijnen
uniforme
bewegwijzering buiten de
bebouwde kom

1982 kunnen verschijnen.
Wat betreft het systeem van informatie binnen de bebouwde
kom [lokale bewegwijzering] werd in het vorig overzicht
Stand van Zaken reeds melding gemaakt van een desbetreffend
schrijven van oktober 1977 van de minister van Verkeer en

richtlijnen
uniforme
bewegwijzering binnen
de bebouwde
kom

Waterstaat aan de provincies en gemeenten, waarin voor deze
bewegwijzering bepaalde mogelijkheden werden aangegeven.
Een desbetreffend concept voorlopige richtlijnen kon nog
niet geheel tot stand komen gezien onder moer de ingewikkeldheid van deze materie.
Verwacht wordt dat een en ander echter medio 1982 afgerond
zal kunnen zijn.
Daar het hier echter gaat om een bijzonder actuele problematiek werd het zinvol geacht de provincies en gemeenten

brochure
Lokale
Bewegwijzering

reeds nu, in afwachting van deze voorlopige richtlijnen,
een inzicht te geven in de huidige denkbeelden daaromtrent
binnen de commissie.
Op grond daarvan verscheen in juli 1981 de door de ANWB
samengestelde brochure "Lokale Bewegwijzering".
De commissie heeft voorts tot taak medewerking te verlenen

RVV

aan de herziening van enkele delen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens [RVVJ.
In de afgelopen periode werden door de commissie 845K voorstellen gedaan aan de hoofddirectie van de Waterstaat omtrent die aspecten waarvan het, naar het oordeel van de
commissie, wenselijk kan worden geacht dat deze in de een
of andere vorm opgenomen worden in het RVV in het kader van
de hierboven omschreven herziening.
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V COMMISSIE BEBAKENING EN MARKERING VAN WEGEN
Een uniforme wijze van bebakening en markering van wegen

in leiding

draagt in grote mate bij aan een vlotte en veilige verkeersafwikkeling.
Onder bebakening wordt verstaan de informatie 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.
De instelling van de Commissie Bebakening en Markering werd
gestimuleerd door de Hoofddirectie van de Rijkswaterstaat en
de Vergadering van Hoofden van Provinciale Waterstaatsdiensten.
In deze commissie hebben thans zitting, naast vertegenwoordi-

samenstelling

gers van de Rijkswaterstaat en de Provinciale Waterstaatsdiensten, vertegenwoordigers van de Directie Verkeersveiligheid, de VNG, de ANWB en de CPVC.
Bijlage S vermeldt de huidige samenstelling.
0e commissie heeft tot taak voorstellen voor richtlijnen op

taak

te stellen voor een zo uniform mogelijke wijze van bebakening
en markering van wegen. De richtlijnen worden vastgesteld
door de minister van Verkeer en Waterstaat.
Een belangrijke mijlpaal werd bereikt in oktober 1977 door
het via de Staatsuitgeverij uitkomen van de heruitgave van de

uitgave
richtlijnen
1977

Richtlijnen voor de Bebakening en Markering van Wegen. Oit
was een geheel herziene versie van de nooduitgave van 1969,
die nu vervallen is. (Deze nooduitgave is te herkennen aan
de blauwe kartonnen kaft).
Om ook uiterlijk op duidelijke wijze het onderscheid met deze
nu vervallen uitgave van 1969 goed te doen uitkomen werd de
uitgave van 1977 uitgevoerd in een zwarte band met witte
opdruk.
De taak van de commissie is na deze heruitgave, in de tijd
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gezien, vooral beperkt tot de evaluatie van de huidige richtlijnen, gebaseerd op onder meer praktijkervaringen. Dit resulteert in wijzigingen resp. aanvullingen van de betrokken
richtlijnen. Deze wijzigingen c.q. aanvullingen worden automatisch toegezonden aan diegenen, van wie bekend is dat zij
over de uitgave van 1977 beschikken.
Een eerste aanvulling verscheen in september 1981, eveneens

aanvulling
1981

via de Staatsuitgeverij, en had betrekking op de markering
van (brom)fietspaden binnen - en buiten de bebouwde kom.
Andere aanvullingen c.q. wijzigingen, die binnen de commissie
reeds in een vergevorderd stadium van voorbereiding zijn,
hebben betrekking op:
- maatvoering van de afwateringssieuven in markeringen;
- de markering van 2 x 4 strooks autosnelwegen;
- aanpassing voor de markering van linksaf-vakken;
- de toepassing van verdrijfpijlen;
- de markering voor vrije banen voor het openbaar vervoer.
Niet binnen het kader van de werkzaamheden van de commissie,
maar wel voor haar van belang zijn de volgende onderzoeken:
- Zichtbaarheid markeringen op natte wegdekken.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een werkgroep, opgericht
in 1977 op initiatief van de Stichtingen Studie
Centrum Wegenbouw (SEW) en Studiecentrum Verkeerstechniek
(SVT).
In 1978 verscheen een literatuurstudie. Volgens de planning
zal een rapport, gebaseerd op de uitgebreide metingen in
proefvakken,in 1982 verschijnen.
- Stabiliteitsproblemen, die motorrijders ondervinden bij het
rijden over wegdekreflectoren.
Dit onderzoek wordt verricht door de Technische Hogeschool,
Delft, in samenwerking met IZF/TND, de SWDV en de Rijks
waterstaat.
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Het onderzoek heeft ten doel de consequenties na te gaan
van een mogelijke permanente toepassing van wegdekreflectoren met name in relatie tot de stabiliteit voor motorrijders.
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VI WERKGROEP VOOR HET OPSTELLEN VAN RICHTLIJNEN VOOR
MAATREGELEN HIJ WERKEN IN UITVOERING OP AUTOSNELWEGEN
In 1970 verschenen de door de minister van Verkeer en Waterstaat goedgekeurde richtlijnen voor maatregelen bij werken

uitgave
richtlijnen
1970

in uitvoering -deel i- op autosnelwegen en dubbelbaans autowegen.
Hierop verschenen sindsdien twee aanvullingen (in 1972 over

acinvul lingen

de "Bebakening van ongevalspiaatsen" en in 1976 over "Mobiele
bebakening bij zich langzaam verplaatsende werkzaamheden").
Na een minder werkzame periode is de werkgroep weer actief
geworden, mede gezien het toenemende aantal problemen bij
het uitvoeren van werken op zwaarbelaste autosnelwegen en
de noodzakelijke invulling van de nog ontbrekende onderdelen in de richtlijnen van 1970.
De personele bezetting van de werkgroep veranderde sindsdien

samenstelling
werkgroep

enigszins; bijlage 9 vermeldt de samenstelling per 1 januari
1982.
In de afgelopen periode werd bijzondere aandacht gegeven aan
die factoren, welke een bijdrage Kunnen leveren aan een vermindering van de problematiek op de zwaarbelaste autosnelwegen zoals:
- intensiteitscriteria;
- gebruik van de vluchtstrook;
- vereenvoudiging van de bebakening;
- alternatief gebruik van de mobiele bebakening;
- filewaarschuwingen;
- informatie aan weggebruikers over de aard van de
werkzaamheden op de weg;
- innovatie.
Daarnaast werd studie verricht naar de volgende onderwerpen:
- maatregelen bij sneeuwruimen en strooien;
- wijziging dwarsprofielen;
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- wijziging kleur geel in oranje;
- uitzettabellen voor rijstrookverleggingen;
- bebakening enquteposten;
- borden en bebakeningsmaterialen;
- bebakening werk in uitvoering op autosnelwegen met
signalering.
Het ligt in het voornemen van de werkgroep, nadat goedkeuring
is verkregen op de voor te stellen aanvullingen en wijzigingen,
de in 1970 verschenen richtlijnen te doen uitgeven in een
geheel herziene versie.
Een aantal zaken, waarover de werkgroep reeds overeenstemming
bereikte met vertegenwoordigers van de hoofddirectie van
de Waterstaat, werden inmiddels voorlopig geregeld door
middel van aanschrijvingen of worden in de praktijk reeds
uitgedragen bij de adviezen, verstrekt door de Veiligheids
inspecteurs en het Bureau Beheer en Onderhoud van de Dienst
Verkeerskunde.
Enerzijds gaat het hier om zaken, die reeds in de bestaande
richtlijnen vermeld waren, maar waarover in de afgelopen
jaren nieuwe inzichten ontstonden zoals:
- wijziging van de kleur geel in oranje;
- toepassing van rubber geleidepalen;
en anderzijds om een aantal nieuwe ontwikkelingen zoals onder
meer:
- wisselend gebruik van de vluchtstrook bij kortdurende
werkzaamheden;
- gebruik van de actiewagen van de mobiele bebakening voor
het opzetten van de afzetting;
- vervanging van de panelen voor scheiding verkeerssoorten
door het aanbrengen van een bord "breedtebeperking' boven de
betrokken rijstrook of op de bermborden met rijstrookpijlen.
Een goede terugkoppeling van deze nieuwe inzichten en ontwikkelingen vanuit de werkgroep naar de praktijk toe wordt vergemakkelijkt door het feit, dat zowel de Dienst Verkeerskunde
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als de Veiligheidsinspecteurs en dienstkringen in de werkgroep vertegenwoordigd zijn.
Deze werkwijze biedt tevens het voordeel dat met het aldus
toegepaste eerst gedurende enige tijd praktijkervaring Kan
worden opgedaan alvorens een en ander officieel wordt vastgesteld door middel van wijzigingen en aanvullingen.
Een andere activiteit, waarbij de werkgroep in 1980 nauw betrokken was, bestond uit de medewerking aan het tot stand

diaband serie
Werk in
Uitvoering

Komen van een bijna 40 minuten durende instructieve diaband
serie "Werk in Uitvoering".
Deze diaband serie, vooral betrekking hebbend op autosnelwegen, werd uitgebracht door de Dienst Verkeerskunde van de
Rijkswaterstaat in samenwerking met de Veiligheidsinspecteurs
en enkele Regionale Directies van de Rijkswaterstaat. De diaband is overgezet op 16 mm film met magnetisch geluid en Kan
worden geleend bij het Bureau Richtlijnen van de Dienst Verkee rskun de.
Zowel op de ANWB Verkeerstechnische Leergang 1980 als op de
Congresdag van het Nederlandse Wegencongres van december
1980 werd een gedeelte van deze diaband serie vertoond.
Voor het opstellen van richtlijnen voor maatregelen bij
werken in uitvoering -deel II- op niet-autosnelwegen wordt
verwezen naar het volgende hoofdstuk VII.
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VII WERKGROEP VOOR HET OPSTELLEN VAN RICHTLIJNEN VOOR
MAATREGELEN BIJ WERKEN IN UITVOERING OP NIET-AUTOSNELWEGEN
Oeze werkgroep heeft in nauwe relatie tot de onder VI genoemde werkgroep tot taak het opstellen van richtlijnen voor
Maatregelen bij Werken in Uitvoering -deel II- op Niet-Autosnelwegen.
Hieronder zijn dan in hoofdzaak te verstaan de enkelbaanswegen buiten de bebouwde kom gezien het aldaar veelvuldig
voorkomen van dit type.
Met het oog op de aard van het onderwerp heeft deze werk
groep een zo breed mogelijke samenstelling.
Bijlage 10 vermeldt deze samenstelling per 1 januari 1982.
In de afgelopen periode kwam een concept gereed, dat vervolgens ter verkrijging van commentaar rondgezonden werd
naar alle belanghebbenden.
0e ontvangen reacties werden door de werkgroep nader bezien.
Oeze reacties hadden vooral betrekking op het vaststellen
van het stramien van de diverse bebakeningen en combinaties
daarvan, in relatie tot de verschillende wegcategorien nietautosnelwegen buiten de bebouwde kom alsmede op de vermindering van de bebakening.
In overeenstemming daarmee heeft de werkgroep wijzigingen in
het concept aangebracht. Volgens de planning zal het concept
nu begin 1982 gereed zijn. Nadat op het concept de officiële
goedkeuring is verkregen Kunnen de richtlijnen dan eind 1982
verschijnen.
Hiermede is de taak van de werkgroep dan nog niet beëindigd.
Er zal speciale aandacht gegeven moeten worden aan de werk-inuitvoering situaties op het type dubbelbaans autowegen buiten
de bebouwde kom, terwijl daarnaast een aantal leden van de
werkgroep inmiddels is voortgegaan met het opstellen van een
concept voor maatregelen bij werken in uitvoering -deel IIIop wegen binnen de bebouwde kom.
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Bij lage 1

Samenstelline Commissie RDNA oQ 1 januari 1982
Voorzitter

: Ir E.M.E.d'Arnaud

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Vice-voorzitter

: Ir C.Roels

Prov. Waterstaat
Groningen

Secretaris

Hr J.P.Bernds

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Bureau Richtlijnen

Secretariaat

Hr L.C.Verhoeven

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Bureau Richtlijnen

Ir P.M.W.Elsenaar

Hoofddirectie

Ir R.Hoogvorst

Hoofddirectie

Ir G.A.Brevoord

Dienst Verkeerskunde

Ir H.Luymes

Directie Gelderland

Ir C.B.X.Schuit

Directie Verkeersveiligheid, 's-Gravenhage

Leden
namens:
Rij kswaterstaat

Directie Verkeersve i lig hei d
Provinciale Waterstaat

Ir

F. Hoekstra

Prov. Waterstaat
Friesland

Provinciale Verkeersingenieurs

Ir

R. Hoekstra

Prov. Waterstaat
Utrecht

Landinrichtingsdienst

Ir

G.P. Verbost

Landinrichtingsdienst
Utrecht

NIDIG

Ir

W.F.van Eyndhoven Gemeentewerken Rheden

als adviseur

Ir

S.T.M.C.Janssen

SWDV
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Commissie
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R.O.N.A.

Secretariaat
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Commissie RONA - december 1979

aanwezig of van toepassing
niet aanwezig en niet van toepassing
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Bijlage 4

Samenstelling op 1 lanuari 1982 van de sta-Fgroe
Vel ligheidscritoria voor Verkeersvoorzieningen (VvV)
Voorzitter

:

Ir

T.v.d.Hout

Provincie Gelderland
Dienst Wegen, Verkeer
en Grondzaken

Secretaris

:

Hr

L.C.Verhoeven

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Bureau Richtlijnen

Leden

:

Ing L.M.Abrahamse

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ir

/\.Wilmink

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ir

3.A.M.v.d.Kooy

Rijkswaterstaat
Directie Noord-Brabant

Ir

W.v.d.Herberg

Rijkswaterstaat
Directie Dverijssel

Ir

P.J.M.Beemsterboer

Directie Verkeersveiligheid, 's-Gravenhage

Ir

C.Woldring

Prov. Waterstaat
Groningen

Ir

Lh.B.Landré

Prov. Waterstaat
Zeeland

Ing D.Regterschot

Landinrichtingsdienst
Utrecht

Hr

S.Schepel

Gemeente Rotterdam
Verkeersdienst

Ir

S.T.M.C.Janssen

SWDV

Ir

F.G.M.Wegman

SWDV

Corresponderend lid: Ir G.R.Brevoord

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
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Bijlage 5

Samenstelling Commissie U4BK op 1 januari 1982
Voorzitter

: Ir B. Beukers

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretaris

: Hr J.P.Bernds

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Bureau Richtlijnen

Leden
namens
Rij kswaterstaat

Hr J.J.L.van Koeve- Hoofddirectie
ringe
Ir G.A.Brevoord

Dienst Verkeerskunde

Ing W.F.Seiler

Dienst Verkeerskunde

Provinciale
Waterstaats diensten

Ir 3.W.v.d.Kieft

Prov.Waterstaat
Noord-Holland

VNG

Ir J.P.van Berkum

Dienst voor Ruimtelijke
Ordening,
Gemeente Amsterdam

Ir M.Slop

R.O.V.U. - Dienst voor
Ruimtelijke Ordening,
Gemeente Utrecht

Ir

J.H.te Paske

Gemeentewe rken
Gemeente Apeldoorn

OP VO

Hr J.Dwarswaard

OPVO, 's-Gravenhage

ANWB

Ing C.Versteeg

ANWB,afd. Bewegwijzering
Voorschoten

Ing 3.v.d.Spek

ANWB,Afd. Bewegwijzering
Voorschoten
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Hij lage 6

Samenstelling Werkgroep 3 - Systeem van Informatie Do

1 lanuari 1982
: Ir

Secretaris

: Ing W.E.Seiler

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretariaat

: Ing M.i.M.v.d.Drift

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Leden

G.A.Brevoord

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Voorzitter

Ir

i.W.v.d. Kieft

Prov.Waterstaat
Noord-Holland

Hr

P.van Heiningen

Dienst voor Ruimtelijke
Drdening,
Gemeente Amsterdam

Ing P.Ytsma

Dienst Dpenb.Werken en
Huisvesting van de
gemeente Ensched

Hr

J.Keylewer

Dienst Openbare Werken
van de gemeente Delft

Hr

J.Dwarswaard

LPVL. 's-Gravenhage

Ing C.Versteeg

ANWB,afd.Bewegwijzering
Voors choten

Ing J.v.d.Spek

ANWB,afd.Bewegwijzering
Voorschoten

Hr L.A.v.d.Mey

ANWB,afd.Bewegwijzering
Voo rs choten
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Bijlage 7

Samenstelline Werkcroeoen 4 en 5

oD

1 januari 1982

4 Eisen bewegwijzeringsobject
5 Keuze en plaats bewegwijzeringsobjecten
Voorzitter

Ing A.J.Bruyn

Frov. Waterstaat
Zuid-Holland

Secretaris

Hr 5.A.v.d.Mey

ANWB, afd. Bewegwij ze ring
Voors choten

Leden

Ing W.F.Seiler

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ing M.i.M.v.d.Drift

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Ir P.A.A.M.Domen

R.D.V.U-Dienst voor
Ruimtelijke Drdening,
Gemeente Utrecht

Ir H.'t Hoen

Dienst Dpenb.Werken
Gemeente Amsterdam

Hr R.J.J.Verlint

Gemeentewerken
Gemeente 's-Gravenhage

Ing i.v.d.Spek

ANWB,afd. Bewegwijzering
Voorschoten

Werkgroep 6 -Straatnaamborden en huisnummers
H9t door deze werkgroep opgestelde rapport werd de Commissie
U4BK aangeboden.
Mede gelet op het -Feit dat deze materie zeer ingewikkeld is,
heeft de Commissie U4BK advies gevraagd aan de ICUB.
(Intergemeentelijke Commissie Uniforme Bewegwijzering)
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Bijlage 8

Samenstelling Commissie Bebakening en Markering van Wegen
op 1 januari 1982
Voorzitter
Secretaris

Ir G.A.Brevoord
: Ing A.Fransen

Rijkswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Rijkswaterstaat
Directie Drenthe

Leden
namens
Ministerie van Verkeer
en Waterstaat
Mr F.Salomon

Ministerie Verkeer en
Waterstaat, Centrale
Afdeling Wegenverkeerswetgeving

Ing J.M.Boone

Hoofddirectie

Ing H.G.A.de Ru

Directie Noord-Brabant
Dkr. 's-Hertogenbosch

Mr i.E.Morgenstern

DVV, 's-Gravenhage

Ing LJ.Boeren

DVV, Provinciehuis
Assen

Ing P.R.v.d.Dordt

Prov. Waterstaat
Zuid-Holland

Ir R.3.Krabbendam

Prov. Waterstaat
Dve rij ssel

Ir H.Dirksen

R. D. V. U. -Dienst
Openbare Werken,
Gemeente Utrecht

Ing B.3.Akkerman

Dienst Openbare
Werken,
Gemeente Hilversum

CP VC

Hr J.A.Maaten

Verkeersachool van de
Gemeentepolitie,
Noordwij kerhout

ANWB

Ing B.Koens

ANWB, 's-Gravenhage

Rijkswaterstaat

Directie
Verkeersveiligheid

Provinciale
Waterstaat

VNG
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Bijlage 9

Samenstelling Werkgroep Richtlijnen voor Maatregelen bij
Werken in Uitvoering oc Autosnelwegen o 1 januari 1982
Alle leden behoren tot de Rijkswaterstaat
Voorzitter

: Ing W.H.Moulijn

Dienst Verkeerskunde

Secretaris

: Ing S.C.Koole

Dienst Verkeerskunde

Leden

: Ing D. van Nie

Hoofddirectie

Ing A.J.J.Deuss

Hoofddirectie

Ing H..C.Heuvelink

Dienstkring Haarlem

Ing W.K.G.L.v.Meggelen Dienstkring Dordrecht
Ing G.v.d.Veen
ad hoc

Ir

H.Remeijn

Dienstkring
's-Gravenhage-Noord
Dienst Verkeerskunde
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Bij lage iO

Samenstelling Werkgroep Richtlijnen voor Maatregelen
bij Werken in Uitvoering op Niet-Autosnelwegen
op 1 januari 1982
Voorzitter

: Ir G.A.Brevoord

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde

Secretaris

: Hr L.C.Verhoeven

Rij kswaterstaat
Dienst Verkeerskunde
Bureau Richtlijnen

Secretariaat

Ing W.J.Anemaat

Rij kswaterstaat
Directie Zuid-Holland

Leden

Ing L.J.A.Doensen

Rij kswaterstaat
Hoofddi rectie

Ing R.G.Kuip8rs

Rij kswaterstaat
Directie Utrecht

Ing Th.Weening

Frov. Waterstaat
Dverij ssel

Ir R.i.Krabbendam

Prov. Waterstaat
Overijssel

Ing J.G.Lremer

Gemeente Groningen
Bureau Verkeerszaken

Hr R.v.d.Veen

Gemeente Zwolle
Openbare Werken

Ing M.H.Eliasberg

Gemeentewerken
Vlaardingen

Ing B.Koens

ANWB, 's-Gravenhage

Hr P.Scheper

Verkeersschool Rijkspolitie Bilthoven

Hr H.J.Riekert

Gemeentepolitie
Leiden
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