De weginspecteur
U komt ze vast wel eens tegen, de weginspecteurs van
Rijkswaterstaat in hun gele pick-ups. Ze zijn dagelijks op pad
om ervoor te zorgen dat u vlot en veilig van A naar B kunt.

Wist u dat…
… er ruim 300 weginspecteurs rondrijden in Nederland?
… waarvan 34 weginspecteurs op de motor worden ingezet
op plekken waar incidenten moeilijk bereikbaar zijn?
… 3x per week alle snelwegen worden gecontroleerd op schade?

Wat doet de weginspecteur?
• Beveiligt de plek van een ongeval of
pechgeval, regelt het verkeer en maakt de
rijbaan vrij voor de hulpdiensten.
• Regelt dat de weg wordt opgeruimd en
eventuele schade wordt hersteld.
• Helpt weggebruikers bij blikschade of
pech naar een veilige plek.
• Zorgt ervoor dat via de verkeerscentrale
rode kruizen boven de juiste rijstrook
worden gezet.
• Zorgt ervoor dat een ongeval zo snel
mogelijk wordt afgehandeld.
• Vertrekt als laatste bij een incident en geeft
de weg vrij voor het verkeer.

Wat heeft de weginspecteur
in zijn gele pick-up?

… een weginspecteur jaarlijks gemiddeld 65.000 kilometer rijdt?
Dat is meer dan 300 x van Amsterdam naar Maastricht.

• DRIP: een dynamisch route informatie paneel dat
aanwijzingen geeft door een uitroepteken, een pijl of
een te volgen route.

… een weginspecteur tijdens de spits binnen 15 minuten ter plaatse is?

• 6 kegels om de weg af te zetten en een kar om ze snel
te kunnen plaatsen en op te ruimen.
• Tablet PC, portofoon en telefoon.
• Spitsmuizen; knuffels om
kinderen mee te troosten.
• Blauwe sirene om sneller bij
een ongeval te komen.

6x

• Houdt toezicht bij strooiacties en schouwt
de strooiroutes.
• Haalt, in samenwerking met de
dierenambulance, aangereden
dieren van de weg.

Waar en wanneer kom je
de weginspecteur tegen?
• Op de 3058 km Nederlandse snelwegen.
• 24 uur per dag en 7 dagen per week.
• Op twitter.com/Rijkswaterstaat/lists/weginspecteurs.
Weginspecteurs uit het hele land delen hier dagelijkse
updates over hun werk.
• Op Instagram Geelopdeweg

… dankzij de inzet van weginspecteurs incidenten sneller
worden afgehandeld, het verkeer beter doorstroomt en er
minder vervolgongevallen zijn, waardoor het veiliger op de weg is?
… door het snel vrijmaken van de weg de doorstroming bevordert en
daarmee de uitstoot van uitlaatgassen vermindert?
… u voor meldingen over objecten of incidenten op de weg gratis
het informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002 (dagelijks
bereikbaar van 06.00 tot 22.30 uur) kunt bellen? In geval van nood
belt u 112.
… een deel van onze weginspecteurs Buitengewoon Opsporings
ambtenaar (BOA) is en dat zij boetes mogen uitschrijven voor
het rijden over of ten onrechte parkeren op de vluchtstrook,
het negeren van rode kruisen en hoogteoverschrijding van
vrachtwagens bij tunnels?

Met wie werkt de weginspecteur samen?
• De hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance.
• Aannemers, bergingsbedrijven en dierenambulance.
• 5 regionale verkeerscentrales
(Wolfheze, Velsen, Helmond, Rhoon en Utrecht)
• 1 landelijk verkeerscentrum (VCNL)
• 120 wegverkeersleiders

