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Handboek wegafzettingen
WIU 96b

Nadat de publicatiereeks WIU 96b in 2014 is herzien is er ook een nieuw Handboek Wegafzettingen
uitgebracht. Dit handboek is een verkorte versie van de CROW-publicatie 'Maatregelen op (niet-)
autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b’. In dit handboek zijn de standaardafzettingen weergegeven
voor werk in uitvoering naast de rijbaan, op de rijbaan, op kruispunten en rotondes en op fietspaden
en voetpaden.
Er ontbreken diverse gegevens die tijdens het dagelijkse gebruik van belang zijn om als ‘handboek’ te
kunnen functioneren. De figuren 11 en 12 voor de bepaling van de toe te passen snelheidsbeperking
bij wegwerkzaamheden met een stationaire of een rijdende afzetting zijn bijvoorbeeld niet
opgenomen in het handboek. Nu wordt er bij verschillende afzettingsfiguren verwezen naar
paragraaf 5.3, die helaas niet in het handboek is opgenomen.

AANGEPAST HANDBOEK
Wij hebben het Handboek wegafzettingen WIU 96b voor je aangepast, aangevuld en ingebonden.
Na levering van het Handboek door jouzelf of door CROW, verwijderen wij de metalen ringband,
stansen er 4 gaten in en voegen de inhoud in een stevige A5 presentatiemap met 4 metalen ringen.
In deze map wordt onder 12 tabbladen de inhoud van het handboek verdeeld en uitgebreid met een
extra toelichting op de informatie uit de CROW-publicaties.
In dit Handboek worden vervolgens door ons toegevoegd uit de verschillende CROW-publicaties de
volgende gegevens, die in het standaard CROW-handboek ontbreken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Een inhoudsopgave verdeeld over de verschillende tabbladen
Twee zoekbomen voor de bepaling van de tijdelijke snelheidsbeperking
De door ons ontwikkelde VRI-toets
Een codering voor de visuele benoeming van de verschillende wegtypen
Tabellen met de benodigde maatvoeringen in lengte- en dwarsprofiel
Een toelichting bij de maatregelen op voetpaden en fietspaden
Een toelichting bij de maatregelen op erftoegangswegen
Een toelichting bij de maatregelen op gebiedsontsluitingswegen
Een toelichting bij de maatregelen op regionale stroomwegen
Een inleiding op de maatregelfiguren voor in- en uitrijden werkvakken en (bouw)uitritten
Een toelichting op de maatregelfiguren verkeersregelaars
Een toelichting op de toepassing van inleidende en eindeborden, inclusief een overzicht van
alle relevante verkeersborden
13. De belangrijkste keuzes en maatregelen 96b uit de CROW-publicatie ‘Omleidingen en
tijdelijke bewegwijzering’

Op deze wijze krijg je een Handboek met alle beschikbare maatregelfiguren uit de CROW-publicaties
vanaf 2012 die benodigd zijn voor afzettingen en omleidingen, met en zonder VRI of
verkeersregelaar.
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INHOUDSOPGAVE

Tabblad
Hoofdstuk
Handboek wegafzettingen 96b
1
1
2
2
3.0
3
3.4
4
5
5.3
5.4
3
6
6.1
6.2
6.3
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
Bebording bij WIU 96b
10
1

Inhoud

Pagina

Inleiding
Tips voor veilig werken aan de weg
Beleidsuitgangspunten
Werken binnen de invloedsfeer van het verkeer
Basisinformatie
Tabellen Maatgevende ontmoeting
Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden
Bijzondere werk- en wegsituaties
Tijdelijke snelheidsbeperking
VRI-toets
Wegkenmerken
Wegcategorie en verschijningsvorm
Selectieschema’s en keuzebomen
Overzicht maatregelfiguren
Verklaring gebruikte symbolen
Maatregelfiguren voetpaden en fietspaden
Maatregelfiguren erftoegangswegen
Maatregelfiguren gebiedsontsluitingswegen
Maatregelfiguren regionale stroomwegen
In- en uitrijden werkvakken en (bouw)uitritten
Maatregelfiguren verkeersregelaars

Inleiding en inhoudsopgave
Bordenoverzicht
11
2
Inleidende bebording
3
Einde bebording
Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering WIU 96b
12
1
Indeling in omleidingen
2
Aanduidingssystematiek van de omleidingen
3
Afkruisen van borden en bestemmingen
4
Maatregelfiguren omleidingen
5
Voorbeelden omleidingssituaties
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LEREN WERKEN met het Handboek wegafzettingen
Het aangepaste handboek wegafzettingen is speciaal ontwikkeld voor deelnemers aan de cursussen
van Veringmeier Verkeersmanagement. Het is bedoeld voor projectleiders, werkvoorbereiders,
directievoerders, toezichthouders, uitvoerders, omgevingsmanagers en verkeerscoördinatoren die
afzettingen moeten voorbereiden, plaatsen of controleren.
Het aangepaste handboek wegafzettingen wordt gebruikt tijdens de volgende cursussen:
TV1
Handboek wegafzettingen WIU 96b
TV2
Bebording en bebakening bij wegafzettingen
TV3
Verkeersregeling bij(wegen)bouwprojecten
TV4
Verkeersmaatregelen bij kruisend verkeer
TB1
Verkeersafwikkeling bij (wegen)bouwprojecten
TB2
Verkeersgeleiding langs (wegen)bouwprojecten
TB4
Afsluiten en omleiden bij wegafzettingen
TB5
Verkeer geleiden langs wegafzettingen
TP1
Planuitwerking tijdelijke verkeersmaatregelen

KOSTEN
Je kan de omschreven aanpassingen bestellen voor een bedrag van € 146,00 per handboek, exclusief
BTW en exclusief bezorgkosten.
Als je ook het CROW-handboek Wegafzettingen bij ons wilt bestellen dan kost dit € 89,00, exclusief
BTW (dezelfde kosten als die CROW berekent). Totaal komen de kosten hiermee op:
€ 146,00 + € 89,00 = € 235,00 per handboek, exclusief BTW en exclusief bezorgkosten.
Administratie- en verzendkosten (vanuit CROW en onszelf) worden doorberekend voor € 25,00,
exclusief BTW per bestelling.
Levertijd
De levertijd is dan mede afhankelijk van de beschikbaarheid van handboeken bij CROW en de
levering door CROW. De levertijd van onze werkzaamheden is circa twee weken.
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1-daagse Cursus PP4

Beheer en onderhoud
verkeerstekens

Wij maken het toepassen van
verkeersmaatregelen makkelijker

Praktijkgericht en actueel kennis overbrengen over verkeersmaatregelen, dat is waar
Veringmeier Opleidingen voor staat. Jaarlijks vergroten we de kennis, vaardigheden
en competenties van werknemers bij overheden en bedrijven. Of je nu werkt bij een
wegbeheerder, opdrachtgever of opdrachtnemer, onze aanpak is sterk gericht op de
praktijk en biedt een hoge mate van flexibiliteit. Wij bieden je meerdere
startmomenten, verschillende studievarianten en leervormen.

Veringmeier Verkeersmanagement B.V.
Zuidkade 110
2742 JG
Waddinxveen
Tel.
Fax.

(0182) 635 216
(0182) 635 016

E-mail
Website

opleidingen@veringmeier.nl
www.veringmeieropleidingen.nl
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