Modder op de weg

Hoe houdt u de weg schoon en veilig?
Modder op de weg

Samen verantwoordelijk

Prijs van nalatigheid

In de oogsttijd en de natte
herfstmaanden zorgt klei die van
landbouw- en loonwerkvoertuigen
afkomt voor verraderlijk gladde
wegen. Dit kan leiden tot verkeersongevallen, soms met ernstige
aﬂoop. De Groninger gemeenten
en de provincie Groningen hebben
afspraken gemaakt, om onveilige
situaties door modder op de weg
te voorkomen. Die afspraken
liggen vast in een modderprotocol. In deze folder leest u
wat dit betekent.

Het is de taak van de wegbeheerder erop toe te zien dat
de wegen schoon blijven. Strikt
gezien mag de weg niet worden
vervuild. Maar in de praktijk is
vervuiling van de weg natuurlijk
niet altijd te voorkomen. Wel
kan iemand die de weg vervuilt, de wegbeheerder hierover
informeren, de andere weggebruikers waarschuwen en
ervoor zorgen dat de weg snel
weer wordt schoongemaakt.

Als de vervuiler van de weg de
richtlijnen rond modder op de
weg niet nakomt, kan hij aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele gevolgen. Die kunnen
zeer ernstig zijn als er een ongeluk gebeurt. En constateert de
wegbeheerder dat de weg niet of
onvoldoende is schoongemaakt,
dan worden de kosten voor het
schoonmaken van de weg in rekening gebracht bij de veroorzaker
van de vervuiling.

Door modder op de weg kunnen gevaarlijke
situaties ontstaan. Soms met ongelukken
tot gevolg. De vervuiler kan aansprakelijk
worden gesteld.
Verkeerswijzer Groningen is een initiatief van de gezamenlijke overheden in de provincie Groningen. Onder deze naam
organiseren zij verkeersveiligheidscampagnes en educatie-activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder terug
te dringen. www.verkeerswijzergroningen.nl
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Regels

Plaatsing

Contact

De regels voor het schoon en daarmee veilig houden van de
weg tijdens de oogst en bij andere (grond)werkzaamheden

Hoe moeten modderborden worden geplaatst?

U kunt contact opnemen met:
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Voorkom
ernstige
vervuiling

Buiten
kantooruren

Organisatie

Tel. nummer

Appingedam

140596

Bedum*

(050) 3018911

Westerwolde

(0599) 320220

De Marne*

(0595) 575500

Delfzijl

140596

Eemsmond*

(0595) 437555

Groningen***

(06) 29510811

(06)52774797

Grootegast**

(06) 48136963

(06) 25454213

Haren***

(06) 53415596

Midden
Groningen

(0598) 373737

Leek**

(0594) 551515

Loppersum

(0596) 548200

Marum**

(0594) 641333

Oldambt

(0597) 482000

Pekela

(0597) 617555

Stadskanaal

(0599) 631631

Ten Boer***

(050) 3023238

Veendam

(0598) 652222

Winsum*

(0595) 447777

Zuidhorn**

(0594) 508888

Provincie
Groningen

(050) 3164579

Politie

(0900) 8844

vervuiling
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Plaats
modderborden
• De vervuiler is verplicht weggebruikers te waarschuwen
met borden.
• Vraag naar modderborden bij
de melding aan de wegbeheerder. De wegbeheerder plaatst
ze zelf of u kunt ze lenen.
• Hoe plaatst u de borden:
kijk hier

• Krab of spuit de wielen
van de trekker of
wagen schoon voor
u de weg oprijdt.

100 m

100 m

± 100 meter voor en na de vervuiling
en eventueel voor een bocht, aan de
rechterzijde van de weg

(06) 21900706

(06) 55841151

rijbaan / verharding

minimale afstand tussen bord
en rijbaan/verharding binnen
bebouwde kom: 0,60 meter
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Informeer de wegbeheerder
tenminste 24 uur vooraf

0,60 m

minimale afstand tussen bord
en rijbaan/verharding buiten
bebouwde kom: 1,80 meter

1,80 m

• Meld plaats en tijdstip van uw werkzaamheden.
• Contactgegevens: zie volgende pagina.
• Meld het ook bij droog weer.

maximale afstand tussen bord en
rijbaan/verharding binnen en buiten
bebouwde kom: 3,60 meter

3,60 m

binnen
bebouwde kom
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Klaar?
Meld het de
wegbeheerder

buiten
bebouwde kom

Maak de weg
direct schoon en
verwijder borden
• Niet alleen schoonschuiven,
soms ook spuiten.
• Draag bij het schoonmaken
een veiligheidsvest.
• Zorg ervoor dat u zichtbaar
bent voor andere weggebruikers.
• Weg schoon? Haal ook de borden
meteen weg.

(06) 21683479

(050) 3671000

(06) 12991749

*
Op 1 januari 2019 gaan deze gemeenten verder onder
de naam “‘T Hogeland”. De telefoonnummers blijven
gehandhaafd tot nader bericht.
2,20 m
1,20 m

**
Op 1 januari 2019 gaan deze gemeenten verder onder
de naam “Westerkwartier”. De telefoonnummers blijven

wegdek

gehandhaafd tot nader bericht.

minimale hoogte onderzijde
bord t.o.v. wegdek binnen
bebouwde kom: 2,20 meter

minimale hoogte onderzijde
bord t.o.v. wegdek buiten
bebouwde kom: 1,20 meter

***
Op 1 januari 2019 gaan deze gemeenten samen verder.
De telefoonnummers blijven gehandhaafd tot nader
bericht.

