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Een duidelijke signalisatie die je om de werken heen leidt of je naar je bestemming begeleidt is onmisbaar. Uiteraard 
voor de weggebruikers, die we zoveel mogelijk frustraties willen besparen, maar zeker ook voor ondernemers. Want 
voor hen is een goede bereikbaarheid de sleutel tot succesvol ondernemen.  
 
In de praktijk vraagt het heel wat inspanningen om een duidelijk systeem op te zetten en dit ook te onderhouden en 
telkens aan te passen aan de evolutie van de werf: verkeersborden die de werken aankondigen, handgeschilderde 
bordjes die naar plaatselijke ondernemers verwijzen, pijlen die je de omleiding naar de volgende gemeente tonen, 
zijdelingse signalisatie die de versmalde rijstroken aangeeft, hekkens die een straat afsluiten… Al deze gebods-, 
verbodsborden en pijlen vallen onder de term signalisatie. Een hele hoop dus. 
 
Je kan in principe drie soorten signalisatie onderscheiden: werfsignalisatie, omleidingssignalisatie en 
bestemmingssignalisatie. 
 

 

 
De meest gekende en wettelijk best geregelde signalisatie is de werfsignalisatie.   

Het doel van deze werfsignalisatie is drieledig: 

 

1. Weggebruikers waarschuwen voor een gevaarlijke situatie, zodat ze hun rijstijl en gedrag 
kunnen aanpassen. 

2. Het verkeer zo vlot mogelijk laten verlopen naarmate de wegenwerken vorderen. 
3. Wegenwerkers een veilige werkomgeving bieden. 

 
Wegenwerken zorgen voor een tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie. Versmalde rijstroken of rijstroken die onttrokken 
worden aan het verkeer, straten die afgesloten worden, fiets- en of voetpaden die tijdelijk niet beschikbaar zijn…  
Door de wegbeheerders voor te schrijven hoe en wanneer ze wegenwerken moeten signaliseren, wil de wetgever ook 
in deze gewijzigde verkeerssituaties de verkeersveiligheid waarborgen.  
De wettelijke eisen zijn afhankelijk van de aard van de weg en van de aard van de werken. De verantwoordelijke voor 
een duidelijke en volledige werfsignalisatie is de (hoofd)aannemer die de werken uitvoert. Die staat bovendien ook in 
voor de correcte plaatsing.  
 
Vooraleer een werf gestart kan worden en de nodige signalisatie geplaatst, is een signalisatievergunning nodig. Deze 
moet worden aangevraagd bij de gemeente of stad. 
 
 
 
 
 
 
 
De werfsignalisatie duidt met het bord C3 aan dat de weg een verboden zone is voor alle 
verkeer. Wie op dat moment toch doorrijdt, doet dat op eigen verantwoordelijkheid 
en is bovendien  in overtreding. Eventueel kan het bord aangevuld worden met 
een onderbord “uitgezonderd plaatselijk verkeer”, wat dan de toegang verleent voor 
plaatselijk verkeer, bewoners en klanten.  
 

Bord C3 

Bord C3 
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Als wegenwerken zo’n grote impact hebben dat het verkeer geen gebruik meer kan maken van de rijweg, bijvoorbeeld 
bij rioleringswerken, dan moet het verkeer omgeleid worden. Deze omleiding moet ook bewegwijzerd worden, zodat 
weggebruikers hun bestemming kunnen bereiken zonder zich vast te rijden of te moeten zoeken naar de meest 
geschikte route. 1 
 
Hoewel er een aantal voorschriften zijn voor het opzetten van een omleiding, vooral dan rond technische elementen 
van de signalisatie, blijft het maatwerk. In het bestek kan bovendien opgelegd worden welke omleiding de aannemer 
moet organiseren.  
 

Goed om te weten: 
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal steeds omleidingen zoeken via eigen wegen (lees: gewestwegen of 

snelwegen). Dit om te vermijden dat kernen of kleinere wegen belast worden door verkeer dat daar niet thuishoort. 
 
Een goede omleidingsroute is niet te lang, maar laat vooral ook de mogelijkheden open om een zo volledig mogelijke 
bereikbaarheid te garanderen, en daarvoor is een goede signalisatie onmisbaar.  
Goede omleidingssignalisatie is… 
 

✓ compleet 
✓ duidelijk 
✓ ondubbelzinnigµ 

 
Tip: 

De beste manier om te weten of een omleiding correct is, is deze uittesten. Probeer vanuit elke mogelijke richting 
te rijden naar elke andere mogelijke inrichting, met de bril van een buitenstaander. 

 

 
De signalisatie die aangeeft hoe weggebruikers ondernemers of andere bestemmingen kunnen bereiken is de derde 
vorm van signalisatie tijdens wegenwerken. Er is geen duidelijk kader voor deze signalisatie, maar het Agentschap 
Wegen en Verkeer stelde wel een interessant dienstorder op als basisrichtsnoer om de bereikbaarheid via een aantal 
duidelijke borden aan te geven.  
 
Het dienstorder Werfsignalisatie. Signalisatie naar handelaars en diensten bij wegenwerken is hier terug te vinden:  
MOW-AWV-2020-9.pdf (wegenenverkeer.be) 
 

Tip:  
Eigen bordjes van bedrijven en organisaties: vraag steeds toelating aan de lokale overheid of aan het Agentschap 

Wegen en Verkeer (gewestwegen). 
 

 
1 Het Ministerieel Besluit van 1999 stelt dat de volledige reisweg van de omleiding voorzien moet worden van signalisatie 

https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/MOW-AWV-2020-9.pdf
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Wegenwerken zorgen er vaak voor dat ondernemingen geheel of gedeeltelijk 
worden afgesloten van het wegennet. De toegang tot de onderneming wordt 
daardoor fel bemoeilijkt. De hinder is bovendien niet beperkt tot de bedrijven 
die zich in de werfzone bevinden, maar spreidt zich verder uit. We spreken 
daarom van een hinderzone, die over het algemeen breder is dan de werfzone. 
 
Het is dus essentieel dat er voor de start van de werken nagedacht wordt over 
de bereikbaarheid van de ondernemers tijdens de werken. Zeker bij langdurige 
werken kan dit het verschil maken tussen het wel of niet overleven van sommige 
handelszaken.  

 

 
De bestemmingssignalisatie is echter maar een klein deel van de totale aanpak naar ondernemers. Ook een goede 
communicatie die de ondernemers, hun klanten en leveranciers optimaal informeert is broodnodig. Deze 
communicatie vormt het verlengde van een uitgewerkte bestemmingssignalisatie. Ze moet klanten en leveranciers 
duidelijk maken hoe ze ter plaatse geraken, bijvoorbeeld via omleidingsplannen, en vooral het gevoel geven dat de 
onderneming wel degelijk bereikbaar is. Die communicatie moet vooral positief zijn. Zeg dus niet: “we zijn moeilijk 
bereikbaar”, maar wel: “we zijn bereikbaar via de omleiding.” 
 
In de praktijk zien we vaak een te beperkt (of zelfs geen) communicatiesysteem. Het gevolg is dan dat heel wat verkeer 
zich op plaatsen begeeft waar het eigenlijk niet zou moeten zijn: auto’s die zich vastrijden in de werf, vrachtwagens 
die in straten uitkomen waar ze écht niet thuishoren… Samen werken aan een goed systeem is dus écht belangrijk. 

 

 
Het meest gekende bord binnen de bereikbaarheidscommunicatie is ‘handelaars bereikbaar’. Dit is een even simpele 
als holle term. Klanten weten dat de handelaars bereikbaar zijn, maar de vraag is op welke manier? Te voet zal het 
doorgaans wel lukken, maar met de wagen is een ander paar mouwen. Door de werfzone rijden, zeker tijdens de 
werkuren, is af te raden. UNIZO verkiest een uitgebreider systeem, dat duidelijker aangeeft wat mogelijk is.  
 

 

 
Een gebrek aan goede bestemmingssignalisatie is vaak de aanleiding voor ondernemers om zelf aan de slag te gaan. 
Ze laten eigen bordjes maken, hangen die op en zien ze soms ook binnen de kortste keren weer verdwijnen. De 
meerwaarde van zo’n bordjes is vaak twijfelachtig, zeker wanneer meerdere ondernemers hetzelfde idee hebben. 
Want zo’n bos van bordjes is totaal onoverzichtelijk. Bestuurders zijn dan ook meer bezig met zoeken naar het juiste 
bordjes dan met rijden. Bovendien krijgen we te maken met sluipverkeer op straten die hier misschien niet voor 
geschikt zijn.  
 

Je mag geen eigen bordjes/pijlen… ophangen zonder toestemming. 
Daarenboven mogen deze niet gehangen worden aan de officiële signalisatie of wegafsluitingen. Dit om 

verwarring te vermijden. 
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Een bestemmingssignalisatieplan moet in de eerste plaats duidelijk zijn. Maak het niet te ingewikkeld, maar maak in 
één oogopslag duidelijk tot waar weggebruikers kunnen geraken.  

 

 
 
Bij voorkeur werken we dan ook met een systeem van oranje borden, zoals beschreven in het dienstorder. Oranje 
borden zijn een constante bij wegenwerken, daarom trekken ze ook meer de aandacht dan andere kleuren. De 
weggebruiker weet namelijk dat deze borden van belang zijn in deze situatie.  
 
We willen de informatie beperkt, maar toch duidelijk weergeven. En we streven naar een maximale geleiding van het 
verkeer, bijvoorbeeld naar de best bereikbare parking.  
 

 

 
Het opmaken van een bestemmingssignalisatieplan kadert in een ruimer informatie- en communicatieverhaal. Een 
communicatieplan geeft antwoorden op volgende vragen:  

• Welke doelgroepen moeten welke informatie krijgen, op welk moment en via welke kanalen? Consumenten, 
leveranciers, toevallige passanten, doorgaand verkeer… 

• Wordt er een website gemaakt die informeert over de werken? 

• Wordt er gedacht aan (digitale) nieuwsbrieven….?  

• … 
 

Tip: 
Vergeet ook niet zelf als ondernemer te communiceren naar je klanten en leveranciers. 
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Bestemmingssignalisatie komt planmatig en in overleg tot stand. Voor elke deelfase in de uitvoering van de werken 
moeten volgende opeenvolgende stappen doorlopen worden. Elke fase van de werken kan immers een andere 
verkeerscirculatie en een andere impact op de ondernemers hebben. 
   

 
 

 
Ondernemers houden bijna per definitie de wegenwerken zeer nauw in het oog en zijn terecht zeer bezorgd omtrent 
de bereikbaarheid van hun zaak. Betrek ze bij de volgende stappen van het proces, zodat al vanaf het begin duidelijk 
is welke bedrijven welke noden hebben. Bovendien kijken ondernemers met een andere bril naar de omgeving. Hun 
visie kan in combinatie met de bril van het beleid een optimaal gedragen plan als resultaat hebben. 
Je krijgt een veel breder draagvlak als ondernemers het gevoel hebben dat ze concreet betrokken zijn geweest en 
dat het beleid wel degelijk rekening houdt met hun specifieke situatie. 
 

 
✓ Bepaal (per fase) welke individuele ondernemers of zones/centra een gerichte signalisatie moeten krijgen. Voor 

welke ondernemingen of zones is een specifieke signalisatie nodig? Wie is echt moeilijk bereikbaar? Vergeet 
bestemmingen buiten de werfzone niet. Ook zij kunnen moeilijker bereikbaar zijn. 
 

✓ Worden ondernemers best individueel bewegwijzerd of kiezen we voor een groepsgerichte signalisatie?  
 

o Ondernemingen in een winkelstraat of op een kmo-zone kunnen met een gezamenlijke signalisatie 
aangegeven worden, bijvoorbeeld door het gebruiken van de naam van de winkelstraat of kmo-zone 
in de signalisatie.  

o Ondernemingen die verspreid liggen krijgen een individuele signalisatie.  
 
✓ Bepaal eventueel andere bestemmingen die opgenomen moeten worden in het bestemmingssignalisatieplan. 

Sportcentrum, zwembad, containerpark…?  
 

1. Overleg met 
de 

ondernemers

2. Keuze 
bestemmingen

3. Toets: hoe 
verplaatst men 

zich ?
4. Logicatoets

5. Bestek
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✓ Let op voor té veel informatie. Overdaad ondermijnt de kracht en duidelijkheid van de communicatie. Een 
doordachte beperking levert betere kwaliteit op. Andere communicatiemiddelen (bv. goed uitgebouwde website 
met downloadbare bereikbaarheidsfiches) versterken de bestemmingssignalisatie. En kunnen ze soms 
vervangen.  

 
✓ Ook de kwaliteit van de ruimte en de overzichtelijkheid/leesbaarheid van de wegenwerken kunnen in deze een 

rol spelen. Hoe groter de leesbaarheid voor de omgeving, hoe minder wegwijzers er nodig zijn. Zo kan in 
sommige gevallen een bord aan het begin en het einde van de werken met de boodschap “handelaars 
bereikbaar” volstaan.   

 
Tips: 

✓ Benaming bestemmingen: kies voor een duidelijke, herkenbare en gekende naam voor de signalisatie naar 
ondernemingen, KMO-zones, winkelgebieden 

✓ Bepaling van de routes: spreek eventueel van een handelsroute of KMO-zone-route 
✓ Let op de schakelpunten. Dit zijn de punten op de route waar de weggebruiker een keuze moet maken. 
✓ Plaatsing van de borden: hou er rekening mee dat het verkeer uit verschillende richtingen komt. 

 

 
Een bewegwijzeringssysteem in het algemeen en een bestemmingssignalisatie in het bijzonder moet rekening houden 
met de verschillende gebruikers van de openbare weg.  De praktijk leert ons dat de signalisatie doorgaans specifiek 
gericht is op auto’s. De regel is: als er geen vervoermiddel wordt vermeld is de signalisatie geldig voor alle 
weggebruikers. Enkel als er een specifiek systeem is voor andere weggebruikers (bv. fietsdoorsteek, weg niet 
toegankelijk voor auto’s) moet dit expliciet aangeduid worden. Als een bepaalde signalisatie enkel geldig is voor 
fietsers en/of voetgangers dient dit nadrukkelijk vermeld te worden. (bv. “handelaars te voet bereikbaar”, “centrum 
via park & walk”). Het algemene bord “handelaars bereikbaar” zondigt tegen deze regel als er geen bereikbaarheid 
per auto mogelijk is.  
 

 
De beste signalisatieplannen zijn eenvoudig en logisch opgebouwd. De consequente toepassing van heldere principes 
leidt tot een goed plan en een duidelijke bewegwijzering. Dat de signalisatie best éénvormig is hoeft geen verder 
betoog. Een vlottere herkenbaarheid, een hogere kwaliteit van openbare ruimte en een betere bereikbaarheid zijn 
het gevolg. 
 

 
Het opmaken van een bestemmingssignalisatieplan en het voorzien van de eigenlijke signalisatie vergt energie en kost 
geld. Dit is zeker het geval bij omvangrijke werken met een grote impact op de omgeving en met een sterke 
concentratie van ondernemingen en handelszaken. Het opstellen van het plan en het uitvoeren ervan mag niet aan 
het toeval overgelaten worden. Voorzie daarom een post in het bestek, zodat de aannemer deze opdracht moet 
uitvoeren zoals beschreven. Als alles uitgebreid in het bestek is omschreven, heeft het beleid een drukkingsmiddel, 
mocht de aannemer in gebreke blijven. 
 
Daarnaast mag ook van de gemeente verwacht worden dat ze een inspanning doet om de bewegwijzering in en om 
haar grondgebied zo kwaliteitsvol mogelijk te maken. Tenslotte kunnen ook de ondernemers bijdragen tot een 
systeem dat de bereikbaarheid van de zaak verhoogt. 
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Bestemmingssignalisatie in Waregem 

 
In Bentille en Zomergem ontwikkelden de handelaars in samenwerking met de gemeente een flexibel, eenvormig en 
logisch routesysteem dat vlot kon aangepast worden aan de voortgang van de werken. Vanaf de belangrijkste 
invalswegen werden alle handelszaken vermeld en individueel bewegwijzerd. Een kleurencode gaf aan of de 
onderneming zich voor, in of achter de werfzone bevond. De ondernemers zorgden ervoor dat de pijlen en de routes 
actueel werden gehouden. De respectievelijke gemeentebesturen droegen bij in de kosten van het systeem.  
 
Mol koos voor bewegwijzering naar het centrum als zone, met de eenvoudige en duidelijke boodschap “centrum: park 
& walk”. Voor de klant een duidelijke boodschap over route naar de handelszaken en parkeerplaatsen. 
 
In Torhout groepeerden enkele bedrijven zich en ontwikkelden een gezamenlijke signalisatie. De straat waar de 
bedrijven gevestigd zijn is dan wel afgesloten, ze behoort niet tot de eigenlijke werfzone. Het bord dat aan het begin 
van de afsluiting werd gehangen met de boodschap “bedrijf X, Y en Z bereikbaar” is dan ook duidelijk en op zijn plaats. 

 
MOW-AWV-2020-9.pdf (wegenenverkeer.be) 

https://wegenenverkeer.be/sites/default/files/uploads/documenten/MOW-AWV-2020-9.pdf

