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PROGRAMMA 
Veilige weg- en werfsignalisatie 

 
Donderdag 27 januari | VSV, Mechelen 

 

   Erik Caelen, Verkeerskundige- Brulocalis 

09.00 uur Inleiding 

• Opzet van de opleiding 

• Kennismaking 

• Leerdoelstellingen 

09.10 uur De mens als uitgangspunt bij de uitwerking van werfsignalisatie 

Prof. em. Willy Miermans (mobiliteitsexpert) 

• Het gedrag van mensen (in het bijzonder voetgangers en fietsers) begrijpen 

• Kijken naar de ruimte 

• Menselijk gedrag sturen (a.d.h.v. concrete voorbeelden) 

• Omrijfactor en aandacht voor de kwetsbare weggebruiker 

• Maatvoeringen 

• STOP-principe 

10.20 uur Signalisatie bij wegenwerken – focus op de wegcode en plaatsingsvoorwaarden (deel 1) 

Erik Caelen (verkeerskundige, secretaris van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer, Brulocalis) 

• Wie plaatst de verkeerstekens? 

• Wie is verantwoordelijke voor de signalisatie? 

• Signalisatie bij verkeersbelemmeringen, werken op de openbare weg en containers 

• Plaatsingsvoorwaarden 

11.00 uur Pauze 

11.15 uur Signalisatie bij wegenwerken – focus op de wegcode en plaatsingsvoorwaarden (deel 2) 

Erik Caelen (verkeerskundige, secretaris van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer, Brulocalis) 

• Wie plaatst de verkeerstekens? 

• Wie is verantwoordelijke voor de signalisatie? 

• Signalisatie bij verkeersbelemmeringen, werken op de openbare weg en containers 

• Plaatsingsvoorwaarden 

12.00 uur Signalisatie bij wegenwerken – duidelijkheid en comfort voor iedere weggebruiker 

Erik Caelen (verkeerskundige, secretaris van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer, Brulocalis) 

• Minder borden, meer verkeersveiligheid 

• Soorten van signalisatie, horizontale en verticale signalisatie 

• Aansprakelijkheid 

12.55 uur Middagpauze 
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13.40 uur Impact van wegenwerken en bijhorende signalisatie op de circulatie van het verkeer 

Gerry Peeters (sectiechef operationele coördinatie, Federale wegpolitie Limburg) 

• Politionele benadering bij de plaatsing en controle van wegsignalisatie  

• Adviesfunctie van de politie 

• Preventieve maatregelen om hinder zoveel mogelijk te vermijden 

• Enkele praktijkvoorbeelden 

15.00 uur Een concrete situatie op het terrein onder de loep 

Opdracht buiten of op basis van plannen en foto’s 

Begeleiding door Willy Miermans, Erik Caelen, Gerry Peeters 

• Is de werfsignalisatie uitgewerkt volgens de reglementering? 

• Is er aandacht voor fietsers en voetgangers en mensen met een beperking? 

• Kan het met minder borden? 

• Zijn er verbetervoorstellen? 

• Nabespreking en feedback 

16.30 uur Einde  

 

 

 


