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Pagina 60-61
Voorbereiding
zie startschema

Werkruimte, werkvak, afzetting en/of inleidende
bebording liggen geheel of gedeeltelijk binnen het
beperkingengebied en/of de zichtzone van een
overweg. De afwikkeling van het verkeer langs het
werkvak kan leiden tot blokkade van de overweg
en/of extra risico's op de overweg.

Werkzaamheden op/langs
voetpaden en fietspaden

10
Werkzaamheden en/of
wegafzetting binnen invloedsgebied
van een overweg?
Grenswaarde invloedssfeer van het pad:
Fietspad: < 1,50 m uit fietspad
Voetpad: < 0,00 m uit voetpad

Indien omleiden van voetgangers en/of
(brom-)fietsers eenvoudig is te realiseren en ook
omleiden.

nee

11
Werkzaamheden
binnen invloedssfeer
van het pad?

nee

Geen maatregel noodzakelijk
Bij gevaar voor derden, werkruimte,
werkvoertuigen en machines
afschermen. Eventueel bord J16
plaatsen.

nee

Verkeersruimte afsluiten en
verkeer omleiden.

ja
12
Kunnen de werkzaamheden
zonder omleiding worden
uitgevoerd?

Werkzaamheden vallen binnen invloedssfeer van
het kruispunt als het werkvak en/of de inleidende
ruimte over het kruisingsvlak valt.

Zie keuzeboom 6 voor werkzaamheden op of nabij overwegen en
doorloop keuzeboom 1 voor
werkzaamheden op of langs voeten fietspaden.

ja

ja
13
Werkzaamheden
buiten invloedssfeer van
het kruispunt?

nee

Zie keuzeboom 2 en 3,
kruispunten in ETW en GOW

ja
14
Werkzaamheden
op of langs voetpaden?

nee

ja
15
Zijn de werkzaamheden
(semi)dynamisch?

ja

nee
Principe 1100P02
Rijdende afzetting
op voetpad

Principe 1100P01
Stationaire afzetting
op voetpad
ja
17
Tijdsduur van de
werkzaamheden ≤ 1 dag?

18
Wegwerkers buiten de
werkvoertuigen?

nee

ja

ja
Stationaire afzettingen
op voetpaden

Rijdende afzettingen
op voetpaden

Fig. 1101

Fig. 1101a

Fig. 1102

Fig. 1102a

Werken vanaf of op voetpad

Fig. 1102

Fig. 1102a

Werken op volledig voetpad

Fig. 1103
Fig. 1104

Fig. 1103
Fig. 1104

Werken naast voetpad

Werken direct naast voetpad

Figuur 13. Keuzeboom 1: Maatregelen op voetpaden en fietspaden
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nee

Fig. 1105b

Fig. 1105a

Legenda

Legenda

Begin- en eindpunt

Begin- en eindpunt

Proces/activiteit/handeling

Proces/activiteit/handeling

Beslismoment

Beslismoment

Gegevens of input/output

Gegevens of input/output

Document

Document

Verwijzing naar
vervolgproces

Verwijzing naar
vervolgproces

Wijziging

16
Zijn de werkzaamheden
(semi)dynamisch?

16
Zijnjade werkzaamheden
(semi)dynamisch?

nee

nee

Principe 1120P01
Stationaire afzetting
op fietspad

Principe 1120P01
Stationaire afzetting
op fietspad

ja

ja

Principe 1120P02
Rijdende afzetting
op fietspad

Principe 1120P02
Rijdende afzetting
op fietspad

ja

19
Tijdsduur van de
werkzaamheden ≤ 1 dag?

19
nee
Tijdsduur van de
werkzaamheden ≤ 1 dag?

ja

nee

20
Wegwerkers buiten de
werkvoertuigen?

ja

ja
Stationaire afzettingen
op fietspaden

20
nee
Wegwerkers
buiten de
werkvoertuigen?

Stationaire afzettingen
op fietspaden

ja
Rijdende afzettingen
op fietspaden

Fig. 1121

Fig. 1121
Fig. 1121a

Fig. 1121a

Fig. 1121

Fig. 1121
Fig. 1121a

Fig. 1121a

Fig. 1122

Fig. 1122
Fig. 1122a

Fig. 1122a
Fig. 1125b
Fig. 1126

Fig. 1123 en 1124
Fig. 1141 en 1142 (met omleiding)

Fig. 1123
Fig.en
1123
1124
en 1124
Fig. 1141
Fig.en
1141
1142
en(met
1142omleiding)
(met omleiding)

nee

Fig. 1123 en 1124
Fig. 1141 en 1142 (met omleiding)

Rijdende afzettingen
op fietspaden

Fig. 1125b
Fig. 1125a
Fig. 1126

Werken naast fietspad

Werken naast fietspad

Werken direct naast fietspad

Werken direct naast fietspad

Fig.vanaf
1125aof op fietspad
Werken

Werken vanaf of op fietspad

Werken op volledig fietspad

Werken op volledig fietspad
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Pagina 124-125
Voorbereiding
zie startschema

Werkruimte, werkvak, afzetting en/of inleidende
bebording liggen geheel of gedeeltelijk binnen het
beperkingengebied en/of de zichtzone van een
overweg. De afwikkeling van het verkeer langs het
werkvak kan leiden tot blokkade van de overweg
en/of extra risico's op de overweg.

Werkzaamheden
op/langs GOW-50/70/80

50
Werkzaamheden en/of
wegafzetting binnen invloedsgebied
van een overweg?

ja

Zie keuzeboom 6 voor werkzaamheden op of nabij overwegen en
doorloop keuzeboom 3 voor
werkzaamheden op of langs
gebiedsontsluitingswegen.

nee

Geen maatregel noodzakelijk
Bij gevaar voor derden, werkruimte,
werkvoertuigen en machines
afschermen. Eventueel bord J16
plaatsen.

nee

Verkeersruimte afsluiten en
verkeer omleiden

nee
Grenswaarde invloedssfeer van de weg:
GOW-50: < 3,00 m uit rijbaan
GOW-70/80: < 4,50 m uit rijbaan

Indien omleiden van (een deel van) het verkeer
eenvoudig is te realiseren, dan altijd voorkeur voor
afsluiten en omleiden.

51
Werkzaamheden
binnen invloedssfeer
van de weg?
ja

52
Kunnen de werkzaamheden
zonder omleiding worden
uitgevoerd?
ja

53
Zijn de werkzaamheden
(semi)dynamisch?

ja

nee

54
Werkzaamheden
naast de rijbaan?

55
Werkzaamheden
direct naast de rijbaan?

nee

ja

ja

Principe 1300P01
Stationaire afzetting
naast de rijbaan

Werkzaamheden vallen binnen invloedssfeer van
het kruispunt als het werkvak en/of de inleidende
ruimte over het kruisingsvlak valt.

57
Werkzaamheden
buiten invloedssfeer van
het kruispunt?

56
Versmallen van de
verkeersruimte mogelijk?

nee

nee

ja

Principe 1300P02
Stationaire afzetting
direct naast de rijbaan

Principe 1300P03
Stationaire afzetting
op de rijbaan

Principe 1300P04
Stationaire afzetting
op de rijbaan met verleggen
van de rijbaan

nee

ja
58
Tijdsduur van de
werkzaamheden ≤ 2 uur?

ja

nee

59
Tijdsduur van de
werkzaamheden ≤ 1 dag?

nee

60
Kan het verkeer
over een tijdelijke rijbaan(verbreding)
worden afgewikkeld?

ja

ja

nee

Stationaire afzettingen
op wegvakken

Werken naast de rijbaan

Werken direct naast de rijbaan

Werken vanaf of op de rijbaan

Werken op volledige rijbaan

Fig. 1301

Fig. 1301
Fig. 1302

Fig. 1302

Fig. 1303
Fig. 1304
Fig. 1306

Fig. 1304
Fig. 1305

Fig. 1309

Fig. 1322b
Fig. 1323b

Fig. 1306

Fig. 1306

Fig. 1307
Fig. 1309

Afsluiten en omleiden

Afsluiten en omleiden

Afsluiten en omleiden

Fig. 1308
Fig. 1309

Fig. 1303

Figuur 15. Keuzeboom 3: Maatregelen op gebiedsontsluitingswegen binnen en buiten de bebouwde kom
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Legenda

Legenda

Begin- en eindpunt

Begin- en eindpunt

Proces/activiteit/handeling

Proces/activiteit/handeling

Beslismoment

Beslismoment

Gegevens of input/output

Gegevens of input/output

Document

Document

Verwijzing naar
vervolgproces

Verwijzing naar
vervolgproces

Wijziging

Principe 1300P05
Rijdende afzetting
naast de rijbaan

Principe 1300P05
Rijdende afzetting
naast de rijbaan

Principe 1300P06
Rijdende afzetting
op de rijbaan

Principe 1300P06
Rijdende afzetting
op de rijbaan

nee

nee
62
Tijdsduur van de
werkzaamheden ≤ 2 uur?

ja

61
Wegwerkers
buiten de werkvoertuigen?

nee

62
nee Tijdsduur van de
werkzaamheden ≤ 2 uur?
ja
ja
63
Tijdsduur van de
werkzaamheden ≤ 1 dag?

61
Wegwerkers
buiten de werkvoertuigen?

ja

nee

ja
63
nee Tijdsduur van de
werkzaamheden ≤ 1 dag?

ja

nee

ja

ja

Rijdende afzettingen

Rijdende afzettingen

nee

Stationaire afzettingen
op kruispunten

Stationaire afzettingen
op kruispunten

Fig. 1321a/b

Fig.Fig.
1321a/b
1301
Fig. 1321c/d

Fig. 1301
Fig. 1321c/d

Fig.
Fig.1301
1331

Fig. 1331

Fig. 1331
Werken naast de rijbaan

Werken naast de ri

Fig. 1322a

Fig.
Fig.1322a
1322b

Fig.
Fig.1322b
1303

Fig.
Fig.1303
1332

Fig. 1332

Fig. 1332
Werken direct naast de rijbaan

Werken direct naas

Fig. 1322a
Fig. 1323a

Fig.
Fig.1322a
1322b
Fig.
Fig.1323a
1323b

Fig. 1322b
Fig. 1323b

Fig. 1333,
Fig. 1334
1322ben 1335
Fig. 1341 en 1342
Fig. 1323b

Fig. 1333, 1334 en 1335
Fig. 1341 en 1342

Fig. 1333, 1334 en 1335
WerkenFig.
vanaf
op1342
de rijbaan
1341ofen

Werken vanaf of op

Fig. 1324

Fig.
Fig.1324
1324

Fig.en
1324
Afsluiten
omleiden

Fig.en
1336
+
Afsluiten
omleiden
Afsluiten en omleiden

Fig. 1336 +
Afsluiten en omleiden

Fig. 1336 +
Werken op volledige rijbaan
Afsluiten en omleiden

Werken op volledig
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Pagina 127

Pagina 158
1301a

1321c

nulpunt

c

b

nulpunt

≤ 200 m

b

nulpunt

Wijziging

8

Wijziging

Pagina 159

Pagina 161
1321d

½b

≤ 750 m

≤ 750 m

1322b

≤ 750 m

≤ 750 m

b

b

nulpunt

≤ 750 m

≤ 200 m

≤ 750 m

nulpunt

≤ 200 m

nulpunt

Wijziging

Wijziging
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Pagina 163

½b

≤ 750 m

1323b

≤ 50 m

≤ 750 m

b

nulpunt

≤ 750 m

nulpunt

Wijziging

10

Pagina 177

30-50 m

1333c

nulpunt

≥ 30 m

≥ 30 m

b

nulpunt

Wijziging
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Pagina 198-199
Voorbereiding
zie startschema

Werkruimte, werkvak, afzetting en/of inleidende
bebording liggen geheel of gedeeltelijk binnen het
beperkingengebied en/of de zichtzone van een
overweg. De afwikkeling van het verkeer langs het
werkvak kan leiden tot blokkade van de overweg
en/of extra risico's op de overweg.

Werkzaamheden
op/langs RSW-100

70
Werkzaamheden en/of
wegafzetting binnen invloedsgebied
van een overweg?

ja

Zie keuzeboom 6 voor werkzaamheden op of nabij overwegen en
doorloop keuzeboom 4 voor
werkzaamheden op of langs
regionale stroomwegen.

nee

Geen maatregel noodzakelijk
Bij gevaar voor derden, werkruimte,
werkvoertuigen en machines
afschermen. Eventueel bord J16
plaatsen.

nee

Verkeersruimte afsluiten en
verkeer omleiden

nee
Grenswaarde invloedssfeer van de weg:
RSW- 100: < 10,00 m uit rijbaan

Indien omleiden van (een deel van) het verkeer
eenvoudig is te realiseren, dan altijd voorkeur
voor afsluiten en omleiden.

71
Werkzaamheden
binnen invloedssfeer
van de weg?
ja
72
Kunnen de werkzaamheden
zonder omleiding worden
uitgevoerd?
ja
73
Zijn de werkzaamheden
(semi)dynamisch?

ja

nee
74
Werkzaamheden
naast de rijbaan?

75
Werkzaamheden
direct naast de rijbaan?

nee

ja

Werkzaamheden vallen binnen invloedssfeer van
aansluiting/kruispunt als het werkvak en/of de
inleidende ruimte op of naast in- en
uitvoegstrook liggen

ja

Principe 1400P03
Stationaire afzetting
op de rijbaan

nee

78
Werkzaamheden
op of naast gelijkvloerse kruispunten
en/of rotondes?

nee

79
Werkzaamheden op of
naast in- en uitvoegstroken?

ja

Zie gelijkvloerse kruispunten en
rotondes op GOW-80

nee

ja

nee

81
Tijdsduur van de
werkzaamheden ≤ 1 dag?

nee

82
Kan het verkeer
over een tijdelijke rijbaan(verbreding)
worden afgewikkeld?

ja

ja

nee

Stationaire afzettingen
op wegvakken

Werken naast de rijbaan

Werken direct naast de rijbaan

Werken vanaf of op de rijbaan

Werken op volledige rijbaan

Fig. 1401

Fig. 1402

Fig. 1402

Fig. 1403

Fig. 1404
Fig. 1406

Fig. 1404a
Fig. 1405

Fig. 1407

Fig. 1422b
Fig. 1423b

Fig. 1406

Fig. 1406

Fig. 1407
Fig. 1408

Afsluiten en omleiden

Afsluiten en omleiden

Afsluiten en omleiden

Fig. 1407
Fig. 1408

Figuur 16. Keuzeboom 4: Maatregelen op regionale stroomwegen
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nee

ja

Principe 1400P02
Stationaire afzetting
direct naast de rijbaan

ja

80
Tijdsduur van de
werkzaamheden ≤ 2 uur?

76
Versmallen van de
verkeersruimte mogelijk?

ja

Principe 1400P01
Stationaire afzetting
naast de rijbaan

77
Werkzaamheden
buiten invloedsfeer van
aansluiting/kruispunt?

nee

Principe 1400P04
Stationaire afzetting
op de rijbaan met verleggen
van de rijbaan

Legenda
Begin- en eindpunt
Proces/activiteit/handeling

Beslismoment

Gegevens of input/output
Document

Verwijzing naar
vervolgproces

Wijziging

Principe 1400P05
Rijdende afzetting
naast de rijbaan

Principe 1400P06
Rijdende afzetting
op de rijbaan

84
Tijdsduur van de
werkzaamheden ≤ 2 uur?

nee

ja

63

83
Wegwerkers
buiten de werkvoertuigen?

nee

ja

Rijdende afzettingen

Stationaire afzettingen
op kruispunten

Fig. 1401
Fig. 1421a/b

Fig. 1401
Fig. 1421c/d

Fig. 1401

Fig. 1402a
Fig. 1442

Werken naast de rijbaan

Fig. 1421a/b

Fig. 1421c/d

Fig. 1403a

Fig. 1404a
Fig. 1405a
Fig. 1441

Werken direct naast de rijbaan

Fig. 1422a
Fig. 1423a

Fig. 1422b
Fig. 1423b

Fig. 1422b
Fig. 1423b

Fig. 1406a
Fig. 1441

Werken vanaf of op de rijbaan

Fig. 1424

Fig. 1424

Afsluiten en omleiden

Afsluiten en omleiden

Werken op volledige rijbaan
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Pagina 226

Pagina 227
1421d

≤ 750 m

1421c

≥ 200 m

≥ 50 m

nulpunt

≤ 750 m
≤ 750 m

200 - 500 m

≥ 100 m

nulpunt

≤ 200 m

nulpunt

≥ 100 m

nulpunt

rijdende
afzetting

Wijziging

14

Wijziging

Pagina 229

Pagina 229
1422a

≤ 100 m

≤ 750 m

1422b

rijdende
afzetting

≤ 200 m
≤ 750 m

≤ 100 m

≥ 50 m

≤ 200 m

...m

≥ 50 m

200 - 500 m

nulpunt

rijdende
afzetting

200 - 500 m

rijdende
afzetting

≤ 750 m

...m

rijdende
afzetting
...m

Wijziging

Wijziging
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≤ 750 m

≥ 25 m

Wijziging

16
≤ 50 m

nulpunt
≤ 750 m

≥ 12,5 m

≤ 750 m

Pagina 231
1423b

nulpunt

Pagina 240
Maatregelen voor in- en uitrijden van werkvakken bij werkzaamheden (direct) naast de rijbaan
Wegcategorie

GOW en RSW
dubbelbaans of
verkeer in één richting

ETW, GOW en RSW
enkelbaans en verkeer
in twee richtingen

Legenda



Vmax

Vwiu (a)

100 km/h

70 km/h



 



  

alleen uitvoegstrook of alleen invoegstrook
tijdelijke verkeerslichten

in- en uitvoegstrook

80/70 km/h

50 km/h



 



  

60/50 km/h

30 km/h









  

bord J37 en onderbord

30 km/h

30 km/h











geen extra maatregelen

Tijdsduur

≤ 2 uur ≤ 1 dag > 1 dag





≤ 2 uur ≤ 1 dag > 1 dag

tijdelijke snelheidsbeperking noodzakelijk bij ,  en 
tijdelijke snelheidsbeperking kan wenselijk zijn bij  en 

Voorbeeldmaatregelen

1901

1902

1903

1904

of
of

of

uitgezonderd
werkverkeer

		 Uitvoegstrook
 Invoegstrook
					

30-50 m

of
invoegend
werkverkeer

invoegend
werkverkeer

30-50 m

nulpunt

30-50 m

30-50 m

invoegend
werkverkeer

uitgezonderd
werkverkeer

uitgezonderd
werkverkeer

invoegend
werkverkeer



nulpunt

Gecombineerde
 Uitvoegstrook
in- en uitvoegstrook		

Opmerking: Of bord F8 of bord A2 moet worden geplaatst, is afhankelijk van de overige tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen.

Wijziging
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Gewijzigde teksten
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Figuurnummer: 1101
In tekstblok ‘Uitvoering’ de tekst
‘zie ‘Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering’ [4]’
wijzigen in
‘zie hoofdstuk 12 van richtlijndeel Werken op
niet-autosnelwegen.’

1102

1103

1104

1105

1121

1122

1203

1204

1205

1206

1207

1208

In tekstblok ‘Voorwaarden’ de tekst
‘Zie bijlage I, tabel …’
wijzigen in
‘Zie paragraaf 3.4, tabel …’
In tekstblok 'Voorwaarden' de tekst
'Zie bijlage I, tabel 6’
wijzigen in
‘Zie paragraaf 3.4, tabel 5’

Figuurnummer: 1202
In tekstblok ‘Uitvoering’ de tekst
‘zie ‘Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering’ [4]’
wijzigen in
‘zie hoofdstuk 12 van richtlijndeel Werken op
niet-autosnelwegen.’
In tekstblok ‘Voorwaarden’ de tekst
‘Zie bijlage I, tabellen …’
wijzigen in
‘Zie paragraaf 3.4, tabellen …’
In het tekstblok ‘Voorwaarden’ de verwijzing naar
‘zie bijlage II’
wijzigen in
‘zie bijlage I van richtlijndeel Werken op
niet-autosnelwegen’.
In het tekstblok ‘Snelheidsbeperking’ de verwijzing naar
‘paragraaf 5.3’
wijzigen in
‘paragraaf 5.3 van richtlijndeel Werken op
niet-autosnelwegen’

wijziging in tekst van de figuur

20

1123

1124

1125

1126

1141

1142

1221

1222

1231

1232

1233

1234

1235

1236
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Figuurnummer: 1301
In tekstblok 'Toepassing' toevoegen:
Bij semidynamische werkzaamheden blijven de drie
verkeerskegels in het nulpunt achterwege.

1302

1303

1304

1305

1306

1307

In tekstblok ‘Uitvoering’ dient de tekst van het negende
gedachtestreepje te worden gewijzigd in:
Als de afstand x tussen werkvak en zijweg (zie figuur
1334a) valt binnen de invloedssfeer van de hoofdweg
(zie grenswaarde x in tabel maatvoering) dan wordt de
maatregel toegepast conform figuur 1334b.
In tekstblok ‘Uitvoering’ de tekst
‘zie ‘Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering’ [4]’
wijzigen in
‘zie hoofdstuk 12 van richtlijndeel Werken op
niet-autosnelwegen.’
In tekstblok 'Uitvoering' de tekst
'Bij werkzaamheden > 2 weken voertuigkerende barrier …
blijft dan achterwege).'
aanvullen met
'Het toepassen van verkeerskegels of geleidebakens is
niet toegestaan vanwege de kans dat zij worden aangetikt
en als projectiel wegschieten'.
In tekstblok ‘Uitvoering’ toevoegen:
Voor toepassing van tijdelijke markering in relatie tot
de duur van de werkzaamheden, zie paragraaf 5.6.2
van richtlijndeel Werken op niet-autosnelwegen.

In tekstblok ‘Uitvoering’ de tekst
'zie paragraaf 5.7.2' of ' zie paragraaf 5.7.3'
wijzigen in
fstand van het kruispunt met versmalling tot één rijstrook
‘zie paragraaf 5.6.2 van richtlijndeel Werken op
niet-autosnelwegen.’
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In
tekstblok ‘Voorwaarden’ de tekst
Tijdsduur
‘Zie bijlage I, tabellen …’
Wegcategorie Snelheid
Tijdsduur
wijzigen in
50 km/h
≤ 2 uur
GOW
‘Zie
paragraaf
3.4, tabellen
…’

Figuur/opmerking
figuur 1334a/b, met verkeersregelaars i.p.v. VRI

> 2 uur bij GOW
figuur
1334a/bkm/h
In tabel in tekstblok 'Tijdsduur'
70/80
70/80 km/h
2 uur
'> 2 uur' vervangen
door≤ '≤
2uur' figuur 1334a/b, met verkeersregelaars i.p.v. VRI

In het tekstblok ‘Snelheidsbeperking’
de verwijzing
naar
> 2 uur
figuur
1334a/b
‘paragraaf 5.3’
Snelheidsbeperking
wijzigen
in
Wegcategorie5.3
Snelheid
Tijdelijke snelheidsbeperking
‘paragraaf
van richtlijndeel
Werken op (a)
niet-autosnelwegen’
GOW
50 km/h
30 km/h
70/80 km/h

50 km/h

In tabel 'Snelheidsbeperking' in beide regels de tekst
Voor toepassing
van'1301c/d'
tijdelijke snelheidsbeperking wordt
'1301b/c'
wijzigen in
verwezen naar paragraaf 5.3 van richtlijndeel Werken op

De niet-autosnelwegen.
tabel ‘Maatvoering’ dient te worden uitgebreid met de
kolom x zoals hier is aangegeven:
Maatvoering
Wegcategorie Snelheid

b

c, d en e

GOW

50 km/h

≥ 10 m

50 m

3,00 m

70/80 km/h

≥ 30 m

100 m

4,50 m
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x

wijziging in tekening van de figuur, zie pagina 3 e.v.
wijziging in tekst van de figuur

1308

1309

1321

1322

1323

1324

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1341

1342

2x
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Figuurnummer: 1401
In tekstblok 'Toepassing' toevoegen:
Bij semidynamische werkzaamheden blijven de drie
verkeerskegels in het nulpunt achterwege.'

1402

1403

1404

1405

1406

1407

In tekstblok ‘Uitvoering’ de tekst
‘zie ‘Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering’ [4]’
wijzigen in
‘zie hoofdstuk 12 van richtlijndeel Werken op
niet-autosnelwegen.’
In tekstblok ‘Uitvoering’ de tekst
'zie paragraaf 5.6.2' of ' zie paragraaf 5.7.2'
wijzigen in
‘zie paragraaf 5.6.2 van richtlijndeel Werken op
niet-autosnelwegen.’
In tekstblok ‘Voorwaarden’ de tekst
‘Zie bijlage I, tabellen …’
wijzigen in
‘Zie paragraaf 3.4, tabellen …’
In het tekstblok ‘Snelheidsbeperking’ de verwijzing naar
‘paragraaf 5.3’
wijzigen in
‘paragraaf 5.3 van richtlijndeel Werken op
niet-autosnelwegen’
In laatste alinea [9] verwijderen
wijziging in tekening van de figuur, zie pagina 3 e.v.
wijziging in tekst van de figuur
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