Modder op de weg

Hoe voorkomt u dat er modder op de weg komt?
1. Dat kan door modder van de wielen van de trekker en wagen af te krabben of te
spuiten voordat u de weg oprijdt. Het kan geen kwaad om ruiten, verlichting en
reflecterende materiaal van het voertuig ook even mee te nemen.
2. Schuif of borstel tussendoor de klei van de weg om te voorkomen dat de klei
wordt vastgereden.
Wat te doen als de verwachting is dat er modder op de weg komt?
1. Meld 24 uur van te voren op meld-desk op de website www.boxmeer.nl of APP.
dat de werkzaamheden modderoverlast zullen veroorzaken. Wordt er geen
melding gedaan, dan kan de wegbeheerder bij de politie melden dat er sprake is
van een onveilige situatie. Dan wordt de weg schoongemaakt. De rekening is voor
de vervuiler.
2. Het is verplicht de overige weggebruikers te waarschuwen voor mogelijk
slipgevaar door het plaatsen van officiële modderborden en moeten voldoen aan
reflector klasse II. Deze kunt u bestellen met uw collectiviteitskorting op
http://www.ltoledenvoordeel.nl/preventie/modderborden/. U mag geen borden
gebruiken die een maximumsnelheid op leggen. De hele weg afsluiten of zelf een
wegversmalling maken om snelheid te verlagen, is niet toegestaan. Dreigt er als
gevolg van de vervuiling een verkeersonveilige situatie te ontstaan, neem dan
direct contact op met de gemeente Boxmeer, tel. 0485-585911.
3. Draag zelf een veiligheidsvest bij het plaatsen van de borden.

Hoe moeten de modderborden worden geplaatst?
De borden moeten als volgt worden geplaatst:
Binnen de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom

Tussen 30 en 75 meter vóór en na de
vervuiling aan de rechterzijde van de weg

Tussen 30 en 75 meter vóór en na de
vervuiling aan de rechterzijde van de weg

Minimale hoogte onderzijde bord t.o.v.
maaiveld: 2,20 meter

Minimale hoogte onderzijde bord t.o.v.
maaiveld: 1,20 meter

Minimale afstand tussen bord en rijbaan:
0,60 meter

Minimale afstand tussen bord en rijbaan:
0,60 meter

Doorsnede bord: 0,60 meter

Doorsnede bord: 0,80 meter

Maak de weg direct schoon en verwijder de borden
1. Degene die de weg bevuilt, moet zorgen dat de weg weer schoon wordt. Als de
afspraak is dat iemand anders de weg schoon maakt, controleer dan of de weg
inderdaad goed is schoongemaakt.
2. Maak de weg en fiets- en voetpaden zo snel mogelijk helemaal schoon. Dat moet
uiterlijk binnen twee uur na afloop van de werkzaamheden zijn gedaan, ook al
worden de werkzaamheden de volgende dag weer hervat.
3. Verwijder direct na het schoonmaken van de weg alle borden. Het onnodig laten
staan van de borden vermindert de attentiewaarde bij weggebruikers.
4. Vermijd onnodig risico tijdens het schoonmaken van het wegdek. Zorg dat degene
die de weg schoonmaakt goed zichtbaar is voor andere weggebruikers. Gebruik
als het donker is zwaailichten.
5. Breng de gemeente op de hoogte van het feit dat de weg weer schoon is. U doet
via de telefoon 0485-585911 of website www.boxmeer.nl of de gemeente APP.
De prijs van nalatigheid
Wanneer de vervuiler van de weg deze richtlijnen niet nakomt, kan hij aansprakelijk
worden gesteld voor eventuele gevolgen. Die kunnen zeer ernstig zijn in het geval van
een ongeluk. Ook wanneer de wegbeheerder constateert dat de weg niet of onvoldoende
is schoongemaakt, worden de kosten voor het reinigen van de weg in rekening gebracht
bij de veroorzaker van de vervuiling.

