Vertrouwelijkheid van informatie
Dit document is eigendom van het VIM. Deze informatie mag noch gedeeltelijk noch geheel aan derden ter beschikking worden gesteld
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het VIM.
Het draaiboek kwam tot stand in samenwerking met:
ARCADIS Belgium, Connect, Libost Groep, het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw, Technum Tractebel Engineering en Tritel.
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Woord vooraf

Wie het wegennet in Vlaanderen gebruikt, wordt geregeld geconfronteerd met wegenwerken. Op de autosnelweg,
in de dorpskern, op de verbindingsweg, in de woonwijk of voor uw eigen deur. Wegenwerken zijn nodig om de
kwaliteit en de veiligheid van het wegennet op peil te houden, maar zorgen bijna altijd voor hinder. Niet alleen de
weggebruikers voelen de gevolgen, maar ook omwonenden, handelaars en diverse andere doelgroepen. Door
specifieke minder-hindermaatregelen te nemen, kunnen we de hinder door wegenwerken gevoelig beperken. De
laatste jaren is het bewustzijn rond Minder Hinder in Vlaanderen alvast sterk toegenomen.
Er blijft echter nood aan een uniforme en transparante aanpak. Daarom heeft het Vlaams Instituut voor Mobiliteit
(VIM) het Draaiboek Minder Hinder Vlaanderen uitgewerkt. Het draaiboek is de eerste stap in een structurele en
uniforme aanpak van de hinder bij wegenwerken en vertaalt een innovatieve en integrale visie op Minder Hinder
naar de praktijk. Of u nu kleine of grote werkzaamheden uitvoert, op hoofdwegen of secundaire wegen, op drukke
kruispunten of stille buurtpleinen, dit draaiboek biedt praktijkgerichte suggesties en oplossingen.
Aan het draaiboek dat we hier voorstellen, ging een uitgebreid studiedossier vooraf. Daarvoor deed het VIM een
beroep op een consortium van studiebureaus en experts. Samen werkten we een evenwichtige en gefundeerde
Minder-hinderaanpak uit op basis van praktijkervaringen in België en in het buitenland. Bestaande Minderhinderinitiatieven werden geëvalueerd, projectverantwoordelijken getuigden over hun ervaringen en tientallen
Vlaamse ervaringsdeskundigen hadden een creatieve inbreng. Het draaiboek is dus gegroeid vanuit werkgroepen
die met beide voeten in de praktijk staan.
Daarmee is het project Minder Hinder Vlaanderen zeker niet voltooid. Zowel de problematiek als de oplossingen
blijven evolueren. Nieuwe technieken, databeheerssystemen en communicatiemiddelen creëren nieuwe
mogelijkheden. Het Draaiboek Minder Hinder Vlaanderen is de eerste stap naar een betere, innovatieve en meer
uniforme aanpak, en zeker niet de laatste.
Bij de uitwerking van dit draaiboek zijn we vertrokken van het huidige beleidskader. Het VIM zal blijven
meedenken en meewerken aan beleidsinitiatieven die de hinder bij wegenwerken beperken, maar wil niet
vooruitlopen op toekomstige beslissingen. Onze prioriteit was een draaiboek waarmee u als overheid, aannemer
of projectverantwoordelijke onmiddellijk aan de slag kan. Meer dan vijftig experts hebben een inbreng gedaan
vanuit diverse invalshoeken. We zijn er dan ook van overtuigd dat dit draaiboek ook op uw project van toepassing
is en hopen dat u er gebruik van maakt om de hinder te beperken.
Om het draaiboek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, hebben we het systematisch opgebouwd in functie
van de fases die uw project doorloopt. We hebben praktische tools toegevoegd en bijlagen uitgewerkt die u op het
terrein kan toepassen of kan gebruiken als inspiratiebron.
We kunnen het niet genoeg benadrukken: Minder Hinder is een zeer belangrijk aandachtspunt bij
infrastructuurprojecten. Hinder kost geld en weegt op de maatschappij. Gehinderde burgers zijn ontevreden
burgers, en de ontevredenheid mag niet groeien. Ook de toenemende drukte en de veiligheid op ons wegennet
zijn factoren van belang. Ingrepen die het verkeer belemmeren kunnen onvermijdelijk zijn, maar we mogen er niet
lichtzinnig mee omspringen. Minder Hinder is meer dan ooit brandend actueel en biedt bovendien een buitenkans
om het imago van wegenwerken een positieve impuls te geven.
VIM – Vlaams Instituut voor Mobiliteit
Georges Diliën
Voorzitter VIM

Koen Valgaeren
Algemeen Directeur VIM
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Samenvatting
Drie kerndoelstellingen en doelgroepen
Het VIM heeft de Tijdelijke Vereniging Minder Hinder Vlaanderen de opdracht gegeven een visie te
ontwikkelen op het minder-hinderbeleid in Vlaanderen en de nodige maatregelen te onderzoeken
om deze visie in praktijk te brengen. In de vereniging zetelen deskundigen van de studiebureaus
TRITEL, ARCADIS, Libost-Groep en Technum en experts van Connect en het Opzoekingscentrum
voor de Wegenbouw.

Visie
Het project heeft 3 doelstellingen:

1. een minder-hindervisie ontwikkelen die gedragen wordt door een breed platform van
experten met praktijkervaring;
2. een gestructureerd minder-hinderproces uittekenen met duidelijke stappen per projectfase
en dit zowel voor bovenlokale als lokale wegenwerken. Een proces dat het beginpunt
is voor een verdere verfijning en dialoog met belanghebbenden in Vlaanderen.
3. concrete operationele tools aanreiken voor projectverantwoordelijken en aannemers.
Dit zijn tools zoals voorbeeldcases, richtlijnen, checklists, bestekteksten
en communicatietemplates.
Het draaiboek heeft als doel een structurele, uniforme en transparante aanpak voor te stellen voor
Minder Hinder bij wegenwerken. In het draaiboek wordt een integrale visie op Minder Hinder vertaald
naar de praktijk. De doelstelling is dat overheden, infrastructuurbeheerders, aannemers en betrokken
projectverantwoordelijken binnen andere organisaties dit draaiboek, en specifiek de minderhindertoets, zullen hanteren in hun projecten die mogelijk hinder veroorzaken. Minder Hinder moet
een natuurlijke reflex worden doorheen heel het projectproces.
Het draaiboek dat u nu leest, gaat uit van het huidige beleid Minder Hinder bij wegenwerken. Er is
nood aan een optimalisering. Daarom hebben we ook een beleidsnota uitgewerkt met
aanbevelingen die het beleid in Vlaanderen een duidelijkere richting geven. Het huidige draaiboek is
dus slechts een vertrekpunt voor de toepassing van Minder Hinder in uw huidige projecten.

Doelpubliek
Dit draaiboek heeft als doelpubliek de wegbeheerder, de initiatiefnemers van wegenwerken en de
aannemers en uitvoerders van de werkzaamheden. Hun taken worden voor elke fase van het project
duidelijk beschreven.

Een visie met 11 basisprincipes
Het Draaiboek Minder Hinder Vlaanderen gaat uit van 11 basisprincipes. Ze werden in de loop van
het studieproces ontwikkeld en worden door alle betrokken actoren gedragen. Dit zijn de 11 principes:
Besteed aandacht aan Minder Hinder in een logische volgorde:
voorkomen – milderen – remediëren;
Besteed zo vroeg mogelijk aandacht aan Minder Hinder;
Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid;
Minder-hindermaatregelen zijn een bijkomende opdracht;
Minder Hinder is maatwerk;
Stem de maatregelen af op de omvang van de hinder;
Respecteer het STOP-principe;
Weeg de kosten en de baten van Minder Hinder af;
Zorg voor een geïntegreerde communicatie;
Integreer Minder Hinder in het proces van wegenwerken;
Bundel wegenwerken zo veel mogelijk.
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Vier cruciale fasen in het minder-hinderproces
Wegenwerken zijn complex. Ze bestaan uit een reeks taken die elkaar opvolgen en van elkaar
afhankelijk zijn. De betrokken partijen kunnen dus niet anders dan nauw samenwerken. Dit draaiboek
giet het minder-hinderproces in een overzichtelijk schema, dat de vier cruciale fasen van
infrastructuurwerken weergeeft: Concept, Uitwerken, Uitvoeren en Evaluatie. Bij elke fase
vermelden we duidelijk de verantwoordelijkheden van de vijf belangrijkste partijen
(aannemer, initiatiefnemer, wegbeheerder, projectpartners en doelgroepen).

Fase 1: Concept
In de conceptfase wordt het project bestudeerd, zijn er verschillende scenario’s mogelijk en zijn
bijgevolg de details nog niet gekend. Toch is het belangrijk om ook al in deze fase Minder Hinder op
te starten zodat de hinder maximaal kan beperkt worden. Het minder-hinderproces hoort dus, net
zoals het project, al te starten in de conceptfase. Zodra de eerste contouren van een project op papier
worden gezet, maakt u een inschatting van de hinder die de werkzaamheden zullen veroorzaken.
Voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Door vanaf de initiatie van het project aandacht te
besteden aan hinder, kan u efficiëntere oplossingen vinden of de hinder zelfs voorkomen.
Het projectconcept dient als uitgangspunt. Nadien wordt het ontwerp steeds verder in detail uitgewerkt
en zo goed mogelijk getoetst aan de minder-hinderprincipes. De toetsing gebeurt dus herhaaldelijk. De
wegbeheerder, projectpartners en doelgroepen worden zo vroeg mogelijk bij het proces betrokken,
en dat niet alleen ter kennisname. Hun participatie levert belangrijke feedback op en creëert het
maatschappelijk draagvlak dat voor elk project onmisbaar is.
De minder-hindertoets is een cruciale stap tijdens de conceptfase. Deze toets moet aandacht
besteden aan de randvoorwaarden van het voorontwerp, de mogelijke bouwtechnieken, de periode
van de bouwwerken alsook aan het ambitieniveau dat voor Minder Hinder wenselijk wordt geacht. Al
deze elementen zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar en beïnvloeden elkaar wederzijds. Het
minder-hinderproces kan dus niet onafhankelijk van het ontwerpproces gevoerd worden.

Fase 2: Uitwerking
In de uitwerkingsfase is er een keuze gemaakt voor één specifieke projectaanpak en projectoplossing
die verder wordt uitgewerkt naar aanloop van de start van de werken. In de uitwerkingsfase wordt
een minder-hinderstrategie uitgetekend op basis van het resultaat van de minder-hindertoets. Dit
gebeurt stapsgewijs. Een belangrijke stap is de regie en impactanalyse. Tijdens de regie worden de
werkzaamheden van de initiatiefnemers in een bepaalde perimeter op elkaar afgestemd. De
impactanalyse is de uitbreiding en verfijning van de minder-hindertoets. Daarbij worden de effecten
van de werken op het verkeerssysteem meer in detail onderzocht. Naarmate het projectconcept
concreet wordt uitgewerkt tot een voorontwerp en een ontwerp, kan de minder-hindertoets op de
helling komen te staan, als blijkt dat de premissen niet langer accuraat of geldig zijn. In dat geval heeft
de toets een update nodig en moet hij herhaald worden in functie van de nieuwe gegevens.
De minder-hinderstrategie wordt ter kennisname en met een uitnodiging tot participatie overgemaakt
aan de projectpartners. Ook de doelgroepen krijgen de nodige informatie en worden betrokken met
gerichte communicatie.

Fase 3: Uitvoering
In de uitvoeringsfase starten voorbereidende werkzaamheden en wegenwerken. In deze fase is de
aannemer verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en de minder-hindermaatregelen
conform het projectplan en het minder-hinderplan. De minder-hindermaatregelen werden tijdens de
contractonderhandeling afgesproken. Ook de andere partijen voeren maatregelen uit die tijdens de
uitwerkingsfase werden afgesproken ter ondersteuning van de Minder Hinder. Zo zal de
initiatiefnemer samen met de wegbeheerder bijvoorbeeld blijven zorg dragen voor een gerichte
communicatie.
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1.5

Voor wie is het document bestemd?

Het doelpubliek voor dit document kan initieel ingedeeld worden in drie groepen:
1.
2.
3.

De opdrachtgevers/initiatiefnemers, die in dit draaiboek een processtructuur en
maatregelen terugvinden die veiligheid en kwaliteit ten goede komen;
De overheid, als wegbeheerder;
De uitvoerders, die instaan voor de implementatie van de verschillende maatregelen, die
duidelijk omschreven zijn, waardoor de verkeersafwikkeling rond de werken beter wordt
beheerst en meer gestroomlijnd verloopt.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het document voornamelijk geschreven is voor het perspectief van
de initiatiefnemer van wegenwerken. Dit neemt uiteraard niet weg dat het ook zeer relevant is voor andere
nauw betrokken of verantwoordelijke partijen zoals overheden en uitvoerders.
Maar er zijn nog tal van actoren bij het proces van Minder Hinder betrokken, omdat ze er direct of indirect
baat bij hebben. Denk bijvoorbeeld aan de vervoersmaatschappijen, de studiebureaus,
de nutsmaatschappijen en uiteraard de weggebruikers en aangelanden. Kortom, het gaat om een
gezamenlijke inspanning. De uiteindelijke doelstelling is dat wegenwerken optimaal verlopen en met een
minimum aan overlast voor weggebruikers en aangelanden. Dat is de essentie.

1.6

Hoe kwam het draaiboek tot stand?

Dit draaiboek is gebaseerd op een uitgebreide studie over Minder Hinder in opdracht van het VIM. In de
analysefase werden face-to-face interviews met sleutelactoren afgenomen en werd er een vergelijking
gemaakt met minder-hinderpraktijken in het buitenland. De uitvoering van Minder Hinder op het terrein
werd getoetst aan de hand van vijftien projecten. Op basis van deze analyse ontwikkelden we de minderhinderaanpak die in dit draaiboek wordt toegelicht.
Om een draagvlak voor de Minder Hinder aanpak en het draaiboek te garanderen, werd de volledige
opdracht aangestuurd en opgevolgd door ruim vijftig experts die betrokken waren via diverse structuren.
Zo was er een stuurgroep die instond voor de aansturing van het project en volgden de projectwerkgroep
en de klankbordgroep het project mee. We richtten ook themawerkgroepen of breinlabo's op voor ieder
expertisedomein, van verkeerstechnische maatregelen tot communicatie. Zij verschaften belangrijke
praktijkinzichten en hielpen zo de studie en het draaiboek inhoud en vorm te geven.

1.7

Hoe dit document lezen en gebruiken?

Het draaiboek is in de eerste plaats een werkdocument, een inspiratiebron en handleiding om Minder
Hinder te kunnen toepassen op uw eigen projecten. In de opbouw van het document wordt daarom een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de verschillende fasen van een project, van de conceptfase tot de
evaluatiefase na de uitvoering. U kan de fase waarin uw project zich bevindt dus gemakkelijk opzoeken in
het draaiboek. Terugblikken op eerdere fasen of anticiperen op de minder-hinderplanning voor de
komende fasen is al even eenvoudig. Achteraan in de bijlagen komen een aantal praktische tools aan bod,
waarmee u op het terrein meteen aan de slag kan.
Uiteraard neemt u als geïnteresseerde lezer het document best als geheel eens door. Zelfs als u geen
specifiek project of minder-hindervraagstuk op de planning hebt staan, bezorgt het draaiboek u nieuwe
inzichten. We willen u aanmoedigen en inspireren om nieuwe projecten voortaan altijd op te starten met
een goed voorbereide minder-hinderplanning.
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2
2.1

Principes en uitgangspunten
Basisprincipes voor beleid en voor concrete uitwerking

Het draaiboek Minder Hinder is opgemaakt op basis van een aantal principes en uitgangspunten die in de
loop van het studieproces werden ontwikkeld. Ze worden gedragen door de actoren die bij het proces
betrokken waren. Deze principes zijn geldig voor het minder-hinderbeleid in zijn geheel en voor de
concrete uitwerking van minder-hinderprojecten op het terrein.
De basisprincipes spruiten voort uit de studiefase die aan het draaiboek voorafging. Ze houden rekening
met de resultaten van de analysefase en met de reacties van de betrokken partijen in de stuurgroep, de
klankbordgroep en/of de themawerkgroepen tijdens de conceptfase.

2.2

De 11 basisprincipes

Besteed aandacht aan Minder Hinder in een logische volgorde:
voorkomen – milderen – remediëren
Het eerste basisprincipe voor elk minder-hinderproject ligt voor de hand: onderzoek eerst of u hinder kan
voorkomen. Kunnen de geplande werkzaamheden zonder of met minimale verkeershinder worden
uitgevoerd? Plan de werkzaamheden dus correct in en probeer ze af te stemmen op andere
werkzaamheden.
Pas als u aan deze prioriteiten aandacht hebt besteed, neemt u aanvullende maatregelen. Probeer de
impact van de werkzaamheden te milderen. Dat kan onder meer met aangepaste omleidingen,
signalisatie en communicatie.
Vaak blijkt het volledig wegwerken van de hinder onhaalbaar. Daarom bepaalt u vooraf wat 'aanvaardbare
hinder' is. Kan u de impact niet beperken tot een aanvaardbaar hinderniveau, dan komt het remediëren
van hinder aan de orde. Zet bijvoorbeeld bijkomende alternatieve modi in, bouw een tijdelijke infrastructuur
of vergoed het omzetverlies van de handelaars.
Besteed zo vroeg mogelijk aandacht aan Minder Hinder
Het tweede principe sluit aan bij het eerste. Minder Hinder moet integraal deel uitmaken van het project.
Start zo vroeg mogelijk met de uitwerking van de minder-hinderstrategie. Al vanaf de conceptfase kan u
Minder Hinder opnemen in uw project. Tijdens het verloop van de werkzaamheden blijft de
hinderbeperking opgevolgd, onder meer door de maatregelen te monitoren en door de communicatie
regelmatig bij te sturen.
Ieder neemt zijn verantwoordelijkheid
Minder Hinder is een collectieve verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Van bij aanvang van het
proces duidt u voor elk aspect van Minder Hinder een verantwoordelijke aan. Geef de verantwoordelijkheid
voor een bepaald aspect van Minder Hinder aan een partij die op dat vlak ook echt kan sturen en bijsturen
op het terrein.
Minder-hindermaatregelen zijn een bijkomende opdracht
Minder Hinder moet als opdracht duidelijk worden afgebakend door de initiatiefnemer. Er mag niet van
uitgegaan worden dat Minder Hinder, zonder duidelijk geformuleerde opdrachten of taken hiervoor,
intrinsiek deel uitmaakt van de gegunde opdracht voor de wegenwerken. De opdracht voor Minder Hinder
moet dus duidelijk geformuleerd worden met taken, verantwoordelijkheden en een budget, die
vervolgens kunnen toegewezen worden aan hetzij de aannemer voor de wegenwerken zelf, hetzij andere
uitvoerders die zullen instaan voor de Minder Hinder.
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Minder Hinder is maatwerk
Op een werf vinden de meest uiteenlopende werkzaamheden plaats, die elk een specifieke soort hinder
kunnen veroorzaken. Een standaardaanpak op niveau van het project is dan ook onmogelijk. Maar dat sluit
een gestructureerde en gecoördineerde aanpak niet uit. Het eindresultaat moet een coherent
maatregelenpakket zijn op maat van het project. Voor elk type project kan u bruikbare elementen
terugvinden in dit draaiboek.
Stem de maatregelen af op de omvang van de hinder
Kleine ingrepen kunnen soms tot zeer grote hinder leiden. Door het type contracten (bijvoorbeeld
meerjarige onderhoudscontracten) en de beperkte aannemingssom worden voor kleine werkzaamheden
vaak geen minder-hindermaatregelen voorzien. Bij prestigeprojecten daarentegen, wordt soms meer geld
uitgetrokken dan nodig. Stem de hinderaanpak dus af op de omvang en de aard van de hinder. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de initiatiefnemer en bij de wegbeheerder.
Respecteer het STOP-principe
Minder Hinder onderschrijft het algemene STOP-principe, dat voorrang geeft aan zwakke weggebruikers
en collectief vervoer (Stappers - Trappers - Openbaar vervoer - Privé vervoer). Op het terrein kan dit
principe soms echter onhoudbaar blijken. De vervoerswijzen waarop Minder Hinder betrekking heeft,
moeten duidelijk naar voor komen in de impactanalyse.
Weeg de kosten en de baten van Minder Hinder af
Hinder bij wegenwerken is vaak onvermijdelijk. Minder-hindermaatregelen doen de kosten meestal stijgen.
Daarom moet u vanaf het begin de maatschappelijke kost van de hinder (in functie van het type weg, de
potentiële hinder,…) afwegen tegen de kosten en baten van de minder-hindermaatregelen. De kosten van
de hinderbeperking moeten altijd in verhouding staan tot de omvang van de werken. Niet alleen financiële
kosten tellen hier mee, maar ook aspecten zoals de verkeersveiligheid, de veiligheid en gezondheid op het
werk en de leefbaarheid van de omgeving.
Zorg voor een geïntegreerde communicatie
Communicatie is een fundamentele bouwsteen van elke minder-hinderaanpak. Maak er vanaf het begin
van uw project werk van en houdt de inspanning vol tot het project klaar is. Communicatie moet zowel
geïntegreerd worden in het volledige project als in het minder-hinderproces.
Integreer Minder Hinder in het proces van wegenwerken
Minder Hinder staat niet op zichzelf, met een eigen wettelijk of procedureel kader. Er moet prioritair worden
vertrokken vanuit de bestaande beleidskaders en procedures. Daarbinnen moet Minder Hinder een
vaste plaats krijgen.
Bundel wegenwerken zo veel mogelijk
Werkzaamheden op de openbare weg worden best zo veel mogelijk gebundeld. Een gelijktijdige uitvoering
veroorzaakt meestal Minder Hinder dan een opeenvolging van werkzaamheden. Bundeling bevordert de
maatschappelijke acceptatie van wegenwerken en helpt het imago te verbeteren. De overheid heeft al
verschillende tools ontwikkeld om dit te faciliteren (KLIP, CPW, GIPOD, … ).
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Projectpartners en doelgroepen
In het minder-hinderproces nemen projectpartners en doelgroepen een belangrijke plaats in. Met
projectpartners worden overheidsinstellingen en overheidsbedrijven bedoeld die in het overleg over de
totstandkoming van het project nauw betrokken worden. We denken hierbij bijvoorbeeld aan partners als
De Lijn, NMBS en de Federale Politie. Met doelgroepen bedoelen we specifieke partijen die buiten de
projectorganisatie zelf staan, zoals bijvoorbeeld weggebruikers, handelaars, scholen, bewoners enzovoort.
Met de term doelgroepen verwijzen we ook naar de belanghebbenden. Dit zijn belangengroepen,
actiecomités en andere partijen die een belang hebben in of bij het project en waarmee rekening moet
gehouden worden in de communicatie en overlegaanpak.
De initiatiefnemer, de wegbeheerder en de aannemer behoeven als partij minder toelichting. De
initiatiefnemer is de opdrachtgever van de werken. Het is de partij die het initiatief neemt om een bepaald
project op te starten, uit te werken en uit te voeren. De wegbeheerder is de eigenaar van de weg die
voorwerp is van het project. Het project houdt dus in dat er gewerkt wordt aan de weg die eigendom is van
de wegbeheerder. In verschillende projecten is de initiatiefnemer dezelfde partij als de wegbeheerder
(bijvoorbeeld Agentschap Wegen en Verkeer is zowel initiatiefnemer als wegbeheerder). Maar evenwel
kunnen dit verschillende partijen zijn (bijvoorbeeld nutsbedrijf is initiatiefnemer, gemeente is
wegbeheerder). De aannemer tot slot is de partij die aangesteld wordt om het werk uit te voeren, in
opdracht van de initiatiefnemer.
Van de vijf partijen spelen de initiatiefnemer en de aannemer een cruciale rol bij de definitie en de
uitvoering van Minder Hinder. De wegbeheerder, de projectpartners en de doelgroepen zijn de partijen die
hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden, en die na de werken gebruik zullen kunnen maken van de
nieuwe infrastructuur. In het hele minder-hinderproces hebben zij een sturende rol. Van de wegbeheerder
en projectpartners wordt een actieve rol verwacht.

3.2

Situering van uw eigen project

Onder de term wegenwerken worden alle werken verstaan die op het openbaar domein worden
uitgevoerd of die van openbaar nut zijn, ongeacht hun omvang. Daarbij kan een indeling gemaakt worden
naar aard van de werken of naar initiatiefnemer. Dit onderscheid bepaalt verder in het proces hoe en
wanneer er een minder-hinderstrategie kan worden ontwikkeld.
Drie soorten wegenwerken
Bouw van infrastructuren
Bij de nieuwbouw of verbouwing van wegen en kunstwerken kunnen de meeste minder-hinderaspecten
worden geïntegreerd. In elke fase van het bouwproces kunnen door middel van besteksbepalingen
maatregelen worden opgelegd die de veroorzaakte hinder maximaal reduceren.
Structureel onderhoud
Structurele onderhoudswerken zijn eveneens op voorhand gepland. Ze kunnen goed worden
gecommuniceerd en worden afgestemd op andere werkzaamheden. Afhankelijk van de aard van de
werkzaamheden worden ze met een vaste of mobiele werf uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het
onderhoud van rijbanen, fietspaden en kunstwerken.
Dagelijks onderhoud
Dagelijks onderhoud is in grote lijnen ook op voorhand gepland, maar vaak is alleen de periode
afgebakend en niet de exacte uitvoeringsdatum. In dat geval spreken van werken met een
resultaatsverbintenis. Als de nodige randvoorwaarden en hinderbeperkende maatregelen in het bestek
worden opgenomen, kunnen deze werken zonder al te grote impact op de verkeersafwikkeling worden
uitgevoerd. Typische voorbeelden zijn het onderhoud van tunnels, bermen en groenvoorziening, telematica
en signalisatie. Ze worden vaak uitgevoerd met een mobiele werf.
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De overheid of andere partijen als initiatiefnemer
Projecten met de overheid als initiatiefnemer
Het gaat om diverse werken in de openbare ruimte waarbij het gemeentelijk, stedelijk of Vlaams bestuur
als initiatiefnemer optreedt. Deze aannemingen, zoals bestratingswerken en pleinaanleg, zijn op voorhand
gepland en kunnen goed gecommuniceerd en afgestemd worden op andere werken.
In een aantal gevallen wordt een samenwerkingsverband tussen overheid en private partij(en) afgesloten,
de zogenaamde publiek-private samenwerking of PPS. Deze samenwerkingsvorm kenmerkt zich door een
duidelijk omlijnde overlegstructuur. Voorbeelden zijn Aquafin-projecten en de herinrichting van doortochten
en stationsomgevingen.
Projecten met andere partijen als initiatiefnemer
In dit soort werken is de overheid een betrokken partner, maar geen initiatiefnemer. Ze verleent enkel de
vergunningen. Vaak gaat het om nutsvoorzieningen in of buiten de rijbaan en om private bouwprojecten
(bijvoorbeeld de plaatsing van een bouwkraan).
Drie types van wegen
In hoofdstuk 2 werd al vermeld dat elk project een individuele minder-hinderaanpak vereist. We willen
echter voorkomen dat voor elke aanneming een volledig nieuw stramien moet worden uitgewerkt. Een
algemeen kader is dus noodzakelijk. Daarom hebben we een basisindeling van de soorten
werkzaamheden opgesteld. Voor werkzaamheden die onder hetzelfde type vallen, kan Minder Hinder
grotendeels op dezelfde manier worden aangepakt. We hebben het aantal types tot een minimum beperkt.
Elk type biedt eigenlijk een sjabloon. De concrete invulling gebeurt telkens op maat van de aanneming.
De soorten werkzaamheden zijn gegroepeerd volgens betekenisvolle overeenkomsten, of met andere
woorden, volgens hun essentiële karakteristieken.
Verschillende elementen spelen een rol bij de ontwikkeling van een minder-hinderaanpak. Het
basisonderscheid in dit draaiboek steunt op een aantal belangrijke parameters, namelijk:
de functie van de weg
het schaalniveau van de impact
bijkomende aspecten
Onze aanpak is gedifferentieerd. De eerste selectie wordt gemaakt op basis van een ruwe indeling op
basis van drie types van wegen, die stelselmatig wordt verfijnd (zie tabel 1).
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Validatie en ondertekening door de wegbeheerder
De toets wordt ten slotte ter ondertekening voorgelegd aan de wegbeheerder. In het verdere verloop van
het proces moet bijgevolg ook een budget beschikbaar gesteld worden voor deze maatregelen.
Herbekijk en herevalueer regelmatig de eerdere vaststellingen
De minder-hindertoets is een iteratief proces. De hinder wordt dus regelmatig herbekeken op basis van
gedane vaststellingen. Telkens bekijkt u opnieuw hoe u hinder kan vermijden (bijvoorbeeld door het tijdstip
of de methode van uitvoering van de werken te wijzigen,…).
Er kunnen zich drie mogelijkheden voordoen:
Het gewenste ambitieniveau wordt bereikt.
In dit geval kan u het project voortzetten en de minder-hindermaatregelen uitwerken
die nodig zijn om uw ambitieniveau te halen.
Het gewenste ambitieniveau wordt niet bereikt.
Ga na of u het ambitieniveau naar beneden toe kan bijstellen. De visie van de wegbeheerder
is hierbij doorslaggevend. Ook een correcte communicatie naar de doelgroepen is cruciaal.
Er zijn teveel vraagtekens over het bereiken van het ambitieniveau.
De oplossing is verder onderzoek doen, zodat u een duidelijk antwoord kan formuleren.
De minder-hindertoets is een iteratief proces. Telkens als u een minder-hindermaatregel
aanpast of toevoegt, moet u opnieuw nagaan of het ambitieniveau wordt gehaald.
Het is de bedoeling dat de minder-hindertoets wordt uitgevoerd voor een project in zijn geheel, waarbij
hoofdzakelijk gekeken wordt naar de te verwachte hinder op mesoschaal, maar ook voor elke individuele
fase van een project.
Voor een volledig begrip van figuur 2 raadpleegt u best de uitgebreide beschrijving
in bijlage 2. Voor de uitwerking van de minder-hindertoets in de praktijk staat
een invulformulier ter beschikking (bijlage 4).

4.3

Organisatie- en overlegstructuur Minder Hinder

In dit onderdeel geven we weer hoe Minder Hinder kan worden georganiseerd binnen een project. De
partijen die erbij worden betrokken en de manier waarop beslissingen worden genomen komen aan bod.
Een organisatiestructuur kan zowel intern als extern bekeken worden.
De interne projectorganisatie is de wijze waarop de initiatiefnemer het project organiseert
binnen zijn eigen organisatie: wie is de projectleider, wie werkt er mee, wie neemt contact
met de verschillende partijen,… Hier gaan we in dit draaiboek niet op in.
We richten ons in dit draaiboek op de externe projectorganisatie: hoe horen we alle betrokken
partijen Minder Hinder op te nemen in de verschillende fasen van het project.
Het is duidelijk dat de opbouw van de organisatiestructuur het best plaatsvindt in de
conceptfase en voor de gehele duur van het project behouden blijft.
Wel kunnen in de loop van het project een aantal doelgroepen toegevoegd worden.
De structuur van de organisatie is gelijk voor alle types van wegen. Voor elk project stellen we een
organisatie voor in piramidevorm met een hiërarchische opbouw. Op elk niveau in deze organisatie worden
beslissingen genomen binnen welgedefinieerde grenzen. Wanneer besluitvorming binnen een bepaald
niveau niet mogelijk is, dan wordt de beslissing op een hoger niveau genomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld
wanneer er geen consensus kan worden bereikt of wanneer de beslissing betrekking heeft op elementen
die op een hoger niveau beslist of gecoördineerd moeten worden.
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Werken type III: Een stedelijk of gemeentelijk model is het meest aangewezen instrument,
naast capaciteitsberekeningen. In een beperkt aantal gevallen kan ook de EXIN-formule
worden toegepast. Ook voor dit type werken kan het noodzakelijk zijn om verkeerstellingen
te organiseren.
Algemeen worden verkeerstellingen van 2 à 3 jaar oud nog als acceptabel beschouwd, tenzij intussen
structurele wijzigingen zijn doorgevoerd met een significante invloed op de verkeersafwikkeling. In
dergelijke situaties zijn er recentere en meer representatieve tellingen nodig.
Functioneringsanalyse
Deze analyse wordt uitgevoerd voor alle modi, dus inclusief fietsers en voetgangers. Ze geldt zowel voor
doorgaand als voor lokaal verkeer. Ook het specifieke gebruik en de gebruikstaken van de weg worden
nagegaan. Bijvoorbeeld: maakt de weg deel uit van een route voor uitzonderlijk vervoer, een
vrachtvervoernetwerk, een fietsnetwerk? Maak ook een analyse van de aanwezige functies in de perimeter
van de werken (scholen, winkels, bedrijven). Op basis van deze analyse worden de bereikbaarheidseisen
bepaald, die verder in het proces als randvoorwaarden gehanteerd moeten worden.
Ambitieniveau
Bij de aanvang van de conceptfase heeft de wegbeheerder het ambitieniveau voor de verkeershinder
vastgelegd naar aanleiding van de minder-hindertoets. Als uit de toets blijkt dat de hinder niet kan worden
beperkt tot het ambitieniveau, dan moet een impactanalyse worden uitgevoerd.
Maar in dit stadium moet ook het ambitieniveau kritisch bekeken worden. Hoe groot zijn de maatregelen
die u moet treffen om het gewenste niveau te behalen? Soms is een consensus de enige oplossing. De
kostprijs van de maatregelen moet immers in verhouding staan tot de uiteindelijke hinder op de weg. Stel
uw ambitieniveau dus bij indien nodig.
Formuleren van uitvoeringsscenario’s
De minder-hinderaanpak kan vanuit meerdere invalshoeken worden uitgewerkt in de vorm van
verschillende scenario’s. Eerst moet u de randvoorwaarden en uitgangspunten van deze aanpak
formuleren.
De volgende uitgangspunten maken alleszins deel uit van elk concept:
het STOP-principe moet in de mate van het mogelijke gevolgd worden;
het multimodale verkeerssysteem moet blijven functioneren met een aanvaardbare hinder
door omleidingen en vertragingen;
de lokale bereikbaarheid primeert op het faciliteren van doorgaand verkeer voor werken
op wegen type III. Deze eisen werden in de functioneringsanalyse vastgelegd.
Deze uitgangspunten worden verder aangevuld met projectspecifieke randvoorwaarden die voortvloeien
uit de impactanalyse, de timing van de werken en beleidskeuzes.
Fasering werken
Vanuit verkeerskundig standpunt moet een evenwicht worden gevonden tussen de gewenste
bouwtechnische fasering en een stabiele verkeerssituatie met minimale capaciteitsreductie. Ook dit is een
iteratief proces. Parameters in deze afweging zijn de bereikbaarheidseisen, de uitvoeringstermijn en de
vooropgestelde uitvoeringsperiode. Deze stap is ook afhankelijk van de aanbestedingsprocedure, die
bepaalt in welke mate de aannemer inbreng heeft.
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Communicatief
Afhankelijk van de aard van de werken kan het aangewezen zijn om de communicatie met de
projectpartners en doelgroepen al tijdens de conceptfase op te starten. Vooral als het gaat om nieuwe
infrastructuurwerken en de organisatie van structureel onderhoud is communicatie in deze fase niets te
vroeg. In de conceptfase ligt de nadruk van de communicatie op het ‘waarom’ van het project.
Bepalende elementen
Een aantal elementen bepaalt welk soort communicatie er gevoerd wordt en welke doelgroepen hiermee
aangesproken worden. Van belang zijn het type van de weg, de functies van de weg en specifieke
aspecten zoals snelheidsregime en bijzonder gebruik, alsook de ruimere omgeving waar het project een
impact op kan hebben. Bij het uitwerken van een goede organisatie- en overlegstructuur (zie ook 4.3) zal
dit duidelijk worden.
Draagvlakcreatie voor oplossing probleem
In de conceptfase van het project dient de initiatiefnemer al over het belang of de noodzaak van het
project te communiceren naar de doelgroepen. Elk project vertrekt vanuit een probleemstelling of een
behoefte. Daarover moet worden gecommuniceerd. De initiatiefnemer moet duidelijk maken waarom het
project nodig is, bijvoorbeeld om de veiligheid te verbeteren of de capaciteit bij te sturen. Zo worden de
doelgroepen bewust van het probleem overtuigd van de nood aan een oplossing.
Communicatie voor draagvlakcreatie - proces en concept
Uiteraard gaat de communicatie niet alleen over de noodzaak van de werken, maar ook over uw aanpak.
De doelgroepen moeten dus ingelicht worden over de zoektocht naar de meest geschikte oplossing en het
beste concept. De initiatiefnemer van het project is hiervoor verantwoordelijk. Hij probeert twee soorten
draagvlak te creëren: eerst het procesdraagvlak en later het conceptdraagvlak. Hoe doet u dit als
initiatiefnemer?
Het procesdraagvlak creëert u door de doelgroepen te informeren over de manier waarop de
keuze voor het concept tot stand kwam. Voor de belangrijkste projectpartners volstaat louter
informeren niet en is er ook betrokkenheid vereist. Voor sommige projecten is er inspraak
mogelijk via een plan- of project-MER. Maar dat is onvoldoende om een procesdraagvlak op te
bouwen bij alle doelgroepen. De initiatiefnemer moet dus parallelle communicatie inzetten, nog
voor de officiële inspraaktrajecten worden opgestart (zoals een publieke kennisgeving MER).
Zonder procesdraagvlak is het bijna onmogelijk om een conceptdraagvlak te creëren. Als de
manier waarop het concept tot stand kwam niet duidelijk is, dan zullen de doelgroepen het
moeilijker aanvaarden.
Om een conceptdraagvlak te creëren, moet u als initiatiefnemer uitleggen waarom het concept
werd gekozen en waarom het tegemoetkomt aan de vastgestelde noden. Overtuig de
doelgroepen met duidelijke argumenten, zodat ze het voorgestelde of gekozen concept
aanvaarden en zich verzoenen met de hinder die zich tijdens of na de uitvoering kan voordoen.
Mogelijke hinder na uitvoering
Bij grote projecten is niet alleen de hinder tijdens de uitvoering belangrijk, maar ook de mogelijk blijvende
hinder na uitvoering van de werken. Dit speelt een cruciale rol in de conceptfase. Bij vele projecten reikt de
hinder immers verder dan de uitvoeringsfase van de werkzaamheden. Sommige concepten hebben
gevolgen op lange termijn voor de gebruikers van de infrastructuur of de omgeving.
De blijvende gevolgen van een project kunnen helaas niet altijd voor iedereen positief zijn. Bepaalde
doelgroepen zullen misschien meer geluidsoverlast hebben na uitvoering van de werken. Dat hangt samen
met het gekozen concept. Zelfs bij een concept met vele positieve effecten mogen we de negatieve
aspecten niet uit het oog verliezen en moeten we met de getroffen doelgroepen in dialoog gaan.
Overtuig door het belang van het project en het gekozen concept, maar heb respect voor
de individuele belangen van de doelgroepen.
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De oprichting van een adviesgroep of klankbordgroep in de conceptfase creëert het geschikte forum om
over dergelijke aspecten te communiceren en om constructieve participatie van de belangrijkste
doelgroepen (of hun afgevaardigden) mogelijk te maken (zie ook 4.3).
De initiatiefnemer maakt de afweging in welke mate hij inspraak wil bieden en verantwoording wil afleggen.
In functie van die keuze opteert de initiatiefnemer voor een klankbordgroep, een adviesgroep of een
variant.
In een klankbordgroep kan een bepaalde visie, oplossing of aanpak (vrijblijvend) afgetoetst
worden. De initiatiefnemer is vervolgens niet gebonden aan adviezen of opmerkingen die door
deze groep geformuleerd worden.
In een adviesgroep gaat de betrokkenheid (en inspraak) een stap verder. De adviesgroep heeft
een krachtigere stem en formuleert een advies waarvan alleen kan afgeweken worden in geval
van grondige motivering.

Samenvattend:
De belangrijkste minder-hinderacties in de conceptfase:
1.

Voer als initiatiefnemer de minder-hindertoets uit en maak een inschatting van de hinder;

2.

Bepaal het ambitieniveau van de minder-hinderaanpak;

3.

Stem als initiatiefnemer het project af met de betreffende wegbeheerder;

4.

Start met de interne projectorganisatie;

5.

Betrek en informeer interne en externe projectpartners;

6.

Informeer publiek en doelgroepen over de noodzaak van de werken;

7.

Start een dialoog met doelgroepen en belanghebbenden.
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Bij het uitwerken van de maatregelen moet u rekening houden met de verwachtingen van projectpartners
en doelgroepen inzake Minder Hinder.
Maar u mag van hen ook een engagement inzake Minder Hinder verwachten. Bespreek regelmatig het
ontwerp en de repercussies op de mobiliteit en neem de mogelijke maatregelen en engagementen door
met de projectpartners en doelgroepen.
Ten slotte zijn er voor de werken en voor sommige minder-hindermaatregelen (zoals omleidingen)
vergunningen of toelatingen nodig van de politie, de lokale besturen of het Gewest. Ze moeten uiteraard
tijdig aangevraagd worden en toegekend zijn voor het begin van de werken.
Resultaat
Het resultaat van de uitwerkingsfase omvat:
formele engagementen van doelgroepen en projectpartners;
een plan van minder-hindermaatregelen;
de nodige vergunningen voor de aannemer.

5.2

Minder Hinder en MKBA

Sinds de conceptfase kunnen er heel wat factoren veranderd zijn. Daarom moet u de minder-hindertoets
hernemen tijdens de uitwerkingsfase. Check of de randvoorwaarden en projectkenmerken nog accuraat
zijn.
De minder-hindertoets is een herhaaldelijk te gebruiken toets. Bij elk nieuw gegeven en
elke nieuwe maatregel moet u opnieuw nagaan of het ambitieniveau wordt bereikt.
De minder-hindertoets is een middel om de impact van werkzaamheden op het verkeer en de omgeving in
te schatten. Voor complexe projecten is soms ook een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA)
nodig. De vraag welke factoren daarbij voor de waardebepaling gehanteerd worden, is echter onderwerp
van verder onderzoek.

5.3

Organisatie- en overlegstructuur Minder Hinder

Zoals aangegeven in de conceptfase wordt de overlegstructuur Minder Hinder tijdens de hele duur van het
project behouden. Soms tekenen de doelgroepen zich duidelijker af in de uitwerkingsfase. De analyses
over de impact op het verkeersgebeuren brengen de betrokken doelgroepen immers duidelijker in beeld. In
de uitwerkingsfase wordt de impact (het invloedsgebied) duidelijker afgelijnd en krijgt de organisatie van
het geheel meer concreet vorm. Een voorbeeld? Misschien is er een nieuw aanbod aan openbaar vervoer
nodig tijdens de werken. In dat geval moet u de vervoeraanbieders uiteraard opnemen in de
overlegstructuur. Dit kan ook gelden voor bedrijven, handelaars, scholen, enzovoort.
In de uitwerkingsfase worden ook de aangelanden van de werf bij het project betrokken. Ze voelen
namelijk de onmiddellijke impact van de werkzaamheden. De mogelijkheden? U kan een delegatie van de
aangelanden opnemen in de klankbordgroep en/of hoorzittingen organiseren (zie ook 5.4.).

5.4

Minder-hindermaatregelen

Bouwtechnisch en verkeerskundig
Timing en coördinatie
Schenk maximale aandacht aan de coördinatie van werkzaamheden van verschillende initiatiefnemers in
dezelfde perimeter. Het is onaanvaardbaar om werkzaamheden uit te voeren op de omleiding van een
ander project. Bovendien beperkt men de globale hinder door werkzaamheden te bundelen in tijd en
ruimte. Een goede afstemming is met andere woorden de eerste kritische succesfactor voor het
reduceren van hinder.
De afstemming vertrekt vanuit een inventaris van potentieel conflicterende werken vóór, tijdens en na de
voorziene uitvoeringsperiode. Hou ook rekening met de initiële fasering van de werken. Het overzicht
wordt aangevuld met bijkomende voorwaarden voor de timing, waaronder seizoensgebonden,
42

De toelating voor het plaatsen van signalisatie wordt verleend door AWV of door de lokale politie,
afhankelijk van de beheerder. Net zoals voor type I-werken, vereist de coördinatie dat iemand de regierol
opneemt. Hierover maakt u best al afspraken tijdens de conceptfase.
Bij de coördinatie van werken type III moet de regierol op gemeentelijk niveau worden vervuld. De
gemeentelijke technische werkgroep of de cel verkeer komen hiervoor in aanmerking. Voor werken met
een grotere impact kan men desgevallend ad hoc een GBC bijeenroepen.
Optimaliseer de fasering in functie van de lokale bereikbaarheid. Omleidingen moeten zo veel mogelijk
worden georganiseerd op wegen van dezelfde categorie. Zoals bij werken type II kan men gebruikmaken
van selectieve omleidingen voor bepaalde modi (vrachtverkeer, fietsers, ..) of voor een bepaalde rijrichting.
De lokale politie verleent de toelating voor het plaatsen van signalisatie.
Bouwtechnieken
Door een doordachte toepassing van bouwtechnieken, zowel alternatieve als conventionele, kan u in het
bestek al een hele reeks randvoorwaarden opnemen die hinder voorkomen. Voorbeelden zijn:
in situ hergebruik van materialen;
alternatieve bouwtechnieken: sleufloze technieken, doorpersingen en gestuurde boringen;
gebruik van prefabconstructies of constructie van infrastructuren buiten de rijbaan;
duurzame bouwtechnieken om hinder door onderhoud in de toekomst te reduceren:
staalvezelbeton, epoxy wegbedekkingen, enzovoort;
conventionele technieken:
verbod op droogslijpen,
sproei-installaties om stofvorming tegen te gaan,
lawaaiarme en trillingsarme machines,
vermijden van een overmatige uitstoot van uitlaatgassen;
materiaal aangepast aan de omgeving;
afhankelijk van de aanbestedingsprocedure, eventueel een inbreng van de aannemer.
Opnemen van minder-hindermaatregelen in het bestek
De basis voor Minder Hinder moet vastliggen in een bestek dat de vooropgestelde maatregelen duidelijk
formuleert. Besteed voldoende aandacht aan de afdwingbaarheid van de maatregelen. Sommige
methoden van toewijzing (bijvoorbeeld DBFM) lenen zich daar beter toe dan andere. Baken ook de
verantwoordelijkheden van de betrokken partijen duidelijk af. Als de aanbestedingsformule voorziet in een
onderhandelingsprocedure, dan kunnen de opdrachtnemer en de opdrachtgever de laatste optimalisaties
aan de planning en fasering doorvoeren.
Voorbereiding projectpartners
Voor de uiteindelijke start van de werken moeten bepaalde projectpartners nog voorbereidingen treffen en
eigen maatregelen implementeren. De Lijn moet bijvoorbeeld de verplaatsing van haltes afficheren,
tijdelijke haltes inrichten en/of wijzigingen in de uurregeling doorvoeren.
Voorbereiding opdrachtnemer
Zodra de fasering en de timing vastliggen, treft de opdrachtnemer de laatste voorbereidingen voor de
werken:
plaatsen van vooraankondigingen minstens één week voor de start van de werken;
opstellen van de signalisatieplannen;
het tijdig aanvragen van toelatingen tot plaatsen van signalisatie en inname openbare weg.
Voorbereidingstermijn
Niet alle lokale besturen handhaven de aanvraagtermijn voor vergunningen even strikt. Deze termijn
varieert van 10 werkdagen tot vier weken. Het is niet aanvaardbaar dat daags voor de start van
infrastructuurwerken nog vergunningen worden aangevraagd en verleend.
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Daarom moet de periode tussen de toewijzing en de aanvang van de werken, zoals gespecificeerd in het
aanvangsbevel, lang genoeg zijn. Alle betrokken partijen moeten tijd hebben om maatregelen te
implementeren en de definitieve startdatum te communiceren.
Communicatief
In de conceptfase lag de nadruk van de communicatie op het ‘waarom’ van het project. Waarom zijn de
werkzaamheden nodig? Waarom wordt er gekozen voor een bepaald concept? Ook in de uitwerkingsfase
moet de initiatiefnemer in de communicatie blijven zeggen waarom het project noodzakelijk is. Maar de
nadruk verschuift wel naar de vragen ‘wat’ en ‘wanneer’:
Wat gaat er precies uitgevoerd worden?
Hoe gaat dit gebeuren?
Op welke manier?
Hoe gefaseerd?
De communicatie in de uitwerkingsfase moet deze vragen beantwoorden. Naarmate de uitwerkingsfase
haar einde nadert, wint de vraag ‘wanneer’ aan belang. Wanneer starten de werken exact? Het gaat hier
om kernboodschappen die centraal moeten staan in de communicatie tijdens de uitwerkingsfase.
Verschuiving accent: van betrekken naar informeren
Tijdens de eerdere conceptfase stond betrokkenheid centraal. De projectpartners moesten ‘mee’ zijn. De
communicatie en de participatie moesten dit gevoel stimuleren. In de uitwerkingsfase verschuift het accent
van de communicatie geleidelijk van betrekken naar informeren. Naarmate de uitwerkingsfase vordert,
worden er steeds meer elementen verbonden aan de praktische uitvoering. Het project krijgt nu echt vorm.
Dit biedt stof tot communiceren. We denken hier bijvoorbeeld aan faseringen, toegepaste technieken,
omleidingen en timing. Als deze elementen eenmaal vastgelegd zijn, uiteraard met betrokkenheid van de
diverse partners en doelgroepen, kan de nadruk verschuiven naar concrete informatie over deze
elementen: een informatievergadering voor de inwoners en één voor de handelaars, omleidingplannetjes
voor klanten en bezoekers, informatiebrieven voor iedereen in de werfzone en omleidingstraten,
enzovoort. Maar ook de betrokkenheid blijft tijdens de uitwerkingsfase belangrijk. Overleg en inspraakfora
zoals een advies- of klankbordgroep kunnen een belangrijke bijdrage blijven leveren.
Naarmate de uitwerkingsfase vordert worden almaar meer elementen van de latere
uitvoering van het concept concreet. Het project krijgt echt vorm en
dit biedt stof tot communiceren.
Het accent verschuift geleidelijk van het betrekken naar het informeren van projectpartners. Ze krijgen
informatie over een project dat vorm krijgt en dat in een volgende fase wordt uitgevoerd.
De scope van de communicatie wordt nu ook breder. Alle doelgroepen die hinder kunnen ondervinden,
behoren nu tot de doelgroep. Communiceer met hen over omleidingen, faseringen, timings en andere
concrete elementen. Via informatievergaderingen of -tentoonstellingen, brochures, nieuwsbrieven en bij
grote projecten zelfs specifieke websites, advertenties of infokranten, kunnen we de informatie over een
project doen doorstromen naar projectpartners. De bedoeling is zowel de effectieve hinder als de
hinderbeleving te doen verminderen.
In de uitwerkingsfase kan de initiatiefnemer de projectpartners bij de werkzaamheden betrekken via een
testpanel of een ideeënpanel. Het panel komt eenmalig samen om de praktische aspecten en de minderhindermaatregelen (bijvoorbeeld specifieke signalisatie) uit te proberen en te beoordelen op effectiviteit en
kwaliteit.
Communicatie door de initiatiefnemer en/of de wegbeheerder?
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de communicatie over Minder Hinder. De initiatiefnemer is vaak
ook de wegbeheerder, maar niet altijd. Indien niet, moeten er tussen beide partijen duidelijke afspraken
gemaakt worden over de communicatie. Wat wordt er meegedeeld? Wie voert het woord? De
eindverantwoordelijke blijft wel de initiatiefnemer. Het wordt nog ingewikkelder als er verschillende
wegbeheerders bij de werkzaamheden betrokken zijn (en eventueel ook initiatiefnemer zijn). Bij dergelijke
projecten richt de initiatiefnemer best een werkgroep communicatie op. Binnen de werkgroep worden dan
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duidelijke afspraken gemaakt over de communicatie over het project en over Minder Hinder.
Communicatie via intermediairs
Niet alle communicatie kan of moet gebeuren via de eigen kanalen en middelen van de initiatiefnemer of
de wegbeheerder. In de uitwerkingsfase wordt best optimaal gebruikgemaakt van communicatiekanalen en
fora van intermediairs. We denken bijvoorbeeld aan:
De Lijn voor het bereiken van de bus- en tramreizigers;
Touring voor het bereiken van de automobilisten;
de transportfederaties voor het bereiken van de transporteurs;
UNIZO en Voka voor handelaars en andere ondernemers;
betrokken gemeentebesturen voor het bereiken van de inwoners.
Al deze intermediairs, die vaak zelf als projectpartner deel uitmaken van de projectstructuur, hebben
interessante eigen communicatiekanalen die kunnen ingezet worden om de doelgroepen te bereiken. Als
de initiatiefnemer constructief samenwerkt met de intermediairs, kunnen de communicatiekanalen optimaal
worden gebruikt voor het project.
Communicatie via de pers
Vanaf de uitwerkingsfase dient er extra aandacht naar perscommunicatie te gaan. Het bereik van de pers
is groot maar u boekt als initiatiefnemer alleen resultaat als u kundig en doordacht communiceert. U hebt
de pers immers niet onder controle. Daarom moet u als initiatiefnemer goed nadenken over de boodschap
die u communiceert en over de manier waarop u de informatie in woord en in beeld brengt.
Kernboodschappen, Q&A-lijsten, perscontactlijsten, persberichten, mediatraining: het zijn
basisinstrumenten die nodig zijn voor een succesvol persmanagement met briefings, persconferenties,
hinderberichten in de krant en samenwerkingsacties om het project in de kijker te plaatsen.
Informatie op maat van de doelgroep
Communicatie is voor ieder project van belang, net zoals de mate waarin wordt gecommuniceerd. De
dosering van informatie is dus cruciaal. Denk als initiatiefnemer altijd aan uw doelgroep(en) als u
communiceert. Hoeveel informatie verwachten ze? En hoe maakt u de informatie begrijpelijk? Bewoners
zitten niet te wachten op een technische verhandeling over het gieten en uitharden van een betonnen
wegdek. Ze wensen antwoorden op praktische vragen. Hoe lang zal de weg onberijdbaar zijn? Kan het
weer de werkzaamheden vertragen? Welke voordelen biedt het nieuwe wegdek (duurzaamheid,
geruisloosheid)? Dat is informatie van belang. Communiceer geen irrelevante details. Ballast veroorzaakt
overcommunicatie. De belangrijke communicatie verdrinkt in de overvloed en wordt niet opgepikt door de
doelgroep.
Projectcommunicatie niet enkel voor grote groepen
Projectcommunicatie is niet alleen noodzakelijk bij grote projecten van type I of type II. Bij kleine lokale
projecten (werken type III) is de impact van de hinder op de doelgroepen doorgaans van dezelfde
grootteorde. Het verschil zit vooral in de omvang van de doelgroepen, en mogelijk ook in de aard.
Bij een klein project zijn er minder direct gehinderden. Dat maakt de individuele hinder niet kleiner. De
weggebruiker of de omwonende zal het lawaai, het stof en de omleidingen even hinderlijk vinden als bij
grote werkzaamheden.
Bij kleine werken mogen de doelgroepen niet de dupe worden van de beperkte schaal van het project.
Daarom moet u als initiatiefnemer dezelfde informatie communiceren als bij type I- of type II-werken. De
gebruikte communicatiekanalen zullen echter een kleinere scope hebben en meer toegespitst zijn op de
doelgroepen. De doelgroep is minder verspreid dan bij projecten van type II en type I.
Welke maatregelen kunnen nog bijkomend uitgevoerd worden?
Hinder is grotendeels te voorkomen en te milderen door een oordeelkundige keuze te maken uit de
hierboven beschreven maatregelen. Ze worden geïnitieerd in de conceptfase en verfijnd in de
uitwerkingsfase. Hinder kan gedeeltelijk worden “weggecommuniceerd” door te informeren.
Bouwtechnische en verkeerskundige maatregelen kunnen de hinder inperken.
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Deze maatregelen staan meestal in rechtstreeks verband met de vormgeving en de organisatie van het
project.
Er zijn ook andere soorten maatregelen mogelijk. We bedoelen maatregelen die de initiatiefnemer neemt
in overleg met de wegbeheerders en de overige projectpartners. De bedoeling is om de werkzaamheden
op de openbare weg zo aangenaam mogelijk te laten verlopen voor alle betrokkenen, zonder de
organisatie van het project zelf aan te passen.
Mobiliteitsmanagement
In de eerste plaats kan er aan mobiliteitsmanagement worden gedaan. De verkeershinder kan
verminderd worden door te anticiperen op de verminderde bereikbaarheid en in te spelen op het
verkeersdebiet tijdens de duur van de werkzaamheden. Vooral in de spitsperiode is het nuttig om de
intensiteit van het verkeer te verminderen.
Mobiliteitsmanagement legt een deel van de verantwoordelijkheid voor de hinder bij de
weggebruiker. Bij het opstellen van de maatregelen wordt de weggebruiker aangesproken
op zijn medeverantwoordelijkheid.
Er kan gedacht worden aan verschillende maatregelen om de vraag naar het verkeer tijdens de werken te
verminderen:
het bevorderen van thuiswerken tijdens de werken;
het installeren van werkruimte (kantoorruimte) op alternatieve locaties;
het voorzien van een afhaallocatie voor boodschappen of het installeren van een boodschappendienst;
de mensen aanmoedigen om tijdens de werken verlof te nemen;
het aanbieden van een beloning om de spits te ontlasten; 1
het gebruik van openbaar vervoer stimuleren; 2
het aanzetten tot carpooling;
het stimuleren van fietsen en te voet gaan.
Hinderbeleving
Meestal blijft er na toepassing van de hinderverminderende maatregelen nog hinder over. Communiceer
op een correcte manier over deze zogenaamde resthinder. Minimaliseer de impact niet! Het heeft geen zin
om de hinder minder erg voor te stellen dan hij in werkelijkheid zal zijn. Ondanks de hinderbeperkende
maatregelen kan de resthinder grote gevolgen hebben voor de dagelijkse bezigheden van weggebruikers
en aangelanden.
Op deze situatie kan u als initiatiefnemer reageren door de hinder zo acceptabel mogelijk te maken.
Verschillende soorten maatregelen maken de gevolgen van infrastructuurwerken leefbaarder. De volgende
maatregelen kunnen de traditionele communicatieve maatregelen aanvullen:
het geven van informatie over niet-zichtbare werken;
het organiseren van evenementen in relatie tot de werken;
het geven van een attentie (presentje, dienst, kortingen);
het onder de aandacht brengen van goed rijgedrag.
Als initiatiefnemer kan u heel wat kritiek voorkomen door innovatief te informeren over de aard van de
werken. Informeer bijvoorbeeld ook als er ogenschijnlijk niet wordt gewerkt. Een voorbeeld is het gebruik
van mobiele tekstkarren op zonne-energie met vermelding van de boodschap “hier hardt beton uit”. Of
attendeer de mensen op weersomstandigheden die de geplande werkzaamheden onmogelijk maken.
Door het plannen van evenementen kan de initiatiefnemer de burgers meer bij de werken betrekken. U
brengt de werken op een positieve manier onder de aandacht en appelleert aan de trots van de burgers.
Ze voelen zich als het ware een onderdeel van het project. Tijdens de werken kan u kijkmomenten
organiseren en na afloop kan u de weg feestelijk inhuldigen en in gebruik nemen.
1

In Nederland worden verschillende termen gebruikt, zoals “spitsmijden” en “spitsscoren”. Het idee is steeds hetzelfde: door niet in de spits de personenwagen op een bepaald
traject te gebruiken verdient men enkele euro’s per dag (5 €).

2

Dit kan bijvoorbeeld door een persoonsgebonden reisadvies en een daaraan gekoppelde bereikbaarheidspas.
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Een attentie, hoe klein ook, helpt mee om de resthinder te accepteren. Denk bijvoorbeeld aan een gratis
wasbeurt voor de auto als er veel stofhinder is. Of u biedt de omwonenden een hotelovernachting aan als
werkzaamheden een korte, maar intense hinderpiek kennen.
Door te wijzen op een goed rijgedrag tijdens de werken kan de ergernis flink afnemen. Als er files worden
verwacht, kan u erop wijzen dat onaangepast rijgedrag de hinder vergroot voor het verkeer én de
aangelanden. Het matigen van de snelheid, het niet onnodig wisselen van rijstrook en het gebruiken van
de voorgestelde omleidingen zijn kernboodschappen die de weggebruikers medeverantwoordelijk maken
voor de hinder.

5.5

Rol van de aannemer

We gaven al aan dat minder-hinderbepalingen in het bestek moeten worden opgenomen.
Dit kan in diverse vormen. U kan als initiatiefnemer zelf voorwaarden opleggen aan de fasering van de
werkzaamheden, werken tijdens bepaalde periodes verbieden of eisen stellen aan de
uitvoeringsmethoden.
De aannemer krijgt dus beperkende voorwaarden opgelegd die de organisatie van Minder Hinder
bevorderen. Het bestek kan bovendien ook verplichtingen bevatten over de uitvoering van begeleidende
maatregelen, zoals omleidingen, de tijdelijke infrastructuur, tijdelijke verkeerslichten, enzovoort.
Een tweede benadering is de aannemer zelf betrekken bij de opmaak van het minder-hinderplan. Nodig
hem uit om maatregelen voor te stellen en maak hem mee verantwoordelijk voor het halen van het
ambitieniveau. Vanuit zijn ervaring kan de aannemer ongetwijfeld oplossingen aandragen in domeinen
waarmee de initiatiefnemer minder vertrouwd is, zoals innovatieve uitvoeringstechnieken.
Bij de derde benadering duidt de initiatiefnemer een aparte aannemer aan voor de uitwerking en de
realisatie van Minder Hinder. De kwaliteit van de uitwerking en de uitvoering van de maatregelen gaat er
alleen maar op vooruit als u werkt met een in Minder Hinder gespecialiseerde aannemer.
In elk specifiek geval moet er een keuze worden gemaakt tussen deze drie varianten. Een bestek dat
Minder Hinder zonder meer afdoet als een ”last van de aanneming” is niet aan te raden.
Zo moet het bestek de verantwoordelijkheden in het minder-hinderproces duidelijk toekennen aan de juiste
partijen. Alleen als ze hun verantwoordelijkheden kennen, kunnen de partijen de kostprijs van Minder
Hinder inschatten en de inzet van materieel en personeel juist plannen.
Samenvattend:
De belangrijkste minder-hinderacties in de uitwerkingsfase:
1.

Breng als initiatiefnemer de verwachtingen van de projectpartners en doelgroepen in kaart;

2.

Beschrijf de engagementen van de projectpartners en doelgroepen;

3.

Herneem de minder-hindertoets en herevalueer;

4.

Maak een minder-hinderplan met specifieke maatregelen;

5.

Verfijn de organisatiestructuur waar nodig;

6.

Leg de minder-hinderbepalingen vast en wijs deze toe aan de uitvoerende partij;

7.

Informeer over de stand van zaken met focus op aanpak van de werken en timing;

8.

Herhaal de noodzaak van de werken en het nut van het project;

9.

Ga verder in debat met doelgroepen en belanghebbenden, ook over de minderhinderaanpak.
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6.2

Organisatie- en overlegstructuur Minder Hinder

In de uitvoeringsfase is de betrokkenheid van de diverse partijen zeer groot. Misschien moet u daarom de
frequentie van het overleg verhogen of bijkomende overlegorganen creëren.
Vooral bij werken type I en type II kan de complexiteit van het werk leiden tot een nieuw
planningsoverleg, dat wekelijks of op cruciale momenten wordt bijeengeroepen. Dit overleg dient om alle
plannen in detail te overlopen en waar nodig bij te sturen, in functie van de verkeersafwikkeling. Eventuele
klachten naar aanleiding van de werken (bijvoorbeeld over de bereikbaarheid of de signalisatie) worden
besproken en krijgen een gevolg binnen een acceptabele termijn. Betrek de
communicatieverantwoordelijken bij het overleg, zodat u de juiste informatie doorgeeft aan de
projectpartners en de doelgroepen. In deze fase moet ook de werfcommunicatie vorm krijgen. Stel een
werfcommunicator aan. Hij kan geleverd worden door de opdrachtgever of door de aannemer,
afhankelijk van de bepalingen in het bestek. Met de werfcommunicator worden procedures afgesproken
m.b.t. de opvolging en afhandeling van vragen en klachten.
De overleggroep die de werken van nabij opvolgt en bijstuurt, moet evenwichtig zijn samengesteld. De
volgende partijen moeten een vertegenwoordiging afvaardigen:
de initiatiefnemer;
de wegbeheerder;
de aannemer(s);
de projectpartners;
de doelgroepen.
Tijdens de uitvoering is het ook wenselijk dat u een escalatieprocedure op punt stelt. Zo kan u snel
reageren op problemen. Elke betrokken partij krijgt een contactpersoon. Bij dringende problemen
(bijvoorbeeld een gaslek of een verkeersongeval) roept u deze persoon op om meteen werk te maken van
een oplossing. Een handleiding bij problemen en lijst met naam en nummer van de contactpersonen is het
absolute minimum.

6.3

Minder-hindermaatregelen

Bouwtechnisch en verkeerskundig
Monitoring verkeersafwikkeling en bijsturing
Tijdens de uitvoeringsfase moet de opdrachtgever de resultaten van de minder-hindermaatregelen
intensief opvolgen. Daarom moet hij de werkzaamheden monitoren:
kwantitatief op basis van tellingen;
in vergelijking met basistellingen van de impactanalyse;
in functie van het ambitieniveau.
Levert een bepaalde maatregel niet het verwachte resultaat op, dan moet u bijsturen. Welke actie u neemt,
wordt bepaald in een overlegstructuur zoals een themawerkgroep.
Toezicht door projectleiding
De projectleiding houdt tijdens de uitvoering van de werken toezicht op de contractuele naleving van de
bestekseisen, zowel bouwtechnisch als inzake Minder Hinder. Elementen die hieronder vallen, zijn onder
meer de bereikbaarheid, de multimodale toegankelijkheid, de inrichting bouwplaats en de veiligheid.
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Handhaving minder-hindermaatregelen
De handhaving van minder-hindermaatregelen moet op een kwalitatieve manier gebeuren tijdens de
uitvoeringsfase. Dit houdt op zijn minst de volgende aspecten in:
een systematische en consequente handhaving van de uitgevoerde maatregelen;
een uitvoering door personeel met voldoende technische kennis;
aan de hand van instrumenten om handhaving af te dwingen.
Communicatief
Na de start van de werkzaamheden focust de communicatie op de output aan informatie. Informeren wordt
de hoofdzaak en herhaling is het sleutelwoord. De plannen zijn immers finaal afgerond en goedgekeurd en
de aannemer heeft de werken aangevat volgens het bestek. In de uitvoeringsfase is de kernboodschap
van de communicatie ‘hoe’ de werken precies worden aangepakt, welke fasering er wordt toegepast en
welke timing er wordt aangehouden.
Focus op informeren en herhaling
De boodschappen over het ‘hoe’ moeten vaak genoeg herhaald worden. Blijf ook het waarom van de
werken in herinnering brengen. Dat moet u trouwens tijdens het hele proces volhouden.
Inzet van middelen
Hoe kunnen we de doelgroepen tijdens de uitvoering van het project het beste bereiken met onze
communicatie? Welke communicatie- en mediamix gaan we toepassen? De middelen van de
uitwerkingsfase blijven toepasbaar tijdens de uitvoeringsfase. Denk bijvoorbeeld aan
informatievergaderingen bij elke nieuwe fase van de werkzaamheden, nieuwsbrieven, een website,
enzovoort.
Ook de communicatiekanalen van intermediairs blijven uitermate nuttig. De intermediairs kunnen zowel
projectpartners als doelgroepen zijn. Voorbeelden zijn De Lijn, Touring, NMBS, UNIZO en Voka. Deze
organisaties hebben er belang bij dat hun klanten of doelgroepen goed geïnformeerd zijn over de
werkzaamheden. Ze delen dus uw doelstelling om goed te communiceren.
De initiatiefnemer moet de intermediairs dus alle nodige teksten en beeldmateriaal ter beschikking stellen
of zelfs kant en klare communicatieproducten (bijvoorbeeld routeplannetjes) voorzien, gericht op specifieke
doelgroepen. Als de intermediairs ook als projectpartners betrokken zijn bij de projectstructuur, verloopt de
doorstroming van informatie des te vlotter en kunnen de initiatiefnemer en de intermediairs elkaars
communicatie nog beter ondersteunen.
Clustering van projectpartners en doelgroepen verhoogt efficiëntie van middelen
De inhoud van de communicatie moet zo goed als mogelijk afgestemd zijn op de informatiebehoeften van
de projectpartners en de doelgroepen. Er moet niet voor elke partner of doelgroep een individueel
communicatiemiddel met inhoud op maat gemaakt worden. Clustering is hier de boodschap. Breng
projectpartners en doelgroepen samen als ze met hetzelfde communicatiemiddel te bereiken zijn en als de
inhoud van de boodschap gelijkaardig is.
Een folder over de bereikbaarheid van het centrum is bijvoorbeeld zowel geschikte informatie voor de
inwoners als voor de toeristische bezoekers. Dat geldt voor een werfbezoek, een brochure, een website,
enzovoort.
Clustering verhoogt de efficiëntie van de beschikbare middelen voor communicatie.
Minder-hinderuitvoering en monitoring
De minder-hindercommunicatie uit de vorige fasen wordt voortgezet in de uitvoeringsfase. De adviesgroep
of de klankbordgroep rond Minder Hinder kunnen een belangrijke rol spelen in de opvolging, monitoring en
bijsturing van de communicatie over Minder Hinder.
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Door omstandigheden zoals vertragingen door slecht weer kunnen er tijdens de uitvoering nieuwe
communicatiebehoeften opduiken. Om te weten wanneer u er nieuwe communicatieacties dienen
ondernomen te worden, is het nodig een vinger aan de pols te houden. Dit is vooral een opdracht voor
de wegbeheerder en de projectpartners die betrokken zijn via de advies- of klankbordgroep.
Inzet bereikbaarheidsadviseur of werfcommunicator
De uitvoeringsfase vergt een specifiek soort communicatie: de werfcommunicatie. Ze richt zich op de
aangelanden van de werf en kan uitgevoerd worden door een werfcommunicator. Afhankelijk van het
contract neemt de aannemer of de initiatiefnemer deze taak op zich. Voor een kwalitatieve
werfcommunicatie moet de werfcommunicator bereikbaar en toegankelijk zijn. Neem duidelijke afspraken
over de bereikbaarheid en de minimale reactietijd op in het bestek.
Bij werken met een grote economische impact zet u best ook een bereikbaarheidsadviseur in. Hij
concentreert zich op handelaars en andere ondernemers van wie het bedrijf hinder ondervindt door de
werkzaamheden. Dit soort adviseurs of aanspreekpunten houden de communicatielijnen kort. Ze kunnen
individueel gehinderden persoonlijk contacteren en adviseren.
Zorg wel dat de communicatiemiddelen goed op elkaar zijn afgestemd om tegenstrijdige
berichtgeving te vermijden. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle communicators.

6.4

Rol van de aannemer

Enerzijds veroorzaakt de aannemer de hinder op de weg omdat hij de werken uitvoert. Anderzijds staat
hij in voor de hinderbeperking en uitvoering van milderende maatregelen. Sommige minderhindermaatregelen kunnen echter de verantwoordelijkheid zijn van andere partijen of zelfs van een
andere aannemer.
Een goede coördinatie tussen de betrokken partijen is cruciaal en vergt inzet en flexibiliteit van
iedereen. Daarom kan u niet zonder een zorgvuldig geschreven bestek. Het garandeert dat de minderhindermaatregelen op het terrein worden uitgevoerd en dat de tijdelijke installaties na afloop weer
worden verwijderd.

Samenvattend:
De belangrijkste minder-hinderacties in de uitvoeringsfase:
1.

Start met de werfcommunicatie al voor de start van de werken;

2.

Werk het minder-hinderplan stelselmatig bij tijdens de werken;

3.

Handhaaf de uitvoering van de minder-hindermaatregelen;

4.

Monitor de resultaten en stuur bij waar nodig;

5.

Informeer over de minder-hindermaatregelen via een brede communicatie- en mediamix,
en stem de communicatiemiddelen goed op elkaar af;

6.

Herhaal deze boodschappen vaak genoeg om het aangepaste (rij)gedrag blijvend te
stimuleren.
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7.2

Algemene doelstellingen

De evaluatie van Minder Hinder moet inzicht verschaffen in de effectiviteit en de efficiëntie van de
maatregelen die werden genomen om de hinder tijdens bepaalde werkzaamheden te beperken. Bij de
evaluatie is het belangrijk terug te grijpen naar de projectdoelstellingen, die in de conceptfase werden
geformuleerd. Ze zijn gerelateerd aan het vooropgestelde ambitieniveau en vormden de
basisdoelstellingen van het minder-hinderproject.
Projectdoelstellingen en beleidsdoelstellingen
De doelstellingen kunnen altijd gekaderd worden binnen de vijf beleidsdoelstellingen van het
Mobiliteitsplan Vlaanderen:
bereikbaarheid: op een selectieve wijze de bereikbaarheid van de economische
knooppunten en poorten waarborgen;
toegankelijkheid: op een selectieve manier iedereen in Vlaanderen de mogelijkheid bieden
zich te verplaatsen;
verkeersveiligheid: de verkeersonveiligheid in Vlaanderen verder terugdringen met het oog
op een wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers;
verkeersleefbaarheid: ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid
verbeteren;
milieu- en natuurkwaliteit: de schade aan milieu en natuur terugdringen.
De evaluatie wil een inzicht bieden in de effecten van het gevoerde proces (zie onderdeel 7.3). Maar het
gaat ook om de evaluatie van het project zelf, en dan vooral om de impact van de minderhindermaatregelen op bouwtechnisch, verkeerstechnisch en communicatief vlak.
Het geïntegreerde aspect van de evaluatie verdient bijzondere aandacht. Vaststellingen met betrekking
.
tot de diverse maatregelen, die werden genomen in functie van de bereikbaarheid met de verschillende
vervoersmodi, moeten hierbij in een omkaderende context worden geplaatst.

7.3

Evaluatie van het proces

Bij de minder-hinderevaluatie nemen we ook het proces zelf onder de loep. We analyseren de
betrokkenheid van doelgroepen en projectpartners en detecteren eventuele lacunes in het geheel.
Daaruit trekken we lessen voor toekomstige projecten. De tevredenheid van de doelgroepen kunnen we
peilen via een enquête van de betrokken partijen. Het thema kan ook besproken worden tijdens een
afsluitend overleg.
Relevante vragen
Vragen die bij de procesmatige evaluatie zeker aan bod moeten komen:
Werden de minder-hinderprincipes doorheen het hele proces toegepast?
Werden de verantwoordelijkheden opgenomen?
Werd het ambitieniveau “en cours de route” aangepast, en zo ja waarom?
Werd de minder-hindertoets herhaald als daartoe aanleiding was?
Hoe verliep de coördinatie?
Hoe verliep de inspraak?
Hoe werd er omgegaan met conflicten?
Liep het project vertraging op, en zo ja, waarom?
Zijn de doelgroepen tevreden?
Zijn de projectpartners tevreden?
Hoe werd er omgegaan met controles?
Welke fouten werden er gemaakt? (de “don’ts”)
Wat zijn nuttige tips? (de “do’s”)
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7.4

Evaluatie impact minder-hindermaatregelen

Ook wat de inhoud betreft is er na de werkzaamheden nog een belangrijke stap te zetten in het minderhinderproces. In de evaluatiefase beoordelen we immers de effectiviteit van de minderhindermaatregelen.
Te evalueren aspecten
de effectiviteit van voorgeschreven bouwtechnieken en indien relevant de impact
van innovatieve technieken op de verkeersafwikkeling;
de effectiviteit van de omleidingen;
de kwaliteit van de signalisatie;
de effectiviteit van bereikbaarheids- en toegankelijkheidseisen;
de effectiviteit van de maatregelen voor het openbaar vervoer;
het aantal en de ernst van de bijsturingen van de maatregelen;
de kwaliteit van de controles en handhaving;
de effectiviteit van de communicatie.
Bij deze beoordeling moeten we altijd teruggrijpen naar de projectdoelstellingen en het ambitieniveau
van de Minder Hinder die in de conceptfase werden uitgewerkt. De inhoudelijke evaluatie kan bovendien
ook worden getoetst aan de beleidsdoelstellingen uit het Mobiliteitsplan Vlaanderen.
Bijzondere aandachtspunten
Bij de evaluatie van minder-hindermaatregelen van een wegenproject komt meer kijken dan de
bovenstaande elementen doen vermoeden. Sommige punten verdienen bijzondere aandacht:
de veiligheid;
de kwaliteit van het werk;
sociale aspecten.
De eerste twee aspecten zijn basisvoorwaarden. Ze moeten bij elk wegenwerk worden gerespecteerd.
Veiligheid gaat over de veiligheid van de weggebruikers, de omwonenden en de wegenwerkers.
Kwaliteit spreekt voor zich: het gaat om de kwaliteit van het geleverde werk. In verband met Minder
Hinder hebben we het hier bijvoorbeeld ook over het afronden van de werkzaamheden (zoals het
opruimen van de werf en het weghalen van verkeersborden).
Het is bijzonder nuttig als u na afloop van het project de impact van de minder-hindermaatregelen op
deze twee basisvoorwaarden in kaart brengt.
Besteed bij de evaluatie van Minder Hinder ook aandacht aan sociale aspecten. Hoe leerrijk dit kan zijn,
blijkt uit twee voorbeelden:
wegenwerken tijdens de nacht zijn zonder meer gunstig voor de doorstroming (er is minder
verkeer dan overdag), maar betekenen wel dat de wegenwerkers 's nachts aan de slag
moeten;
wegenwerken in het weekend veroorzaken in absolute termen ongetwijfeld Minder Hinder,
maar de overlast treft wel de verplaatsingen in de vrije tijd van de weggebruikers.
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Lessen voor de toekomst
De evaluatie wil de successen en lessen van een project bijhouden voor de toekomst. Zo kunnen we
werken aan een continue kwaliteitsverbetering en de hinder bij nieuwe projecten verder beperken.
De opgedane kennis moet binnen en buiten de eigen organisatie beschikbaar zijn omdat ze waardevol is
voor de permanente kwaliteitsverbetering bij infrastructuurwerken.
Ook voor het communicatieve luik is evaluatie belangrijk, zodat we communicatie van project tot project
effectiever leren organiseren.
Een eenvoudige bevraging volstaat om de tevredenheid te meten. Peil niet alleen naar de tevredenheid
over de werkzaamheden en de minder-hinderaanpak (zie ook 7.3). Ook de communicatieve maatregelen
moeten worden geëvalueerd. Vragen die zeker moeten worden gesteld, zijn:
Werd men altijd tijdig en duidelijk op de hoogte gebracht over faseringen, omleidingen,
verhoogde hinder?
Was de hoeveelheid informatie in de juiste proportie: te veel (“overcommunicatie”) of te weinig?
Kon men via verschillende informatiekanalen informatie verkrijgen, en hoe gemakkelijk
was ze beschikbaar?
Welke informatiekanalen werden het meest geraadpleegd?
Kwalitatieve evaluatie
Een bevraging is zoals gezegd een eenvoudig toepasbare tool voor een kwalitatieve evaluatie. Dat
geldt ook voor een evaluerende bespreking en een rondvraag in de klankbordgroep of de adviesgroep,
die al in een vroegere fase van het project werden opgestart. Ze bieden een geschikt forum voor een
kwalitatieve evaluatie.
Kwantitatieve evaluatie
Voor de kwantitatieve evaluatie moet u over de nodige gegevens kunnen beschikken. U kan deze
analyse alleen maar maken als u tijdens de planning en de uitvoering van het project een goede
administratieve planning en opvolging had. Bijvoorbeeld: Wil u achteraf evalueren hoeveel vragen er aan
de werfcommunicator werden gesteld tijdens de uitvoering van het project, dan moeten de vragen tijdens
de uitvoering al bijgehouden worden in een inventaris. Ongestructureerde of onbekende gegevens zijn
na afloop van het project onbruikbaar.
Hetzelfde geldt voor een analyse van:
het soort vragen dat gesteld werd;
hoe lang de tijd gemiddeld was tussen de vraag en het geleverde antwoord;
hoeveel persartikels er over het project tijdens de uitvoering zijn verschenen.
De registratie en het beheer van deze informatie moet al tijdens de voorbereiding van het project worden
gepland. Alleen dan kan u na de uitvoering van de werken een kwantitatieve analyse van de minderhindercommunicatie uitvoeren.
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Samenvattend:
De belangrijkste minder-hinderacties in de evaluatiefase:
1.

Beoordeel als initiatiefnemer de effectiviteit van de minder-hindermaatregelen alsook de
kwaliteit van het werk en de veiligheid tijdens de werken;

2.

Evalueer niet enkel de resultaten maar ook het proces;

3.

Gebruik de uitgangspunten als evaluatieparameters zoals de projectdoelstellingen en het
ambitieniveau van de Minder Hinder;

4.

Baseer de evaluatie bij voorkeur op kwantitatieve gegevens, waarvoor registratie en
beheer van deze gegevens tijdens de werken van belang is;

5.

Betrek de projectpartners en actieve doelgroepen in een kwalitatief evaluatiemoment
en verzamel hun bemerkingen, positieve en negatieve kritieken, aanbevelingen;

6.

Maak een projectevaluatienota met leerpunten, aandachtspunten en aanbevelingen;

7.

Stel de opgedane kennis ook beschikbaar aan geïnteresseerden die niet bij het project
waren betrokken.
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1.

Referentiekader

Met het begrip referentiekader bedoelen we in deze studie het totaal aan elementen dat ter beschikking
staat om het Minder Hinder-proces te kunnen vormgeven. Dit referentiekader wordt voor een eenvoudig
begrip in zes onderdelen opgedeeld.
Een eerste deel noemen we het toepassingsgebied. Het is cruciaal dat iedere betrokkene vanaf het
begin van elk proces dezelfde vertrekbasis heeft. Door op dezelfde golflengte te zitten voor wat betreft
terminologie kunnen al heel wat misverstanden worden tegengegaan. Concreet gaat het om de
omschrijving van volgende relevante punten:
1. Definitie Minder Hinder
2. Definitie Infrastructuurwerken
3. Typologieën van wegen: type I, II en III
a.
Essentiële karakteristieken van de types
b.
Elementen die aanleiding geven tot diversifiëren van de aanpak
4. Projectfasering
5. Begrippenlijst
Deze punten worden voor een belangrijk deel behandeld in onderhavige draaiboek. Aangezien de kennis
rond minder-hinderaanpak continu evolueert, is het van belang om eventuele lacunes bij het begin van
een project duidelijk te formuleren, wederom met als doel om onnodige misverstanden ”en cour de route”
tegen te gaan.
Een tweede deel van het referentiekader is het beleidskader, voluit Beleidskader: regelgeving en
naslagwerken. Dit is in wezen niet meer dan het geheel aan bestaande documenten en regels die de
minder-hinderaanpak legitimeren. Het gaat onder meer om het volgende:
1.
2.
3.
4.
5.

Wetgeving (gunning, signalisatie, ....)
Standaardbestek 250 (SB250)
Richtlijnen
Dienstorders
Draaiboek
a.
Principes
b.
Rolverdeling – wie doet wat
c.
Leidraad voor bouwheer en aannemer
i.
Bouwtechnische en verkeerstechnische uitwerking
ii.
Opzet voor organisatiestructuur
iii.
Nood op vlak van communicatie

Door de uitgebreide aandacht die in het draaiboek wordt geschonken aan vrijwel alle relevante aspecten
die met de beperking van hinder te maken hebben, verdient het draaiboek zeker een prominente plaats
in het beleidskader. Zoals al eerder werd geredeneerd neemt de kennis rond Minder Hinder steeds toe,
wat niet stopt bij dit draaiboek. Er zijn nog voldoende elementen die buiten de scope van het draaiboek
liggen, waarvoor bijvoorbeeld nog verdere beleidsbeslissingen nodig zijn.
Het derde deel van het referentiekader wordt gevormd door hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij
de minder-hinderaanpak. We vatten dit samen onder de noemer Verkeerskundige tools, maar het gaat
zeker ook om daaraan gerelateerde technieken die nodig zijn om de minder-hinderaanpak op een goede
manier vorm te kunnen geven. Concreet gaat het om volgende tools:
1. Tools ten behoeve van een minder-hindertoets
a.
Tellingen
b.
Capaciteitsberekeningen
c.
Verkeerskundige modellen
d.
EXIN-formule
e.
....
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2.
a.
b.
c.
d.
3.

Technieken voor het reduceren van hinder
Bouwtechnieken
Faseringen
Omleidingen
....
Impact analyse - indien nodig als aanvulling op een minder-hindertoets ....

Het vierde deel van het referentiekader heeft te maken met coördinatie, zowel op het vlak van tools als
procedures. Dit deel bestaat enerzijds uit overlegprocedures, anderzijds uit instrumenten die vooral op
informatie gericht zijn. Het is bij uitstek een aspect dat niet enkel bestaat uit bestaande procedures of
tools, maar ook in ontwikkeling zijnde of te bestuderen aspecten van coördinatie:
1.
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.

Overlegprocedures
Overleg op Vlaams niveau – structureel
PAC / PCV
MER
...
Informatiegerichte instrumenten
Coördinatie Punt Wegenwerken (CPW)
Generiek Informatie Platform Openbaar Domein (GIPOD)
Kabel en Leiding Informatieportaal (KLIP)
...

De doelgroepenbenadering is het vijfde deel van het referentiekader. Door specifiek te kijken naar
doelgroepen is een effectieve aanpak van Minder Hinder beter realiseerbaar. Het referentiekader bestaat
uit een overzicht van alle verschillende doelgroepen, gelinkt aan de hinder waarmee het te maken kan
krijgen en de potentiële maatregelen die ten dienste staan om de doelgroepgerelateerde hinder te
verminderen. De hinder kan variëren van directe hinder (hinder voor het verkeer zelf) of indirecte hinder
(hinder voor de omgeving).
Het overzicht van de doelgroepen kan als volgt worden ingedeeld:
1.
2.
3.

Het grote publiek
Aangelanden werf
Specifieke doelgroepen

Het laatste deel van het referentiekader bestaat uit alles wat met communicatie te maken heeft.
Communicatie is onverbiddelijk een belangrijk aspect doorheen het hele proces van een project met
impact op de openbare weg. Communicatie is enerzijds een vak apart, anderzijds moet het worden
opgepikt door elkeen. De boodschap moet op elk moment helder zijn.
Het referentiekader van communicatie bij wegenwerken bestaat uit een omschrijving van de
kernboodschap per stadia van een project. De indeling kan als volgt worden omschreven:
1.
2.
3.
4.

Conceptfase – kernboodschap “Daarom gaan we werken uitvoeren”
Uitwerkingsfase – kernboodschap “Dit gaan we uitvoeren” – evoluerend naar “Dan gaan
we het uitvoeren”
Uitvoeringsfase – kernboodschap “Zo gaan we het uitvoeren”
Evaluatiefase – kernboodschap “Dit is het resultaat” en “Het waarom van de werken”
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2.

Proceskarakteristieken

Met het blok proceskarakteristieken willen we aangeven dat het proces om tot vermindering van de
hinder te komen specifieke kenmerken heeft. Deze kenmerken zijn, in aanvulling op het referentiekader,
cruciaal om in het oog te houden bij elk wegenwerk. De proceskarakteristieken delen we in drie delen in:
aard, scope en toepassing.
Onder aard van het proces verstaan we het karakter van de eigenschappen die we onder de minderhinderaanpak kunnen scharen. Zo gaat het steeds om een aanpak die stapsgewijs moet worden
gevoerd; als er een stap wordt overgeslagen in het proces dan bestaat het gevaar dat de betrokkenen
niet meer mee zijn met de aanpak.
Het gaat ook om een interactief proces. De interactie moet er zijn door de betrokkenheid van alle
relevante spelers op het geëigende moment in het proces. Eén aspect hierbij is dat elke betrokkene zijn
rol moet kunnen spelen. Een ander aspect is dat niemand de totale wijsheid over Minder Hinder in pacht
heeft. Samenwerking is cruciaal.
De aard van het proces is ook iteratief. Hiermee bedoelen we dat er wellicht meerdere pogingen nodig
zijn om tot het gewenste niveau van hinder te komen. Na de inschatting van het aantal potentieel
gehinderden en de intensiteit van de hinder op basis van een initiële projectopzet is het zeer wel mogelijk
dat de hinder onacceptabel hoog is. Een aanpassing van de projectopzet kan leiden tot een wijziging in
de hinder. Het aantal aanpassingen kan net zo lang doorgaan totdat de hinder acceptabel is (en de
iteratie is afgerond).
Het proces is ook verschillend per fase (fase-gerelateerd). Dit zal in dit draaiboek duidelijk naar voren
komen. We verwijzen op deze plaats bij wijze van voorbeeld naar de verschillende kernboodschappen
die op het vlak van communicatie moeten worden gegeven (zie hierboven). Juist omdat de
kernboodschappen zo verschillend zijn is ook het proces verschillend.
Met het begrip scope duiden we aan om welke hinder het in feite gaat bij het verminderen van de hinder,
in het kader van onderhavige studie. Zo gaat het zeker om het verminderen van de hinder op het vlak
van doorstroming van het verkeer, zowel naar effectieve hinder toe als naar hinderbeleving. Van belang
is ook de toegankelijkheid, eveneens naar effectieve hinder als naar hinderbeleving toe.
Daarentegen gaat het in het kader van deze studie niet om het tegengaan van hinder op het vlak van
milieu. Bijvoorbeeld lawaai en uitstoot zijn ook vormen van hinder, maar worden op dit moment niet
meegenomen in het mobiliteitsdenken rond Minder Hinder. Het is heel goed mogelijk dat in de toekomst
een verdere integratie van milieuaspecten in het mobiliteitsaspect van eender welke wegenwerken zal
plaatsvinden.
Een kwestie van scope is ook het soort werken waarop een minder-hinderaanpak van toepassing is. Het
gaat duidelijk om werken aan de weg. Dit kan specifiek gaan om “infrastructuurwerken” ten behoeve van
het wegverkeer (gemotoriseerd verkeer en zwak verkeer). Het kan ook gaan om werken van
nutsbedrijven, die een deel van de weg moeten openbreken om hun werk te kunnen uitvoeren. Er is
daarentegen voor geopteerd om overige bouwwerken (het bouwen van gebouwen en dergelijke) niet
mee te nemen, alhoewel als tegenargument kan worden ingebracht dat ook deze werken voor hinder
kunnen zorgen op het openbare wegennet. Deze problematiek heeft een heel eigen karakter dat
bijkomend studiewerk vergt.
Onder het blokje toepassing verstaan we de wijze waarop het proces om te komen tot Minder Hinder
moet worden uitgevoerd. Het gaat er in de eerste plaats om een aantal eenvormige principes te
hanteren, die voor eender welk project gelden. Daarnaast gaat het erom een methodiek toe te passen
die plaatsvindt op basis van het type weg. Hierbij gaat het er met name om het verwerven van een goed
inzicht in de functie van de weg, met inachtneming dat het gebruik van een weg kan verschillen van de
categorie van de weg.
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3.

Bepalen van de minder-hinderinspanning

Het grootste blok in het schema van pagina 65 kan vrij kort worden omschreven, omdat het grootste deel
ervan (de minder-hindertoets) uitvoerig aan bod komt in het vervolg van het draaiboek.
De belangrijkste commentaar is dat er bij het opzetten van eender welk project moet worden nagedacht
of er een nood is om een inspanning te leveren om de hinder te verminderen. Bij elk project heeft de
initiatiefnemer een opzet van de werken in gedachte. Voor deze opzet moet worden beoordeeld of de
hinder in voldoende mate naar beneden kan worden gebracht door maatregelen door te voeren.
De crux zit hier in de term “voldoende”: het is aan de wegbeheerder(s) om te beoordelen of een project
voldoet aan het ambitieniveau. Het gaat hierbij niet enkel om het ambitieniveau in termen van
verkeershinder. Er moet aan het volgende worden gedacht:
1.
a.
b.
2.
3.

Na te streven acceptabele verkeershinder (doorstroming, toegankelijkheid)
Naar capaciteit
Naar mogelijke vertraging
Maximaal te besteden financiële middelen voor beperken van hinder
Levenscyclus van de infrastructuur

Er kunnen zich drie mogelijkheden voordoen:
Het gewenste ambitieniveau wordt bereikt.
Als dit het geval is, kan het project worden voortgezet, met uitwerking van de minderhindermaatregelen die noodzakelijk zijn om het ambitieniveau te bereiken.
Het gewenste ambitieniveau wordt niet bereikt.
In dat geval bestaat er de mogelijkheid om het ambitieniveau naar beneden toe bij te stellen.
De visie van de wegbeheerder is hierbij van doorslaggevende betekenis. Daarnaast is een
correcte communicatie naar doelgroepen cruciaal.
Er zijn te veel vraagtekens over het bereiken van het ambitieniveau.
In dat geval bestaat de oplossing er uit om verder onderzoek te doen, alvorens een duidelijk
antwoord kan worden geboden.
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Bijlage 5: Schema stappenplan
Bijlage 5 kunt u als uitklapbaar document terugvinden op de volgende pagina.

Bijlagen 6 t.e.m. 9 beschikbaar online
Om de omvang van dit draaiboek Minder Hinder enigszins te beperken, werden de uitgebreide bijlagen 6
tot en met 9 niet opgenomen in deze gedrukte versie van het draaiboek.
U kan deze bijlagen wel online raadplegen op de website van het VIM op URL-adres:
www.vim.be/minderhinder.
Op deze webpagina kan u trouwens ook het gehele draaiboek raadplegen. Dat is gemakkelijk om overal
het draaiboek Minder Hinder te kunnen inkijken en om anderen de weg te wijzen naar het document. Zo
kunnen we Minder Hinder altijd en overal toepassen in Vlaanderen.
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