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1 TOEPASSINGSGEBIED 

Het afsluiten of gedeeltelijk afsluiten van wegen op het bedrijvenpark Botlek. 

2 DOEL 

Deze werkinstructie beschrijft de regelgeving/eisen, waaraan weggebruikers, wegen en wegmeubilair moeten 
voldoen, met als doel:   
 

• Voorkomen van stagnatie in de aanrijroutes van hulpverleningsdiensten ten tijde van incidenten. 

• Het aantal situaties die kunnen leiden tot verkeersongelukken op het bedrijfsterrein van het 
bedrijvenpark Botlek, tot een absoluut minimum te beperken. 

• Bevorderen snelle en veilige verkeersdoorstromingen op het terrein van het Bedrijvenpark Botlek.  
 
Deze regels/eisen zijn van toepassing op alle verkeersdeelnemers en verkeersaangelegenheden op het 
terrein van bedrijvenpark Botlek en bijbehorende parkeerplaatsen. 

3 Werkwijze voor het geheel of gedeeltelijk afsluiten van wegen. 

Zodra het nodig is om in verband met de uitvoering van werkzaamheden één of meerdere wegen 
geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor het verkeer, dient de betrokken afdeling / beheersgebied eigenaar een 
aanvraag te doen voor het afzetten van wegen. Deze aanvraag wordt ingediend bij de bevelvoerder. Indien er 
conflicten ontstaan zal de bevelvoerder de aanvragers met elkaar in contact brengen om te bepalen welke 
afzetting voorrang krijgt. 
 
Enkele eisen voor het aanvragen van een wegafzetting: 

- Aanvragen van een (gedeeltelijke) wegafzetting langer dan 30 min. indienen bij de bevelvoerder 
- Aanvraag minimaal 48 uur vooraf indienen (bij voorkeur eerder)  
- Elk deel van de installatie moet bereikbaar blijven voor hulpdiensten via 2 routes  
- Richtlijn doorgangsbreedte na gedeeltelijke wegafzetting ca. 3,5 meter (ivm noodzakelijke doorgang 

van hulpdiensten)  
- De betrokken afdeling / eigenaar beheersgebied is verantwoordelijk voor het inzetten van het juiste 

wegafzettings-materiaal.  
- Na afronding van de werkzaamheden dient de toestemming wegafzetting per mail te worden afgemeld 

met plattegrond van de eerdere aanvraag bij de Portier. 
 
Spoedwegafzetting direct benodigd (buiten kantoortijden) dienen ook volgens deze procedure te worden 
gemeld en tevens de Bevelvoerder bellen 06 22206232, maar zullen ten allen tijde voorrang krijgen op 
geplande afzettingen. 

 

4 BIJLAGE 

Bijlage 1; 
Plattegrond Wegafzetting en Aanvraag 
 
Bijlage 2; 
Afloopschema 
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Bijlage 2: Afloopschema. 
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