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OOGSTTIJD: TIJD OM 
VEILIG TE OOGSTEN 
 
In de zomer is het hard werken om 
het maïs en het gras te oogsten. 
U, als agrariër of als loonwerker,  
werkt dag en nacht zodat alles 
op tijd binnen is. Bedrijvigheid 
alom, met tractor, aanhangers 
en ander materieel. Daar valt 
vaak modder of klei van af die 
de openbare weg vervuilt. Niet 
prettig omdat de modder zorgt voor 
gladheid en slipgevaar voor andere 
weggebruikers. Dit kan leiden tot 
verkeersongevallen, soms met 
ernstige afloop.  

WAT KUNT U DOEN?
 
 
• Voorkom vervuiling door modder. 
• Maak materieel zo goed mogelijk  
 schoon voor dat je de weg  
 op gaat.
• Is vervuiling onvermijdelijk?  
 Bel dan met gemeente Oss! 
• Denk aan je eigen veiligheid!  
 Draag een reflecterend  
 veiligheidsvest. 
• Plaats de juiste  
 waarschuwingsborden. Goed  
 zichtbaar, in de rechterberm,  
 op ongeveer 75 meter voor  
 het weggedeelte met slipgevaar. 
• Maak de vervuilde weggedeelten  
 zo snel mogelijk schoon.  
 Is vegen niet genoeg?  
 Spuit de weg dan schoon! 
• Is de modder opgeruimd? Haal  
 de waarschuwingsborden direct  
 weer weg.  
• Verwijderen ook de grond/ klei  
 die vrijkomt na het schoonmaken  
 van de weg. Ook de hopen in  
 de berm van de weg moet  
 je ruimen.

SAMEN 
VERANTWOORDELIJK 
 
Het is de taak van gemeente Oss 
om erop toe te zien dat de wegen 
schoon blijven. Striktgezien mag  
de weg niet worden vervuild.  
Maar in de praktijk is vervuiling  
van de weg natuurlijk niet altijd  
te voorkomen. Wel kan iemand die 
de weg vervuilt, de wegbeheerder 
hierover informeren, de andere 
weggebruikers waarschuwen en 
ervoor zorgen dat de weg snel  
weer wordt schoongemaakt. Wat 
kunnen we daar aan doen? We zijn 
samen verantwoordelijk voor een 
veilige weg! 

WAT KAN GEMEENTE OSS 
DOEN? 
 
• Er is een meldingsnummer dat  
 is 06 46 83 99 42. 
• Gemeente Oss heeft  
 waarschuwingsborden. Daar  
 kun je gebruik van maken. De  
 borden kun je reserveren via  
 06 83 99 42. De borden kun je  
 ophalen op de ir Diddewerf,  
 Singel 1940-1945 nummer  
 300 in Oss.

Er is een mogelijkheid om de borden 
zelf aan te kopen dit kan onder 
meer bij Walk Wegenbouw Supplies 
aan de Dommelstraat  
 
 
 PRIJS VAN NALATIGHEID 

 
Als de vervuiler van de weg 

de richtlijnen rond modder op 
de weg niet nakomt, kan hij 
aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele gevolgen. Die 
kunnen zeer ernstig zijn als 
er een ongeluk gebeurt. En 

constateert de we gbeheerder 
dat de weg niet of onvoldoende 

is schoongemaakt, dan 
worden de kosten voor het 
schoonmaken van de weg 
in rekeninggebracht bij de 

veroorzaker van de vervuiling.



Meer informatie over verkeersveiligheid en 
landbouwverkeer vindt u op de volgende websites: 

www.cumela.nl 
www.politie.nl


