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 Veilige wegen tijdens 

de oogst 
 
 
 

Het binnenhalen van de oogst gaat vaak gepaard met 

vervuiling van de openbare weg. Meestal gaat het om 

modderkluiten die aan de banden blijven kleven en 

sporen achterlaten op het wegdek. Modderwegen 

kunnen zeer gevaarlijke situaties veroorzaken in het 

verkeer. Om te voorkomen dat ongelukken 

plaatsvinden, heeft waterschap Hollandse Delta een 

aantal richtlijnen opgesteld, zodat de agrariër weet 

welke voorzorgsmaatregelen hij dient te nemen. De 

agrariër dient de weg schoon te houden tijdens de 

oogst. Hij is immers aansprakelijk voor de gevolgen 

van de vervuiling die hij veroorzaakt. 
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Richtlijnen 

●   Plaats waarschuwingsborden die 

voldoen aan de eisen van de 

verkeerswetgeving, voordat u met 

uw oogstwerk begint. 

●  Zorg dat bij de aanvang van het 

oogstwerk een tractor met schuif 

en/of borstel en zwaailicht aanwezig 

is om de weg schoon te maken. 

●   Probeer zo schoon mogelijk te 

werken. Maak de weg zo snel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mogelijk schoon. Dus ook ‘tussen de 

bedrijven door.’ 

●   Schuif, borstel of spuit (gladde) 

modder of grote bonken van de weg. 

●   Wijs uw personeel, vrijwilligers 

en betrokken aannemers op de 

gevaren van wegvervuiling. U bent 

immers als agrariër aansprakelijk 

voor de gevolgen van de vervuiling 

die u veroorzaakt. 

●  Volg de aanwijzingen van het water- 

schap en/of politie direct op.  

Stortplaatsen 

Het is niet toegestaan om bieten te 

storten op de openbare weg of in weg- 

bermen. Vaak hebben landbouwers een 

deel van hun perceel gereserveerd voor 

het storten van bieten. In de regio 

Goeree-Overflakkee kunnen ook de 

stortplaatsen van Hollandse Delta 

worden gebruikt. De volgende 

stortplaatsen zijn uitsluitend bestemd 

voor bieten van kavels die kleiner zijn 

dan 14 hectaren en die tevens op 

afstand van de bedrijfsgebouwen 

liggen: 

• Plasweg (Goedereede) 

• Rooklaasplaat (Goedereede) 

• Schaddeleepolder (Goedereede) 

• Halsgat (Stellendam) 

• Haven oost en west (Dirksland) 

• Groeneweg (Ouddorp) 

• Groenedijk (Ouddorp). 

Indien u gebruik wilt maken van de 

stortplaatsen, kunt u contact op 

nemen met de logistiek managers van 
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de Suikerunie te Dinteloord via 

telefoonnummer: 0165 525252.  

 

Weersinvloeden 

Het weer speelt bij de oogst een 

belangrijke rol. Soms kunnen de 

weersomstandigheden plotseling 

veranderen. Motregen verandert een 

droge modderlaag snel in een 

spekgladde weg. 

 
Veiligheid 

Op de plaatsen waar agrariërs waar- 

schuwingsborden plaatsen, verwacht 

Hollandse Delta van de weggebruikers 

dat zij hun rijgedrag aanpassen. Ook op 

plaatsen waar borden staan, moeten 

agrariërs de weg schoonhouden. 

 
Waarschuwingsborden 

Hollandse Delta heeft waarschuwings- 

borden die voldoen aan de eisen van de 

verkeerswetgeving. De borden kosten 

€ 200,00 per stuk, inclusief btw, paal 

en onderbord ‘modder’. U kunt deze 

borden kopen bij het Hollandse Delta 

via het waterschapsloket:  

0900 2005 005 (lokaal tarief) of per 

e-mail: 2005005@wshd.nl. 

Toezicht 

Hollandse Delta ziet erop toe dat 

agrariërs zich houden aan de 

richtlijnen. Het waterschap spreekt 

vervuilers aan en kan besluiten een 

wegvak schoon te (laten) maken op 

kosten van de vervuiler. Waterschap en 

politie treden alleen bij ongevallen met 

letsel strafrechtelijk op. 

 
 
Vragen? 

Heeft u vragen of wilt u aanvullende 

informatie? Neem dan contact op met 

het waterschapsloket. 

 

 

Plaatsen van de borden 

Plaats de borden 1,5 meter uit de kant. 

Als dat niet mogelijk is, plaats de 

borden dan zo ver mogelijk van de 

weg. 

Voor elke oogstplek heeft u minimaal 

twee borden nodig. Als vuistregel kunt 

u de volgende afstanden aanhouden:  

op 60 km-wegen: 50 meter 

op 80 km-wegen: 100 meter 

voor de te verwachten vervuiling op het 

wegdek. 
 
 

Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse eilanden tegen wateroverlast, beheert 

het oppervlaktewater en de (vaar)wegen, zuivert het afvalwater en draagt bij aan de ruimtelijke 

invulling van dit gebied. Meer informatie over Hollandse Delta vindt u op www.wshd.nl. Voor 

vragen, klachten of meldingen over het waterschap kunt u contact bellen met het 

waterschapsloket: 900 2005 005 (lokaal tarief) of  mail naar: 2005005@wshd.nl. 
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