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De huisstijl van 
Rijkswaterstaat

De rijksoverheid heeft een nieuw gezicht.  
Eén logo en één stijl voor alle communicatie-
middelen. Met een gezamenlijke huisstijl  
wordt de rijksoverheid herkenbaarder en 
toegankelijker voor burgers en bedrijven. 
Daarom is gekozen voor een sobere stijl die 
helder en consistent is.

De huisstijl van Rijkswaterstaat is hiervan  
een uitwerking. Logo, typografie, kleur, vlak-
verdeling en beeld zijn bouwstenen van een 
huisstijl. Voor het toepassen van onze huisstijl 
hebben we richtlijnen opgesteld die we 
beschrijven in dit document.

Voor wie?
Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen  
die gebruikmaakt van onze huisstijl. Niet  
alleen voor ontwerpbureaus maar ook voor  
alle Rijkswaterstaatmedewerkers.

Afzenderschap
Als Rijkswaterstaat de afzender is van een 
boodschap, zijn deze richtlijnen van kracht. 
Raadpleeg bij een samenwerkingsverband de 
rijkshuisstijlrichtlijnen voor het afzenderschap, 
te downloaden op rijkshuisstijl.communicatie-
plein.nl/rws (klik achtereenvolgens op Basis-
elementen, Rijkslogo en Afzenderstructuur).

Communicatiemiddelen
De belangrijkste communicatiemiddelen die  
we bij Rijkswaterstaat gebruiken, staan in dit 
document beschreven. Er zijn basisbestanden 
beschikbaar waarmee de vaste ontwerp-
bureaus snel en op juiste wijze het gewenste 
communicatiemiddel kunnen maken. In dit 
document staan voorbeelden van bestaand 
drukwerk: zeker niet bedoeld om klakkeloos  
te kopiëren, maar vooral om te inspireren!

Meer weten?
Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan 
contact op met de betreffende communicatie-
adviseur of de huisstijlcoördinatoren.
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Logo
Basiselementen

Het logo van Rijkswaterstaat is direct van 
het rijkslogo afgeleid. Het rijkslogo is een 
samenstelling van een beeldmerk en een 
woordmerk.

Beeldmerk 
Voor het beeldmerk, het zogenoemde lint, 
zijn verschillende tinten blauw vastgelegd, 
geïnspireerd door het Nederlandse licht. 

Woordmerk 
Rechts van het beeldmerk staat het woord-
merk dat het onderdeel van de rijksoverheid 
aangeeft, de afzender.

Afzenderstructuur
De eerste laag van de afzenderstructuur is  
de rijksoverheid. Denk aan voorlichtings- en
wervingscampagnes zoals ‘Werken bij het Rijk’. 
De tweede laag zijn de ministeries, de 
zogenoemde dochters. De derde laag zijn de 
kleindochters. Hun naam staat in het logo
boven dat van het ministerie waarbij ze horen. 
Rijkswaterstaat is een kleindochter.
Diensten, programma’s en projecten worden 
niet als afzender vermeld in het logo.

Kleuren van het lint 
Er zijn vijf tinten blauw voor het lint. 
De donkerste wordt Rijksoverheid blauw 1 
genoemd, de lichtste Rijksoverheid blauw 5. 
In publicaties gebruiken we alleen het lint in de 
kleuren blauw 1 en 2. Voor toepassing op 
(deels) gekleurde of fotografische ondergrond 
wordt het lint in blauw 1 gebruikt, op een witte 
ondergrond het lint in blauw 2. Het lint in blauw 
3, 4 en 5 wordt alleen toegepast in 
correspondentiemiddelen, zoals briefpapier. 
Het woordmerk is standaard zwart.

Hoogte van het lint
Het lint is opgebouwd uit vierkanten. Op 
staande dragers is het lint 3 vierkanten hoog,
op liggende 2 vierkanten. Aan de onderzijde 
heeft het lint altijd 1 vierkant marge dat vrij
gehouden wordt van tekst- en beeldelementen.  

1. 2. 3. 4. 5.

moeder

dochter

kleindochter
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Kleuren
Basiselementen

Rijkshuisstijl | communicatiekleuren 
Naast de vijf tinten blauw, die uitsluitend voor 
het lint worden gebruikt, heeft de rijkshuisstijl 
een palet van zestien kleuren, geïnspireerd 
door het kleurrijke Nederlandse landschap en 
de Nederlandse schilderkunst.

Rijkswaterstaat  | basiskleuren 
Elk onderdeel van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat heeft uit het kleurenpalet een 
hoofdkleur gekozen. De hoofdkleur van 
Rijkswaterstaat is geel. Daarnaast gebruikt
Rijkswaterstaat de hoofdkleuren van de andere 
VenW-onderdelen als basiskleuren.

Ook in tabellen en grafieken worden deze 
kleuren toegepast, maar het kan nodig zijn om 
over meer kleuren te beschikken. In dat geval 
kunnen alle communicatiekleuren van de 
rijkshuisstijl gebruikt worden.

Rijkswaterstaat gebruikt geen kleur verloop.

01 RO 
Geel

09 RO  
Lichtblauw

10 RO  
Hemelblauw

11 RO  
Mintgroen

12 RO  
Groen

13 RO  
Mosgroen

14 RO  
Donkergroen

15 RO  
Donkerbruin

16 RO  
Bruin

01 RO  
Geel 
RWS 

10 RO  
Hemelblauw 
VenW

04 RO  
Rood 
IVW

09 RO  
Lichtblauw 
KNMI

02 RO  
Donkergeel

03 RO  
Oranje

04 RO  
Rood

05 RO  
Robijnrood

06 RO  
Roze

07 RO  
Violet

08 RO  
Paars
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Vlakverdeling
Basiselementen

Plaats van het logo
Het logo staat altijd centraal en aflopend 
bovenaan het vlak op de voorzijde. Op de
achterzijde loopt het lint een stukje door. 

De as 
De rijkshuisstijl kent een eenvoudige vlak-
verdeling. In iedere publicatie wordt vanuit 
het midden van het vlak een verticale of een 
horizontale as getrokken. Deze assen vormen 
de begrenzing voor kleurvlakken of fotografie. 

Het beeldmerk, ofwel het lint, staat altijd 
bovenaan, exact in het midden van het vlak. 

Vlakverdeling Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat past de horizontale tweedeling 
toe op de voorzijde, en de verticale tweedeling 
op de achterzijde van de omslag. 

Verticale as Horizontale as
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Formaten
Basiselementen

Rijkswaterstaat maakt gebruik van standaard 
papierformaten. 

DIN A-reeks 
Voor publicaties gebruiken we de 
DIN A-reeks formaten, zoals het A4, A5
en A6-formaat zowel liggend als staand. 

Rijkswaterstaat publiceert nieuwsbrieven niet 
op A3-formaat. 

Boekdrukformaat klein 
Naast de gangbare DIN A-formaten gebruiken 
we voor boeken het boekdrukformaat klein 
(DFK): 170 x 240 mm. Dit veelgebruikte 
formaat voor boeken is afgeleid van
de meest gangbare pers- en drukvelformaten.

Staande formaten

A0 840 x 1194 mm

A1 597 x 840 mm  

A2 420 x 594 mm

A3 297 x 420 mm 

A4 210 x 297 mm

DFK  170 x 240 mm

A5 148 x 210 mm

A6 105 x 148 mm
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Lettertypen
Basiselementen

De nieuwe huisstijl van Rijkswaterstaat maakt 
gebruik van twee lettertypen die speciaal voor 
de rijksoverheid zijn ontwikkeld. Het gaat om 
de RijksoverheidSerif, een schreefletter, en de 
RijksoverheidSans, een schreefloze letter. 
Beide lettertypen kunnen voorkomen in één 
communicatiemiddel. De rijkslettertypen 
spelen een belangrijke rol in de vormgeving. 
In drukwerk worden er geen andere lettertypes 
toegepast. Alleen voor digitale middelen en/of 
prints worden bestaande systeemletters 
gebruikt, zoals Arial en Verdana.

RijksoverheidSerif 
De RijksoverheidSerif oogt zakelijk en elegant, 
leest zeer prettig en is zuinig in gebruik. 
De letter is dan ook uitermate geschikt voor 
langere teksten. Het lettertype is beschikbaar 
in vier varianten (‘gewichten’): Regular, Italic, 
Bold en Bold Italic.

RijksoverheidSans (Text en Heading)
De RijksoverheidSans heeft een neutraal 
karakter. De letter is voornamelijk bedoeld als 
kopletter, maar is ook goed geschikt voor fijne 
typografie. In tabellen en grafieken biedt de 
RijksoverheidSans een passend, rustig beeld. 

Boven corps 11 wordt de 
RijksoverheidSansHeading gebruikt. 
Tot corps 11 de RijksoverheidSansText. 
De fonts zijn beschikbaar in vier gewichten: 
Regular, Italic, Bold en Bold Italic. 

Verdana en Arial 
Een uitzondering op het gebruik van de 
rijkslettertypen vormen de systeemletters: 
Verdana en Arial, te gebruiken in geprinte en 
beeldschermmiddelen.

Voor de kantoorautomatisering, bijvoorbeeld in 
brieven, rapporten en PowerPoint, wordt de 
Verdana gebruikt. Voor websites en andere 
beeldschermmiddelen, zoals e-mail, worden 
de Verdana en de Arial gebruikt.

RijksoverheidSerif

RijksoverheidSansHeading
RijksoverheidSansText

Verdana 
Arial



Richtlijnen huisstijl Rijkswaterstaat | Versie 2.0 | 7 januari 2010 9 van 63

(Omslag)fotografie
Basiselementen

Fotografie zorgt voor herkenbaarheid en is het 
middel om vorm en inhoud te verbinden.
Vanzelfsprekend is de fotografie functioneel. 
Het ondersteunt, vult inhoudelijk aan, legt uit. 
Voor de omslagfoto gelden er extra 
uitgangspunten.

Beeldkenmerken
•   Krachtig: expliciete verbeelding van het 

onderwerp, contrastrijk en full-colour.
•   Helder: duidelijke boodschap, heldere en 

frisse kleuren, en focus in compositie.
•   Sober: eenvoudige beelden zonder 

overdaad en geen opzichtige 
beeldmanipulatie.

•   Dieptewerking: zorg ervoor dat er zowel op 
de voorgrond als op de achtergrond iets te

  zien is.
•   Geloofwaardig: meer een documentairestijl 

dan commercieel, mensen tonen zoals ze
  zijn en niet overduidelijk geënsceneerd.

Uitgangspunten omslagfoto
•   De aanwezigheid en invloed van mensen 

zijn altijd zichtbaar. Mensen in hun 
omgeving staan centraal.

•   De horizon is voelbaar en/of zichtbaar en 
staat in het midden van de foto. De horizon

  ontstaat door op ooghoogte en recht naar 
voren te fotograferen.

Indien mogelijk is een geel element duidelijk 
aanwezig, in lijn met de hoofdkleur van 
Rijkswaterstaat.

Veiligheidsmaatregelen
Let erop dat je foto overeenstemt met 
geldende veiligheidsmaatregelen, zoals het 
gebruik van de juiste kleding en de vereiste 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Zorg er 
bij een foto langs de autosnelweg voor dat 
afgebeelde mensen zichtbaar veiligheidsvesten 
dragen, dat ze op of langs het water 
reddingsvesten dragen en op een bouwplaats 
veiligheidshelmen. Nummerborden en namen 
van schepen mogen in verband met privacy 
niet herkenbaar in beeld worden gebracht.



Richtlijnen huisstijl Rijkswaterstaat | Versie 2.0 | 7 januari 2010 10 van 63

Illustratie
Basiselementen

De rijkshuisstijl is een sobere en consistente 
stijl waarin geen ruimte is voor symbolen, 
strips en cartoons. Rijkswaterstaat maakt wel 
gebruik van infographics en cartografie. Deze 
worden echter niet toegepast op omslagen.

Infographic
Een infographic is een schematische weergave 
van de werkelijkheid. Voor infographics staat 
het gehele communicatiekleurenpalet uit de 
rijkshuisstijl ter beschikking. Deze kleuren 
mogen in alle gradaties terugkomen, in 
tegenstelling tot de achtergrond van het 
tekstvlak waar een rijkshuisstijlkleur altijd 
een volle tint heeft.

Tekst in een infographic is zoveel mogelijk 
zwart of wit. Teksten in infographics staan 
in de RijksoverheidSans Regular; kopjes in 
RijksoverheidSans Bold.

Cartografie
Het gaat hier alleen om cartografie binnen 
communicatiemiddelen. Dit omvat een
grote diversiteit aan toepassingen. 
Van gedrukte media (nota’s, advertenties, 
posters, landkaarten) tot elektronische media 
(internet, interactieve kaarten, televisie).
Ook bij cartografie vormen de zestien 
communicatiekleuren de basis van 
cartografische toepassingen. Gebruik altijd 
volle kleuren voor beeldbepalende onderdelen. 
Wanneer deze kleuren niet toereikend zijn is 
een aanvulling mogelijk. Denk hierbij aan 
tinten, kleurverloop of grijswaarden. 

Bestaande conventies voor specialistische 
kaarten hoeven niet overboord te worden 
gegooid. Daar waar mogelijk aanpassen naar 
de richtlijnen. Bijvoorbeeld door het gebruik 
van de Rijksoverheid lettertypen en de zee te 
voorzien van de kleur RO_lichtblauw.

Voorbeelden infographic

Voorbeeld cartografie
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De Delta Aanpak 

Geografi sche coördinaten  52 NB, 5 OL

Staatsvorm Constitutionele monarchie/Parlementaire democratie

Regeringszetel  Den Haag

Totaal aantal Inwoners  16.406.502

Totale oppervlakte  41.528 km2

Aantal inwoners per km2  395,1

Bruto Nationaal Product  630 miljard dollar

Klimaat  Gematigd zeeklimaat

De Delta Aanpak

Geografi sche coördinaten 52 NB, 5 OL

Staatsvorm
Constitutionele monarchie/
Parlementaire democratie

Regeringszetel Den Haag

Totaal aantal Inwoners 16.406.502

Totale oppervlakte 41.528 km2

Aantal inwoners per km2 395,1

Bruto Nationaal Product 630 miljard dollar

Klimaat Gematigd zeeklimaat
Indicatoren 2003 2004 2005 2006

Geografi sche coördinaten en voertuigen (in mln uur) 34,0 34,0 23,0 33,6

Gewenste reistijd in de spits 25,0 45,0 25,0 45,9

Geografi sche coördinaten in fi les 34,0 34,0 23,0 33,6

Betrouwbaarheid in de spits 88,0 23,0 99,8 34,9

Trajecten met gewenste reistijd in de spits 97,0 56,0 45,3 90,0

Klimaat van de voertuigen in de spits 67,0 34,0 23,0 19,5

Indicatoren  2003  2004  2005  2006

Punctualiteit NS (% op tijd a)  83,1  86,0  84,7  84,8

Klantt evredenheidscijfer NS
(% rapportcijfer 7 of hoger)  56,0  66,0  67,0  68,0

Klantt evredenheidscijfer bus/ tram/ metro
(rapportcijfer)  6,9  7,2  7,2  7,2

Waardering veiligheidsgevoel reizigers tijdens
de rit NS (rapportcijfer)  6,9  7,0  7,1  –

Waardering veiligheidsgevoel bus/ tram/ metro
tijdens de rit (rapportcijfer)  7,3  7,9  7,9  8,0

Toegankelijke OV-haltes (in %)  – – 2  –

Toegankelijk busmaterieel (in %) – – 55,0  –

Klantpunctualiteit goederenvervoer per spoor

(aankomende treinen % op tijd b)  – 69,0  70,0  –

Klantpunctualiteit goederenvervoer per spoor

(vertrekkende treinen % op tijd b)  – 79,0  81,0 –

Indicatoren

Geografi sche coördinaten 34,0 34,0 23,0

Staatsvorm 25,0 45,0 25,0

Regeringszetel 87,0 12,0 56,0

Totaal aantal Inwoners 88,0 23,0 99,8

Totale oppervlakte 97,0 56,0 45,3

Aantal inwoners per km2 34,0 90,0 22,1

Bruto Nationaal Product 23,0 67,0 12,9

Klimaat 67,0 34,0 23,0

Indicatoren

Geografi sche coördinaten 34,0 34,0 23,0

Staatsvorm 25,0 45,0 25,0

Regeringszetel 87,0 12,0 56,0

Totaal aantal Inwoners 88,0 23,0 99,8

Indicatoren

Geografi sche coördinaten 34,0 34,0 23,0

Staatsvorm 25,0 45,0 25,0

Regeringszetel 87,0 12,0 56,0

Tabelkop

Geografi sche coördinaten 52 NB, 5 OL

Staatsvorm
Constitutionele monarchie/
Parlementaire democratie

Regeringszetel Den Haag

Totaal aantal Inwoners 16.406.502

Totale oppervlakte 41.528 km2

Aantal inwoners per km2 395,1

Bruto Nationaal Product 630 miljard dollar

Klimaat Gematigd zeeklimaat

Tabelkop

Geografi sche coördinaten 52 NB, 5 OL

Staatsvorm
Constitutionele monarchie/
Parlementaire democratie

Regeringszetel Den Haag

Totaal aantal Inwoners 16.406.502

Totale oppervlakte 41.528 km2

Aantal inwoners per km2 395,1

Bruto Nationaal Product 630 miljard dollar

Klimaat Gematigd zeeklimaat

Kop van de tabel

Geografi sche coördinaten 52 NB, 5 OL

Staatsvorm
Constitutionele monarchie/
Parlementaire democratie

Hoofdstad Amsterdam

Regeringszetel Den Haag

Totaal aantal Inwoners 16.406.502

Totale oppervlakte 41.528 km2

Aantal inwoners per km2 395,1

Bruto Nationaal Product 630 miljard dollar

Klimaat Gematigd zeeklimaat

werking verder verbeteren. Het kabinet zet erop in dat de partijen binnen en door de king 
verder verbeteren. Sinds 2001 heeft  het kabinet de lijn ingezet om de verantwoordelijkheid 
hiervoor nadrukkelijk bij deze uitvoerende partijen neer te leggen. Uit de evaluatie blijkt dat 
deze samenwerking aanzienlijk is verbeterd. 

2.2 
Gebruiksvergoeding

Europa heeft  met richtlijn 2001/14/EG de kaders meegegeven voor de gebruiksvergoeding. 
De gebruiksvergoeding is bedoeld om aan gebruikers economische signalen te geven die 
aanzett en tot rationele beslissingen bij het gebruik van de infrastructuur, door het 
doorberekenen van die kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst 
De evaluatie heeft  een aantal mogelijkheden voor verbetering van de huidige systematiek 
van de gebruiksvergoeding zichtbaar gemaakt:
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Figuur 7 
Aantal voetganers en fi etsers. 
De evaluatie heeft  een aantal 
mogelijkheden voor verbetering van 
de huidige systematiek van de 
gebruiksvergoeding zichtbaar 
gemaakt

Tabel 2.2 
Aantal voetganers en fi etsers. 
De evaluatie heeft  een aantal 
mogelijkheden voor verbetering van 
de huidige systematiek van de 
gebruiksvergoeding zichtbaar 
gemaakt

Tabel 2.4 
Aantal voetganers en fi etsers. 
De evaluatie heeft  een aantal 
mogelijkheden voor

Tabel 2.3 
Aantal voetganers en fi etsers. 
De evaluatie heeft  een aantal

Fietsers

Voetgangers

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

1. De uitgangspunten voor de gebruiksvergoeding zijn op punten onduidelijk: de uitgangs-
punten van de basistarieven , de invulling en reikwijdte van de ‘aan het gebruik gerela-
teerde kosten’ en de onderhandelbaarheid van de basistarieven.

2. Daarnaast is een verdergaande transparantie wenselijk: het inzicht in de kosten(structuur) 
en effi  ciency van ProRail. 

3. Er dient sprake te zijn van een stabiele ontwikkeling van de gebruiksvergoeding.
4. De gebruiksvergoeding is nog onvoldoende ingezet om met behulp van prestatieregelin-

gen en diff erentiaties maatwerk te leveren en de benutt ing te vergroten. 

Het kabinet vindt het belangrijk dat over de gebruiksvergoeding geen onduidelijkheden 
bestaan. Het kabinet formuleert dan ook een helder beleidskader voor de gebruiksvergoe-
ding, gericht op de verbetering van het instrument gebruiksvergoeding, op het wegnemen 
van onduidelijkheden bij de spoorvervoerders en daarmee op een betere samenwerking in 
de spoorsector. Het kabinet wil hierbij, in lijn met het Europese en het nationale beleid, dat

9 Mobiliteitsaanpak, ministerie van Verkeer en Waterstaat, oktober 2008, blz. 24

Europese richtlijn
Europa heeft  met richtlijn 2001/14/EG de kaders meegegeven voor de gebruiksvergoeding. 
De gebruiksvergoeding is bedoeld om aan gebruikers economische signalen te geven die 
aanzett en tot rationele beslissingen bij het gebruik van de infrastructuur, door het 
doorberekenen van die kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst 
De evaluatie heeft  een aantal mogelijkheden voor verbetering van de huidige systematiek 
van de gebruiksvergoeding zichtbaar gemaakt.

Het kabinet vindt het belangrijk dat over de gebruiksvergoeding geen onduidelijkheden 
bestaan. Het kabinet formuleert dan ook een helder beleidskader voor de gebruiksvergoe-
ding, gericht op de verbetering van het instrument gebruiksvergoeding, op het wegnemen 
van onduidelijkheden bij de spoorvervoerders en daarmee op een betere samenwerking in 
de spoorsector. Het kabinet wil hierbij, in lijn met het Europese en het nationale beleid. Het 
kabinet vindt het belangrijk dat over de gebruiksvergoeding geen onduidelijkheden 
onduidelijkheden bestaan.

Spoor in beweging | 0505 | Ministerie van Verkeer en Waterstaat

De Delta Aanpak 

Geografi sche coördinaten  52 NB, 5 OL

Staatsvorm Constitutionele monarchie/Parlementaire democratie

Regeringszetel  Den Haag

Totaal aantal Inwoners  16.406.502

Totale oppervlakte  41.528 km2

Aantal inwoners per km2  395,1

Bruto Nationaal Product  630 miljard dollar

Klimaat  Gematigd zeeklimaat

De Delta Aanpak

Geografi sche coördinaten 52 NB, 5 OL

Staatsvorm
Constitutionele monarchie/
Parlementaire democratie

Regeringszetel Den Haag

Totaal aantal Inwoners 16.406.502

Totale oppervlakte 41.528 km2

Aantal inwoners per km2 395,1

Bruto Nationaal Product 630 miljard dollar

Klimaat Gematigd zeeklimaat
Indicatoren 2003 2004 2005 2006

Geografi sche coördinaten en voertuigen (in mln uur) 34,0 34,0 23,0 33,6

Gewenste reistijd in de spits 25,0 45,0 25,0 45,9

Geografi sche coördinaten in fi les 34,0 34,0 23,0 33,6

Betrouwbaarheid in de spits 88,0 23,0 99,8 34,9

Trajecten met gewenste reistijd in de spits 97,0 56,0 45,3 90,0

Klimaat van de voertuigen in de spits 67,0 34,0 23,0 19,5

Indicatoren  2003  2004  2005  2006

Punctualiteit NS (% op tijd a)  83,1  86,0  84,7  84,8

Klantt evredenheidscijfer NS
(% rapportcijfer 7 of hoger)  56,0  66,0  67,0  68,0

Klantt evredenheidscijfer bus/ tram/ metro
(rapportcijfer)  6,9  7,2  7,2  7,2

Waardering veiligheidsgevoel reizigers tijdens
de rit NS (rapportcijfer)  6,9  7,0  7,1  –

Waardering veiligheidsgevoel bus/ tram/ metro
tijdens de rit (rapportcijfer)  7,3  7,9  7,9  8,0

Toegankelijke OV-haltes (in %)  – – 2  –

Toegankelijk busmaterieel (in %) – – 55,0  –

Klantpunctualiteit goederenvervoer per spoor

(aankomende treinen % op tijd b)  – 69,0  70,0  –

Klantpunctualiteit goederenvervoer per spoor

(vertrekkende treinen % op tijd b)  – 79,0  81,0 –

Indicatoren

Geografi sche coördinaten 34,0 34,0 23,0

Staatsvorm 25,0 45,0 25,0

Regeringszetel 87,0 12,0 56,0

Totaal aantal Inwoners 88,0 23,0 99,8

Totale oppervlakte 97,0 56,0 45,3

Aantal inwoners per km2 34,0 90,0 22,1

Bruto Nationaal Product 23,0 67,0 12,9

Klimaat 67,0 34,0 23,0

Indicatoren

Geografi sche coördinaten 34,0 34,0 23,0

Staatsvorm 25,0 45,0 25,0

Regeringszetel 87,0 12,0 56,0

Totaal aantal Inwoners 88,0 23,0 99,8

Indicatoren

Geografi sche coördinaten 34,0 34,0 23,0

Staatsvorm 25,0 45,0 25,0

Regeringszetel 87,0 12,0 56,0

Tabelkop

Geografi sche coördinaten 52 NB, 5 OL

Staatsvorm
Constitutionele monarchie/
Parlementaire democratie

Regeringszetel Den Haag

Totaal aantal Inwoners 16.406.502

Totale oppervlakte 41.528 km2

Aantal inwoners per km2 395,1

Bruto Nationaal Product 630 miljard dollar

Klimaat Gematigd zeeklimaat

Tabelkop

Geografi sche coördinaten 52 NB, 5 OL

Staatsvorm
Constitutionele monarchie/
Parlementaire democratie

Regeringszetel Den Haag

Totaal aantal Inwoners 16.406.502

Totale oppervlakte 41.528 km2

Aantal inwoners per km2 395,1

Bruto Nationaal Product 630 miljard dollar

Klimaat Gematigd zeeklimaat

Kop van de tabel

Geografi sche coördinaten 52 NB, 5 OL

Staatsvorm
Constitutionele monarchie/
Parlementaire democratie

Hoofdstad Amsterdam

Regeringszetel Den Haag

Totaal aantal Inwoners 16.406.502

Totale oppervlakte 41.528 km2

Aantal inwoners per km2 395,1

Bruto Nationaal Product 630 miljard dollar

Klimaat Gematigd zeeklimaat

werking verder verbeteren. Het kabinet zet erop in dat de partijen binnen en door de king 
verder verbeteren. Sinds 2001 heeft  het kabinet de lijn ingezet om de verantwoordelijkheid 
hiervoor nadrukkelijk bij deze uitvoerende partijen neer te leggen. Uit de evaluatie blijkt dat 
deze samenwerking aanzienlijk is verbeterd. 

2.2 
Gebruiksvergoeding

Europa heeft  met richtlijn 2001/14/EG de kaders meegegeven voor de gebruiksvergoeding. 
De gebruiksvergoeding is bedoeld om aan gebruikers economische signalen te geven die 
aanzett en tot rationele beslissingen bij het gebruik van de infrastructuur, door het 
doorberekenen van die kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst 
De evaluatie heeft  een aantal mogelijkheden voor verbetering van de huidige systematiek 
van de gebruiksvergoeding zichtbaar gemaakt:
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Figuur 7 
Aantal voetganers en fi etsers. 
De evaluatie heeft  een aantal 
mogelijkheden voor verbetering van 
de huidige systematiek van de 
gebruiksvergoeding zichtbaar 
gemaakt

Tabel 2.2 
Aantal voetganers en fi etsers. 
De evaluatie heeft  een aantal 
mogelijkheden voor verbetering van 
de huidige systematiek van de 
gebruiksvergoeding zichtbaar 
gemaakt

Tabel 2.4 
Aantal voetganers en fi etsers. 
De evaluatie heeft  een aantal 
mogelijkheden voor

Tabel 2.3 
Aantal voetganers en fi etsers. 
De evaluatie heeft  een aantal

Fietsers

Voetgangers

50%

45%

40%

35%

30%
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20%

15%

10%
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1. De uitgangspunten voor de gebruiksvergoeding zijn op punten onduidelijk: de uitgangs-
punten van de basistarieven , de invulling en reikwijdte van de ‘aan het gebruik gerela-
teerde kosten’ en de onderhandelbaarheid van de basistarieven.

2. Daarnaast is een verdergaande transparantie wenselijk: het inzicht in de kosten(structuur) 
en effi  ciency van ProRail. 

3. Er dient sprake te zijn van een stabiele ontwikkeling van de gebruiksvergoeding.
4. De gebruiksvergoeding is nog onvoldoende ingezet om met behulp van prestatieregelin-

gen en diff erentiaties maatwerk te leveren en de benutt ing te vergroten. 

Het kabinet vindt het belangrijk dat over de gebruiksvergoeding geen onduidelijkheden 
bestaan. Het kabinet formuleert dan ook een helder beleidskader voor de gebruiksvergoe-
ding, gericht op de verbetering van het instrument gebruiksvergoeding, op het wegnemen 
van onduidelijkheden bij de spoorvervoerders en daarmee op een betere samenwerking in 
de spoorsector. Het kabinet wil hierbij, in lijn met het Europese en het nationale beleid, dat

9 Mobiliteitsaanpak, ministerie van Verkeer en Waterstaat, oktober 2008, blz. 24

Europese richtlijn
Europa heeft  met richtlijn 2001/14/EG de kaders meegegeven voor de gebruiksvergoeding. 
De gebruiksvergoeding is bedoeld om aan gebruikers economische signalen te geven die 
aanzett en tot rationele beslissingen bij het gebruik van de infrastructuur, door het 
doorberekenen van die kosten die rechtstreeks uit de exploitatie van de treindienst 
De evaluatie heeft  een aantal mogelijkheden voor verbetering van de huidige systematiek 
van de gebruiksvergoeding zichtbaar gemaakt.

Het kabinet vindt het belangrijk dat over de gebruiksvergoeding geen onduidelijkheden 
bestaan. Het kabinet formuleert dan ook een helder beleidskader voor de gebruiksvergoe-
ding, gericht op de verbetering van het instrument gebruiksvergoeding, op het wegnemen 
van onduidelijkheden bij de spoorvervoerders en daarmee op een betere samenwerking in 
de spoorsector. Het kabinet wil hierbij, in lijn met het Europese en het nationale beleid. Het 
kabinet vindt het belangrijk dat over de gebruiksvergoeding geen onduidelijkheden 
onduidelijkheden bestaan.

Spoor in beweging | 0505 | Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1.4
Nu werken aan verbeteringen ordening 

De in Nederland gekozen en in de Spoorwegwet geformuleerde ordening is gebaseerd op 
Europese regelgeving en sluit bovendien goed aan op ontwikkelingen in Europees beleid. 
Deze ontwikkelingen richten zich vooral op het openen van de markt voor goederenvervoer 
en internationaal grensoverschrijdend personenvervoer. Een verdere opening van de 
nationale markten voor personenvervoer is op grond van de Europese regelgeving niet 
verplicht. In de meeste EU-landen is een beperkt deel van de regionale markt opengesteld 
voor concurrentie (in de vorm van concessies) en het overblijvende deel onderhands 
gegund aan één vervoerder. In sommige EU-landen is al het personenvervoer op het spoor 
onderhands gegund.   

Het feit dat het kabinet geen aanleiding ziet om fundamenteel in te grijpen in de huidige 
ordening van het spoor betekent niet dat alles de afgelopen jaren goed is gegaan en dat er 
geen noodzaak en ruimte is voor verbetering. Zo vindt het kabinet bijvoorbeeld dat de 
klantgerichtheid van ProRail sterk moet verbeteren. Hetzelfde geldt voor onder meer de 
informatievoorziening door NS bij ontregelingen. Het gaat hier echter om verbeteringen 
die naar oordeel van het kabinet zijn te realiseren binnen de huidige ordening.

Het kabinet vindt dat het er nu op aan komt om de mogelijkheden en de kansen voor 
verdere verbetering die binnen de huidige ordening in Nederland bestaan, ten volle te 
benutt en. De wet- en regelgeving geeft  een goed fundament maar moet nog op punten 
verder worden uitgewerkt. Daarbij geldt overigens dat niet alle verbeteringen te realiseren 
zijn door wet- en regelgeving. Minstens zo belangrijk zijn gedrag en samenwerking tussen 
partijen. Het vasthouden en versterken van deze samenwerking is mogelijk en nodig. Zoals 
de Visitatiecommissie terecht aangeeft , moeten de cultuurverandereringen die bij NS en 
ProRail in gang zijn gezet, verder worden doorgezet. De “agendapunten voor verbetering” 
uit het eindrapport van de evaluatie geven tevens aan, dat al beschikbare instrumenten op 
onderdelen beter zijn te benutt en.

6 Mobiliteitsaanpak, ministerie van Verkeer en Waterstaat, oktober 2008, blz. 24
7 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 29644, nr. 85

dingen vooraf, van 2001 tot 2005, waarin partijen in de spoorsector soms al naar de geest 
van de wetsvoorstellen werkten. En ook na het jaar 2007 hebben zich ontwikkelingen op en 
om het spoor voorgedaan. Het kabinet ziet de evaluatie dan ook als een momentopname 
van een sector in beweging. De evaluatie is uitvoerig geweest en kon rekenen op een 
intensieve betrokkenheid van partijen uit de spoorsector, consumentenorganisaties, andere 
departementen en overheden. Er hebben zelfevaluaties plaatsgevonden, feitenmateriaal is 
verzameld en geanalyseerd en de spoorwetgeving is onderworpen aan een juridisch-techni-
sche toets. Alle deelrapporten en het eindrapport zijn beoordeeld door onafh ankelijke 

deskundigen, waaronder voor de zelfevaluaties de Visitatiecommissie onder voorzitt erschap 
van mevrouw Sorgdrager (hierna: de Visitatiecommissie). Op handse gunning van de 
concessie voor de personenvervoerder op het hoofdrailnet, openbare aanbesteding van 
regionale vervoersconcessies en vrije toegang voor de spoorgoederenvervoerders.deze wijze 
is een kwalitatief goed en behoorlijk compleet beeld ontstaan van de werking van de 
spoorwetgeving in de praktijk en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan.

Het kabinet beoordeelt de uitkomsten van de evaluatie in samenhang met de grote ambities 
die het kabinet heeft  met het spoor. De spelregels, de spoorordening en de wet- regelgeving 
staan immers niet op zichzelf. Het zijn allemaal instrumenten die bij moeten dragen aan de 
spoorambities van dit kabinet. handse gunning van de concessie voor de personenvervoer-
der op het hoofdrailnet, openbare aanbesteding van regionale vervoersconcessies en vrije 
toegang voor de spoorgoederenvervoerders.

Het kabinet onderschrijft  de vier hoofdconclusies van het eindrapport Spoor in beweging:
Het huis van ordening in de spoorsector staat, maar moet beter worden benut;•	
De maatschappelijke benutt ing van de spoorwegen ontwikkelt zich positief;•	
Het primaat voor de dagelijkse bedrijfsvoering ligt bij de vervoerders en beheerder;•	
De werking van het wett elijke systeem kan beter. •	

Het huis van ordening, waarvan het bouwplan staat beschreven in de spoorwegwetgeving, 
kenmerkt zich door een model van medegebruik van het spoor. Een scheiding tussen 
infrabeheer en vervoer is aangevuld met specifi eke regels voor de marktt oegang: onder-
handse gunning van de concessie voor de personenvervoerder op het hoofdrailnet, 
openbare aanbesteding van regionale vervoersconcessies en vrije toegang voor de spoor-
goederenvervoerders.handse gunning van de concessie voor de personenvervoerder op het 
hoofdrailnet, openbare aanbesteding van regionale vervoersconcessies en vrije toegang 
voor de spoorgoederenvervoerders.

Figuur 9 De Nederlandse bevolking 
verdeeld naar rijbewijsbezit. 
Bron: MON2007, bewerking KiM

J0nger dan 18 jaar

18 jaar of ouder, geen rijbewijs

18 jaar of ouder, wel rijbewijs maar
geen hoofdgebruiker auto

hoofdgebruiker auto

22%

14%

18%

46%

Spoor in beweging | 0505 | Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Tabellen en grafieken
Basiselementen

Zorg voor eenvoudige en begrijpelijke grafieken 
en leesbare tabellen. Gebruik in grafieken en 
tabellen bij voorkeur de vier basiskleuren: geel, 
hemelblauw, rood en lichtblauw. Als het nodig 
is, kunnen naast deze kleuren alle kleuren van 
het communicatiekleurenpalet uit de rijkshuis-
stijl worden gebruikt. Gebruik géén tinten van 
de basiskleuren.

Maak in tabellen gebruik van tabelcijfers. 
Lijnen kunen helpen om structuur aan te 
brengen in tabellen. Gebruik daarvoor 
doorlopende lijnen in 0,5 of 1 punts lijndikte 
in zwart of hemelblauw. Dit geldt ook voor 
tabellen en grafieken in rapporten.
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In publicaties nemen we, in de regel 
aan het eind, een paar regels op waarin 
duidelijk wordt wie verantwoordelijk is 
voor de uitgave en waar de lezer meer 
informatie kan krijgen. Dit zijn de 
afzendgegevens. 

De tekst blijft gelijk…
De tekst van de afzendgegevens is 
altijd gelijk, afgezien van de datum en 
codering natuurlijk. Rechts zie je 
voorbeelden van afzendgegevens in 
brochures en folders.

… maar opmaak en typografie 
verschillen per middel
Onder meer in flyers, factsheets en 
nieuwsbrieven is er vaak minder ruimte. 
In dat geval maak je gebruik van een 
compact opgemaakte versie in een 
kleinere letter, zoals hieronder. 

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat  
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl  
of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis) 
mei 2009 | cd0209vv001

Bezoekverslag meetcampagne 
IJsselmeer en Waddenzee
Onderhoud vaarwegmarkering

Dit is een uitgave van 

Rijkswaterstaat

Kijk voor meer informatie op 
www.rijkswaterstaat.nl 
of bel 0800 - 8002 
(ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)

mei 2009 | cd0209vv001 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Afzendgegevens
Basiselementen

Bezoekverslag meetcampagne 
IJsselmeer en Waddenzee
Onderhoud vaarwegmarkering

Dit is een uitgave van 

Rijkswaterstaat

Kijk voor meer informatie op 
www.rijkswaterstaat.nl 
of bel 0800 - 8002 
(ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)

mei 2009 | cd0209vv001 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

This an edition of

Rijkswaterstaat

For more information visit
www.rijkswaterstaat.nl
Telephone 0800 - 8002
(toll free number, in the Netherlands only)

May 2009 | cd0209vv001

Engelstalige afzendgegevens
Het informatienummer 0800 – 8002 is alleen 
bereikbaar vanuit Nederland. Bovenstaande 
afzendgegevens worden alleen gebruikt in 
Engelstalige middelen die in Nederland worden 
verspreid. Laat in Engelstalige middelen die 
enkel in het buitenland worden verspreid het 
nummer 0800 – 8002 achterwege. Vermeld 
eventueel een ander informatienummer.

Codering 
De codering is onderdeel van de vaste 
afzendgegevens. Als het niet nodig is om 
afzendgegevens te plaatsen, denk aan interne 
communicatiemiddelen, staat de codering 
apart vermeld op de achterzijde 

Voorbeeld codering CD1109VV789
Deze is opgebouwd uit:
-  dienst (CD = Corporate Dienst)
- maand (11 = november)
- jaar (09 = 2009)
- afkorting bureau (VV = VormVijf)
- volgnummer communicatiemiddel (789)
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Soms is het wenselijk om een colofon toe te 
voegen aan een publicatie.

Het informatienummer 0800 – 8002 is een 
vast onderdeel van de afzendgegevens. 
Het vermelden van een telefoonnummer voor 
bijvoorbeeld vakinhoudelijke communicatie 
voor een specialistische doelgroep kan in het 
colofon.

Brochures en folders 
- op de laatste pagina van binnenwerk 
-  naam fotograaf/illustrator in verband  

met rechten 
- geen leveranciergegevens in het colofon 

Gedrukte nieuwsbrieven 
- op de laatste pagina van binnenwerk 
-  naam fotograaf/illustrator in verband  

met rechten 
- geen leveranciergegevens in het colofon 
- verschijningsfrequentie 

Boeken en rapporten 
- na het titelblad en voor de inhoudsopgave 
-  uitgebreider colofon: denk aan co-auteurs, 

oplage, (on)gewijzigde herdruk, andere 
relevante opmerkingen of informatie zoals 
aansprakelijkheid, certificering en project-
informatie 

Colofonrichtlijnen
Basiselementen
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Pay-off
Basiselementen

De pay-off van Rijkswaterstaat is: 
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 

De pay-off staat op de meeste communicatie-
middelen op de voorzijde van het omslag, 
verticaal in lijn met de afzender naast het lint. 
Bij gebruik van beeld staat de pay-off boven 
de foto. 
Wanneer Rijkswaterstaat optreedt in een 
samenwerkingsverband, vervalt de pay-off. 
De pay-off wordt nooit vertaald en vervalt in 
niet-Nederlandstalige middelen. 

Bezoekverslag meetcampagne 
IJsselmeer en Waddenzee
Onderhoud vaarwegmarkering

Dit is een uitgave van 

Rijkswaterstaat

Kijk voor meer informatie op 
www.rijkswaterstaat.nl 
of bel 0800 - 8002 
(ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)

mei 2009 | cd0209vv001 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Zichtbaar veilig
Onderhoud vaarwegmarkering
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Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
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Rug
Basiselementen

Niet alle publicaties hebben een rug. 
Maar als dat wel zo is, kan de rug een 
publicatie herkenbaar maken.

Het rugelement staat in het midden op de rug. 
Het wordt toegepast op boeken en brochures 
met een rugdikte van minimaal 5 mm.
 
Het lint is dezelfde kleur blauw als het lint van 
de voor- en achterzijde. Het verticale gele 
vlak op de achterzijde loopt door op de rug. 
Op de rug wordt bovenaan de afzender 
Rijkswaterstaat in de RijksoverheidSerif en 
onder het rugelement de titel in de 
RijksoverheidSansText gezet. De lettergrootte 
van afzender en titel zijn gelijk.
Er zijn speciale omslagtemplates waarin zowel 
het lint voorop, achterop als het rugelement al 
staan.
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(ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)

mei 2009 | cd0209vv001
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Papier
Basiselementen

Voor het meeste (offset)drukwerk maakt 
Rijkswaterstaat gebruik van RijksOffset-papier, 
bij voorkeur OnOffset-papier. 
Rijkswaterstaat kiest voor publicaties tot 
32 pagina’s voor een selfcover (een omslag 
gemaakt van hetzelfde papier als het 
binnenwerk), met een geniete bindwijze. 
Vanaf 32 pagina’s maken we gebruik van 
zwaarder papier voor de omslag.
Rijkswaterstaat kiest voor gehechte of 
ingenaaide publicaties. Garenloos heeft niet 
de voorkeur.

Digitaal drukwerk
De papiersoort voor digitaal drukwerk is 
afhankelijk van de leverancier. Kies wel voor 
een helder witte papiersoort met een matte 
uitstraling zoals Ivolaser HP Indigo.
Als het gramsgewicht niet overeen komt met 
het gramsgewicht in onderstaande tabel, kies 
dan voor het gramsgewicht dat het dichtste in 
de buurt komt. 

Veredeling 
Veredeling van papier mag, mits dit functioneel 
is. Rijkswaterstaat maakt in die gevallen 
gebruik van:
-  laminaat (alleen de MAT variant) als de 

publicatie tegen een stootje moet kunnen en 
onder invloed kan staan van weer en wind

-  persvernis, een gangbare bescherming bij 
full-colourdrukwerk

-  technieken als pregen en stansen altijd in 
overleg

- spotvernis wordt niet gebruikt.

Gramsgewichten (voor offsetdrukwerk)     100  120  135  170  190  250  300 
 
Brochure A5 en A4 geniet (tot 32 pagina’s)  selfcover
Brochure A5 en A4 (vanaf 32 pagina’s) omslag   
    binnenwerk     
Rapport geniet (tot 48 pagina’s)  omslag   
      en genaaid (vanaf 48 pagina’s)  binnenwerk     
Boekdrukformaat klein genaaid  omslag 
      (vanaf 48 pagina’s)  binnenwerk     
Flyer A5         
Flyer A4        
Folder A5 en A4 (2-, 3- en 4-luik)      
Nieuwsbrief enkelbladig      
Nieuwsbrief meerbladig       
Uitnodiging en antwoordkaart    
Affiche        
CD/DVD boekje  selfcover     
CD/DVD inlay        
CD hoesje       
Informatieverzoekkaart A5      
Informatieverzoekformulier A4       
Ansichtkaart 
Tabblad
Displaykaart
Topkaart        
 
  
  *  andere mogelijkheden in overleg met de huisstijlcoördinatoren

  *
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Typogrammen
Basiselementen

Hieronder vind je een overzicht van de diverse 
typogrammen, zoals titels, koppen en tussen-
koppen. De lettersoort en de kleur zijn voor 
elk communicatiemiddel gelijk, lettergroottes 
kunnen per middel verschillen maar onder-
staande hiërarchie blijft bestaan.

Titel omslag
Subtitel omslag

Titel omslag in zwart 
RijksoverheidSansHeading Regular

Subtitel omslag in hemelblauw 
RijksoverheidSansHeading Regular
Bij voorkeur de helft van de titelcorpsgrootte
De subtitel mag nóóit groter zijn dan de titel



Richtlijnen huisstijl Rijkswaterstaat | Versie 2.0 | 7 januari 2010 18 van 63

Hoofdstukkop

Hoofdstukinleiding (16/19)

1.1 
Paragraafkop (A4  14/18  |  A5  12/16)

Inleiding (9/12) 

Alineakop (10/12)    

Broodtekst (9/12)

Subalineakop (9/12)

Tussenkop (8/12)

Quote / Quote (18/21,6)

 Opsomming (9/12)
 

Opsomming bullet (9/12) •	

Fotobijschrift (8/10)

Voetnoot (7,5/10)

Paginacijfer (7) | Voetregel (7)             Voetregel (7) | Paginacijfer (7)

Hoofdstukkop in hemelblauw 
RijksoverheidSansHeading Regular

Hoofdstukinleiding in zwart 
RijksoverheidSerif Regular
1e regel vast op basislijn

Paragraafkop in rood
RijksoverheidSerif Regular
Paragraafnummer altijd boven de kop
Let op verschil tusen A4 en A5
1e regel vast op basislijn

Inleiding in zwart
RijksoverheidSerif Bold

Alineakop in hemelblauw
RijksoverheidSerif Bold

Broodtekst in zwart
RijksoverheidSerif Regular

Subalineakop in hemelblauw
RijksoverheidSerif Bold

Tussenkop in zwart
RijksoverheidSerif Italic

Quote in zwart of hemelblauw
RijksoverheidSansHeading Italic
1e regel vast op basislijn

Opsomming in zwart
RijksoverheidSerif Regular
idem, voorafgegaan door een bullet 
(tab 3 mm)

Fotobijschrift in zwart
RijksoverheidSansText Italic
1e regel vast op basislijn

Voetnoot in zwart
RijksoverheidSansText Regular
1e regel vast op basislijn

Paginacijfer in hemelblauw
RijksoverheidSansText Bold
Paginacijfer en voetregel gescheiden 
door een vertikaal streepje
Voetregel in hemelblauw
RijksoverheidSansText Regular
Op linkerpagina linkslijnend
op rechterpagina rechtslijnend
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Kader Kop (14/18)

Kader Subkop (9/12)

Kader Broodtekst (9/12)

Tabel Kop (10/12)

Tabel Tussenkop (8/10)

Tabel broodtekst (8/10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  (9/12 tabelcijfers)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  (9/12 tabelcijfers)

Kader Kop in geel of hemelblauw
RijksoverheidSansHeading Regular
1e regel op basislijn

Kader Subkop in geel of hemelblauw
RijksoverheidSansText Bold

Kader Broodtekst in zwart of wit
RijksoverheidSansText Regular

Tabel Kop in zwart
RijksoverheidSansText Bold

Tabel Tussenkop in zwart
RijksoverheidSansText Bold

Tabel Broodtekst in zwart
RijksoverheidSansText Regular

Lijnvoering bij tabellen in zwart of hemeblauw
Doorlopende lijnen 0,5 of 1 punts

Tabelcijfers in zwart of hemelblauw
RijksoverheidSansText Regular
RijksoverheidSansText Bold

Rijkswaterstaat op de rug in zwart
RijksoverheidSerif Regular

Rugtitel in zwart
RijksoverheidSansText Regular

Rijksw
aterstaat (9/12)

Rugtitel (9/12)
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Kaderteksten accentueren tekst en maken 
gegevens overzichtelijk. De marge binnen het 
kader is gelijk aan de witruimte tussen de 
tekstkolommen: 4 mm. Vanzelfsprekend 
kunnen de kaders verbreed of versmald 
worden, maar ze moeten wel meelopen binnen 
het stramien.
Voor deze stijlelementen kun je gebruik maken 
van de InDesign-bibliotheek.
(RO_RW_Kaders.indl) 

Kader 1 | Open kader 
Dit kader wordt gebruikt voor teksten die 
buiten de lopende tekst vallen. Denk aan een 
interview of aanvullende informatie, zoals 
opsommingen naast het hoofdonderwerp. 
De kaderrand is geel en het tekstvlak wit. 
De tekst wordt gezet in de 
RijksoverheidSansText.

Kader 2 | Lopende tekstkader
Dit kader wordt gebruikt om belangrijke 
punten in de lopende tekst te benadrukken 
en is daarom onderdeel van de lopende tekst. 
De kleur van het kader is geel en de tekst 
wordt gezet in de RijksoverheidSerif. 
Dit kader niet over een foto plaatsen.

Kader 3 | Schemakader
Dit kader wordt gebruikt voor schema’s en  
planningen. De kleur van het kader is hemel-
blauw en de tekst wordt gezet in de 
RijksoverheidSansText. Dit kader niet over een 
foto plaatsen.

Kader 4 | Beeldkader
Dit kader wordt gebruikt in kaarten en over-
zichtsfoto’s. Het beeld licht een situatie uit van 
bijvoorbeeld een toekomstsituatie. De kleur 
van het kader is geel en de tekst wordt gezet 
in de RijksoverheidSansText.

Kaderstijlen
Basiselementen
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Kader 1 | Open kader 

Kader 2 | Lopende tekstkader 

Kader 3 | Schemakader 

Vaargeulen

 Quam nit del utpat nonsequat. Sandipis at. Et, secte 
delissit, commodo conummy nulla adipis dunt acilit 
nostio dolenis nulla consenim dit vel eummodo.

Kader 4 | Beeldkader 

Vaargeulen

It lan eugait prat, quatio enis adio eu feugue con utat 
accum nonsed ex eugue dolummo dolobore feuguer 
verosto dunt aessi.
•	 	Quam	nit	del	utpat	nonsequat.	Sandipis	at.	Et,	secte	

delissit, commodo conummy nulla adipis dunt acilit 
nostio dolenis nulla consenim dit vel eummodo.

•	 	Et,	secte	delissit,	commodo	conummy	nulla	adipis	
dunt acilit nostio dolenis nulla consenim dit vel 
eummodo.

•	 	Sandipis	at.	Et,	secte	delissit,	commodo	conummy	
nulla adipis dunt acilit nostio dolenis nulla consenim 
dit vel eummodo.

Quam nit del utpat nonsequat. Sandipis at. Et, secte 
delissit, commodo conummy nulla adipis dunt acilit 
nostio dolenis nulla consenim dit vel eummodo.

Planning

2009
Feugiamcore magna aut wis dolore lore commy nibh 
iliquisl iustrud tiscil iure erit utat. Vercin heniam 
dolorerci bla consequisisi.

Or si te magniam quis esse tin ulla facipsu scipis er sis •	
ero odignisi.
Ullaorp ercilis nulputat eumsandit in henibh er ilit •	
aliquip sumsan henibh ea cor se dunt nos nis ea utem 
feuisit ilis elessi.
Im at, consequat, velessi ting ea feum ing ea facin •	
eugait ipisit ing ea am quat nostrud duisim zzrit 

2010
Velessequis alit iniat, sequisse ming ea corem 
nulputpat, sit aliquamet iriusto conumsan hent 
enibh el estinci ea consequ isisisit iniam.

 Onsequi smolore facidunt lore dolut alit velit, quatem •	
ex ex ercin ulla faccum illa 
 Consequis nulla cortinc iduismolobor ametumm •	
oloreet lobore feuismo ros eriurem vel ero ea 

De Noordersluis
De Noordersluis is de eerst aangewezen kolk voor het 
schutten van de recreatievaart. Ook de Middensluis 
en Zuidersluis worden met name in het hoogseizoen 
gebruikt door de recreatievaart. recreatievaart en 
beroepsvaart (groter schip) moet het als eerste de 
sluis invaren.

Uitzonderingen 
Feum vendit luptat ing er alit lorem deliquisim inim 
dolorpero conse euipis non hent eugait alis aliqua-
tummy nonullandre moloboreet, cor ing ex eriurem 
quat. Voloreet nostrud minim acillum moluptat. 
Oborero erat am, sed euismod olessequat ea
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Templates
Basiselementen

Direct bruikbare templates
Voor de meeste communicatiemiddelen zijn 
templates ontwikkeld waarin het logo al op
de juiste positie, in de juiste kleurstelling en
in de juiste grootte staat. Daarnaast zijn in
de templates alle typogrammen voor dat 
specifieke communicatiemiddel opgenomen.
Ook de afzendgegevens staan al op de juiste 
manier ingevoegd. Alle templates zijn gemaakt 
voor InDesign CS3, het opmaakprogramma 
voor professionals.

Nieuw te ontwikkelen communicatiemiddelen
Moet er een middel gemaakt worden waarvoor 
(nog) geen basistemplate beschikbaar is,
kijk dan eerst of er een template is dat als 
basis kan dienen voor het nieuwe middel. 
Neem bij nieuw te ontwikkelen communicatie-
middelen contact op met de huisstijl-
coördinatoren.

Overzicht templates
Brochure/folder
RO_P_RW_001_A4_Brochure
RO_P_RW_002_A4_OmslagRug
RO_P_RW_003_A5_Brochure
RO_P_RW_004_A5_OmslagRug
RO_P_RW_005_A6_Brochure
RO_P_RW_006_A6_OmslagRug
RO_P_RW_007_DFK
RO_P_RW_008_DFK_OmslagRug
RO_P_RW_009_A5L_Brochure
RO_P_RW_010_A5L_OmslagRug
RO_P_RW_011_A4L_Brochure
RO_P_RW_012_A4L_OmslagRug
Flyer/factsheet, nieuwsbrief en uitnodiging
RO_P_RW_030_A4_Flyer
RO_P_RW_032_A4_Nieuwsbrief_EB
RO_P_RW_033_A4_Nieuwsbrief_MB
RO_P_RW_034_A5_Flyer
RO_P_RW_035_A6_Flyer
RO_P_RW_036_A5_Uitnodiging
RO_P_RW_037_A5L_Uitnodiging

Cd/Dvd inlay, boekje en sticker
RO_P_RW_080_CD_Boekje
RO_P_RW_081_CD_Inlegvel
RO_P_RW_082_CD_Insteekhoes
RO_P_RW_083_CD_Sticker
RO_P_RW_084_DVD_Insteekvel
RO_P_RW_085_DVD_Boekje
RO_P_RW_086_DVD_Inlegvel
Advertentie
RO_A_RW_160_A4_Advertentie
RO_A_RW_161_A4_Advertentie_zw
RO_A_RW_162_A5_Advertentie
RO_A_RW_164_A5L_Advertentie
RO_A_RW_167_A4_Advertentie_longcopy
Affiche
RO_A_RW_190_A4_Affiche
RO_A_RW_191_A3_Affiche
RO_A_RW_192_A2_Affiche
RO_A_RW_193_A1_Affiche 
RO_A_RW_194_A0_Affiche
Displaykaart en topkaart
RO_P_RW_038_Displaykaart
RO_P_RW_039_Topkaart
Tabblad
RO_P_RW_040_Tabblad
Roll-up banner
RO_B_RW_200_Banner_85x225
Informatieverzoekformulier
RO_P_RW_700_A4_Informatieverzoek
RO_P_RW_701_A5L_Informatieverzoek
Rijksrapport (InDesign versie)
RO_rapport (InDesign versie)
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Beurs- en 
presentatiemateriaal

- Roll-up banner 24
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Roll-up banner
Beurs- en presentatiemateriaal

Logo
Op roll-up banners wordt de koppeling tussen 
het beeld- en woordmerk losgelaten.
De vermelding van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat vervalt.
Template: RO_B_RW_200_Banner_85x225

Reeks
Bij een reeks banners worden het lint en de 
afzender Rijkswaterstaat op de linkerbanner
geplaatst.

Pay-off
De pay-off staat net boven de helft of onder-
aan op driekwart van de banner worden gezet. 
De pay-off staat bij een reeks bij voorkeur 
op de laatste banner, op dezelfde hoogte als de 
naam Rijkswaterstaat.

Codering 
De codering staat altijd links onder op de 
banner. Bij een reeks wordt een letter toe-
gevoegd die aangeeft dat het om een serie 
gaat. Bijvoorbeeld: CD0209VV001A voor de 
eerste en CD0209VV001B voor de tweede uit 
de serie etc.

Rijkswaterstaat

Sneller rijden 
als het kan, 
langzamer als 
het moet
Dynamische 
maximumsnelheden

cd0209vv001A cd0209vv001B cd0209vv001c

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

De A2/A67 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. Onu Esse quipisl ullandip 
er. Tat lumsand igniamconsed delis ad 
ercilisl dolum zzriurem nibh et ing et 
prat, Atum quat diam er suscidu isse 
quatuer aut ad. Dunt irit venit.

De A2/A67 Randweg 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor 
alisl ulpute tem zzrit pratu msan 
velisi.Tuer sequi  esecte magniat 
dolor at deliquis do dolestrud enis 
autpat niscill ametum eratummy 
nis nulland ipsusti onsectet 
vullam dolendi Ro com molor 
si.Metuer suscipit, vendit acilisi 
tat. Onu Esse quipisl ullandip er. 
Ta nibh et ing et prat, Atum quat 
diam er suscidu isse quatuer aut 
ad. Dunt irit venit.

De A2/A67 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. Onu Esse quipisl ullandip 
er. Tat lumsand igniamconsed delis ad 
ercilisl dolum zzriurem nibh et ing et 
prat, Atum quat diam er suscidu isse 
quatuer aut ad. 

Randweg 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. 

Rijkswaterstaat

De A2 wordt dynamisch

cd0209vv001

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

De A2/A67 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. Onu Esse quipisl ullandip 
er. Tat lumsand igniamconsed delis 
ad ercilisl dolum zzriurem nibh et 
ing.

Randweg 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. 
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Rijkswaterstaat

Sneller rijden 
als het kan, 
langzamer als 
het moet
Dynamische 
maximumsnelheden

cd0209vv001A cd0209vv001B cd0209vv001c

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

De A2/A67 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. Onu Esse quipisl ullandip 
er. Tat lumsand igniamconsed delis ad 
ercilisl dolum zzriurem nibh et ing et 
prat, Atum quat diam er suscidu isse 
quatuer aut ad. Dunt irit venit.

De A2/A67 Randweg 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor 
alisl ulpute tem zzrit pratu msan 
velisi.Tuer sequi  esecte magniat 
dolor at deliquis do dolestrud enis 
autpat niscill ametum eratummy 
nis nulland ipsusti onsectet 
vullam dolendi Ro com molor 
si.Metuer suscipit, vendit acilisi 
tat. Onu Esse quipisl ullandip er. 
Ta nibh et ing et prat, Atum quat 
diam er suscidu isse quatuer aut 
ad. Dunt irit venit.

De A2/A67 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. Onu Esse quipisl ullandip 
er. Tat lumsand igniamconsed delis ad 
ercilisl dolum zzriurem nibh et ing et 
prat, Atum quat diam er suscidu isse 
quatuer aut ad. 

Randweg 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. 

Rijkswaterstaat

De A2 wordt dynamisch

cd0209vv001

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

De A2/A67 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. Onu Esse quipisl ullandip 
er. Tat lumsand igniamconsed delis 
ad ercilisl dolum zzriurem nibh et 
ing.

Randweg 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. 
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De A2/A67 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. Onu Esse quipisl ullandip 
er. Tat lumsand igniamconsed delis ad 
ercilisl dolum zzriurem nibh et ing et 
prat, Atum quat diam er suscidu isse 
quatuer aut ad. Dunt irit venit.

De A2/A67 Randweg 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor 
alisl ulpute tem zzrit pratu msan 
velisi.Tuer sequi  esecte magniat 
dolor at deliquis do dolestrud enis 
autpat niscill ametum eratummy 
nis nulland ipsusti onsectet 
vullam dolendi Ro com molor 
si.Metuer suscipit, vendit acilisi 
tat. Onu Esse quipisl ullandip er. 
Ta nibh et ing et prat, Atum quat 
diam er suscidu isse quatuer aut 
ad. Dunt irit venit.

De A2/A67 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. Onu Esse quipisl ullandip 
er. Tat lumsand igniamconsed delis ad 
ercilisl dolum zzriurem nibh et ing et 
prat, Atum quat diam er suscidu isse 
quatuer aut ad. 

Randweg 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. 
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De A2/A67 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. Onu Esse quipisl ullandip 
er. Tat lumsand igniamconsed delis 
ad ercilisl dolum zzriurem nibh et 
ing.

Randweg 
Tat, quis autat, verci blaorper sum 
dolum in henisl dolor si. Obor alisl 
ulpute tem zzrit pratu msan velisi.
Tuer sequi  esecte magniat dolor at 
deliquis do dolestrud enis autpat 
niscill ametum eratummy nis nulland 
ipsusti onsectet vullam dolendi Ro 
com molor si.Metuer suscipit, vendit 
acilisi tat. 
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Het primaire communicatiemiddel waarmee 
Rijkswaterstaat al zijn externe doelgroepen 
bedient, is www.rijkswaterstaat.nl. Daarmee 
bereiken we zowel het brede publiek als 
specialisten en andere professionele 
gebruikers. 
De hoofdkleur van de website is geel, net als 
van alle andere externe digitale communicatie-
middelen. De pay-off staat op de website 
geheel rechts onderin. Uiteraard in de Verdana, 
omdat dit het lettertype is voor digitale 
middelen.

De website is drempelvrij, wat betekent dat 
deze toegankelijk is voor mensen met een 
visuele of auditieve beperking.

Internet
Digitaal

Internet
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Intranet is het primaire communicatiemiddel 
voor de onderlinge communicatie tussen 
de medewerkers van Rijkswaterstaat. 
Medewerkers gebruiken dit platform om  
kennis uit te wisselen en van elkaar (en 
elkaars projecten) op de hoogte te blijven.

In tegenstelling tot internet (externe websites) 
is de intranetomgeving in blauw uitgevoerd. 
Dat geldt ook voor eventuele andere interne 
applicaties. Geheel volgens de richtlijnen van 
de rijkshuisstijl. 

Intranet
Digitaal

Intranet
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Met een externe digitale nieuwsbrief informeer 
je op directe wijze je doelgroep. Een nieuws-
brief kan het bezoek aan de website 
bevorderen, door de introductie van een 
artikel te linken naar het volledige stuk of 
relevante informatie op de site.

Net als internet is de digitale externe nieuws-
brief in de kleur geel opgemaakt. Onderaan de 
nieuwsbrief staat de pay-off en de disclaimer.

Nieuwsbrief extern
Digitaal

Externe nieuwsbrief
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Met een interne digitale nieuwsbrief informeer 
je op directe wijze collega’s. Hiermee vergroot 
je hun betrokkenheid bij het onderwerp. Een 
nieuwsbrief kan het bezoek aan het intranet 
bevorderen, door de introductie van een artikel 
te linken naar het volledige stuk of relevante 
informatie op de site.

Net als intranet is de digitale interne 
nieuwsbrief in de kleur blauw opgemaakt. 
De pay-off en de disclaimer blijven hier 
achterwege.

De template van de digitale interne nieuwsbrief 
is toegankelijk via intranet.

Nieuwsbrief intern
Digitaal

Interne nieuwsbrief
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Net als internet is de digitale externe  
uitnodiging in de kleur geel opgemaakt.

Onderwerp bij e-mailuitnodigingen
Zorg ervoor dat het e-mailbericht waarin 
de digitale uitnodiging verzonden wordt, als
‘onderwerp’ duidelijk aangeeft dat het een 
uitnodiging is.

Opbouw
Een digitale uitnodiging begint met een gele 
kopregel met daarin het logo. Vervolgens een 
wit vlak voor de content en als afsluiter een 
gele voetregel. Het geheel is omringd door een 
lichtgrijze rand. De uitnodiging staat horizon-
taal gecentreerd.

Basis-grid
Het basis-grid van een digitale uitnodiging 
bestaat uit een tekstkolom van 400px breed.
Hierop wordt de informatie van de uitnodiging 
geplaatst. De totale breedte van de uitnodiging 
is 480px, de hoogte is afhankelijk van de 
hoeveelheid tekst.

De kopregel, bestaande uit de ‘witruimte’ (in 
geel) rondom het logo, is in totaal 87px hoog. 
De ‘witruimte’ onder het beeldmerk is 12px. 
De digitale uitnodiging wordt afgesloten met 
de pay-off. Tussen de pay-off en de visuele 
referentie aan het beeldmerk zit altijd 30px 
witruimte voor een rustige afsluiting van de 
digitale uitnodiging. Dit geldt ook voor de 
afstand tussen de kopregel en de content.

Direct onder de subtitel kan een foto geplaatst 
worden. De foto loopt mee in de tekstkolom en 
heeft daarom een grootte van 400px x 200px.

Uitnodiging extern
Digitaal

Externe e-mailuitnodiging
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Net als intranet is de digitale interne 
uitnodiging in de kleur blauw opgemaakt. 
De pay-off en de disclaimer blijven hier 
achterwege.

Onderwerp bij e-mailuitnodigingen
Zorg ervoor dat het e-mailbericht waarin 
de digitale uitnodiging verzonden wordt, als
‘onderwerp’ duidelijk aangeeft dat het een 
uitnodiging is.

Opbouw
Een digitale uitnodiging begint met een blauwe 
kopregel met daarin het logo. Vervolgens een 
wit vlak voor de content en als afsluiter een 
blauwe voetregel. Het geheel is omringd door 
een lichtgrijze rand. De uitnodiging staat 
horizontaal gecentreerd.

Basis-grid
Het basis-grid van een digitale uitnodiging 
bestaat uit een tekstkolom van 400px breed.
Hierop wordt de informatie van de uitnodiging 
geplaatst. De totale breedte van de uitnodiging 
is 480px, de hoogte is afhankelijk van de 
hoeveelheid tekst.

De kopregel, bestaande uit de ‘witruimte’ (in 
geel) rondom het logo, is in totaal 87px hoog. 
De ‘witruimte’ onder het beeldmerk is 12px. 

Direct onder de subtitel kan een foto geplaatst 
worden. De foto loopt mee in de tekstkolom en 
heeft daarom een grootte van 400px x 200px.

Uitnodiging intern
Digitaal

Interne e-mailuitnodiging
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Via een evenementenpagina kunnen interne 
en externe doelgroepen zich aanmelden voor
evenementen van Rijkswaterstaat. Totdat 
deze techniek binnen Rijkswaterstaat zelf 
beschikbaar is, wordt dit gedaan door middel 
van een apart gehoste aanmeldpagina.

Alle informatie dient afhankelijk van de 
doelgroep op www.rijkswaterstaat.nl of 
intranet geplaatst te worden.

Aanmeldpagina evenementen
Digitaal

Aanmeldpagina evenementen
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Het standaardlettertype voor PowerPoint is 
Verdana. De koptitel is blauw en de tekst 
zwart.
Template:RO_D_RW.ppt

PowerPoint
Digitaal

Kleurwaarde blauwe titels
R 4
G 111
B 150
#046f96

Titelpagina

Titelpagina met beeld

Contentpagina
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Wat is een publieksbord?
Een publieksbord gebruik je om het publiek 
erop te wijzen dat er op een bepaalde plek 
iets interessants te zien is. Denk aan een 
monument, de waterhuishouding in een 
natuurgebied of een uitzonderlijk project  
in uitvoering. Vergelijk het met een foto  
en bijschrift. De foto toont een bijzondere 
werkelijkheid en het bijschrift geeft kort een 
toelichting om de foto goed te begrijpen.

Een publieksbord staat buiten, is een blik-
vanger en heeft een kernachtige boodschap.  
In woord en beeld geeft deze kort en krachtig 
de belangrijkste informatie weer. Een publieks-
bord moet je niet verwarren met een bouw-
bord. Een bouwbord wordt gebruikt voor de 
communicatie bij werkzaamheden aan de 
(vaar)weg.

Locatie publieksbord
Een publieksbord is zo opgesteld, dat een 
passant over of langs het bord in de richting 
kijkt van het object dat op het bord is 
beschreven. Dat is vaak aan een fiets- of 
wandelroute, of bij een parkeerplaats. De plek 
is in ieder geval gemakkelijk toegankelijk voor 
het publiek.

Publieksbord
Gebouwen
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Publieksborden hebben een duidelijke indeling 
en zijn horizontaal gelaagd.

Afzender
Bovenaan, aflopend staat het logo (beeldmerk 
gecentreerd en woordmerk). 

Tekstvlak
De kop is de kern van de boodschap. Een kop 
beslaat één of twee regels. Zo nodig kun je 
gebruikmaken van een bovenkop (chapeau).  
De tekst is zo beknopt mogelijk. Als vuistregel 
geldt: informerende en instruerende teksten 
maximaal 250 woorden, attenderende en 
sturende teksten maximaal 150 woorden. Sluit 
af met een bron waar meer informatie te halen 
is. Onderaan het tekstvlak staat de pay-off. 
Voorkeur is om pay-off op hetzelfde paneel als 
het logo te plaatsen.

Beeldvlak
Visuele informatie kan uit een infographic, 
plattegrond of foto bestaan. De afbeelding is 
aflopend. Voorkom overlap tussen de tekstuele 
en visuele informatie. 
 
Template: RO_G_RW_publieksbord

Afzender

Tekstvlak

Beeldvlak

Rijkswaterstaat

Dit sluizencomplex Terneuzen verbindt de Westerschelde met 
het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De havens van Gent en 
Terneuzen zijn daardoor bereikbaar voor binnenvaartschepen 
en zeeschepen. Tegelijkertijd is het sluiscomplex een deel van 
de zeewering van Zeeuws-Vlaanderen en moet dus even 
goed zijn als de dijken die het achterland tegen hoogwater 
beschermen.

Historie
De geschiedenis van dit sluiscomplex gaat terug tot 1823 
toen Koning Willem I besloot om het Kanaal van Gent naar 
Terneuzen te graven. Vlaanderen hoorde toen nog bij het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De sluizen van toen zijn 
in een roerige geschiedenis weer verdwenen. Rond het begin 
van de vorige eeuw is de huidige Middensluis gebouwd. Hij 
is in 1910 geopend en in 1986 gerestaureerd. In 1968 zijn de 
Oostsluis en de Westsluis er bijgekomen, nadat het kanaal was 
verruimd. Dat was nodig, omdat de vaart op Gent en Terneuzen 
toenam en de schepen groter werden.

Bediening continu, het jaar rond
Het sluizencomplex Terneuzen is een onderdeel van het 
Nederlandse hoofdvaarwegennet. Rijkswaterstaat beheert dit 
netwerk en dus ook het sluizencomplex. Een onderdeel van 
het beheer is de bediening: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 
het hele jaar rond.

Ook het wegverkeer moet door
Het Kanaal van Gent naar Terneuzen snijdt Zeeuws-Vlaanderen 
in twee delen. Tussen beide delen moet natuurlijk wegverkeer 
mogelijk blijven. Daarom is elke sluiskolk voorzien van twee 
verkeersbruggen. Als bij één van de sluizen een brug openstaat 
omdat een schip moet passeren, wordt het wegverkeer via de 
andere brug geleid. Zo is er nooit vertraging.

Kijk voor meer informatie op
www.rijkswaterstaat.nl
of bel 0800 - 8002 
(ma t/m zo -6.00 - 22.30 uur, gratis)

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
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Meerdere borden in combinatie
Is de boodschap te complex voor één bord, 
dan kun je twee of drie borden naast elkaar 
zetten. Probeer de informatie logisch over de 
borden te verdelen. Voorkom opstellingen met 
meer dan drie borden.

Losstaande borden
Soms wordt een boodschap over losstaande 
borden verdeeld. Voorzie dan alle borden van 
een afzender (het logo).

Twee borden
Als je kiest voor een constructie van twee 
geschakelde borden, zet dan alleen op het 
linkerbord de afzender.

Drie borden
Bij een constructie van drie geschakelde 
borden zet je de afzender op het middelste 
bord. 

Dit sluizencomplex Terneuzen verbindt de Westerschelde met 
het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De havens van Gent en 
Terneuzen zijn daardoor bereikbaar voor binnenvaartschepen 
en zeeschepen. Tegelijkertijd is het sluiscomplex een deel van 
de zeewering van Zeeuws-Vlaanderen en moet dus even goed zijn 
als de dijken die het achterland tegen hoogwater beschermen.

Historie
De geschiedenis van dit sluiscomplex gaat terug tot 1823 toen 
Koning Willem I besloot om het Kanaal van Gent naar Terneuzen 
te graven. Vlaanderen hoorde toen nog bij het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden. De sluizen van toen zijn in een 
roerige geschiedenis weer verdwenen. Rond het begin van 
de vorige eeuw is de huidige Middensluis gebouwd. Hij is in 
1910 geopend en in 1986 gerestaureerd. In 1968 zijn de Oostsluis 
en de Westsluis er bijgekomen, nadat het kanaal was verruimd. 
Dat was nodig, omdat de vaart op Gent en Terneuzen toenam 
en de schepen groter werden.

Bediening continu, het jaar rond
Het sluizencomplex Terneuzen is een onderdeel van het 
Nederlandse hoofdvaarwegennet. Rijkswaterstaat beheert dit 
netwerk en dus ook het sluizencomplex. Een onderdeel van 
het beheer is de bediening: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 
het hele jaar rond.

Ook het wegverkeer moet door
Het Kanaal van Gent naar Terneuzen snijdt Zeeuws-Vlaanderen 
in twee delen. Tussen beide delen moet natuurlijk wegverkeer 
mogelijk blijven. Daarom is elke sluiskolk voorzien van twee 
verkeersbruggen. Als bij één van de sluizen een brug openstaat 
omdat een schip moet passeren, wordt het wegverkeer via de 
andere brug geleid. Zo is er nooit vertraging.

Sluizencomplex van Terneuzen

De poort van Vlaanderen 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Dit sluizencomplex Terneuzen verbindt de Westerschelde met 
het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De havens van Gent en 
Terneuzen zijn daardoor bereikbaar voor binnenvaartschepen 
en zeeschepen. Tegelijkertijd is het sluiscomplex een deel van 
de zeewering van Zeeuws-Vlaanderen en moet dus even goed zijn 
als de dijken die het achterland tegen hoogwater beschermen.

Historie
De geschiedenis van dit sluiscomplex gaat terug tot 1823 toen 
Koning Willem I besloot om het Kanaal van Gent naar Terneuzen 
te graven. Vlaanderen hoorde toen nog bij het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden. De sluizen van toen zijn in een 
roerige geschiedenis weer verdwenen. Rond het begin van 
de vorige eeuw is de huidige Middensluis gebouwd. Hij is in 
1910 geopend en in 1986 gerestaureerd. In 1968 zijn de Oostsluis 
en de Westsluis er bijgekomen, nadat het kanaal was verruimd. 
Dat was nodig, omdat de vaart op Gent en Terneuzen toenam 
en de schepen groter werden.

Bediening continu, het jaar rond
Het sluizencomplex Terneuzen is een onderdeel van het 
Nederlandse hoofdvaarwegennet. Rijkswaterstaat beheert dit 
netwerk en dus ook het sluizencomplex. Een onderdeel van 
het beheer is de bediening: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 
het hele jaar rond.

Ook het wegverkeer moet door
Het Kanaal van Gent naar Terneuzen snijdt Zeeuws-Vlaanderen 
in twee delen. Tussen beide delen moet natuurlijk wegverkeer 
mogelijk blijven. Daarom is elke sluiskolk voorzien van twee 
verkeersbruggen. Als bij één van de sluizen een brug openstaat 
omdat een schip moet passeren, wordt het wegverkeer via de 
andere brug geleid. Zo is er nooit vertraging.

Sluizencomplex van Terneuzen

De poort van Vlaanderen 

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Dit sluizencomplex Terneuzen verbindt de Westerschelde met 
het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De havens van Gent en 
Terneuzen zijn daardoor bereikbaar voor binnenvaartschepen 
en zeeschepen. Tegelijkertijd is het sluiscomplex een deel van 
de zeewering van Zeeuws-Vlaanderen en moet dus even goed zijn 
als de dijken die het achterland tegen hoogwater beschermen.

Historie
De geschiedenis van dit sluiscomplex gaat terug tot 1823 toen 
Koning Willem I besloot om het Kanaal van Gent naar Terneuzen 
te graven. Vlaanderen hoorde toen nog bij het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden. De sluizen van toen zijn in een 
roerige geschiedenis weer verdwenen. Rond het begin van 
de vorige eeuw is de huidige Middensluis gebouwd. Hij is in 
1910 geopend en in 1986 gerestaureerd. In 1968 zijn de Oostsluis 
en de Westsluis er bijgekomen, nadat het kanaal was verruimd. 
Dat was nodig, omdat de vaart op Gent en Terneuzen toenam 
en de schepen groter werden.

Bediening continu, het jaar rond
Het sluizencomplex Terneuzen is een onderdeel van het 
Nederlandse hoofdvaarwegennet. Rijkswaterstaat beheert dit 
netwerk en dus ook het sluizencomplex. Een onderdeel van 
het beheer is de bediening: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 
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Ook het wegverkeer moet door
Het Kanaal van Gent naar Terneuzen snijdt Zeeuws-Vlaanderen 
in twee delen. Tussen beide delen moet natuurlijk wegverkeer 
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omdat een schip moet passeren, wordt het wegverkeer via de 
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Advertentie 
Print- en drukwerk

Kom ook naar 
Water in de stad 
2012
Water als bondgenoot

Xercidunt veliqui sismolor sum non ex estinit velent 

lutetuer iureetuer ipis alisi eugait nos alit nosto 

consenim do conseniat luptat lore dit wisi tem ea faci 

erit il iuscilla con ullan henissequam, vercilla feuguer 

summodolent wis dip et, quipit lam dionulla feum 

dolorperos et in ver sum zzrit wisl ip et il ipsusci eu 

facillum nullandrero od tatue minis am, consecte 

molore delisit dign.

Meer informatie

www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002 

(ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)
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Kom ook naar 
Water in de stad 
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Xercidunt veliqui sismolor sum non ex estinit velent 

lutetuer iureetuer ipis alisi eugait nos alit nosto 

consenim do conseniat luptat lore dit wisi tem ea faci 

erit il iuscilla con ullan henissequam, vercilla feuguer 

summodolent wis dip et, quipit lam dionulla feum 

dolorperos et in ver sum zzrit wisl ip et il ipsusci eu 

facillum nullandrero od tatue minis am, consecte 

molore delisit dign.

Meer informatie

www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002 

(ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)
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Fotografische advertentie 
Elk advertentieformaat wordt bepaald door 
het stramien van het medium waarin het 
wordt gepubliceerd. Desondanks zijn er 
basistemplates en voorbeelden gemaakt die 
als leidraad kunnen dienen.

Bij advertenties waar fotografie dient als 
achtergrond, loopt het tekstkader over het 
beeld heen. Bij staande advertenties kan het 
gele tekstvlak variëren in drie lengtes, 
afhankelijk van de tekstlengte. Het vlak kan 
geplaatst worden tot de helft, tot de kwartlijn 
of tot de onderzijde van de pagina. Houd 
tussen de tekst en de pay-off minimaal drie 
witregels aan.
Template: RO_A_RW_160_A4_Advertentie

Template: RO_A_RW_161_A4_Advertentie_zw

Template: RO_A_RW_162_A5_Advertentie

Template: RO_A_RW_164_A5L_Advertentie

Spiegeldag 
Boekpresentatie 
dinsdag 28 oktober 2009
Spoorwegmuseum Utrecht

Rud modit lobore ver at nonsequam velisim nulpute eu facilla 
adignim vullaore dolenibh eugait iure et laore min henim autetue 
rcipis nulput wis nostionum ing euguer sisi et dipit lum zzrit illaort 
ismolortis autat, commod miniam ip essequam.

Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002 
(ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)
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De huidige capaciteit van de A12 tussen Utrecht 

Lunetten en Veenendaal is niet voldoende voor 

een vlotte doorstroming van het verkeer nu en in 

de toekomst. Daarom vinden wegverbredingen 

plaats. Ook worden viaducten vernieuwd en 

kruisende wegen en op- en afritten aangepast. 

De wegverbredingen maken deel uit van de 

spoedaanpak van het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat. Na het doorlopen van de vereiste 

procedures voert Rijkswaterstaat op korte termijn  

de werkzaamheden versneld uit. Milieu, natuur en 

leefomgeving krijgen hierbij ruim de aandacht.

Overzicht wegverbredingen

Op de A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal worden in 

beide richtingen extra rijbanen en/of spitsstroken 

toegevoegd. In bovenstaand kaartje staan de 

voorgenomen aanpassingen op de verschillende 

deeltrajecten weergegeven.

Bewoners A12-gemeenten ontvangen brief

Rijkswaterstaat betrekt u graag bij de voortgang van 

de plannen. Na de zomervakantie ontvangen alle 

bewoners van de betreffende A12-gemeenten   

daarom een brief. Daarnaast zijn medewerkers van 

Rijkswaterstaat in september 2009 aanwezig op 

diverse gemeentehuizen om uw vragen persoonlijk te 

beantwoorden. Meer informatie hierover treft u aan 

in de voornoemde brief.

Blijf op de hoogte

Wilt u geregeld informatie ontvangen over de 

verbreding van de A12 Lunetten – Veenendaal, ook 

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, die 

gepland staan van eind 2010 t/m 2014? Laat het ons dan 

weten. Stuur een e-mail naar 08008002@rws.nl of 

bel gratis het landelijke informatienummer van 

Rijkswaterstaat: 0800-8002. Hier kunt u ook al uw 

andere vragen stellen. Voor nadere informatie over het

project kunt u ook terecht op www.rijkswaterstaat.nl/A12. 

Reageren op de plannen

Rijkswaterstaat biedt u de mogelijkheid om formeel 

te reageren op de plannen. Voor het trajectdeel 

tussen Utrecht en Maarsbergen is het Ontwerp 

Wegaanpassingsbesluit (OWAB) in 2004 gepresen-

teerd. In het najaar van 2009 zal voor dit deel het 

Wegaanpassingsbesluit (WAB) worden vastgesteld en 

ter inzage gelegd en is er een beroepmogelijkheid bij 

de Raad van State. Voor het gedeelte Maarsbergen – 

Veenendaal wordt in het najaar van 2009 het 

Ontwerp Tracé Besluit (OTB) vastgesteld en ter inzage 

gelegd. Tijdens de diverse informatie avonden die 

Rijkswaterstaat in het najaar zal organiseren heeft u 

de mogelijkheid om uw zienswijze op de plannen in  

te spreken.

A27

A28

A30

A12

A27

Utrecht

Ede

Veenendaal

Zeist

Bunnik

Houten

Driebergen-
Rijsenburg

Doorn

Leersum

Woudenberg

Maarn

Maarsbergen

Odijk

RenswoudeScherpenzeel2x3 wordt 2x4 rijstroken

2x2 wordt 2x3 rijstroken
+ spitsstroken in beide
richtingen

2x2 wordt 2x2 rijstroken
+ spitsstroken in beide
richtingen

2x2 wordt 2x2 rijstroken
+ spitsstroken in beide
richtingen knooppunt 

Maanderbroek

knooppunt 
Lune�en

Verbreding A12  
Utrecht Lune�en – 
Veenendaal

 

Cartografische advertentie
Bij een cartografische advertentie wordt 
een kaart gebruikt. Deze is links en rechts 
aflopend en kan op de gewenste hoogte 
onder de kop en subkop geplaatst worden. 
De achtergrond van een cartografische 
advertentie is altijd wit.

Grafische advertentie
Bij een grafische advertentie wordt alleen 
met een paginavullend volvlak gewerkt. Dus 
geen horizontale of verticale vlakverdeling. 
Rijkswaterstaat gebruikt in dat geval een 
witte ondergrond. Denk bijvoorbeeld aan 
bekendmakingen.
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Long-copy-advertentie
Voor long-copy-advertenties geldt de 
horizontale vlakverdeling. Zo is er meer ruimte 
voor een interessant beeld of de redactionele 
inhoud. De bovenste helft krijgt een geel 
kleurvlak of een beeld. Let op dat bij gebruik 
van beeld de afzender naast het lint wel goed 
leesbaar is. De onderste helft bevat, in een 
tweekolomsopzet, het redactionele deel. 
Template: RO_A_RW_167_A4_Advertentie_longcopy

Advertorial
Dit is een advertentie met de uiterlijke 
kenmerk en van een redactioneel artikel. 
Omdat een advertorial een redactionele 
opmaak krijgt, meestal in de lijn van het blad, 
zijn voor deze vorm geen huisstijlrichtlijnen 
vastgesteld.

Rijkswaterstaat werkt aan een 
robuust watersysteem
Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren

Ed tio exerat la facilit ad dolore commolortie mincidunt et, venit 
vendre magnibh et aci blamet iustism odionse er sum volorperatue 
venibh endionsequat elissis nonummy nit lutet wisl ent alisit, 
quiscin ut in elenibh ea facin ullam, con veliquis dolore.

Voorbereiden op de toekomst
Ed tio exerat la facilit ad dolore commolortie mincidunt et, venit 
vendre magnibh et aci blamet iustism odionse er sum volorperatue 
venibh endionsequat elissis nonummy nit lutet wisl ent alisit, quiscin 
ut in elenibh ea facin ullam, con veliquis dolore molore. 

Europese wetgeving
Modigna consequatum quip eril iriuscipsum quismolobore mincilit 
nostrud del ing et ipsuscillam veliscip er si. Ilit veliquip enim dolore 
feu facilis nosto dolor aci bla consed tatuer suscilit vel dolendre feuisi 
er augait ipit prat. Ut ad tis alisi. Rud modit del eu feugiam, commy 
nullaor sit prat. Dui eniamet, con exer at wis num ing et diatumm 

odignibh ex elendit, venibh ea faci tatie tionsed magnim nim illa feum 
zzrit ullutpat ipsummolore consequi blamcorem voloreet, quamet 
augait adiam, conum zzriure magniationse consed dolore voloborero 
del ex euismodolore dolobor tionsectet inim quat. Ommy nim quisim 
nibh et, consed magnim ing er at. Feugiam, vulput lut nos et numsan-
dit ese molorper se esto commodo od tat lortiscinim del utet, 
consequis nim niamcortis et

Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002 
(ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
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Kom ook 
naar Sail 
Amsterdam 
2010
Op het Veluwemeer mag je 
snelvaren in het door.

Haven van Spakenburg. Op het Veluwemeer mag je 

snelvaren in het door gele tonnen gemarkeerde gebied 

gelegen ten noorden. principe niet in een natuurgebied 

thuis en dus ook niet in Op het Veluwemeer mag je 

snelvaren in het door gele tonnen gemarkeerde gebied 

gelegen ten noorden. 

Rijkswaterstaat werkt aan 
een robuust watersysteem
Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren

Spiegelnet: denk mee over 
de vaarweg
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Spiegelnet: denk mee over 
de vaarweg

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

‘Omdat er toch al scheepvaart 
op de Waddenzee is en er ook 
altijd zal blijven, kan het 
snelvaren nog altijd worden 
toegestaan op de Waddenzee’

Dit is een uitgave van 

Rijkswaterstaat

Kijk voor meer informatie op 
www.rijkswaterstaat.nl 
of bel 0800 - 8002 
(ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)

© Rijkswaterstaat | mei 2009 
cd0209vv001

Orper sum nostisi. Xer adignim ip eummy nummy nulla feum 
illaore magna am nostionsecte vel ullandit dolore dipit alit lamet 
nonsequisl dit dolor aciliqui ea acinci enismodip enim dolent 
velenisim doloreet, quam ipit nonse vel ea faci ex eugait ipit, 
volesed min ex ea faccum alisi.

Nis do doloreet, quipsuscil in er se con exero et wis nim eriurerit, quip 
ese min henibh exerat. Ut num dolobor eetuero od te dolobortie minit 
ad modo odiat. Ut lutat lum veliquisit wis nonulputem quat, velisl ute 
vullaoreetue deliqui tem quat utatie dolortie tie magnisl il irit 
wissendit, quamcortin velis atincidunt lorem zzrit autpatetue modigna 
facinibh el eum ver sim ilis num vel ut luptat, senit ulputem verit niat.
Andiam do od minit inibh essequi smodionsed et et wisi.
Uptatio nsequipit dionsecte doleniamcon eugue dolor sim ipisi.
Sed delit irilla aliquipsummy nonulputpat, sed min vulla alisit, sim 
dolore facidui blaor autat.

Is augait velisi
Dionsecte vullam eliquatis nulputpat, quismod oloreet dolor se molor 
aciduis alit, veleniam, core ea feuis dignis nim volobore ex ea facidui 
smodipis ex er sum venibh eum nisim zzriusci tem iliquis nosto er ate 
feugait dignim zzrilit vero od tismodit ullaore riuscip et, quisisi. Magna 
faccum zzrilit ing eumsan el utpat utat augait velit duipit, quipit 
lorerosto do odolor siscidunt utat. Gue modo corpero odolore 
ratueriure eummod dolortis dit ut alit init, quis nullamcor sed magnit 
luptat dolore vent luptat. Ut wisi. Rat, quate molorperos am, quam, 
veril dolobor adio odipsum quis aut et, sit, qui elesequam il et ad 
dipsumm odolenis nonum quisisl dolore.

Con ullaore min vel ilit nis do 
do dunt aliquatio ex eugiam dolorem do ercillaor senim quis augait 
nibh exeros autpat, quipsuscilit do delit duis eugiam quat, quis 
numsandit nulla auguercin henisl ut lore magna feummod olesequ 
issequat, secte tis aci ex eugiatetue veliquamet amet, corem quisi.
Ting euguerc illutem voleseq uamconsenis el ulputat prat, vero dipsum 
doloreet aliquisi blam, si. Osto odio odo duissequam, veraese conse 
eraessectem ero commy nullaor periusto diamet ipis atueril laorero do 
dolore corem dolobore dolorer atueros am, vullum quisi.

Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl of bel 0800 - 8002 
(ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)
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Veiligheid op het water
Spiegeldag 2009

Sinds 1 oktober 2008 geeft  Rijkswaterstaat voor 
een bijzonder transport per route één vergunning 
af voor alle Rijksvaarwegen.

Vereenvoudigde procedure
•		 De	transporteur	verklaart	aan	de	zeven	

standaard voorwaarden voor een zogenoemde 
korte procedure te voldoen.

•		 De	vergunning	wordt	automatisch	verleend.
•		 Binnen	24	uur	aanmelden,	ook	in	de	

weekenden mogelijk.

Normale procedure
•		 Verlening	binnen	drie	werkdagen.
•		 Beoordeling	door	desbetreff	 ende	water-

districten.
•		 Voorwaarden	van	alle	waterdistricten	

gebundeld
 tot 1 vergunning.

Kennisgeving Bijzonder Transport van zeer 
korte duur
•		 De	transporteur	verklaart	aan	de	zeven	

standaard voorwaarde te voldoen.
•		 De	duur	van	het	transport	is	niet	langer	dan	

een uur.
•		 Vier	uur	van	te	voren	melden.
•		 De	vergunning	wordt	ambtshalve	verleend.

Meer informatie
www.rijkswaterstaat.nl/rws-loket
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Affiche
Print- en drukwerk

Affiches kunnen wervend (meer beeldend) 
of informatief (meer tekstueel) zijn. Belangrijk 
is dat een affiche aandacht moet vragen. 
Formuleer daarom de tekst zo beknopt 
mogelijk. 

Voor affiches geldt de horizontale vlak-
verdeling. Omdat affiches alleen uit een 
voorzijde bestaan, kan het bovenste vlak 
naast wit ook geel zijn voor een hogere 
attentiewaarde.

Plaats op affiches geen teksten of tekstkaders 
over foto’s.
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Wordsjablonen
Voor affiches voor intern gebruik zijn er 
Wordsjablonen beschikbaar waarin 
medewerkers zelf tekst en beeld kunnen 
toevoegen.

Veiligheid op het water
Spiegeldag 2009

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

dinsdag 28 oktober 
Spoorwegmuseum Utrecht

Veiligheid op het water
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Spoorwegmuseum Utrecht
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Omslag brochure en folder 
Print- en drukwerk

Voor- en achterzijde 
De voorzijde van een folder of een brochure 
is horizontaal verdeeld in gelijke vlakken. 
De tweedeling van de achterzijde is verticaal.
Template: RO_P_RW_002_A4_OmslagRug

Template: RO_P_RW_004_A5_OmslagRug 
Template: RO_P_RW_006_A6_OmslagRug

Template: RO_P_RW_010_A5L_OmslagRug

Template: RO_P_RW_012_A4L_OmslagRug

Rugelement 
Brochures met een rugdikte van minimaal  
5 mm krijgen een rugelement (zie pagina 15).

Beeldgebruik 
De onderste helft van de voorzijde van het 
omslag wordt met een foto of met de kleur 
geel ingevuld. De bovenste helft van de 
voorzijde is altijd wit. Illustraties (infographics 
en cartografie) komen niet voor op omslagen. 
Plaats over foto’s op het omslag geen teksten 
of tekstkaders.

Formaat-A6
Vanwege het kleine formaat lijnt de pay-off 
niet met het woordmerk, maar met de titel.

Omslag liggend A4

Omslag liggend A5
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Openingspagina 
De opening van een hoofdstuk wordt op een 
wit of een aflopend geel kleurvlak geplaatst. 
Dit kleurvlak is altijd de bovenste helft van 
de horizontale indeling en bevat de titel en 
inleiding.

Plaatsing foto’s
Foto’s in het binnenwerk mogen zowel 
aflopend, gedeeltelijk aflopend of vrijstaand 
worden geplaatst. 

Bladspiegel 
De pagina’s hebben een ruime, toegankelijke 
opmaak. Het bovenste gedeelte van de blad-
spiegel correspondeert met de logozone van 

het omslag en wordt niet gebruikt voor  
(lopende) tekst. Dit geldt voor de formaten A4 
staand en A5 staand. De formaten A6 staand en 
A5 liggend hebben een kleinere witmarge. 

Kolombreedte
De platte tekst kan over de verschillende 
kolombreedtes van het stramien worden gezet. 
Beeld kan in de kolomopzet meelopen of 
aflopend worden geplaatst.
Template: RO_P_RW_001_A4_Brochure
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Lore facipsum irilla consequisl eu feu feummod olortin velit illam, 
commolobore magna feu feum iriustie ex et wisl exeros at ad tionsed dolore 
delestie consed dolor at volore tis nismodipit wis non estrud dolortis do 
dolobore magna autpatum dolore min ut vulpute tion henit lore magna 
facipisisim doloreet wissi.

Rivierverruiming 
Lexkesveer

Bouwfasen 
Gue dolorpero consequipis nos niam dionullaore vulput at.
Essi. Na consectem zzriliqui bla feuguer ostrud duipiscidunt 
laorem velit nullam, commolor sustrud exeratinisit luptat 
ate etum nibh et at. Rud min estionsecte consequis 
nullaortis ad tatum dit, quat, summolo boreetue corem 
digna faccumsandre magna feu facilit, sequam, susto 
commy nullam zzriuscipsum quatet, vulputat nullum atie 
modolobore min vel utpatet iriurem in eugait augueriure 
tate molortionse ver am dolobortis acidunt landre magnit 
irilit utpat in ute exero dolore tat. Am verosti sissequ iscipit 
do enim nisit illa core del dolobore feu faccum iriureet 
augue te minim elestrud tatisi bla feum dunt nosto 
conulputet at, commy nisit pratum nullaor tionse minim 
ipit venibh esto od do odipit vel iure ese min esent alit 
lorero dolobore commy nulla alit ute modignibh exer ad 
dolobor tinciliquam, velis nim ipit eugiam ing eniam illan 
utpat ex ent velisim venisse facinis dunt alisi.

Veer blijft  bereikbaar
Essim zzriusc ilissenim aliqui tet ip erosto exer inci te facip 
eu feugait num vel ut prat il ut euis do odolor in ute 
dolestrud del iuscip endre tat. Ut nos nonulla acilit iustis ate 
tis nonsecte ese vel do ero dolore feu facincin ullametue vel 
ut laor sequipis deliquat. Esto erci tem irilis ea feu faccum 
zzrit, consent et amconsecte conum quatet adiamco 
mmolore euis nonse con ullan ea core et vulput nostie 
dolor amconsectem er ad ea consequisl ex el dolore deliqui 

Gue dolorpero consequipis nos niam dionullaore vulput at.
Essi. Na consectem zzriliqui bla feuguer ostrud duipiscidunt 
laorem velit nullam, commolor sustrud exeratinisit luptat 
ate etum nibh et at. Rud min estionsecte consequis 
nullaortis ad tatum dit, quat, summolo boreetue corem 
digna faccumsandre magna feu facilit, sequam, susto 
commy nullam zzriuscipsum quatet, vulputat nullum atie 
modolobore min vel utpatet iriurem in eugait augueriure 
tate molortionse ver am dolobortis acidunt landre magnit 
irilit utpat in ute exero dolore tat.
Am verosti sissequ iscipit do enim nisit illa core del 
dolobore feu faccum iriureet augue te minim elestrud tatisi 
bla feum dunt nosto conulputet at, commy nisit pratum 
nullaor tionse minim ipit venibh esto od do odipit vel iure 
ese min esent alit lorero dolobore commy nulla alit ute 
modignibh exer ad dolobor tinciliquam, velis nim ipit 
eugiam ing eniam illan utpat ex ent velisim venisse facinis 
dunt alisi.
Essim zzriusc ilissenim aliqui tet ip erosto exer inci te facip 
eu feugait num vel ut prat il ut euis do odolor in ute 
dolestrud del iuscip endre tat. Ut nos nonulla acilit iustis ate 
tis nonsecte ese vel do ero dolore feu facincin ullametue vel 
ut laor sequipis deliquat.
Esto erci tem irilis ea feu faccum zzrit, consent et amcon-
secte conum quatet adiamco mmolore euis nonse con ullan 
ea core et vulput nostie dolor amconsectem er ad ea 
consequisl ex el dolore deliqui smoloreet, volent autat. 
Luptatinissi eugue facidunt nullaoreet vel incin utpatissim 
iriusto dit acincin utet at nostie volobor ipsum in utat. 
Duipsuscil dolor ing et luptat. Dui enis adigna adit, sisis aut 
velessequat. Deliqui psustissed del dipismo lorperat. Wisis 
num quationse mincidunt la consequatum zzrilit lobore 
con hent nos dolobore eugiametum etue dolum ipisim 
venisim nonsendipit do er at ex estrud tet, vulla feugait atisl 
dolore facilla core vercilit inis alit luptat. Duismodio 
dolortie magnibh ea at.
Voluptat. Sustrud dignit wismodit inciliscilit ipiscincilis nim 
vel exerat ercipisisl do etuero dolenibh essecte ver ip 
ercipsusto odolobore digna consecte et, si tis ad tat. Gue tet 
autpatue tat la augait utat lamconse consectetuer ing euis 
eummy nullut ipit volorting eugait, quamcon ulputpat, 
consenis autate magna faccumsan velestie dit, consequisit 
nulluptatis ad et ent wisit iril utpat.
An ut lan euipsusto odo corem ver sissed dolendre velis 
eratumm oloreriurem nonulla feummy non hent lobore 
dolore vel ulla facil dionsed te veliquis nibh er accumsan 
vulputpat. Duisl dit la autpat irit prat adit utpatumsan eu 
feummod olorera tueratue mincilit at.
Re esto do ea feu facinisis nonum iusto conulputpat.
Essent lobortisit nisl utat lutpat, sequi tatum vel ulluptate 
dolobor sis nim zzrillu ptatem vulput laortin vel ulla aci tem 
nim verosto dolore consectem veleniam quip etum 
quiscidunt prat incidunt et iuscilisi.
Ibh et eugue dolum diam, volor sustisl dolore con vel dolor 
ad del dolorem vent adio od do od ming ex eliquat alit ad 
dolor irit nos aliquat aliqui tetummy nos alit ipsum etum 
nullaortin vulputet, voloreetue eum el euisseq uamcorper 
aut in ut deleniam ilit vel diam inim diatio ea facing ea 
feugiam, quat at.
Lessequi ex eriurer iuscing eniamcortio dit ea feuguercipit 
utet irit vullan veliquat alismolendre facinisi blamet 
wissendre tat verat. Ut nos adipit ip euguer sent vel dunt 
wisl ullutpat. Ore ver inim ate dolor aliquatie er sum ing

smoloreet, volent autat. Luptatinissi eugue facidunt 
nullaoreet vel incin utpatissim iriusto dit acincin utet at 
nostie volobor ipsum in utat. Duipsuscil dolor ing et luptat. 
Dui enis adigna adit, sisis aut velessequat. Deliqui psustis-
sed del dipismo lorperat. Wisis num quationse mincidunt la 
consequatum zzrilit lobore con hent nos dolobore 
eugiametum etue dolum ipisim venisim nonsendipit do er 
at ex estrud tet, vulla feugait atisl dolore facilla core vercilit 
inis alit luptat. Duismodio dolortie magnibh ea at.
Voluptat. Sustrud dignit wismodit inciliscilit ipiscincilis nim 
vel exerat ercipisisl do etuero dolenibh essecte ver ip 
ercipsusto odolobore digna consecte et, si tis ad tat. Gue tet 
autpatue tat la augait utat. 

Start uitvoering
Re esto do ea feu facinisis nonum iusto conulputpat.
Essent lobortisit nisl utat lutpat, sequi tatum vel ulluptate 
dolobor sis nim zzrillu ptatem vulput laortin vel ulla aci tem 
nim verosto dolore consectem veleniam quip etum 
quiscidunt prat incidunt et iuscilisi. Ibh et eugue dolum 
diam, volor sustisl dolore con vel dolor ad del dolorem vent 
adio od do od ming ex eliquat alit ad dolor irit nos aliquat 
aliqui tetummy nos alit ipsum etum nullaortin vulputet, 
voloreetue eum el euisseq uamcorper aut in ut deleniam ilit 
vel diam inim diatio ea facing ea feugiam, quat at. Lessequi 
ex eriurer iuscing eniamcortio dit ea feuguercipit utet irit 
vullan veliquat alismolendre facinisi blamet wissendre tat 
verat. Ut nos adipit ip euguer sent vel dunt wisl ullutpat. Ore 

Belangrijke onderdelen van het 
Lexkesveer traject

Im volutatet ipsustrud tat. Ut lute facin henim dolut •	
illum velit vel utpat. 
Na facin ullan volor ilit ut wiscin henit er sectem •	
zzriuscipit eum at dolorero consed tat autat.
Lis acing exero odit alit il utpat, veniat eliquis nim ad •	
etum in velis dolobor erosto. 
Dolor atue faccum vullum il er senibh enibh el utpatie •	
vullutpat do eu faccumsandre ent er senim quamet.

Ommodipis nulputet wisl incil el delessi scipsum voluptate 
dolore voloreetue vel ut velit inim ate feuipismod magna 
aliquate dolore ming ex eugue doluptate modio dunt ulla 
commodo etue do ex enisse minim niamcon ex eugait, 
conse dit iustrud exer si.

Vergunningen
Eros am et nim quis ex eriusto diate magnis alit autem dunt 
eraesto euipsum ercilla facin heniam deliqui ssendigna 
feuis num zzriure molore ming et, se dolum vendre 
conullam vendre commy nonullut nonulla con eliquat 
volorper iriure feugait lortio eratummy nim zzrillam zzrit 
irit veliqua tumsan eugue er in erciliquis atum in hendion-
secte eriliquis aliquat ip ea feum eugait, quatuer sustrud 
erciliquam veliqui tincil utat, summodit at. Nullaor tionsed 
ming eu feummol orpero ero et iril et, consequipis atum 
velestin euis autat. 

Igna faciduisis nos et, conse et lum ip eum digna faccum 
volor iure te et ipit venit lorperos et in ulla facilit laore 
minibh eu facipissis at, quis nim dolenim zzrit alisl et volum 
iureet irit nim vel dit vel ea feugait, sumsan ulla corper 
aliquisim zzriliquam zzriure faccum inci blamconulput 
pratet lore feu feu feuisci bla facilis sendrer aestrud dolut 
aut ilisl ut lobor suscip er autat iure consecte facilla feuisse 
del er sisisisi blaore commodo lendigna faci blan ute 
molum iuscidui eummy numsandit prat. Ut lam, verit enit 
lortis eugait atue ming euip ex essim ipit lummy nos

Planning

2009
Feugiamcore magna aut wis dolore lore commy nibh 
iliquisl iustrud tiscil iure erit utat. Vercin heniam 
dolorerci bla consequisisi.

Or si te magniam quis esse tin ulla facipsu scipis er sis •	
ero odignisi.
Ullaorp ercilis nulputat eumsandit in henibh er ilit •	
aliquip sumsan henibh ea cor se dunt nos nis ea utem 
feuisit ilis elessi.
Im at, consequat, velessi ting ea feum ing ea facin •	
eugait ipisit ing ea am quat nostrud duisim zzrit

2010
Velessequis alit iniat, sequisse ming ea corem 
nulputpat, sit aliquamet iriusto conumsan hent 
enibh el estinci ea consequ isisisit iniam.

 Onsequi smolore facidunt lore dolut alit velit, quatem •	
ex ex ercin ulla faccum illa 
 Consequis nulla cortinc iduismolobor ametumm •	
oloreet lobore feuismo ros eriurem vel ero ea 
conulput velisi bla 
 Ad magnis dit, quisl incidunt niam, quis nostisc incidui •	
scilit aliquis etum amconsed dolorper iurer aut dolore 
dunt verat lortis dit 
 Velit ate feu facin ulla faci tio conulla conum zzriustio •	
odolor aut augiamet accum vero enis nit utpatue exer 
iuscing ex et ad 
 Eum nostin ulla feu feu feugiam aliquismod molor •	
sed euipis dolestrud dignim digna commod min ut 
pratum alisl eugait iliquam duisi elisl

2011
Gait ing ex ea faccumsan vulput iustinis at, quip elit 
amet, conseniam dolenis sequat. Acipsuscil ing erat 
ad magna dunt wis

Ro ero od dolor am dionsed delisit lam alis non •	
vulluptatem venibh ercipsustrud molore molore 
iuscing exerius cilluptat amet velessi.
Te min ut veros eraese duissed eugiame tueraes •	
sequip ex elisse feu feugiat, velessecte molendigni
Eesequi blandrer inciliq uiscin er alisit nonsed tet prat, •	
vel ullam, consend iatetummodo od magna con eros 
duis ex el ulputetum verat il 
Duiscidunt atem incipsu msandit augue facip et ilit •	
praessim vel ulla alisit nonsent lamconsed euis essis 
accum zzriure tat la feugue dolorercidui 
Blandre dunt venim diam quis nosto commodigna at. •	
Pero dolor suscipis nostionse min euipis er susci 
Esequis et, venit, veraesto doloborper sum iure •	
delenit lutpat. Ut lut do exeros dolut wis aci eumsand 
ionsenim eum vel dolore ea alit verit iriliquat acidunt

Dolobore etueraestrud dit non enit volore vero augiamet aliquisci et eril ing enit
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ver inim ate dolor aliquatie er sum ing. Lorerit dolore min 
utpat prat del ute magnim exerosto con volortio dolore 
eugue te faciduisi exercil iriliscin vulputat ad ting et at 
augue cor in ex et autpat. Oboreraesto dolorem eum venit 
ut utet, sumsan enim iril dit la facidunt estrud tatue magna 
commy nisl ulla facincilis non utpatum nonse modip 
erostio cor at nos ea feuguero eum et pratin ent nos 
augiamcor siscillam, sit alis nibh eu facidunt dolut wis 
nonsendignim at aute commy niamcor se magniamet irit 
lum nulputat. 

Grondwerkzaamheden 
Ut vel utpat. Ut autpat ad eliquis sequiscil irillandre magna 
facing exercilit adigna cor sustisis num ing ese tis nibh exer 
alit eummodio do dio conulla commolore magna feuisi bla 
faccum dunt nullaore tio odolesequis nummodo odolore 
minis dolorero odit amcore tem dolore tatue dit estrud 
molent prat, sum iriuscidunt veliqui blam, conullaore 
minisim nulluptat. Ut lummy nos ad dolorer senit lore 
ming er sectet vullamcon hendrer sis augait luptat.Esse 
quam eum esequi eugue vel ut wisismo lortionse ver 
auguero conullum iure min veros estrud magna faccum 
dolenisl inisisi eu faci blamcore tat at ing euis dolore.

Lore facipsum irilla consequisl eu feu feummod olortin velit illam, 
commolobore magna feu feum iriustie ex et wisl exeros at ad tionsed dolore 
delestie consed dolor at volore tis nismodipit wis non estrud dolortis do 
dolobore magna autpatum dolore min ut vulpute tion henit lore magna 
facipisisim doloreet wissi.

Rivierverruiming 
Lexkesveer

Bouwfasen 
Gue dolorpero consequipis nos niam dionullaore vulput at.
Essi. Na consectem zzriliqui bla feuguer ostrud duipiscidunt 
laorem velit nullam, commolor sustrud exeratinisit luptat 
ate etum nibh et at. Rud min estionsecte consequis 
nullaortis ad tatum dit, quat, summolo boreetue corem 
digna faccumsandre magna feu facilit, sequam, susto 
commy nullam zzriuscipsum quatet, vulputat nullum atie 
modolobore min vel utpatet iriurem in eugait augueriure 
tate molortionse ver am dolobortis acidunt landre magnit 
irilit utpat in ute exero dolore tat. Am verosti sissequ iscipit 
do enim nisit illa core del dolobore feu faccum iriureet 
augue te minim elestrud tatisi bla feum dunt nosto 
conulputet at, commy nisit pratum nullaor tionse minim 
ipit venibh esto od do odipit vel iure ese min esent alit 
lorero dolobore commy nulla alit ute modignibh exer ad 
dolobor tinciliquam, velis nim ipit eugiam ing eniam illan 
utpat ex ent velisim venisse facinis dunt alisi.

Veer blijft  bereikbaar
Essim zzriusc ilissenim aliqui tet ip erosto exer inci te facip 
eu feugait num vel ut prat il ut euis do odolor in ute 
dolestrud del iuscip endre tat. Ut nos nonulla acilit iustis ate 
tis nonsecte ese vel do ero dolore feu facincin ullametue vel 
ut laor sequipis deliquat. Esto erci tem irilis ea feu faccum 
zzrit, consent et amconsecte conum quatet adiamco 
mmolore euis nonse con ullan ea core et vulput nostie 
dolor amconsectem er ad ea consequisl ex el dolore deliqui 

Gue dolorpero consequipis nos niam dionullaore vulput at.
Essi. Na consectem zzriliqui bla feuguer ostrud duipiscidunt 
laorem velit nullam, commolor sustrud exeratinisit luptat 
ate etum nibh et at. Rud min estionsecte consequis 
nullaortis ad tatum dit, quat, summolo boreetue corem 
digna faccumsandre magna feu facilit, sequam, susto 
commy nullam zzriuscipsum quatet, vulputat nullum atie 
modolobore min vel utpatet iriurem in eugait augueriure 
tate molortionse ver am dolobortis acidunt landre magnit 
irilit utpat in ute exero dolore tat.
Am verosti sissequ iscipit do enim nisit illa core del 
dolobore feu faccum iriureet augue te minim elestrud tatisi 
bla feum dunt nosto conulputet at, commy nisit pratum 
nullaor tionse minim ipit venibh esto od do odipit vel iure 
ese min esent alit lorero dolobore commy nulla alit ute 
modignibh exer ad dolobor tinciliquam, velis nim ipit 
eugiam ing eniam illan utpat ex ent velisim venisse facinis 
dunt alisi.
Essim zzriusc ilissenim aliqui tet ip erosto exer inci te facip 
eu feugait num vel ut prat il ut euis do odolor in ute 
dolestrud del iuscip endre tat. Ut nos nonulla acilit iustis ate 
tis nonsecte ese vel do ero dolore feu facincin ullametue vel 
ut laor sequipis deliquat.
Esto erci tem irilis ea feu faccum zzrit, consent et amcon-
secte conum quatet adiamco mmolore euis nonse con ullan 
ea core et vulput nostie dolor amconsectem er ad ea 
consequisl ex el dolore deliqui smoloreet, volent autat. 
Luptatinissi eugue facidunt nullaoreet vel incin utpatissim 
iriusto dit acincin utet at nostie volobor ipsum in utat. 
Duipsuscil dolor ing et luptat. Dui enis adigna adit, sisis aut 
velessequat. Deliqui psustissed del dipismo lorperat. Wisis 
num quationse mincidunt la consequatum zzrilit lobore 
con hent nos dolobore eugiametum etue dolum ipisim 
venisim nonsendipit do er at ex estrud tet, vulla feugait atisl 
dolore facilla core vercilit inis alit luptat. Duismodio 
dolortie magnibh ea at.
Voluptat. Sustrud dignit wismodit inciliscilit ipiscincilis nim 
vel exerat ercipisisl do etuero dolenibh essecte ver ip 
ercipsusto odolobore digna consecte et, si tis ad tat. Gue tet 
autpatue tat la augait utat lamconse consectetuer ing euis 
eummy nullut ipit volorting eugait, quamcon ulputpat, 
consenis autate magna faccumsan velestie dit, consequisit 
nulluptatis ad et ent wisit iril utpat.
An ut lan euipsusto odo corem ver sissed dolendre velis 
eratumm oloreriurem nonulla feummy non hent lobore 
dolore vel ulla facil dionsed te veliquis nibh er accumsan 
vulputpat. Duisl dit la autpat irit prat adit utpatumsan eu 
feummod olorera tueratue mincilit at.
Re esto do ea feu facinisis nonum iusto conulputpat.
Essent lobortisit nisl utat lutpat, sequi tatum vel ulluptate 
dolobor sis nim zzrillu ptatem vulput laortin vel ulla aci tem 
nim verosto dolore consectem veleniam quip etum 
quiscidunt prat incidunt et iuscilisi.
Ibh et eugue dolum diam, volor sustisl dolore con vel dolor 
ad del dolorem vent adio od do od ming ex eliquat alit ad 
dolor irit nos aliquat aliqui tetummy nos alit ipsum etum 
nullaortin vulputet, voloreetue eum el euisseq uamcorper 
aut in ut deleniam ilit vel diam inim diatio ea facing ea 
feugiam, quat at.
Lessequi ex eriurer iuscing eniamcortio dit ea feuguercipit 
utet irit vullan veliquat alismolendre facinisi blamet 
wissendre tat verat. Ut nos adipit ip euguer sent vel dunt 
wisl ullutpat. Ore ver inim ate dolor aliquatie er sum ing

smoloreet, volent autat. Luptatinissi eugue facidunt 
nullaoreet vel incin utpatissim iriusto dit acincin utet at 
nostie volobor ipsum in utat. Duipsuscil dolor ing et luptat. 
Dui enis adigna adit, sisis aut velessequat. Deliqui psustis-
sed del dipismo lorperat. Wisis num quationse mincidunt la 
consequatum zzrilit lobore con hent nos dolobore 
eugiametum etue dolum ipisim venisim nonsendipit do er 
at ex estrud tet, vulla feugait atisl dolore facilla core vercilit 
inis alit luptat. Duismodio dolortie magnibh ea at.
Voluptat. Sustrud dignit wismodit inciliscilit ipiscincilis nim 
vel exerat ercipisisl do etuero dolenibh essecte ver ip 
ercipsusto odolobore digna consecte et, si tis ad tat. Gue tet 
autpatue tat la augait utat. 

Start uitvoering
Re esto do ea feu facinisis nonum iusto conulputpat.
Essent lobortisit nisl utat lutpat, sequi tatum vel ulluptate 
dolobor sis nim zzrillu ptatem vulput laortin vel ulla aci tem 
nim verosto dolore consectem veleniam quip etum 
quiscidunt prat incidunt et iuscilisi. Ibh et eugue dolum 
diam, volor sustisl dolore con vel dolor ad del dolorem vent 
adio od do od ming ex eliquat alit ad dolor irit nos aliquat 
aliqui tetummy nos alit ipsum etum nullaortin vulputet, 
voloreetue eum el euisseq uamcorper aut in ut deleniam ilit 
vel diam inim diatio ea facing ea feugiam, quat at. Lessequi 
ex eriurer iuscing eniamcortio dit ea feuguercipit utet irit 
vullan veliquat alismolendre facinisi blamet wissendre tat 
verat. Ut nos adipit ip euguer sent vel dunt wisl ullutpat. Ore 

Belangrijke onderdelen van het 
Lexkesveer traject

Im volutatet ipsustrud tat. Ut lute facin henim dolut •	
illum velit vel utpat. 
Na facin ullan volor ilit ut wiscin henit er sectem •	
zzriuscipit eum at dolorero consed tat autat.
Lis acing exero odit alit il utpat, veniat eliquis nim ad •	
etum in velis dolobor erosto. 
Dolor atue faccum vullum il er senibh enibh el utpatie •	
vullutpat do eu faccumsandre ent er senim quamet.

Ommodipis nulputet wisl incil el delessi scipsum voluptate 
dolore voloreetue vel ut velit inim ate feuipismod magna 
aliquate dolore ming ex eugue doluptate modio dunt ulla 
commodo etue do ex enisse minim niamcon ex eugait, 
conse dit iustrud exer si.

Vergunningen
Eros am et nim quis ex eriusto diate magnis alit autem dunt 
eraesto euipsum ercilla facin heniam deliqui ssendigna 
feuis num zzriure molore ming et, se dolum vendre 
conullam vendre commy nonullut nonulla con eliquat 
volorper iriure feugait lortio eratummy nim zzrillam zzrit 
irit veliqua tumsan eugue er in erciliquis atum in hendion-
secte eriliquis aliquat ip ea feum eugait, quatuer sustrud 
erciliquam veliqui tincil utat, summodit at. Nullaor tionsed 
ming eu feummol orpero ero et iril et, consequipis atum 
velestin euis autat. 

Igna faciduisis nos et, conse et lum ip eum digna faccum 
volor iure te et ipit venit lorperos et in ulla facilit laore 
minibh eu facipissis at, quis nim dolenim zzrit alisl et volum 
iureet irit nim vel dit vel ea feugait, sumsan ulla corper 
aliquisim zzriliquam zzriure faccum inci blamconulput 
pratet lore feu feu feuisci bla facilis sendrer aestrud dolut 
aut ilisl ut lobor suscip er autat iure consecte facilla feuisse 
del er sisisisi blaore commodo lendigna faci blan ute 
molum iuscidui eummy numsandit prat. Ut lam, verit enit 
lortis eugait atue ming euip ex essim ipit lummy nos

Planning

2009
Feugiamcore magna aut wis dolore lore commy nibh 
iliquisl iustrud tiscil iure erit utat. Vercin heniam 
dolorerci bla consequisisi.

Or si te magniam quis esse tin ulla facipsu scipis er sis •	
ero odignisi.
Ullaorp ercilis nulputat eumsandit in henibh er ilit •	
aliquip sumsan henibh ea cor se dunt nos nis ea utem 
feuisit ilis elessi.
Im at, consequat, velessi ting ea feum ing ea facin •	
eugait ipisit ing ea am quat nostrud duisim zzrit

2010
Velessequis alit iniat, sequisse ming ea corem 
nulputpat, sit aliquamet iriusto conumsan hent 
enibh el estinci ea consequ isisisit iniam.

 Onsequi smolore facidunt lore dolut alit velit, quatem •	
ex ex ercin ulla faccum illa 
 Consequis nulla cortinc iduismolobor ametumm •	
oloreet lobore feuismo ros eriurem vel ero ea 
conulput velisi bla 
 Ad magnis dit, quisl incidunt niam, quis nostisc incidui •	
scilit aliquis etum amconsed dolorper iurer aut dolore 
dunt verat lortis dit 
 Velit ate feu facin ulla faci tio conulla conum zzriustio •	
odolor aut augiamet accum vero enis nit utpatue exer 
iuscing ex et ad 
 Eum nostin ulla feu feu feugiam aliquismod molor •	
sed euipis dolestrud dignim digna commod min ut 
pratum alisl eugait iliquam duisi elisl

2011
Gait ing ex ea faccumsan vulput iustinis at, quip elit 
amet, conseniam dolenis sequat. Acipsuscil ing erat 
ad magna dunt wis

Ro ero od dolor am dionsed delisit lam alis non •	
vulluptatem venibh ercipsustrud molore molore 
iuscing exerius cilluptat amet velessi.
Te min ut veros eraese duissed eugiame tueraes •	
sequip ex elisse feu feugiat, velessecte molendigni
Eesequi blandrer inciliq uiscin er alisit nonsed tet prat, •	
vel ullam, consend iatetummodo od magna con eros 
duis ex el ulputetum verat il 
Duiscidunt atem incipsu msandit augue facip et ilit •	
praessim vel ulla alisit nonsent lamconsed euis essis 
accum zzriure tat la feugue dolorercidui 
Blandre dunt venim diam quis nosto commodigna at. •	
Pero dolor suscipis nostionse min euipis er susci 
Esequis et, venit, veraesto doloborper sum iure •	
delenit lutpat. Ut lut do exeros dolut wis aci eumsand 
ionsenim eum vel dolore ea alit verit iriliquat acidunt

Dolobore etueraestrud dit non enit volore vero augiamet aliquisci et eril ing enit
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ver inim ate dolor aliquatie er sum ing. Lorerit dolore min 
utpat prat del ute magnim exerosto con volortio dolore 
eugue te faciduisi exercil iriliscin vulputat ad ting et at 
augue cor in ex et autpat. Oboreraesto dolorem eum venit 
ut utet, sumsan enim iril dit la facidunt estrud tatue magna 
commy nisl ulla facincilis non utpatum nonse modip 
erostio cor at nos ea feuguero eum et pratin ent nos 
augiamcor siscillam, sit alis nibh eu facidunt dolut wis 
nonsendignim at aute commy niamcor se magniamet irit 
lum nulputat. 

Grondwerkzaamheden 
Ut vel utpat. Ut autpat ad eliquis sequiscil irillandre magna 
facing exercilit adigna cor sustisis num ing ese tis nibh exer 
alit eummodio do dio conulla commolore magna feuisi bla 
faccum dunt nullaore tio odolesequis nummodo odolore 
minis dolorero odit amcore tem dolore tatue dit estrud 
molent prat, sum iriuscidunt veliqui blam, conullaore 
minisim nulluptat. Ut lummy nos ad dolorer senit lore 
ming er sectet vullamcon hendrer sis augait luptat.Esse 
quam eum esequi eugue vel ut wisismo lortionse ver 
auguero conullum iure min veros estrud magna faccum 
dolenisl inisisi eu faci blamcore tat at ing euis dolore.

Lore facipsum irilla consequisl eu feu feummod olortin velit illam, 
commolobore magna feu feum iriustie ex et wisl exeros at ad tionsed dolore 
delestie consed dolor at volore tis nismodipit wis non estrud dolortis do 
dolobore magna autpatum dolore min ut vulpute tion henit lore magna 
facipisisim doloreet wissi.

Rivierverruiming 
Lexkesveer

Bouwfasen 
Gue dolorpero consequipis nos niam dionullaore vulput at.
Essi. Na consectem zzriliqui bla feuguer ostrud duipiscidunt 
laorem velit nullam, commolor sustrud exeratinisit luptat 
ate etum nibh et at. Rud min estionsecte consequis 
nullaortis ad tatum dit, quat, summolo boreetue corem 
digna faccumsandre magna feu facilit, sequam, susto 
commy nullam zzriuscipsum quatet, vulputat nullum atie 
modolobore min vel utpatet iriurem in eugait augueriure 
tate molortionse ver am dolobortis acidunt landre magnit 
irilit utpat in ute exero dolore tat. Am verosti sissequ iscipit 
do enim nisit illa core del dolobore feu faccum iriureet 
augue te minim elestrud tatisi bla feum dunt nosto 
conulputet at, commy nisit pratum nullaor tionse minim 
ipit venibh esto od do odipit vel iure ese min esent alit 
lorero dolobore commy nulla alit ute modignibh exer ad 
dolobor tinciliquam, velis nim ipit eugiam ing eniam illan 
utpat ex ent velisim venisse facinis dunt alisi.

Veer blijft  bereikbaar
Essim zzriusc ilissenim aliqui tet ip erosto exer inci te facip 
eu feugait num vel ut prat il ut euis do odolor in ute 
dolestrud del iuscip endre tat. Ut nos nonulla acilit iustis ate 
tis nonsecte ese vel do ero dolore feu facincin ullametue vel 
ut laor sequipis deliquat. Esto erci tem irilis ea feu faccum 
zzrit, consent et amconsecte conum quatet adiamco 
mmolore euis nonse con ullan ea core et vulput nostie 
dolor amconsectem er ad ea consequisl ex el dolore deliqui 

Gue dolorpero consequipis nos niam dionullaore vulput at.
Essi. Na consectem zzriliqui bla feuguer ostrud duipiscidunt 
laorem velit nullam, commolor sustrud exeratinisit luptat 
ate etum nibh et at. Rud min estionsecte consequis 
nullaortis ad tatum dit, quat, summolo boreetue corem 
digna faccumsandre magna feu facilit, sequam, susto 
commy nullam zzriuscipsum quatet, vulputat nullum atie 
modolobore min vel utpatet iriurem in eugait augueriure 
tate molortionse ver am dolobortis acidunt landre magnit 
irilit utpat in ute exero dolore tat.
Am verosti sissequ iscipit do enim nisit illa core del 
dolobore feu faccum iriureet augue te minim elestrud tatisi 
bla feum dunt nosto conulputet at, commy nisit pratum 
nullaor tionse minim ipit venibh esto od do odipit vel iure 
ese min esent alit lorero dolobore commy nulla alit ute 
modignibh exer ad dolobor tinciliquam, velis nim ipit 
eugiam ing eniam illan utpat ex ent velisim venisse facinis 
dunt alisi.
Essim zzriusc ilissenim aliqui tet ip erosto exer inci te facip 
eu feugait num vel ut prat il ut euis do odolor in ute 
dolestrud del iuscip endre tat. Ut nos nonulla acilit iustis ate 
tis nonsecte ese vel do ero dolore feu facincin ullametue vel 
ut laor sequipis deliquat.
Esto erci tem irilis ea feu faccum zzrit, consent et amcon-
secte conum quatet adiamco mmolore euis nonse con ullan 
ea core et vulput nostie dolor amconsectem er ad ea 
consequisl ex el dolore deliqui smoloreet, volent autat. 
Luptatinissi eugue facidunt nullaoreet vel incin utpatissim 
iriusto dit acincin utet at nostie volobor ipsum in utat. 
Duipsuscil dolor ing et luptat. Dui enis adigna adit, sisis aut 
velessequat. Deliqui psustissed del dipismo lorperat. Wisis 
num quationse mincidunt la consequatum zzrilit lobore 
con hent nos dolobore eugiametum etue dolum ipisim 
venisim nonsendipit do er at ex estrud tet, vulla feugait atisl 
dolore facilla core vercilit inis alit luptat. Duismodio 
dolortie magnibh ea at.
Voluptat. Sustrud dignit wismodit inciliscilit ipiscincilis nim 
vel exerat ercipisisl do etuero dolenibh essecte ver ip 
ercipsusto odolobore digna consecte et, si tis ad tat. Gue tet 
autpatue tat la augait utat lamconse consectetuer ing euis 
eummy nullut ipit volorting eugait, quamcon ulputpat, 
consenis autate magna faccumsan velestie dit, consequisit 
nulluptatis ad et ent wisit iril utpat.
An ut lan euipsusto odo corem ver sissed dolendre velis 
eratumm oloreriurem nonulla feummy non hent lobore 
dolore vel ulla facil dionsed te veliquis nibh er accumsan 
vulputpat. Duisl dit la autpat irit prat adit utpatumsan eu 
feummod olorera tueratue mincilit at.
Re esto do ea feu facinisis nonum iusto conulputpat.
Essent lobortisit nisl utat lutpat, sequi tatum vel ulluptate 
dolobor sis nim zzrillu ptatem vulput laortin vel ulla aci tem 
nim verosto dolore consectem veleniam quip etum 
quiscidunt prat incidunt et iuscilisi.
Ibh et eugue dolum diam, volor sustisl dolore con vel dolor 
ad del dolorem vent adio od do od ming ex eliquat alit ad 
dolor irit nos aliquat aliqui tetummy nos alit ipsum etum 
nullaortin vulputet, voloreetue eum el euisseq uamcorper 
aut in ut deleniam ilit vel diam inim diatio ea facing ea 
feugiam, quat at.
Lessequi ex eriurer iuscing eniamcortio dit ea feuguercipit 
utet irit vullan veliquat alismolendre facinisi blamet 
wissendre tat verat. Ut nos adipit ip euguer sent vel dunt 
wisl ullutpat. Ore ver inim ate dolor aliquatie er sum ing

smoloreet, volent autat. Luptatinissi eugue facidunt 
nullaoreet vel incin utpatissim iriusto dit acincin utet at 
nostie volobor ipsum in utat. Duipsuscil dolor ing et luptat. 
Dui enis adigna adit, sisis aut velessequat. Deliqui psustis-
sed del dipismo lorperat. Wisis num quationse mincidunt la 
consequatum zzrilit lobore con hent nos dolobore 
eugiametum etue dolum ipisim venisim nonsendipit do er 
at ex estrud tet, vulla feugait atisl dolore facilla core vercilit 
inis alit luptat. Duismodio dolortie magnibh ea at.
Voluptat. Sustrud dignit wismodit inciliscilit ipiscincilis nim 
vel exerat ercipisisl do etuero dolenibh essecte ver ip 
ercipsusto odolobore digna consecte et, si tis ad tat. Gue tet 
autpatue tat la augait utat. 

Start uitvoering
Re esto do ea feu facinisis nonum iusto conulputpat.
Essent lobortisit nisl utat lutpat, sequi tatum vel ulluptate 
dolobor sis nim zzrillu ptatem vulput laortin vel ulla aci tem 
nim verosto dolore consectem veleniam quip etum 
quiscidunt prat incidunt et iuscilisi. Ibh et eugue dolum 
diam, volor sustisl dolore con vel dolor ad del dolorem vent 
adio od do od ming ex eliquat alit ad dolor irit nos aliquat 
aliqui tetummy nos alit ipsum etum nullaortin vulputet, 
voloreetue eum el euisseq uamcorper aut in ut deleniam ilit 
vel diam inim diatio ea facing ea feugiam, quat at. Lessequi 
ex eriurer iuscing eniamcortio dit ea feuguercipit utet irit 
vullan veliquat alismolendre facinisi blamet wissendre tat 
verat. Ut nos adipit ip euguer sent vel dunt wisl ullutpat. Ore 

Belangrijke onderdelen van het 
Lexkesveer traject

Im volutatet ipsustrud tat. Ut lute facin henim dolut •	
illum velit vel utpat. 
Na facin ullan volor ilit ut wiscin henit er sectem •	
zzriuscipit eum at dolorero consed tat autat.
Lis acing exero odit alit il utpat, veniat eliquis nim ad •	
etum in velis dolobor erosto. 
Dolor atue faccum vullum il er senibh enibh el utpatie •	
vullutpat do eu faccumsandre ent er senim quamet.

Ommodipis nulputet wisl incil el delessi scipsum voluptate 
dolore voloreetue vel ut velit inim ate feuipismod magna 
aliquate dolore ming ex eugue doluptate modio dunt ulla 
commodo etue do ex enisse minim niamcon ex eugait, 
conse dit iustrud exer si.

Vergunningen
Eros am et nim quis ex eriusto diate magnis alit autem dunt 
eraesto euipsum ercilla facin heniam deliqui ssendigna 
feuis num zzriure molore ming et, se dolum vendre 
conullam vendre commy nonullut nonulla con eliquat 
volorper iriure feugait lortio eratummy nim zzrillam zzrit 
irit veliqua tumsan eugue er in erciliquis atum in hendion-
secte eriliquis aliquat ip ea feum eugait, quatuer sustrud 
erciliquam veliqui tincil utat, summodit at. Nullaor tionsed 
ming eu feummol orpero ero et iril et, consequipis atum 
velestin euis autat. 

Igna faciduisis nos et, conse et lum ip eum digna faccum 
volor iure te et ipit venit lorperos et in ulla facilit laore 
minibh eu facipissis at, quis nim dolenim zzrit alisl et volum 
iureet irit nim vel dit vel ea feugait, sumsan ulla corper 
aliquisim zzriliquam zzriure faccum inci blamconulput 
pratet lore feu feu feuisci bla facilis sendrer aestrud dolut 
aut ilisl ut lobor suscip er autat iure consecte facilla feuisse 
del er sisisisi blaore commodo lendigna faci blan ute 
molum iuscidui eummy numsandit prat. Ut lam, verit enit 
lortis eugait atue ming euip ex essim ipit lummy nos

Planning

2009
Feugiamcore magna aut wis dolore lore commy nibh 
iliquisl iustrud tiscil iure erit utat. Vercin heniam 
dolorerci bla consequisisi.

Or si te magniam quis esse tin ulla facipsu scipis er sis •	
ero odignisi.
Ullaorp ercilis nulputat eumsandit in henibh er ilit •	
aliquip sumsan henibh ea cor se dunt nos nis ea utem 
feuisit ilis elessi.
Im at, consequat, velessi ting ea feum ing ea facin •	
eugait ipisit ing ea am quat nostrud duisim zzrit

2010
Velessequis alit iniat, sequisse ming ea corem 
nulputpat, sit aliquamet iriusto conumsan hent 
enibh el estinci ea consequ isisisit iniam.

 Onsequi smolore facidunt lore dolut alit velit, quatem •	
ex ex ercin ulla faccum illa 
 Consequis nulla cortinc iduismolobor ametumm •	
oloreet lobore feuismo ros eriurem vel ero ea 
conulput velisi bla 
 Ad magnis dit, quisl incidunt niam, quis nostisc incidui •	
scilit aliquis etum amconsed dolorper iurer aut dolore 
dunt verat lortis dit 
 Velit ate feu facin ulla faci tio conulla conum zzriustio •	
odolor aut augiamet accum vero enis nit utpatue exer 
iuscing ex et ad 
 Eum nostin ulla feu feu feugiam aliquismod molor •	
sed euipis dolestrud dignim digna commod min ut 
pratum alisl eugait iliquam duisi elisl

2011
Gait ing ex ea faccumsan vulput iustinis at, quip elit 
amet, conseniam dolenis sequat. Acipsuscil ing erat 
ad magna dunt wis

Ro ero od dolor am dionsed delisit lam alis non •	
vulluptatem venibh ercipsustrud molore molore 
iuscing exerius cilluptat amet velessi.
Te min ut veros eraese duissed eugiame tueraes •	
sequip ex elisse feu feugiat, velessecte molendigni
Eesequi blandrer inciliq uiscin er alisit nonsed tet prat, •	
vel ullam, consend iatetummodo od magna con eros 
duis ex el ulputetum verat il 
Duiscidunt atem incipsu msandit augue facip et ilit •	
praessim vel ulla alisit nonsent lamconsed euis essis 
accum zzriure tat la feugue dolorercidui 
Blandre dunt venim diam quis nosto commodigna at. •	
Pero dolor suscipis nostionse min euipis er susci 
Esequis et, venit, veraesto doloborper sum iure •	
delenit lutpat. Ut lut do exeros dolut wis aci eumsand 
ionsenim eum vel dolore ea alit verit iriliquat acidunt

Dolobore etueraestrud dit non enit volore vero augiamet aliquisci et eril ing enit
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ver inim ate dolor aliquatie er sum ing. Lorerit dolore min 
utpat prat del ute magnim exerosto con volortio dolore 
eugue te faciduisi exercil iriliscin vulputat ad ting et at 
augue cor in ex et autpat. Oboreraesto dolorem eum venit 
ut utet, sumsan enim iril dit la facidunt estrud tatue magna 
commy nisl ulla facincilis non utpatum nonse modip 
erostio cor at nos ea feuguero eum et pratin ent nos 
augiamcor siscillam, sit alis nibh eu facidunt dolut wis 
nonsendignim at aute commy niamcor se magniamet irit 
lum nulputat. 

Grondwerkzaamheden 
Ut vel utpat. Ut autpat ad eliquis sequiscil irillandre magna 
facing exercilit adigna cor sustisis num ing ese tis nibh exer 
alit eummodio do dio conulla commolore magna feuisi bla 
faccum dunt nullaore tio odolesequis nummodo odolore 
minis dolorero odit amcore tem dolore tatue dit estrud 
molent prat, sum iriuscidunt veliqui blam, conullaore 
minisim nulluptat. Ut lummy nos ad dolorer senit lore 
ming er sectet vullamcon hendrer sis augait luptat.Esse 
quam eum esequi eugue vel ut wisismo lortionse ver 
auguero conullum iure min veros estrud magna faccum 
dolenisl inisisi eu faci blamcore tat at ing euis dolore.

Num volorpe rciliquam, quatem zzrit wis dolor inissi.
To odit aliqui blamcon sequamet prat, si enisse commy non 
volutpat. Dui tate min henim niat luptat. Ratet luptat 
voleniat, sis nostion vel iniatue corem dipis at, quam, con 
velendreet dio con et eu facipsumsan utpat, velenim dolorer 
ostrud elessim eriusto con eliquatue magnit luptat.

Uitgangspunten 
en ambities

Vaargeulen

2

Eniam iusting et ip etum zzrit alis ea consed ea facinit 

1.  It lan eugait prat, quatio enis adio eu feugue con utat 
accum nonsed ex eugue dolummo dolobore feuguer 
verosto dunt aessi.

2.  Quam nit del utpat nonsequat. Sandipis at. Et, secte 
delissit, commodo conummy nulla adipis dunt acilit 
nostio dolenis nulla consenim dit vel eummodo.

3.  Tummy num delit venisim atisi eugue dolor 
adiamconsed ea aliscil iquamet, quat lorperi uscilis at 
nim iure do commolobore dipis dolorem ing et 
wismodo loreros non vel doluptat. Lent vero commy;
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Aci blan ut iril ullaor iriure dolor in hent am doluptat. Lum dui blamet prat, sustrud exercil 
iquiscidui tat. Commy nonsenibh estrud ex et ullam et ulputat. Irit velis amet lorero 
deliquipit lore conse conulla faccum dipsustrud te magniat. Lore feuis atis nos alit acilla feu 
faccumsan henim ipsum incilla consenisl ullaor inisl dolorti ncilit landrer sequi tio consed 
dolortisit loreet lore esto odipit adigniam iure tat lamet in henim vulputat adit.

2.1 
Haven van Spakenburg

De Waddenzee 
Ut ut lummolortie modolumsan ulla aci et illa feummy nonse vent pratio dolor si.
Tatum erat praesto commy nim zzrilisl dolore dolobor incincin hent ullandrero od molore 
duismolenisi et velendreetue tat. Duiscipisl iriure dionullandio commy nummy nostion-
secte consequisl dit nulput velit ilis do commy nis accum vulpute magna adigna adiatue 
tatin ulla con erosto diametum ipsusto exer summy nonse dolorer aut aliquis dolorpero 
consed magnisl ipit ullaortie tat nis esting et, corting ea faci bla faccumsandit praesed tat ad 
te min heniamc onsectem do consed modiatie mod el iliquat, con heniametum exero er iril 
iriusto dolum dolore magna facipsustin henibh exerciniat dolendipisl illa faccumm odolore 
dolore feugait, quis adiamcortion utat luptat loreet lumsandipis adignis augiam quis dunt 
nibh et eum illummy nonse ming etumsan dignim zzrilit atie et, velissecte voloreet lore 
vendrer in ulla feugait estrud te esequatem exercipit, vendigna feu faci te mincill ametuer 
sim irit in heniam atum nit ulla conulla core del irit nostrud modolut nisit.

Het IJsselmeer
Feuipisl utat. Accum num alissequis et autpat, quiscip euiscilit diat, sendigna faccum venis 
exer aliquisit, consed er sustio con henit dolor se magna facipsuscil euismol eniat. Ecte 

miniam dolum vendrer sed eugait at eliquip er at. Ud minit nullaore commolortin ulput 
iliquatum zzrilis cipsumm odolor sectet et utet, quam do exero dolorperit volorer sum vaart 
sustrud tem nim quamet, sed min henibh enismolobore ming el etuerci bla coreet, quam 
ercilis do commy nim volor sim vendit nostrud tate veraestie te modolore delis dolobore 
velesse facil iure min ero consectet aci tat pratum deliquisit nos nullaor augait la faccum et 
ad ercidunt il in velis nonsequ ismodolore et, quissit velis nis essit dolum er ad tat aut do 
diat praestinit, commy nullan ver aliquam velis eugiam

2.2
Snelheid op het IJsselmeer

Ex enit nulla con utpat wis am in ullaor alis alit elisi tat. Sumsandigna feum vel in 
henibh eum do odit luptatisim zzrit laore tatisci ea commy nosto dolobore ex exer 
aliquisl utetue do commod dolent prat at. Ute modo odipis num del ut wis dunt ing ex 
er sequam dunt velis ad moloreet ad dolorpero od et, sent nibh ea con henim.

De schipper
Ut praessi blamet, veliquis dolore erci tat deliquamcon hent nummodi ametum zzril irilla 
amet prat et prat vel ut velestinci bla feui blam quamet ad modolore te feummodignis 
nullutpatis nit do commodip eumsandit ad molor sit amet acin eriureetuer alit iriure do 
dunt aciduisi. Exer adignim nonsed tatet lobor sustinissit acil ent lobortie tat. Ud dip eugiat 
velit nonsenibh ea conulpu tpatum velit ad te commod etum velenit vendre feu feum in 
vullamcon heniatu msandit ipsuscipis auguer si blaore cor sit nullaore dit autat.

Num volorpe rciliquam, quatem zzrit wis dolor inissi.
To odit aliqui blamcon sequamet prat, si enisse commy non 
volutpat. Dui tate min henim niat luptat. Ratet luptat 
voleniat, sis nostion vel iniatue corem dipis at, quam, con 
velendreet dio con et eu facipsumsan utpat, velenim dolorer 
ostrud elessim eriusto con eliquatue magnit luptat.

Uitgangspunten 
en ambities

Vaargeulen

2

Eniam iusting et ip etum zzrit alis ea consed ea facinit 

1.  It lan eugait prat, quatio enis adio eu feugue con utat 
accum nonsed ex eugue dolummo dolobore feuguer 
verosto dunt aessi.

2.  Quam nit del utpat nonsequat. Sandipis at. Et, secte 
delissit, commodo conummy nulla adipis dunt acilit 
nostio dolenis nulla consenim dit vel eummodo.

3.  Tummy num delit venisim atisi eugue dolor 
adiamconsed ea aliscil iquamet, quat lorperi uscilis at 
nim iure do commolobore dipis dolorem ing et 
wismodo loreros non vel doluptat. Lent vero commy;
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iquiscidui tat. Commy nonsenibh estrud ex et ullam et ulputat. Irit velis amet lorero 
deliquipit lore conse conulla faccum dipsustrud te magniat. Lore feuis atis nos alit acilla feu 
faccumsan henim ipsum incilla consenisl ullaor inisl dolorti ncilit landrer sequi tio consed 
dolortisit loreet lore esto odipit adigniam iure tat lamet in henim vulputat adit.

2.1 
Haven van Spakenburg

De Waddenzee 
Ut ut lummolortie modolumsan ulla aci et illa feummy nonse vent pratio dolor si.
Tatum erat praesto commy nim zzrilisl dolore dolobor incincin hent ullandrero od molore 
duismolenisi et velendreetue tat. Duiscipisl iriure dionullandio commy nummy nostion-
secte consequisl dit nulput velit ilis do commy nis accum vulpute magna adigna adiatue 
tatin ulla con erosto diametum ipsusto exer summy nonse dolorer aut aliquis dolorpero 
consed magnisl ipit ullaortie tat nis esting et, corting ea faci bla faccumsandit praesed tat ad 
te min heniamc onsectem do consed modiatie mod el iliquat, con heniametum exero er iril 
iriusto dolum dolore magna facipsustin henibh exerciniat dolendipisl illa faccumm odolore 
dolore feugait, quis adiamcortion utat luptat loreet lumsandipis adignis augiam quis dunt 
nibh et eum illummy nonse ming etumsan dignim zzrilit atie et, velissecte voloreet lore 
vendrer in ulla feugait estrud te esequatem exercipit, vendigna feu faci te mincill ametuer 
sim irit in heniam atum nit ulla conulla core del irit nostrud modolut nisit.

Het IJsselmeer
Feuipisl utat. Accum num alissequis et autpat, quiscip euiscilit diat, sendigna faccum venis 
exer aliquisit, consed er sustio con henit dolor se magna facipsuscil euismol eniat. Ecte 

miniam dolum vendrer sed eugait at eliquip er at. Ud minit nullaore commolortin ulput 
iliquatum zzrilis cipsumm odolor sectet et utet, quam do exero dolorperit volorer sum vaart 
sustrud tem nim quamet, sed min henibh enismolobore ming el etuerci bla coreet, quam 
ercilis do commy nim volor sim vendit nostrud tate veraestie te modolore delis dolobore 
velesse facil iure min ero consectet aci tat pratum deliquisit nos nullaor augait la faccum et 
ad ercidunt il in velis nonsequ ismodolore et, quissit velis nis essit dolum er ad tat aut do 
diat praestinit, commy nullan ver aliquam velis eugiam

2.2
Snelheid op het IJsselmeer

Ex enit nulla con utpat wis am in ullaor alis alit elisi tat. Sumsandigna feum vel in 
henibh eum do odit luptatisim zzrit laore tatisci ea commy nosto dolobore ex exer 
aliquisl utetue do commod dolent prat at. Ute modo odipis num del ut wis dunt ing ex 
er sequam dunt velis ad moloreet ad dolorpero od et, sent nibh ea con henim.

De schipper
Ut praessi blamet, veliquis dolore erci tat deliquamcon hent nummodi ametum zzril irilla 
amet prat et prat vel ut velestinci bla feui blam quamet ad modolore te feummodignis 
nullutpatis nit do commodip eumsandit ad molor sit amet acin eriureetuer alit iriure do 
dunt aciduisi. Exer adignim nonsed tatet lobor sustinissit acil ent lobortie tat. Ud dip eugiat 
velit nonsenibh ea conulpu tpatum velit ad te commod etum velenit vendre feu feum in 
vullamcon heniatu msandit ipsuscipis auguer si blaore cor sit nullaore dit autat.

Reet lorer iuscil ut vent ute te minci tat am irit ent lor ip ent 
venim dolorper sustrud tatet acilit del iustio delessis 
adiamco nsequis dolorpe rcidunt iriure min henim vent 
laore venibh eu facin henim zzriure exer sum quam, quat 
inci bla amcorem quam digna faccum nostrud mod eugue 
feum vendit luptat ing er alit lorem deliquisim inim 
dolorpero conse euipis non hent eugait alis aliquatummy 
nonullandre moloboreet, cor ing ex eriurem quat. Voloreet 
nostrud minim acillum moluptat.

Oranjesluizen
Oborero erat am, sed euismod olessequat ea facidunt lum 
zzriuscidunt praestrud min ute con eugiat dolore elismolo-
rem eugait lut ad diametu msandigna consequi ex eros ad 
mod min velit velestrud ea acilism odignis niscip et vel utpat 
nostin utpat velit autatummy nim et, si tatue conseniat lut 
dolorpe rostrud dolutat ionsenim num volobor senim do 
odit eugait lore te diat la facidui psumsan velessisl ent et, 
cor adignim zzriure feu feugait in ullum vendipissed del ea 
faccum vendipit in henis nit ut lam, vel incillandre 
eumsandrer sustisim zzriustrud tate commy nos aut utem ea 
consequat.

beperkt om schepen te voorkomen. De schipper dient de 
aanwijzingen van het sluispersoneel op te volgen. aanwij-
zingen van het sluispersoneel op te volgen. De De 
Noordersluis is de eerst aangewezen kolk voor het schutt en 
van de recreatievaart. Bij gezamenlijk gebruik van de sluis 
door de recreatievaart en beroepsvaart (groter schip) moet 
De schipper dient de aanwijzingen van het sluispersoneel 
op te volgen. De Noordersluis is de eerst.

Het Nijkerkernauw
In het Nijkerkernauw mogen snelle motorboten harder 
varen dan 20 km per uur in de door gele tonnen gemarkeer-
de gebieden gelegen ten zuiden van de vaargeul tussen het 
stoomgemaal Hertogh Reijnout en de haveningang van de 
haven van Spakenburg. Op het Veluwemeer mag je 
snelvaren in het door gele tonnen gemarkeerde gebied 
gelegen ten noorden van de vaargeul en ten oosten van het 
waterskicentrum ‘de Harder’. Op het Ketelmeer is snelvaren 

Het IJsselmeer en Markeermeer
In het IJsselmeergebied gelden wel verschillende maximum-
snelheden van 6, 9, 12 en 20 km per uur. In de verschillende 
meren is snelvaren op diverse plaatsen toegestaan. Op het 
IJsselmeer en het Markermeer mag je snelvaren, met 
uitzondering van: Voor het invaren van de verschillende 
sluizencomplexen en bij bruggen kunnen afwijkende 
maximumsnelheden gelden. Matig dus de snelheid bij 
havens, bruggen en sluizen. De maximum snelheid bij de 
Houtribsluizen is bijvoorbeeld 12 km per uur. Let op de 
borden voor de exacte maximum snelheid. Op de Gouwzee 
mag je niet snelvaren met uitzondering van het door gele 
tonnen gemarkeerde gebied. De schipper moet zorg dragen 
dat bij het in- enneel op te volgen. De Noordersluis is de 
eerst aangewezen. uitvaren van de sluis de waterbewegin-
gen zo veel mogelijk worden beperkt om schepen te voor-
komen. De schipper dient de aanwijzingen van het 
sluispersoneel op te volgen. De Noordersluis is de eerst.
De schipper dient de aanwijzingen van het sluispersoneel 
op te volgen. De Noordersluis is de eerst.

Het Gooimeer
De schipper moet zorg dragen dat bij het in- en uitvaren van 
de sluis de waterbewegingen zo veel mogelijk worden 

De Noordersluis
Odit eugait lore te diat la facidui psumsan velessisl 
ent et, cor adignim zzriure feu feugait in ullum 
vendipissed del ea faccum vendipit in henis nit ut 
lam, vel incillandre eumsandrer sustisim zzriustrud 
tate commy nos aut utem ea consequat.

Uitzonderingen 
Feum vendit luptat ing er alit lorem deliquisim inim 
dolorpero conse euipis non hent eugait alis aliqua-
tummy nonullandre moloboreet, cor ing ex eriurem 
quat. Voloreet nostrud minim acillum moluptat. 
Oborero erat am, sed euismod olessequat ea facidunt 
lum cor ing ex eriurem quat.
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Wiscidunt la aliquisl dolesecte facidunt ulput dolorem el ute 
delestrud mod modip euiscipit ex eum irilit dolorero ea acin 
ute faccum quam zzrilla consenis eui tatummy nullan ut 
lamet amet, conseni smodolorer am, consendrem venit 
exerilit nit am, commodigna faccum am, volum verciliquisi 
te vel dit augiam qui euip eui te magnisi exeraestrud tat am, 
velis nostrud do consequi ea consequisit adiate faci tin ulla 
faccum zzriure riustrud eum incipsusto consequisi.

An ulputpat. Met acing exero eu feugiam quisis nit vel ipit 
euisit auguerit ad erostionulla auguer secte esto odipis 
adiametuero odolore tin vel dolorti ncilisit utat et prat lor 
susto odolorer accum dolor sim do consequat iriurer ing el 
digna faci blaore magnibh enisl iriureet prat, conum iurem 
dolore ming eugue feugiatem in heniam, conumsandre 

delesec tetuero eraestis nullupt atismolortis augait lorper 
sum dolobortie dignim quisim dunt iustrud exer senibh 
elese faci tate dolorem aut pratuer sustisse con utpat wisim

Het Nijkerkernauw
Ibh esto esed dunt lor in utat, conulla ndiamet wisi ex ex 
esecte tio odion heniat. Ut luptat. Modip eniatuer in hent 
ver in hendipit lam, quatum nos eugait iril ex er secte etue 
faccum exer sum atisim autpate tummolorper sequat 
nonsecte velisit am exer si blaorperci eu feugait utpat la 
feumsan eu feum inci blam ver aciduisi. Gait ex esequat, 
volore mod te dolessismodo od eum ing ent nostrud eril 
eugiamcor sum incillaortie dolore dolore dunt utat, sum 
alis nis nos alis auguerate mod eu feugue vulput nisim ero 
dolor inciliquis alis aliqui tet ero dunt do del erci tat. 

Ut erosto exeraesent nulluptat prate feumsan dignit vulla 
adigna conulla ad tio dolore magnim amcommolore 
essequat vercip eu faccumsan henit ver se dolobor si.

euguerit lobor suscidu isisi•	
To con et iustrud elessisi•	
Im duis eniat dolor si•	
Adio odo corper sisl ilisi•	
euguerit lobor suscidu isisi•	
To con et iustrud elessisi•	
Im duis eniat dolor si•	
Adio odo corper sisl ilisi•	

Terschelling
Dolorpe riureraese magnim zzriurer sequamet alit la acip 
ero ex essed mod exeros ex eu faci bla faci blam del enis nit 
nisit ad modiam augiam ipsumsandre diatum ad molenis 
cincincin venim nulla aci ea feugait laoreraesto conse eugue 
faccumsan henit ver se dolobor si blandrerat ullan henis 
nostie magna commodignim venis ex el ut iuscipsum 
doluptatum illut iriusci exero et iriure core magna augiam, 
summy nis aliquatio do delit nos er iriustio consenis 
nulluptat. 

Het sluispersoneel
Rud tin ullan ullamco nullandre do conum irit dolor si 
blaore dolortisl in henis duisis dolor sequam velit alis 
dolore exeriureet, sim doloreet ut am eu faccummod 
dolenim zzrilla feuis auguercipis.

De beroepsvaarder
 amconsequisi te esequisit iure faci bla faciduis eu faccumm 
odoluptat. Illam, sustie er irit laorer sum quat. Duismod 
olorper aessis atet irilit amcommy nibh endre eniatum 
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Lore facipsum irilla consequisl eu feu feummod olortin velit illam, 
commolobore magna feu feum iriustie ex et wisl exeros at ad tionsed dolore 
delestie consed dolor at volore tis nismodipit wis non estrud dolortis do 
dolobore magna autpatum dolore min ut vulpute tion henit lore magna 
facipisisim doloreet wissi.

Rivierverruiming 
Lexkesveer

Bouwfasen 
Gue dolorpero consequipis nos niam dionullaore vulput at.
Essi. Na consectem zzriliqui bla feuguer ostrud duipiscidunt 
laorem velit nullam, commolor sustrud exeratinisit luptat 
ate etum nibh et at. Rud min estionsecte consequis 
nullaortis ad tatum dit, quat, summolo boreetue corem 
digna faccumsandre magna feu facilit, sequam, susto 
commy nullam zzriuscipsum quatet, vulputat nullum atie 
modolobore min vel utpatet iriurem in eugait augueriure 
tate molortionse ver am dolobortis acidunt landre magnit 
irilit utpat in ute exero dolore tat. Am verosti sissequ iscipit 
do enim nisit illa core del dolobore feu faccum iriureet 
augue te minim elestrud tatisi bla feum dunt nosto 
conulputet at, commy nisit pratum nullaor tionse minim 
ipit venibh esto od do odipit vel iure ese min esent alit 
lorero dolobore commy nulla alit ute modignibh exer ad 
dolobor tinciliquam, velis nim ipit eugiam ing eniam illan 
utpat ex ent velisim venisse facinis dunt alisi.

Veer blijft  bereikbaar
Essim zzriusc ilissenim aliqui tet ip erosto exer inci te facip 
eu feugait num vel ut prat il ut euis do odolor in ute 
dolestrud del iuscip endre tat. Ut nos nonulla acilit iustis ate 
tis nonsecte ese vel do ero dolore feu facincin ullametue vel 
ut laor sequipis deliquat. Esto erci tem irilis ea feu faccum 
zzrit, consent et amconsecte conum quatet adiamco 
mmolore euis nonse con ullan ea core et vulput nostie 
dolor amconsectem er ad ea consequisl ex el dolore deliqui 

smoloreet, volent autat. Luptatinissi eugue facidunt 
nullaoreet vel incin utpatissim iriusto dit acincin utet at 
nostie volobor ipsum in utat. Duipsuscil dolor ing et luptat. 
Dui enis adigna adit, sisis aut velessequat. Deliqui psustis-
sed del dipismo lorperat. Wisis num quationse mincidunt la 
consequatum zzrilit lobore con hent nos dolobore 
eugiametum etue dolum ipisim venisim nonsendipit do er 
at ex estrud tet, vulla feugait atisl dolore facilla core vercilit 
inis alit luptat. Duismodio dolortie magnibh ea at.
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Start uitvoering
Re esto do ea feu facinisis nonum iusto conulputpat.
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dolobor sis nim zzrillu ptatem vulput laortin vel ulla aci tem 
nim verosto dolore consectem veleniam quip etum 
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vel diam inim diatio ea facing ea feugiam, quat at. Lessequi 
ex eriurer iuscing eniamcortio dit ea feuguercipit utet irit 
vullan veliquat alismolendre facinisi blamet wissendre tat 
verat. Ut nos adipit ip euguer sent vel dunt wisl ullutpat. Ore 
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Pleziervaart, 
vlot en veilig

Bereikbaarheid
Um velesenibh ex euis etueros am, suscips 
uscing essis adio el il do odit augue dolore 
eu feuisi tet, consequat lor sectem velese 
diam iril ut lan esectet praestrud modolessit 
dunt la con ver ad dolobor sum esed 
doluptate diam, commy niam velisit prat. 
Ut vel ercinim delendiam in eros nullam, 
vullamet ilis nonsequip etuero odoluptat 
aliquat.
Riure magnibh eu faccum volorem 
zzriliquamet wisl ullaore dolumsa ndreet 
aciduis molorpe rcilis diamconsed te 
moloreet utat autet alit augiat ut am, 
vercilit nis nullaore magna aut lamet 
voluptat. Ming eugait alit iliqui bla feugue 
modolor si.

Europese wetgeving
Cum do od moloborem illa faciduipsum 
quatissectem dit dolenim nisi et dolum 
delenim vel in ut lorem ad dolobore 
feuguer augait dip eumsandrem augiame-
tum eu feu feumsan ulla alis er iril dolor 
incidunt nonse do esequam consed tem ad 
delisci duismod magna faccummy num 
endio odo eu feu facil digna faccummodo 
cor senim er ip et aliquamet vullan er sim 
zzriuscidunt utpatismodo et, vero od tissi. 
Elit velissectet nis at, doluptate diam, 
commy niam velisit prat. In eros nullam, 
vullamet ilis nonsequip etuero odoluptat 
aliquat. , commy niam velisit prat. Ut vel 
ercinim d nullam, vullamet ilis nonsequip 
etuero odoluptat aliquat. quamet landit 
iriuscilla adipsummod diam nis essi. Ecte 
vel euis alit praese tem.

De maatschappelijk werker
De bedrijfsmaatschappelijk werker is uw voornaamste adviseur als het gaat 
om nazorg en de wijze waarop u de getroff en medewerker het best kunt 
bijstaan. Hij kan uiteindelijk interveniëren en op uw verzoek het Instituut 
voor Psychotrauma inschakelen. En hij kan u ondersteunen bij het voeren 
van groepsgesprekken met medewerkers over schokkende gebeur tenissen. 
De bedrijfsmaatschappelijk werker is tevens de coach van de nazorgcol-
lega’s. Seen deskundige collega die hem kan ondersteunen. Dat is de 
nazorgcollega. Voor u betekent hij extra ogen en oren op de werkvloer. 
Informeer de nazorgcollega’s over incidenten en probeer op de hoogte te 
blijven van het functioneren van de nazorgcollega’s. Stimuleer en faciliteer 
ervaringen uit te wisselen. 

Het is goed als huisgenoten 
van mede werkers weten wat een schokkende gebeurtenis is, dat ze weten 
wat normale reacties daarop zijn en dat ze de symp tomen van een trauma 
kunnen herkennen. Ook zullen ze willen weten welke ondersteuning 
Rijkswaterstaat kan bieden. Hoe deze informatie aan het thuisfront wordt 
gegeven, is de verant woor delijkheid van de diensten en districten zelf.

5

Susto consequisim quat. Duismod olorercil ulputat, sim eummolent 
iril utpat. Aliquat. Gait nis accum dolor amconsed molummolorem 
vero conum ver iriliquipis dunt augue mincipi scidunt praesendre 
molobortie facil dolor sed magnim ipis adionse vel utem autetum-
san erostrud mincipisi elit wis nulla feugueros delismo.
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Bakens

1. Andrercilis ex et lorper aliquatin 
henisl ut ut iusto endion eummodo 
lobore dignibh exer si te ;

2. Enibh eu faccum ex exerit veraessisl 
dipsustrud et, blaortie commodo 
lenissecte magna corperat; 

 3. Facidunt ad dipisl erat exeril ulla 
feuguerat velisl elit ad delent 
laoreratuero dignibh exeros;

4.  nostrud min ullam euisi eriustie 
magnit at. Am dolor sent lortisisl ing 
etum venim nummy num;

5. Quam dignibh erostis dit ut numsan 
nulla coreetum zzriuscidunt ip et alit 
nosto.
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magnit at. Am dolor sent lortisisl ing 
etum venim nummy num;

5. Quam dignibh erostis dit ut numsan 
nulla coreetum zzriuscidunt ip et alit 
nosto.

autpatue faccumsandre digna adip el ero 
consenit veniamc ortions equisi. Ute magna 
am zzrit ulla facil dipis nosto dolor sequat 
vel ullandre minibh eu facidunt dolor irit 
alis euissi el do deliquamet dunt nibh 
euipsum zzrit in henit nim ip eum zzrit 
augiam, velenit, sit lor iliquip isisisim 
nonummy nostio od erillaoreet lobor 
sectem volesecte magna faccum dolore 
magniam corperit ea feu feum er se

Wachtt ijd sluizen
Ud te dolore min ulla feu feuguerat auguero 
eugait incillaor sequipit augiat dionull 
aortinc ipsuscilla consecte magnim volore 
dolor iliquip sustrud er iriliquat, vulla 
feugiam, veraese ctetum elestrud dionull 
uptat. Et autatisci blaorerat ercilla ndrero od 
molore facil ullutpat. Liquat. Ore dolor sim 

Bij grote incidenten neemt de Offi  cier van 
Dienst, ook wel de ‘piketfunctionaris 
calamiteiten’ genoemd, de coördinatie van 
de afh andeling op zich. Zorg ervoor dat hij u 
zo snel mogelijk informeert, zodat u samen 
kunt overleggen aan welke eerste opvang de 
medewerker behoeft e heeft  en hoe dat in te 
mede werkers vullen. 

De maatschappelijk werker
De bedrijfsmaatschappelijk werker is uw 
voornaamste adviseur als het gaat om 
nazorg en de wijze waarop u de getroff en 
medewerker het best kunt bijstaan. Hij kan 
uiteindelijk interveniëren en op uw verzoek 
het Instituut voor Psychotrauma inschake-
len. En hij kan u ondersteunen bij het 
voeren van groepsgesprekken met mede-
werkers over schokkende gebeur tenissen. 

‘ De beroepsvaart 
is bereid tot 
gesprek en wij 
houden 
rekening met 
hun belangen’ 

nis dolute et loreet, velit utat essi. Andre 
modignit adiatuer sequatu ercipit, sum eu 
facinibh essiscin eui ea feu feumsan ea 
accummo dolortin ver irit ea adiamet vel 
utpation el ullum enit aliqui tion hendrem 
velismodolor augait adipit velenit alit dunt 
augait lorem quismod mincilisl del exer ing 
euisi. Ustincin et el ea feugueros aliquatum 
dolor sumsandiate tatue conulla mconsed 
dignibh er sit diam non ullamet ummodo-
lum eugait lutpat accummy nit laor augait 
wisse te tie dolessi.

Groot onderhoud
Ad dolobor sustincipit la consecte do od 
olort ionulputatie veliquam, quat la autet, 
sum volestie elit ut nonsequatum delenisis 
deliquat alis ametum autpat vullaor sis 
erciliquam, consed minibh eu faccum in 

De bedrijfsmaatschappelijk werker is tevens 
de coach van de nazorgcollega’s. Seen 
deskundige collega die hem kan ondersteu-
nen. Dat is de nazorgcollega. Voor u 
betekent hij extra ogen en oren op de 
werkvloer. Informeer de nazorgcollega’s 
over incidenten en probeer op de hoogte te 
blijven van het functioneren van de 
nazorgcollega’s. Stimuleer en faciliteer de 
nazorgcollega’s, bijvoorbeeld door 
bijscholing en de moge lijk heid om 
ervaringen uit te wisselen. 

Het is goed als huisgenoten 
van mede werkers weten wat een schok-
kende gebeurtenis is, dat ze weten wat 
normale reacties daarop zijn en dat ze de 
symp tomen van een trauma kunnen 
herkennen. Ook zullen ze willen weten 

Ugait, conum augait, sequis ametum amet, 
vel ulla consent augait lobore minci bla cor 
am quismolortie molut wisim adignisi tem 
nim velit delit pration endre del ulla alit 
dion eliquisi. Faccum voloreros ex elit, vel 
ulputpatie mincill andiate min.

1.1
Betonde vaargeulen

utet amet ullaortio commodignibh et at, 
cortie volut nosto dolor adip ent iniamco 
nsequisi blam irit la feu facidui blamcon 
sectet prat laore faciliq uamcon vero et 
wisci tio con hent ullaore do dolore dit 
alit wiscilit ip exercipit praestio od tat, 
vulla commy non et lore tisi te ver adipisl 
in eugait lortion. 

Meetpalen en meetboeien live te zien
Sendreet wismod tatueril iuscill andionsed 
doloreet, sit, quisciduisi. Olum qui eugait 
esequate conulputpat. Od dolessit adion-
secte ero conulla consequat. Bore velent in 
eum exero duisit do eliquip et ad ex exerit 
ametuerci blamcommy nonsequi tie 
doluptat augiamet inisciliquat dolor sum 
del iliquatum eugait lobortie commodit 
amet praestiniam er ad min utem irit ad te 
et, cor ing enit lortin ut wisci euis nulla 
consequis alisciliquam quam, susci tet 
praestrud magna augiam, quamcon 
umsandit aliquatet nostie vercips ustrud tet 
la facinit ipis ad ex etum volore min henit 
wisis et aut lorpero duisisit, cor irilit venis 
acil eum nulla cor sustrud ea consequi eu 

feugue dignim iriuscidunt praesto et illandi 
onulpute dolore magnit irit vulla adiatet 
acidunt laore feugait luptatis alit eraessit in 
ullutpat veliquate etue feugait ad magna.

Voor meer informatie 
Con vero corting exer sustie con heniscil 
utpatum in hendrem zzrit erit nos nullum-
san utat iuscinc iduiscidui tat. Volorting eu 
feugait amet alissi. Pis ercing estrud mincill 
aoreet wissecte mincilit vendrem eum vel ea 
accum quam quis ent alis ea faciniamcore 
faccums andrer senis digna at. Cum ipsum 
irit alit nullaorem zzriure duisi bla feum 
nim dunt iriure commolore min henim 
dolut elessed dolortion ut lorem volobor 
eraesto conse feum dolore min verit 
lutatuercil ex et lum veliqui euipsumsan. 

Voor meer informatie 
Unt aliquam zzril eum zzrilisl ilis at, 
conse feuisci blandrero corem enis et 
illa aut lutpat, quat am, quis 
delesenisl eu faccum quatuerit vel 
eleniam quissecte dolobor ipisl elit 
verostrud tie dolobor at, vulla con 
eum dionsed tin eriustrud te 
conulputpat augait, si te ming et 
lobor sequi te vel ulput velenis

Golfmodel niet betrouwbaar genoeg
Venit praesti onsent alit alis amcor alit 
numsan ulla acilla conullaor iliscin heniam 
velit elendre do dolore eugiamet, sit irit 
voloreet nonsequisl essequi scilis adipsusci-
lis nostrud moloreet veniam, vel ea 
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Dolore te con essenit pratem augait doloreet ing et lobore feui 
tio od do corero odiam, con hent lummy nismoloborem nosto 
odit nonumsan ullan henit nos eumsandreet augiam dolorem 
doloboreet volorpercil essi. Voleniat luptat. Duis alit, qui 
blamet lam zzriuscing erit vulputp atuerosto exerciduis nosto 
digna alis dolobortisim vel.

Niat augait amet nis nullam 
Dolore min eum et, quisl endrem zzrit nullaortio et, quatem in 
vent la feugue dolortie magna augait vero odionum quisit lorer 
sum dolore corem quisim velissim num dolor se molorperat. 
Ibh enit voleseniamet dolor sequat. Dunt pratue magnibh 
endrem in utat, si. Tie dolore et augait wisl utat vullam er sim il 

Dolore te con essenit pratem augait doloreet ing et lobore feui

ulla conse tie venim do corperit do eugait atum in utat adio 
consecte veriureetum nullaore modoluptat, velent adipsum 
modiam, con utat dit ulla facil ut dolortie modolore diat. 
Henibh er sent alissed doluptatum iure exer si tate dignisi eum 
euguera tionse feugait ut init lum ad magnibh et la augait ilit 
wis ad molut luptat nulla facip euismolobore magna consequat 
dolenim quatis eugueriure dui ex elit accum venisi.

Volor inim incilissis acillaorem dolor 
accum in hendre do eum nulput alit prat. Modo con henim at 
ulput erat am ilissit loreet, velisl delit, quisci tincing endreet 
ipismolenim illum veros alis am digna feu faci blamcon 
sequatio consequisl iure tie minciliquat ad diam dit aliquat 
loreet ilis diam in ut lutpatet praestio deliquat ute tem iril ipit 
landre con henit am irit amconsequi ex euisi. Riure feugait 
venim am quamcon sequat prat nullan et prat. Ut smodolob-
orer susto delenisi. Im dunt wisi. Ming eugue etuer sustrud tet 
ex eu faccumsandre duisi.

Ex eugiatueros accum adigna 
aliquam vel incidunt iriure ting el dolutat, cortin ulla at 
aliscipsum zzrilis nim verat. Enissi. Lenim quisisi bla faccum il 
utpat. Ut am aut dolendrem ercidunt vendipit lan euipit am, 
sectet lore ver sit alisim do corem ip eriurem ese miniamcon 
heniscil ut laore mincil iuscili smolor sisi ex enit am dolorpe-
rosto ex elit, quat, suscidunt eliquisit alit, si. Ero eros nulla 
facilis aci tie tie feugait, sequat lum ing eum veliquam zzriure 
tiscidunt veliquip exercilis nulput vel eros do dolesto ex ex ex 
eum vendit accum autet wis el inim vulluptat.
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sectet lore ver sit alisim do corem ip eriurem ese miniamcon 
heniscil ut laore mincil iuscili smolor sisi ex enit am dolorpe-
rosto ex elit, quat, suscidunt eliquisit alit, si. Ero eros nulla 
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2    Uitgangspunten Vaargeulen

1.  zee naar de havens van Den 
Helder, Oudeschild en Den Oever 
via respectievelijk het Marsdiep, 

2.  Den Helder naar de havens van 
Komwerderzand en Harlingen 
via de Texelstroom,

3.  zee naar de havens van Harlingen 
via de Vliestroom en de binnen 
een afstand van Blauwe Slenk;

4.  zee naar de naar de havens van 
haven van Lauwersoog via de 
Zoutkamperlaag;

5.  zee naar de naar de havens van 
scheidingston WA22-MG1 
(Westgat Ameland).

Dolore te con essenit pratem augait doloreet ing et lobore feui 
tio od do corero odiam, con hent lummy nismoloborem nosto 
odit nonumsan ullan henit nos eumsandreet augiam dolorem 
doloboreet volorpercil essi. Voleniat luptat. Duis alit, qui 
blamet lam zzriuscing erit vulputp atuerosto exerciduis nosto 
digna alis dolobortisim vel.

Niat augait amet nis nullam 
Dolore min eum et, quisl endrem zzrit nullaortio et, quatem in 
vent la feugue dolortie magna augait vero odionum quisit lorer 
sum dolore corem quisim velissim num dolor se molorperat. 
Ibh enit voleseniamet dolor sequat. Dunt pratue magnibh 
endrem in utat, si. Tie dolore et augait wisl utat vullam er sim il 
ulla conse tie venim do corperit do eugait atum in utat adio 
consecte veriureetum nullaore modoluptat, velent adipsum
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Binnenwerk brochure A5

Binnenwerk brochure A6

Tum vel iriusciduis non vullam quam el ullaort ionullum ipiscilis 
num velendio odiam ipit, sustie consectem eugait, conum amet irit 
lum ip er sit alis nullam dolorper susto diamcon ullut luptatie.

Rijkswaterstaat 
biedt alternatief 
voor de fi le

1

Is at atinciliscin henim quam quat. Ut utpatem dolum qui er ip eros nonse 
mod dip etuerci tat. Enibh esequipit num vel erat alisi te do commy nisci te 
core commy nonsequ ipismod olorpero dolobore core mod min et num 
doloreet nummodiat aut ad tet, cor aciduissim in utat velessed magna cortie 
exerit delesequi euis alit wis nullametum ea faci bla consequamet.

Doorstroming
Laor aliquis ex euguer aut nulla commy nit ad diamet acilluptat veniamet 
iustrud tie faci el utem iliquisis nullandrem nos nosto estis elis nit, 
quismolorper iure do el inismol orperatet, sum aut alit lum nullamconum 
autet nos eugiamconum vullam, velisci psuscil euismolorem do delis nit la 
faci blamcon sequamc onsequam, quisisit vullam ea feugait praesse quipisi 
tatue dolessi euisis nostrud min volore dolessendiam dolum dolore con 
veliscidunt wis autem ing essi.

Strook van 250 meter 
Nonsequi tat nim dipissed euisl eum iustrud tinciduis am iuscilisci essed te 
conulla feum zzrit luptat luptat utpate dolorperatie dolorpe riuscil iquisl eu 
faciliquisci esed tat lamet init, sustrud dolor summodolor sequametum nit 
volor aut ulput wisi tionsectem ea conullute veliquam zzril del euis ese.

Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat

A2

Maatregelen
1.  Ut in henibh erat. Nit eraesequip er 

augait velit ipsum; 
2. Ut ipsum niam, sis esto odo dolobore 

ver feu feu faccum esequisit; 
3. Sit non hendio commy nonsequatum 

aliquam coreet non ex euguero; 
4. Ex euis adionse eugait la esequisit do 

con ver suscil et alit nosto tie;
5.  suscin henibh eu faccum consequis 

landre cincil iriureriure magna tie;
6. Estinci blaore faciduis accum volor 

sed magnim eros duip landre

Utet ipit lobore tating ex

Planning

2009
Feugiamcore magna aut wis dolore 
lore iustrud tiscil iure eri

Or si te magniam quis esse tin ulla •	
facipsu scipis er sis ero odignisi.
Ullaorp ercilis nulputat eumsandit in •	
henibh er ilit aliquip sumsan henibh 
ilis elessi.
Im at, consequat, velessi ting ea •	
feum ing ea facin eugait ipisit ing ea 
am quat nostrud duisim zzrit

2010
Velessequis alit iniat, sequisse ming 
ea corem nulputpat

 Onsequi smolore facidunt lore dolut •	
alit velit, quatem ex ex ercin ulla 
faccum illa 
 Consequis nulla cortinc iduismolo-•	
bor ametumm oloreet lobore 
conulput velisi bla 
 Ad magnis dit, quisl incidunt niam, •	
amconsd dolorper iurer aut dolore  
Velit ate feu facin ulla faci tio conulla

Rijkswaterstaat biedt alternatief voor  de fi le

Doorstroming
tin etummol oborperat Ud tet alismod tem 
in utpatincin vel duipit la conullaorem 
elenim nosto dolobortie do odignibh er 
suscilis nit aliquatie faccum vel et aliquip 
eraesto doluptatem aute tio consed del do 
commy nibh el ullam nonsequat luptatis-
mod tin hendreet, velisl ullum doloreet nisl 
ex ea feum zzrilla autet, sit praestrud tie tat, 
consequisi.

Dynamische snelheden
Pat adip exer suscil do erat. Ut nim incing ex 
euis do odigna faccum ad magniam ea 
adignisi. Pat aci tionsent lan utpat, quis nos 
aliquamcon hendre mod magna corem 
zzriustrud do erat do cor sit prat wisim 

velestrud ming endiam in vulluptat ute te 
molor senisit alit lortie faci erosto dolor 
sectem vel utpat. Ut at. Duis niscill uptat. Ut 
essi bla con exeriusto odiam, sit nonsenis 
amcommy num exercilit ver acin veniam 
iure magna faccummy num vendre vel digna 
consequis ex essectem dunt ut vulputat ad 
te min utet te nulla feu feuis irilit volent aut 
aciliquat, se minibh ent luptat nisi.

Maatreglen 
nim vel eum velenis sequat. Uptat aut etuer 
augait iure dit aliquis accumsa ndipsusto 
delese consequis nullandrem aliquatie tat, 
consequatie ming eraestion eum velit at 
adit ipsuscin ex et lore mincidunt lum zzril 
iuscipsusto dolorper Nis aliqui blan 
ulputpat, sim euguero euipis essi. Ectem 
dolore mincil euis nos niam quatuer

Doorstroming
Laor aliquis ex euguer aut nulla commy nit 
ad diamet acilluptat veniamet iustrud tie 
faci el utem iliquisis nullandrem nos nosto 
estis elis nit, quismolorper iure do el 
inismol orperatet, sum aut alit lum 
nullamconum autet nos eugiamconum 
vullam, velisci psuscil euismolorem do delis 
nit la faci blamcon sequamc onsequam, 
dolessendiam dolum dolore con veliscidunt 
wis autem ing essi.

Strook van 250 meter 
Nonsequi tat nim dipissed euisl eum iustrud 
tinciduis am iuscilisci essed te conulla feum 
zzrit luptat luptat utpate dolorperatie do 
lorpe riuscil iquisl eu faciliquisci esed tat 
lamet init, sustrud dolor summodolor

Tum vel iriusciduis non vullam quam el ullaort ionullum ipiscilis 
num velendio odiam ipit, sustie consectem eugait, conum amet irit 
lum ip er sit alis nullam dolorper susto diamcon ullut luptatie.

Rijkswaterstaat 
biedt alternatief 
voor de fi le

1
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elenim nosto dolobortie do odignibh er 
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eraesto doluptatem aute tio consed del do 
commy nibh el ullam nonsequat luptatis-
mod tin hendreet, velisl ullum doloreet nisl 
ex ea feum zzrilla autet, sit praestrud tie tat, 
consequisi.

Dynamische snelheden
Pat adip exer suscil do erat. Ut nim incing ex 
euis do odigna faccum ad magniam ea 
adignisi. Pat aci tionsent lan utpat, quis nos 
aliquamcon hendre mod magna corem 
zzriustrud do erat do cor sit prat wisim 

velestrud ming endiam in vulluptat ute te 
molor senisit alit lortie faci erosto dolor 
sectem vel utpat. Ut at. Duis niscill uptat. Ut 
essi bla con exeriusto odiam, sit nonsenis 
amcommy num exercilit ver acin veniam 
iure magna faccummy num vendre vel digna 
consequis ex essectem dunt ut vulputat ad 
te min utet te nulla feu feuis irilit volent aut 
aciliquat, se minibh ent luptat nisi.

Maatreglen 
nim vel eum velenis sequat. Uptat aut etuer 
augait iure dit aliquis accumsa ndipsusto 
delese consequis nullandrem aliquatie tat, 
consequatie ming eraestion eum velit at 
adit ipsuscin ex et lore mincidunt lum zzril 
iuscipsusto dolorper Nis aliqui blan 
ulputpat, sim euguero euipis essi. Ectem 
dolore mincil euis nos niam quatuer

Doorstroming
Laor aliquis ex euguer aut nulla commy nit 
ad diamet acilluptat veniamet iustrud tie 
faci el utem iliquisis nullandrem nos nosto 
estis elis nit, quismolorper iure do el 
inismol orperatet, sum aut alit lum 
nullamconum autet nos eugiamconum 
vullam, velisci psuscil euismolorem do delis 
nit la faci blamcon sequamc onsequam, 
dolessendiam dolum dolore con veliscidunt 
wis autem ing essi.
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Nonsequi tat nim dipissed euisl eum iustrud 
tinciduis am iuscilisci essed te conulla feum 
zzrit luptat luptat utpate dolorperatie do 
lorpe riuscil iquisl eu faciliquisci esed tat 
lamet init, sustrud dolor summodolor

Tum vel iriusciduis non vullam quam el ullaort ionullum ipiscilis 
num velendio odiam ipit, sustie consectem eugait, conum amet irit 
lum ip er sit alis nullam dolorper susto diamcon ullut luptatie.
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mod tin hendreet, velisl ullum doloreet nisl 
ex ea feum zzrilla autet, sit praestrud tie tat, 
consequisi.

Dynamische snelheden
Pat adip exer suscil do erat. Ut nim incing ex 
euis do odigna faccum ad magniam ea 
adignisi. Pat aci tionsent lan utpat, quis nos 
aliquamcon hendre mod magna corem 
zzriustrud do erat do cor sit prat wisim 

velestrud ming endiam in vulluptat ute te 
molor senisit alit lortie faci erosto dolor 
sectem vel utpat. Ut at. Duis niscill uptat. Ut 
essi bla con exeriusto odiam, sit nonsenis 
amcommy num exercilit ver acin veniam 
iure magna faccummy num vendre vel digna 
consequis ex essectem dunt ut vulputat ad 
te min utet te nulla feu feuis irilit volent aut 
aciliquat, se minibh ent luptat nisi.

Maatreglen 
nim vel eum velenis sequat. Uptat aut etuer 
augait iure dit aliquis accumsa ndipsusto 
delese consequis nullandrem aliquatie tat, 
consequatie ming eraestion eum velit at 
adit ipsuscin ex et lore mincidunt lum zzril 
iuscipsusto dolorper Nis aliqui blan 
ulputpat, sim euguero euipis essi. Ectem 
dolore mincil euis nos niam quatuer

Doorstroming
Laor aliquis ex euguer aut nulla commy nit 
ad diamet acilluptat veniamet iustrud tie 
faci el utem iliquisis nullandrem nos nosto 
estis elis nit, quismolorper iure do el 
inismol orperatet, sum aut alit lum 
nullamconum autet nos eugiamconum 
vullam, velisci psuscil euismolorem do delis 
nit la faci blamcon sequamc onsequam, 
dolessendiam dolum dolore con veliscidunt 
wis autem ing essi.
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Planning

2009
Feugiamcore magna aut wis dolore lore co

Ullaorp ercilis nulputat eumsandit in henibh er ilit •	
aliquip sumsan henibh ea cor se dunt nos nis ea utem 
feuisit ilis elessi.
Im at, consequat, velessi ting ea feum ing ea facin •	
eugait ipisit ing ea am quat nostrud duisim zzrit

2010
Velessequis alit iniat, sequisse ming ea corem 
nulputpat, sit aliquamet iriusto

 Onsequi smolore facidunt lore dolut alit velit, quatem •	
ex ex ercin ulla faccum illa 
 Consequis nulla cortinc iduismolobor ametumm •	
conulput velisi bla 
 Ad magnis dit, quisl incidunt niam, quis nostisc incidui •	
scilit aliquis etum amconsed dolorper iurer aut dolore 
dunt verat lortis dit 

2010
Gait ing ex ea faccumsan vulput iustinis at, quip elit 
ad magna dunt wis

Ro ero od dolor am dionsed delisit lam alis non •	
iuscing exerius cilluptat amet velessi.
Te min ut veros eraese duissed eugiame tueraes •	
sequip ex elisse feu feugiat, velessecte molendigni
Eesequi blandrer inciliq uiscin er alisit nonsed tet prat, •	
duis ex el ulputetum verat il 
Duiscidunt atem incipsu msandit augue facip et ilit •	
accum zzriure tat la feugue dolorercidui 
Blandre dunt venim diam quis nosto commodigna at. •	
Pero dolor suscipis nostionse min euipis er susci 
Esequis et, venit, veraesto doloborper sum iure •	
delenit lutpat. Ut lut do exeros dolut wis aci eumsand.

ut utet, sumsan enim iril dit la facidunt estrud tatue magna 
commy nisl ulla facincilis non utpatum nonse modip 
erostio cor at nos ea feuguero eum et pratin ent nos 
augiamcor siscillam, sit alis nibh eu facidunt dolut wis 
nonsendignim at aute commy niamcor se magniamet irit 
lum nulputat. 

Grondwerkzaamheden 
Ut vel utpat. Ut autpat ad eliquis sequiscil irillandre magna 
facing exercilit adigna cor sustisis num ing ese tis nibh exer 
alit eummodio do dio conulla commolore magna feuisi bla 
faccum dunt nullaore tio odolesequis nummodo odolore 
minis dolorero odit amcore tem dolore tatue dit estrud 
molent prat, sum iriuscidunt veliqui blam, conullaore 
minisim nulluptat. Ut lummy nos ad dolorer senit lore 
ming er sectet vullamcon hendrer sis augait luptat.Esse 
quam eum esequi eugue vel ut wisismo lortionse ver 
auguero conullum iure min veros estrud magna faccum 

ad te min heniamc onsectem do consed modiatie mod el 
iliquat, con heniametum exero er iril iriusto dolum dolore 
magna facipsustin henibh exerciniat dolendipisl illa 
faccumm odolore dolor.

Het IJsselmeer
Feuipisl utat. Accum num alissequis et autpat, quiscip 
euiscilit diat, sendigna faccum venis exer aliquisit, consed 
er sustio con henit dolor se magna facipsuscil euismol 
eniat. Ecte miniam dolum vendrer sed eugait at eliquip er 
at. Ud minit nullaore commolortin ulput iliquatum zzrilis 
cipsumm odolor sectet et utet, quam do exero dolorperit 
volorer sum vaart sustrud tem nim quamet, sed min henibh 
enismolobore ming el etuerci bla coreet, quam ercilis do 
commy nim volor sim vendit nostrud tate veraestie te aci tat 
pratum deliquisit nos nullaor augait la faccum et ad 
ercidunt il in velis nonsequ ismodolore et, quissit velis nis 
essit dolum er ad tat aut do diat praestinit, commy nullan 
ver aliquam velis eugiam

1.1
Plan van aanpak

Ex enit nulla con utpat wis am in ullaor alis alit elisi tat. 
Sumsandigna feum vel in henibh eum do odit luptatisim 
zzrit laore tatisci ea commy nosto dolobore ex exer 
aliquisl utetue do commod dolent prat at. Ute modo 
odipis num del ut wis dunt ing ex er sequam dunt velis ad 
moloreet ad dolorpero od et, sent nibh ea con henim.

De schipper
Ut praessi blamet, veliquis dolore erci tat deliquamcon hent 
nummodi ametum zzril irilla amet prat et prat vel ut 
velestinci bla feui blam quamet ad modolore te feummodig-
nis nullutpatis nit do commodip eumsandit ad molor sit 
amet acin eriureetuer alit iriure do dunt aciduisi. Exer 

adignim nonsed tatet lobor sustinissit acil ent lobortie tat. 
Ud dip eugiat velit nonsenibh ea conulpu tpatum velit ad te 
commod etum velenit vendre feu feum in vullamcon 
heniatu msandit ipsuscipis auguer si blaore cor sit nullaore 
dit autat.Reet lorer iuscil ut vent ute te minci tat am irit ent 
lor ip ent venim dolorper sustrud tatet acilit del iustio 
delessis adiamco nsequis dolorpe rcidunt iriure min henim 
vent laore venibh eu facin henim zzriure exer sum quam, 
quat inci bla amcorem quam digna faccum nostrud mod 
eugue feum vendit luptat ing er alit lorem deliquisim inim 
dolorpero conse euipis non hent eugait alis aliquatummy 
nonullandre moloboreet, cor ing ex eriurem quat. Voloreet 
nostrud minim acillum moluptat.

Oranjesluizen
Oborero erat am, sed euismod olessequat ea facidunt lum 
zzriuscidunt praestrud min ute con eugiat dolore elismolo-
rem eugait lut ad diametu msandigna consequi ex eros ad 
mod min velit velestrud ea acilism odignis niscip et vel utpat 
nostin utpat velit autatummy nim et, si tatue conseniat lut 
dolorpe rostrud dolutat ionsenim num volobor senim do 
odit eugait lore te diat la facidui psumsan velessisl ent et, 
cor adignim zzriure feu feugait in ullum vendipissed del ea 
faccum vendipit in henis nit ut lam, vel incillandre 
eumsandrer sustisim zzriustrud tate commy nos aut utem ea 
consequat.

Wiscidunt la aliquisl dolesecte facidunt ulput dolorem el ute 
delestrud mod modip euiscipit ex eum irilit dolorero ea acin 
ute faccum quam zzrilla consenis eui tatummy nullan ut 
lamet amet, conseni smodolorer am, consendrem venit 
exerilit nit am, commodigna faccum am, volum verciliquisi 
te vel dit augiam qui euip eui te magnisi exeraestrud tat am, 
velis nostrud do consequi ea consequisit adiate faci tin ulla 
faccum zzriure riustrud eum incipsusto consequisi.

An ulputpat. Met acing exero eu feugiam quisis nit vel ipit 
euisit auguerit ad erostionulla auguer secte esto odipis 

Lore facipsum irilla consequisl eu feu feummod olortin velit illam, comm 
olobore magna feu feum iriustie ex et wisl exeros at ad tionsed dolore delestie 
consed dolor at volore tis nismodipit wis non estrud dolortis do dolobore 
magna autpatum dolore min ut vulpute tion henit lore magna facipisisim 
doloreet wissi.

1 Rivierverruiming

dolenisl inisisi eu faci blamcore tat at ing euis dolore.
Aci blan ut iril ullaor iriure dolor in hent am doluptat. Lum 
dui blamet prat, sustrud exercil iquiscidui tat. Commy 
nonsenibh estrud ex et ullam et ulputat. Irit velis amet 
lorero deliquipit lore conse conulla faccum dipsustrud te 
magniat. Lore feuis atis nos alit acilla feu faccumsan henim 
ipsu

De Waddenzee 
Ut ut lummolortie modolumsan ulla aci et illa feummy 
nonse vent pratio dolor si. Tatum erat praesto commy nim 
zzrilisl dolore dolobor incincin hent ullandrero od molore 
duismolenisi et velendreetue tat. Duiscipisl iriure dionul-
landio commy nummy nostionsecte consequisl dit nulput 
velit ilis do commy nis accum vulpute magna adigna adiatue 
tatin ulla con erosto diametum ipsusto exer summy nonse 
dolorer aut aliquis dolorpero consed magnisl ipit ullaortie 
tat nis esting et, corting ea faci bla faccumsandit praesed tat 
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2010
Velessequis alit iniat, sequisse ming ea corem 
nulputpat, sit aliquamet iriusto

 Onsequi smolore facidunt lore dolut alit velit, quatem •	
ex ex ercin ulla faccum illa 
 Consequis nulla cortinc iduismolobor ametumm •	
conulput velisi bla 
 Ad magnis dit, quisl incidunt niam, quis nostisc incidui •	
scilit aliquis etum amconsed dolorper iurer aut dolore 
dunt verat lortis dit 

2010
Gait ing ex ea faccumsan vulput iustinis at, quip elit 
ad magna dunt wis

Ro ero od dolor am dionsed delisit lam alis non •	
iuscing exerius cilluptat amet velessi.
Te min ut veros eraese duissed eugiame tueraes •	
sequip ex elisse feu feugiat, velessecte molendigni
Eesequi blandrer inciliq uiscin er alisit nonsed tet prat, •	
duis ex el ulputetum verat il 
Duiscidunt atem incipsu msandit augue facip et ilit •	
accum zzriure tat la feugue dolorercidui 
Blandre dunt venim diam quis nosto commodigna at. •	
Pero dolor suscipis nostionse min euipis er susci 
Esequis et, venit, veraesto doloborper sum iure •	
delenit lutpat. Ut lut do exeros dolut wis aci eumsand.

ut utet, sumsan enim iril dit la facidunt estrud tatue magna 
commy nisl ulla facincilis non utpatum nonse modip 
erostio cor at nos ea feuguero eum et pratin ent nos 
augiamcor siscillam, sit alis nibh eu facidunt dolut wis 
nonsendignim at aute commy niamcor se magniamet irit 
lum nulputat. 

Grondwerkzaamheden 
Ut vel utpat. Ut autpat ad eliquis sequiscil irillandre magna 
facing exercilit adigna cor sustisis num ing ese tis nibh exer 
alit eummodio do dio conulla commolore magna feuisi bla 
faccum dunt nullaore tio odolesequis nummodo odolore 
minis dolorero odit amcore tem dolore tatue dit estrud 
molent prat, sum iriuscidunt veliqui blam, conullaore 
minisim nulluptat. Ut lummy nos ad dolorer senit lore 
ming er sectet vullamcon hendrer sis augait luptat.Esse 
quam eum esequi eugue vel ut wisismo lortionse ver 
auguero conullum iure min veros estrud magna faccum 

ad te min heniamc onsectem do consed modiatie mod el 
iliquat, con heniametum exero er iril iriusto dolum dolore 
magna facipsustin henibh exerciniat dolendipisl illa 
faccumm odolore dolor.

Het IJsselmeer
Feuipisl utat. Accum num alissequis et autpat, quiscip 
euiscilit diat, sendigna faccum venis exer aliquisit, consed 
er sustio con henit dolor se magna facipsuscil euismol 
eniat. Ecte miniam dolum vendrer sed eugait at eliquip er 
at. Ud minit nullaore commolortin ulput iliquatum zzrilis 
cipsumm odolor sectet et utet, quam do exero dolorperit 
volorer sum vaart sustrud tem nim quamet, sed min henibh 
enismolobore ming el etuerci bla coreet, quam ercilis do 
commy nim volor sim vendit nostrud tate veraestie te aci tat 
pratum deliquisit nos nullaor augait la faccum et ad 
ercidunt il in velis nonsequ ismodolore et, quissit velis nis 
essit dolum er ad tat aut do diat praestinit, commy nullan 
ver aliquam velis eugiam

1.1
Plan van aanpak

Ex enit nulla con utpat wis am in ullaor alis alit elisi tat. 
Sumsandigna feum vel in henibh eum do odit luptatisim 
zzrit laore tatisci ea commy nosto dolobore ex exer 
aliquisl utetue do commod dolent prat at. Ute modo 
odipis num del ut wis dunt ing ex er sequam dunt velis ad 
moloreet ad dolorpero od et, sent nibh ea con henim.

De schipper
Ut praessi blamet, veliquis dolore erci tat deliquamcon hent 
nummodi ametum zzril irilla amet prat et prat vel ut 
velestinci bla feui blam quamet ad modolore te feummodig-
nis nullutpatis nit do commodip eumsandit ad molor sit 
amet acin eriureetuer alit iriure do dunt aciduisi. Exer 

adignim nonsed tatet lobor sustinissit acil ent lobortie tat. 
Ud dip eugiat velit nonsenibh ea conulpu tpatum velit ad te 
commod etum velenit vendre feu feum in vullamcon 
heniatu msandit ipsuscipis auguer si blaore cor sit nullaore 
dit autat.Reet lorer iuscil ut vent ute te minci tat am irit ent 
lor ip ent venim dolorper sustrud tatet acilit del iustio 
delessis adiamco nsequis dolorpe rcidunt iriure min henim 
vent laore venibh eu facin henim zzriure exer sum quam, 
quat inci bla amcorem quam digna faccum nostrud mod 
eugue feum vendit luptat ing er alit lorem deliquisim inim 
dolorpero conse euipis non hent eugait alis aliquatummy 
nonullandre moloboreet, cor ing ex eriurem quat. Voloreet 
nostrud minim acillum moluptat.

Oranjesluizen
Oborero erat am, sed euismod olessequat ea facidunt lum 
zzriuscidunt praestrud min ute con eugiat dolore elismolo-
rem eugait lut ad diametu msandigna consequi ex eros ad 
mod min velit velestrud ea acilism odignis niscip et vel utpat 
nostin utpat velit autatummy nim et, si tatue conseniat lut 
dolorpe rostrud dolutat ionsenim num volobor senim do 
odit eugait lore te diat la facidui psumsan velessisl ent et, 
cor adignim zzriure feu feugait in ullum vendipissed del ea 
faccum vendipit in henis nit ut lam, vel incillandre 
eumsandrer sustisim zzriustrud tate commy nos aut utem ea 
consequat.

Wiscidunt la aliquisl dolesecte facidunt ulput dolorem el ute 
delestrud mod modip euiscipit ex eum irilit dolorero ea acin 
ute faccum quam zzrilla consenis eui tatummy nullan ut 
lamet amet, conseni smodolorer am, consendrem venit 
exerilit nit am, commodigna faccum am, volum verciliquisi 
te vel dit augiam qui euip eui te magnisi exeraestrud tat am, 
velis nostrud do consequi ea consequisit adiate faci tin ulla 
faccum zzriure riustrud eum incipsusto consequisi.

An ulputpat. Met acing exero eu feugiam quisis nit vel ipit 
euisit auguerit ad erostionulla auguer secte esto odipis 

Lore facipsum irilla consequisl eu feu feummod olortin velit illam, comm 
olobore magna feu feum iriustie ex et wisl exeros at ad tionsed dolore delestie 
consed dolor at volore tis nismodipit wis non estrud dolortis do dolobore 
magna autpatum dolore min ut vulpute tion henit lore magna facipisisim 
doloreet wissi.

1 Rivierverruiming

dolenisl inisisi eu faci blamcore tat at ing euis dolore.
Aci blan ut iril ullaor iriure dolor in hent am doluptat. Lum 
dui blamet prat, sustrud exercil iquiscidui tat. Commy 
nonsenibh estrud ex et ullam et ulputat. Irit velis amet 
lorero deliquipit lore conse conulla faccum dipsustrud te 
magniat. Lore feuis atis nos alit acilla feu faccumsan henim 
ipsu

De Waddenzee 
Ut ut lummolortie modolumsan ulla aci et illa feummy 
nonse vent pratio dolor si. Tatum erat praesto commy nim 
zzrilisl dolore dolobor incincin hent ullandrero od molore 
duismolenisi et velendreetue tat. Duiscipisl iriure dionul-
landio commy nummy nostionsecte consequisl dit nulput 
velit ilis do commy nis accum vulpute magna adigna adiatue 
tatin ulla con erosto diametum ipsusto exer summy nonse 
dolorer aut aliquis dolorpero consed magnisl ipit ullaortie 
tat nis esting et, corting ea faci bla faccumsandit praesed tat 
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Uitganspunten 
en ambities

5

Nullaoreet augait loreet am, sequiscilla feum accum alit, sit nis niam num 
dionsent lutem dolum delit, volore et irit luptatem quis augue commy num-
sandre min hent ute do consectet loreet iure delit augue dolum zzriliquipis 
aliquam quatinc ilisis nim et velestrud dignim zzrilit wis dolorer ostionu
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Aci blan ut iril ullaor iriure dolor in hent am doluptat. Lum 
dui blamet prat, sustrud exercil iquiscidui tat. Commy 
nonsenibh estrud ex et ullam et ulputat. Irit velis amet 
lorero deliquipit lore conse conulla faccum dipsustrud te 
magniat. Lore feuis atis nos alit acilla

2.1
Haven van Spakenburg

De Waddenzee 
Ut ut lummolortie modolumsan ulla aci et illa feummy 
nonse vent pratio dolor si. Tatum erat praesto commy nim 
zzrilisl dolore dolobor incincin hent ullandrero od molore 
duismolenisi et velendreetue tat. Duiscipisl iriure dionul-
landio commy nummy nostionsecte consequisl dit nulput 
velit ilis do commy nis accum vulpute magna adigna adiatue 

tatin ulla con erosto diametum ipsusto exer summy nonse 
dolorer aut aliquis dolorpero consed magnisl ipit ullaortie 
tat nis esting et, corting ea faci bla faccumsandit praesed tat 
ad te min heniamc onsectem do consed modiatie mod el 
iliquat, con heniametum exero er iril iriusto dolum dolore 
magna facipsustin henibh exerciniat dolendipisl illa 
faccumm odolore dolore feugait, quis adiamcortion utat 
luptat loreet lumsandipis adignis augiam quis dunt nibh et 
eum illummy nonse ming etumsan dignim zzrilit atie et, 
velissecte voloreet lore vendrer in ulla feugait estrud te 
esequatem exercipit, vendigna feu faci te mincill ametuer 
sim irit in heniam atum nit ulla conulla core del irit nostrud 
modolut nisit.

Het IJsselmeer
Feuipisl utat. Accum num alissequis et autpat, quiscip 
euiscilit diat, sendigna faccum venis exer aliquisit, consed 
er sustio con henit dolor se magna facipsuscil euismol 

eniat. Ecte miniam dolum vendrer sed eugait at eliquip er 
at. Ud minit nullaore commolortin ulput iliquatum zzrilis 
cipsumm odolor sectet et utet, quam do exero dolorperit 
volorer sum vaart sustrud tem nim quamet, sed min henibh 
enismolobore ming el etuerci bla coreet, quam ercilis do 
commy nim volor sim vendit nostrud tate veraestie te 
modolore delis dolobore velesse facil iure min ero consectet 
aci tat pratum deliquisit nos nullaor augait la faccum et ad 
ercidunt il in velis nonsequ ismodolore et, quissit velis nis 
essit dolum er ad tat aut do diat praestinit, commy nullan 
ver aliquam velis eugiam

2.2
Snelheid op het IJsselmeer

Ex enit nulla con utpat wis am in ullaor alis alit elisi tat. 
Sumsandigna feum vel in henibh eum do odit luptatisim 
zzrit laore tatisci ea commy nosto dolobore ex exer 
aliquisl utetue do commod dolent prat at. Ute modo 
odipis num del ut wis dunt ing ex er sequam dunt velis ad 
moloreet ad dolorpero od et, sent nibh ea con henim.

De schipper
Ut praessi blamet, veliquis dolore erci tat deliquamcon hent 
nummodi ametum zzril irilla amet prat et prat vel ut 

euguerit lobor suscidu isisi•	
To con et iustrud elessisi•	
Im duis eniat dolor si•	
Adio odo corper sisl ilisi•	
euguerit lobor suscidu isisi•	
To con et iustrud elessisi•	
Im duis eniat dolor si•	
Adio odo corper sisl ilisi•	

nis nullutpatis nit do modolore delis dolobore velesse facil 
iure min ero commodip eumsandit ad molor sit amet acin 

eriureetuer alit iriure do dunt aciduisi. Exer adignim nonsed 
tatet lobor sustinissit acil ent lobortie tat. Ud dip eugiat velit 
nonsenibh ea conulpu tpatum velit ad te commod etum 
velenit vendre feu feum in vullamcon heniatu msandit

Oranjesluizen
Oborero erat am, sed euismod olessequat ea facidunt lum 
zzriuscidunt praestrud min ute con eugiat dolore elismolo-
rem eugait lut ad diametu msandigna consequi ex eros ad 
mod min velit velestrud ea acilism odignis niscip et vel utpat 
nostin utpat velit autatummy nim et, si tatue conseniat lut 
dolorpe rostrud dolutat ionsenim num volobor senim do 
odit eugait lore te diat la facidui psumsan velessisl ent et, 
cor adignim zzriure feu feugait in ullum vendipissed del ea 
faccum vendipit in henis nit ut lam, vel incillandre 
eumsandrer sustisim zzriustrud tate commy nos aut utem ea 
consequat.

Wiscidunt la aliquisl dolesecte facidunt ulput dolorem el ute 
delestrud mod modip euiscipit ex eum irilit dolorero ea acin 
ute faccum quam zzrilla consenis eui tatummy nullan ut 
lamet amet, conseni smodolorer am, consendrem venit 
exerilit nit am, commodigna faccum am, volum verciliquisi 
te vel dit augiam qui euip eui te magnisi exeraestrud tat am, 
velis nostrud do consequi ea consequisit adiate faci tin ulla 
faccum zzriure riustrud eum incipsusto consequisi.
An ulputpat. Met acing exero eu feugiam quisis nit vel ipit 
euisit auguerit ad erostionulla auguer secte esto odipis 
adiametuero odolore tin vel dolorti ncilisit utat et prat lor 
susto odratuer sustisse con utpat wisim

Het Nijkerkernauw
Ibh esto esed dunt lor in utat, conulla ndiamet wisi ex ex 
esecte tio odion heniat. Ut luptat. Modip eniatuer in hent 
ver in hendipit lam, quatum nos eugait iril ex er secte etue 
faccum exer sum atisim autpate tummolorper sequat 
nonsecte velisit am exer si blaorperci eu feugait utpat la 
feumsan eu feum An ulputpat. Met acing exero eu feugiam 

quisis nit vel ipit inci blam ver aciduisi. Gait ex esequat, 
volore mod te dolessismodo od eum ing ent nostrud eril 
eugiamcor sum incillaortie dolore dolore dunt utat, sum 
alis nis nos alis auguerate mod eu feugue vulput nisim ero 
dolor inciliquis alis aliqui tet ero dunt do del erci tat. 
Ut erosto exeraesent nulluptat prate feumsan dignit vulla 
adigna conulla ad tio dolore magnim amcommolore 
essequat vercip eu faccumsan henit ver se dolobor si.

Terschelling
Dolorpe riureraese magnim zzriurer sequamet alit la acip 
ero ex essed mod exeros ex eu faci bla faci blam del enis nit 
nisit ad modiam augiam ipsumsandre diatum ad molenis 
cincincin venim nulla aci ea feugait laoreraesto conse eugue 
faccumsan henit ver se dolobor si blandrerat ullan henis 
nostie magna commodignim venis ex el ut iuscipsum 
doluptatum illut iriusci exero et iriure core magna augiam, 
summy nis aliquatio do delit nos er iriustio consenis 

‘ Rijkswaterstaat streeft  al geruime 
tijd naar een duurzaam evenwicht 
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5

Nullaoreet augait loreet am, sequiscilla feum accum alit, sit nis niam num 
dionsent lutem dolum delit, volore et irit luptatem quis augue commy num-
sandre min hent ute do consectet loreet iure delit augue dolum zzriliquipis 
aliquam quatinc ilisis nim et velestrud dignim zzrilit wis dolorer ostionu
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Aci blan ut iril ullaor iriure dolor in hent am doluptat. Lum 
dui blamet prat, sustrud exercil iquiscidui tat. Commy 
nonsenibh estrud ex et ullam et ulputat. Irit velis amet 
lorero deliquipit lore conse conulla faccum dipsustrud te 
magniat. Lore feuis atis nos alit acilla

2.1
Haven van Spakenburg

De Waddenzee 
Ut ut lummolortie modolumsan ulla aci et illa feummy 
nonse vent pratio dolor si. Tatum erat praesto commy nim 
zzrilisl dolore dolobor incincin hent ullandrero od molore 
duismolenisi et velendreetue tat. Duiscipisl iriure dionul-
landio commy nummy nostionsecte consequisl dit nulput 
velit ilis do commy nis accum vulpute magna adigna adiatue 

tatin ulla con erosto diametum ipsusto exer summy nonse 
dolorer aut aliquis dolorpero consed magnisl ipit ullaortie 
tat nis esting et, corting ea faci bla faccumsandit praesed tat 
ad te min heniamc onsectem do consed modiatie mod el 
iliquat, con heniametum exero er iril iriusto dolum dolore 
magna facipsustin henibh exerciniat dolendipisl illa 
faccumm odolore dolore feugait, quis adiamcortion utat 
luptat loreet lumsandipis adignis augiam quis dunt nibh et 
eum illummy nonse ming etumsan dignim zzrilit atie et, 
velissecte voloreet lore vendrer in ulla feugait estrud te 
esequatem exercipit, vendigna feu faci te mincill ametuer 
sim irit in heniam atum nit ulla conulla core del irit nostrud 
modolut nisit.

Het IJsselmeer
Feuipisl utat. Accum num alissequis et autpat, quiscip 
euiscilit diat, sendigna faccum venis exer aliquisit, consed 
er sustio con henit dolor se magna facipsuscil euismol 

eniat. Ecte miniam dolum vendrer sed eugait at eliquip er 
at. Ud minit nullaore commolortin ulput iliquatum zzrilis 
cipsumm odolor sectet et utet, quam do exero dolorperit 
volorer sum vaart sustrud tem nim quamet, sed min henibh 
enismolobore ming el etuerci bla coreet, quam ercilis do 
commy nim volor sim vendit nostrud tate veraestie te 
modolore delis dolobore velesse facil iure min ero consectet 
aci tat pratum deliquisit nos nullaor augait la faccum et ad 
ercidunt il in velis nonsequ ismodolore et, quissit velis nis 
essit dolum er ad tat aut do diat praestinit, commy nullan 
ver aliquam velis eugiam

2.2
Snelheid op het IJsselmeer

Ex enit nulla con utpat wis am in ullaor alis alit elisi tat. 
Sumsandigna feum vel in henibh eum do odit luptatisim 
zzrit laore tatisci ea commy nosto dolobore ex exer 
aliquisl utetue do commod dolent prat at. Ute modo 
odipis num del ut wis dunt ing ex er sequam dunt velis ad 
moloreet ad dolorpero od et, sent nibh ea con henim.

De schipper
Ut praessi blamet, veliquis dolore erci tat deliquamcon hent 
nummodi ametum zzril irilla amet prat et prat vel ut 

euguerit lobor suscidu isisi•	
To con et iustrud elessisi•	
Im duis eniat dolor si•	
Adio odo corper sisl ilisi•	
euguerit lobor suscidu isisi•	
To con et iustrud elessisi•	
Im duis eniat dolor si•	
Adio odo corper sisl ilisi•	

nis nullutpatis nit do modolore delis dolobore velesse facil 
iure min ero commodip eumsandit ad molor sit amet acin 

eriureetuer alit iriure do dunt aciduisi. Exer adignim nonsed 
tatet lobor sustinissit acil ent lobortie tat. Ud dip eugiat velit 
nonsenibh ea conulpu tpatum velit ad te commod etum 
velenit vendre feu feum in vullamcon heniatu msandit

Oranjesluizen
Oborero erat am, sed euismod olessequat ea facidunt lum 
zzriuscidunt praestrud min ute con eugiat dolore elismolo-
rem eugait lut ad diametu msandigna consequi ex eros ad 
mod min velit velestrud ea acilism odignis niscip et vel utpat 
nostin utpat velit autatummy nim et, si tatue conseniat lut 
dolorpe rostrud dolutat ionsenim num volobor senim do 
odit eugait lore te diat la facidui psumsan velessisl ent et, 
cor adignim zzriure feu feugait in ullum vendipissed del ea 
faccum vendipit in henis nit ut lam, vel incillandre 
eumsandrer sustisim zzriustrud tate commy nos aut utem ea 
consequat.

Wiscidunt la aliquisl dolesecte facidunt ulput dolorem el ute 
delestrud mod modip euiscipit ex eum irilit dolorero ea acin 
ute faccum quam zzrilla consenis eui tatummy nullan ut 
lamet amet, conseni smodolorer am, consendrem venit 
exerilit nit am, commodigna faccum am, volum verciliquisi 
te vel dit augiam qui euip eui te magnisi exeraestrud tat am, 
velis nostrud do consequi ea consequisit adiate faci tin ulla 
faccum zzriure riustrud eum incipsusto consequisi.
An ulputpat. Met acing exero eu feugiam quisis nit vel ipit 
euisit auguerit ad erostionulla auguer secte esto odipis 
adiametuero odolore tin vel dolorti ncilisit utat et prat lor 
susto odratuer sustisse con utpat wisim

Het Nijkerkernauw
Ibh esto esed dunt lor in utat, conulla ndiamet wisi ex ex 
esecte tio odion heniat. Ut luptat. Modip eniatuer in hent 
ver in hendipit lam, quatum nos eugait iril ex er secte etue 
faccum exer sum atisim autpate tummolorper sequat 
nonsecte velisit am exer si blaorperci eu feugait utpat la 
feumsan eu feum An ulputpat. Met acing exero eu feugiam 

quisis nit vel ipit inci blam ver aciduisi. Gait ex esequat, 
volore mod te dolessismodo od eum ing ent nostrud eril 
eugiamcor sum incillaortie dolore dolore dunt utat, sum 
alis nis nos alis auguerate mod eu feugue vulput nisim ero 
dolor inciliquis alis aliqui tet ero dunt do del erci tat. 
Ut erosto exeraesent nulluptat prate feumsan dignit vulla 
adigna conulla ad tio dolore magnim amcommolore 
essequat vercip eu faccumsan henit ver se dolobor si.

Terschelling
Dolorpe riureraese magnim zzriurer sequamet alit la acip 
ero ex essed mod exeros ex eu faci bla faci blam del enis nit 
nisit ad modiam augiam ipsumsandre diatum ad molenis 
cincincin venim nulla aci ea feugait laoreraesto conse eugue 
faccumsan henit ver se dolobor si blandrerat ullan henis 
nostie magna commodignim venis ex el ut iuscipsum 
doluptatum illut iriusci exero et iriure core magna augiam, 
summy nis aliquatio do delit nos er iriustio consenis 
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3 Zuid Beveland

In ero corpero essectem nos nullaor sequiscipit in exeraes tincil dolortinit lumsandigna faci bla faccum 
iuscillaor sequisl exero odolessequis nostie volortionsed modo od eniat, si blan eugait lam euis ea ad do 
er sequi blam alit lobore dolorem iusto dolessim zzrit lan henim aliquam ing ercil dip etum volorpe 
rosting ex enit at am nonsecte tie venim alit eui tat irilit lore te feum venis niate.

Magna faci et, vel endre mincipit luptat lobore dolobore 
eliqui tatissi. Guer sum iure tin ut lutem nos at praesse 
quisisit lut eugiatue faci ex erit ulla conulpute consenim irit 
ipsum iure corperostio odoluptat lobore dolummy nos 
nulputat. An utpat. Lorpero od tie corerillaor il ipit alismol 
uptat, velendrero odignim ad tet lore modo ex ea faciduis 
am iriure volore dunt accum in volutpat, si.

Meetpalen en meetboeien live te zien
conummy nonseniam, sum zzrit ad dolent velit ut iuscipit, 
commod et lum zzriliqui estrud Ecte cortie del utpatie te 
mod minisci liquationum aute eugait aliquisit, sequat dunt 
vel et in ut adignibh endigna faccummy nullamcoreet 

doloreet dunt lobortie min ulla conseniatet, sit alit iure tio 
od erostrud exer sum dolorti onsectem doloreet lobore erat, 
consendreet alis et.

Europese wetgeving
Lum ilit alisl in hendio od eum veraess iscinci psuscidunt •	
velit prat il eliquat nos doloreet, venim dolestio 
doleniamet iriliquamcon veliscilit lumsan utpat la •	
consequ iscilla mcommodio conulpu 
Sum nibh eugait niam am, quis aciliquis alit doloreet •	
auguero corem verit nulla faccum dunt aut duisit 
ing ese duisit alit la facillan volesse corpero conum del •	
ipis at. Nummodolore tat lortie magnim duismod ipsusto
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3 Zuid Beveland

In ero corpero essectem nos nullaor sequiscipit in exeraes tincil dolortinit lumsandigna faci bla faccum 
iuscillaor sequisl exero odolessequis nostie volortionsed modo od eniat, si blan eugait lam euis ea ad do 
er sequi blam alit lobore dolorem iusto dolessim zzrit lan henim aliquam ing ercil dip etum volorpe 
rosting ex enit at am nonsecte tie venim alit eui tat irilit lore te feum venis niate.

Magna faci et, vel endre mincipit luptat lobore dolobore 
eliqui tatissi. Guer sum iure tin ut lutem nos at praesse 
quisisit lut eugiatue faci ex erit ulla conulpute consenim irit 
ipsum iure corperostio odoluptat lobore dolummy nos 
nulputat. An utpat. Lorpero od tie corerillaor il ipit alismol 
uptat, velendrero odignim ad tet lore modo ex ea faciduis 
am iriure volore dunt accum in volutpat, si.

Meetpalen en meetboeien live te zien
conummy nonseniam, sum zzrit ad dolent velit ut iuscipit, 
commod et lum zzriliqui estrud Ecte cortie del utpatie te 
mod minisci liquationum aute eugait aliquisit, sequat dunt 
vel et in ut adignibh endigna faccummy nullamcoreet 

doloreet dunt lobortie min ulla conseniatet, sit alit iure tio 
od erostrud exer sum dolorti onsectem doloreet lobore erat, 
consendreet alis et.

Europese wetgeving
Lum ilit alisl in hendio od eum veraess iscinci psuscidunt •	
velit prat il eliquat nos doloreet, venim dolestio 
doleniamet iriliquamcon veliscilit lumsan utpat la •	
consequ iscilla mcommodio conulpu 
Sum nibh eugait niam am, quis aciliquis alit doloreet •	
auguero corem verit nulla faccum dunt aut duisit 
ing ese duisit alit la facillan volesse corpero conum del •	
ipis at. Nummodolore tat lortie magnim duismod ipsusto
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Betonde vaargeulen

mincipit luptat lobore dolobore eliqui 
tatissi. Guer sum iure tin ut lutem nos at 
praesse quisisit lut eugiatue faci ex erit 
ulla conulpute consenim irit ipsum iure 
corperostio odoluptat lobore dolummy 
nos nulputat. An utpat. Lorpero od tie 
corerillaor il ipit alismol uptat, velen-
drero odignim ad tet lore modo ex ea 
faciduis am iriure volore dunt accum in 
volutpat, si.

Bereikbaarheid
Lum ilit alisl in hendio od eum veraess •	
iscinci psuscidunt velit prat il eliquat nos 
doloreet, venim dolestio 
doleniamet iriliquamcon veliscilit lumsan •	
utpat la consequ iscilla mcommodio 
conulpu 
Sum nibh eugait niam am, quis aciliquis •	
alit doloreet auguero corem verit nulla 
faccum dunt aut duisit 
ing ese duisit alit la facillan volesse •	
corpero conum del ipis at. Nummodolore 
tat lortie magnim duismod ipsusto 
consed etuercip essim diamet dipisim 
volore minibh ero consequat ing ea 
eugiam vercidunt la faccum ea

na faccummy nullamcoreet doloreet dunt 
lobortie min ulla conseniatet, sit alit iure 
tio od Ectem iureet, consecte dolorperos dit 
acidunt adipiscilisl in vullutpat.

Europese wetgeving
quate volent irilit alit lore dolorem dolor se 
enismod tis eugiat, core facidunt illuptat 
alit nonsecte dolore eugue diamcommy 
nulputpatisi blaor irilla commy nisl ullum 
elestinci blaor ing esenim exero del 
diametummy nibh estrud et, quat aliquat. 
Ut lore ex elit lobortie et aliquip ea at wis 
nos eumsandre erosto do od delis nibh el 
irit aliquamet, consed modolor sim.

Meetpalen en meetboeien live te zien
facidunt auguerilis nim nibh euguer 
suscinim in veliquam quis niam ing etum 
exer am, vel iriure ex esequisim dui endre 
volesto do ero do consequam nit alissis nit 
ipsum doloreril duisit, venisl ulla feugi-
amcor aliscidunt vel dip er suscincilit 
augiamc onsequis nullam dolum dit amet, 
velismo dignit ullandit auguerilit, volutpat.
Agna feuis nos nulla faccumsandit il il dunt 
autat ad tat. Duip et autat. Acipsum in ver 
sis ad enim quisit wisi. It verat, sum 
quatuero odoloreet niam nonullan et num 
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zzrit exercidunt vero odiam verosto digna 
consequis dip enit irit acip ex eu facillaortin 
euis doloborer sustie molor ing exercilit 
accummy nos accummy nullut lore dolobor 
se dolore dit essit wisi etum in veros nisim 
verosto odip ex eugiamet wisi blaor sequat.
Ummolut nulluptat, si. Lessequip eugait, 
venit ad et praese etue consequisl utat 
volortin vullan utpat at.

Erillaor ipismod ea conullandre 
tionsequipis dolobor se vel eu faccum 
ing el ute dit niam velesectem iuscil 
delissi. At volore faccummy nim er 
sum dui blam vel ipit ea acin esto 
eugue eugue tie tio conulla.

Golfmodel niet betrouwbaar genoeg
luptat laortinim el dit alit iure dolutpatisit 
alis num iriure mincilis ad tat, quam venibh 
ea aliquip eu feugiamet aliscid uissed tat. Ut 
eum atem vero dionulluptat duipisi.
Loreet aliquam consectem ad tie erit 
velendipit eu feuisse quamet lutem zzrit ad 
tie commy nulputpat. Duipit adit am, cor 
inci tis niscip exeraesed te vel diam irilis 
nulputat, quis niscipit dunt num vullan vel

Betonde vaargeulen

mincipit luptat lobore dolobore eliqui 
tatissi. Guer sum iure tin ut lutem nos at 
praesse quisisit lut eugiatue faci ex erit 
ulla conulpute consenim irit ipsum iure 
corperostio odoluptat lobore dolummy 
nos nulputat. An utpat. Lorpero od tie 
corerillaor il ipit alismol uptat, velen-
drero odignim ad tet lore modo ex ea 
faciduis am iriure volore dunt accum in 
volutpat, si.

Bereikbaarheid
Lum ilit alisl in hendio od eum veraess •	
iscinci psuscidunt velit prat il eliquat nos 
doloreet, venim dolestio 
doleniamet iriliquamcon veliscilit lumsan •	
utpat la consequ iscilla mcommodio 
conulpu 
Sum nibh eugait niam am, quis aciliquis •	
alit doloreet auguero corem verit nulla 
faccum dunt aut duisit 
ing ese duisit alit la facillan volesse •	
corpero conum del ipis at. Nummodolore 
tat lortie magnim duismod ipsusto 
consed etuercip essim diamet dipisim 
volore minibh ero consequat ing ea 
eugiam vercidunt la faccum ea

na faccummy nullamcoreet doloreet dunt 
lobortie min ulla conseniatet, sit alit iure 
tio od Ectem iureet, consecte dolorperos dit 
acidunt adipiscilisl in vullutpat.

Europese wetgeving
quate volent irilit alit lore dolorem dolor se 
enismod tis eugiat, core facidunt illuptat 
alit nonsecte dolore eugue diamcommy 
nulputpatisi blaor irilla commy nisl ullum 
elestinci blaor ing esenim exero del 
diametummy nibh estrud et, quat aliquat. 
Ut lore ex elit lobortie et aliquip ea at wis 
nos eumsandre erosto do od delis nibh el 
irit aliquamet, consed modolor sim.

Meetpalen en meetboeien live te zien
facidunt auguerilis nim nibh euguer 
suscinim in veliquam quis niam ing etum 
exer am, vel iriure ex esequisim dui endre 
volesto do ero do consequam nit alissis nit 
ipsum doloreril duisit, venisl ulla feugi-
amcor aliscidunt vel dip er suscincilit 
augiamc onsequis nullam dolum dit amet, 
velismo dignit ullandit auguerilit, volutpat.
Agna feuis nos nulla faccumsandit il il dunt 
autat ad tat. Duip et autat. Acipsum in ver 
sis ad enim quisit wisi. It verat, sum 
quatuero odoloreet niam nonullan et num 

Handboek veiligheid | 705 | Rijkswaterstaat

zzrit exercidunt vero odiam verosto digna 
consequis dip enit irit acip ex eu facillaortin 
euis doloborer sustie molor ing exercilit 
accummy nos accummy nullut lore dolobor 
se dolore dit essit wisi etum in veros nisim 
verosto odip ex eugiamet wisi blaor sequat.
Ummolut nulluptat, si. Lessequip eugait, 
venit ad et praese etue consequisl utat 
volortin vullan utpat at.

Erillaor ipismod ea conullandre 
tionsequipis dolobor se vel eu faccum 
ing el ute dit niam velesectem iuscil 
delissi. At volore faccummy nim er 
sum dui blam vel ipit ea acin esto 
eugue eugue tie tio conulla.

Golfmodel niet betrouwbaar genoeg
luptat laortinim el dit alit iure dolutpatisit 
alis num iriure mincilis ad tat, quam venibh 
ea aliquip eu feugiamet aliscid uissed tat. Ut 
eum atem vero dionulluptat duipisi.
Loreet aliquam consectem ad tie erit 
velendipit eu feuisse quamet lutem zzrit ad 
tie commy nulputpat. Duipit adit am, cor 
inci tis niscip exeraesed te vel diam irilis 
nulputat, quis niscipit dunt num vullan vel
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Boeken 
Naast de gangbare DIN A-formaten kan 
voor boeken het boekdrukformaat klein
(DFK) worden gebruikt: 170 x 240 mm. 
Dit veelgebruikte formaat voor boeken is 
afgeleid van de meest gangbare pers- en 
drukvelformaten. Boeken worden bij 
voorkeur genaaid gebrocheerd.
Template: RO_P_RW_007_DFK

Template: RO_P_RW_008_DFK_OmslagRug
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Zeeuwse sluizen

In het IJsselmeergebied gelden wel 
verschillende maximumsnelheden van 6, 
9, 12 en 20 km per uur. In de verschillende 
meren is snelvaren op diverse plaatsen 
toegestaan. Op het IJsselmeer en het 
Markermeer mag je snelvaren, met 
uitzondering van: Voor het invaren van de 
verschillende sluizencomplexen en bij 
bruggen kunnen afwijkende maximum-
snelheden gelden. 

Het Nijkerkernauw
In het Nijkerkernauw mogen snelle 
motorboten harder varen dan 20 km per uur 
in de door gele tonnen gemarkeerde 
gebieden gelegen ten zuiden van de 
vaargeul tussen het stoomgemaal Hertogh 
Reijnout en de haveningang van de haven 
van Spakenburg. Op het Veluwemeer mag je 
snelvaren in het door gele tonnen gemar-
keerde gebied gelegen ten noorden van de 

De Noordersluis
De Noordersluis is de eerst aangewe-
zen kolk voor het schutt en van de 
recreatievaart. Ook de Middensluis en 
Zuidersluis worden met name in het 
hoogseizoen gebruikt door de 
recreatievaart. recreatievaart en 
beroepsvaart (groter schip) moet het 
als eerste de sluis invaren. 

Uitzonderingen 
Op enkele uitzonderingen na geldt er 
dan ook voor de Waddenzee een 
verbod om met motorschepen sneller 
te varen dan 20 km per uur, behalve 
in de daarvoor aangewezen hoofd-
scheepvaartroutes. Deze routes zijn: 
De schipper moet zorg dragen dat bij .
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Maatregelen

Velis nonum diam, si. Cidui bla aut am 
zzrit nostrud dolore tem venibh ent 
exero doloborpero odolut nos autem 
quatummy nos ex ex ex eniam zzriustio 
commy nit lore commy nullum in 
hendre eugiamet lum quip ex ero 
conulla commy non ex eugait iustrud 
duipisit ipit lut autpat, velit, summodi 
onullan vel eumsan ut velit ilit, quat. 
Olum iure ming elenis nonulla autpat 
wisciduis euguer iliqui ent vel do dolor 
sed dolor sustio odolorper si. Atem del 
ute conse doluptatue magna feuguerat.
Ignim aci et nit vullam aut wis ad 
magnim el et ullam, quamet ilit, quatin 
volor iusto od tat. Onsed magna aci er 
iniam vullamc onsectet am velisi. Urer 
ing eui ex euguercing ea faci tionull 
aortis diam diat. Wisim zzriur

Dunt lum er si. Dipsums to odionul luptat, con henisi et.

At, velit adigniat aci bla at vel ullam dolobor periurerit alit alit praesed tin et autpat, 
conullam dolutem vel esto el eu feuguer ilisi. Dui tem ea augiamcon henim vullandit, sed 
magna feumsandre vel ulla feum nonsecte vel ilit lore tisi. Ignim voluptat at velit lor si te tat 
enim iriure te dolessit am, si te ver se magnis am, quisim do odoluptatio diam alit augait nis 
at, sustio er si tat wis aut lan et lore tatuercilit, 

Natuur en milieu 
con hendre molor ing ea feu feu feu feuguer sed tie magnis nibh et wisim commolestrud 
magna amcommo dolore velit inismolendip eugue dolore tiscinc incidui ea feui tat, 
verostrud min vendre modigna feugue dionum erci bla feummolore etum iusciduis nullam 
vel utpat. Amconsendit lore do odo consed ea commy nonsectem zzriure dunt praestisi 
esectem quat laorem venis dolor am verit, quat erat, voluptat. Ut luptat la faccum dolore 
faccum velenim dolore modip et augiam zzrit, quisisis dolore esequamet eugiat, se facincilit 
nullaoreet numsandit laore vel ullam ver in eum adit aci blam dolobor tissecte tate consed 
modit ipis niam, velit duipiss equat. Odipsum zzrit nullut wis amcommo lobore delit il 
iuscilis el ent vel eugait loreet, vel do  odit alisl inim nosto del ing et, consequate feum velis 
euguerat, consent wis 

Werkzaamheden 

dolor augiamcon vullutpatem quatet in ut am quat lore vel eum ing ea faccums andiam 
irilit adit essim iliquis numsan ullaor susto eraesto el ullum inim estrud euisim diam, 
consecte molorero consendigna feu feugue mod eu feuisl delit ut praesto deliquis ea 
feu facing eumsandre feugue dit ullan ut in hent at am incidui smolorper irit nonsenim 
dionsequam doluptat. Um nis nis nullan henibh et landre magna feugait am, core 
modoloreetum volor ip eraesti smoless equametummod min venim zzril iustion utet 
wisci endreet atem alis eugue te

Grondwerkzaamheden
duis nos nissequate doloreros num dolore ming euipsummy nonsectem zzrit irilit utatum 
nibh ex esequip ex exer suscincilit nostrud tie modipit del dolorper ipsuscil eraesed tie 
mincin henim euguero consecte delesed mod magnit lum quam vel euis nostrud te modiat. 
Ud elisisl dignibh ercip euguerat volore dolorer aesequis niam ex ex ero elit in henim irit 
iurem zzrit inciniam nulla commolestrud magna amcommo dolore velit inismolendip 
eugue dolore tiscinc incidui ea feui tat, verostrud min vendre modigna feugue dionum erci 
bla feummolore etum iusciduis nullam vel utpat. Nis dunt ip er suscidunt la faci eui tisi. An 
eugiam at ute vel deliquam, si tisis esto odit velenit er atem dolumsandre minim zzrit 
praesse feu feugait vercidunt Ugiate molesto eumsan eugue modio odolorting ea facinisci 
ea at. To odolore feugue commy nos alit lam, quipit volesecte volobor peraesequat 
lamcommy nisl del doloborem dolent duipsuscil illaore feuipisim doluptatin eraesenibh et, 
consequis nonulput et ad tin hendipsum volor irit in henibh essecte conulla aliquat wissi.
Xeraest ionsequatue do con ut accum doloreros alisism odolut alisl ut inim il dip et, si tat 
Amcon hendigna faccumsan volortion ut ipit aliquatie faccum ilis niat. Iduisit venim iriure

At, velit adigniat aci bla at vel ullam 
dolobor periurerit alit alit praesed tin 
et autpat, conullam dolutem vel esto 
el eu feuguer ilisi. Dui tem ea 
augiamcon henim vullandit, sed 
magna feumsandre vel ulla feum 
nonsecte vel ilit lore tisi. Ignim 
voluptat at velit lor si te tat enim 
iriure te dolessit am, si te ver se 
magnis am, quisim do odoluptatio 
diam alit augait nis at, sustio er si tat 
wis aut lan et lore tatuercilit, iriure te 
dolessit am, si te ver se magnis am, 
quisim do odoluptatio diam alit 
augait nis at, sustio er si tat wis aut 
lan et lore tatuercilit, iriure te dolessit 
am, si te ver se magnis am.

Zeeuwse sluizen

In het IJsselmeergebied gelden wel 
verschillende maximumsnelheden van 6, 
9, 12 en 20 km per uur. In de verschillende 
meren is snelvaren op diverse plaatsen 
toegestaan. Op het IJsselmeer en het 
Markermeer mag je snelvaren, met 
uitzondering van: Voor het invaren van de 
verschillende sluizencomplexen en bij 
bruggen kunnen afwijkende maximum-
snelheden gelden. 

Het Nijkerkernauw
In het Nijkerkernauw mogen snelle 
motorboten harder varen dan 20 km per uur 
in de door gele tonnen gemarkeerde 
gebieden gelegen ten zuiden van de 
vaargeul tussen het stoomgemaal Hertogh 
Reijnout en de haveningang van de haven 
van Spakenburg. Op het Veluwemeer mag je 
snelvaren in het door gele tonnen gemar-
keerde gebied gelegen ten noorden van de 

De Noordersluis
De Noordersluis is de eerst aangewe-
zen kolk voor het schutt en van de 
recreatievaart. Ook de Middensluis en 
Zuidersluis worden met name in het 
hoogseizoen gebruikt door de 
recreatievaart. recreatievaart en 
beroepsvaart (groter schip) moet het 
als eerste de sluis invaren. 

Uitzonderingen 
Op enkele uitzonderingen na geldt er 
dan ook voor de Waddenzee een 
verbod om met motorschepen sneller 
te varen dan 20 km per uur, behalve 
in de daarvoor aangewezen hoofd-
scheepvaartroutes. Deze routes zijn: 
De schipper moet zorg dragen dat bij .
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Maatregelen

Velis nonum diam, si. Cidui bla aut am 
zzrit nostrud dolore tem venibh ent 
exero doloborpero odolut nos autem 
quatummy nos ex ex ex eniam zzriustio 
commy nit lore commy nullum in 
hendre eugiamet lum quip ex ero 
conulla commy non ex eugait iustrud 
duipisit ipit lut autpat, velit, summodi 
onullan vel eumsan ut velit ilit, quat. 
Olum iure ming elenis nonulla autpat 
wisciduis euguer iliqui ent vel do dolor 
sed dolor sustio odolorper si. Atem del 
ute conse doluptatue magna feuguerat.
Ignim aci et nit vullam aut wis ad 
magnim el et ullam, quamet ilit, quatin 
volor iusto od tat. Onsed magna aci er 
iniam vullamc onsectet am velisi. Urer 
ing eui ex euguercing ea faci tionull 
aortis diam diat. Wisim zzriur

Dunt lum er si. Dipsums to odionul luptat, con henisi et.

At, velit adigniat aci bla at vel ullam dolobor periurerit alit alit praesed tin et autpat, 
conullam dolutem vel esto el eu feuguer ilisi. Dui tem ea augiamcon henim vullandit, sed 
magna feumsandre vel ulla feum nonsecte vel ilit lore tisi. Ignim voluptat at velit lor si te tat 
enim iriure te dolessit am, si te ver se magnis am, quisim do odoluptatio diam alit augait nis 
at, sustio er si tat wis aut lan et lore tatuercilit, 

Natuur en milieu 
con hendre molor ing ea feu feu feu feuguer sed tie magnis nibh et wisim commolestrud 
magna amcommo dolore velit inismolendip eugue dolore tiscinc incidui ea feui tat, 
verostrud min vendre modigna feugue dionum erci bla feummolore etum iusciduis nullam 
vel utpat. Amconsendit lore do odo consed ea commy nonsectem zzriure dunt praestisi 
esectem quat laorem venis dolor am verit, quat erat, voluptat. Ut luptat la faccum dolore 
faccum velenim dolore modip et augiam zzrit, quisisis dolore esequamet eugiat, se facincilit 
nullaoreet numsandit laore vel ullam ver in eum adit aci blam dolobor tissecte tate consed 
modit ipis niam, velit duipiss equat. Odipsum zzrit nullut wis amcommo lobore delit il 
iuscilis el ent vel eugait loreet, vel do  odit alisl inim nosto del ing et, consequate feum velis 
euguerat, consent wis 

Werkzaamheden 

dolor augiamcon vullutpatem quatet in ut am quat lore vel eum ing ea faccums andiam 
irilit adit essim iliquis numsan ullaor susto eraesto el ullum inim estrud euisim diam, 
consecte molorero consendigna feu feugue mod eu feuisl delit ut praesto deliquis ea 
feu facing eumsandre feugue dit ullan ut in hent at am incidui smolorper irit nonsenim 
dionsequam doluptat. Um nis nis nullan henibh et landre magna feugait am, core 
modoloreetum volor ip eraesti smoless equametummod min venim zzril iustion utet 
wisci endreet atem alis eugue te

Grondwerkzaamheden
duis nos nissequate doloreros num dolore ming euipsummy nonsectem zzrit irilit utatum 
nibh ex esequip ex exer suscincilit nostrud tie modipit del dolorper ipsuscil eraesed tie 
mincin henim euguero consecte delesed mod magnit lum quam vel euis nostrud te modiat. 
Ud elisisl dignibh ercip euguerat volore dolorer aesequis niam ex ex ero elit in henim irit 
iurem zzrit inciniam nulla commolestrud magna amcommo dolore velit inismolendip 
eugue dolore tiscinc incidui ea feui tat, verostrud min vendre modigna feugue dionum erci 
bla feummolore etum iusciduis nullam vel utpat. Nis dunt ip er suscidunt la faci eui tisi. An 
eugiam at ute vel deliquam, si tisis esto odit velenit er atem dolumsandre minim zzrit 
praesse feu feugait vercidunt Ugiate molesto eumsan eugue modio odolorting ea facinisci 
ea at. To odolore feugue commy nos alit lam, quipit volesecte volobor peraesequat 
lamcommy nisl del doloborem dolent duipsuscil illaore feuipisim doluptatin eraesenibh et, 
consequis nonulput et ad tin hendipsum volor irit in henibh essecte conulla aliquat wissi.
Xeraest ionsequatue do con ut accum doloreros alisism odolut alisl ut inim il dip et, si tat 
Amcon hendigna faccumsan volortion ut ipit aliquatie faccum ilis niat. Iduisit venim iriure

At, velit adigniat aci bla at vel ullam 
dolobor periurerit alit alit praesed tin 
et autpat, conullam dolutem vel esto 
el eu feuguer ilisi. Dui tem ea 
augiamcon henim vullandit, sed 
magna feumsandre vel ulla feum 
nonsecte vel ilit lore tisi. Ignim 
voluptat at velit lor si te tat enim 
iriure te dolessit am, si te ver se 
magnis am, quisim do odoluptatio 
diam alit augait nis at, sustio er si tat 
wis aut lan et lore tatuercilit, iriure te 
dolessit am, si te ver se magnis am, 
quisim do odoluptatio diam alit 
augait nis at, sustio er si tat wis aut 
lan et lore tatuercilit, iriure te dolessit 
am, si te ver se magnis am.

Zeeuwse sluizen

In het IJsselmeergebied gelden wel 
verschillende maximumsnelheden van 6, 
9, 12 en 20 km per uur. In de verschillende 
meren is snelvaren op diverse plaatsen 
toegestaan. Op het IJsselmeer en het 
Markermeer mag je snelvaren, met 
uitzondering van: Voor het invaren van de 
verschillende sluizencomplexen en bij 
bruggen kunnen afwijkende maximum-
snelheden gelden. 

Het Nijkerkernauw
In het Nijkerkernauw mogen snelle 
motorboten harder varen dan 20 km per uur 
in de door gele tonnen gemarkeerde 
gebieden gelegen ten zuiden van de 
vaargeul tussen het stoomgemaal Hertogh 
Reijnout en de haveningang van de haven 
van Spakenburg. Op het Veluwemeer mag je 
snelvaren in het door gele tonnen gemar-
keerde gebied gelegen ten noorden van de 

De Noordersluis
De Noordersluis is de eerst aangewe-
zen kolk voor het schutt en van de 
recreatievaart. Ook de Middensluis en 
Zuidersluis worden met name in het 
hoogseizoen gebruikt door de 
recreatievaart. recreatievaart en 
beroepsvaart (groter schip) moet het 
als eerste de sluis invaren. 

Uitzonderingen 
Op enkele uitzonderingen na geldt er 
dan ook voor de Waddenzee een 
verbod om met motorschepen sneller 
te varen dan 20 km per uur, behalve 
in de daarvoor aangewezen hoofd-
scheepvaartroutes. Deze routes zijn: 
De schipper moet zorg dragen dat bij .

Werken aan de weg3

At, velit adigniat aci bla at vel ullam dolobor periurerit alit alit praesed tin et autpat, 
conullam dolutem vel esto el eu feuguer ilisi. Dui tem ea augiamcon henim vullandit, sed 
magna feumsandre vel ulla feum nonsecte vel ilit lore tisi. Ignim voluptat at velit lor si te tat 
enim iriure te dolessit am, si te ver se magnis am, quisim do odoluptatio diam alit augait nis 
at, sustio er si tat wis aut lan et lore tatuercilit, voluptat non eumsan vero con hendre molor 
ing ea feu feu feu feuguer sed tie magnis nibh et wisim doloreet augait venit, 

Europese richtlijnen 
dolor augiamcon vullutpatem quatet in ut am quat lore vel eum ing ea faccums andiam irilit 
adit essim iliquis numsan ullaor susto eraesto el ullum inim estrud euisim diam, consecte 
molorero consendigna feu feugue mod eu feuisl delit ut praesto deliquis ea feu facing 
eumsandre feugue dit ullan ut in hent at am incidui smolorper irit nonsenim dionsequam 
doluptat. Um nis nis nullan henibh et landre magna feugait am, core modoloreetum volor 
ip eraesti smoless equametummod min venim zzril iustion utet wisci endreet atem alis 
eugue te faccumm oloborem niam duipit loreet at, se vercipit aut vendreet, vulla consequ 
ipisiscil duisi.inci ea con henit dolese con utat. Duisl utation vel ea consequisl ut dolore 
eum adit aci blam dolobor tissecte tate consed modit ipis niam, velit duipiss equat. 
Odipsum zzrit nullut wis amcommo lobore delit il iuscilis el ent vel eugait loreet, vel do 
odit alisl inim nosto del ing et, consequate feum velis euguerat, consent wisOmmodole 
niamconsent atio dolor ing eugueril dolenit, velit la facipit nonse diam dolor si. To dolor 
summoloreros ad exero odo dit utat. Diat, quis nos nim elenim ad tin ulluptat. Ut adipsus-
trud min hent lum vulput velesequissi bla facipit doluptatie min ullam, quat. Lortie

Commy nibh elese dignibh er ipismolobore magna feugait 
lorperci et deliquisi tat luptat, ver si blandre doloreet landit 
dolum quis alit praesse magna feugiam, quisiscing estrud 
dolobore tem velit nullan vulput dolessit am zzrit lortio 
corer sed modiamcommy nit lor acil eros
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Zeeuwse sluizen

In het IJsselmeergebied gelden wel 
verschillende maximumsnelheden van 6, 
9, 12 en 20 km per uur. In de verschillende 
meren is snelvaren op diverse plaatsen 
toegestaan. Op het IJsselmeer en het 
Markermeer mag je snelvaren, met 
uitzondering van: Voor het invaren van de 
verschillende sluizencomplexen en bij 
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snelheden gelden. 

Het Nijkerkernauw
In het Nijkerkernauw mogen snelle 
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zen kolk voor het schutt en van de 
recreatievaart. Ook de Middensluis en 
Zuidersluis worden met name in het 
hoogseizoen gebruikt door de 
recreatievaart. recreatievaart en 
beroepsvaart (groter schip) moet het 
als eerste de sluis invaren. 

Uitzonderingen 
Op enkele uitzonderingen na geldt er 
dan ook voor de Waddenzee een 
verbod om met motorschepen sneller 
te varen dan 20 km per uur, behalve 
in de daarvoor aangewezen hoofd-
scheepvaartroutes. Deze routes zijn: 
De schipper moet zorg dragen dat bij .

Werken aan de weg3

At, velit adigniat aci bla at vel ullam dolobor periurerit alit alit praesed tin et autpat, 
conullam dolutem vel esto el eu feuguer ilisi. Dui tem ea augiamcon henim vullandit, sed 
magna feumsandre vel ulla feum nonsecte vel ilit lore tisi. Ignim voluptat at velit lor si te tat 
enim iriure te dolessit am, si te ver se magnis am, quisim do odoluptatio diam alit augait nis 
at, sustio er si tat wis aut lan et lore tatuercilit, voluptat non eumsan vero con hendre molor 
ing ea feu feu feu feuguer sed tie magnis nibh et wisim doloreet augait venit, 

Europese richtlijnen 
dolor augiamcon vullutpatem quatet in ut am quat lore vel eum ing ea faccums andiam irilit 
adit essim iliquis numsan ullaor susto eraesto el ullum inim estrud euisim diam, consecte 
molorero consendigna feu feugue mod eu feuisl delit ut praesto deliquis ea feu facing 
eumsandre feugue dit ullan ut in hent at am incidui smolorper irit nonsenim dionsequam 
doluptat. Um nis nis nullan henibh et landre magna feugait am, core modoloreetum volor 
ip eraesti smoless equametummod min venim zzril iustion utet wisci endreet atem alis 
eugue te faccumm oloborem niam duipit loreet at, se vercipit aut vendreet, vulla consequ 
ipisiscil duisi.inci ea con henit dolese con utat. Duisl utation vel ea consequisl ut dolore 
eum adit aci blam dolobor tissecte tate consed modit ipis niam, velit duipiss equat. 
Odipsum zzrit nullut wis amcommo lobore delit il iuscilis el ent vel eugait loreet, vel do 
odit alisl inim nosto del ing et, consequate feum velis euguerat, consent wisOmmodole 
niamconsent atio dolor ing eugueril dolenit, velit la facipit nonse diam dolor si. To dolor 
summoloreros ad exero odo dit utat. Diat, quis nos nim elenim ad tin ulluptat. Ut adipsus-
trud min hent lum vulput velesequissi bla facipit doluptatie min ullam, quat. Lortie

Commy nibh elese dignibh er ipismolobore magna feugait 
lorperci et deliquisi tat luptat, ver si blandre doloreet landit 
dolum quis alit praesse magna feugiam, quisiscing estrud 
dolobore tem velit nullan vulput dolessit am zzrit lortio 
corer sed modiamcommy nit lor acil eros
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Zeeuwse sluizen

In het IJsselmeergebied gelden wel 
verschillende maximumsnelheden van 6, 
9, 12 en 20 km per uur. In de verschillende 
meren is snelvaren op diverse plaatsen 
toegestaan. Op het IJsselmeer en het 
Markermeer mag je snelvaren, met 
uitzondering van: Voor het invaren van de 
verschillende sluizencomplexen en bij 
bruggen kunnen afwijkende maximum-
snelheden gelden. 

Het Nijkerkernauw
In het Nijkerkernauw mogen snelle 
motorboten harder varen dan 20 km per uur 
in de door gele tonnen gemarkeerde 
gebieden gelegen ten zuiden van de 
vaargeul tussen het stoomgemaal Hertogh 
Reijnout en de haveningang van de haven 
van Spakenburg. Op het Veluwemeer mag je 
snelvaren in het door gele tonnen gemar-
keerde gebied gelegen ten noorden van de 

De Noordersluis
De Noordersluis is de eerst aangewe-
zen kolk voor het schutt en van de 
recreatievaart. Ook de Middensluis en 
Zuidersluis worden met name in het 
hoogseizoen gebruikt door de 
recreatievaart. recreatievaart en 
beroepsvaart (groter schip) moet het 
als eerste de sluis invaren. 

Uitzonderingen 
Op enkele uitzonderingen na geldt er 
dan ook voor de Waddenzee een 
verbod om met motorschepen sneller 
te varen dan 20 km per uur, behalve 
in de daarvoor aangewezen hoofd-
scheepvaartroutes. Deze routes zijn: 
De schipper moet zorg dragen dat bij .

At, velit adigniat aci bla at vel ullam dolobor 
periurerit alit alit praesed tin et autpat, 
conullam dolutem vel esto el eu feuguer 
ilisi. Dui tem ea augiamcon henim 
vullandit, sed magna feumsandre vel ulla 
feum nonsecte vel ilit lore tisi. Ignim 
voluptat at velit lor si te tat enim iriure te 
dolessit am, si te ver se magnis am, quisim 
do odoluptatio diam alit augait nis at, sustio 
er si tat wis aut lan et lore tatuercilit, 

Bouwfasen 
con hendre molor ing ea feu feu feu feuguer 
sed tie magnis nibh et wisim commolestrud 
magna amcommo dolore velit inismolendip 
eugue dolore tiscinc incidui ea feui tat, 
verostrud min vendre modigna feugue 
dionum erci bla feummolore etum iusciduis 
nullam vel utpat. Amconsendit lore do odo 
consed ea commy nonsectem zzriure dunt 
praestisi esectem quat laorem venis dolor 
am verit, quat erat, voluptat. Ut luptat la 
faccum dolore faccum velenim dolore 
modip et augiam zzrit, quisisis dolore 
esequamet eugiat, se facincilit nullaoreet 
numsandit laore vel ullam ver in eum adit 
aci blam dolobor tissecte tate consed modit 
ipis niam, velit duipiss equat. Odipsum zzrit 
nullut wis amcommo lobore delit il iuscilis 
el ent vel eugait loreet, vel do 
odit alisl inim nosto del ing et, consequate 
feum velis euguerat, consent wis 

2.1
Natuur en milieu

Start uitvoering 
dolor augiamcon vullutpatem quatet in ut 
am quat lore vel eum ing ea faccums andiam 
irilit adit essim iliquis numsan ullaor susto 
eraesto el ullum inim estrud euisim diam, 
consecte molorero consendigna feu feugue 
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mod eu feuisl delit ut praesto deliquis ea feu 
facing eumsandre feugue dit ullan ut in 
hent at am incidui smolorper irit nonsenim 
dionsequam doluptat. Um nis nis nullan 
henibh et landre magna feugait am, core 
modoloreetum volor ip eraesti smoless 
equametummod min venim zzril iustion 
utet wisci endreet atem alis eugue te

Natuurmaatregelen 
nissequate doloreros num dolore 
ming euipsummy nonsectem zzrit 
irilit utatum nibh ex esequip ex exer 
suscincilit nostrud tie modipit del 
dolorper ipsuscil eraesed tie mincin 
henim euguero consecte delesed mod 
magnit lum quam vel euis nostrud te 
modiat. Ud elisisl dignibh ercip 
euguerat volore dolorer aesequis 
niam ex ex ero elit in henim irit iurem 
zzrit inciniam nulla commolestrud 
magna amcommo dolore velit 
inismolendip eugue dolore

Een duurzame toekomst
duis nos nissequate doloreros num dolore 
ming euipsummy nonsectem zzrit irilit 
utatum nibh ex esequip ex exer suscincilit 
nostrud tie modipit del dolorper ipsuscil 
eraesed tie mincin henim euguero consecte 
delesed mod magnit lum quam vel euis 
nostrud te modiat. Ud elisisl dignibh ercip 
euguerat volore dolorer aesequis niam ex ex 
ero elit in henim irit iurem zzrit inciniam 
nulla commolestrud magna amcommo 
dolore velit inismolendip eugue dolore 
tiscinc incidui ea feui tat, verostrud min 
vendre modigna feugue dionum erci bla 
feummolore etum iusciduis nullam vel 
utpat. Nis dunt ip er suscidunt la faci eui 
tisi. An eugiam at ute vel deliquam, si tisis 

esto odit velenit er atem dolumsandre 
minim zzrit praesse feu feugait vercidunt 
dionsectet, sequisi. Amconsendit lore do 
odo consed ea commy nonsectem zzriure 
dunt praestisi esectem quat laorem venis 
dolor am verit, quat erat, voluptat. Ut luptat 
la faccum dolore faccum velenim dolore 
modip et augiam zzrit, quisisis dolore 
esequamet eugiat, se facincilit nullaoreet 
numsandit laore vel ullam ver in hent 
ipsustisim venibh eraessenim eliquissi. 

Onze organisatie 
San ex eniat. Lore vel in ulla faccum 
quatumsan ea consequat wis alis adion 
ulputpat. Riusto odoloboreet wissi blandit 
lobore faci bla consecte consecte magnism 
odiatie enim velis at. Alit, venismolutat 
luptat ip enis aliquismod ex eriure conulla 
conulla adit augait nos ad ming ea facil 
diamcon umsandre conumsandio dipit nim 
velent lan elit lut alit, ver augait iriure facil 
ullandre min ut augue duisim nis dolobore 
tat aci blaorpe rcipit praestie feugiamconse 
tet wissis nosto eu feugait num num dolore 
feuissim quam, consenisit atis at utet 
wiscing ent la corperi ureet, quisl ute et wisi 
blam, quis dolorper sed dionullaor sis 
dolore tat, veratem iureraestrud te magnim 
aliquam commod magnit, core modipis 
dolorer susci exerili quismodignit accumsan 
ulla at, qui elese tetum dio odolenim 
eliquiscil ullam, conullum quam atuerilit 
laore magnim vel dolobor erosto odolobore 
molut iureet, ver irit lan utet iliquisi tinibh 
el eriliqui blam dolore tion hent vero od te 
mincipismod modolobore tat wissit vero 
odip elis dunt wismodignibh ea acilit, 

Dynamische snelheden 
alis num veliquisl del utpat. Volortis nos 
delis delis exer atin veliquis alit dignis 
nullamconsed dolor ilisit, quisl Mod eu 
feugait endip et nit, vercidunt adiam 

‘Lor sum autatis alis delit, 
conulla ndrero corperostrud 
esequis am venisl ipsum ad 
eum augue vulla acip. Facidunt 
ullaore delis ex exero consecte 
veriustie commodit am’

Zeeuwse sluizen

In het IJsselmeergebied gelden wel 
verschillende maximumsnelheden van 6, 
9, 12 en 20 km per uur. In de verschillende 
meren is snelvaren op diverse plaatsen 
toegestaan. Op het IJsselmeer en het 
Markermeer mag je snelvaren, met 
uitzondering van: Voor het invaren van de 
verschillende sluizencomplexen en bij 
bruggen kunnen afwijkende maximum-
snelheden gelden. 

Het Nijkerkernauw
In het Nijkerkernauw mogen snelle 
motorboten harder varen dan 20 km per uur 
in de door gele tonnen gemarkeerde 
gebieden gelegen ten zuiden van de 
vaargeul tussen het stoomgemaal Hertogh 
Reijnout en de haveningang van de haven 
van Spakenburg. Op het Veluwemeer mag je 
snelvaren in het door gele tonnen gemar-
keerde gebied gelegen ten noorden van de 

De Noordersluis
De Noordersluis is de eerst aangewe-
zen kolk voor het schutt en van de 
recreatievaart. Ook de Middensluis en 
Zuidersluis worden met name in het 
hoogseizoen gebruikt door de 
recreatievaart. recreatievaart en 
beroepsvaart (groter schip) moet het 
als eerste de sluis invaren. 

Uitzonderingen 
Op enkele uitzonderingen na geldt er 
dan ook voor de Waddenzee een 
verbod om met motorschepen sneller 
te varen dan 20 km per uur, behalve 
in de daarvoor aangewezen hoofd-
scheepvaartroutes. Deze routes zijn: 
De schipper moet zorg dragen dat bij .

At, velit adigniat aci bla at vel ullam dolobor 
periurerit alit alit praesed tin et autpat, 
conullam dolutem vel esto el eu feuguer 
ilisi. Dui tem ea augiamcon henim 
vullandit, sed magna feumsandre vel ulla 
feum nonsecte vel ilit lore tisi. Ignim 
voluptat at velit lor si te tat enim iriure te 
dolessit am, si te ver se magnis am, quisim 
do odoluptatio diam alit augait nis at, sustio 
er si tat wis aut lan et lore tatuercilit, 

Bouwfasen 
con hendre molor ing ea feu feu feu feuguer 
sed tie magnis nibh et wisim commolestrud 
magna amcommo dolore velit inismolendip 
eugue dolore tiscinc incidui ea feui tat, 
verostrud min vendre modigna feugue 
dionum erci bla feummolore etum iusciduis 
nullam vel utpat. Amconsendit lore do odo 
consed ea commy nonsectem zzriure dunt 
praestisi esectem quat laorem venis dolor 
am verit, quat erat, voluptat. Ut luptat la 
faccum dolore faccum velenim dolore 
modip et augiam zzrit, quisisis dolore 
esequamet eugiat, se facincilit nullaoreet 
numsandit laore vel ullam ver in eum adit 
aci blam dolobor tissecte tate consed modit 
ipis niam, velit duipiss equat. Odipsum zzrit 
nullut wis amcommo lobore delit il iuscilis 
el ent vel eugait loreet, vel do 
odit alisl inim nosto del ing et, consequate 
feum velis euguerat, consent wis 

2.1
Natuur en milieu

Start uitvoering 
dolor augiamcon vullutpatem quatet in ut 
am quat lore vel eum ing ea faccums andiam 
irilit adit essim iliquis numsan ullaor susto 
eraesto el ullum inim estrud euisim diam, 
consecte molorero consendigna feu feugue 
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mod eu feuisl delit ut praesto deliquis ea feu 
facing eumsandre feugue dit ullan ut in 
hent at am incidui smolorper irit nonsenim 
dionsequam doluptat. Um nis nis nullan 
henibh et landre magna feugait am, core 
modoloreetum volor ip eraesti smoless 
equametummod min venim zzril iustion 
utet wisci endreet atem alis eugue te

Natuurmaatregelen 
nissequate doloreros num dolore 
ming euipsummy nonsectem zzrit 
irilit utatum nibh ex esequip ex exer 
suscincilit nostrud tie modipit del 
dolorper ipsuscil eraesed tie mincin 
henim euguero consecte delesed mod 
magnit lum quam vel euis nostrud te 
modiat. Ud elisisl dignibh ercip 
euguerat volore dolorer aesequis 
niam ex ex ero elit in henim irit iurem 
zzrit inciniam nulla commolestrud 
magna amcommo dolore velit 
inismolendip eugue dolore

Een duurzame toekomst
duis nos nissequate doloreros num dolore 
ming euipsummy nonsectem zzrit irilit 
utatum nibh ex esequip ex exer suscincilit 
nostrud tie modipit del dolorper ipsuscil 
eraesed tie mincin henim euguero consecte 
delesed mod magnit lum quam vel euis 
nostrud te modiat. Ud elisisl dignibh ercip 
euguerat volore dolorer aesequis niam ex ex 
ero elit in henim irit iurem zzrit inciniam 
nulla commolestrud magna amcommo 
dolore velit inismolendip eugue dolore 
tiscinc incidui ea feui tat, verostrud min 
vendre modigna feugue dionum erci bla 
feummolore etum iusciduis nullam vel 
utpat. Nis dunt ip er suscidunt la faci eui 
tisi. An eugiam at ute vel deliquam, si tisis 

esto odit velenit er atem dolumsandre 
minim zzrit praesse feu feugait vercidunt 
dionsectet, sequisi. Amconsendit lore do 
odo consed ea commy nonsectem zzriure 
dunt praestisi esectem quat laorem venis 
dolor am verit, quat erat, voluptat. Ut luptat 
la faccum dolore faccum velenim dolore 
modip et augiam zzrit, quisisis dolore 
esequamet eugiat, se facincilit nullaoreet 
numsandit laore vel ullam ver in hent 
ipsustisim venibh eraessenim eliquissi. 

Onze organisatie 
San ex eniat. Lore vel in ulla faccum 
quatumsan ea consequat wis alis adion 
ulputpat. Riusto odoloboreet wissi blandit 
lobore faci bla consecte consecte magnism 
odiatie enim velis at. Alit, venismolutat 
luptat ip enis aliquismod ex eriure conulla 
conulla adit augait nos ad ming ea facil 
diamcon umsandre conumsandio dipit nim 
velent lan elit lut alit, ver augait iriure facil 
ullandre min ut augue duisim nis dolobore 
tat aci blaorpe rcipit praestie feugiamconse 
tet wissis nosto eu feugait num num dolore 
feuissim quam, consenisit atis at utet 
wiscing ent la corperi ureet, quisl ute et wisi 
blam, quis dolorper sed dionullaor sis 
dolore tat, veratem iureraestrud te magnim 
aliquam commod magnit, core modipis 
dolorer susci exerili quismodignit accumsan 
ulla at, qui elese tetum dio odolenim 
eliquiscil ullam, conullum quam atuerilit 
laore magnim vel dolobor erosto odolobore 
molut iureet, ver irit lan utet iliquisi tinibh 
el eriliqui blam dolore tion hent vero od te 
mincipismod modolobore tat wissit vero 
odip elis dunt wismodignibh ea acilit, 

Dynamische snelheden 
alis num veliquisl del utpat. Volortis nos 
delis delis exer atin veliquis alit dignis 
nullamconsed dolor ilisit, quisl Mod eu 
feugait endip et nit, vercidunt adiam 

‘Lor sum autatis alis delit, 
conulla ndrero corperostrud 
esequis am venisl ipsum ad 
eum augue vulla acip. Facidunt 
ullaore delis ex exero consecte 
veriustie commodit am’

Omslag Boekdrukformaat klein

Binnenwerk Boekdrukformaat klein
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Rapport
Print- en drukwerk

Rapportomslag
Voor een rapportomslag wordt dezelfde 
template gebruikt als voor een brochure
op A4-formaat.
Template: RO_P_RW_001_A4_Brochure

Binnenwerk
Het binnenwerk wordt opgemaakt volgens 
de rijkshuisstijlrichtlijnen ‘rapport’. Naast
het Wordsjabloon in de huisstijlapplicatie 
Carma DocSys is er een InDesign-bestand
beschikbaar voor bureaus. Het binnenwerk 
wordt in Verdana opgemaakt.
Template: RO_rapport.indd
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ZOAB+, stiller, veiliger
Innovatieprogramma geluid

WaddenWerken
Een veilige kering die meegroeit 
met de zee
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ZOAB+, stiller, veiliger
Innovatieprogramma geluid

WaddenWerken
Een veilige kering die meegroeit 
met de zee

Wegen. Water. Werken. Rijkswaterstaat.
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Vescatur tantundem
Age, si quis putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. Si 
cui sit uxor egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis putribus 
vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. At opinio facillime 
sumitur. Quae tantundem aut amplius etiam ad felicitatem onducat. Age, si quis 
putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit.

At opinio facillime sumitur. Quae tantundem aut amplius etiam ad felicitatem 
onducat. Age, si quis putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre 
possit, et tamen huic ambrosiam sapiant, quaeso quid interest ad felicitatem? 
Quandoquidem res ipsas aliquoties magno pares oportet, vel levissimas, uti 
grammaticen. At opinio facillime sumitur. Si cui sit uxor egregie deformis, quae 
tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis putribus vescatur salsametis, quorum alius 
mec odorem ferre possit.

Amplius mec ferre possit
Si cui sit uxor egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis 
putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. Si cui sit uxor 
egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis putribus vescatur 
salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. At opinio facillime sumitur. Quae 
tantundem aut amplius etiam ad felicitatem onducat. Age, si quis putribus vescatur 
salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit, et tamen huic ambrosiam 
sapiant, quaeso quid interest ad felicitatem? Quandoquidem res ipsas aliquoties 

Quandoquidem uti sumitur
Quandoquidem res ipsas aliquoties magno pares oportet, vel levissimas, uti 
grammaticen. At opinio facillime sumitur.
Age, si quis putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. 
Si cui sit uxor egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa.
Hutribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit, et tamen 
huic ambrosiam sapiant, quaeso quid interest ad felicitateml. 

Egie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis putribus vescatur 
salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. Si cui sit uxor egregie deformis, 
quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis putribus vescatur salsametis, quorum 
alius mec odorem ferre possit. At opinio facillime sumitur. Quae tantundem aut 
amplius etiam ad felicitatem onducat. Age, si quis putribus vescatur salsametis, 
quorum alius mec odorem ferre possit, et tamen huic ambrosiam sapiant, quaeso 
quid interest ad felicitatem? Quandoquidem res ipsas aliquoties magno pares 
oportet, vel levissimas, uti grammaticen. At opinio facillime sumitur. .

Quae ampilus cum tamen? 
At opinio facillime sumitur. Quae tantundem aut amplius etiam ad felicitatem 
onducat. Age, si quis putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre 
possit, et tamen huic ambrosiam sapiant, quaeso quid interest ad felicitatem? 
Quandoquidem res ipsas aliquoties magno pares oportet, vel levissimas, uti 
grammaticen. At opinio facillime sumitur. 
Si cui sit uxor egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis 
putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit, et tamen huic 
ambrosiam sapiant, quaeso quid interest ad felicitatem?

Si cui sit uxor egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis 
putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. Si cui sit uxor 
egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis putribus vescatur 
salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. At opinio facillime magno pares
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Nieuwe Rijksbrede logo

Si cui sit uxor egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis 
putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. Si cui sit uxor 
egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis putribus vescatur 
salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. At opinio facillime sumitur. Quae 
tantundem aut amplius etiam ad felicitatem onducat. Age, si quis putribus vescatur 
salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit, et tamen huic ambrosiam 
sapiant, quaeso quid interest ad felicitatem? 

Organisaties
Opinio facillime sumitur. Quae tantundem etiam ad felicitatem?

Si cui sit uxor egregie deformis, quae tamen marit. 
Si cui sit tamen marito vel cum ipsa.
At opinio facillime sumitur.
Si cui sit uxor egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis 
putribus vescatur.

Nieuwe huisstijl
Weformis, quae tamen marito vel cum ipsa? 

Sicui sit uxor egregie deformis, quae tamen ma huic ambrosiam sapiant:
putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. Si cui sit 
uxor egregie deformi;
uxor egregie deformis, quae tamen marito  quis putribus vescatuve.

SQuandoquidem res ipsas aliquoties magno pares oportet, vel levissimas, uti 
grammaticen. At opinio facillime sumitur:

quis putribus vescatur;
vescatur salsametis quorum alius;
tamen marito vel cum i sit uxor deformis, quae tamen marito vel cum ipsa.

Quandoquide – At opinio facillime 
Si cui sit uxor egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis 
putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. Si cui sit uxor 
egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis putribus vescatur 
salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. At opinio facillime sumitur. Quae 
tantundem aut amplius etiam ad felicitatem onducat. Age, si quis putribus vescatur.

Si cui sit uxor egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis 
putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. Si cui sit 
uxor egregie deformis, quae tamen mar. 
Quae tantundem aut amplius etiam ad felicitatem onducat. Age, si quis putribus 
vescatur salsametis. 
Quandoquidem: Si cui sit uxor egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. 
Age, si quis putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. 
Si cui sit uxor egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis 
putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. At si quis 
putribus vescatur salsametis, quorum alius mec odorem ferre possit. Si cui sit 
uxor egregie deformis.
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1 DSi cui sit uxor egregie deformis, quae tamen marito vel cum ipsa. Age, si quis putribus vescatur salsametis, 
quorum alius mec odorem ferre possit, et tamen huic ambrosiam sapiant, quaeso quid interest ad felicitatem.
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Toelichting

Tabblad
Print- en drukwerk

Tabblad
Tabbladen worden gebruikt om de inhoud 
van een ringband te ordenen en 
overzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld 
de verschillende onderdelen van een 
Tracébesluit.
Template: RO_P_RW_040_Tabblad

01

TracébesluitTracébesluit 
Verbreding A28 Zwolle-Meppel
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Flyer / factsheet
Print- en drukwerk

Een flyer of factsheet is maximaal 2 pagina’s 
(enkelbladig).

De achterzijde van een flyer heeft geen 
verticaal geel vlak zoals een folder of brochure.

De afzendgegevens worden op een flyer als 
afsluiter rechts onderaan geplaatst in een
vastgelegde schrijfwijze.
Template: RO_P_RW_030_A4_Flyer

Template: RO_P_RW_034_A5_Flyer

Template: RO_P_RW_035_A6_Flyer

Lente in Nederland
Drukte tijdens de vakantieperiodes

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

An exer accum dipsum volortis at ilit, con henit dolorem zzrit 
alisl et, quipit iusciliquat nisi. Adit vel dit lor augiat non henis 
nos nis nulputpat num zzrilla facil ilis dolore conulla faci ea 
facipsum dolore commolore dolore veliquisit, cor sum delesenis 
dunt velit ut ipsustrud ex euguer in utpat, velit ipisim volor 
inibh euguer si. In utat, verat, suscillum eugait dit nis estrud do 
core ming et aciduis nullan utat. Volum illum do consectet 
adipit alit la

Ectet deliquis augiam, ver in er si. Ril in vullummodit wis enibh 
eugait praesequis nostrud doloreet, conulla feummod tat. Ut 
veriure conulla feugiamet lamconsed el ex eugait autat elit iustio 
duisit iure dolor senibh ex eliquis niam ing er ad tis nulla faci 
blamcommy nonsequi esecte vel exercip et vullam zzrilissi tem ad 
dipsuscidunt alit lore commy nosto consed.

Lente op de weg
digna feugiatum amcor sit praestie consequat, consequisse magnis 
am zzrit lor sit in euis esequis modionum quat la am iliquatis nosto 
odoloboreet vel utet lore dolor sis dolortio consectet ipis do er sit 
nonsequam, quat. Ut wis non vulla. 

Consequat incil et praessi. Met, quam, summolenisl utat luptat 
eugue dolent velit augue vulla faccum euis nisi. Na adit ea consecte 
magnit iureet, verationsed molorpe raestrud tat. Pismodo lutpat. 
Iquisi. Na augueraestie minibh et, sustis etumsan heniat elendipit 
niam exero enim quisi. Raestisl utpat la consequis nos ad et, conse 
tincipit iriustrud magna feum.

1. Doloreratum exerostrud el in hendre
2. Moloreetuer sit nos autpatue do odoloborpero
3. Consequam et ad magnisis dionsequam
4. Vullum exeriliquip esto od tie de 
5. Ute dolorem autem quisl iliquam, volent am delit alis adit 

La conulputpat luptatum velit eliquat amcon enibh ea conse tatum 
vent numsand ipsumsandre doloboreet, commod tet, velendiatet 
wisi. Dionsectem il dolutem vendiam exerat, sim zzrit ing eliquat.

Innovatie overheid en markt
Conum aliquipsum iure dolore delit ulla cortis dion venim dolore te 
venibh erci eniam, consequam vendre modolobor senis nosto od 
dolut vendrero conulput inis nulputpat lobortis eug. Xeriureros 
adio etum atie dolute faccummod eugiam, quatum illa consenit
Lore magna aci te dolortio od minibh ero dunt lut lummodo loreet 
lor sum volor alis nulput venibh enim dolore duisim venisl ex enim 
quam ilis elessi.

Innovatie overheid en markt
Voloree tummod modoluptatio eraestisis eugait vel utet autpatum 
zzrilis nulla facip ercillamcore ero ex er senisis nit ad ero conse
Ugait eugait incidunt dolore essis exerci bla feu feum vel illaorp 
ercing ea consendre dit wis et nos nonsed estrud tatue min henim 

nit iustissed tat ercidunt volendre dolore tinit ad doloborper 
amcore commodolutet in velesed te molore te et, velestrud euguero 
ex eu feum vullandre tio.

Regelgeving en certifi cering
Aliquisci tem dolore tis nit ut nulla conse ea faccum nos del del euis 
niam ver augait iliqui et wis nis ad mincip ese ex et, quipsusci 
blamcon ute eros autem dolobore tem ver iure essi. Ectet ver sim 
zzriurem ipsumsa ndipism odignim ing et del etueroLiquamcon-
ummy nim eumsandipis numsand ipsusto dolore te dunt laor iriusci 
endit am, quissit dolum iniscincip et lore conseniscil iuscidunt .

Drips 
Aliscillam nim dunt praesto odolore dunt alissed tatem iriurero od 
ea feum zzrit endre verosto euis dolese conullutpat luptat ing ea ad 
del dit lor aut et at pratem irit lorperostrud ero conulput lumsand-
reet, sit ut in et in ulputpatem eu feui bla feum zzriureet wismod 
estie molum qui blandre tat ut laoreet nit incipsu scidunt alit nullan 
er sis enit ullan henisl iriuscidunt wis nit wismoloreril inisci tate do 
commod te dunt iurero etummy nibh.

Drips
Lor suscing et, suscing ea ad dip et lorpero od modolore dui 
eu feu faci tet alismolor am, vel iurem in ut volutat iril dit el 
exerostrud el diam vent autpatue dio commy nim et, vel iurer 
suscin heniamet essequisi.
Pat. Pat ut ad magna commodo lobore feum nim zzrit 
dolestrud te dolorem quat vent nonsequ ismodiam digniam 
nostrud tatum in ut veleseq uatisi exer sent wis nos aciniamet 
alit wis ad tet luptat, quipit num ilisciliquis nisim alit, 
vullaore te facipit am, veniam nim elis augait dolor in henisl 
ipis exer alisim doluptat, vel eummy nibh eum acin henissed 
Ectet lorper irit, si. Rit wisl ea commy nibh et, verilit nim
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Lente in Nederland
Verkeersdrukte tijdens de vakantieperiodes

Ut il er sendionse del doloreet, quat venis 
ea con ut veliquipisim vel ulputpat 
lorperos er aliquisim exercil landipsustis 
aliquat landre magnis eugue estincidunt 
alissit la aliquissecte dunt adiam nummy 
nos nisl eugiam ver sim zzrit ad exer.

Regelgeving en certifi cering
Quatismod delissi tie consequis aci blaor 
iustrud magna consed del ex eum ero 
odolore magnim velis exero dolum verci 
tem zzriuscilla feugait lor si blaorem do 
odolorer si bla feum dip ea con heniam 
zzriureet, con hendip eu feugait eugiamc 
onulput utem auguerc illamcore dolorperit.

PAL-V
Nonsecte elis non hendionsent vel ulla facip 
esto dio odip euis dignis dolobortie tat lan 
hent niam, quatem venim ing eugait, con 

Vlot bewegen.Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. 

sequis niat loborer cidunt veliscin ulputpat. 
Duipis nonsecte ero do odolore vercipit 
accumsandre mod et, sustio odiam zzrit laor 
ipsuscing eliquat, sim dit la facipit nisse-
quat. Ex euis elessim dolore ex ex eugi-
amcommy nonsecte tincili scidunt irit laore 
dolor senit ad doleniam dignis augue

Innovatie overheid en markt
Rem zzrit aliscin ut nostrud ex et lam 
dolorem acilit, quissi. Henibh er sustrud do 
od dolor sim vero odiamcon henibh ea 
aliquatem euisisi bla ad doloreril dolupta 
tiniam non velis alit venit lum dolum aci 
blam, quis nisi eum diam deliquat ilit ute 
diamcorting et prat lut in exerit, sustisim in 
vulputem nullum zzriliq uisissit ulput lam 
qui tem iril iriure consecte venisit lor iuscil. 
Giatum zzriustie dolortie dolorem num-
modo odolorp erostrud magniss equat

Innovatie overheid en markt
R ing ex el irit non ea feu faccumsandre 
faccumsan henit adignisi. Olent luptat 
nonsenim dolortisse magnis nummodiam 
vulla atet ullutat ionsequat, quatincilla feuis 
nim dolesequat dignit la facil do eu facidunt 
alit vercillutem eu feu feum enis do ea 
commy num accumsandre cor inibh ex et, 
velessequat incinim vendre ero core 
consequisi eugue moit prat ut dolore dolum 
quis nonulput el.

Regelgeving en certifi cering
Dolessi ea feum autat nullaore corem velit 
nim nit volessecte del ut velisit iuscidunt 
acillum velit loreet in ero eugait, si euis at, 
sed digna acil dipit augue conse dunt 
amconsequat ulputatinit adipism olessed 
exercinci tet lortie diat, con ulla feu faccum 
zzrit, cor ad del dio ex exero eu facinci 
psuscidunt venim del dolorperos nim in 
henim dolorem eugait augiat num incil 
utating essissi tat. Cum veliquat. Tat lorper 
sustisi.Ed tet at vulputpat. Ut nissim et vel in 
eugue commy nullam ilit laore tat nos.
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Drips

Andrercilis ex et lorper aliquatin henisl 
ut ut iusto endion eummodo lobore 
dignibh exer si te ; Werken aan 

een robuust 
watersysteem
De Delta Aanpak

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Innovatie overheid en markt
Ipsumsandiat iureriu scilla feum quate magna 
autatisisim in ut ipsumsan ver augait, corer 
sequat, sed tet, consequat, quisis et wis nissi 
tatinciduis et wis non velendrerat.
Facipsummy nullan verit iure tat nostrud er 
amcommo lorerciduis num ad ex euguer si.
Volendrem dit iurem zzriure consequ amcon-
senisl ipisim ipsuscil in euiscipit, vel ulla.

Oplossingsgerichte samenwerking
Commodolum dolor sequat veliquat nim ip ex 
ea feugait ad min ulputat, velestrud min hent 
lut ipsustie tem dolortie dolor si blaorper 
iriustio et venim quis erillan utem inis del 
estrud eum quis nisis enibh

Regelgeving en certifi cering
Elenisl ut lamet volum dit wisim zzrillute feu 
feu feugiat la conse core esto odio eraesequi 
blaortie dolore mincidunt luptat, conumsand-
rem dit nostrud tio conulput veliquis eugait, 
conumsandit wisl ut aliquat volortio od 
magnisisisis aliquis nit alismolore conse 
faciduis augiat. Ut velis eu faccumm odipsum 
vullandre consequat..
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Flyer A5 Flyer A6

Flyer A4

Op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort staan regelmatig files. 
De huidige capaciteit van de A28 is niet voldoende voor het 
verkeer nu en in de toekomst. Dat is vervelend voor zowel 
weggebruikers als omwonenden. Rijkswaterstaat pakt deze 
problemen aan door op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort de 
volgende maatregelen te nemen.

Maatregelen A28 Utrecht - Amersfoort
Tracé Utrecht - Leusden-Zuid

Tracé Leusden-Zuid - Hoevelaken

De procedure

Planstudie 
A28 Utrecht - Amersfoort
Betere bereikbaarheid voor de driehoek  
Utrecht - Amersfoort - Hilversum

A1

A27

A28

Knooppunt Hoevelaken 

Knooppunt Rijnsweerd 

Knooppunt Eemnes 

Rijkswaterstaat 

UT0909ZH015

Uitvoering van de werkzaamheden
Meer weten?

Spoedaanpak Wegen

De planstudie A28 maakt deel uit van de Spoedaanpak Wegen 
van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit is een 
programma om dertig hardnekkige knelpunten op de 
Nederlandse wegen versneld aan te pakken, met behoud van 
inspraak en aandacht voor het milieu. In de regio Utrecht pakt 
Rijkswaterstaat in het kader van de spoedaanpak elf knelpunten 
versneld aan. Het doel is om de doorstroming van het verkeer te 
verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken. 
Rijkswaterstaat kan dit niet alleen en werkt daarom nauw 
samen met de omgeving en de regionale partners. Dit alles om 
een intensieve bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid in de 
regio Midden-Nederland.

Midden-Nederland beter bereikbaar

De planstudie A28 Utrecht - Amersfoort komt tot stand in nauw 
overleg met het samenwerkingsprogramma VERDER. Binnen 
VERDER werken Rijk en regio samen aan de verbetering van de 
bereikbaarheid van regio Midden-Nederland. Het samen-
werkingsprogramma kijkt naar alle mogelijke oplossingen, zoals 
verbetering van het OV, maatregelen voor �etsers én de soms 
onvermijdelijke uitbreiding van wegen. Samen – en elkaar 
versterkend – zorgen deze oplossingen ervoor dat uw regio ook in 
de toekomst bereikbaar blij�. Hierbij verliezen we zaken als 
lee�aarheid, duurzaamheid, veiligheid en milieu niet uit het oog. 
Als onderdeel van VERDER zijn drie planstudies gestart: één voor 
de Ring Utrecht en twee voor de hoofdwegen van de Driehoek 
Utrecht - Hilversum - Amersfoort. De planstudie A28 Utrecht - 
Amersfoort wordt in het VERDER-programma afgestemd met de 
planstudies A27/A1, Knooppunt Hoevelaken en Ring Utrecht.
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Bij flyers / factsheets waar fotografie dient als 
achtergrond loopt het tekstkader over het 
beeld heen. 
Template: RO_P_RW_030_A4_Flyer

Template: RO_P_RW_034_A5_Flyer

An exer accum dipsum volortis at 
ilit, con henit dolorem zzrit alisl et, 
quipit iusciliquat nisi. Adit vel dit 
lor augiat non henis nos nis nulput-
pat num zzrilla facil ilis dolore con-
ulla faci ea facipsum dolore com-
molore dolore veliquisitlor adipit 
alit la.

Ectet deliquis augiam, ver in er si. Ril in vullummodit wis enibh 
eugait praesequis nostrud doloreet, conulla feummod tat. Ut 
veriure conulla feugiamet lamconsed el ex eugait autat elit iustio 
duisit iure dolor senibh ex eliquis niam ing er ad tis nulla faci 
blamcommy nonsequi esecte vel exercip et vullam zzrilissi tem ad 
dipsuscidunt alit lore commy nosto consed.

Lente op de weg
digna feugiatum amcor sit praestie consequat, consequisse magnis 
am zzrit lor sit in euis esequis modionum quat la am iliquatis nosto 
odoloboreet vel utet lore dolor sis dolortio consectet ipis do er sit 
nonsequam, quat. Ut wis non vulla. 

Consequat incil et praessi. Met, quam, summolenisl utat luptat 
eugue dolent velit augue vulla faccum euis nisi. Na adit ea consecte 
magnit iureet, verationsed molorpe raestrud tat. Pismodo lutpat. 
Iquisi. Na augueraestie minibh et, sustis etumsan heniat elendipit 
niam exero enim quisi. Raestisl utpat la consequis nos ad et, conse 
tincipit iriustrud magna feum.

1. Doloreratum exerostrud el in hendre
2. Moloreetuer sit nos autpatue do odoloborpero
3. Consequam et ad magnisis dionsequam
4. Vullum exeriliquip esto od tie de 
5. Ute dolorem autem quisl iliquam, volent am delit alis adit 

La conulputpat luptatum velit eliquat amcon enibh ea conse tatum 
vent numsand ipsumsandre doloboreet, commod tet, velendiatet 
wisi. Dionsectem il dolutem vendiam exerat, sim zzrit ing eliquat. 
Consequat incil et praessi. Met, quam, summolenisl utat luptat 
eugue dolent velit augue vulla faccum euis nisi. Na adit ea consecte 
magnit iureet, verationsed molorpe raestrud tat. Pismodo lutpat. 
Iquisi. Na augueraestie minibh et, sustis etumsan heniat elendipit 
niam exero enim quisi. Raestisl utpat la consequis nos ad et, conse 
tincipit iriustrud magna feum.

Lente in Nederland
Drukte tijdens 
de vakantieperiodes

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Innovatie overheid en markt
Conum aliquipsum iure dolore delit ulla cortis dion venim dolore te 
venibh erci eniam, consequam vendre modolobor senis nosto od 
dolut vendrero conulput inis nulputpat lobortis eug. Xeriureros 
adio etum atie dolute faccummod eugiam, quatum illa consenit
Lore magna aci te dolortio od minibhAliquisci tem dolore tis nit ut 
nulla conse ea faccum nos del del euis niam ver augait iliqui et wis 
nis ad mincip ese ex et, quipsusci blamcon ute eros autem dolobore 
tem ver iure essi. Ectet ver sim zzriurem ipsumsa ndipism odignim 
ing et del etueroLiquamconummy nim eumsandipis numsand 
ipsusto dolore te dunt laor iriusci endit am, quissit dolum iniscincip 

et lore conseniscil iuscidunt . ero dunt lut lummodo loreet lor sum 
volor alis nulput venibh enim dolore duisim venisl ex enim quam 
ilis elessi.

Consequat incil et praessi. Met, quam, summolenisl utat luptat 
eugue dolent velit augue vulla faccum euis nisi. Na adit ea consecte 
magnit iureet, verationsed molorpe raestrud tat. Pismodo lutpat. 
Iquisi. Na augueraestie minibh et, sustis etumsan heniat elendipit 
niam exero enim quisi. Raestisl utpat la consequis nos ad et, conse 
tincipit iriustrud magna feum.

1. Doloreratum exerostrud el in hendre
2. Moloreetuer sit nos autpatue do odoloborpero
3. Consequam et ad magnisis dionsequam
4. Vullum exeriliquip esto od tie de 
5. Ute dolorem autem quisl iliquam, volent am delit alis adit 

Regelgeving en certifi cering
Aliquisci tem dolore tis nit ut nulla conse ea faccum nos del del euis 
niam ver augait iliqui et wis nis ad mincip ese ex et, quipsusci 
blamcon ute eros autem dolobore tem ver iure essi. Ectet ver sim 
zzriurem ipsumsa ndipism odignim ing et del etueroLiquamcon-
ummy nim eumsandipis numsand ipsusto dolore te dunt laor iriusci 
endit am, quissit dolum iniscincip et lore conseniscil iuscidunt .
A
liquisci tem dolore tis nit ut nulla conse ea faccum nos del del euis 
niam ver augait iliqui et wis nis ad mincip ese ex et, quipsusci 
blamcon ute eros autem dolobore tem ver iure essi. Ectet ver sim 
zzriurem ipsumsa ndipism odignim ing et del etueroLiquamcon-
ummy nim eumsandipis numsand ipsusto dolore te dunt laor iriusci 
endit am, quissit dolum iniscincip et lore conseniscil iuscidunt .

Drips 
Aliscillam nim dunt praesto odolore dunt alissed tatem iriurero od 
ea feum zzrit endre verosto euis dolese conullutpat luptat ing ea ad 
del dit lor aut et at pratem irit lorperostrud ero conulput lumsand-
reet, sit ut in et in ulputpatem eu feui bla feum zzriureet wismod 
estie molum qui blandre tat ut laoreet nit incipsu scidunt alit nullan 
er sis enit ullan henisl iriuscidunt wis nit wismoloreril inisci tate do 
commod te dunt iurero etummy nibh. Aliscillam nim dunt praesto 
odolore dunt alissed tatem iriurero od ea feum zzrit endre verosto 
euis dolese conullutpat luptat ing ea ad del dit lor aut et at pratem 
irit lorperostrud ero conulput lumsandreet, sit ut in et in ulputpa-
tem eu feui bla feum zzriureet wismod estie molum qui blandre tat 
ut laoreet nit incipsu scidunt alit nullan er sis enit ullan henisl 
iriuscidunt wis nit wismoloreril inisci tate do commod te dunt 
iurero etummy nibh.

Drips
Lor suscing et, suscing ea ad dip et lorpero od modolore dui 
eu feu faci tet alismolor am, vel iurem in ut volutat iril dit el 
exerostrud el diam vent autpatue dio commy nim et, vel iurer 
suscin heniamet essequisi.
Pat. Pat ut ad magna commodo lobore feum nim zzrit 
dolestrud te dolorem quat vent nonsequ ismodiam digniam 
nostrud tatum in ut veleseq uatisi exer sent wis nos aciniamet 
alit wis ad tet luptat, quipit num ilisciliquis nisim alit, 
vullaore te facipit am, veniam nim elis augait dolor in henisl 
ipis exer alisim doluptat, vel eummy nibh eum acin henissed 
Ectet lorper irit, si. Rit wisl ea commy nibh et, verilit nim
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Conum aliquipsum iure dolore delit ulla cortis dion venim 
dolore te venibh erci eniam, consequam vendre modolobor 
senis nosto od dolut vendrero conulput inis nulputpat lobortis 
eug. Xeriureros adio etum atie dolute faccummod eugiam, 
quatum illa consenit
Lore magna aci te dolortio od minibh ero dunt lut lummodo 
loreet lor sum volor alis nulput venibh enim dolore duisim 
venisl ex enim quam ilis elessi.

Innovatie overheid en markt
Voloree tummod modoluptatio eraestisis eugait vel utet autpatum 
zzrilis nulla facip ercillamcore ero ex er senisis nit ad ero conse
Ugait eugait incidunt dolore essis exerci bla feu feum vel illaorp 
ercing ea consendre dit wis et nos nonsed estrud tatue min henim 

Sim dit la facipit nissequat. Ex euis elessim 
dolore ex ex eugiamcommy nonsecte tincili 
scidunt irit laore dolor senit ad doleniam 
dignis augue

Quatismod delissi tie consequis aci blaor 
iustrud magna consed del ex eum ero 
odolore magnim velis exero dolum verci 
tem zzriuscilla feugait lor si blaorem do 
odolorer si bla feum dip ea con heniam 
zzriureet, con hendip eu feugait eugiamc 
onulput utem auguerc illamcore dolorperit.

nit ad doleniam dignis augue
Quatismod delissi tie consequis aci blaor 
iustrud magna consed del ex eum ero 
odolore magnim velis exero dolum verci 

Innovatie overheid en markt
Rem zzrit aliscin ut nostrud ex et lam 
dolorem acilit, quissi. Henibh er sustrud do 
od dolor sim vero odiamcon henibh ea 
aliquatem euisisi bla ad doloreril dolupta 
tiniam non velis alit venit lum dolum aci 
blam, quis nisi eum diam deliquat ilit ute 

Lente 
in Nederland
Drukte tijdens 
de vakantieperiodes

Ut il er sendionse del doloreet, quat venis ea con ut veliquipisim vel ulputpat lorperos 
er aliquisim exercil landipsustis aliquat landre magnis eugue.
Sequis niat loborer cidunt veliscin ulputpat. Duipis nonsecte ero do odolore vercipit 
accumsandre mod et, sustio odiam zzrit laor ipsuscing eliquat. Ut il er sendionse del 
doloreet, quat venis ea con ut veliquipisim vel ulputpat lorperos er aliquisim exercil 
landipsustis aliquat landre magnis eugue.

Innovatie overheid en markt
R ing ex el irit non ea feu faccumsandre 
faccumsan henit adignisi. Olent luptat 
nonsenim dolortisse magnis nummodiam 
vulla atet ullutat ionsequat, quatincilla feuis 
nim dolesequat dignit la facil do eu facidunt 
alit vercillutem eu feu feum enis do ea 
commy num accumsandre cor inibh ex et, 
velessequat incinim vendre ero core 
consequisi eugue moit prat ut dolore dolum 
quis nonulput el.

Regelgeving en certifi cering
Dolessi ea feum autat nullaore corem velit 
nim nit volessecte del ut velisit iuscidunt 
acillum velit loreet in ero eugait, si euis at, 
sed digna acil dipit augue conse dunt 
amconsequat ulputatinit adipism olessed 
exercinci tet lortie diat, con ulla feu faccum 
zzrit, cor ad del dio ex exero eu facinci 
psuscidunt venim del dolorperos nim in 
henim dolorem eugait augiat num incil 
utating essissi tat. Cum veliquat. Tat lorper 
sustisi.Ed tet at vulputpat. Ut nissim et vel in 
eugue commy nullam ilit laore tat nos.
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Drips

Andrercilis ex et lorper aliquatin henisl 
ut ut iusto endion eummodo lobore 
dignibh exer si te ;

Flyer A5

Flyer A4
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Displaykaart en topkaart 
Print- en drukwerk

Displaykaart
Displaykaarten zijn kleine handzame 
informatiekaartjes van formaat 85 x 55 mm. 
Vanwege de beperkte ruimte zijn pay-off  
en afzendgegevens optioneel.
Template: RO_P_RW_038_Kaartje

Topkaart 
De kaartjes kunnen verspreid worden door ze 
in een display op een strategische plek neer te 
zetten. De display kan voorzien worden van 
een topkaart waardoor de display meer aan-
dacht krijgt.
Template: RO_P_RW_039_Topkaart

Wegwerkzaamheden A2
Waar en wanneer?

16-20 juli Eindhoven: afsluiting A2/A67 bij knooppunt de Hogt richting Antwerpen
24-27 juli Eindhoven: verkeershinder bij Leenderheide richting zuiden
24 juli-24 augustus Maasbruggen bij Den Bosch: verkeershinder in beide richtingen

Meer informatie? 
Kijk op www.vananaarbeter.nl of bel 0800-8002 (gratis).
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Gedragsregels veiligheid

•	 Als	Rijkswaterstater	heb	ik	een	voorbeeldfunctie
•		 Ik	neem	veiligheid	altijd	mee	in	mijn	werk
•		 Ik	zorg	voor	een	veilige	werkomgeving
•		 Ik	stop	elke	klus	die	niet	veilig	voelt
•		 Ik	meld	altijd	(bijna)	ongevallen
•		 Ik	zorg	voor	de	juiste	persoonlijke	bescherming	(PBM)

Rijkswaterstaat veilig
www.intranet.rws.nl/veiligheid

Rijkswaterstaat veilig
www.intranet.rws.nl/veiligheid

Topkaart Display met topkaart en displaykaarten

Voor- en achterzijdes displaykaarten
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Nieuwsbrief 
Print- en drukwerk

Een nieuwsbrief kan één of meer bladen tellen 
en is maximaal 8 pagina’s lang.

In de enkelbladige template vervalt het  
verticale kleurvlak op de achterzijde. 
De afzend gegevens komen in dit geval op de 
achterzijde rechts onderaan te staan. 
Template: RO_P_RW_032_A4_Nieuwsbrief_EB

In de meerbladige template is de voettekst 
opgenomen vanaf pagina twee. 
Template: RO_P_RW_033_A4_Nieuwsbrief_MB

De nieuwsbrief heeft een inhoudsopgave en 
een vaste subkoptitel die is opgebouwd uit 
de gegevens: 

Nieuwsbrief | Jaargang | Nummer | Datum 

Gedrukte nieuwsbrieven worden alleen op 
A4-formaat gepubliceerd.

Nieuwsbrief | Jaargang 7 | Nummer 1 | Juni 2009

Werken aan een robuust 
watersysteem

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat 
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mei 2009 | cd0209vv001

Van vijand tot 
bondgenoot
Delesto eugait ipit aliquis modipsusci bla feugait ad modipit 
wisit luptatio odionsent am, sequat. Ut aliquis nulla 
faciduisit nostrud magnim dolutpat praessim zzrit nostrud 
dunt lum zzriure magna commy nulputpat.

Leven met water
Quisit luptating essed dolorpercil exercincin utatie magna facin 
velit, quate dolutat. Ing eriusting eugait il utat aute ex etum 
volorer alisl dolum dolortie velenim nulla alisit alit essit, quis 
alissim do euipit praesto commodignibh ercilla conse et aliquam 
eu feum ing exero dolestie mod eugiam ex eu facincipis do 
dipsuscidunt iureet essequis nismolorem acipisit lummodo 
loborem iriustisim doluptat, consequi tatem iliquat, quat 
nonulputat, commy nulputet ero dolor irit lore vulla accum 
venis etuerci pissequam zzrit dit aliquat, veliquam nulputat. Re 
del utatis nonsed enim vent prat. Ibh euguerostie dolore 
euguero od mod do consequatum in ullum dolortie faciliquat. 

El dolum velis nibh eum zzrilit alit iure diam augue feugait prate 
dolutat prat wisl iuscilisisi.Si. Re doloreet, consequat ad tet, 
sectem adip eugiam nulput nisi.Obore diamet iure vel doloree 
tueros nim doloree tumsandit, consequisis nulputa tummod do 
odignim dolorpero dolummolor amet exer sendre delessendit 
wis at ulla facin vel iliquat. Onsequatetue faccum dignisi. Et delis 
dolor sum velit vulputpat, summodiam dolor susto.

Inhoud
Van vijand tot bondgenoot  |  Modern 
organiseren  |  Snelste verbindingen  |  
Transport en logistiek  |  Mobiliteit van 
mensen  |  Agenda

Modern organiseren
Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat.
Ulputpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam ea 
aliquisi tie dionsequi te dolorer ciduis nullutpate dolor amet ut 
alissit el dit augiam, volesed dolent aci essi. Uptat et wis alit 
utpat utat. Andre tisi. Ummy nim vulputpat wisl vel.

Organisatietalent
Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat. Ulp 
utpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam 
ea aliquisi tie dionsequi te dolorer ciduis

Complete dienstverlening 
Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat.
Ulputpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam ea 
aliquisi tie dionsequi te dolorer. 

Onze organisatie
Ciduis nullutpate dolor amet ut alissit el dit augiam, volesed 
dolent aci essi. Uptat et wis alit utpat acipsum dunt utat. Andre 
tisi. Ummy nim vulputpat wisl ulla alit prat adionsequis adipit 
ulla feum vullum zzriureet nim vel delessisi. Dui tem inisit er 
aciliquam ea feuis nulla corperc ilismodiam.
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Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
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Van vijand tot 
bondgenoot
Delesto eugait ipit aliquis modipsusci bla feugait ad modipit 
wisit luptatio odionsent am, sequat. Ut aliquis nulla 
faciduisit nostrud magnim dolutpat praessim zzrit nostrud 
dunt lum zzriure magna commy nulputpat.

Leven met water
Quisit luptating essed dolorpercil exercincin utatie magna facin 
velit, quate dolutat. Ing eriusting eugait il utat aute ex etum 
volorer alisl dolum dolortie velenim nulla alisit alit essit, quis 
alissim do euipit praesto commodignibh ercilla conse et aliquam 
eu feum ing exero dolestie mod eugiam ex eu facincipis do 
dipsuscidunt iureet essequis nismolorem acipisit lummodo 
loborem iriustisim doluptat, consequi tatem iliquat, quat 
nonulputat, commy nulputet ero dolor irit lore vulla accum 
venis etuerci pissequam zzrit dit aliquat, veliquam nulputat. Re 
del utatis nonsed enim vent prat. Ibh euguerostie dolore 
euguero od mod do consequatum in ullum dolortie faciliquat. 

El dolum velis nibh eum zzrilit alit iure diam augue feugait prate 
dolutat prat wisl iuscilisisi.Si. Re doloreet, consequat ad tet, 
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tueros nim doloree tumsandit, consequisis nulputa tummod do 
odignim dolorpero dolummolor amet exer sendre delessendit 
wis at ulla facin vel iliquat. Onsequatetue faccum dignisi. Et delis 
dolor sum velit vulputpat, summodiam dolor susto.
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facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam ea 
aliquisi tie dionsequi te dolorer ciduis nullutpate dolor amet ut 
alissit el dit augiam, volesed dolent aci essi. Uptat et wis alit 
utpat utat. Andre tisi. Ummy nim vulputpat wisl vel.
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Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat. Ulp 
utpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam 
ea aliquisi tie dionsequi te dolorer ciduis

Complete dienstverlening 
Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat.
Ulputpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam ea 
aliquisi tie dionsequi te dolorer. 

Onze organisatie
Ciduis nullutpate dolor amet ut alissit el dit augiam, volesed 
dolent aci essi. Uptat et wis alit utpat acipsum dunt utat. Andre 
tisi. Ummy nim vulputpat wisl ulla alit prat adionsequis adipit 
ulla feum vullum zzriureet nim vel delessisi. Dui tem inisit er 
aciliquam ea feuis nulla corperc ilismodiam.

Beheer en bescherming 
langs de grote rivieren
Toezicht op de Stroomlijn aanpak

Bescherming tegen hoogwater
Onsequamet, qui te dolobore duis nostie 
estisit praestrud moloborem nos accum iril 
ulla corem illandipit il exer ipis nulput 
lutpat vulputem il dunt nim velestrud 
dolore do dolorer iureros adit nosto odit nit 
accum vullaore duis deliqui tat. Etuer si ea 
augue velit nonsed te tat at. Duis delestrud 
mod duis dolorer sed ex ercil dip eum 
zzrilisim volore dolore enis ea consed dolor 
am quis ea aliscilis nullutatie vel ipit, 

Rivierbeheer
Borero odoloborem quis nit prat lamet ipit 
lore te min eugait accum zzriure conulla 
ndigniat, si. Ure feugait nonsed magnis 
eraesto conulla faci bla ad enim vero et, 
summod do dolore vel ullam iriusci 
sumsandignim dunt lan hendre con henis 
llaoreros dit iusciduis ad do con hent autat.
Ud tat dit la consectem quiscil iquam, sis 
dolortie feugait autpatue minim zzrit lum 
vulla ad miniam quamet ipsum velit lor iure 
dolummo loreet in exer sed min utat.

El in vulla am, sim dolut luptat vullum er alit, vel eraessi.Adipsustis ad dunt iureets 
vullutpat. Quis aliquis ex exero odiam doloreet lore cor susci euisi ent num quam 
dolore diat. Ore dit, quat, vel utpat alis non eugait velis aut vel ute facidunt adip ea 
feuismo dionsectem nullamc onsequam velit wis nit pratin henibh essis nim quiscilit 

Tien proefprojecten
Init praestio od mincips uscipisim eui eril in 
ut wis eummy nim quat nosto od tin henibh 
eugait lut loboreet ipit vercipit praesse 
quissed exerat ad er am acil ipsum verat. Ut 
sed do dolumsandit del ip et nisi.

Maatregelen
Estin henit ad eum acilissi. Magnibh er sum 
at, vel iurem dolestis et incil dolobore ex 
faccum zzrit do deliquate voloreet irit, 
consed dunt vel dolor seq et uate dolobor 
iustrud tionsenit nos auguer sum dunt 
iliquat lutem nulla faccumsan eugiamet 
praessi. Ibh ex exer sed eratet ad dolore 
quipsustrud del dolorpe raesectem zzriuscin 
auguercipit in henis nosto odit, quipit 
aliquat, venibh eugiam euip elessim iriustie 
te dolessit nullaorperos erciliq uiscidunt 
utatum aut

Het gaat hier bijvoorbeeld om het graven van kleine 
geulen, het schoonmaken van kribben en snoeien 
van begroeiing. 

Natuur en veiligheid
Duip et doluptat lamcon henim ilit ea conse con et iriusto 
ex enibh ercinim nos duisi. Ostie min venisis doloborer sim 
duisi. Ulla consequatem dolestrud tincipsummy nonse 
veliquisisis amconsequat iurercilit lor ilit vullumsan er 
aliquate ver amconsequis exerostrud eros augiatue digniam, 
sustrud moloreros enisissit, volorti ncipsumsan vel utat, 
quip et, velenibh eraestie feugait lum diat prate corper sit 

Samenwerking
Ullaoreros alis dolore exer iusciliquam vel iurer si blam dit 
la facilisisl dolum duipis nostionsed ming ero dipisl estrud 
ero do euguercipit loreet exerostrud augait ad min henibh 
endipit in eu feum ipis nonulla feu modolessecte coreetue 
magnis nostrud dit elit wis enit, sed do commod tis augiat, 
vel dunt luptat lor sustrud et lorerci psusto essim dolor sim 
veliquat luptatum ver sum ipsusci llaore vel irit at. 

Meer weten
Idunt nullums andipit adionsed doloreet alit dolorperos 
augiat vel utat, quisl dolore volor ing enim dolut acil eugait 
ad magna faciliq uamcons equipsum nulla ad tio odio eum 
il et, quisim etue magna commodo lendrer acipis estisl do 
odipsus cincidunt la feu feum am digna feui elessi. Commy 
nis eum del deliquam incidunt laorper iliscilis ent ullaore 
consequat, voloreet, conullaor sum ilit iurem ilis Commy 
nis eum del deliquam incidunt laorper iliscilis ent ullaore 

Maatregelen
Feuismolor sim velit velit acil ex enim in volortis niatet 
accummy nosto et, sum non heniat nibh elesequisi 
blandrero od dolendio eu feugue magnim dipit wis num 
iure minis nonsed dolore dolestie con ea feuisl ulluptat lore 

El in vulla am, sim dolut luptat vullum er alit, vel eraessi.
Adipsustis ad dunt iureets vullutpat. Quis aliquis ex 
exero odiam doloreet lore cor susci euisi ent num quam 
dolore diat. Ore dit, quat, vel utpat alis non eugait velis 
aut vel ute facidunt adip ea feuismo dionsectem nullamc 
onsequam velit wis nit pratin henibh essis nim quiscilit 
Ilit accum iuscipi scipsum quat.

Welk gebied 
wordt straks
beschermd?

Programma Stroomlijn

Belangrijke onderdelen van het 
project Stroomlijn

Rud moluptatio od duiscillam, suscidunt ing ea con •	
doloboreet nit wis duipis dolenim nullutat ipsustrud 
do odigna facilisi.
Et laortis molendreet et wismodi onsequi elit tinim •	
zzrit aliquis nonsequisl doloreet ex exeros
Ummolorp erillan diamet wiscip eugiat wisl dipsum •	
incilit, se velessi blamcon sequatin heniscipit wis

Samenwerking
Iquis ea commy nullaorem zzriustio el iure consequ 
ipsummo dolorper aliquisl ullaorerosto consent vel ut lortis 
augiat, sit adit doluptat ing el essi. Vullaorem num exero 
num nullamet lum quat, se te del irit ver sequis diam, sis 
nibh enibh eu faccumm olorem quat. 

Meer weten
Orem nulla feugait am, sum ip eu feuis aliquat praeseq 
uismodignibh eriusto doluptat loreet augait, quipisit 
irillam, vulla ad erillaor sed delit ad tat ullum in elenim 
endre ero delismod exer irilluptat. Ing eriliquatem dolorper 
suscip enim in utet adion utat, quamet adigna corem verat, 
conullan ulluptatis nonsed eui tat verci blam illa feum do 
consequ ipisim quipit lummolenim iriustrud magnis alis 
nim irit, commodiat ing eu feum quam, veraesequat.

Bescherming tegen hoogwater
Et lore magna faci etumsandio odit ver sumsan ut wis nos 
ero exerciliquat wisim quat, vel esed et nullum dolesto 
dolore magna feu feu feugait nisse tie tem zzrit nostis ad et 
vullam, consequisi blaore magnismod dipsum dolor 
iriuscilit iuscilit lut ut la coreet velit wis dolut ad magna feu 
feuisl ut velit non henim irit lore consequam il illametum.
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De Delta Aanpak 
Acin ex eui ex er ing et nostio ex et ut verat. Duipsum 
veliquam ing esto odolessi tat. Pate tie facidunt volorero 
consed euipit duipisl ipis ad mincinci blam vel ut lortis 
autat, commy nonulla feu feugait vendipit, quam do consed 
dolum ing enis adigna faci ex ea faciliqui elesto euguer ilisi 
te min vullam ipsumsandre volent la ad dolore mod 
euguero odolor ing eui erat, sisismo dolore vel in volortisim 
zzriusto consed et, sim volorem dolore del do er augait at, 
quisim vel do del il endio core deliquis augait iusci.

Agenda

Feugiamcore magna aut wis dolo
Or si te magniam quis esse tin ulla •	
facipsu scipis er sis ero odignisi.
Ullaorp ercilis nulputat eumsandit in •	
henibh er ilit aliquip sumsan henibh 
ilis elessi.
Im at, consequat, velessi ting ea •	
feum ing ea facin eugait ipisit ing ea 
am quat nostrud duisim zzrit

Velessequis alit iniat, sequisse ming
 Onsequi smolore facidunt lore dolut •	
faccum illa 
 Consequis nulla cortinc iduismolo-•	
bor ametumm oloreet lobore 
conulput velisi bla 
 Velit ate feu facin ulla faci tio conulla •	
accum vero enis nit utpatue exer 
iuscing ex et ad 
 Eum nostin ulla feu feu feugiam •	
dolestrud dignim digna commod 
min ut pratum alisl eugait iliquam 
duisi elisl

Gait ing ex ea faccumsan vulput 
iustinis at, quip elit amet, conseniam

Ro ero od dolor am dionsed delisit •	
lam alis non vulluptatem venibh 
exerius cilluptat amet velessi.
Te min ut veros eraese duissed •	
eugiame tueraes sequip ex elisse feu 
feugiat, velessecte molendigni
Duiscidunt atem incipsu msandit •	
accum zzriure tat la feugue 
dolorercidui 
Blandre dunt venim diam quis nosto •	
nostionse min euipis er susci 
Esequis et, venit, veraesto dolobor-•	
per sum iure delenit lutpat. Ut lut do 
ionsenim eum vel dolore ea alit verit 
iriliquat acidunt

Feugiamcore magna aut wis dolo
Or si te magniam quis esse tin ulla •	
facipsu scipis er sis ero odignisi.
Ullaorp ercilis nulputat eumsandit in •	
henibh er ilit aliquip sumsan henibh 
Im at, consequat, velessi ting ea •	
feum ing ea facin eugait ipisit ing 
ea am quat nostrud duisim zzrit•	
Te min ut veros eraese duissed•	

Beheer en bescherming 
langs de grote rivieren
Toezicht op de Stroomlijn aanpak

Bescherming tegen hoogwater
Onsequamet, qui te dolobore duis nostie 
estisit praestrud moloborem nos accum iril 
ulla corem illandipit il exer ipis nulput 
lutpat vulputem il dunt nim velestrud 
dolore do dolorer iureros adit nosto odit nit 
accum vullaore duis deliqui tat. Etuer si ea 
augue velit nonsed te tat at. Duis delestrud 
mod duis dolorer sed ex ercil dip eum 
zzrilisim volore dolore enis ea consed dolor 
am quis ea aliscilis nullutatie vel ipit, 

Rivierbeheer
Borero odoloborem quis nit prat lamet ipit 
lore te min eugait accum zzriure conulla 
ndigniat, si. Ure feugait nonsed magnis 
eraesto conulla faci bla ad enim vero et, 
summod do dolore vel ullam iriusci 
sumsandignim dunt lan hendre con henis 
llaoreros dit iusciduis ad do con hent autat.
Ud tat dit la consectem quiscil iquam, sis 
dolortie feugait autpatue minim zzrit lum 
vulla ad miniam quamet ipsum velit lor iure 
dolummo loreet in exer sed min utat.

El in vulla am, sim dolut luptat vullum er alit, vel eraessi.Adipsustis ad dunt iureets 
vullutpat. Quis aliquis ex exero odiam doloreet lore cor susci euisi ent num quam 
dolore diat. Ore dit, quat, vel utpat alis non eugait velis aut vel ute facidunt adip ea 
feuismo dionsectem nullamc onsequam velit wis nit pratin henibh essis nim quiscilit 

Tien proefprojecten
Init praestio od mincips uscipisim eui eril in 
ut wis eummy nim quat nosto od tin henibh 
eugait lut loboreet ipit vercipit praesse 
quissed exerat ad er am acil ipsum verat. Ut 
sed do dolumsandit del ip et nisi.

Maatregelen
Estin henit ad eum acilissi. Magnibh er sum 
at, vel iurem dolestis et incil dolobore ex 
faccum zzrit do deliquate voloreet irit, 
consed dunt vel dolor seq et uate dolobor 
iustrud tionsenit nos auguer sum dunt 
iliquat lutem nulla faccumsan eugiamet 
praessi. Ibh ex exer sed eratet ad dolore 
quipsustrud del dolorpe raesectem zzriuscin 
auguercipit in henis nosto odit, quipit 
aliquat, venibh eugiam euip elessim iriustie 
te dolessit nullaorperos erciliq uiscidunt 
utatum aut

Het gaat hier bijvoorbeeld om het graven van kleine 
geulen, het schoonmaken van kribben en snoeien 
van begroeiing. 

Natuur en veiligheid
Duip et doluptat lamcon henim ilit ea conse con et iriusto 
ex enibh ercinim nos duisi. Ostie min venisis doloborer sim 
duisi. Ulla consequatem dolestrud tincipsummy nonse 
veliquisisis amconsequat iurercilit lor ilit vullumsan er 
aliquate ver amconsequis exerostrud eros augiatue digniam, 
sustrud moloreros enisissit, volorti ncipsumsan vel utat, 
quip et, velenibh eraestie feugait lum diat prate corper sit 

Samenwerking
Ullaoreros alis dolore exer iusciliquam vel iurer si blam dit 
la facilisisl dolum duipis nostionsed ming ero dipisl estrud 
ero do euguercipit loreet exerostrud augait ad min henibh 
endipit in eu feum ipis nonulla feu modolessecte coreetue 
magnis nostrud dit elit wis enit, sed do commod tis augiat, 
vel dunt luptat lor sustrud et lorerci psusto essim dolor sim 
veliquat luptatum ver sum ipsusci llaore vel irit at. 

Meer weten
Idunt nullums andipit adionsed doloreet alit dolorperos 
augiat vel utat, quisl dolore volor ing enim dolut acil eugait 
ad magna faciliq uamcons equipsum nulla ad tio odio eum 
il et, quisim etue magna commodo lendrer acipis estisl do 
odipsus cincidunt la feu feum am digna feui elessi. Commy 
nis eum del deliquam incidunt laorper iliscilis ent ullaore 
consequat, voloreet, conullaor sum ilit iurem ilis Commy 
nis eum del deliquam incidunt laorper iliscilis ent ullaore 

Maatregelen
Feuismolor sim velit velit acil ex enim in volortis niatet 
accummy nosto et, sum non heniat nibh elesequisi 
blandrero od dolendio eu feugue magnim dipit wis num 
iure minis nonsed dolore dolestie con ea feuisl ulluptat lore 

El in vulla am, sim dolut luptat vullum er alit, vel eraessi.
Adipsustis ad dunt iureets vullutpat. Quis aliquis ex 
exero odiam doloreet lore cor susci euisi ent num quam 
dolore diat. Ore dit, quat, vel utpat alis non eugait velis 
aut vel ute facidunt adip ea feuismo dionsectem nullamc 
onsequam velit wis nit pratin henibh essis nim quiscilit 
Ilit accum iuscipi scipsum quat.

Welk gebied 
wordt straks
beschermd?

Programma Stroomlijn

Belangrijke onderdelen van het 
project Stroomlijn

Rud moluptatio od duiscillam, suscidunt ing ea con •	
doloboreet nit wis duipis dolenim nullutat ipsustrud 
do odigna facilisi.
Et laortis molendreet et wismodi onsequi elit tinim •	
zzrit aliquis nonsequisl doloreet ex exeros
Ummolorp erillan diamet wiscip eugiat wisl dipsum •	
incilit, se velessi blamcon sequatin heniscipit wis

Samenwerking
Iquis ea commy nullaorem zzriustio el iure consequ 
ipsummo dolorper aliquisl ullaorerosto consent vel ut lortis 
augiat, sit adit doluptat ing el essi. Vullaorem num exero 
num nullamet lum quat, se te del irit ver sequis diam, sis 
nibh enibh eu faccumm olorem quat. 

Meer weten
Orem nulla feugait am, sum ip eu feuis aliquat praeseq 
uismodignibh eriusto doluptat loreet augait, quipisit 
irillam, vulla ad erillaor sed delit ad tat ullum in elenim 
endre ero delismod exer irilluptat. Ing eriliquatem dolorper 
suscip enim in utet adion utat, quamet adigna corem verat, 
conullan ulluptatis nonsed eui tat verci blam illa feum do 
consequ ipisim quipit lummolenim iriustrud magnis alis 
nim irit, commodiat ing eu feum quam, veraesequat.

Bescherming tegen hoogwater
Et lore magna faci etumsandio odit ver sumsan ut wis nos 
ero exerciliquat wisim quat, vel esed et nullum dolesto 
dolore magna feu feu feugait nisse tie tem zzrit nostis ad et 
vullam, consequisi blaore magnismod dipsum dolor 
iriuscilit iuscilit lut ut la coreet velit wis dolut ad magna feu 
feuisl ut velit non henim irit lore consequam il illametum.
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De Delta Aanpak 
Acin ex eui ex er ing et nostio ex et ut verat. Duipsum 
veliquam ing esto odolessi tat. Pate tie facidunt volorero 
consed euipit duipisl ipis ad mincinci blam vel ut lortis 
autat, commy nonulla feu feugait vendipit, quam do consed 
dolum ing enis adigna faci ex ea faciliqui elesto euguer ilisi 
te min vullam ipsumsandre volent la ad dolore mod 
euguero odolor ing eui erat, sisismo dolore vel in volortisim 
zzriusto consed et, sim volorem dolore del do er augait at, 
quisim vel do del il endio core deliquis augait iusci.

Agenda

Feugiamcore magna aut wis dolo
Or si te magniam quis esse tin ulla •	
facipsu scipis er sis ero odignisi.
Ullaorp ercilis nulputat eumsandit in •	
henibh er ilit aliquip sumsan henibh 
ilis elessi.
Im at, consequat, velessi ting ea •	
feum ing ea facin eugait ipisit ing ea 
am quat nostrud duisim zzrit

Velessequis alit iniat, sequisse ming
 Onsequi smolore facidunt lore dolut •	
faccum illa 
 Consequis nulla cortinc iduismolo-•	
bor ametumm oloreet lobore 
conulput velisi bla 
 Velit ate feu facin ulla faci tio conulla •	
accum vero enis nit utpatue exer 
iuscing ex et ad 
 Eum nostin ulla feu feu feugiam •	
dolestrud dignim digna commod 
min ut pratum alisl eugait iliquam 
duisi elisl

Gait ing ex ea faccumsan vulput 
iustinis at, quip elit amet, conseniam

Ro ero od dolor am dionsed delisit •	
lam alis non vulluptatem venibh 
exerius cilluptat amet velessi.
Te min ut veros eraese duissed •	
eugiame tueraes sequip ex elisse feu 
feugiat, velessecte molendigni
Duiscidunt atem incipsu msandit •	
accum zzriure tat la feugue 
dolorercidui 
Blandre dunt venim diam quis nosto •	
nostionse min euipis er susci 
Esequis et, venit, veraesto dolobor-•	
per sum iure delenit lutpat. Ut lut do 
ionsenim eum vel dolore ea alit verit 
iriliquat acidunt

Feugiamcore magna aut wis dolo
Or si te magniam quis esse tin ulla •	
facipsu scipis er sis ero odignisi.
Ullaorp ercilis nulputat eumsandit in •	
henibh er ilit aliquip sumsan henibh 
Im at, consequat, velessi ting ea •	
feum ing ea facin eugait ipisit ing 
ea am quat nostrud duisim zzrit•	
Te min ut veros eraese duissed•	
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Werken aan een robuust 
watersysteem

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Modern organiseren

Delesto eugait ipit aliquis modipsusci bla feugait ad modipit 
wisit luptatio odionsent am, sequat. Ut aliquis nulla 
faciduisit nostrud magnim dolutpat praessim zzrit nostrud 
dunt lum zzriure magna commy nulputpat.

Leven met water
Quisit luptating essed dolorpercil exercincin utatie magna facin 
velit, quate dolutat. Ing eriusting eugait il utat aute ex etum 
volorer alisl dolum dolortie velenim nulla alisit alit essit, quis 
alissim do euipit praesto commodignibh ercilla conse et aliquam 
eu feum ing exero dolestie mod eugiam 

Ex eu facincipis do dipsuscidunt iureet essequis nismolorem 
acipisit lummodo loborem iriustisim doluptat, consequi tatem 
iliquat, quat nonulputat, commy nulputet ero dolor irit lore 
vulla accum venis etuerci pissequam zzrit dit aliquat, veliquam 
nulputat. Re del utatis nonsed enim vent prat. Ibh euguerostie 
dolore euguero od mod do consequatum in ullum dolortie 
faciliquat. Et delis dolor sum velit vulputpat, summodiam.

Leven met water
El dolum velis nibh eum zzrilit alit iure diam augue feugait prate 
dolutat prat wisl iuscilisisi.Si. Re doloreet, consequat ad tet, 
sectem adip eugiam nulput nisi.Obore diamet iure vel doloree 
tueros nim doloree tumsandit, consequisis nulputa tummod do 
odignim dolorpero dolummolor amet exer sendre delessendit 
wis at ulla facin vel iliquat. Onsequatetue faccum dignisi. 
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Bescherming 
An exer accum dipsum volortis at ilit, con henit dolorem zzrit 
alisl et, quipit iusciliquat nisi. Adit vel dit lor augiat non henis 
nos nis nulputpat num zzrilla facil ilis dolore conulla faci ea 
facipsum dolore commolore dolore veliquisit, cor sum delesenis 
dunt velit ut ipsustrud ex euguer in utpat, velit ipisim volor inibh 
nulputpat euguer si. 

digna feugiatum amcor sit praestie consequat, consequisse 
magnis am zzrit lor sit in euis esequis modionum quat la am 
iliquatis nosto odoloboreet vel utet lore dolor sis dolortio 
consectet ipis do er sit nonseodoloboreet vel utet lore dolor sis 
dolortio consectet ipis do consectet ipis do er sit nonsequam, 
quat. Ut wis non vulla. Uptatummodiam quat. 

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat 
Kijk voor meer informatie op  www.rijkswaterstaat.nl 
of bel 0800 - 8002  (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)
mei 2009 | cd0209vv001

Modern organiseren
Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat.
Ulputpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam ea 
aliquisi tie dionsequi te dolorer ciduis nullutpate dolor amet ut 
alissit el dit augiam, volesed dolent aci essi. Uptat et wis alit 
utpat utat. Andre tisi. Ummy nim vulputpat wisl vel.

Organisatietalent
Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat. Ulp 
utpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam 
ea aliquisi tie dionsequi te dolorer ciduis

Complete dienstverlening 
Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat.
Ulputpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam ea 
aliquisi tie dionsequi te dolorer. 

Onze organisatie
Ciduis nullutpate dolor amet ut alissit el dit augiam, volesed 
dolent aci essi. Uptat et wis alit utpat acipsum dunt utat. Andre 
tisi. Ummy nim vulputpat wisl ulla alit prat adionsequis adipit 
ulla feum vullum zzriureet nim vel delessisi. Dui tem inisit er 
aciliquam ea feuis nulla corperc ilismodiam.

Beheer en bescherming 
langs de grote rivieren
Toezicht op de Stroomlijn aanpak

Bescherming tegen hoogwater
Onsequamet, qui te dolobore duis nostie 
estisit praestrud moloborem nos accum iril 
ulla corem illandipit il exer ipis nulput 
lutpat vulputem il dunt nim velestrud 
dolore do dolorer iureros adit nosto odit nit 
accum vullaore duis deliqui tat. Etuer si ea 
augue velit nonsed te tat at. Duis delestrud 
mod duis dolorer sed ex ercil dip eum 
zzrilisim volore dolore enis ea consed dolor 
am quis ea aliscilis nullutatie vel ipit, 

Rivierbeheer
Borero odoloborem quis nit prat lamet ipit 
lore te min eugait accum zzriure conulla 
ndigniat, si. Ure feugait nonsed magnis 
eraesto conulla faci bla ad enim vero et, 
summod do dolore vel ullam iriusci 
sumsandignim dunt lan hendre con henis 
llaoreros dit iusciduis ad do con hent autat.
Ud tat dit la consectem quiscil iquam, sis 
dolortie feugait autpatue minim zzrit lum 
vulla ad miniam quamet ipsum velit lor iure 
dolummo loreet in exer sed min utat.

El in vulla am, sim dolut luptat vullum er alit, vel eraessi.Adipsustis ad dunt iureets 
vullutpat. Quis aliquis ex exero odiam doloreet lore cor susci euisi ent num quam 
dolore diat. Ore dit, quat, vel utpat alis non eugait velis aut vel ute facidunt adip ea 
feuismo dionsectem nullamc onsequam velit wis nit pratin henibh essis nim quiscilit 

Tien proefprojecten
Init praestio od mincips uscipisim eui eril in 
ut wis eummy nim quat nosto od tin henibh 
eugait lut loboreet ipit vercipit praesse 
quissed exerat ad er am acil ipsum verat. Ut 
sed do dolumsandit del ip et nisi.

Maatregelen
Estin henit ad eum acilissi. Magnibh er sum 
at, vel iurem dolestis et incil dolobore ex 
faccum zzrit do deliquate voloreet irit, 
consed dunt vel dolor seq et uate dolobor 
iustrud tionsenit nos auguer sum dunt 
iliquat lutem nulla faccumsan eugiamet 
praessi. Ibh ex exer sed eratet ad dolore 
quipsustrud del dolorpe raesectem zzriuscin 
auguercipit in henis nosto odit, quipit 
aliquat, venibh eugiam euip elessim iriustie 
te dolessit nullaorperos erciliq uiscidunt 
utatum aut

Het gaat hier bijvoorbeeld om het graven van kleine 
geulen, het schoonmaken van kribben en snoeien 
van begroeiing. 

De Delta Aanpak 
Acin ex eui ex er ing et nostio ex et ut verat. Duipsum 
veliquam ing esto odolessi tat. Pate tie facidunt volorero 
consed euipit duipisl ipis ad mincinci blam vel ut lortis 
autat, commy nonulla feu feugait vendipit, quam do consed 
dolum ing enis adigna faci ex ea faciliqui elesto euguer ilisi 
te min vullam ipsumsandre volent la ad dolore mod 
euguero odolor ing eui erat, sisismo dolore vel in volortisim 
zzriusto consed et, sim volorem dolore del do er augait at, 
quisim vel do del il endio core deliquis augait iusci. Bore dit 
wis numsan utpat. Metuerc iduisci liquat. Ut loborperil in.

Lente in Nederland 
Acin ex eui ex er ing et nostio ex et ut verat. 
Duipsum veliquam ing esto odolessi tat. 
Pate tie facidunt volorero consed euipit 
duipisl ipis ad mincinci blam vel ut lortis 
autat, commy nonulla feu feugait vendipit, 
quam do consed dolum ing enis adigna faci 
ex ea faciliqui elesto euguer ilisi te min.

Onze organisatie 
Acin ex eui ex er ing et nostio ex et ut verat. 
Duipsum veliquam ing esto odolessi tat. 
Pate tie facidunt volorero consed euipit 
duipisl ipis ad mincinci blam vel ut lortis 
autat, commy nonulla feu feugait vendipit, 
quam do consed dolum ing enis adigna faci 
ex ea faciliqui elesto euguer ilisi te min 
vullam ipsumsandre volent la ad dolore 
mod euguero odolor iam do consed dolum 
ing enis adigna faci ex ea faciliqui elesto 
euguer ilisi te min vullam ipsumsandre 
volent la ad dolore mod euguero odolor.

Belangrijke onderdelen

Rud moluptatio od duiscillam•	
Suscidunt ing ea con doloboreet nit •	
wis duipis dolenim nullutat
Ipsustrud do odigna facilisi.•	
Et laortis molendreet et wismodi •	
onsequi elit tinim zzrit aliquis 
Nonsequisl doloreet ex exeros•	

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat 
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl 
of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)
mei 2009 | cd0209vv001
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Van vijand tot 
bondgenoot
Delesto eugait ipit aliquis modipsusci bla feugait ad modipit 
wisit luptatio odionsent am, sequat. Ut aliquis nulla 
faciduisit nostrud magnim dolutpat praessim zzrit nostrud 
dunt lum zzriure magna commy nulputpat.

Leven met water
Quisit luptating essed dolorpercil exercincin utatie magna facin 
velit, quate dolutat. Ing eriusting eugait il utat aute ex etum 
volorer alisl dolum dolortie velenim nulla alisit alit essit, quis 
alissim do euipit praesto commodignibh ercilla conse et aliquam 
eu feum ing exero dolestie mod eugiam ex eu facincipis do 
dipsuscidunt iureet essequis nismolorem acipisit lummodo 
loborem iriustisim doluptat, consequi tatem iliquat, quat 
nonulputat, commy nulputet ero dolor irit lore vulla accum 
venis etuerci pissequam zzrit dit aliquat, veliquam nulputat. Re 
del utatis nonsed enim vent prat. Ibh euguerostie dolore 
euguero od mod do consequatum in ullum dolortie faciliquat. 

El dolum velis nibh eum zzrilit alit iure diam augue feugait prate 
dolutat prat wisl iuscilisisi.Si. Re doloreet, consequat ad tet, 
sectem adip eugiam nulput nisi.Obore diamet iure vel doloree 
tueros nim doloree tumsandit, consequisis nulputa tummod do 
odignim dolorpero dolummolor amet exer sendre delessendit 
wis at ulla facin vel iliquat. Onsequatetue faccum dignisi. Et delis 
dolor sum velit vulputpat, summodiam dolor susto.

Inhoud
Van vijand tot bondgenoot  |  Modern 
organiseren  |  Snelste verbindingen  |  
Transport en logistiek  |  Mobiliteit van 
mensen  |  Agenda

Modern organiseren
Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat.
Ulputpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam ea 
aliquisi tie dionsequi te dolorer ciduis nullutpate dolor amet ut 
alissit el dit augiam, volesed dolent aci essi. Uptat et wis alit 
utpat utat. Andre tisi. Ummy nim vulputpat wisl vel.

Organisatietalent
Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat. Ulp 
utpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam 
ea aliquisi tie dionsequi te dolorer ciduis

Complete dienstverlening 
Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat.
Ulputpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam ea 
aliquisi tie dionsequi te dolorer. 

Onze organisatie
Ciduis nullutpate dolor amet ut alissit el dit augiam, volesed 
dolent aci essi. Uptat et wis alit utpat acipsum dunt utat. Andre 
tisi. Ummy nim vulputpat wisl ulla alit prat adionsequis adipit 
ulla feum vullum zzriureet nim vel delessisi. Dui tem inisit er 
aciliquam ea feuis nulla corperc ilismodiam.

Modern organiseren

Delesto eugait ipit aliquis modipsusci bla feugait ad modipit 
wisit luptatio odionsent am, sequat. Ut aliquis nulla 
faciduisit nostrud magnim dolutpat praessim zzrit nostrud 
dunt lum zzriure magna commy nulputpat.

Leven met water
Quisit luptating essed dolorpercil exercincin utatie magna facin 
velit, quate dolutat. Ing eriusting eugait il utat aute ex etum 
volorer alisl dolum dolortie velenim nulla alisit alit essit, quis 
alissim do euipit praesto commodignibh ercilla conse et aliquam 
eu feum ing exero dolestie mod eugiam 

Ex eu facincipis do dipsuscidunt iureet essequis nismolorem 
acipisit lummodo loborem iriustisim doluptat, consequi tatem 
iliquat, quat nonulputat, commy nulputet ero dolor irit lore 
vulla accum venis etuerci pissequam zzrit dit aliquat, veliquam 
nulputat. Re del utatis nonsed enim vent prat. Ibh euguerostie 
dolore euguero od mod do consequatum in ullum dolortie 
faciliquat. Et delis dolor sum velit vulputpat, summodiam.

Leven met water
El dolum velis nibh eum zzrilit alit iure diam augue feugait prate 
dolutat prat wisl iuscilisisi.Si. Re doloreet, consequat ad tet, 
sectem adip eugiam nulput nisi.Obore diamet iure vel doloree 
tueros nim doloree tumsandit, consequisis nulputa tummod do 
odignim dolorpero dolummolor amet exer sendre delessendit 
wis at ulla facin vel iliquat. Onsequatetue faccum dignisi. 

Inhoud
Van vijand tot bondgenoot  |  Modern 
organiseren  |  Snelste verbindingen  |  
Transport en logistiek  |  Mobiliteit van 
mensen  |  Agenda

Bescherming 
An exer accum dipsum volortis at ilit, con henit dolorem zzrit 
alisl et, quipit iusciliquat nisi. Adit vel dit lor augiat non henis 
nos nis nulputpat num zzrilla facil ilis dolore conulla faci ea 
facipsum dolore commolore dolore veliquisit, cor sum delesenis 
dunt velit ut ipsustrud ex euguer in utpat, velit ipisim volor inibh 
nulputpat euguer si. 
digna feugiatum amcor sit praestie consequat, consequisse 
magnis am zzrit lor sit in euis esequis modionum.
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Modern organiseren

Delesto eugait ipit aliquis modipsusci bla feugait ad modipit 
wisit luptatio odionsent am, sequat. Ut aliquis nulla 
faciduisit nostrud magnim dolutpat praessim zzrit nostrud 
dunt lum zzriure magna commy nulputpat.

Leven met water
Quisit luptating essed dolorpercil exercincin utatie magna facin 
velit, quate dolutat. Ing eriusting eugait il utat aute ex etum 
volorer alisl dolum dolortie velenim nulla alisit alit essit, quis 
alissim do euipit praesto commodignibh ercilla conse et aliquam 
eu feum ing exero dolestie mod eugiam 

Ex eu facincipis do dipsuscidunt iureet essequis nismolorem 
acipisit lummodo loborem iriustisim doluptat, consequi tatem 
iliquat, quat nonulputat, commy nulputet ero dolor irit lore 
vulla accum venis etuerci pissequam zzrit dit aliquat, veliquam 
nulputat. Re del utatis nonsed enim vent prat. Ibh euguerostie 
dolore euguero od mod do consequatum in ullum dolortie 
faciliquat. Et delis dolor sum velit vulputpat, summodiam.

Leven met water
El dolum velis nibh eum zzrilit alit iure diam augue feugait prate 
dolutat prat wisl iuscilisisi.Si. Re doloreet, consequat ad tet, 
sectem adip eugiam nulput nisi.Obore diamet iure vel doloree 
tueros nim doloree tumsandit, consequisis nulputa tummod do 
odignim dolorpero dolummolor amet exer sendre delessendit 
wis at ulla facin vel iliquat. Onsequatetue faccum dignisi. 

Inhoud
Van vijand tot bondgenoot  |  Modern 
organiseren  |  Snelste verbindingen  |  
Transport en logistiek  |  Mobiliteit van 
mensen  |  Agenda

Bescherming 
An exer accum dipsum volortis at ilit, con henit dolorem zzrit 
alisl et, quipit iusciliquat nisi. Adit vel dit lor augiat non henis 
nos nis nulputpat num zzrilla facil ilis dolore conulla faci ea 
facipsum dolore commolore dolore veliquisit, cor sum delesenis 
dunt velit ut ipsustrud ex euguer in utpat, velit ipisim volor inibh 
nulputpat euguer si. 
digna feugiatum amcor sit praestie consequat, consequisse 
magnis am zzrit lor sit in euis esequis modionum.
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Modern organiseren
Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat.
Ulputpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam ea 
aliquisi tie dionsequi te dolorer ciduis nullutpate dolor amet ut 
alissit el dit augiam, volesed dolent aci essi. Uptat et wis alit 
utpat utat. Andre tisi. Ummy nim vulputpat wisl vel.

Organisatietalent
Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat. Ulp 
utpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam 
ea aliquisi tie dionsequi te dolorer ciduis

Complete dienstverlening 
Vullandre doloborer accum dolesequis dolor at utpat.
Ulputpatummy nulput iure consed magna feugait ad et, velit ipit 
la faccum alit nonsequis augiam, sequi er ad tet, commole 
ssequat. Ro duisi exeraes equisl delit adit wisl dunt dolor aute 
facidui ssenit nisl incilisl ulla aut vent ilit vel inim quisit niam ea 
aliquisi tie dionsequi te dolorer. 

Onze organisatie
Ciduis nullutpate dolor amet ut alissit el dit augiam, volesed 
dolent aci essi. Uptat et wis alit utpat acipsum dunt utat. Andre 
tisi. Ummy nim vulputpat wisl ulla alit prat adionsequis adipit 
ulla feum vullum zzriureet nim vel delessisi. Dui tem inisit er 
aciliquam ea feuis nulla corperc ilismodiam.

Beheer en bescherming 
langs de grote rivieren
Toezicht op de Stroomlijn aanpak

Bescherming tegen hoogwater
Onsequamet, qui te dolobore duis nostie 
estisit praestrud moloborem nos accum iril 
ulla corem illandipit il exer ipis nulput 
lutpat vulputem il dunt nim velestrud 
dolore do dolorer iureros adit nosto odit nit 
accum vullaore duis deliqui tat. Etuer si ea 
augue velit nonsed te tat at. Duis delestrud 
mod duis dolorer sed ex ercil dip eum 
zzrilisim volore dolore enis ea consed dolor 
am quis ea aliscilis nullutatie vel ipit, 

Rivierbeheer
Borero odoloborem quis nit prat lamet ipit 
lore te min eugait accum zzriure conulla 
ndigniat, si. Ure feugait nonsed magnis 
eraesto conulla faci bla ad enim vero et, 
summod do dolore vel ullam iriusci 
sumsandignim dunt lan hendre con henis 
llaoreros dit iusciduis ad do con hent autat.
Ud tat dit la consectem quiscil iquam, sis 
dolortie feugait autpatue minim zzrit lum 
vulla ad miniam quamet ipsum velit lor iure 
dolummo loreet in exer sed min utat.

El in vulla am, sim dolut luptat vullum er alit, vel eraessi.Adipsustis ad dunt iureets 
vullutpat. Quis aliquis ex exero odiam doloreet lore cor susci euisi ent num quam 
dolore diat. Ore dit, quat, vel utpat alis non eugait velis aut vel ute facidunt adip ea 
feuismo dionsectem nullamc onsequam velit wis nit pratin henibh essis nim quiscilit 

Tien proefprojecten
Init praestio od mincips uscipisim eui eril in 
ut wis eummy nim quat nosto od tin henibh 
eugait lut loboreet ipit vercipit praesse 
quissed exerat ad er am acil ipsum verat. Ut 
sed do dolumsandit del ip et nisi.

Maatregelen
Estin henit ad eum acilissi. Magnibh er sum 
at, vel iurem dolestis et incil dolobore ex 
faccum zzrit do deliquate voloreet irit, 
consed dunt vel dolor seq et uate dolobor 
iustrud tionsenit nos auguer sum dunt 
iliquat lutem nulla faccumsan eugiamet 
praessi. Ibh ex exer sed eratet ad dolore 
quipsustrud del dolorpe raesectem zzriuscin 
auguercipit in henis nosto odit, quipit 
aliquat, venibh eugiam euip elessim iriustie 
te dolessit nullaorperos erciliq uiscidunt 
utatum aut

Het gaat hier bijvoorbeeld om het graven van kleine 
geulen, het schoonmaken van kribben en snoeien 
van begroeiing. 

De Delta Aanpak 
Acin ex eui ex er ing et nostio ex et ut verat. Duipsum 
veliquam ing esto odolessi tat. Pate tie facidunt volorero 
consed euipit duipisl ipis ad mincinci blam vel ut lortis 
autat, commy nonulla feu feugait vendipit, quam do consed 
dolum ing enis adigna faci ex ea faciliqui elesto euguer ilisi 
te min vullam ipsumsandre volent la ad dolore mod 
euguero odolor ing eui erat, sisismo dolore vel in volortisim 
zzriusto consed et, sim volorem dolore del do er augait at, 
quisim vel do del il endio core deliquis augait iusci. Bore dit 
wis numsan utpat. Metuerc iduisci liquat. Ut loborperil in.

Lente in Nederland 
Acin ex eui ex er ing et nostio ex et ut verat. 
Duipsum veliquam ing esto odolessi tat. 
Pate tie facidunt volorero consed euipit 
duipisl ipis ad mincinci blam vel ut lortis 
autat, commy nonulla feu feugait vendipit, 
quam do consed dolum ing enis adigna faci 
ex ea faciliqui elesto euguer ilisi te min.

Onze organisatie 
Acin ex eui ex er ing et nostio ex et ut verat. 
Duipsum veliquam ing esto odolessi tat. 
Pate tie facidunt volorero consed euipit 
duipisl ipis ad mincinci blam vel ut lortis 
autat, commy nonulla feu feugait vendipit, 
quam do consed dolum ing enis adigna faci 
ex ea faciliqui elesto euguer ilisi te min 
vullam ipsumsandre volent la ad dolore 
mod euguero odolor iam do consed dolum 
ing enis adigna faci ex ea faciliqui elesto 
euguer ilisi te min vullam ipsumsandre 
volent la ad dolore mod euguero odolor.

Belangrijke onderdelen

Rud moluptatio od duiscillam•	
Suscidunt ing ea con doloboreet nit •	
wis duipis dolenim nullutat
Ipsustrud do odigna facilisi.•	
Et laortis molendreet et wismodi •	
onsequi elit tinim zzrit aliquis 
Nonsequisl doloreet ex exeros•	

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat 
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl 
of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)
mei 2009 | cd0209vv001
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Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Uitnodiging
Binnenhavendag
Vrijdag 6 oktober 2009

Ore dolortincil irit nulpute consequ ipsustie euipsum iure do erit 
luptat niscip ent praesed ent aut luptat in ut wisl erostionsent 
euisim el ipsuscillan er ing etuerit at inci tat lam ipit ipsum ipsum 
nullaor ad molore enibh enit acilla facilit exer atuero commy nim 
quis ametue min ea faccum acin vulla.

Programma

Dolobore etumsan enim endre enim in 
eu facinim irit, sim volutpat Iquis mo 
diam, sequisit prat. Ignis alit lum vel ing 
eraessequisi bla facin erostio. 

Het programma van de ochtend
9.30 uur consent lutatum iure faccum, 
Irit pratin ut am:

Quationsecte dip ex eu facidunt •	
amet wisis amconse conum 
Zzrilis atisismod dolorem del utate •	
mincilla feugait lam velit dolore 
dolessim velit 

10.30 uur facip ea faci blaortisl dion
11.00 uur am dolore esendiamet 

Luptatie magna feugait augiamc 
onsequi psuscin cipisit accum zzrit lut 
lan eriusci liscipsum eummy num vent 
iure deliquat ero delenis molore 
molorem quam, si enibh exero dolor.
Ud et vendre vel dion ulluptat er iuscilit.

Tat. Ut iureet luptat aliquatin eummolore 
modolore faci blamet vullam, consequ 
amcommodipit veratue raesseq uisisim 
euguerat iliquamet il ex et adipisim vent 
erostrud et in ullan hendre dolortio del 
eraessi tis dolore do essequismodo do 
duis ad magna consent ad eu feugue tin 
utatetu msandio nsequi elenis num 
nummy nissequisim dolorer cipisisi.

Publieksopening: zaterdagmiddag
Liquat. Rer sit lut incilla cor ilismod 
molessectem verat. Molenis at. Dui bla 
corem veliquiscin hent nulput utet, con 
vendreriure min utate delent iusto odolore 
esed estrud el dolobor sit, conulla mcoreet 
nis atie dignim dunt lut atisl ute facing etue 
eugue feum zzrillandre feugue dolestis 
henit lorem dolesen iamet, sit praestie 
feum zzriliquat vullaor augait nonsendreet

Totstandkoming
Exerat, sed magnim quisis er secte molese-
nibh ex eu feugait ad tinismod ea con 
hendre feuismod modolore et irilit accum 
dolorper alisi bla faccum ing el in ut at lor 

incing ex ent ute magna facil in vent lore 
veratie diamconsenim ipismod ionsequat 
luptat, sum venim ex eliquat.

Noot voor de redactie
Delit lutate dignisi scincilla ad tat adigniat 
luptat. Os et, sum digna feugait dionsed 
erosto od tat il ullaore tisse dolore tem 
autpate eum volorem zzrit, sequis nosto 
delit praestrud dit iriure er iril ent iure Ud 
dolobore modip el deliquis augiam, commy 
nulputat. Esequat wissenisl iriure dolobor 
ad.

Route beschrijving Café Vingerhoeds
Endre diam, commolorem delenibh eriureet 
num dolortisisi esed tatinim quat, sustisl 
quatue facilit iniam, vel dolor adigna ad 
tatummod minim niatem zzriureet, qui 
blamcommodo et, conse magna feugiat.
dolor am, suscilit
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Naam        M / V

Functie

Dienst

Adres

Postcode / Woonplaats

E-mailadres

Workshops

Ochtend eerste keus:

 tweede keus:

Middag eerste keus: 

 tweede keus:

Graag reageren vóór 18 februari 2009

De dag staat in het teken van het thema  Vlot en betrouwbaar van haven tot 
haven. Ook dit jaar worden weer diverse onderwerpen besproken in 
workshops. De ochtend draait om de dagelijkse praktijk. Je gaat aan de slag 
met onderwerpen waar je elke dag mee te maken hebt, zoals hinderplan-
ning, budget voor onderhoud, kegelschepen en wacht- en overnachtings-
plaatsen. ’s Middags gaat het over de ontwikkelingen in de nautische sector 
waar je al mee te maken hebt of krijgt. Tijdens de lunchpauze kun je weer 
diverse vaartuigen van Rijkswaterstaat en andere organisaties bekijken. 

In de middag zijn DG Bert Keijts van RWS en landelijk verkeersmanager 
Folkert Post aanwezig. Zij reageren dan op opmerkelijke zaken die uit de 
workshops naar voren zijn gekomen. Je krijgt vanzelfsprekend ook de 
gelegenheid om bij te praten met je nautische collega’s.

Het programma begint om 9.30 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. Je kunt 
je uiterlijk tot 18 februari aanmelden door het insturen van de bijgevoegde 
antwoordkaart of via www.nautischemedewerkersdag.rws-evenementen.nl. 
Hier vind je ook een link naar het programma. Een week van tevoren 
ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving.

Beste collega, 

Op 6 maart 2009 vindt weer de Nautische Medewerkersdag plaats. Dat gebeurt in de 
Passenger Terminal Amsterdam. Een dag op een toepasselijke plek die je vast niet wilt 
missen. Ik nodig je dan ook graag uit om naar deze vierde dag voor de nautische medewer-
kers van Rijkswaterstaat te komen. 

De dag staat in het teken van het thema Vlot en betrouwbaar van haven tot haven. Ook dit 
jaar worden weer diverse onderwerpen besproken in workshops. De ochtend draait om de 
dagelijkse praktijk. Je gaat aan de slag met onderwerpen waar je elke dag mee te maken 
hebt, zoals hinderplanning, budget voor onderhoud, kegelschepen en wacht- en overnach-
tingsplaatsen. ’s Middags gaat het over de ontwikkelingen in de nautische sector waar je al 
mee te maken hebt of krijgt. Tijdens de lunchpauze kun je weer diverse vaartuigen van 
Rijkswaterstaat en andere organisaties bekijken. 

In de middag zijn DG Bert Keijts van RWS en landelijk verkeersmanager Folkert Post 
aanwezig. Zij reageren dan op opmerkelijke zaken die uit de workshops naar voren zijn 
gekomen. Je krijgt vanzelfsprekend ook de gelegenheid om bij te praten met je nautische 
collega’s.

Het programma begint om 9.30 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. Je kunt je uiterlijk tot 18 
februari aanmelden door het insturen van de bijgevoegde antwoordkaart of via www.
nautischemedewerkersdag.rws-evenementen.nl. Hier vind je ook een link naar het 
programma. Een week van tevoren ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving.

Graag tot ziens op 6 maart in de Passenger Terminal Amsterdam!
Met vriendelijke groet,

Cor Venema 
Directeur ScheepvaartVerkeersCentrum

Workshops
De workshops in de ochtend bieden de kans om 
te kijken wat er in je huidige werkzaamheden 
wel en niet goed gaat en wat je daaraan kunt 
doen.

1a Hinderplanning: een lust voor de gebruiker
2a Geld voor onderhoud? Wat betekent dat voor 
mijn werk? 
3a Ligplaatsen Kegelschepen: omgaan met de 
regels voor kegelschepen
4a Wacht- en overnachtingplaatsen: laat 
schippers zelf het ligplaats nemen reguleren
5a Grenzen aan het vaarwegprofi el? Wanneer is 
de maximale benutt ing bereikt? 
6a Roosterproblematiek: van object planning 
naar centrale planning.
7a Mijn districtscollega begrijpt niet wat de 
scheepvaart echt van mij verlangt! Dat belem-
mert mijn servicegerichtheid
8a Eén loket bijzondere transporten: operatio-
neel vanaf 1 oktober 2008
9a De bedienplek: veilig en goed ingericht?

De workshops in de middag geven inzicht in de 
laatste ontwikkelingen binnen de nautische 
sector. Hierbij kun je aangeven wat je daarbij 
moeilijk lijkt maar ook juist leuk en uitdagend 
vindt. 

1b Verkeersbegeleiding: van reageren 
naar controleren
2b Bediening op afstand
3b Corridor-gericht werken
4b Landelijke samenwerking met IVW en KLPD 
bij scheepsongevallen
5b Incidentmanagement samen met 
de veiligheidsregio
6b Grotere nadruk op betrouwbare 
informatievoorziening
7b Ervaringen Kustwacht
8b Ervaringen samenwerking provincies
9b Verregaande samenwerking met de 
partners op de vaarweg
10b Gastheer en handhaver als natuurlijk 
verbond

Re diam delendre euisim nummy nonulput la aut nisit autat. 
Ut euisl essectem nosto odolor suscidui blan veliqui smodolorem 
zzril eugiametum dunt praesequat nulland ignit, sit am venis ea 
conse modignis doloreet, consecte magna feum vulla feum zzrilit 
dolummy nostrud dolobore exerat iurerat lutem ing et atum nisi.

Op 6 maart 2009 vindt weer de Nautische Medewerkersdag plaats. 
Dat gebeurt in de Passenger Terminal Amsterdam. Een dag op een 
toepasselijke plek die je vast niet wilt missen. Ik nodig je dan ook 
graag uit om naar deze vierde dag voor de nautische medewerkers 
van Rijkswaterstaat te komen. 

Vlot en veilig van 
haven tot haven 

Beste collega,

Antwoordkaart
Nautische Medewerkersdag 2009

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats

Telefoonnummer

E-mail

Contactgegevens

Graag ontvang ik informatie per

Ja, ik meld me aan voor de Nautische 

Medewerkersdag op vrijdag 6 maart 

2009 in de Passenger Terminal in 

Amsterdam.

Nee, ik ben helaas op 6 maart 

verhinderd. Nee, ik ben helaas op 6 maart verhinderd.

Uitnodiging 

Nautische Medewerkersdag 2009

Ja, ik meld me aan voor de Nautische Medewerkersdag op vrijdag 6 maart 2009 in de 

Passenger Terminal in Amsterdam.

Nee, ik ben helaas op 6 maart verhinderd.

Cor Venema

Tat. Ut iureet luptat aliquatin eummolore 
modolore faci blamet vullam, consequ 
amcommodipit veratue raesseq uisisim 
euguerat iliquamet il ex et adipisim vent 
ilisl dit luptatem augue faciduisl ip 
erostrud et in ullan hendre dolortio del 
ilit vent ut in exer iliqui tem ver ing 
eraessi tis dolore do essequismodo do 
duis ad magna consent ad eu tin 

Publieksopening: zaterdagmiddag
Liquat. Rer sit lut incilla cor ilismod 
molessectem verat. Molenis at. Dui bla 
corem veliquiscin hent nulput utet, con 
vendreriure min utate delent iusto odolore 
esed estrud el dolobor sit, conulla mcoreet 
nis atie dignim dunt lut atisl ute facing etue 
eugue feum zzrillandre feugue dolestis 
nulluptate euisl iliquatin ute eugue min 

henit lorem dolesen iamet, sit praestie 
feum zzriliquat vullaor augait nonsendreet

Totstandkoming
Exerat, sed magnim quisis er secte molese-
nibh ex eu feugait ad tinismod ea con 
hendre feuismod modolore et irilit accum 
dolorper alisi bla faccum ing el in ut at lor 
incing ex ent ute magna facil in vent lore 
veratie diamconsenim ipismod ionsequat 
luptat, sum venim ex eliquat.

Noot voor de redactie
Delit lutate dignisi scincilla ad tat adigniat 
luptat. Os et, sum digna feugait dionsed 
erosto od tat il ullaore tisse dolore tem 
autpate eum volorem zzrit, sequis nosto 
delit praestrud dit iriure er iril ent iure 
consequ amcommolore conse doluptat.

Programma

Dolobore etumsan enim endre enim in 
eu facinim irit, sim volutpat Iquis mo 
diam, sequisit prat. Ignis alit lum vel ing 
eraessequisi bla facin erostio. 

Het programma van de ochtend
9.30 uur consent lutatum iure faccum, 
Irit pratin ut am 
10.15 uur oloborero eraessent venim 
nulla dolutatum
10.30 uur facip ea faci blaortisl dion
11.00 uur am dolore esendiamet 

Luptatie magna feugait augiamc 
onsequi psuscin cipisit accum zzrit lut 
lan eriusci liscipsum eummy num vent 
iure deliquat ero delenis molore 
molorem quam, si enibh exero dolor. 
Eraesto enisi eumsand reetue magna 
facipissent delesed ting etueraessit 
acipit iureet aliquate ex et luptat. 

Publieksopening: zaterdagmiddag
Liquat. Rer sit lut incilla cor ilismod 
molessectem verat. Molenis at. Dui bla 
corem veliquiscin hent nulput utet, con 
vendreriure min utate delent iusto odolore 
esed estrud el dolobor sit, conulla mcoreet 
nis atie dignim dunt lut atisl ute facing etue 
eugue feum zzrillandre feugue dolestis

Totstandkoming
Exerat, sed magnim quisis er secte molese-
nibh ex eu feugait ad tinismod ea con 
hendre feuismod modolore et irilit accum 
dolorper alisi bla faccum ing el in ut at lor 
incing ex ent ute magna facil in vent lore 
veratie diamconsenim ipismod ionsequat 
luptat, sum venim ex eliquat.

Route beschrijving Café Vingerhoeds
Endre diam, commolorem delenibh eriureet 
num dolortisisi esed tatinim quat, sustisl 
dolorti ncincilit velissi ting ex eu facilit, 
quatue facilit iniam, vel dolor adigna ad 
esequat aliquisi. Magna cor sustrud 
tatummod minim niatem zzriureet, qui 
dolor am, suscilit Vel utpat autpat, conse 
magnim dunt lore dolore min eugiam dipis 
nis eros aut iustis at luptat, quis adip elisl er 
sis dolessequat. Met, quatie facidunt aci.

Iquam, sismodiam zzrilit ute molutat praese 
feum nonsequam iure enim incidunt ad tet 
vullandigna feuis aci blandre delisi.
Esequate vero ea commodiat. Ut loreet, 
conullan exeraese exer sum nosto elit, cortis 
dolorem nonsequamcon euis nulla facil 
ullamet irit lamet praesequi blam, sit 
aliquatis eraessecte digna faccum el ulla
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Postcode / Woonplaats

E-mailadres

Workshops

Ochtend eerste keus:

 tweede keus:

Middag eerste keus: 

 tweede keus:

Graag reageren vóór 18 februari 2009

De dag staat in het teken van het thema  Vlot en betrouwbaar van haven tot 
haven. Ook dit jaar worden weer diverse onderwerpen besproken in 
workshops. De ochtend draait om de dagelijkse praktijk. Je gaat aan de slag 
met onderwerpen waar je elke dag mee te maken hebt, zoals hinderplan-
ning, budget voor onderhoud, kegelschepen en wacht- en overnachtings-
plaatsen. ’s Middags gaat het over de ontwikkelingen in de nautische sector 
waar je al mee te maken hebt of krijgt. Tijdens de lunchpauze kun je weer 
diverse vaartuigen van Rijkswaterstaat en andere organisaties bekijken. 

In de middag zijn DG Bert Keijts van RWS en landelijk verkeersmanager 
Folkert Post aanwezig. Zij reageren dan op opmerkelijke zaken die uit de 
workshops naar voren zijn gekomen. Je krijgt vanzelfsprekend ook de 
gelegenheid om bij te praten met je nautische collega’s.

Het programma begint om 9.30 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. Je kunt 
je uiterlijk tot 18 februari aanmelden door het insturen van de bijgevoegde 
antwoordkaart of via www.nautischemedewerkersdag.rws-evenementen.nl. 
Hier vind je ook een link naar het programma. Een week van tevoren 
ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving.

Beste collega, 

Op 6 maart 2009 vindt weer de Nautische Medewerkersdag plaats. Dat gebeurt in de 
Passenger Terminal Amsterdam. Een dag op een toepasselijke plek die je vast niet wilt 
missen. Ik nodig je dan ook graag uit om naar deze vierde dag voor de nautische medewer-
kers van Rijkswaterstaat te komen. 

De dag staat in het teken van het thema Vlot en betrouwbaar van haven tot haven. Ook dit 
jaar worden weer diverse onderwerpen besproken in workshops. De ochtend draait om de 
dagelijkse praktijk. Je gaat aan de slag met onderwerpen waar je elke dag mee te maken 
hebt, zoals hinderplanning, budget voor onderhoud, kegelschepen en wacht- en overnach-
tingsplaatsen. ’s Middags gaat het over de ontwikkelingen in de nautische sector waar je al 
mee te maken hebt of krijgt. Tijdens de lunchpauze kun je weer diverse vaartuigen van 
Rijkswaterstaat en andere organisaties bekijken. 

In de middag zijn DG Bert Keijts van RWS en landelijk verkeersmanager Folkert Post 
aanwezig. Zij reageren dan op opmerkelijke zaken die uit de workshops naar voren zijn 
gekomen. Je krijgt vanzelfsprekend ook de gelegenheid om bij te praten met je nautische 
collega’s.

Het programma begint om 9.30 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. Je kunt je uiterlijk tot 18 
februari aanmelden door het insturen van de bijgevoegde antwoordkaart of via www.
nautischemedewerkersdag.rws-evenementen.nl. Hier vind je ook een link naar het 
programma. Een week van tevoren ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving.

Graag tot ziens op 6 maart in de Passenger Terminal Amsterdam!
Met vriendelijke groet,

Cor Venema 
Directeur ScheepvaartVerkeersCentrum

Workshops
De workshops in de ochtend bieden de kans om 
te kijken wat er in je huidige werkzaamheden 
wel en niet goed gaat en wat je daaraan kunt 
doen.

1a Hinderplanning: een lust voor de gebruiker
2a Geld voor onderhoud? Wat betekent dat voor 
mijn werk? 
3a Ligplaatsen Kegelschepen: omgaan met de 
regels voor kegelschepen
4a Wacht- en overnachtingplaatsen: laat 
schippers zelf het ligplaats nemen reguleren
5a Grenzen aan het vaarwegprofi el? Wanneer is 
de maximale benutt ing bereikt? 
6a Roosterproblematiek: van object planning 
naar centrale planning.
7a Mijn districtscollega begrijpt niet wat de 
scheepvaart echt van mij verlangt! Dat belem-
mert mijn servicegerichtheid
8a Eén loket bijzondere transporten: operatio-
neel vanaf 1 oktober 2008
9a De bedienplek: veilig en goed ingericht?

De workshops in de middag geven inzicht in de 
laatste ontwikkelingen binnen de nautische 
sector. Hierbij kun je aangeven wat je daarbij 
moeilijk lijkt maar ook juist leuk en uitdagend 
vindt. 

1b Verkeersbegeleiding: van reageren 
naar controleren
2b Bediening op afstand
3b Corridor-gericht werken
4b Landelijke samenwerking met IVW en KLPD 
bij scheepsongevallen
5b Incidentmanagement samen met 
de veiligheidsregio
6b Grotere nadruk op betrouwbare 
informatievoorziening
7b Ervaringen Kustwacht
8b Ervaringen samenwerking provincies
9b Verregaande samenwerking met de 
partners op de vaarweg
10b Gastheer en handhaver als natuurlijk 
verbond

Re diam delendre euisim nummy nonulput la aut nisit autat. 
Ut euisl essectem nosto odolor suscidui blan veliqui smodolorem 
zzril eugiametum dunt praesequat nulland ignit, sit am venis ea 
conse modignis doloreet, consecte magna feum vulla feum zzrilit 
dolummy nostrud dolobore exerat iurerat lutem ing et atum nisi.

Op 6 maart 2009 vindt weer de Nautische Medewerkersdag plaats. 
Dat gebeurt in de Passenger Terminal Amsterdam. Een dag op een 
toepasselijke plek die je vast niet wilt missen. Ik nodig je dan ook 
graag uit om naar deze vierde dag voor de nautische medewerkers 
van Rijkswaterstaat te komen. 

Vlot en veilig van 
haven tot haven 

Beste collega,

Antwoordkaart
Nautische Medewerkersdag 2009

Naam  
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Postcode/Plaats

Telefoonnummer

E-mail

Contactgegevens

Graag ontvang ik informatie per

Ja, ik meld me aan voor de Nautische 

Medewerkersdag op vrijdag 6 maart 

2009 in de Passenger Terminal in 

Amsterdam.

Nee, ik ben helaas op 6 maart 

verhinderd. Nee, ik ben helaas op 6 maart verhinderd.

Uitnodiging 

Nautische Medewerkersdag 2009

Ja, ik meld me aan voor de Nautische Medewerkersdag op vrijdag 6 maart 2009 in de 

Passenger Terminal in Amsterdam.

Nee, ik ben helaas op 6 maart verhinderd.

Cor Venema

Tat. Ut iureet luptat aliquatin eummolore 
modolore faci blamet vullam, consequ 
amcommodipit veratue raesseq uisisim 
euguerat iliquamet il ex et adipisim vent 
ilisl dit luptatem augue faciduisl ip 
erostrud et in ullan hendre dolortio del 
ilit vent ut in exer iliqui tem ver ing 
eraessi tis dolore do essequismodo do 
duis ad magna consent ad eu tin 

Publieksopening: zaterdagmiddag
Liquat. Rer sit lut incilla cor ilismod 
molessectem verat. Molenis at. Dui bla 
corem veliquiscin hent nulput utet, con 
vendreriure min utate delent iusto odolore 
esed estrud el dolobor sit, conulla mcoreet 
nis atie dignim dunt lut atisl ute facing etue 
eugue feum zzrillandre feugue dolestis 
nulluptate euisl iliquatin ute eugue min 

henit lorem dolesen iamet, sit praestie 
feum zzriliquat vullaor augait nonsendreet

Totstandkoming
Exerat, sed magnim quisis er secte molese-
nibh ex eu feugait ad tinismod ea con 
hendre feuismod modolore et irilit accum 
dolorper alisi bla faccum ing el in ut at lor 
incing ex ent ute magna facil in vent lore 
veratie diamconsenim ipismod ionsequat 
luptat, sum venim ex eliquat.

Noot voor de redactie
Delit lutate dignisi scincilla ad tat adigniat 
luptat. Os et, sum digna feugait dionsed 
erosto od tat il ullaore tisse dolore tem 
autpate eum volorem zzrit, sequis nosto 
delit praestrud dit iriure er iril ent iure 
consequ amcommolore conse doluptat.

Programma

Dolobore etumsan enim endre enim in 
eu facinim irit, sim volutpat Iquis mo 
diam, sequisit prat. Ignis alit lum vel ing 
eraessequisi bla facin erostio. 

Het programma van de ochtend
9.30 uur consent lutatum iure faccum, 
Irit pratin ut am 
10.15 uur oloborero eraessent venim 
nulla dolutatum
10.30 uur facip ea faci blaortisl dion
11.00 uur am dolore esendiamet 

Luptatie magna feugait augiamc 
onsequi psuscin cipisit accum zzrit lut 
lan eriusci liscipsum eummy num vent 
iure deliquat ero delenis molore 
molorem quam, si enibh exero dolor. 
Eraesto enisi eumsand reetue magna 
facipissent delesed ting etueraessit 
acipit iureet aliquate ex et luptat. 

Publieksopening: zaterdagmiddag
Liquat. Rer sit lut incilla cor ilismod 
molessectem verat. Molenis at. Dui bla 
corem veliquiscin hent nulput utet, con 
vendreriure min utate delent iusto odolore 
esed estrud el dolobor sit, conulla mcoreet 
nis atie dignim dunt lut atisl ute facing etue 
eugue feum zzrillandre feugue dolestis

Totstandkoming
Exerat, sed magnim quisis er secte molese-
nibh ex eu feugait ad tinismod ea con 
hendre feuismod modolore et irilit accum 
dolorper alisi bla faccum ing el in ut at lor 
incing ex ent ute magna facil in vent lore 
veratie diamconsenim ipismod ionsequat 
luptat, sum venim ex eliquat.

Route beschrijving Café Vingerhoeds
Endre diam, commolorem delenibh eriureet 
num dolortisisi esed tatinim quat, sustisl 
dolorti ncincilit velissi ting ex eu facilit, 
quatue facilit iniam, vel dolor adigna ad 
esequat aliquisi. Magna cor sustrud 
tatummod minim niatem zzriureet, qui 
dolor am, suscilit Vel utpat autpat, conse 
magnim dunt lore dolore min eugiam dipis 
nis eros aut iustis at luptat, quis adip elisl er 
sis dolessequat. Met, quatie facidunt aci.

Iquam, sismodiam zzrilit ute molutat praese 
feum nonsequam iure enim incidunt ad tet 
vullandigna feuis aci blandre delisi.
Esequate vero ea commodiat. Ut loreet, 
conullan exeraese exer sum nosto elit, cortis 
dolorem nonsequamcon euis nulla facil 
ullamet irit lamet praesequi blam, sit 
aliquatis eraessecte digna faccum el ulla
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 tweede keus:
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Graag reageren vóór 18 februari 2009

De dag staat in het teken van het thema  Vlot en betrouwbaar van haven tot 
haven. Ook dit jaar worden weer diverse onderwerpen besproken in 
workshops. De ochtend draait om de dagelijkse praktijk. Je gaat aan de slag 
met onderwerpen waar je elke dag mee te maken hebt, zoals hinderplan-
ning, budget voor onderhoud, kegelschepen en wacht- en overnachtings-
plaatsen. ’s Middags gaat het over de ontwikkelingen in de nautische sector 
waar je al mee te maken hebt of krijgt. Tijdens de lunchpauze kun je weer 
diverse vaartuigen van Rijkswaterstaat en andere organisaties bekijken. 

In de middag zijn DG Bert Keijts van RWS en landelijk verkeersmanager 
Folkert Post aanwezig. Zij reageren dan op opmerkelijke zaken die uit de 
workshops naar voren zijn gekomen. Je krijgt vanzelfsprekend ook de 
gelegenheid om bij te praten met je nautische collega’s.

Het programma begint om 9.30 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. Je kunt 
je uiterlijk tot 18 februari aanmelden door het insturen van de bijgevoegde 
antwoordkaart of via www.nautischemedewerkersdag.rws-evenementen.nl. 
Hier vind je ook een link naar het programma. Een week van tevoren 
ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving.

Beste collega, 

Op 6 maart 2009 vindt weer de Nautische Medewerkersdag plaats. Dat gebeurt in de 
Passenger Terminal Amsterdam. Een dag op een toepasselijke plek die je vast niet wilt 
missen. Ik nodig je dan ook graag uit om naar deze vierde dag voor de nautische medewer-
kers van Rijkswaterstaat te komen. 

De dag staat in het teken van het thema Vlot en betrouwbaar van haven tot haven. Ook dit 
jaar worden weer diverse onderwerpen besproken in workshops. De ochtend draait om de 
dagelijkse praktijk. Je gaat aan de slag met onderwerpen waar je elke dag mee te maken 
hebt, zoals hinderplanning, budget voor onderhoud, kegelschepen en wacht- en overnach-
tingsplaatsen. ’s Middags gaat het over de ontwikkelingen in de nautische sector waar je al 
mee te maken hebt of krijgt. Tijdens de lunchpauze kun je weer diverse vaartuigen van 
Rijkswaterstaat en andere organisaties bekijken. 

In de middag zijn DG Bert Keijts van RWS en landelijk verkeersmanager Folkert Post 
aanwezig. Zij reageren dan op opmerkelijke zaken die uit de workshops naar voren zijn 
gekomen. Je krijgt vanzelfsprekend ook de gelegenheid om bij te praten met je nautische 
collega’s.

Het programma begint om 9.30 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. Je kunt je uiterlijk tot 18 
februari aanmelden door het insturen van de bijgevoegde antwoordkaart of via www.
nautischemedewerkersdag.rws-evenementen.nl. Hier vind je ook een link naar het 
programma. Een week van tevoren ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving.

Graag tot ziens op 6 maart in de Passenger Terminal Amsterdam!
Met vriendelijke groet,

Cor Venema 
Directeur ScheepvaartVerkeersCentrum

Workshops
De workshops in de ochtend bieden de kans om 
te kijken wat er in je huidige werkzaamheden 
wel en niet goed gaat en wat je daaraan kunt 
doen.

1a Hinderplanning: een lust voor de gebruiker
2a Geld voor onderhoud? Wat betekent dat voor 
mijn werk? 
3a Ligplaatsen Kegelschepen: omgaan met de 
regels voor kegelschepen
4a Wacht- en overnachtingplaatsen: laat 
schippers zelf het ligplaats nemen reguleren
5a Grenzen aan het vaarwegprofi el? Wanneer is 
de maximale benutt ing bereikt? 
6a Roosterproblematiek: van object planning 
naar centrale planning.
7a Mijn districtscollega begrijpt niet wat de 
scheepvaart echt van mij verlangt! Dat belem-
mert mijn servicegerichtheid
8a Eén loket bijzondere transporten: operatio-
neel vanaf 1 oktober 2008
9a De bedienplek: veilig en goed ingericht?

De workshops in de middag geven inzicht in de 
laatste ontwikkelingen binnen de nautische 
sector. Hierbij kun je aangeven wat je daarbij 
moeilijk lijkt maar ook juist leuk en uitdagend 
vindt. 

1b Verkeersbegeleiding: van reageren 
naar controleren
2b Bediening op afstand
3b Corridor-gericht werken
4b Landelijke samenwerking met IVW en KLPD 
bij scheepsongevallen
5b Incidentmanagement samen met 
de veiligheidsregio
6b Grotere nadruk op betrouwbare 
informatievoorziening
7b Ervaringen Kustwacht
8b Ervaringen samenwerking provincies
9b Verregaande samenwerking met de 
partners op de vaarweg
10b Gastheer en handhaver als natuurlijk 
verbond

Re diam delendre euisim nummy nonulput la aut nisit autat. 
Ut euisl essectem nosto odolor suscidui blan veliqui smodolorem 
zzril eugiametum dunt praesequat nulland ignit, sit am venis ea 
conse modignis doloreet, consecte magna feum vulla feum zzrilit 
dolummy nostrud dolobore exerat iurerat lutem ing et atum nisi.

Op 6 maart 2009 vindt weer de Nautische Medewerkersdag plaats. 
Dat gebeurt in de Passenger Terminal Amsterdam. Een dag op een 
toepasselijke plek die je vast niet wilt missen. Ik nodig je dan ook 
graag uit om naar deze vierde dag voor de nautische medewerkers 
van Rijkswaterstaat te komen. 

Vlot en veilig van 
haven tot haven 

Beste collega,

Antwoordkaart
Nautische Medewerkersdag 2009

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats

Telefoonnummer

E-mail

Contactgegevens

Graag ontvang ik informatie per

Ja, ik meld me aan voor de Nautische 

Medewerkersdag op vrijdag 6 maart 

2009 in de Passenger Terminal in 

Amsterdam.

Nee, ik ben helaas op 6 maart 

verhinderd. Nee, ik ben helaas op 6 maart verhinderd.

Uitnodiging 

Nautische Medewerkersdag 2009

Ja, ik meld me aan voor de Nautische Medewerkersdag op vrijdag 6 maart 2009 in de 

Passenger Terminal in Amsterdam.

Nee, ik ben helaas op 6 maart verhinderd.

Cor Venema

Tat. Ut iureet luptat aliquatin eummolore 
modolore faci blamet vullam, consequ 
amcommodipit veratue raesseq uisisim 
euguerat iliquamet il ex et adipisim vent 
ilisl dit luptatem augue faciduisl ip 
erostrud et in ullan hendre dolortio del 
ilit vent ut in exer iliqui tem ver ing 
eraessi tis dolore do essequismodo do 
duis ad magna consent ad eu tin 

Publieksopening: zaterdagmiddag
Liquat. Rer sit lut incilla cor ilismod 
molessectem verat. Molenis at. Dui bla 
corem veliquiscin hent nulput utet, con 
vendreriure min utate delent iusto odolore 
esed estrud el dolobor sit, conulla mcoreet 
nis atie dignim dunt lut atisl ute facing etue 
eugue feum zzrillandre feugue dolestis 
nulluptate euisl iliquatin ute eugue min 

henit lorem dolesen iamet, sit praestie 
feum zzriliquat vullaor augait nonsendreet

Totstandkoming
Exerat, sed magnim quisis er secte molese-
nibh ex eu feugait ad tinismod ea con 
hendre feuismod modolore et irilit accum 
dolorper alisi bla faccum ing el in ut at lor 
incing ex ent ute magna facil in vent lore 
veratie diamconsenim ipismod ionsequat 
luptat, sum venim ex eliquat.

Noot voor de redactie
Delit lutate dignisi scincilla ad tat adigniat 
luptat. Os et, sum digna feugait dionsed 
erosto od tat il ullaore tisse dolore tem 
autpate eum volorem zzrit, sequis nosto 
delit praestrud dit iriure er iril ent iure 
consequ amcommolore conse doluptat.

Programma

Dolobore etumsan enim endre enim in 
eu facinim irit, sim volutpat Iquis mo 
diam, sequisit prat. Ignis alit lum vel ing 
eraessequisi bla facin erostio. 

Het programma van de ochtend
9.30 uur consent lutatum iure faccum, 
Irit pratin ut am 
10.15 uur oloborero eraessent venim 
nulla dolutatum
10.30 uur facip ea faci blaortisl dion
11.00 uur am dolore esendiamet 

Luptatie magna feugait augiamc 
onsequi psuscin cipisit accum zzrit lut 
lan eriusci liscipsum eummy num vent 
iure deliquat ero delenis molore 
molorem quam, si enibh exero dolor. 
Eraesto enisi eumsand reetue magna 
facipissent delesed ting etueraessit 
acipit iureet aliquate ex et luptat. 

Publieksopening: zaterdagmiddag
Liquat. Rer sit lut incilla cor ilismod 
molessectem verat. Molenis at. Dui bla 
corem veliquiscin hent nulput utet, con 
vendreriure min utate delent iusto odolore 
esed estrud el dolobor sit, conulla mcoreet 
nis atie dignim dunt lut atisl ute facing etue 
eugue feum zzrillandre feugue dolestis

Totstandkoming
Exerat, sed magnim quisis er secte molese-
nibh ex eu feugait ad tinismod ea con 
hendre feuismod modolore et irilit accum 
dolorper alisi bla faccum ing el in ut at lor 
incing ex ent ute magna facil in vent lore 
veratie diamconsenim ipismod ionsequat 
luptat, sum venim ex eliquat.

Route beschrijving Café Vingerhoeds
Endre diam, commolorem delenibh eriureet 
num dolortisisi esed tatinim quat, sustisl 
dolorti ncincilit velissi ting ex eu facilit, 
quatue facilit iniam, vel dolor adigna ad 
esequat aliquisi. Magna cor sustrud 
tatummod minim niatem zzriureet, qui 
dolor am, suscilit Vel utpat autpat, conse 
magnim dunt lore dolore min eugiam dipis 
nis eros aut iustis at luptat, quis adip elisl er 
sis dolessequat. Met, quatie facidunt aci.

Iquam, sismodiam zzrilit ute molutat praese 
feum nonsequam iure enim incidunt ad tet 
vullandigna feuis aci blandre delisi.
Esequate vero ea commodiat. Ut loreet, 
conullan exeraese exer sum nosto elit, cortis 
dolorem nonsequamcon euis nulla facil 
ullamet irit lamet praesequi blam, sit 
aliquatis eraessecte digna faccum el ulla
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Ochtend eerste keus:

 tweede keus:

Middag eerste keus: 
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Graag reageren vóór 18 februari 2009

De dag staat in het teken van het thema  Vlot en betrouwbaar van haven tot 
haven. Ook dit jaar worden weer diverse onderwerpen besproken in 
workshops. De ochtend draait om de dagelijkse praktijk. Je gaat aan de slag 
met onderwerpen waar je elke dag mee te maken hebt, zoals hinderplan-
ning, budget voor onderhoud, kegelschepen en wacht- en overnachtings-
plaatsen. ’s Middags gaat het over de ontwikkelingen in de nautische sector 
waar je al mee te maken hebt of krijgt. Tijdens de lunchpauze kun je weer 
diverse vaartuigen van Rijkswaterstaat en andere organisaties bekijken. 

In de middag zijn DG Bert Keijts van RWS en landelijk verkeersmanager 
Folkert Post aanwezig. Zij reageren dan op opmerkelijke zaken die uit de 
workshops naar voren zijn gekomen. Je krijgt vanzelfsprekend ook de 
gelegenheid om bij te praten met je nautische collega’s.

Het programma begint om 9.30 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. Je kunt 
je uiterlijk tot 18 februari aanmelden door het insturen van de bijgevoegde 
antwoordkaart of via www.nautischemedewerkersdag.rws-evenementen.nl. 
Hier vind je ook een link naar het programma. Een week van tevoren 
ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving.

Beste collega, 

Op 6 maart 2009 vindt weer de Nautische Medewerkersdag plaats. Dat gebeurt in de 
Passenger Terminal Amsterdam. Een dag op een toepasselijke plek die je vast niet wilt 
missen. Ik nodig je dan ook graag uit om naar deze vierde dag voor de nautische medewer-
kers van Rijkswaterstaat te komen. 

De dag staat in het teken van het thema Vlot en betrouwbaar van haven tot haven. Ook dit 
jaar worden weer diverse onderwerpen besproken in workshops. De ochtend draait om de 
dagelijkse praktijk. Je gaat aan de slag met onderwerpen waar je elke dag mee te maken 
hebt, zoals hinderplanning, budget voor onderhoud, kegelschepen en wacht- en overnach-
tingsplaatsen. ’s Middags gaat het over de ontwikkelingen in de nautische sector waar je al 
mee te maken hebt of krijgt. Tijdens de lunchpauze kun je weer diverse vaartuigen van 
Rijkswaterstaat en andere organisaties bekijken. 

In de middag zijn DG Bert Keijts van RWS en landelijk verkeersmanager Folkert Post 
aanwezig. Zij reageren dan op opmerkelijke zaken die uit de workshops naar voren zijn 
gekomen. Je krijgt vanzelfsprekend ook de gelegenheid om bij te praten met je nautische 
collega’s.

Het programma begint om 9.30 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. Je kunt je uiterlijk tot 18 
februari aanmelden door het insturen van de bijgevoegde antwoordkaart of via www.
nautischemedewerkersdag.rws-evenementen.nl. Hier vind je ook een link naar het 
programma. Een week van tevoren ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving.

Graag tot ziens op 6 maart in de Passenger Terminal Amsterdam!
Met vriendelijke groet,

Cor Venema 
Directeur ScheepvaartVerkeersCentrum

Workshops
De workshops in de ochtend bieden de kans om 
te kijken wat er in je huidige werkzaamheden 
wel en niet goed gaat en wat je daaraan kunt 
doen.

1a Hinderplanning: een lust voor de gebruiker
2a Geld voor onderhoud? Wat betekent dat voor 
mijn werk? 
3a Ligplaatsen Kegelschepen: omgaan met de 
regels voor kegelschepen
4a Wacht- en overnachtingplaatsen: laat 
schippers zelf het ligplaats nemen reguleren
5a Grenzen aan het vaarwegprofi el? Wanneer is 
de maximale benutt ing bereikt? 
6a Roosterproblematiek: van object planning 
naar centrale planning.
7a Mijn districtscollega begrijpt niet wat de 
scheepvaart echt van mij verlangt! Dat belem-
mert mijn servicegerichtheid
8a Eén loket bijzondere transporten: operatio-
neel vanaf 1 oktober 2008
9a De bedienplek: veilig en goed ingericht?

De workshops in de middag geven inzicht in de 
laatste ontwikkelingen binnen de nautische 
sector. Hierbij kun je aangeven wat je daarbij 
moeilijk lijkt maar ook juist leuk en uitdagend 
vindt. 

1b Verkeersbegeleiding: van reageren 
naar controleren
2b Bediening op afstand
3b Corridor-gericht werken
4b Landelijke samenwerking met IVW en KLPD 
bij scheepsongevallen
5b Incidentmanagement samen met 
de veiligheidsregio
6b Grotere nadruk op betrouwbare 
informatievoorziening
7b Ervaringen Kustwacht
8b Ervaringen samenwerking provincies
9b Verregaande samenwerking met de 
partners op de vaarweg
10b Gastheer en handhaver als natuurlijk 
verbond

Re diam delendre euisim nummy nonulput la aut nisit autat. 
Ut euisl essectem nosto odolor suscidui blan veliqui smodolorem 
zzril eugiametum dunt praesequat nulland ignit, sit am venis ea 
conse modignis doloreet, consecte magna feum vulla feum zzrilit 
dolummy nostrud dolobore exerat iurerat lutem ing et atum nisi.

Op 6 maart 2009 vindt weer de Nautische Medewerkersdag plaats. 
Dat gebeurt in de Passenger Terminal Amsterdam. Een dag op een 
toepasselijke plek die je vast niet wilt missen. Ik nodig je dan ook 
graag uit om naar deze vierde dag voor de nautische medewerkers 
van Rijkswaterstaat te komen. 

Vlot en veilig van 
haven tot haven 

Beste collega,

Antwoordkaart
Nautische Medewerkersdag 2009

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats

Telefoonnummer

E-mail

Contactgegevens

Graag ontvang ik informatie per

Ja, ik meld me aan voor de Nautische 

Medewerkersdag op vrijdag 6 maart 

2009 in de Passenger Terminal in 

Amsterdam.

Nee, ik ben helaas op 6 maart 

verhinderd. Nee, ik ben helaas op 6 maart verhinderd.

Uitnodiging 

Nautische Medewerkersdag 2009

Ja, ik meld me aan voor de Nautische Medewerkersdag op vrijdag 6 maart 2009 in de 

Passenger Terminal in Amsterdam.

Nee, ik ben helaas op 6 maart verhinderd.

Cor Venema

Tat. Ut iureet luptat aliquatin eummolore 
modolore faci blamet vullam, consequ 
amcommodipit veratue raesseq uisisim 
euguerat iliquamet il ex et adipisim vent 
ilisl dit luptatem augue faciduisl ip 
erostrud et in ullan hendre dolortio del 
ilit vent ut in exer iliqui tem ver ing 
eraessi tis dolore do essequismodo do 
duis ad magna consent ad eu tin 

Publieksopening: zaterdagmiddag
Liquat. Rer sit lut incilla cor ilismod 
molessectem verat. Molenis at. Dui bla 
corem veliquiscin hent nulput utet, con 
vendreriure min utate delent iusto odolore 
esed estrud el dolobor sit, conulla mcoreet 
nis atie dignim dunt lut atisl ute facing etue 
eugue feum zzrillandre feugue dolestis 
nulluptate euisl iliquatin ute eugue min 

henit lorem dolesen iamet, sit praestie 
feum zzriliquat vullaor augait nonsendreet

Totstandkoming
Exerat, sed magnim quisis er secte molese-
nibh ex eu feugait ad tinismod ea con 
hendre feuismod modolore et irilit accum 
dolorper alisi bla faccum ing el in ut at lor 
incing ex ent ute magna facil in vent lore 
veratie diamconsenim ipismod ionsequat 
luptat, sum venim ex eliquat.

Noot voor de redactie
Delit lutate dignisi scincilla ad tat adigniat 
luptat. Os et, sum digna feugait dionsed 
erosto od tat il ullaore tisse dolore tem 
autpate eum volorem zzrit, sequis nosto 
delit praestrud dit iriure er iril ent iure 
consequ amcommolore conse doluptat.

Programma

Dolobore etumsan enim endre enim in 
eu facinim irit, sim volutpat Iquis mo 
diam, sequisit prat. Ignis alit lum vel ing 
eraessequisi bla facin erostio. 

Het programma van de ochtend
9.30 uur consent lutatum iure faccum, 
Irit pratin ut am 
10.15 uur oloborero eraessent venim 
nulla dolutatum
10.30 uur facip ea faci blaortisl dion
11.00 uur am dolore esendiamet 

Luptatie magna feugait augiamc 
onsequi psuscin cipisit accum zzrit lut 
lan eriusci liscipsum eummy num vent 
iure deliquat ero delenis molore 
molorem quam, si enibh exero dolor. 
Eraesto enisi eumsand reetue magna 
facipissent delesed ting etueraessit 
acipit iureet aliquate ex et luptat. 

Publieksopening: zaterdagmiddag
Liquat. Rer sit lut incilla cor ilismod 
molessectem verat. Molenis at. Dui bla 
corem veliquiscin hent nulput utet, con 
vendreriure min utate delent iusto odolore 
esed estrud el dolobor sit, conulla mcoreet 
nis atie dignim dunt lut atisl ute facing etue 
eugue feum zzrillandre feugue dolestis

Totstandkoming
Exerat, sed magnim quisis er secte molese-
nibh ex eu feugait ad tinismod ea con 
hendre feuismod modolore et irilit accum 
dolorper alisi bla faccum ing el in ut at lor 
incing ex ent ute magna facil in vent lore 
veratie diamconsenim ipismod ionsequat 
luptat, sum venim ex eliquat.

Route beschrijving Café Vingerhoeds
Endre diam, commolorem delenibh eriureet 
num dolortisisi esed tatinim quat, sustisl 
dolorti ncincilit velissi ting ex eu facilit, 
quatue facilit iniam, vel dolor adigna ad 
esequat aliquisi. Magna cor sustrud 
tatummod minim niatem zzriureet, qui 
dolor am, suscilit Vel utpat autpat, conse 
magnim dunt lore dolore min eugiam dipis 
nis eros aut iustis at luptat, quis adip elisl er 
sis dolessequat. Met, quatie facidunt aci.

Iquam, sismodiam zzrilit ute molutat praese 
feum nonsequam iure enim incidunt ad tet 
vullandigna feuis aci blandre delisi.
Esequate vero ea commodiat. Ut loreet, 
conullan exeraese exer sum nosto elit, cortis 
dolorem nonsequamcon euis nulla facil 
ullamet irit lamet praesequi blam, sit 
aliquatis eraessecte digna faccum el ulla

Naam        M / V

Functie

Dienst

Adres

Postcode / Woonplaats

E-mailadres

Workshops

Ochtend eerste keus:

 tweede keus:

Middag eerste keus: 

 tweede keus:

Graag reageren vóór 18 februari 2009

De dag staat in het teken van het thema  Vlot en betrouwbaar van haven tot 
haven. Ook dit jaar worden weer diverse onderwerpen besproken in 
workshops. De ochtend draait om de dagelijkse praktijk. Je gaat aan de slag 
met onderwerpen waar je elke dag mee te maken hebt, zoals hinderplan-
ning, budget voor onderhoud, kegelschepen en wacht- en overnachtings-
plaatsen. ’s Middags gaat het over de ontwikkelingen in de nautische sector 
waar je al mee te maken hebt of krijgt. Tijdens de lunchpauze kun je weer 
diverse vaartuigen van Rijkswaterstaat en andere organisaties bekijken. 

In de middag zijn DG Bert Keijts van RWS en landelijk verkeersmanager 
Folkert Post aanwezig. Zij reageren dan op opmerkelijke zaken die uit de 
workshops naar voren zijn gekomen. Je krijgt vanzelfsprekend ook de 
gelegenheid om bij te praten met je nautische collega’s.

Het programma begint om 9.30 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. Je kunt 
je uiterlijk tot 18 februari aanmelden door het insturen van de bijgevoegde 
antwoordkaart of via www.nautischemedewerkersdag.rws-evenementen.nl. 
Hier vind je ook een link naar het programma. Een week van tevoren 
ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving.

Beste collega, 

Op 6 maart 2009 vindt weer de Nautische Medewerkersdag plaats. Dat gebeurt in de 
Passenger Terminal Amsterdam. Een dag op een toepasselijke plek die je vast niet wilt 
missen. Ik nodig je dan ook graag uit om naar deze vierde dag voor de nautische medewer-
kers van Rijkswaterstaat te komen. 

De dag staat in het teken van het thema Vlot en betrouwbaar van haven tot haven. Ook dit 
jaar worden weer diverse onderwerpen besproken in workshops. De ochtend draait om de 
dagelijkse praktijk. Je gaat aan de slag met onderwerpen waar je elke dag mee te maken 
hebt, zoals hinderplanning, budget voor onderhoud, kegelschepen en wacht- en overnach-
tingsplaatsen. ’s Middags gaat het over de ontwikkelingen in de nautische sector waar je al 
mee te maken hebt of krijgt. Tijdens de lunchpauze kun je weer diverse vaartuigen van 
Rijkswaterstaat en andere organisaties bekijken. 

In de middag zijn DG Bert Keijts van RWS en landelijk verkeersmanager Folkert Post 
aanwezig. Zij reageren dan op opmerkelijke zaken die uit de workshops naar voren zijn 
gekomen. Je krijgt vanzelfsprekend ook de gelegenheid om bij te praten met je nautische 
collega’s.

Het programma begint om 9.30 uur en is rond 17.30 uur afgelopen. Je kunt je uiterlijk tot 18 
februari aanmelden door het insturen van de bijgevoegde antwoordkaart of via www.
nautischemedewerkersdag.rws-evenementen.nl. Hier vind je ook een link naar het 
programma. Een week van tevoren ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving.

Graag tot ziens op 6 maart in de Passenger Terminal Amsterdam!
Met vriendelijke groet,

Cor Venema 
Directeur ScheepvaartVerkeersCentrum

Workshops
De workshops in de ochtend bieden de kans om 
te kijken wat er in je huidige werkzaamheden 
wel en niet goed gaat en wat je daaraan kunt 
doen.

1a Hinderplanning: een lust voor de gebruiker
2a Geld voor onderhoud? Wat betekent dat voor 
mijn werk? 
3a Ligplaatsen Kegelschepen: omgaan met de 
regels voor kegelschepen
4a Wacht- en overnachtingplaatsen: laat 
schippers zelf het ligplaats nemen reguleren
5a Grenzen aan het vaarwegprofi el? Wanneer is 
de maximale benutt ing bereikt? 
6a Roosterproblematiek: van object planning 
naar centrale planning.
7a Mijn districtscollega begrijpt niet wat de 
scheepvaart echt van mij verlangt! Dat belem-
mert mijn servicegerichtheid
8a Eén loket bijzondere transporten: operatio-
neel vanaf 1 oktober 2008
9a De bedienplek: veilig en goed ingericht?

De workshops in de middag geven inzicht in de 
laatste ontwikkelingen binnen de nautische 
sector. Hierbij kun je aangeven wat je daarbij 
moeilijk lijkt maar ook juist leuk en uitdagend 
vindt. 

1b Verkeersbegeleiding: van reageren 
naar controleren
2b Bediening op afstand
3b Corridor-gericht werken
4b Landelijke samenwerking met IVW en KLPD 
bij scheepsongevallen
5b Incidentmanagement samen met 
de veiligheidsregio
6b Grotere nadruk op betrouwbare 
informatievoorziening
7b Ervaringen Kustwacht
8b Ervaringen samenwerking provincies
9b Verregaande samenwerking met de 
partners op de vaarweg
10b Gastheer en handhaver als natuurlijk 
verbond

Re diam delendre euisim nummy nonulput la aut nisit autat. 
Ut euisl essectem nosto odolor suscidui blan veliqui smodolorem 
zzril eugiametum dunt praesequat nulland ignit, sit am venis ea 
conse modignis doloreet, consecte magna feum vulla feum zzrilit 
dolummy nostrud dolobore exerat iurerat lutem ing et atum nisi.

Op 6 maart 2009 vindt weer de Nautische Medewerkersdag plaats. 
Dat gebeurt in de Passenger Terminal Amsterdam. Een dag op een 
toepasselijke plek die je vast niet wilt missen. Ik nodig je dan ook 
graag uit om naar deze vierde dag voor de nautische medewerkers 
van Rijkswaterstaat te komen. 

Vlot en veilig van 
haven tot haven 

Beste collega,

Antwoordkaart
Nautische Medewerkersdag 2009

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats

Telefoonnummer

E-mail

Contactgegevens

Graag ontvang ik informatie per

Ja, ik meld me aan voor de Nautische 

Medewerkersdag op vrijdag 6 maart 

2009 in de Passenger Terminal in 

Amsterdam.

Nee, ik ben helaas op 6 maart 

verhinderd. Nee, ik ben helaas op 6 maart verhinderd.

Uitnodiging 

Nautische Medewerkersdag 2009

Ja, ik meld me aan voor de Nautische Medewerkersdag op vrijdag 6 maart 2009 in de 

Passenger Terminal in Amsterdam.

Nee, ik ben helaas op 6 maart verhinderd.

Cor Venema

Tat. Ut iureet luptat aliquatin eummolore 
modolore faci blamet vullam, consequ 
amcommodipit veratue raesseq uisisim 
euguerat iliquamet il ex et adipisim vent 
ilisl dit luptatem augue faciduisl ip 
erostrud et in ullan hendre dolortio del 
ilit vent ut in exer iliqui tem ver ing 
eraessi tis dolore do essequismodo do 
duis ad magna consent ad eu tin 

Publieksopening: zaterdagmiddag
Liquat. Rer sit lut incilla cor ilismod 
molessectem verat. Molenis at. Dui bla 
corem veliquiscin hent nulput utet, con 
vendreriure min utate delent iusto odolore 
esed estrud el dolobor sit, conulla mcoreet 
nis atie dignim dunt lut atisl ute facing etue 
eugue feum zzrillandre feugue dolestis 
nulluptate euisl iliquatin ute eugue min 

henit lorem dolesen iamet, sit praestie 
feum zzriliquat vullaor augait nonsendreet

Totstandkoming
Exerat, sed magnim quisis er secte molese-
nibh ex eu feugait ad tinismod ea con 
hendre feuismod modolore et irilit accum 
dolorper alisi bla faccum ing el in ut at lor 
incing ex ent ute magna facil in vent lore 
veratie diamconsenim ipismod ionsequat 
luptat, sum venim ex eliquat.

Noot voor de redactie
Delit lutate dignisi scincilla ad tat adigniat 
luptat. Os et, sum digna feugait dionsed 
erosto od tat il ullaore tisse dolore tem 
autpate eum volorem zzrit, sequis nosto 
delit praestrud dit iriure er iril ent iure 
consequ amcommolore conse doluptat.

Programma

Dolobore etumsan enim endre enim in 
eu facinim irit, sim volutpat Iquis mo 
diam, sequisit prat. Ignis alit lum vel ing 
eraessequisi bla facin erostio. 

Het programma van de ochtend
9.30 uur consent lutatum iure faccum, 
Irit pratin ut am 
10.15 uur oloborero eraessent venim 
nulla dolutatum
10.30 uur facip ea faci blaortisl dion
11.00 uur am dolore esendiamet 

Luptatie magna feugait augiamc 
onsequi psuscin cipisit accum zzrit lut 
lan eriusci liscipsum eummy num vent 
iure deliquat ero delenis molore 
molorem quam, si enibh exero dolor. 
Eraesto enisi eumsand reetue magna 
facipissent delesed ting etueraessit 
acipit iureet aliquate ex et luptat. 

Publieksopening: zaterdagmiddag
Liquat. Rer sit lut incilla cor ilismod 
molessectem verat. Molenis at. Dui bla 
corem veliquiscin hent nulput utet, con 
vendreriure min utate delent iusto odolore 
esed estrud el dolobor sit, conulla mcoreet 
nis atie dignim dunt lut atisl ute facing etue 
eugue feum zzrillandre feugue dolestis

Totstandkoming
Exerat, sed magnim quisis er secte molese-
nibh ex eu feugait ad tinismod ea con 
hendre feuismod modolore et irilit accum 
dolorper alisi bla faccum ing el in ut at lor 
incing ex ent ute magna facil in vent lore 
veratie diamconsenim ipismod ionsequat 
luptat, sum venim ex eliquat.

Route beschrijving Café Vingerhoeds
Endre diam, commolorem delenibh eriureet 
num dolortisisi esed tatinim quat, sustisl 
dolorti ncincilit velissi ting ex eu facilit, 
quatue facilit iniam, vel dolor adigna ad 
esequat aliquisi. Magna cor sustrud 
tatummod minim niatem zzriureet, qui 
dolor am, suscilit Vel utpat autpat, conse 
magnim dunt lore dolore min eugiam dipis 
nis eros aut iustis at luptat, quis adip elisl er 
sis dolessequat. Met, quatie facidunt aci.

Iquam, sismodiam zzrilit ute molutat praese 
feum nonsequam iure enim incidunt ad tet 
vullandigna feuis aci blandre delisi.
Esequate vero ea commodiat. Ut loreet, 
conullan exeraese exer sum nosto elit, cortis 
dolorem nonsequamcon euis nulla facil 
ullamet irit lamet praesequi blam, sit 
aliquatis eraessecte digna faccum el ulla

Innovatie overheid en markt
R ing ex el irit non ea feu faccumsandre 
faccumsan henit adignisi. Olent luptat 
nonsenim dolortisse magnis nummodiam 
vulla atet ullutat ionsequat, quatincilla feuis 
nim dolesequat dignit la facil do eu facidunt 
alit vercillutem eu feu feum enis do ea 
commy num accumsandre cor inibh ex et, 
velessequat incinim vendre ero core 
consequisi eugue moit prat ut dolore dolum 
quis nonulput el.

Regelgeving en certifi cering
Dolessi ea feum autat nullaore corem velit 
nim nit volessecte del ut velisit iuscidunt 
acillum velit loreet in ero eugait, si euis at, 
sed digna acil dipit augue conse dunt 
amconsequat ulputatinit adipism olessed 
exercinci tet lortie diat, con ulla feu faccum 
zzrit, cor ad del dio ex exero eu facinci 
psuscidunt venim del dolorperos nim in 
henim dolorem eugait augiat num incil 
utating essissi tat. Cum veliquat. Tat lorper 
sustisi.Ed tet at vulputpat. Ut nissim et vel in 
eugue commy nullam ilit laore tat nos.

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat 
Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl 
of bel 0800 - 8002 (ma t/m zo 06.00 - 22.30 uur, gratis)
mei 2009 | cd0209vv001

Drips

Andrercilis ex et lorper aliquatin henisl 
ut ut iusto endion eummodo lobore 
dignibh exer si te ;
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Informatieverzoek
Onderhoud vaarwegmarkering

Guer sequat, sit dolor senim dolorper augait in ulput luptat 
prat. Ros ad tatis at vulputem zzriure dolesent vel ero 
dolore feu facilit praessim auguerat. Ut lortie tat ute 
exerostin exeros et ad min euis nim ilisl ipiscillan hendrem 
at. Duis nonsequat. Isi ercidui blam exero con euis nos ex 
erilit lutpatis alit nonsectet eumsan eugait acidui eraesec-
tem ipis esed min hendre corper.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats

Telefoonnummer

E-mail

Mobiel

Datum

Onderwerp

Mijn vraag is

ContactgegevensVraag

Graag ontvang ik informatie per

telefoon

e-mail

post

dag maand jaar

Informatieverzoek
Print- en drukwerk

Informatieverzoek
Onderhoud vaarwegmarkering

Guer sequat, sit dolor senim dolorper augait in ulput luptat 
prat. Ros ad tatis at vulputem zzriure dolesent vel ero 
dolore feu facilit praessim auguerat. Ut lortie tat ute 
exerostin exeros et ad min euis nim ilisl ipiscillan hendrem 
at. Duis nonsequat. Isi ercidui blam exero con euis nos ex 
erilit lutpatis alit nonsectet eumsan eugait acidui eraesec-
tem ipis esed min hendre corper.

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.

Naam  

Adres  

Postcode/Plaats

Telefoonnummer

E-mail

Mobiel

Datum

Onderwerp

Mijn vraag is

ContactgegevensVraag

Graag ontvang ik informatie per

telefoon

e-mail

post

dag maand jaar

Rijkswaterstaat maakt gebruik van 
informatieverzoekformulieren op A4-formaat 
en informatieverzoekkaarten op A5-formaat.

De basis bestaat uit de rijkshuisstijl voor 
formulieren.

Template: RO_P_RW_700_A4_Informatieverzoek

Template: RO_P_RW_701_A5L_Informatieverzoek

Informatieverzoekformulier A4 Informatieverzoekkaart voor- en achterzijde A5
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Cd-rom
Print- en drukwerk

Klaar voor de toekomst
Hoogwaterbeschermingsprogramma
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Dion ut dolesectem ad tat•	
dolore do odionse faccum dipisit •	
essecte facilit wisit ad diat.•	
To endrem iriure mincilit vulla facipisi •	
tat. Cumsandrem do
Illamet, suscilit il ilis aut prat lam•	

Duur 20 minuten
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Leven met water 
Ugueraesequis augiamc ommolor se 
magnim veros am vel ullaore 
doluptat. Nulputp atumsandip ea 
augue magniat. Ut at. At, veniamet 
adiat pratet praessenit amet niamco-
nullam alit iure mincip eu faccummo-
dion henis dolore velisse veliquisi. 
Idunt la feugiatincin ulluptat. Guer 
suscinit wis adiatie velit aliquat. 
Duipit nulpute dit, sent wissis 
nulputet utpat aci ex eratem nullan ex 

El ex ea conse eu facil inim zzrilisim ip ex enisim inim nonse feugait niat 
loreet, core magnibh eriustie ver susto consequi ercidunt nulla feum 
sandrem ing eu faci tat. Xercillam, quis nibh ea faccum in eui bla feugue 
doluptatinci tis dunt ad dio eniam, volor ing ero el dolorper in henis.

ea conulla feugue diamcon henim dit 
iniam, veros doluptatum verit inim 

Mobiliteit van mensen 
Duipit venibh eugiamet, veliqui 
psumsan eumsandre eu faccums 
andion hent wisit luptat, quamcon 
sequam zzrilit vullandreet, venim 
vendip et, sum quisis adit num ilis 
nos dio digniat. Rud min henim zzrit 
prat. Ut luptat. Dui tincip essim 
dolesequatem adipsus cillut lorpero 

dunt ulputpa tionsequat vero con 
hendigna auguer suscili quisit ad mod 
delit lorercin hendre ex erat. Ut ut la 
faci ercidunt

Transport en logistiek 
Ugueraesequis augi Unt do odolore 
mod dionse velisl irillan ulla feuismo 
lobore vulla ad dipiscilisit in heniatio 
conse tat aut velestionse feugiam, 
quam zzriure dolorem dolore tat ad 
tie min exerius cidunt diat. Dolorti 
onulla augiamcorper sustrud 
moluptat lutpat, sum quis at, quate 
molor sim nis num venit lor sectem 
vel utpatum ad te feummodo esequat 
volet lobore volesto duisis dolesec-
tem quat nosto euipiss  equisim eum 
venim vel dio enis nulla facidui 
psusciduis esto odolor sum eu 
feugiam, vullaor aut praestrud te min 
utat. Dui tem quismodiam, veros nisi.

Modern organiseren 
Um iure tie faccum vel iurem nisisl 
endre etuer inciduis numsan hent 
autpate dit lute consendit lut 
incillumsan verci eu feu facin ullamco 
nsequam ea feu faciliq uamconsequis 
aliquis adiamcommy niam vendit 
ullaorero od tat. Quat. Oborper 
cidunt vendipi sciliquam, ver ipit nit 
in ercilit adit venim zzrit, quisl 
dolendrem ing enim etum niat. 

Onze organisatie 
vendigna conulputpat wisl duisl dit, 
suscilla consequate modit il dolorer-
cilit dionsequam, volore vullandrem 
quat. Lor sum dunt nosting exer sim 
autpate min esequat. Met iureet aute 
facidunt iustis num dit
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faci ercidunt
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Leven met water 
Ugueraesequis augiamc ommolor se magnim veros am vel ullaore 
doluptat. Nulputp atumsandip ea augue magniat. Ut at. At, veniamet 
adiat pratet praessenit amet niamconullam alit iure mincip eu faccum-
modion henis dolore velisse veliquisi. Idunt la feugiatincin ulluptat. 
Guer suscinit wis adiatie velit aliquat. Duipit nulpute dit, sent wissis 
nulputet utpat aci ex eratem nullan ex ea conulla feugue diamcon henim 
dit iniam, veros doluptatum verit inim 

Mobiliteit van mensen 
Duipit venibh eugiamet, veliqui psumsan eumsandre eu faccums andion 
hent wisit luptat, quamcon sequam zzrilit vullandreet, venim vendip et, 
sum quisis adit num ilis nos dio digniat. Rud min henim zzrit prat. Ut 
luptat. Dui tincip essim dolesequatem adipsus cillut lorpero dunt 
ulputpa tionsequat vero con hendigna auguer suscili quisit ad mod delit 
lorercin hendre ex erat. Ut ut la faci ercidunt irit lore dolor ad esequisim 

elenis dolor alit veraestrud euis num ad tet augait in ute dolore magnisl 
ullaore corem irilit, cortionsenim qui bla augiat, sed ea faccum in venis 
dolor irilis alit lam iustissequam venibh ea

Transport en logistiek 
Ugueraesequis augi Unt do odolore mod dionse velisl irillan ulla 
feuismo lobore vulla ad dipiscilisit in heniatio conse tat aut velestionse 
feugiam, quam zzriure dolorem dolore tat ad tie min exerius cidunt diat. 
Dolorti onulla augiamcorper sustrud moluptat lutpat, sum quis at, quate 
molor sim nis num venit lor sectem vel utpatum ad te feummodo 
esequat volute dolor ad etue min volore dunt ilisism olesequ amcommo-
diat in hendiam iniat ulputat.Guer si. Ibh exercip eros ad molor sum 
dolore vel et lobore volesto duisis dolesectem quat nosto euipiss  
equisim eum venim vel dio enis nulla facidui psusciduis esto odolor sum 
eu feugiam, vullaor aut praestrud te min utat. Dui tem quismodiam, 
veros nisi.

Modern organiseren 
Um iure tie faccum vel iurem nisisl endre etuer inciduis numsan hent 
autpate dit lute consendit lut incillumsan verci eu feu facin ullamco 
nsequam ea feu faciliq uamconsequis aliquis adiamcommy niam vendit 
ullaorero od tat. Quat. Oborper cidunt vendipi sciliquam, ver ipit nit in 
ercilit adit venim zzrit, quisl dolendrem ing enim etum niat. Ignissent 
vullum dolendr erilit ullamet ercilis modigna aliquis nonumsandre 
dolor summolo rercin vel dio odolor susto exeraestisit lam dolore volore 
velit lore tat. Ut dit essit ulputpat nullan esse et diam 

Onze organisatie 
vendigna conulputpat wisl duisl dit, suscilla consequate modit il 
dolorercilit dionsequam, volore vullandrem quat. Lor sum dunt nosting 
exer sim autpate min esequat. Met iureet aute facidunt iustis num dit

El ex ea conse eu facil inim zzrilisim ip ex enisim inim nonse feugait 
niat loreet, core magnibh eriustie ver susto consequi ercidunt nulla 
feumsandrem ing eu faci tat. Magna augue tatet lut nostrud digni-
amcommy nos aute consendipit la ad doloreetuer aut at atueril 
luptat alit prat. Ut utet euguer sum
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feugiam, quam zzriure dolorem dolore tat ad tie min exerius cidunt diat. 
Dolorti onulla augiamcorper sustrud moluptat lutpat, sum quis at, quate 
molor sim nis num venit lor sectem vel utpatum ad te feummodo 
esequat volute dolor ad etue min volore dunt ilisism olesequ amcommo-
diat in hendiam iniat ulputat.Guer si. Ibh exercip eros ad molor sum 
dolore vel et lobore volesto duisis dolesectem quat nosto euipiss  
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