
 
 

 

 
Bezoekersreglement werfbezoeken Oosterweel 

 

 

 

Artikel 1 – Definities 

Bezoeker: de persoon die in eigen naam of voor wie een werfbezoek is geboekt via 

www.oosterweelverbinding.be. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

Dit bezoekersreglement is van toepassing op alle bezoekers van de werven ter realisatie van de 

Oosterweelverbinding. . De bezoeker verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van dit 

bezoekersreglement en verklaart door de aanvraag zijn akkoord met alle bepalingen van dit 

reglement.  

Het reglement is opgesteld om de werfbezoeken vlot en veilig te doen verlopen. Bij het niet naleven 

van het reglement kan het bezoek opgeschort worden en/ of de toegang tot de werf ontzegd 

worden door de gids.  

 

Artikel 3 - algemeen 

3.1. Groepswerfbezoeken worden georganiseerd van maandag tot vrijdag.  

De individuele bezoeken die worden ingeboekt via www.oosterweelverbinding.be worden 

uitzonderlijk georganiseerd op zaterdag of zondag.   

De bezoeken worden begeleid door ervaren gidsen. De veiligheidsmaatregelen kunnen per 

werfzone verschillend zijn. 

 

Werf Linkeroever en Zwijndrecht 

Het bezoek inclusief ontvangst en presentatie duurt 3 uur. De bezoeker wordt ontvangen in het 

onthaalpaviljoen. Er wordt thee, koffie en water voorzien. Na de ontvangst krijgen de bezoekers 

een presentatie en bezoeken ze de werf door middel van een rondrit over de werf met een 

werfbusje of autocar.   

 Er worden geen werfbezoeken georganiseerd als de werken op de werf dit niet toelaten en na 

19u00. 

Het aantal bezoekers per gids is beperkt tot maximum 45 personen. Indien de groep groter is, kan 

er een uitzondering aangevraagd worden. Er zullen dan meerdere gidsen worden ingeboekt en 

meerdere zalen. Het onthaalpaviljoen kan maximaal 50 personen ontvangen. 

 

3.2. Individueel bezoek 

De individuele bezoeken, gereserveerd via de website, worden op zondag georganiseerd van 9u – 

12u. De kostprijs van het werfbezoek is € 5 per bezoeker.  

Het bezoek bestaat uit: 

- Ontvangst met koffie, thee en water 

- Presentatie over Oosterweel 

- Vervoer met autocar over de werf 

- Begeleiding door de gids 

- Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

Er moeten minimum 20 bezoekers inschrijven zijn alvorens het werfbezoek kan doorgaan. 

Ingeschreven bezoekers worden uiterlijk 7 kalenderdagen op voorhand op de hoogte gebracht of 

het werfbezoek kan doorgaan. Indien er te weinig inschrijvingen zijn, zal er een nieuwe datum 
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worden voorgesteld aan de bezoeker. Indien de bezoeker dan niet beschikbaar is, kan hij/zij 

opteren voor een terugbetaling van het inschrijvingsgeld. 

Na online reservatie en betaling ontvangt u een bevestigingsmail.  

 

3.3. Groepsbezoek 

Voor groepsaanvragen zijn er geen vaste tijdstippen voorzien. Gebruikelijk worden de 

groepsbezoeken van 9 uur tot 12 uur of van 13 uur tot 16 uur georganiseerd. De bezoeken worden 

voor 19 uur ingepland. Daarna is de werf gesloten.   

 

De ontvangst, presentatie en rondleiding zijn gratis. De bezoekende groep moet zelf een autocar 

reserveren en betalen voor de rondrit op de werf. Om veiligheidsredenen worden enkel autocars 

van De Polder nv en Busenco op de werfwegen toegelaten. De bezoekende groep moet 

rechtstreeks contact opnemen met de busmaatschappij voor afspraken en facturatie.   

De groepsbezoeken moeten minstens 4 weken op voorhand worden aangevraagd. 

 

Artikel 4 – toegang 

De bezoeker bevestigt dat hij/zij de juiste persoonsgegevens doorgeeft tijdens inschrijving. 

 

Voor individuele bezoeken moeten de gegevens onmiddellijk online tijdens de reservatie worden 

opgegeven.  

 

Voor groepsbezoeken moet er ten laatste 2 weken op voorhand de aanwezigheidslijst bezorgd 

worden aan info@lantis.be . Indien er last minute wijzigingen zijn, moet dit bij aankomst gemeld 

worden. 

 

Bezoekers melden zich aan bij de werf Linkeroever & Zwijndrecht bij het onthaalpaviljoen. De werf 

wordt enkel betreden onder begeleiding van een gids. Er wordt niet vrij gewandeld over de werf. 

Bezoekers moeten plaatsnemen in een werfbusje of touringcar. Er wordt een vaste route gevolgd.  

Dieren worden niet toegelaten in het onthaalpaviljoen of op de werf. 

 

4.1. Toegankelijkheid  

Het is belangrijk dat de bezoeker goed te been is. Dit wil zeggen dat hij/zij zonder problemen een 

trappentoren moet kunnen betreden. 

Het onthaalpaviljoen is niet rolstoeltoegankelijk. Bezoekers met een verminderde mobiliteit 

kunnen de presentatie in het onthaalpaviljoen volgen en de autocar betreden*. Zij zullen tijdens 

de stop niet kunnen uitstappen op de werf. 

*de autocar is niet aangepast aan rolstoelgebruikers 

 

Bij hevige regenval, onweer, ijzel en/of sneeuw zijn trappentorens (K32 en K04) op de werf van 

Linkeroever/Zwijndrecht niet toegankelijk. Het werfbezoek wordt dan geannuleerd. 

 

4.2. Leeftijd 

Bezoekers moeten in principe minstens 16 jaar oud zijn alvorens zij mogen deelnemen aan een 

bezoek. Bij groepsbezoeken kan er een uitzondering gemaakt worden om educatieve redenen in 

schoolverband 

 

4.3. Parking 

De parkeerplaatsen voor het onthaalpaviljoen kunnen gebruikt worden door bezoekers. De 

parkeerplaatsen zijn enkel vrij te betreden door bezoekers net voor of na de rondleiding. De auto’s 

mogen na de rondleiding niet op de parking blijven staan.  
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Wanneer er veel bezoekers met een eigen auto komen, is het aangeraden om te parkeren op de 

P+R Linkeroever. Die is slechts 5 minuten wandelen verwijderd van het onthaalpaviljoen en is vrij 

te betreden 24/7. 

 

Artikel 5 – veiligheid 

5.1 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Het is verplicht om Klasse S3 veiligheidsschoenen of veiligheidslaarzen te dragen met anti-

perforatiezool en veiligheidsneus tijdens het bezoek. Het wordt aangeraden om eigen 

veiligheidsschoenen te dragen. Er is ook een mogelijkheid om veiligheidsschoenen te ontlenen. 

Draag zeker stevige lange kousen en een lange broek.  

De bezoeker moet verplicht een blauw hesje dragen met opschrift bezoeker en een 

veiligheidshelm. Dit wordt ter beschikking gesteld door de organisator. 

Bepaalde activiteiten op de bouwplaats zoals onder andere heien, intrillen van damplanken, 

afbraakwerkzaamheden enz. kunnen lawaaierig zijn.  . De gids zal oordopjes voorzien voor 

bezoekers. 

 

De bezoeker geeft na de rondgang de persoonlijke beschermingsmiddelen die hij van de 

organisator ter beschikking heeft gekregen terug in oorspronkelijke, propere staat. Bij verlies of 

diefstal heeft de organisator recht op een vergoeding voor de verloren gegane, gestolen of 

beschadigde beschermingsmiddelen.  

Het weigeren van het gebruik van de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen geeft de gids 

het recht de bezoeker de toegang tot de werf te ontzeggen en het bezoek vroegtijdig stop te zetten. 

Het vroegtijdig stopzetten van de rondleiding geeft onder geen enkel beding recht op een 

compensatie, onder welke vorm dan ook.   

Eventuele bijkomende veiligheidsinstructies worden op voorhand aan de bezoeker bezorgd via e-

mail. Voor groepsbezoeken worden de veiligheidsinstructies aan de verantwoordelijke van de 

groep bezorgd. 

 

5.2  Route 

Op de werf van Linkeroever & Zwijndrecht moet de werfbus/autocar tijdens een werfbezoek een 

afgesproken route volgen. Het is mogelijk dat door werken de initiële geplande werfroute niet 

gevolgd kan worden.  

 

Artikel 6 – tijdens de rondleiding 

6.1. Alle bezoekers moeten zich ten alle tijde in groep verplaatsen en mogen onder geen enkele 

voorwaarde alleen de werf betreden. 

 

6.2. Bij de werfbezoeken houden de bezoekers zich aan de richtlijnen van de gids. De rondleiding 

kan worden stopgezet indien de groepen geen interesse tonen, luidruchtig zijn of zich niet houden 

aan de gemaakte afspraken en de richtlijnen van de gids. De rondleiding kan eveneens worden 

stopgezet omwille van de algemene veiligheid van de werf. 

Het vroegtijdig stopzetten van het bezoek geeft onder geen enkel beding recht op een 

compensatie, onder welke vorm dan ook.  

 

6.3. Tijdens de groepsbezoeken zijn de organisatoren of leerkrachten van de bezoekende groep 

ten alle tijden verantwoordelijk voor de groep. Hij of zij mag onder geen enkel beding de groep 

alleen laten of overdragen aan de begeleidende gids. Indien dit toch gebeurt, heeft de gids het 

recht om de rondleiding onmiddellijk stop te zetten. Het vroegtijdig stopzetten van de rondleiding 

geeft onder geen enkel beding recht op een compensatie, onder welke vorm dan ook.  



 

6.4. Het is verboden om medewerkers herkenbaar in beeld te brengen. Respecteer de arbeiders 

die aan het werk zijn. 

 

6.5. De bezoeker moet de geplaatste collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s) respecteren en 

steeds binnen de afzetting of CBM’s blijven. Het is verboden om CBM’s te verplaatsen, weg te 

nemen of over te stappen/kruipen.  

 

6.6. Het is verboden te roken, eten of drinken tijdens de rondleiding in de bus of op het bouwterrein 

 

6.7. Het gebruik, het bezit of het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, alsmede het bewust 

veroorzaken van een levensbedreigende situatie of ernstige milieuvervuiling leidt te allen tijde tot 

onmiddellijke verwijdering van de bezoeker.   

 

6.8. Het is verboden om afval achter te laten op de werf. 

 

6.9. Bezoekers moeten alert zijn voor werfverkeer- en activiteiten. Werfkeer heeft altijd voorrang. 

 

6.10. Ongepast gedrag, uitingen van seksisme of racisme worden niet getolereerd tijdens het 

bezoek. 

 

Artikel 7 – aansprakelijkheid 

7.1. Ongeval 

Een bezoeker betreedt op eigen risico het bouwterrein. Bij een gebeurlijk ongeval is hij/zij zelf 

verantwoordelijk.  

Bij een incident/ongeval op de werf waarbij hulpdiensten op de werf dienen te komen, kan de route 

aangepast worden of kan het werfbezoek worden stopgezet. Het vroegtijdig stopzetten van de 

rondleiding geeft onder geen enkel beding recht op een compensatie, onder welke vorm dan ook. 

Elk ongeval met persoonlijk letsel of schade, hoe klein ook, dient onmiddellijk gemeld te worden 

aan de  gids. 

 

 

 

 

 

 


