
 

 
Pagina 1 van 2 

> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag 

 De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA DEN HAAG 

 

 

  
Datum 1 oktober 2014 

Onderwerp Toekomst Praatpalen 

  
 

Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu 

Plesmanweg 1-6 

2597 JG  Den Haag 

Postbus 20901 

2500 EX  Den Haag 

T  070-456 0000 

F  070-456 1111 

Ons kenmerk 

RWS-2014/39998/147642 

Geachte voorzitter, 

In mijn antwoorden1 op Kamervragen van het lid De Rouwe over de 

onduidelijkheid rond praatpalen langs de snelweg heb ik aangegeven dat 

Rijkswaterstaat samen met de ANWB het toekomstperspectief van de praatpaal 

langs het hoofdwegennet gaat uitwerken. 

Met deze brief informeer ik u over dit perspectief dat gezamenlijk is opgesteld 

door Rijkswaterstaat en de ANWB. 

 

Zowel de ANWB als Rijkswaterstaat delen het toekomstbeeld dat de praatpaal 

langs het hoofdwegennet binnen enkele jaren overbodig zal worden. De mobiele 

telefoon en de opkomst van e- en b-call zorgen ervoor dat meldingen van 

weggebruikers via een andere weg dan de praatpaal de alarmcentrale bereiken. 

Het gebruik van nieuwe technologie is niet alleen sneller maar ook veiliger doordat 

weggebruikers niet meer langs de weg hoeven te lopen. 

De huidige praktijk leert echter dat op dit moment een fors aantal (ca. één derde) 

gebruikers van praatpalen geen (opgeladen) telefoon bij zich heeft. 

Rijkswaterstaat en de ANWB zullen daarom gezamenlijk optrekken om de 

weggebruiker voor te bereiden op de nieuwe situatie. 

De routekaart naar deze situatie ziet er als volgt uit: 

 

- Tot uiterlijk 1 juli 2017 worden de praatpalen langs het hoofdwegennet 

onderhouden en zijn ze aangesloten op een alarmcentrale. 

- Wanneer het praatpaalgebruik substantieel daalt onder het huidige niveau 

van 30.000 per jaar, zal de afbouw van de praatpalenservice eerder 

geëffectueerd worden. 

- ANWB en Rijkswaterstaat organiseren gezamenlijk de voorlichting om het 

gebruik van de praatpalen verder te laten dalen.  

- Investeren in de productie van nieuwe palen is met afbouw in het 

vooruitzicht niet meer gewenst. In aanlegprojecten worden daarom geen 

praatpalen meer geplaatst.  
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Dankzij nieuwe technologie komt er een eind aan een beeldbepalend element dat 

sinds de jaren zeventig langs de autosnelwegen heeft gestaan. Met goede 

voorlichting van zowel de ANWB als Rijkswaterstaat heb ik er alle vertrouwen in 

dat de weggebruiker goed wordt voorbereid op de nieuwe situatie zodat ook in de 

toekomst ongevallen en pech snel en veilig kunnen worden afgehandeld. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 


