
Extreem weer protocol Regio Rijder  
 

Waarom een protocol extreem weer voor het leerlingenvervoer?  
 
De afgelopen jaren zijn er extreme weersomstandigheden geweest: extreem harde wind, sneeuwval, 
ijzel enz. Het KNMI geeft codes af voor extreem weer. Op het moment dat het KNMI een bepaalde code 
afgeeft kan men daar op anticiperen en gevaarlijke situaties vermijden.  
 
Als ouder/ verzorger / reiziger is het belangrijk om te weten wat de vervoerder doet als er code oranje of 
rood wordt afgegeven. Wij vinden het belangrijk om dan met u te communiceren. Dit protocol geeft u 
richtlijnen in wat u in de verschillende situaties van de vervoerder kan verwachten.  
 
De KNMI en zijn waarschuwingen zijn voor ons in grote mate bepalend in de afweging om wel of niet te 
rijden. Wat bedoelt het KNMI met extreem weer?  
Het KNMI geeft voor vijftien regio’s een algemene waarschuwing uit, bedoeld voor de hele samenleving.  
 
Het KNMI hanteert hierbij 4 fases:  

 Geen waarschuwing: het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een 
waarschuwing.  

 Waarschuwing voor gevaarlijk weer: deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 48 uur voordat het 
weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.  

 Waarschuwing voor extreem weer: deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur voordat het 
weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden.  

 Weeralarm: dit weeralarm (oranje, rood) verschijnt op zijn vroegst 12 uur voordat het verschijnsel met 
een zekerheid van minstens 90 procent kan optreden. 
 

Als er door het KNMI een slechtweercode wordt uitgesproken ligt er een duidelijke 
verantwoording bij de ouders om de website goed in de gaten te houden. 
 

 Bij code geel gaat het leerlingen- en regiovervoer gewoon door. 

 Bij code oranje hebben de gemeenten, regiecentrale en vervoerders overleg om te bepalen of het 
vervoer doorgaat. Op de website van de Regio Rijder wordt dan vermeld onder welke 
voorwaarden het vervoer plaats vindt of een negatief reisadvies afgeven. U bepaalt uiteindelijk of 
uw wel of niet wil reizen. 

 Bij code rood wordt het leerlingenvervoer indien mogelijk vooraf stilgelegd. De dag van te voren 
wordt bepaald of het vervoer doorgang vindt. De gemeente, regiecentrale  en vervoerders hebben 
hier vooraf overleg over. Op de website wordt duidelijk aangegeven of er bij code rood voor de 
volgende dag vervoer plaats vindt of niet. Tevens worden alle ouders per mail geïnformeerd. 

 Als op de dag zelf code oranje over gaat in code rood zal er via de website en de mailadressen 
van de ouders worden gecommuniceerd welke maatregelen er worden genomen. Eerder of later 
vervoeren behoord tot de mogelijkheden.  

 

 Bij een code rood voor de volgende dag kan er naast een negatief reisadvies ook een boekings- 
en vervoerstop worden uitgesproken. Tijdens een bepaald periode (waar de code rood over 
uitgegeven is) kan er dan geen gebruik worden gemaakt van het regiovervoer. 

 Als er op de dag zelf code rood wordt uitgegeven door het KNMI, dan wordt er een algemene 
boekingsstop uitgegeven, er kunnen dan geen nieuwe ritten meer worden besteld. Als passagiers 
al wel heen vervoerd zijn door de Regio Rijder, zal in overleg met de reiziger, verzorger of  
(telefonisch) worden bepaald of en op welk tijdstip de retour rit kan plaatsvinden. Afhankelijk van 
de code van de weermelding dient men dus zelf goed de website in de gaten te houden. 
 



 

 


