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Wegen zijn de oudste vervoerswijze en nemen in de meeste landen nog steeds meer 
dan 80% van het vervoer voor hun rekening. Zij worden geconfronteerd met steeds 
strengere eisen op het gebied van de vraag naar vervoer, nieuwe trends, maatschappelijke 
druk en begrotingsefficiëntie.

Deskundigen, onderzoekers en praktijkmensen over de hele wereld werken aan deze 
kwesties met het oog op het formuleren en uitvoeren van de meest geschikte antwoorden.

Internationale samenwerking is een krachtig instrument in dit proces. 

In plaats van best practices opnieuw uit te vinden, wordt deze gedeeld door 
middel van bijeenkomsten en samenwerking tussen collega’s, wat tijd en geld 
bespaart,
Ideeën kunnen ook worden vergeleken, wat het ontstaan van nieuwe 
concepten vergemakkelijkt,
Een dergelijke samenwerking stelt de deelnemers ook in staat de nationale 
praktijken te bevorderen. 

PIARC, de World Road Association, werd in 1909 opgericht om dit soort samenwerking 
op het gebied van alle weggerelateerde kwesties te vergemakkelijken. Onze 
internationale vereniging is apolitiek en zonder winstoogmerk. Zij vormt netwerken 
van wegendeskundigen uit de hele wereld, voorziet deze deskundigen van gezamenlijke 
werkmethoden en publiceert hun aanbevelingen en rapporten. Dit alles gebeurt in een 
context van geïntegreerd en duurzaam transport. 

Onze producten en diensten zijn breed toegankelijk en richten zich op de 
verwachtingen en eisen die door ons lidmaatschap worden gesteld, waarbij in de 
eerste plaats de regeringen van meer dan 120 landen betrokken zijn.



Het World Road Congress, dat sinds 1908 om de vier jaar wordt gehouden  
- Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) in 2019;  
- Praag (Tsjechische Republiek) in 2023 

Het Internationale Winterwegcongres  
- Gdansk (Polen) in 2018;  
- Calgary (Canada) in 2022 

1.200 internationale experts

Zittend in meer dan 20 technische comités en taskforces

Statutaire vergaderingen van ons Uitvoerend Comité en onze Raad 

Vergaderingen op nationaal niveau (nationale comités)

ONZE MISSIES 

HET BIEDEN VAN EEN GEAVANCEERD INTERNATIONAAL FORUM VOOR HET ANALYSEREN 
EN BESPREKEN VAN KWESTIES MET BETREKKING TOT WEGEN EN WEGVERVOER

HET DELEN VAN BESTE PRAKTIJKEN EN HET BIEDEN VAN OPTIMALE TOEGANG TOT 
WERELDWIJDE INFORMATIE

Publicatie van rapporten, gratis beschikbaar - 1 per maand

Driemaandelijks drietalig Routes/Roads magazine

Conferenties - Tunnels, Oppervlaktekenmerken

Korte samenvattingen (Speciale Projecten)



 Eisen die zijn opgenomen in onze werkonderwerpen

 Internationale seminaries - één om de zes weken

 Regionale werkgroepen

 Financiële steunmechanismen

HET NEMEN VAN MAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELINGSLANDEN 

EN DE LANDEN DIE EEN OVERGANG NAAR EEN MARKTECONOMIE DOORMAKEN

DE ONTWIKKELING EN BEVORDERING VAN DOELTREFFENDE INSTRUMENTEN 
OM TE HELPEN BIJ DE BESLUITVORMING OVER DE WEGEN EN HET WEGVERVOER

Ons vlaggenschip: online meertalig Road Dictionary

HDM-4: beleid voor wegenonderhoud en software voor 
investeringsanalyse
   
DG-QRAM: een instrument voor het beheer van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen in tunnels

Thematische online handleidingen: veiligheid op de weg, 
tunnelwerkzaamheden, beheer van wegen, netwerkbediening/
intelligent transport



HOE WERKEN WE?

Ze brengen meer dan 1.200 experts uit de hele 
wereld samen en maken PIARC tot ‘s werelds 
grootste netwerk van wegenspecialisten. 
Hun werk draait om twee jaarlijkse 
bijeenkomsten en seminaries in landen met een 
laag of gemiddeld inkomen, met als hoogtepunt 
de publicatie van rapporten over prioritaire 
technische onderwerpen.

Het grootste deel van onze publicaties is 
beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans - de 
drie werktalen van PIARC - en soms in andere 
talen.
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Taakgroepen

PIARC streeft actief naar samenwerkingen met het oog op de positionering van wegen als een belangrijk onderdeel 
van het vervoerssysteem, het waarborgen van een brede verspreiding van onze producten, het bijdragen aan het 
delen van beste praktijken, het bieden van een betere toegang tot wegengemeenschappen, het coördineren van 
actieplannen en het bedenken van gezamenlijke projecten. 

Nationale PIARC-comités: nationale wegenverenigingen, opgericht op nationaal niveau in meer dan 40 landen.

Regionale wegenverenigingen: CEDR in Europa, AGEPAR in Franstalig Afrika, REAAA in Azië en DIRCAIBEA in Latijns-
Amerika.

Ontwikkelingsorganisaties zoals de Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank, de Ontwikkelingsbank van 
Latijns-Amerika, enz.

Internationale technische organisaties: TRB (Verenigde Staten), International Tunnelling & Underground Space 
Association (ITA-AITES), FISITA, enz.

SAMENWERKINGEN

Internationale 
seminaries

De technische comités en taskforces zijn de 
meest zichtbare elementen van PIARC.



HET PIARC-TEAM

WAAROM ZOU JE JE BIJ PIARC AANSLUITEN?

Wij bieden verschillende categorieën van leden aan: nationale overheden; regionale 
overheden; bedrijven of universiteiten; individuele leden.
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Leiders en 
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Medewerkers

Onze evenementen

Samenwerking op het gebied van weggere- 
lateerde onderwerpen op internationaal niveau

De technische comités en taskforces

Identificeren van weggerelateerde kwesties

Ons Routes/Roads magazine

Onze online rapportagebibliotheek

Ons online woordenboek

Onze softwareproducten

NEEM DEEL AAN TOEGANG



www.piarc.org

Download onze publicaties

Volg ons op sociale media 

Abonneer u op onze nieuwsbrief


