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Veel gestelde vragen over Melvin (FAQ) 
 
1. Wat betekent Melvin? 

2. Waarom kan ik bepaalde werkzaamheden/evenementen niet vinden? 

A. Filter instellingen aanpassen 

B.     Een melding is (nog) niet (goed) door de wegbeheerder ingevoerd 

3. Waarom zie ik werkzaamheden of evenementen niet terug in (bijvoorbeeld) Google Maps? 

4. Wat betekenen de iconen en lijnen op de kaart? 

5. Hoe krijg ik meer informatie over werkzaamheden / evenementen? 

A. Popup – beknopte informatie 

B. Popup – doorklikken naar alle informatie 

C. Projecten 
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1. Wat betekent Melvin?    
Melvin staat voor MELden van Verstoringen in de Infrastructuur in Nederland.  
 
Melvin wordt door (vaar)wegbeheerders gebruikt voor het melden van werkzaamheden en 
evenementen. De meldingen in Melvin zijn zichtbaar op de publiekswebsite als deze door de 
(vaar)wegbeheerder zijn gepubliceerd.  
 
NDW heeft Melvin voor de (vaar)wegbeheerders ontwikkelt en verspreidt de data voor hen maar 
voert zelf geen werkzaamheden of evenementen in. 
 

2. Waarom kan ik bepaalde werkzaamheden/evenementen niet 

vinden?    
Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn, namelijk; 
 

A. De filters staan niet goed ingesteld voor de werkzaamheden die je zoekt 
B. Een melding is niet (goed) door de wegbeheerder ingevoerd 

 

A. Filter instellingen aanpassen 

 
De filters zijn links boven de kaart te vinden. Actieve filters zijn oranje gekleurd. 
 
De website is ingesteld met een standaard filter voor een periode aankomende week.  
Als het werk in een andere periode plaats vindt dien je de periode aan te passen. 

 
Datum filter 
 
Na het klikken op de datum knop 
opent zich het volgende venster.  
 
Kies aan de rechterkant de 
gewenste periode en klik op 
Toepassen. Het is ook mogelijk 
zelf een periode op te geven door 
de optie Eigen selectie te kiezen. 

 
 
 

 
 
Gebieds filter  

 
Na het klikken op de gebied knop 
opent zich het volgende venster.  

 
Kies 1 of meer gebieden waar je 
werkzaamheden van wil zien en 
klik op Toepassen.  
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Verwachte vertraging filter  
Na het klikken op de verwachte vertraging knop opent zich het 
volgende venster. Je kunt hier filteren op meldingen die de 
genoemde verwachte vertraging opleveren.  
 
Kies de verwachte vertragingen die je van belang vindt voor de 
werkzaamheden die je wil zien en klik op Toepassen.  

 
 

Beperking filter 
Na het klikken op de beperking knop opent zich het volgende 
venster. Je kunt hier filteren op meldingen waar ten minste 1 
type beperking van het gekozen type in zit. 
 
Kies de beperkingen die je van belang vindt voor de 
werkzaamheden die je wil zien en klik op Toepassen.  

 

 

B. Een melding is (nog) niet (goed) door de wegbeheerder ingevoerd 
Een wegbeheerder is verantwoordelijk voor het invoeren van wegwerkzaamheden en/of 
evenementen. Factoren die hierbij meespelen zijn de mate van hinder, soort weg waarop het 
plaatsvindt, de duur van de werkzaamheden etc.  
 
Bent u van mening dat werkzaamheden of evenementen ontbreken op deze site, dan kunt u ook 
daarover het beste contact opnemen met de betreffende wegbeheerder en hier een melding van 
maken. 

3. Waarom zie ik werkzaamheden of evenementen niet terug in 

(bijvoorbeeld) Google Maps? 
Het NDW stelt alle werkzaamheden en evenementen beschikbaar voor iedereen die hier in 
geïnteresseerd is, dus ook aan navigatie partijen.  

Helaas kunnen we niet garanderen dat service providers altijd alle openbare data vanuit de overheid 
/ wegbeheerders inzetten. Aangezien het hier commerciële partijen betreft is het altijd aan hen wat 
ze wel of niet willen gebruiken. 

Bij het ministerie lopen diverse gesprekken met de verschillende navigatie partijen in het kader van 
Minder Hinder om tot zo goed mogelijke informatie verstrekking naar de weg gebruiker te komen. 
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4. Wat betekenen de iconen en lijnen op de kaart?    
  
   
 

 

 
 

 

5. Hoe krijg ik meer informatie over werkzaamheden / evenementen?   

A. Popup – beknopte informatie 
Door te klikken op een lijn of een icoon op de 
kaart komt er een pop-up. Deze pop-up geeft 
een korte omschrijving en tijdsperiode van de 
werkzaamheden of evenement. 
 
Als er meerdere werkzaamheden zijn op het 
gedeelte van de weg waar men klikt, dan is 
dat ook te zien in de pop-up.  
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B. Popup – doorklikken naar alle informatie 
Door te klikken op de pop-up (of door te klikken op een melding uit de lijst weergave) komt alle 
informatie van een melding in beeld. 
 
Een melding bestaat uit 3 tabbladen.  
Aan de hand van het oranje balkje onder 
deze benamingen ziet men in welke tab 
men zich bevindt.  
 

• Het melding tabblad geeft informatie over de werkzaamheden of een evenement.   

• Het beperking tabblad geeft informatie over beperkingen op de weg. 

• Het omleiding tabblad geeft de omleidingen weer, deze zijn bedoeld om de beperkingen op 
de weg te vermijden. 

 
Als men met de muis over een beperking of omleiding beweegt wordt de bijbehorende beperking of 
omleiding op de kaart oranje.  

 

C. Projecten 
Naast meldingen bestaan er ook projecten. 
Projecten functioneren als ‘paraplu’ voor 
meldingen die aan elkaar gerelateerd zijn en in 1 
project bij elkaar horen.  
 
Welke meldingen bij elkaar horen vindt je terug in 
het tabblad ‘Project’ of ‘Melding’  
 
Projecten hebben zelf hebben geen beperkingen.  

 


