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Deze handleiding is van toepassing als u een aanvraag wilt doen voor een incidentele 

ontheffing met de Digitale Wegenkaart Ontheffingen. Voor het maken van een 

voorkeursroute is een CROS Web certificaat vereist.  

Stap 1 
Op https://dwo.rdw.nl ziet u in de menubalk boven de kaart de knop ‘Route 

voorstellen’. Als u hierop klikt komt u op de volgende pagina terecht. 

 

Startdatum 

Hier vult u de datum in waarop u wilt dat de ontheffing ingaat. Dit is de 

transportdatum . 

Duur in weken 

Hier vult u de geldigheidsduur voor uw incidentele ontheffing in. 

Voertuiggegevens 

Hier vult u de afmetingen van uw transport in. Let op dat u alleen de buiten 

wettelijke afmetingen invult. 

Wanneer u dit heeft ingevuld klikt u op ‘Volgende’ .  

Stap 2 Het kiezen van een begin en eindpunt 

Hier ziet u de kaart en de door u ingevulde afmeting(en). U klikt op de knop ‘Route 

toevoegen’ die links van de kaart staat. U heeft de volgende keuzes;  

 u kunt kiezen of uw route beladen of onbeladen is,  

 u kunt een route toevoegen door een begin en eindpunt op te geven, of  

 u kunt met uw rechtermuisknop op een plek in de kaart klikken om een begin 

of eindpunt te selecteren. 

U maakt de keuze om een beladen of onbeladen route te maken. Daarna kunt u een 

begin- en eindpunt kiezen. 

Als u ervoor kiest een adres op te geven dan voert u het adres in het tekstveld onder 

het kopje ‘Route plannen’ in. Druk op <ENTER> als u het adres heeft ingevoerd. 

Vervolgens zal de kaart uw adres in de kaart weergeven en als beginpunt selecteren. 

U kunt nu op dezelfde manier een eindpunt invoeren. 

https://dwo.rdw.nl/


 

U kunt ook met uw rechtermuisknop op een wegsegment op de kaart te klikken. Hier 

kunt u een begin of eindpunt plaatsen door die optie te kiezen in het menu dat onder 

uw muiscursor verschijnt.

 
Vervolgens komt u in het volgende scherm en kunt u naar klikken op de knop ‘Plan’ 

om uw route te plannen. 



 

Stap 3 Het aanpassen van uw route 
Nadat u op ‘Plan’ heeft geklikt verschijnt uw route. 

 

Is deze route niet naar wens dan kunt u ervoor kiezen om een ‘viapunt’ toe te 

voegen. Dit is een punt waar het systeem tijdens het routeren rekening mee zal 

houden, op voorwaarde dat dit fysiek mogelijk is. Gebruik hiervoor de button “Voeg 

via punt toe“ of klik met u rechter muisknop en kies “Voeg via punt toe” . 



Als u hiervoor kiest zal de blauwe route verdwijnen en moet u opnieuw uw route 

plannen. 

 

 

Nadat u uw route opnieuw heeft ingebracht, verschijnt de nieuwe route. Is de nieuwe 

route akkoord, dan kunt u deze opslaan. Na het opslaan ziet u het begin en eindpunt 

onder het kopje “Routes”.

 



Wanneer u in het beginscherm bijvoorbeeld ook onbeladen afmetingen heeft 

ingevoerd dan kunt u deze nu opvoeren door met de ‘Route toevoegen’ knop 

opnieuw een route toe te voegen. Als het bijvoorbeeld een vice-versa route is, kunt u 

op het icoon naast het eerste adres klikken om start en eindpunt om te draaien. Als 

u op de ‘Volgende’ knop drukt kunt u doorgaan met het afronden van de 

voorkeursroutes. 

Stap 4 Het aanvragen van uw ontheffing 
 
Hier krijgt u een indicatie van het aantal te bevragen wegbeheerders en het totaal 

aantal gepasseerde wegbeheerders. Dit is een indicatie, het is niet zeker dat u uw 

ontheffing met exact deze routes ontvangt. 

 

Als u nu kiest voor ‘Opslaan en afronden’ worden uw routegegevens opgeslagen en 

verschijnt de knop ‘Ontheffing aanvragen’. Als u hierop klikt wordt u doorgestuurd 

naar CROS Web, uw aanvraaggegevens worden hierbij onthouden en meegenomen 

naar uw CROS Web aanvraag. 


