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Aanleiding bijeenkomst

u Facebook bericht politie Goeree-Overflakkee

u Kennismaking

u Surveillance

u Terugkoppeling betrokkenen 

u Vervolgtraject



Geschiedenis

u Melkveebedrijf

u Cultuurtechnisch / agrarisch loonbedrijf

u Plantenteelt 

u Bedrijfskunde

u Docent agrarisch MBO (dierverzorging / Loonwerk)

u Agrolin 

u Examinering

u Certificering 

u Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
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Betrokkenheid bij (land)bouwverkeer

u Praktische (rij)ervaring diverse machines

u Onderwijs / Examinator trekker certificaat

u VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer)

u Middelbaar Veiligheidskundige à Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

u Certificeringen à inkoop / onderhoud / keuringen van materieel

u Aanbestedingen à plan van aanpak / CO2 reductie / milieu

u Afstudeeropdracht MVK à VOMOL / Landbouwverkeer



Feiten

u Jaarlijks gemiddeld 16 verkeersdoden en 250 zwaar gewonden door 
verkeersongevallen met (land)bouwverkeer

u Voertuig is breed / zwaar / groot

u Zicht wordt geblokkeerd

u Voertuig in donker slecht zichtbaar (verlichting)

u Onvoldoende rekening houden met overige weggebruikers

u Geen controle op veiligheidseisen voor toelating op openbare weg

u Gebruik landbouwvoertuigen voor andere doeleinden dan werk



De praktijk…

u Veiligheidscampagnes vanuit Cumela / Stigas

u Zie je mij zie ik jou

u Wees een heer in het verkeer

u Trekkerbumper campagne

u VOMOL (Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer)

u Verschil tussen agrarische bedrijven en loonbedrijven

u Druk / even snel….

u Toolboxen vanuit branchevereniging (zie voorbeeld)



Surveillance april 2019 Politie Goeree-
Overflakkee

u Geen lengte / breedte markeringen (borden)

u Afgeknotte driehoek niet aanwezig

u Uitstekende scherpe delen niet afgeschermd

u Verlichting niet zichtbaar (vies)

u Niet goed werkende verlichting

u Losse (niet afgedekte) lading

u Niet gezekerde lading (bakken en uitrustingsstukken)

u Gladde banden

u Losse rommel in de cabine



Tijdens de surveillance…











Wat vinden we hiervan?





Vrijstelling T-rijbewijs

u Niet breder zijn dan 130 cm (inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de 
voorkant).

u Gebruikt worden voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, 
gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen.

u Geen aanhangwagen of verwisselbare machine kunnen trekken.



Wat kan beter?

u Dode hoeken

u Lading zekeren / gewichten 

u Snelheid

u Communicatie met weggebruikers

u MMBS 

u Auto’s

u Werktuigendragers / maaimachines  à vrijstelling T-rijbewijs 

u Jeugdige werknemers (extra adequaat deskundig toezicht vanuit arb.omst.besl.) 
art.7.39

u Arbeidstijdenwet in piekperioden à oorzaak ongevallen?  

u WAM verzekering in orde?

u Milieubelasting à milieubeleid gemeente à hoe hiermee om te gaan?



Hoe goed is jullie kennis?
Bron: Brochure “Ik rij veiliger!” van Cumela Nederland

https://www.cumela.nl/sites/default/files/downloads/Brochure%20Veilig%20landbouwverkeer%20CUMELA%20vs%203%202014-LR.pdf


Hoe hard mag je met een wiellader / 
trekker rijden op een woonerf?

A. Stapvoets (15 km/h)

B. 30 km/h

C. 40 km/h



Hoe breed mag een mobiele 
graafmachine op de weg letterlijk zijn?

A. 2,60 m

B. 3,00 m

C. 3,50 m



Moet u altijd afdekkleppen gebruiken op 
een kipper?

A. Nee, alleen wanneer door afvallende lading gevaar of hinder kan ontstaan

B. Nee, alleen bij vervoer van verontreinigde grond

C. Ja, maar alleen op de openbare weg



Moeten aan een trekker gekoppelde 
werktuigen die buiten de trekker uitsteken 
worden gemarkeerd?

A. Nee, niet nodig. Dat is bovendien vaak nogal moeilijk

B. Ja, als het werktuig 50 cm breder is dan de trekker

C. Ja, als het werktuig 10 cm breder is dan de trekker



Wat is de maximaal toegestane aslast
van een aanhangwagen incl. lading?

A. 10 ton

B. 11,5 ton

C. 12 ton



Wat is de wettelijk toegestane 
maximumsnelheid voor een trekker op de 
openbare weg?

A. 40 km/h

B. 25 km/h

C. 30 km/h



Hoe lang mag een trekker met 
aanhanger zonder lading zijn?

A. 12 meter

B. 18,75 meter

C. 22 meter



Wat is de minimale remvertraging van een 
trekker met een maximale 
constructiesnelheid van meer dan 30 km/h 
met aanhanger?

A. 5 m/s2

B. 3,1 m/s2

C. 2,4 m/s2



Hoeveel mag een ondeelbare lading in de 
lengte aan de achterzijde vanaf de achterste 
as uitsteken?

A. 1 meter

B. 3,5 meter

C. 5 meter



Hoeveel mag een deelbare lading aan de 
achterzijde van een aanhangwagen uitsteken?

A. 1 meter

B. 2 meter

C. 3,5 meter



Belangrijke maten / gewichten
Regeling voertuigen



Voertuigcategorie T 

u T1 à Landbouwtrekker, zoals reguliere trekker

u T2 à Tuinbouwtrekker

u T3 à Lichte trekker, bv gazonmaaier

u T4 à Lage trekker, taluds

u T5 à Moderne snelle trekker



Breedte

u Maximaal 3 meter

u Met ontheffing maximaal 3,5 meter (RDW)

u Ontheffing wegbeheerder bij > 3,5 meter

u Rijk

u Provincie

u Gemeente

u Waterschappen

u Losse lading 3,50 meter



Breder als 2,60 meter

u Zwaailamp

u Breedte markering



Lengte

u Voertuig 12 meter

u Voertuig + aanhanger 18,75 meter



Hoogte

u Maximaal 4 meter



Massa

u Totale massa combinatie 50.000 kg

u Aslast maximaal:

u 10.000 kg (niet aangedreven as)

u 11.500 kg (aangedreven as)

u 12.000 kg (MMBS als rijdend voertuig)

u Maximale massa landbouwtrekker

u 2 assen à 18.000 kg

u 3 assen à 24.000 kg



Verlichting

u 2 dimlichten

u 2 stadslichten

u 2 achterlichten

u 2 remlichten

u richtingaanwijzers

u 2 (4) rode retroreflectoren

u Afgeknotte driehoek

u > 2,60 m breed à zwaailicht



Lading

u Niet meer dan 1 meter achter voertuig

u Niet meer dan 5 meter achter de achterste as

u Niet voor het voertuig uitsteken

u Niet meer dan 3,5 meter voor het hart stuurwiel uitsteken (in lengte 
ondeelbare lading)



Lading zekering

u Afdekken losse lading

u Zekeren lading / delen van lading

u Governance code bouw 

u Sinds 1-9-2017 nieuwe richtlijn voor het veilig verplaatsen van graafbakken

u Verbod graafbakken in de oren of los in de bak te verplaatsen

u ”orenverbod” n.a.v. 2 dodelijke ongevallen

u Governance code ”veiligheid in de bouw”

u Verplaatsen conform richtlijn, aan het snelwisselsysteem

u Vastsjorren met spanbanden op platte wagen

u Handhaving door inspectie SZW (voorheen arbeidsinspectie)



Niet zo…



Verwisselbaar uitrustingsstuk

u Bijvoorbeeld bak shovel, frontmaaier, zaaimachine

u Maximaal 3 meter breed

u Maximaal 12 meter lang

u Bij uitsteken van >10 cm à breedte markering

u Bij uitsteken voor / achter voertuig > 1 meter à lengte markering



Scherpe / uitstekende delen

u Gevaar lichamelijk letsel andere weggebruikers

u Afschermen uitstekende delen tot 2 meter hoog



Afdekken lading

u Afdekken indien gevaar of hinder kan ontstaan als gevolg van;

u Afvallende lading

u Wegwaaiende lading



Registratie voertuigen

u Registratie van alle voertuigen die op de openbare weg rijden:

u Trekkers (ook oldtimers)

u Zelfrijders

u Aanhangwagens

u Uitzondering:

u Trekkers die NOOIT op de openbare weg rijden

u Datum: 20 mei 2020 à wordt niet behaald, waarschijnlijk uitstel



Europese APK richtlijn (2014/45/EU)

u APK plicht snelle tractoren

u Technische contstructiesnelheid >40 km/h 

u Vrijstelling

u Terugdringen snelheid naar <40 km/h (begrenzen)

u Zelfrijders

u Shovels



Kentekenplaat

u Voertuigen met constructiesnelheid van 25 km/h à 40 km/h

u 1 kentekenplaat aan de achterzijde

u Kentekenplicht voor alle (land)bouwvoertuigen op de openbare weg vanaf      

1 januari 2025

u Rij je niet harder dan 25 km/h, hoef je geen kentekenplaat te voeren tot 1 
januari 2025



Aanhangwagens (geen APK plicht)

u Nieuwe aanhangwagens 

u Goedkeuring RDW verplicht (technische goedkeuring o.a. remmen)

u Constructiesnelheid >25 km/h à witte kentekenplaat (max 25 km/h)

u Harder rijden? à registratie + herkeuring naar 40 km/h

u Bestaande aanhangwagens

u Opgeven constructiesnelheid (eigenaar), geen controle

u Witte kentekenplaat = max 25 km/h à harder = registratie + herkeuring



Dit jaar 2 VOMOL projecten binnen 
gemeente Goeree-Overflakkee

u Mei / juni 2019 Kern 
Dirksland

u Oktober / november 2019 
Kern Middelharnis



Veilig Omgaan Met Opvallend 
Landbouwverkeer



Naslagwerk / Handige links

u www.swov.nl à wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid

u www.land-bouwverkeer.nl

u www.cumela.nl/verkeer-en-vervoer

u www.stigas.nl à arbocatalogus

http://www.swov.nl/
http://www.land-bouwverkeer.nl/
http://www.cumela.nl/verkeer-en-vervoer
http://www.stigas.nl/


Vervolgtraject

u In gesprek met provincie / gemeente / politie

u Gezamenlijke doelstelling

u Goeree Overflakkee (verkeers)veilig

u Minder ongevallen

u Meer bewust (o.a. VOMOL)

u Knelpunten aanpakken

u Communicatie



Vragen?
Bedankt voor de aandacht!


