Rijkswaterstaat Jaarbericht
Langere en zwaardere vrachtwagens

Dit jaarbericht is bedoeld om mensen binnen Rijkswaterstaat
op de hoogte te stellen van de stand van zaken rond de
toelating van Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV’s) in
Nederland en de betrokkenheid van de Dienst Verkeer en
Scheepvaart (DVS) daarbij.
In verschillende proefperioden laat Nederland sinds 2001 LZV’s
(25 meter lange en maximaal 60 ton zware vrachtvoertuigen) toe,
op een steeds grotere schaal. In Europa neemt Nederland daarmee
een unieke positie in. DVS monitort vanaf het allereerste begin de
toelating van LZV’s en wordt regelmatig gevraagd presentaties
hierover te geven in het buitenland.
Voordat de Mobiliteitsraad van het Vlaams Gewest haar regering
over LZV’s adviseerde, heeft zij in 2009 DVS gevraagd om de
Nederlandse situatie te komen toelichten.

Tijdens een seminar over LZV’s, georganiseerd door de Nederlandse
ambassade in Parijs, waren Fransen onder de indruk van de Nederlandse aanpak om wegen te beoordelen op geschiktheid voor LZV’s.

Doel LZV-proef
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat maakt de toelating van
LZV’s mogelijk om de uitstoot van CO2 te reduceren en de verkeersdruk te verminderen. De toelating mag geen omgekeerde modal
shift teweegbrengen en niet tot een verslechtering van de verkeersveiligheid leiden. LZV’s rijden tussen bedrijventerreinen, havens en
veilingen over voornamelijk auto(snel)wegen. Daarmee is het in
het belang van Rijkswaterstaat om het eﬀect van de steeds grotere
aantallen LZV’s op het wegontwerp, de verkeersafwikkeling en
de verkeersveiligheid in de gaten te houden. Samen met de regio
beoordeelt DVS welke niet-autosnelwegen in rijksbeheer wel of
niet geschikt zijn voor LZV’s.
DVS ondersteunt het Wegendistrict Twente-Achterhoek bij het
beoordelen van het vrijgeven van de N18 voor LZV’s, na druk vanuit
de sector. Uiteindelijk wordt de N18 ten dele vrijgegeven.

Terugblik op 2009
Nederland is vanaf 1 november 2007 de zogenaamde Ervaringsfase
ingegaan. Deze proeﬀase duurt tot 2011. Het monitoringsonderzoek
van de Ervaringsfase bestaat uit verschillende deelonderzoeken.
In 2009 is een survey gehouden onder 1000 automobilisten naar
de veiligheidsbeleving en het draagvlak voor LZV’s. Daarnaast is
een ongevalsanalyse gedaan.
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de Nederlandse rapporten niet ontsloten zijn voor het buitenland
en daarom in Europa vaak geput wordt uit bronnen uit de ons
omringende landen. De inventarisatie wordt vertaald in het
Engels, Frans en Duits.
Op initiatief van DVS kwamen de landen waar LZV’s op proef rijden
(Denemarken, Nederland en Noorwegen) in de zomer van 2009
bij elkaar om hun toelatingsbeleid aan elkaar te toetsen en
ervaringen te delen.

Vooruitblik 2010
In januari 2010 rijden er 429 LZV’s van 196 transportbedrijven
over de Nederlandse wegen.
De conclusie van de survey was dat er in Nederland, in tegenstelling
tot de ons omringende landen, onder automobilisten weinig
weerstand bestaat tegen LZV’s. Ook voelen veruit de meeste
automobilisten zich niet onveiliger met LZV’s in het verkeer in
vergelijking met ander vrachtverkeer. Ongeveer 150 van de 1000
automobilisten hadden concrete ervaring met LZV’s zoals het
inhalen van of het invoegen bij een LZV. Ook zij gaven in meerderheid aan deze situatie niet als onveilig te ervaren.

Rijkswaterstaat/DVS is een belangrijke partner in het onderzoek van
de Europese Commissie ter voorbereiding van de aanpassing van
de Richtlijn 96/53. In deze richtlijn zijn de maten en gewichten van
vrachtvoertuigen vastgelegd. Het onderzoek naar dit onderwerp is
in januari 2010 van start gegaan en moet in september van dit jaar
tot resultaat leiden. DVS brengt bij dit project haar jarenlange
kennis en ervaring in op het gebied van LZV’s. Naast dit Europese
onderzoek, is inmiddels ook een onderzoek gestart om inzicht
te krijgen in hoe LZV’s worden ingezet in Nederland en of de
beleidsdoelen ten aanzien van de emissies en de verkeersdruk
inderdaad worden gerealiseerd. In het najaar zal opnieuw een
ongevalsanalyse gedaan worden.

Albert Heijn richt eind 2009 haar hele logistieke proces op LZV’s in.
Met LZV’s worden de goederen naar de rand van de stad gereden en
met schone en stille voertuigen de winkels bevoorraad.
Tussen begin 2007 en medio 2009 zijn er 11 ongevallen geregistreerd
waar een LZV bij betrokken was. In alle gevallen was er uitsluitend
materiële schade en waren er geen ﬁetsers of voetgangers bij
betrokken. De toedracht van de ongevallen kon niet worden
toegeschreven aan de speciﬁeke kenmerken van een LZV.
Dit betekent dat er geen signalen zijn dat de verkeersveiligheid
negatief wordt beïnvloed door de toelating van LZV’s.
Mag een wegendistrict een LZV-trailer laten wegslepen die voor
langere tijd op een verzorgingsplaats is neergezet? Een probleem
dat in de toekomst vaker kan voorkomen…
Daarnaast zal DVS de consequenties van LZV’s voor het primaire
proces van Rijkswaterstaat inventariseren en indien nodig een
aanzet geven voor de aanpassing van de huidige richtlijnen.
Om de regionale diensten beter te informeren over de gevolgen
van de toelating van LZV’s wordt een voorlichtingsronde langs
alle vestigingen gemaakt.

KLPD adviseert een apart Incident Management protocol voor LZV’s.
Daarnaast is TNO in de afrondende fase van een inventarisatie
van de kennis en ervaring die Nederland in de loop der jaren heeft
opgebouwd rond LZV’s. Meer dan de helft van de 30 rapporten
waarop deze inventarisatie is gebaseerd, zijn onder begeleiding van
DVS tot stand gekomen. De inventarisatie wordt gedaan omdat
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Voor het aanpassen van verzorgingsplaatsen aan LZV’s zijn er
binnen Rijkswaterstaat nog geen uniforme afspraken gemaakt:
elke regio kiest zijn eigen koers.
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