
Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
(0344) 64 90 90

Regels voor 
zwaar verkeer

In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

sterke dijken
             schoon water

Voorwaarden
In de ontheffing worden ook de onderstaande voor-
waarden gesteld.
• Voertuigen met een ontheffing mogen niet zwaarder 

zijn dan totaal 30 ton. 
• Uw bestemming ligt aan een 15-tonsweg of u kunt 

de bestemming uitsluitend via een 15-tonsweg 
bereiken.

• Op de 15-tonswegen mag u niet sneller rijden dan  
30 km per uur.

• Als de huizen direct aan de weg staan (tot 10 meter 
afstand) mag u niet sneller rijden dan 15 km per uur.

• Voertuigen zwaarder dan 15 ton mogen niet  
parkeren op 15-tonswegen.

• De maximale as-last voor 2- of 3-assige voertuigen 
bedraagt 9 ton, voor 4-assige voertuigen 7,5 en 
5-assige voertuigen 6 ton.

• U mag het overige verkeer niet in gevaar brengen of 
onnodig hinderen. Zo nodig moet u stoppen om het 
andere verkeer vrije doorgang te verlenen.

Handhaving
De politie in deze regio controleert gericht het zware  
verkeer op de 15-tons wegen. Zij zullen aan de bestuur-
ders van vracht- en landbouwvoertuigen vragen naar de  
ontheffing. Wanneer de ontheffing niet kan worden 
getoond of niet aan de criteria en voorwaarden wordt  
voldaan, kan dat leiden tot hoge boetes of het intrekken 
van de ontheffing. 

Aanvragen gemakkelijk via één loket
Een verkeersontheffing voor binnen en buiten de 
bebouwde kom vraagt u aan met het aanvraag formulier 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens  
- Wegenverkeerswet via de website van Waterschap 
Rivierenland op: www.wsrl.nl/vergunningen 

Gaat u aan de slag met grootschalige bouwprojecten of 
grondtransporten? Neem dan contact op met afdeling 
Vergunningen van het waterschap via het telefoonnum-
mer (0344) 64 94 94. Uw opmerkingen en suggesties zijn 
van harte welkom via het e-mailadres wegbeheer@wsrl.nl 
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Vianen

Leerdam

Gorinchem

Alblasserdam

Lek

Lek

Papendrecht

Sliedrecht
Hardinxvels-Giessendsam

Giessenburg

Arkel

Meerkerk

Noordeloos

Hoornaar

Kedichem

Bleskensgraaf

Groot-Ammers

Nieuw-Lekkerland

Lexmond

Ketelhaven

N214

N214

N484

N848

N830

A27

A27

A27

A15

A15

A15
A15 N830

N216

N216

N482

N214

N481

N480

Waterschap Rivierenland beheert de wegen in het bui-
tengebied van de Alblasserwaard en Vijfheeren landen. 
Bepaalde wegen zijn smal en hebben geen stevige 
ondergrond. Zwaar verkeer veroorzaakt hier schade en 
trillingshinder én problemen met de verkeersveiligheid 
en de leefbaarheid. Deze wegen zijn niet geschikt voor 
zwaar vrachtverkeer en zijn daarom verboden voor 
voertuigen die meer wegen dan 15.000 kilo. Deze  
wegen noemen we de zogenaamde 15-tonswegen.  
In deze folder leest u hier meer over. 

15-tonswegen
De 15-tonswegen zijn er om het vrachtverkeer op smal-
lere wegen te weren. De constructie van deze wegen is 
vaak niet sterk genoeg voor het zware vrachtverkeer.  
Ook ontstaan op de smalle wegen, door de combinatie 
van vrachtwagens en fietsers, vaak verkeersonveilige situ-
aties. Daarnaast kan het zwaar verkeer trillingen veroorza-
ken waar de bewoners hinder van kunnen ondervinden. 
Zwaar vrachtverkeer is hierdoor niet gewenst. 

Criteria
• U moet de noodzaak voor een ontheffing aantonen.  

Bijvoorbeeld: bij verhuizingen. 
• De bestemming is niet op een andere wijze te  

bereiken.  
Bijvoorbeeld: uw bedrijf ligt aan een 15-tonsweg.

• U krijgt geen ontheffing voor een kortere route.  
Bijvoorbeeld: andere wegen zijn wel geschikt voor 
het zware verkeer en moeten daarom gebruikt  
worden als rij-route, dus niet de kortste. 

• U krijgt geen ontheffing om tijd te besparen.  
Bijvoorbeeld: Bij een transport van A naar B waarbij 
u over een 15-tons weg 2 minuten tijd bespaart.  
Er moet dan ´omgereden´ worden over wegen die 
geschikt zijn voor zwaar verkeer

• U kunt ontheffing krijgen als het 15-tons verbod leidt 
tot een voor u onevenredig zwaar economisch 
nadeel.

Waterschap Rivierenland controleert, in samenwerking 
met de gemeentes en de politie de naleving van de regels 
op de 15-tonswegen. Op deze manier wordt de verkeers-
veiligheid en leefbaarheid gewaarborgd. Welke wegen 
precies tot de 15-tonswegen behoren, kunt u vinden op 
onderstaande kaart. 

Hoe hoort het op de 15-tonswegen? 
Voertuigen zwaarder dan 15 ton mogen niet rijden op de 
15-tonswegen. In bepaalde situaties kan een ontheffing 
van de verkeersmaatregel worden verleend. Denk hierbij 
aan situaties waarbij een bedrijf aan deze weg is geves-
tigd. Bedrijven met zware voertuigen die door gewichts-
beperking niet op de 15-tonswegen mogen rijden, kunnen 
namelijk economisch onevenredig benadeeld worden.  
Een ontheffing voor deze gewichts beperking kan worden  
aangevraagd bij de afdeling Vergunningen van Waterschap 
Rivierenland. Aan een ontheffing zijn wel voorwaarden en 
criteria verbonden. 

Wanneer krijg ik een ontheffing? 
Om een ontheffing te krijgen voor de 15-tonswegen moet 
u aan de criteria voldoen.

 15 tons wegen Waterschap Rivierenland
 15 tons wegen gemeenten


