Weg mét landbouwverkeer!
Veilig (land)bouwverkeer verdient een passende plek op de openbare weg.

Verkeersdeskundigen, beleidsmakers verkeer en vervoer, wethouders, statenleden, deskundigen… allemaal hebben we hen op 6 november aanstaande uitgenodigd voor een
bijeenkomst in Harderwijk waar veilig (land)bouwverkeer centraal staat.

Het Bouw- en Infracentrum in Harderwijk is het ontmoetingspunt van de verkeersbetrokkenen. Daar is de ruimte om de
theorie én de praktijk namens u te belichten. Na het welkom
van gastheren Jan Maris (directeur van CUMELA Nederland)
start mr. Tjibbe Joustra, de voorzitter van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid, zijn inleiding met als titel ‘Verkeersveiligheid,
een kwestie van teamwork’, gevolgd door mevrouw Michèle
Blom, directeur Wegen en Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. De derde inleider, gedeputeerde Kees van Beveren van de provincie Zeeland, spreekt
uit eigen ervaringen met landbouwverkeer en senior-adviseur Niels J. Bosch van Royal HaskoningDHV spreekt over
nieuwe inzichten door onderzoek naar landbouwverkeer
op provinciale wegen. Het interessante ochtendprogramma
wordt afgesloten met een vraag-en-antwoordsessie.
Tijdens en na de lunch is er alle gelegenheid voor aanschouwelijk onderwijs in de vorm van maar liefst drie nieuwe
onderrijbeveiligingen voor trekkers. Peecon komt met een
doorontwikkelde versie van een universele onderrijbeveiliging in de fronthef. Constructeur Fons Janssen (zie kaderstuk) geeft met zijn tractorbumper zijn visie op zichtbaarheid
en wendbaarheid, terwijl Alasco Poppink een versie van een
bumper voor trekkers zonder fronthef ontwikkelde. Ook ko-
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men er veilige kippers naar Harderwijk en een extra gemarkeerde maaicombinatie. Speciaal voor de genodigden herhalen we de remproef met een trekker met beladen kipper op
het demoterrein. Verder zijn er diverse opstellingen waar de
dimensies van (land)bouwverkeer - dus ook oogstmachines
en graafmachines - worden getoond aan de gasten. Dat alles
om deze beleidsmakers, beïnvloeders, handhavers en deskundigen meer inzicht te geven in de werkzaamheden van
de cumelasector en welke machines daarbij worden ingezet.
En om uit te leggen waarom die machines gebruik (moeten)
maken van de openbare weg. Dat betekent dat we ook na
de campagne Veilig (land)bouwverkeer (maart 2014) blijven
inzetten op het vermijden dat groot landbouwverkeer door
smalle straatjes in dorpen en steden moet rijden en dat deze
machines worden verbannen naar de parallelweg, waarvan
fietsers ook gebruik maken. Laat veilig landbouwverkeer toe
op de provinciale weg en breng de legale maximumsnelheid
van 25 naar 40 km/u. Maar bedenk ook: veiligheid is vooral
ook een zaak van onszelf en onze medewerkers, want alles
begint bij veilig denken en handelen.

Tekst: Michiel Pouwels
Foto’s: CUMELA Communicatie, Youdidith

Campagne Veilig (land)bouwverkeer
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tijdens de TKD, de start van het VOMOLproject (Veilig Omgaan Met Opvallend
Landbouwverkeer door schoolgaande
jeugd) en onze initiatieven bij het tot stand
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komen van regelgeving voor het kentekenen van trekkers en het ijveren voor een
legale maximumsnelheid van 40 km/u. Ook publiceerden we de brochure ‘Ik rij veiliger’ (drie versies, oplage meer dan 5000 exemplaren)
met alle regels, maten en gewichten overzichtelijk weergegeven en
met toolboxvragen voor medewerkers. De bijeenkomst voor beleidsmakers, verkeersdeskundigen en (lokale) politici op 6 november is
de eindmanifestatie voor externe relaties van CUMELA Nederland.
Tijdens de algemene ledenvergadering - volgend jaar maart - is er
voor onze leden alle gelegenheid om kennis te maken met de nieuwste onderrijbeveiligingen en de ontwikkeling van veiliger materieel.
ve
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Sinds november 2011 voert CUMELA Nederland actief campagne
op het onderwerp Veilig (land)bouwverkeer. In de afgelopen twee
jaar stond dat thema centraal in onze activiteiten en hebben we
op diverse manieren intensief contact gezocht met onze leden en
werknemers, maar ook met beleidsmakers, politici, handhavers
(politie), verkeersdeskundigen en lokale vertegenwoordigers die
betrokken zijn bij de verkeersproblematiek. Veilig (land)bouwverkeer werd met behulp van onze bestuursleden en ondernemers
van cumelabedrijven uitgedragen in de vorm van de praktijkproef
met twaalf OBT’s (onderrijbeveiligingen voor trekkers) en door hun
medewerking bij evaluaties. We namen deel aan de beurzen TKD en
AgroTechniek Holland met veiliger kippers en trekkers met OBT’s
en tijdens CUMELA-bijeenkomsten en dankzij onze communicatie
naar de (vak)pers is er veel gepubliceerd en gediscussieerd. U herinnert zich waarschijnlijk de remtest met een trekker met kipper

“Zo breed ben ik, hou rekening met me…”
Constructeur Fons Janssen combineert het ontwikkelen van landbouwmachines voor een toonaangevende fabrikant met het werken
in zijn eigen ontwerpbureau. Eerder dit jaar toonde Janssen - bij
het jubileumfeest van Gebr. Van Eijk - zijn visie op een frontbumper
voor trekkers en nu presenteert hij zijn tweede, verbeterde versie.
“Ik ben zelf van boerenafkomst en woon in een omgeving waar veel
landbouwvoertuigen rijden. Ik verbaas me als fietser en automobilist
vaak over de zichtbaarheid ervan. Het is onverantwoord hoe slecht
je kunt zien hoe breed een trekker of een machine is, voornamelijk in
het donker. Dat inspireerde me om aan de slag te gaan. Mijn eerste
ontwerp was primair bedoeld als een bumper die veiligheid biedt bij
een aanrijding. Daar kwamen veel reacties op en die heb ik verwerkt
in de tweede versie, waarbij zichtbaarheid en wendbaarheid belangrijke aandachtspunten zijn.” Janssen refereert aan - naast de breedteverlichting - de extra led-verlichting en reflecterende breedtemarkering van zijn nieuwe ontwerp. Hij komt nu ook met een praktische
oplossing voor de wendbaarheid. “De uiteinden van de bumper zijn
verstelbaar. Hierdoor is de bumper voor elk type trekker optimaal
af te stellen. De uiteinden verstel je namelijk dicht naar de band.

Hierdoor wordt de draaicirkel sterk verkleind en het biedt voordelen bij het voor- en achteruit manoeuvreren. Daarnaast is de ruimte
tussen voorwiel en bumper beter afgeschermd, wat ten goede komt
aan de veiligheid. De nieuwe bumper is bovendien multifunctioneel.
Zo is er een afsluitbare kist geïntegreerd waarin je gereedschap of
kettingen kunt opbergen. De kist kun je ook gebruiken als drager
voor een uitneembaar frontgewicht, tot 700 kilo. De bumper zelf
weegt 160 kilogram en is voorzien van energie-absorptie. www.tractorbumper.com
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