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Inleiding 

De Coördinatiecommissie Landbouwverkeer bestaat uit vertegenwoordigers van 
brancheorganisaties ZLTO en Cumela, de wegbeheerders Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en 
Waterschap Scheldestromen en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. Gezamenlijk staan 
zij voor het gebruik en het verbeteren van het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland (KLZ) en 
andere zaken die de doorstroming en veiligheid van landbouwverkeer in Zeeland bevorderd. In het 
jaarprogramma 2021 werden doelen zoals het actualiseren van het KLZ en verkeersveiligheid m.b.t. 
landbouwverkeer zichtbaar maken en houden opgenomen. In 2021 is de coördinatiecommissie met 
deze doelen aan de slag gegaan.  
 

Samenvatting 

De coördinatiecommissie landbouwverkeer heeft in 2021 voornamelijk haar krachten gebundeld in 
het actualiseren van het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland en de gezamenlijke communicatie. 
De commissieleden hebben, ondanks de beperkingen door Corona om fysiek samen te komen, 
intensief (digitaal) samengewerkt aan de doelen die zij zichzelf heeft opgelegd en heeft laten 
vastleggen in het OZO. Naast de hier onder uitgewerkte activiteiten blijven de commissieleden ook 
altijd met elkaar in gesprek tijdens de vergaderingen, en waar nodig tussendoor, over lopende zaken 
m.b.t. landbouwverkeer. Zo is er gesproken over het verloop en praktische zaken rondom de nieuwe 
wet op kentekenplicht van landbouwvoertuigen en over werkzaamheden aan wegen waar 
landbouwverkeer gebruik van maakt en overige ruimtelijke ontwikkelingen.  
 

Commissievergaderingen en leden 

De Coördinatiecommissie landbouwverkeer is regulier drie keer samen gekomen. In verband met 
Corona is dit nog via Microsoft teams verlopen. Naast de reguliere vergaderingen zijn er enkele extra 
vergaderingen geweest rondom de actualisatie van het KLZ.  
 
Wisselingen van vertegenwoordigers: 
In 2021 zijn er een aantal wisselingen geweest onder de leden die hun organisatie 
vertegenwoordigen. Voor het Waterschap Scheldestromen heeft Hetty van Voorden – Van Oorschot 
Kees Slabbekoorn opgevolgd. Tobias Barth is in de plaats gekomen van John Augustijn als 
vertegenwoordiger van Cumela. En Leonie van Sluijs heeft de rol van Wim Kant vanuit de Provincie 
Zeeland overgenomen. 
 
 
Activiteiten van de coördinatiecommissie  

Actualisatie van het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland 
In april 2021 zijn de voorbereidingen van de actualisatie van het KLZ gestart. Het KLZ is in 2017 voor 
het laatst geactualiseerd en was toe aan een kritische beoordeling van het netwerk. Voordat het 
oogstseizoen, een piek in werkdruk voor de brancheorganisaties, startte is bij ZLTO, Cumela, ZAJK en 
alle wegbeheerders input opgevraagd over het huidige KLZ-2017, de ontwikkelingen in het netwerk 
en mogelijke nieuwe en vervallen knelpunten. Met de ZLTO en ZAJK zijn 3 succesvolle 
bespreekavonden geweest en overige partijen hebben op papier input geleverd. Deze input is 
verwerkt tot een concept dat in oktober en november weer door alle partijen is beoordeeld. Een 
tussentijdse presentatie over de concept resultaten is met de partners van het ROVZ gedeeld tijdens 



de themabijeenkomst op 14 oktober. Het geactualiseerde KLZ wordt in 2022 aan het OZO 
voorgelegd ter vaststelling.   
 
Uitbreiding coördinatiecommissie 
De coördinatiecommissie heeft in 2021 gekeken naar de mogelijkheden voor uitbreiding van de 
commissieleden met een gemeentelijke vertegenwoordiging. Deze vraag is uitgezet bij de ambtelijke 
Werkgroep Mobiliteit en zal in 2022 voorgelegd worden aan het OZO.  
 
Gezamenlijke communicatie 
In 2021 is gestart met het gezamenlijk communiceren over zaken rondom het oogstseizoen. Waar in 
voorgaande jaren een gezamenlijk persbericht is uitgegaan over slik op de weg, is er dit jaar meer 
aandacht besteed aan de oogstperiode. De nadruk is gelegd op het oogstseizoen in het geheel in 
plaats van losstaande zaken zoals drukte, graan en slik op de weg. Er zijn twee gezamenlijke 
persberichten verstuurd, één over de start van het oogstseizoen en één over slik op de weg. Er zijn 
twee gezamenlijke video’s opgenomen en gecommuniceerd via social media kanalen over modder 
op de weg, snelheid, zicht en inhalen van landbouwvoertuigen. In volgende jaren wilt de commissie 
onderzoeken of er een campagne opgezet en uitgevoerd kan worden tijdens het oogstseizoen.  
In 2021 is de slogan: samen voor verkeersveiligheid in oogsttijd gekozen.  
 
 
Vooruitblik  

De coördinatiecommissie gaat in 2022 verder met de samenwerkingen als het gaat om het zorgen 
voor een goede en veilige afwikkeling van het landbouwverkeer in Zeeland. Het KLZ zal in het begin 
van het jaar vastgesteld worden. De commissie blijft werken aan de overkoepelende doelen en 
missie die in het jaarprogramma zijn opgenomen. De samenwerking tussen branche en 
wegbeheerders blijft belangrijk om de kwaliteit van de doorstroming en verkeersveiligheid rondom 
het landbouwverkeer te waarborgen.  


