
AUTOSNELWEGEN Incl. N2 – N3 – N7 – N15 –N57 (Rotterdam – Brielle)                    

Gebaseerd op de beleidsregel ontheffingsverlening 
exceptionele transporten  versiedatum:11-10-2011 
 

 
Breedte transporten 

Transport breedte Aantal 
begeleiders 

Rijtijden Dagen van de week 

Tot en met 4.00 m Geen Geen beperkingen Geen beperkingen 
4.01 m – 4.50 m Eén 10.00 uur – 15.00 uur en 

20.00 uur – 06.00 uur 
Alle (za + zo geen beperking)* 

4.51 m – 5.00 m Twee 20.00 uur – 06.00 uur Alle (za + zo geen beperking)* 
5.01 m en breder Twee 22.00 uur – 06.00 uur Alle (za + zo geen beperking)* 

* Voor het rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend 
 
Lengte transporten 

Transport lengte Aantal 
begeleiders 

Rijtijden Dagen van de week 

Tot en met 40.00 m Geen Geen beperkingen Geen beperkingen 
40.01 m – 50.00 m Eén 10.00 uur – 15.00 uur en 

20.00 uur – 06.00 uur  
Alle (za + zo geen beperking)* 

50.01 m en langer Twee 20.00 uur – 06.00 uur  Alle (za + zo geen beperking)* 
* Voor het rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend 

 
Massa transporten 

Criterium Aantal 
begeleiders 

Rijtijden Dagen van de week 

Geen bijzondere 
verrichtingen  

Geen Geen beperkingen Geen beperkingen 

Wel bijzondere 
verrichtingen  

Ter plaatse van 
de verrichting: 
Twee 

Ter plaatse van de 
verrichting: 
10.00 uur – 15.00 uur en 
20.00 uur – 06.00 uur  

Alle (za + zo geen beperking)* 

Tot en met 100.000 kg Geen Geen beperkingen Geen beperkingen 
100.001 kg en zwaarder Twee 10.00 uur – 15.00 uur en 

20.00 uur – 06.00 uur  
Alle (za + zo geen beperking)* 

* Voor het rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend 
 
Hoogte transporten 

Criterium Aantal 
begeleiders 

Rijtijden Dagen van de week 

Geen bijzondere 
verrichtingen * 

Geen Geen beperkingen Geen beperkingen 

Wel bijzondere 
verrichtingen * 

Ter plaatse van 
de verrichting: 
Twee 

Ter plaatse van de 
verrichting: 
10.00 uur – 15.00 uur en 
20.00 uur – 06.00 uur  

Alle (za + zo geen beperking)* 

* Voor het rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend 
 
 


