
  

 
Cumela Nederland | Nijverheidsstraat 13, 3861 RJ Nijkerk | Postbus 1156, 3860 BD Nijkerk | T. (033) 247 49 00 

www.cumela.nl | info@cumela.nl | IBAN NL08 RABO 0364 2084 30 | KvK 40477842 | BTW NL0026.10.590.B01 

 

1  

Maximale afmetingen, massa’s en aslasten van (land)bouwvoertuigen vanaf 1 januari 2021 

 

Maximale afmetingen van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines, 

landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (zonder lading) 

 breedte lengte hoogte 

Landbouwtrekker 3,00 m 12,00 m 4,00 m 

Motorrijtuig met beperkte snelheid of mobiele machine: 

- niet ingericht voor uitvoeren van werkzaamheden 

- ingericht voor uitvoeren van werkzaamheden 

 

3,00 m 

 

12,00 m 

20,00 m 

 

4,00 m 

Landbouwaanhangwagen (ingericht voor transport): 

- breedte van de opbouw en gebouwd voor 1 januari 2022 

- breedte van de opbouw en gebouwd vanaf 1 januari 2022 

- breedte over de banden (ook gebouwd vanaf 1 januari 2022) 

 

3,00 m 

2,55 m 

3,00 m 

 

12,00 m 

 

4,00 m 

Verwisselbaar getrokken uitrustingsstuk (ingericht voor uitvoeren van 

bewerkingen oftewel getrokken werktuigen) 
3,00 m 12,00 m 4,00 m 

Voertuigcombinatie van één of meer landbouwaanhangwagen(s) of 

verwisselbare getrokken uitrustingsstuk(ken) met een: 

- landbouwtrekker 

- motorrijtuig met beperkte snelheid of mobiele machine 

- MMBS of MM ingericht voor uitvoeren van werkzaamheden 

 

 

 

3,00 m 

 

 

18,75 m 

18,75 m 

20,75 m 

 

 

 

4,00 m 

Bij de afmetingen zijn verwisselbare gedragen uitrustingsstukken en afneembare bovenbouwen en 

gestandaardiseerde laadstructuren, zoals containers, inbegrepen. 

 

Maximale massa’s en aslasten van landbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele 

machines, landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken uitrustingsstukken (inclusief lading, 

verwisselbare gedragen uitrustingsstukken of containers) 

 
maximum-

massa 

maximum aslast 

aangedreven 

as 

niet aange-

dreven as 

Landbouwtrekker met: - twee assen 

        - drie assen 

        - vier of meer assen 

        - metalen rupsbanden 

18.000 kg 

24.000 kg 

50.000 kg 

10.000 kg 

11.500 kg 10.000 kg 

Motorrijtuig met beperkte snelheid of mobiele machine: 

- niet ingericht voor uitvoeren van werkzaamheden 

- ingericht voor uitvoeren van werkzaamheden 

- met metalen rupsbanden 

 

50.000 kg 

60.000 kg 

10.000 kg 

 

 

12.000 kg 

 

 

12.000 kg 

Landbouwaanhangwagen of verwisselbaar getrokken 

uitrustingsstuk met: - reguliere assen 

      - aslijn van pendelas 

      - afzonderlijke as van pendelas 

      - met oplooprem 

 

 

 

 

8.000 kg 

 

11.500 kg 

13.000 kg 

  6.500 kg 

 

 

10.000 kg 

13.000 kg 

  6.500 kg 

 

Voertuigcombinatie van één of meer landbouwaanhangwa-

gen(s) of verwisselbare getrokken uitrustingsstuk(ken) met een: 

- landbouwtrekker 

- motorrijtuig met beperkte snelheid of mobiele machine 

- MMBS of MM ingericht voor uitvoeren van werkzaamheden 

 

 

50.000 kg 

50.000 kg 

60.000 kg 

 

 

 

zie hierboven 

De totale massa of de som van de aslasten van het voertuig mag niet meer bedragen dan de  

technisch toegestane maximummassa waarvoor het voertuig is geconstrueerd.  
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Rijden met lading en verwisselbare uitrustingsstukken 

 

Bij het vervoer van lading met een (land)bouwvoertuig: 

• mag de lading niet meer dan 1,00 m achter het voertuig uitsteken 

• mag de lading niet meer dan 5,00 m achter het hart van de achterste as van het voertuig uitsteken 

• moet een deugdelijke stootbalk zijn aangebracht op niet meer dan 0,60 m voor de uiterste 

achterzijde van de uitstekende lading, indien de afstand van de onderzijde van de lading tot het 

wegdek meer bedraagt dan 0,55 m 

• mag de lading niet voor het voertuig uitsteken 

 

Bij het vervoer van in de lengte ondeelbare lading met een (land)bouwvoertuig: 

• mag de lading niet meer dan 5,00 m achter het hart van de achterste as van het voertuig uitsteken 

• mag de lading niet meer dan 3,50 m voor het hart van het stuurwiel van het voertuig uitsteken 

 

Bij het rijden met verwisselbare gedragen uitrustingsstukken gekoppeld aan een (land)bouwvoertuig: 

• moeten verwisselbare gedragen uitrustingsstukken die voor of achter het voertuig meer dan 1,00 m 

uitsteken, aan beide zijkanten voorzien zijn van een zijmarkeringslicht of een ambergele 

retroreflector of ambergele opvallende markering op niet meer dan 1,00 m van de voor- of 

achterzijde 

• moeten de verwisselbare gedragen uitrustingsstukken zoveel mogelijk zijn ingeschoven, ingetrokken 

dan wel in- of opgeklapt en deugdelijk vergrendeld 

• mag er geen lading op de verwisselbare gedragen uitrustingsstukken rusten die niet gerelateerd is 

aan de functie van het verwisselbaar gedragen uitrustingsstuk 

• mogen voertuigdelen en verwisselbare gedragen uitrustingsstukken niet meer dan 3,50 m voor het 

hart van het stuurwiel van het voertuig mogen uitsteken 

 Deze bepaling geldt niet als er maatregelen zijn getroffen waardoor gezichtsveldbeperkingen bij 

kruisingen, verkeersknooppunten en uitritten worden opgeheven, zoals spiegels, camera’s of een 

voertuigbegeleider 

• mag een trekkerbumper niet meer dan 4,00 m voor het hart van het stuurwiel van het voertuig 

uitsteken 

 

Markeringsborden 

In de volgende situaties moeten markeringsborden zijn aangebracht: 

• lading of verwisselbare gedragen uitrustingstukken, die in de breedte meer dan 0,10 m buiten de 

zijkant van het voertuig uitsteken, moeten zijn voorzien van breedtemarkeringsborden 

• lading of verwisselbare gedragen uitrustingsstukken, die in de lengte meer dan 1,00 m voor of 

achter het voertuig uitsteken, aan de voorzijde dan wel de achterzijde zijn voorzien van een 

lengtemarkeringsbord 

• landbouwtrekkers, mobiele machines, landbouwaanhangwagens en verwisselbare getrokken 

uitrustingsstukken, in gebruik genomen vanaf 1 januari 2021 en die breder zijn dan 2,55 m (inclusief 

lading of verwisselbare gedragen uitrustingsstukken), moeten zijn voorzien van 

breedtemarkeringsborden 

• bij rijden in de nacht moeten de markeringsborden aan de voorzijde en achterzijde zijn voorzien van 

een wit resp. rood licht dat zo veel mogelijk de grootste lengte of breedte aangeeft en niet meer 

dan 0,10 m van de buitenkant van het voertuig is gemonteerd 

 

Zwaailicht 

Een (land)bouwvoertuig voert een geel zwaailicht als het, met inbegrip van de lading, breder is dan 

2,60 meter en de kans bestaat om niet tijdig door andere weggebruikers te worden opgemerkt. 


