Voorschriften mechanisch laden en lossen
Begrippen:
Mechanisch verladen:
Het laden en lossen van goederen met behulp van een losvoertuig, waaronder begrepen een tractor
met hefinrichting, laadschop, zelflader op een vrachtwagen, verrijker, kleine shovel, heftruck of
vergelijkbaar.
Ponton:
drijvend platform of ander vaartuig bedoeld voor het vervoer van goederen over het water.
Zwaar vrachtverkeer
onder zwaar vrachtverkeer worden de volgende motorvoertuigen verstaan:


gelede motorvoertuigen en motorvoertuigen met een dubbele achteras;



vrachtwagens met 3 of meer assen;



vrachtwagens met een aanhanger;



trekkers met oplegger.

Mechanisch verladen van goederen op de loswal Kerkweg – Giethoorn
Mechanisch verladen van goederen die worden aan- en/of afgevoerd met een vrachtwagen en
verscheept op een ponton is toegestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
Algemeen


Minimaal twee werkdagen voorafgaand aan het verladen moet een melding worden
gedaan via de gemeentelijke website, www.steenwijkerland.nl



Eerst na verkregen toestemming kan het verladen worden uitgevoerd.

Periode en tijden
Mechanisch verladen is toegestaan:
 Van 1 november tot en met 31 maart tussen 8:30 en 16:00 uur


Van 1 april tot en met 31 oktober tussen 7:30 en 10:30 uur

Maximale aantal verladingen / maximale tijdsduur


per jaar zijn maximaal 100 vrachtwagens toegestaan die mechanisch worden verladen,
waarvan maximaal 50 aangemerkt als zwaar vrachtverkeer;



per dag worden maximaal 6 vrachtwagens mechanisch verladen op maximaal 6 pontons,
waarvan maximaal 2 vrachtwagens met behulp van een zelflader;



de tijdsduur van het mechanisch verladen bedraagt maximaal 1,5 uur per dag;

Gebruik machines / vaartuigen


het mechanisch verladen vindt plaats met elektrische aangedreven laad- en losvoertuigen,
met uitzondering van 10 verladingen per jaar met een zelflader op een vrachtwagen



de pontons die worden gebruikt ten behoeve van het mechanisch verladen zijn elektrisch
aangedreven

Overige voorwaarden


vrachtwagens mogen niet stationair draaien tijdens het verladen, met uitzondering van de



vrachtwagens die gebruik maken van een zelflader;
er mag geen gebruik worden gemaakt van kunstlicht;



er worden verkeersregelaars aangesteld, zoals door de gemeente wordt aangegeven bij de



te verkrijgen toestemming;
het verladen vindt plaats op het halfverharde terrein en in principe niet op de Kerkweg

