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VERSLAG_Campagne Veiligheid en bewustwording Landbouw- en Transportverkeer 
Onderwerp:  Verslag Campagne Veiligheid en bewustwording Landbouw- en Transportverkeer  
Datum:   Dinsdag 26 juni 2018 
Tijdstip:   16:00 tot uiterlijk 17:30 uur  
Overlegnr.:  1 
Locatie:   BolleNoord, Groteweg 9 in ’t Zand 
Aanwezig:    Nen Sneekes (OFS Agribusiness), Nico Groot (OFS Agribusiness), Jan Jaap Hoogland                 
    (OFS Agribusiness), Piet Bakker (OFS Industrie&Bedrijven), Rolf Klant (Fietsbond),   
    Martijn van de Berg (LTO), Gerard Goudsblom (LTO), Ada Kieft (Cumela), Menno  
    Boermans (Gemeente Schagen), Jacob Koopman (Gemeente Schagen) en Jolijn van  
    Dijk (OFS-verslag) 
Afwezig met bericht: Kees de Wit (OFS Recreatie&Toerisme) 
   
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1) Opening en mededelingen 
Nen Sneekes opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Ada Kieft is onderweg en zal 
later aansluiten.  
 

2) Inhoud campagne 
Nen Sneekes geeft een korte toelichting over deze bijeenkomst. In de zomer van 2017 hebben de OFS, LTO, 
gemeente en de Fietsbond met elkaar gesproken over verkeersveiligheid en landbouw- en transportverkeer, dit 
n.a.v. een e-mail van Rolf Klant waarin hij zijn zorgen had geuit. Tijdens dat betreffende overleg is het idee 
ontstaan om gezamenlijk een campagne te starten over de bewustwording en veiligheid inzake landbouw- en 
transportverkeer. De bestuurders van de landbouw- en transportvoertuigen zijn zich bewust van de gevaren, 
echter zijn overige weggebruikers dat vaak niet.  
 

A -  Brainstorm, mogelijkheden en suggesties 
Doelen campagne 
 Bewustwording/ Besef Bewustwording van derden. Fietsers, wandelaars en overige weggebruikers 

moeten bewust worden van het feit dat zij op de wegen waar zij gebruik van 
maken landbouw- en transportverkeer tegen kunnen komen en dat zij in 
bepaalde situaties rekening moeten houden met de gevaren. 

 Respect/ Begrip De “andere weggebruikers” dienen op een positieve wijze naar landbouw- en 
transportverkeer te kijken. Onbekend maakt onbemind. 

 Veiligheid/ Uitstraling De sectoren/ ondernemers moeten uitstralen dat zij er alles aan doen om het 
verkeer zo veilig mogelijk te houden. Dit betekent ook dat men elkaar erop aan 
moet kunnen spreken als er opgemerkt wordt dat regels overtreden worden. 
Bij 95% van de bedrijven worden de regels nageleefd, echter wordt er alleen 
gesproken over de gevallen waar het niet goed verloopt. De ondernemers 
moeten het goede voorbeeld blijven geven en moeten laten zien hoe het wel 
kan en moet. In 30 km zones moet men zich aan de snelheid houden. 

 Imago Het imago heeft een positieve boost nodig en de sector moet zich profileren. 
Met name het beeld over chauffeurs van trekkers is niet goed. Door het 
formaat van de vervoersmiddelen lijkt het of er harder wordt gereden dan 
daadwerkelijk het geval is. 

 
Invulling campagne 
Er wordt besloten dat de campagne zal bestaan uit diverse onderdelen en activiteiten.  
1 - De koepel/ kapstok zal een media- en postercampagne worden gericht op alle weggebruikers.  
2 - Onder de poster- en mediacampagne worden diverse activiteiten gehangen. 
1 – Koepel 
 Posters/ 

Materialen 
- Het campagnemateriaal dient een vaste uitstraling, een logo en een gezicht te hebben. 
- Iedere keer kan een bepaald seizoensgebonden thema uitgelicht worden (bijvoorbeeld 
oogsttijd, bloembollen etc.). 
- Er zou uitleg gegeven kunnen worden over de verschillende soorten machines en 
landbouwvoertuigen. Men weet vaak niet waar welke voertuigen voor gebruikt worden. 
Inzicht daarin kan ook voor een toenemende mate van respect en begrip zorgen. Hoe 
heten de voertuigen, welke types zijn er en wat doen ze? 
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- Voor het wederzijds begrip zou je in beeld kunnen brengen waarom die machines/ 
voertuigen op de weg rijden, bijv.:  

  - Wij vervoeren sla, zodat u het in huis kunt halen. 
- Wij werken op de percelen, om mooie producten te realiseren. 
- Wij werken op het land, zodat u kunt genieten van bloemenpracht. 
- Wij werken aan weg en water, zodat u hier gebruik van kunt maken. 
- Wij maken het strand schoon, zodat u daar kunt genieten. 
- Wij voeren werkzaamheden uit, zodat woningen gebouwd kunnen worden. 
- Wij strooien zout, zodat u veilig naar huis kunt rijden. 
- We rijden hier voor u… 

 Film - Kan er een promotiefilm gemaakt worden? 
 Campagne 

box 
- Met bijvoorbeeld vlaggen, banners, informatieboekjes, posters, pionnen voor het 
uitzetten van de dode hoek etc.. Deze boxen kunnen bedrijven ophalen wanneer zij 
bijvoorbeeld een open dag hebben.

 Plaatsing/ 
Verspreiding 
materiaal 

- Op de voertuigen zelf. Dit zijn rijdende reclamezuilen en campagnematerialen kunnen 
gemakkelijk verwisseld worden (spanframes) 
- Scholen 
- Campings en logiesverstrekkers 
- Supermarkten, sportclubs, musea en openbare gelegenheden 
- Op het land langs de wegen 
- Bij gevaarlijke kruispunten of verkeersknelpunten

 
2 – Activiteiten 
 Open dag/ 

dagen 
- Georganiseerde agrarische open dagen (bijv. 2x per jaar). Vergelijkbaar met de Open 
boerderijdagen, Kom in de kas en de Open Molendag (of daarbij aansluiten). 
- Ook bollenbedrijven hebben open dagen waar aandacht gevraagd kan worden voor 
verkeersveiligheid (i.v.m. het bereik van toeristen). 
- Aansluiten bij bedrijven die open dagen hebben. 
- Bedrijven kunnen bijv. de campagne box ophalen en gebruiken tijdens eigen open dagen. 
- Er kan aangesloten worden bij bestaande evenementen die al naamsbekendheid hebben 
en waar veel mensen op afkomen, bijvoorbeeld Bloeiend Zijpe. Deze organiseert een fiets- 
en een wandeldag (eind april/begin mei). Het voordeel is dat de omgeving dan in bloei 
staat, het verhaal herkenbaar wordt en men kan zien wat de machines doen. 
- De agrarische open dag kan ook plaatsvinden tijdens de Bloeiend Zijpe Wandeldag. 
Langs de route kunnen diverse bedrijven (op 3 gecentreerde locaties) dan de deuren 
openen, landbouwvoertuigen en -machines neerzetten en uitleg geven.  
- Tijdens fietsdemonstraties. 
- LTO heeft een springkussen en miniatuurtrekkers.

 “In de 
trekker” 

- Men moet zelf kunnen ervaren wat de vervoerder wel kan zien en wat niet.  
- Men moet gevoel krijgen met de dode hoek, met de lengte en breedte van voertuigen en 
met de zuiging van bijvoorbeeld trekkers. 
- In groepen van 13 personen kunnen mensen bijvoorbeeld een rondje rijden. 

 
B -  Doelgroepen 

Er wordt vastgesteld dat er diverse doelgroepen zijn en dat alle partijen een andere benadering vragen. De 
koepel dient herkenbaar te zijn voor en gericht te zijn op alle doelgroepen. De activiteiten en specifieke acties 
kunnen gericht zijn op een specifieke doelgroep.  
1 - Alle weggebruikers en met name het toenemende aantal fietsers. 

A - Lokale weggebruikers  
B - Toeristen  

2 – Jongeren (scholen) 
 
1 – Weggebruikers 
 Lokaal De campagne is gericht op alle weggebruikers, waaronder automobilisten, wandelaars, 

wielrenners en fietsers (elektrisch). Het aantal wandelaars en fietsers is in de afgelopen 
jaren toegenomen. De lokale weggebruikers dienen op een andere wijze aangesproken te 
worden, dan toeristen/ dagjesmensen. Het materiaal voor de bewustwording in de regio 
dient regelmatig vernieuwd te worden, zodat men elke keer opnieuw getriggerd wordt om 
het materiaal te bekijken. Het moet een herkenbare uitstraling hebben.  

 Toeristen De posters/ het campagnemateriaal gericht op toeristen hoeft niet jaarlijks vervangen te 
worden.
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2 – Jongeren 
 Scholen Er zijn bedrijven die leerlingen uit groep 8, die het volgende jaar naar het voortgezet 

onderwijs in Schagen gaan, uitnodigen om langs te komen op het bedrijf. Scholen kunnen 
gekoppeld worden aan bepaalde bedrijven, die vormen dan het centrale punt. 

 Project 
Cumela 

Ada Kieft geeft aan dat er ook projecten geadopteerd kunnen worden bij Cumela. Cumela 
heeft een project ontwikkeld voor groep 7 en 8. Het lesmateriaal is erop gericht kinderen 
bewust te maken van het feit dat zij ook groot verkeer kunnen tegenkomen. Het project sluit 
af met een bezoek aan een agrarisch bedrijf waarbij de kinderen de voertuigen gaan 
opmeten, rondom de voertuigen kunnen lopen en kunnen ervaren wat de chauffeur wel en 
niet ziet. Cumela heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij de provincie Noord-Holland.

 
C -  Start en duur van de campagne 

Tijdens de brainstorm wordt vastgesteld dat de campagne om daadwerkelijk het gewenste resultaat te behalen, 
een lange doorlooptijd dient te hebben. Afgesproken wordt om minimaal drie jaar met de campagne aan de slag 
te gaan. Wanneer het succesvol blijkt te zijn, kan het na drie jaar doorgezet worden. De kracht van herhaling is 
belangrijk in deze campagne en het dient langzaam opgebouwd te worden. Mogelijk kan de start van de 
campagne plaatsvinden tijdens Bloeiend Zijpe 2019. 
 Duur minimaal 3 jaar 
 Start voorjaar 2019 
 

D -  Brainstorm – Slogans  
Bewustwording moet een begrip worden en de sectoren moeten omarmd worden. Mensen moeten daarnaast 
ook beseffen dat er ook gevaren zijn. Er dienen goede en sterke slogans/ oneliners te komen. Deze dienen 
gericht te zijn op de agrarische sector en trots en kracht uit te stralen en herkenbaar te zijn. Het is een prachtige 
regio, mede dankzij het landbouw- en transportverkeer. Eenieder moet weten hoe mooi de vrachtauto’s en 
trekkers zijn. Waarom zijn de agrarische sector en de transportsector zo geweldig? Dankzij deze sectoren 
kunnen wij bepaalde voedingsmiddelen eten, zijn er bloemen, kunnen wij wonen, bij ijzel veiliger de weg op etc.. 
 Ideeën - Samen op de weg! 

- Je komt elkaar tegen! 
- Als alles op je af komt, rijd je aan de verkeerde kant. 
- Alliteratie - bewustwording, begrip, bijzonder, buitengewoon …. 

 
E -  Budget en financiering 

Het uiteindelijke benodigde budget hangt af van hoe groots de campagne uitgevoerd gaat worden en wat er 
precies georganiseerd wordt. Nen Sneekes geeft aan dat het wellicht goed is om nu van een totaalbedrag van  
€ 10.000,- per jaar uit te gaan. 
 LTO 

OFS 
TLN 
Gemeente 

- Martijn van de Berg gaat uitzoeken wat de LTO kan vrijmaken. 
- Nen Sneekes zegt toe bij de OFS te informeren welk budget er beschikbaar is. 
- Piet Bakker zal vragen of TLN budget heeft voor de ondersteuning van deze campagne. 
- Menno Boermans zegt toe informatie over de subsidieregeling gedragsbeïnvloeding naar 
Ada Kieft toe te sturen en geeft aan dat er mogelijk binnen de Kop Werkt nog middelen 
t.b.v. deze campagne beschikbaar zouden zijn. Hij zal deze campagne onder de aandacht 
brengen bij De Kop Werkt.

 
3) Rondvraag / w.v.t.t.k. 

Het is belangrijk dat het niet te breed en versnipperd wordt en het moet z’n doel niet voorbijschieten. Diverse 
aanwezigen geven aan dat het een goed en constructief overleg was en dat zij blij zijn met het initiatief. 
 

4) Volgende vergadering(en)  
Jolijn van Dijk zal enkele mogelijke nieuwe vergaderdata rondsturen. Dit zal eind september op een 
dinsdagmiddag om 16:00 uur plaatsvinden.  
 

5) Sluiting 
Nen Sneekes bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en komst. Zij sluit de vergadering om 17:28 uur. 

 
ACTIE- EN AFSPRAKENLIJST 

 
1. _Alle aanwezigen zeggen toe de eigen achterban te informeren, ook de ondernemers en achterban moeten er 

een gevoel bij krijgen/ hebben en de campagne moet breed gedragen worden (o.a. OFS, LTO etc.). 
2. _Alle aanwezigen zeggen toe verder na te zullen denken over de mogelijkheden, slogans en invulling. 
3. _Alle aanwezigen zeggen toe interessante informatie over mogelijke projecten/ acties door te sturen. 
4. _Alle aanwezigen zeggen toe bij de eigen organisatie/ vereniging na te gaan of er financiële middelen 

beschikbaar zijn voor de uitvoering en ontwikkeling van deze campagne.  
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5. _LTO en OFS kunnen onderzoek doen naar open dagen van bedrijven (bijvoorbeeld Bejo). Mogelijk melden 
agrarische bedrijven zichzelf aan als de campagne eenmaal gestart is. 
 
 

6. _Rolf Klant gaat bij de Fietsbond informeren of er al het e.e.a. is, wat de wensen en mogelijkheden zijn en wat 
de behoeftevraag is. 
 
 

7. _Martijn van den Berg zegt toe bij LTO Zwolle te informeren of zij tips voor slogans hebben. 
8. _Martijn van den Berg geeft aan dat LTO Hollands Kroon zich agrarische hoofdstad noemt. Martijn van den 

Berg gaat informeren of zij misschien ook geïnteresseerd zouden zijn in het realiseren van een 
dergelijke campagne (samenwerking?). Hebben zij een draaiboek? 
 
 

9. _Menno Boermans zegt toe informatie over de subsidieregeling verkeer en gedragsbeïnvloeding door te sturen 
naar Ada Kieft. Dit is alleen nog te gebruiken voor jaargang 2019.  

10. _Menno Boermans zegt toe deze campagne binnen De Kop Werkt aan te kaarten. Het agrarisch gebied staat 
hoog op de agenda en mogelijk is daar geld beschikbaar voor de uitvoering. 
 
 

11.  _Ada Kieft geeft aan dat het imagoprobleem landelijk is. Er wordt door Cumela een landelijke campagne 
gestart t.b.v. het landbouwverkeerimago, met een Heel Holland Bakt insteek (campagne, film, serie 
etc.). De aanwezigen geven aan dat het wellicht goed zou zijn om dit breder te trekken en dat Cumela, 
de LTO en TLN het wellicht gezamenlijk op kunnen pakken. Hierdoor krijg je meer draagvlak. Ada Kieft 
zegt toe dit mee terug te nemen. Het kentekenvraagstuk speelt ook. 

12. _Ada Kieft gaat, op aanraden van Nen Sneekes, informeren naar de campagne van Veilig Verkeer Nederland 
en Cumela, welke in 2016 in Brabant uitgevoerd is. Wat was de connectie? 
 
 

13. _Jolijn van Dijk zal bij Ada Kieft informatie opvragen over het scholenproject van Cumela. 
14. _Jolijn van Dijk geeft aan dat leerlingen van het Regius College tijdens de Bètadag een oplossing hebben 

gezocht voor bedrijfsproblemen. Een van de problemen was de verkeersveiligheid rondom 
transportvoertuigen. Jolijn van Dijk heeft contact proberen te leggen met een van de betrokken 
docenten. Zij zal informeren naar de uitkomst(en) van de leerlingen en kijken of het wellicht bruikbaar is 
voor deze campagne. 

15. _Jolijn van Dijk zal deze campagne opnemen op de agenda van het kwartaaloverleg met B&W welke plaats 
zal vinden in september. 

16. _Jolijn van Dijk zal informeren bij Veilig Verkeer Nederland of er campagnes zijn. Het zou goed zijn als Veilig 
Verkeer Nederland er ook bij betrokken wordt. 

17. _Jolijn van Dijk zal informeren bij Bloeiend Zijpe of er ruimte zou zijn voor het opnemen van activiteiten van 
deze campagne in het programma van Bloeiend Zijpe 2019. Kan er samengewerkt worden? 
Bijvoorbeeld kopmachine presenteren tijdens Bloeiend Zijpe.  

18. _Jolijn van Dijk zal een aantal mogelijke data doorsturen t.b.v. het inplannen van een volgende vergadering. 
Dit zal ergens eind september op een dinsdagmiddag om 16:00 uur plaatsvinden.  

19. _Jolijn van Dijk zal proberen te achterhalen of de scholen uit de gemeente Schagen al deelnemen aan 
specifieke acties/ projecten gericht op verkeersveiligheid en/of agrarische projecten waar het aan 
gekoppeld zou kunnen worden (bijv. Klas de Boer op).  
 


