Bijlagen behorende bij het model-mandaatbesluit ontheffingen bijzondere transporten.
1.

Opgave van de wegen en weggedeelten zoals bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a.

2.

Opgave van de wegen en weggedeelten zoals bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder b.

3.

Opgave van de grenswaarden zoals bedoeld in artikel 1, vijfde lid.

Bijlage 1
Uitzonderingen, lijst van wegen geldend voor de voertuigen vallend onder afdelingen 3, 12,
13 en 18 van hoofdstuk 5 van het Voertuigreglement
“Voormalige B-wegen”. Voor al deze wegen gelden de beperkingen van een maximale
breedte van 2,2 meter en een wieldruk van 2,4 ton.
Bonkestekersweg.
Botsholsedijk. Nb. bochten en beperkte breedte.
Demmerik.
Derde Zijweg. Nb. bochten en beperkte breedte.
Groenlandse kade. Nb. bochten en beperkte breedte en bomen.
Piet Heinlaan. Daarnaast breedte beperking 2,0 meter.
Herenweg (Vinkeveen). Daarnaast hoogte beperking 3,1 meter.
Mennonietenbuurt.
Molenland.
Mijdrechtse dwarsweg. (gedeelte naar Vinkeveen).
Oostzijde.
Tweede Zijweg. Nb. fietspad en aanwonenden.
Veenkade.
Vinkenkade.
Waverdijk. Daarnaast wieldrukbeperking van 1,2 ton. Nb. bochten en beperkte breedte.
Waverveense pad (Vinkeveen). Nb. bochten en beperkte breedte.
Attentiepunten.
Amstelkade: breedte en bochten.
Baambrugse Zuwe: brug en wegversmallingen.
Eerste Zijweg: doodlopend, bochten en breedte.
Ringdijk (Wilnis): bochten en breedte.
Ruigekade: bochten en breedte.
Veldweg: bochten en breedte en bomen.
Voorbancken: Massabeperking 26 ton.
Westzijde: bochten en breedte.
Wilnisse Zuwe: bochten en breedte.
Wilnisser Zijweg: breedte, drempels en brug.
Diverse Rotondes: bochten.
Hoofdweg/Oosterlandweg.
Hoofdweg/Anselmusstraat.
Dukaton/v.d. Berglaan.
Dukaton/Hofland.
Industrieweg/Mijdrechtse Dwarsweg.

Bijlage 2
Uitzonderingen, lijst van wegen geldend voor de voertuigen vallend onder afdelingen 7, 8 en
14 van hoofdstuk 5 van het Voertuigreglement:
Voor de voertuigen vallend onder bovengenoemde afdelingen geldt te allen tijde dat de bebouwde kom wordt vermeden. Wanneer dit echter niet mogelijk is, zal per geval worden bekeken hoe dit opgelost kan worden.
De volgende wegen zijn zeer smal. Bij voertuigen breder dan 2,6 meter eerst contact opnemen met de wegbeheerder.
1e Velddwarsweg
2e Velddwarsweg
Amstelkade (Amstelhoek)
Amstelkade (Wilnis)
Baambrugse Zuwe (Wegversmallingen)
Botsholsedijk
De Hoef Westzijde
Demmerik
Derde Zijweg
Geerkade
Groenlandse kade
Kromme Mijdrecht
Mennonietenbuurt
Ruigekade
Tweede Zijweg
Vinkenkade
Waverdijk
Waverveense pad (Mijdrecht)
Waverveense pad (Waverveen)
Wilnisse Zijweg
Wilnisse Zuwe

