
Adviesroute voor 
vrachtwagens

Informatie voor ondernemers

De stad Hoogstraten bant alle overbodige vrachtverkeer uit de dorpscentra. Via een 
‘adviesroute voor vrachtwagens’ stimuleren wij het vrachtverkeer om zoveel mogelijk 

langs de E19 te rijden.

Wat dit betekent voor de Hoogstraatse ondernemers, vindt u terug in deze folder.

Hoogstraten
stadsbestuur

www.hoogstraten.be/adviesroute



Hoe werkt de adviesroute voor vrachtwagens?

1. Er komt een tonnageverbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton in de dorpskernen van 
Hoogstraten, Meer, Meerle en Minderhout.

2. Signalisatieborden vanaf de grens leiden het doorgaand vrachtverkeer  naar de toegelaten 
route via de E19.

3. Er komen vrachtwagensluizen in de dorpskernen van Hoogstraten, Meer en Meerle, uitgerust 
met ANPR-camera’s en hoogtemeters. Deze registreren alle vrachtwagens.

4. Vrachtwagens die doorheen twee vrachtwagensluizen rijden, worden gezien als doorgaand 
vrachtverkeer en ontvangen een proces-verbaal.

Hoogstraatse ondernemers 
en hun leveranciers vrijgesteld

• Ondernemers en transporteurs die in Hoogstraten 
gevestigd zijn, worden vrijgesteld van het tonna-
geverbod. Hetzelfde geldt voor iedereen die op het 
Hoogstraatse grondgebied moet laden of lossen. Het 
tonnageverbod viseert alleen doorgaand vrachtwa-
genverkeer, dat even goed via de E19 kan rijden. 

• Hoogstraatse ondernemers en hun leveranciers en 
klanten kunnen zich registreren op een ‘whitelist’. 
Vrachtwagens op deze whitelist worden door de 
camera’s automatisch herkend en moeten niet vrezen 
voor een boete.

U kan zich inschrijven op de whitelist via www.hoogstraten.be/adviesroute.

Wilt u zich inschrijven op de whitelist?
 www.hoogstraten.be/adviesroute



De adviesroute voor vrachtwagens in vijf vragen:

1. Is uw bedrijf gevestigd in Hoogstraten?
 -> Registreer uw voertuigen zwaarder dan 3,5 ton op de whitelist. 

2. Woont u in Hoogstraten?
 ->  Registreer uw voertuigen zwaarder dan 3,5 ton op de whitelist (ook paardentrailers, aan-

hangwagens, campers, …)

3. Komt een bedrijf bij u laden of lossen?
 -> Indien uw leverancier minstens eenmaal per 14 dagen langskomt,  vraag dan aan uw leve-

rancier om zijn voertuigen te registreren op de whitelist.
 -> Indien uw leverancier slechts sporadisch langskomt, dan is registratie op de whitelist niet 

mogelijk. Als uw leverancier zijn vrachtbrief voorlegt, wordt hem geen boete opgelegd. 

4.  Wanneer treedt de adviesroute voor vrachtwagens in werking?
  De adviesroute treedt nog niet onmiddellijk in werking. In een eerste fase laten we de came-

ra’s een tijd ‘droogdraaien’. De overtreders ontvangen dan een melding, maar worden nog 
niet beboet. In het voorjaar van 2018 zal de adviesroute in werking worden gesteld. 

  Dit wordt door het stadsbestuur aangekondigd.

5. Wat met de bedrijven op de Transportzone Meer?
 Deze bedrijven zijn NIET vrijgesteld van het tonnageverbod. Dat is ook  logisch, want deze 

bedrijven liggen langs de E19 en kunnen zich het best via de autosnelweg verplaatsen. De 
bedrijven op de Transportzone Meer kunnen hun voertuigen dus NIET registreren op de 
whitelist.  

Wilt u zich inschrijven op de whitelist?
 www.hoogstraten.be/adviesroute



Locaties van de vrachtwagensluizen:

• Hoogstraten: 

 Vrijheid ter hoogte van Café Kokomo City

• Meer: 

 Meerdorp ter hoogte van de vroegere melkerij

• Meerle: 

 kruispunt Strijbeekseweg-Groot-Eyssel


