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BIJLAGE 6 MEDIABERICHTEN

Hieronder volgt een overzicht van alle mediaberichten over ongevallen met vracht wagens op snelwegen in 2011 en de eerste helft van 2012 
(tot 1 juli). Alle landelijke regionale en lokale kranten, nieuwswebsites en de websites van Transportonline en de verkeers informatiedienst (VID) 
zijn doorzocht. Dit overzicht geeft een beeld hoeveel en welk type ongevallen er recentelijk gebeurd zijn.

In 2011 waren er 478 mediaberichten over een vracht wagenongeval op de snelweg. STIMVA registreerde in die periode 1030 ongevallen 
waarbij een berger ter plaatse is geweest. Bij de 478 ongevallen in de media vielen 20 doden en ongeveer 254 gewonden. 

De eerste helft van 2012 (tot 1 juli) waren er 186 mediaberichten over een vracht wagenongeval op de snelweg. Daarbij vielen 9 doden en 
ongeveer 79 gewonden.

Datum 
ongeval

Tijd Weg Richting Locatie Toedracht (evt. speculatie oorzaak) Doden Gewonden Bron

2 - 1 - 2011 A15 Vracht wagen verliest lading (vat met frituurvet) Transport Online

3 - 1 - 2011 middag A20 Schiedam - Gouda Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s: bestuurster bekneld

1 112 Nederland

4 - 1 - 2011 16:55 A2 Eindhoven - 
Maastricht

Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s

1 VID

4 - 1 - 2011 middag A2 Maastricht - 
Eindhoven

Knooppunt Het 
Vonderen

Twee vracht wagens en 1 personen auto’s VID

4 - 1 - 2011 ochtend A16 Rotterdam - Breda Knooppunt 
Klaverpolder

Vracht wagen met brood schiet door midden-
berm en kantelt: geleiderail over 100 m 
beschadigd

VID

6 - 1 - 2011 ochtend A15 Gorinchem - 
Ridderkerk

Noordtunnel Verlies van aanhanger VID

6 - 1 - 2011 middag A7 Den Oever Wieringerwerf Een vracht wagen kreeg een klapband en 
belandde in de berm en reed tegen een 
aantal bomen: licht gewond

1 Noord - Hollands 
Dagblad

10 - 1 - 2011 17:00 A12 Tussen Oudenrijn 
en Lunetten

Ongeval tussen drie personen auto’s en een 
vracht wagen

2 VID

10 - 1 - 2011 15:45 A20 Hoek van Holland 
- Gouda

Rotterdam - 
Centrum

Twee vracht wagens en 1 personen auto’s: olie 
op de rijbaan

Transport Online

11 - 1 - 2011 ochtend A1 Hengelo - 
Apeldoorn

Vracht wagen geschaard en dwars op de weg De Stentor

13 - 1 - 2011 16:00 A30 Ede Ede Noord Vracht wagen met hout gekanteld VID

14 - 1 - 2011 6:30 A27 Utrecht - 
Gorinchem

Tussen Lunetten en 
Houten

Ongeval tussen een vracht wagen en twee 
personen auto’s

VID

14 - 1 - 2011 9:45 A1 Amersfoort - 
Amsterdam

Bussum Ongeval tussen een vracht wagen en twee 
personen auto’s

Transport Online

15 - 1 - 2011 ochtend A50 Nistelrode Afslag Nistelrode Vuilniswagen begon op de afslag te slingeren 
en is omgeslagen

1 Transport Online

15 - 1 - 2011 ochtend A28 Zwolle Zweedse truck met oplegger kwam in 
aanraking met afzettingspaaltjes, ramde de 
vang rail: Vervolgens kantelde de oplegger 
over de vang rail

1 112Nederland

15 - 1 - 2011 nacht A76 Voerendaal Een dronken trucker wilde keren op de A76, 
zijn vracht wagen kwam dwars op de weg te 
staan en twee auto’s schoven onder de 
oplegger: bestuurders gewond

2 De Limburger

15 - 1 - 2011 A15 Rotterdam Hardinxveld - 
Giessendam

Een busje reed achterop een vracht wagen, 
toen deze plotseling hard remde

1 AD

16 - 1 - 2011 nacht A76 Voerendaal Aanrijding vracht wagen met twee auto’s: de 
dronken buitenlandse vracht wagen chauffeur 
wilde keren op de snelweg: drie gewonden

3 De Limburger

17 - 1 - 2011 avond A13 Delft - Rotterdam Een vracht wagen geladen met strooizout is 
uitgebrand

Nu.nl

17 - 1 - 2011 6:45 A16 Rotterdam Dordrecht Drie vracht wagens botsten op elkaar AD

18 - 1 - 2011 avond A6 Joure - Lelystad Verlies van lading (een paar ton uien) Transport Online
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Tijd Weg Richting Locatie Toedracht (evt. speculatie oorzaak) Doden Gewonden Bron

18 - 1 - 2011 3:50 A1 Hengelo Toerit naar A1 bij 
Oldenzaal

Een aanhanger van een vracht wagen is 
losgeraakt en in de sloot terecht gekomen

Twentse Courant 
Tubantia

20 - 1 - 2011 10:11 A9 Badhoevedorp Ongeval tussen vier personen auto’s en een 
vracht wagen

2 Transport Online

20 - 1 - 2011 15:00 A10 Osdorp - Sloten Ongeval met een vracht wagen Transport Online

20 - 1 - 2011 avond A8 Amsterdam - 
Purmerend

Oostzaan Vracht wagen raakt van weg af: chauffeur was 
onwel geworden

1 Transport Online

20 - 1 - 2011 avond A7 Hoorn - Zaandam Vracht wagen combinatie door onbekende 
oorzaak geschaard: geleiderail deels 
losgetrokken

Transport Online

25 - 1 - 2011 middag A50 Eindhoven - 
Arnhem

Tussen Paalgraven 
en Ravenstein

Een vracht wagen reed door de midden-
geleiderail

Transport Online

25 - 1 - 2011 A16 Rotterdam - Breda Tussen Terbregse-
plein en Ridderkerk 
- Noord

Ongeval tussen een vracht wagen en twee 
personen auto’s

Transport Online

26 - 1 - 2011 ochtend A2 Den Bosch - 
Utrecht

Vianen Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s: een persoon bekneld

Transport Online

26 - 1 - 2011 ochtend A13 Ypenburg Een vracht wagen schoof een baan naar links 
op, maar had niet in de gaten dat er 
filevorming was en botste op de achterste 
touringcar met scholieren. Deze bus raakte 
de bus ervoor. Acht kinderen uit de achterste 
bus klaagden over pijn in nek, rug of hoofd.

3 De Telegraaf

26 - 1 - 2011 10:00 A15 Gorinchem - 
Nijmegen

Knooppunt Valburg Een aanhanger van een vracht wagen is 
gekanteld: de weg was bezaaid met pallets 
uit de aanhanger.

Nu.nl

26 - 1 - 2011 avond A17 Moerdijk Een kleine vracht wagen botste op een grote 
vracht wagen die voor hem reed: hoofdletsel

1 BN/De Stem

26 - 1 - 2011 ochtend A15 A50 Uitvoegstrook A15 
naar A50, Tussen 
Andelst en 
Knooppunt Valburg

Een vracht wagen botst op een stilstaande 
personen auto’s met pech (er is geen vlucht-
strook): een inzittende licht gewond

1 De Gelderlander

27 - 1 - 2011 ochtend A2 Utrecht - Den 
Bosch

Tussen Beesd en 
Geldermalsen

Een vracht wagen is gekanteld: op de vracht-
wagen stonden twee con tainers, waarvan één 
geladen met natuursteen

Transport Online

27 - 1 - 2011 middag A2 Tussen Oudenrijn 
en Culemborg

Enkele vracht wagens zijn op elkaar gebotst De Gelderlander

28 - 1 - 2011 avond A50 Arnhem - 
Apeldoorn

Arnhem - Centrum Een vracht wagen met oud papier is 
gekanteld: chauffeur bekneld

Transport Online

29 - 1 - 2011 9:00 A1 Amersfoort - 
Amsterdam

Diemen Aanrijding tussen een vracht wagen en enkele 
personen wagens: mogelijk speelde gladheid 
een rol

Transport Online

1 - 2 - 2011 avond A76 Ongeval met een vracht wagen: weers-
omstandig heden (ijzel) speelde een rol

De Limburger

2 - 2 - 2011 2:55 A67 Tussen 
Leenderheide en 
Geldrop

De Duitse chauffeur van een vracht wagen-
combinatie, geladen met nieuwe auto’s, ver-
loor de macht over het stuur: kwam in de 
sloot terecht

Transport Online

2 - 2 - 2011 A32 Heerenveen Een personen auto’s botste tegen een trailer 
van een vracht wagen die voor hem reed: de 
vracht wagen had een lekke band en reed 
daarom 60 km/uur met zwaailicht: man 
gewond

1 Leeuwarder 
Courant

2 - 2 - 2011 A18 Westendorp Een vracht wagen verliest een deel van zijn 
lading (landbouwwerktuig): de rijwind van 
een inhalende vracht auto had het dak van het 
landbouwwerktuig afgerukt: zeven auto-
mobilisten hadden schade

Transport Online

3 - - 2 - 2011 middag A76 Heerlen Geleen, toerit bij 
Stein

Bij een ongeval met personen auto’s, sloeg 
een auto over de kop en werd vervolgens 
door een vracht wagen aangereden: vrouw 
gewond

1 De Limburger
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3 - 2 - 2011 ochtend A12 Oberhausen - 
Arnhem

Aanrijding tussen een vracht wagen en een 
personenwagen: nekletsel

1 Transport Online

3 - 2 - 2011 11:00 A7 Knooppunt Joure Botsing tussen twee vracht wagens: bij één 
vracht wagen is daarbij de cabine voorover 
geklapt: 1 gewond

1 Transport Online

4 - 2 - 2011 A15 Tiel Een vracht wagen kwam in botsing met een 
bestelbus: de bus kwam tot stilstand op de 
vlucht strook: Man bekneld, daarna naar 
ziekenhuis

1 De Gelderlander

4 - 2 - 2011 ochtend A2 Amsterdam - 
Utrecht

Aanhanger van een vracht wagen is 
omgewaaid door een harde windstoot: de 
aanhanger was leeg

Transport Online

7 - 2 - 2011 A16 Dordrecht Een bestelbus met aanhanger schaarde en 
reed vervolgens tegen de vang rail en weer 
de weg op: een vracht auto kon hem niet 
ontwijken en reed tegen hem aan

AD

7 - 2 - 2011 8:45 A12 Den Haag - Gouda Gouwe - Aquaduct Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s: de personen auto’s kwam 
dwars voor de vracht auto te staan

Transport Online

7 - 2 - 2011 avond A28 Harderwijk Een vracht wagen kreeg een klapband: de 
kapotte band kwam op de rijbaan: vier auto-
mobilisten hadden schade

Transport Online

8 - 2 - 2011 ochtend A2 Breukelen Tijdens het optrekken in een file pakte de 
vracht wagen chauffeur zijn zonnebril en zag 
daardoor te laat dat er geremd werd: botsing 
op voorganger, deze auto werd tegen de 
vracht wagen daarvoor gedrukt: vrouw 
gewond

1 De Gelderlander

8 - 2 - 2011 9:15 A67 Oprit Lierop Aanrijding tussen twee vracht wagens: een 
vracht wagen was geladen met varkens

Transport Online

8 - 2 - 2011 15:45 A2 Eindhoven Best - West Een Duitse vracht wagen kwam in de sloot 
terecht

Brabants Dagblad

8 - 2 - 2011 14:30 A20 Gouda - Hoek van 
Holland

Rotterdam - 
Centrum

Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s: gewonden

enkele Transport Online

8 - 2 - 2011 avond A58 Breda (Ulvenhout) Een gestolen auto werd achtervolgd en kwam 
met hoge snelheid tegen een rijdende 
vracht wagen aan en raakte van de weg: een 
inzittende gedood en een inzittende 
lichtgewond

1 1 Transport Online

9 - 2 - 2011 21:00 A58 Knooppunt 
Ekkersweijer

Een vracht wagen kwam in botsing met twee 
personen auto’s, raakte van de weg en in de 
berm

Transport Online

14 - 2 - 2011 10:50 A28 Vier vracht wagens botsten tegen elkaar: een 
vracht wagen chauffeur remde af voor de file 
voor hem, twee andere vracht wagens achter 
hem deden hetzelfde, de vierde vracht wagen 
had dit te laat in de gaten: een gebroken pols

1 Transport Online

14 - 2 - 2011 12:30 A50 Oss - Arnhem Knooppunt Valburg Ongeval met een vracht wagen: de vracht-
wagen kantelt bijna

Transport Online

16 - 2 - 2011 ochtend A29 Willemstad Ketting botsing tussen drie vracht wagens en 
drie personen auto’s: twee doden, drie 
gewonden

2 3 Nu.nl

16 - 2 - 2011 16:10 A27 Breda - 
Gorinchem

Knooppunt 
Gorinchem

Ongeval tussen zes vracht wagens en mogelijk 
enkele personen auto’s

1 Transport Online

16 - 2 - 2011 17:45 A67 Eindhoven - 
Turnhout

Ongeval tussen twee vracht wagens: een 
vracht wagen was geladen met brood dat op 
de rijbaan terecht kwam

Transport Online

17 - 2 - 2011 17:00 A1 Rijssen - Holten nabij Afrit Holten De vracht wagen combinatie reed op de 
rechter rijstrook en begon te slingeren en 
kantelde

1 Transport Online

18 - 2 - 2011 ochtend A1 Hengelo - 
Osnabrück

nabij Afrit De Lutte De vracht wagen kreeg een klapband, kwam 
in de berm en schoot in de naastgelegen 
sloot

Transport Online
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Tijd Weg Richting Locatie Toedracht (evt. speculatie oorzaak) Doden Gewonden Bron

19 - 2 - 2011 4:30 A50 Apeldoorn Een personen auto’s reed tegen de 
achterzijde van een vracht wagen: 
hoofdwond: vermoedelijk is alcohol in het 
spel

1 Transport Online

21 - 2 - 2011 middag A2 Maastricht - 
Eindhoven

Knooppunt De 
Hogt

Twee personen auto’s en een vracht auto 
botsten tegen elkaar: een gewonde

1 Transport Online

21 - 2 - 2011 16:10 A12 Utrecht - Den 
Haag

Tussen Harmelen en 
Nieuwerbrug

Een vracht wagen reed tegen de vang rail Transport Online

21 - 2 - 2011 16:40 A20 Gouda - Hoek van 
Holland

Schiedam Ongeval tussen een vracht wagen, twee 
personen wagens en een bestel busje: een 
gewonde

1 Transport Online

22 - 2 - 2011 21:30 A1 Deventer Holten Een personen auto’s raakte in een slip en 
botste tegen een vracht wagen en vervolgens 
tegen een auto: 2 gewonden

2 De Stentor

22 - 2 - 2011 middag Tilburg - Breda Knooppunt De 
Baars

Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s: een gewonde

1 Transport Online

24 - 2 - 2011 17:30 A67 Geldrop - Venlo Afrit Geldrop Een vracht wagen reed van het talud Transport Online

24 - 2 - 2011 17:50 A4 Delft - Amsterdam Tussen 
Leidschendam en 
Zoeterwoude - 
Dorp

Ongeval tussen meerdere personen auto’s en 
een vracht wagen: een onbekend aantal 
personen raakten daarbij gewond

enkele Transport Online

25 - 2 - 2011 middag A7 Afrit bij Winschoten Een trekker met oplegger miste de afslag en 
kwam in de sloot terecht

Transport Online

26 - 2 - 2011 10:10 A27 Gorinchem - 
Utrecht

Tussen Lunetten en 
Rijnsweerd

Aanrijding tussen een personen auto’s en een 
vracht wagen: nekklachten

1 Transport Online

28 - 2 - 2011 ochtend Knooppunt Benelux Een kleine vracht auto heeft een ambulance 
over het hoofd gezien bij het invoegen

Transport Online

28 - 2 - 2011 ochtend A15 Rotterdam Een vracht wagen raakte een ambulance die 
zich waarschijnlijk in diens dode hoek 
bevond: niemand gewond

AD

28 - 2 - 2011 6:15 A59 Hooipolder Een vracht wagen reed op een stilstaande 
vracht wagen: klachten aan hoofd, nek en 
hand

1 Transport Online

1 - 3 - 2011 avond A15 Rotterdam - 
Botlek

Een vracht auto raakte een personen auto’s: 
de personen auto’s raakte in een slip en kwam 
op zijn dak tot stilstand: schrammen en 
kneuzingen

112Nederland

1 - 3 - 2011 17:45 A59 Een tankauto reed door de vang rail en kwam 
in de berm tot stilstand: de oplegger met 
hierin een vettige vloeistof kantelde: alcohol 
speelde een rol

Transport Online

2 - 3 - 2011 12:20 A67 Eindhoven - 
Turnhout

Tussen Asten en 
Someren

Drie vracht wagens botsten op elkaar Transport Online

3 - 3 - 2011 6:00 A2 Maarheeze Een Poolse vracht auto heeft met geringe 
snelheid ingevoegd vanaf het tank station, 
waarna een vracht auto met groot snelheids-
verschil achterop is gereden

1 Transport Online

3 - 3 - 2011 ochtend A10 Coentunnel Ongeval tussen een bestel busje en een 
vracht wagen

Transport Online

3 - 3 - 2011 ochtend A67 Geldrop - 
Eindhoven

Geldrop Kopstaart aanrijding van twee vracht wagens: 
chauffeur van de achterste kleine vracht-
wagen zit vast in de cabine

Transport Online

8 - 3 - 2011 avond A50 Apeldoorn - 
Emmeloord

Tussen 
Hattemerbroek en 
Kampen - Zuid

Een geschaarde vracht wagen kwam voor een 
deel in de sloot terecht

Transport Online

9 - 3 - 2011 8:00 A65 Tilburg Vught Een vracht auto kwam vast te zitten onder een 
viaduct over de A65: meerdere personen-
auto’s botsten tegen elkaar: een persoon 
kreeg nekletsel

1 Transport Online

9 - 3 - 2011 19:15 A58 Tilburg nabij parkeer plaats 
Breehees

Na een ongeval tussen personen auto’s en 
een vracht wagen, kwam de truck op zijn kant 
terecht: groot alarm ivm circa 100 vaten met 
een chemische stof

Transport Online
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11 - 3 - 2011 ochtend A15 Rozenburg - 
Ridderkerk

Aanrijding met meerdere vracht auto’s Transport Online

11 - 3 - 2011 A27 Gorinchem Merwedebrug Aanrijding met meerdere vracht auto’s 1 Transport Online

11 - 3 - 2011 ochtend A58 Ulvenhout Een auto reed achterop een Duitse vracht-
auto: beide inzittenden van de auto gewond: 
joyriding

2 Transport Online

14 - 3 - 2011 ochtend A1 Kootwijk Een busje knalde achterop een vracht wagen: 
de man ver loor de macht over het stuur en 
schoot de midden berm in: 60-jarige man 
overleden in ziekenhuis

1 Transport Online

14 - 3 - 2011 ochtend A32 Staphorst Een vracht wagen reed achterop een 
personen auto’s, die plotseling remde voor 
een andere personen auto’s: licht gewond

1 De Stentor

14 - 3 - 2011 16:00 A9 Rottepolderplein, 
oprit naar de A9

Een personen auto’s is aangereden door een 
vracht wagen: man gewond

1 Haarlems Dagblad

15 - 3 - 2011 avond A2 Utrecht - Den 
Bosch

Aanrijding tussen een vracht wagen en twee 
personen auto’s: een aantal inzittenden licht 
gewond

enkele Transport Online

16 - 3 - 2011 ochtend A16 Hendrik - Ido - 
Ambacht

Een personen auto’s botste tegen zijn voor-
ligger en deze botste tegen de vang rail en 
kwam Vervolgens weer op de rijbaan: daar 
werd hij aangereden door een vracht wagen: 
geen gewonden

AD

17 - 3 - 2011 ochtend A27 Almere - Stad - 
Huizen

Een vracht wagen met tuinaarde is gekanteld Transport Online

18 - 3 - 2011 A1 Amersfoort - 
Apeldoorn

Knooppunt 
Beekbergen

Een con tainer is van een vracht wagen 
gevallen

Transport Online

18 - 3 - 2011 avond A16 Breda Knooppunt 
Ridderkerk - Zuid

Een vracht wagen botst tegen een auto Transport Online

19 - 3 - 2011 ochtend A27 Breda - 
Gorinchem

Een vracht wagen ver loor een lading slib, 
hierdoor werd de rijbaan spekglad en 
kwamen vier personen auto’s en een vracht-
auto met elkaar in botsing

Transport Online

21 - 3 - 2011 ochtend A76 Heerlen - Geleen Ongeval tussen twee vracht wagens Transport Online

21 - 3 - 2011 middag A27 Gorinchem Geertruidenberg Een kraanwagen reed tegen de midden-
geleiderail

Transport Online

21 - 3 - 2011 middag A27 Tussen Hooipolder 
en Oosterhout

Twee vracht wagen kwamen met elkaar in 
botsing in de staart van de file, die was 
ontstaan door een ongeval bij 
Geertruidenberg

BN/De Stem

21 - 3 - 2011 middag A27 Tussen Hooipolder 
en Oosterhout 

Aanrijding tussen een personen auto’s en 
twee vracht wagens in de file, die was 
ontstaan door een ongeval bij 
Geertruidenberg: niemand gewond

BN/De Stem

21 - 3 - 2011 A1 Hengelo Tussen Deventer - 
Oost en Bathmen

Een vracht wagen met oplegger is geschaard Transport Online

22 - 3 - 2011 ochtend A7 Afrit bij Bad 
Nieuweschans

Een vracht wagen combinatie is geschaard: de 
wielen kwamen in de berm terecht, waarna 
de chauffeur de controle over zijn truck ver-
loor en hij schaarde

Transport Online

22 - 3 - 2011 middag A4 Leidschendam - 
Zoeterwoude - 
Dorp

Twee vracht wagens zijn op elkaar gebotst 
toen plotseling een voetganger de weg op 
sprong

1 Transport Online

23 - 3 - 2011 avond A59 Waalwijk Tussen knooppunt 
Hooipolder en 
Waspik

Twee vracht auto’s zijn op elkaar gebotst: een 
vracht wagen is daarbij gekanteld: er was 
alcohol in het spel

1 Transport Online

25 - 3 - 2011 middag A28 Amersfoort - 
Utrecht

Uithof Aanrijding tussen twee personen auto’s en 
een vracht wagen: mensen gewond 

enkele Transport Online

25 - 3 - 2011 middag A4 Schipholtunnel Een te hoge vracht wagen heeft het plafond 
van de tunnel beschadigd: een deel van het 
plafond kwam naar beneden en een 
personen auto’s botste daar tegenaan

Transport Online
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28 - 3 - 2011 ochtend A59 Tussen Terheijden 
en knooppunt 
Zonzeel

Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s

Transport Online

28 - 3 - 2011 10:25 A50 Tussen Hoenderloo 
en Loenen, hmp 
195,1

Ongeval tussen meerdere personen auto’s en 
een vracht wagen: een persoon bekneld

Transport Online

28 - 3 - 2011 A59 Oostelijk Tussen Zonzeel en 
Terheijden

Een tankauto kwam op zijn kant te liggen 
over de gehele breedte van de rijbaan

Transport Online

28 - 3 - 2011 14:00 A1 Amersfoort - 
Amsterdam

Soest Drie auto’s en een bestel busje botsten op 
een vracht wagen. Een achterop komende 
vracht wagen met aanhanger botste daar 
bovenop en zorgde ervoor dat alle auto’s in 
elkaar schoven, waardoor 1 auto onder de 
voorste vracht wagen schoof

8 Transport Online

29 - 3 - 2011 8:40 A50 Oss - Arnhem Tussen Valburg en 
Heteren

Ongeval tussen twee vracht wagens en twee 
personen auto’s: beknelling

Transport Online

29 - 3 - 2011 avond A15 Gorinchem - 
Nijmegen

Tussen Tiel en 
Echteld, hmp 126.6

Nadat er een ongeval met een militair 
voertuig was gepasseerd, gebeurde in de file 
die was ontstaan een ongeval met drie 
vracht wagens: niemand gewond

Transport Online

29 - 3 - 2011 A22 Beverwijk - Velsen Tussen Beverwijk en 
de Velsertunnel

Een personen auto’s kwam vast te zitten 
tussen de geleiderail en een vracht wagen

Transport Online

29 - 3 - 2011 ochtend A28 Nijkerk Leusden Een vracht wagen reed achterop een bestel-
busje aan de staart van een file: beide 
voertuigen total loss

AD

29 - 3 - 2011 7:45 A58 Tilburg Een personen auto’s botste tegen zijn voor-
ligger in de file: de auto schoof naar de 
rechterbaan en werd geschampt door een 
vracht wagen: vervolgens tolde de auto en 
kwam tegen de vang rail tot stilstand: 
inzittende auto gewond

1 Brabants Dagblad

30 - 3 - 2011 17:30 A4 Delft - Amsterdam Bij een ongeval tussen drie of vier voertuigen 
is een vracht wagen uitgebrand

Transport Online

31 - 3 - 2011 16:30 Velsertunnel Een te hoge vracht wagen stond vast voor de 
zuidzijde van de tunnel: levensgevaarlijke 
situatie, omdat de chauffeur wilde 
achteruitrijden

Transport Online

1 - 4 - 2011 A58 Vlissingen - 
Bergen op Zoom

Vlaketunnel Aanrijding tussen een vracht wagen en een 
personenwagen

Transport Online

1 - 4 - 2011 18:45 A2 Den Bosch Aanrijding tussen een vracht wagen en een 
personenbusje

Transport Online

4 - 4 - 2011 ochtend A50 Arnhem - 
Eindhoven

Tussen Ravenstein 
en Paalgraven

Vracht wagen gekanteld: chauffeur bekneld Transport Online

4 - 4 - 2011 14:00 A20 Gouda - Hoek van 
Holland

Tussen Overschie 
en Industrieterrein 
Spaanse Polder

Aanrijding tussen twee vracht wagens Transport Online

6 - 4 - 2011 ochtend A2 Eindhoven - 
Maastricht

Maastricht Ongeval met een vracht wagen Transport Online

7 - 4 - 2011 14:09 A59 Een bestel auto reed na een inhaal manoeuvre 
tegen een stilstaande vracht wagen op de 
vlucht strook: de bestel auto kwam dwars op 
de weg tot stilstand: gekneusde ribben

1 BN/De Stem

8 - 4 - 2011 ochtend A20 Gouda - Hoek van 
Holland

Terbregseplein Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s: alleen blikschade

Transport Online

8 - 4 - 2011 A4 - 
A20

Gouda Vermoedelijk kwamen een vracht wagen en 
een personen auto’s met elkaar in botsing en 
is een motorrijder daarna zelfstandig 
gevallen: motorrijder zwaar gewond

1 112Nederland

8 - 4 - 2011 ochtend A27 Utrecht - 
Gorinchem

Tussen Rijnsweerd 
en Lunetten

Aanrijding tussen twee personen auto’s en 
een vracht wagen

Transport Online

9 - 4 - 2011 ochtend A28 De Wijk Tijdens een inhaal manoeuvre kreeg een 
personen auto’s problemen met de remmen 
en begon te slingeren: hij raakte een vracht-
wagen naast hem: vier gewonden

4 De Stentor
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Datum 
ongeval

Tijd Weg Richting Locatie Toedracht (evt. speculatie oorzaak) Doden Gewonden Bron

9 - 4 - 2011 ochtend A27 Tussen Hooipolder 
en Oosterhout

Een vracht wagen, geladen met zonne-
panelen, is gekanteld: schaafwonden

BN/De Stem

11 - 4 - 2011 ochtend A12 Knooppunt 
Grijsoord

Een vracht wagen, geladen met turf, is in de 
brand gevlogen: een wiellager is warm 
geworden en vastgelopen: klapband

De Gelderlander

11 - 4 - 2011 nacht A27 Oosterhout - 
Breda

Een personen auto’s reed achterop een 
vracht auto: de auto mobilist (19) was onder 
invloed van alcohol: auto total loss, 
schaafwonden

Transport Online

13 - 4 - 2011 2:45 A50 Arnhem Een auto mobilist is met 120 km/uur achterop 
een rijdende vracht wagen gebotst en 
gewond geraakt: door de klap was de wagen 
aan de aanhanger van de truck blijven 
vastzitten en is enkele kilometers 
voortgesleept

1 Transport Online

13 - 4 - 2011 nacht A27 Gorinchem Een vracht wagen, geladen met 25 ton asfalt, 
vatte vlam: waarschijnlijk door een technisch 
defect

AD

16 - 4 - 2011 ochtend A27 Meerkerk Een personen auto’s reed bij een tank station 
tegen een geparkeerde oplegger aan: de 
auto schoot onder de oplegger: bestuurder 
bekneld: hersenletsel

1 Brabants Dagblad

18 - 4 - 2011 ochtend A15 Ridderkerk - 
Gorinchem

Tussen Hardinxveld 
- Giessendam en 
Gorinchem

Een vracht wagen is tegen een viaduct 
gebotst

Transport Online

18 - 4 - 2011 ochtend A40 Parkeer plaats 
Wachtendonk

Een personen auto’s reed met hoge snelheid 
zonder te remmen de parkeer plaats op en 
botste tegen een Franse vracht wagen: de 
vracht wagen stond fout geparkeerd: man 
gedood

1 1 De Limburger

18 - 4 - 2011 14:00 A50 Apeldoorn - 
Zwolle

Tussen Epe en 
Heerde - Zuid

Een vracht wagen met oud ijzer is gekanteld: 
het oude ijzer ligt verspreid over de rijstroken

Transport Online

18 - 4 - 2011 avond A16 Dordrecht Een vracht wagen heeft een vrouw 
aangereden bij het tank station aan De 
Zuidpunt: vrouw overleden, vracht wagen-
chauffeur heeft niets gemerkt en reed door

1 Transport Online

19 - 4 - 2011 middag A10 Diemen Ongeval tussen drie personen auto’s en een 
vracht wagen: mensen bekneld, nekletsel

1 Transport Online

20 - 4 - 2011 A15 Hardinxveld - 
Giessendam

Een vracht wagen met oplegger, waarop een 
kraan stond die te hoog was, botste tegen 
een viaduct: een personen auto’s raakte 
beschadigd door stukken beton die naar 
beneden vielen

AD

21 - 4 - 2011 avond A16 Knooppunt Galder Een vracht wagen geladen met ananassen 
kwam op de geleiderail terecht

Transport Online

26 - 4 - 2011 ochtend A32 Staphorst Een auto mobilist haalde een vracht wagen in, 
toen hij zag dat de weg versmald was wegens 
werkzaam heden: hij stuurde snel naar rechts, 
maar deed dat al te vroeg, waardoor de 
achterzijde van zijn auto de vracht wagen 
raakte: man gewond

1 De Stentor

27 - 4 - 2011 ochtend A67 Geldrop Een vracht wagen reed achterop een 
personen auto’s en drukte deze tegen een 
vracht wagen die voorop reed: vrouw 
bekneld: botbreuken

1 Eindhovens 
Dagblad

27 - 4 - 2011 middag A12 Utrecht De Meern Ongeval met twee personen auto’s en een 
vracht wagen: een auto sloeg over de kop: 
drie gewonden

3 AD

27 - 4 - 2011 15:30 A13 Rijswijk - 
Rotterdam

IKEA Delft Aanrijding tussen twee personen auto’s en 
een vracht wagen: hoofd- en nekpijn

1 AD

27 - 4 - 2011 avond A50 Een bestel auto reed tegen de achterkant van 
een vracht wagen: de bestel auto kwam op zijn 
zijkant op de vlucht strook terecht

1 Transport Online

28 - 4 - 2011 11:25 A2 Maastricht - 
Eindhoven

Groote Bleek Ongeval met zes personen auto’s en een 
vracht wagen: tenminste één persoon gewond

1 Transport Online
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Datum 
ongeval

Tijd Weg Richting Locatie Toedracht (evt. speculatie oorzaak) Doden Gewonden Bron

29 - 4 - 2011 6:40 A20 Gouda - Hoek van 
Holland

Rotterdam - 
Centrum

Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s

Transport Online

30 - 4 - 2011 2:30 A27 Gorinchem Een vrouw stond plotseling op de rijbaan: 
een vracht wagen kon niet meer uitwijken: 
vrouw overleden

1 Transport Online

2 - 5 - 2011 7:00 A12 Utrecht - Den 
Haag

Tussen Gouda en 
Gouwe Aquaduct

Een vracht wagen verliest een stuk ijzer: een 
auto en motor rijden er tegen aan: blikschade 
en een oliespoor op de rijbaan

Transport Online

2 - 5 - 2011 9:10 A15 Gorinchem Noordtunnel Een vracht wagen heeft een matrixbord van 
het plafond van de tunnel afgereden: schade 
aan diverse voertuigen

Transport Online

2 - 5 - 2011 17:24 A2 Den Bosch Een vracht wagen reed tegen een stellage 
met matrixborden: een stuk vang rail van 50 m 
is geheel aan flarden

Transport Online

3 - 5 - 2011 9:00 A2 Maarssen - 
Amsterdam

Maarssen Auto over de kop, na een aanrijding tussen 
nog een auto en een vracht wagen: de 
betrokkenen konden zelfstandig uit de auto 
komen

Nu.nl

3 - 5 - 2011 7:45 A67 Venlo - Eindhoven Tussen Someren en 
Geldrop

Ongeval tussen twee vracht wagens Transport Online

3 - 5 - 2011 A15 Rozenburg - 
Ridderkerk

Ongeval tussen drie personen auto’s, een 
vracht wagen en een lege bus van 
Connexxion

Transport Online

4 - 5 - 2011 15:15 A73 Maasbracht - 
Nijmegen

Afslag Linne Aanrijding tussen twee vracht wagens: een 
cabine zat compleet in elkaar, chauffeur 
bekneld

Transport Online

4 - 5 - 2011 avond A2 Maastricht - Luik Knooppunt 
Europaplein

Een vracht wagen schampte een auto, deze 
raakte in een slip en kwam tot stilstand tegen 
de vang rail: onbekende verwondingen

1 Transport Online

6 - 5 - 2011 middag A15 Gorinchem Afrit Een auto met drie inzittenden kwam in de 
linkerberm terecht, de bestuurster ver loor de 
macht over het stuur, de auto kwam tegen 
een vracht wagen en sloeg daarna over de 
kop: vrouw overleden in ziekenhuis; het 
ongeval is vermoedelijk ontstaan door 
plotselinge filevorming a.g.v. een kop-staart 
botsing even verderop

1 2 Transport Online

8 - 5 - 2011 20:00 A7 Tussen knooppunt 
Heerenveen en 
Terwispel

Een vracht auto kreeg een klapband: er 
ontstond een file, waarbij een vracht auto 
tijdens het invoegen naar één rijstrook in 
botsing kwam met een auto: er was alcohol in 
het spel

Transport Online

10 - 5 - 2011 ochtend A7 Wijdewormer Een personen auto’s was achterop een 
tankwagen gereden: vervolgens reed een 
bestelwagen achterop de personen auto’s: 
blikschade

Noord - Hollands 
Dagblad

10 - 5 - 2011 avond A73 Maasbracht - 
Nijmegen

Zuiderbrug, tussen 
Venlo - Zuid en 
Maasbree

Aanrijding tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s: twee mensen gewond

2 Transport Online

10 - 5 - 2011 avond A15 Ridderkerk - 
Gorinchem

Tussen Hardinxveld 
- Giessendam en 
Gorinchem

Een autotransporter ver loor een deel van zijn 
lading: tenminste één auto was daarbij op zijn 
kop op de rijbaan gekomen

Transport Online

11 - 5 - 2011 5:30 A28 Zwolle - 
Hoogeveen

Tussen Dalfsen en 
Nieuwleusen

Een vracht wagen geladen met melkpoeder is 
gekanteld: de rijbaan ligt bezaaid met 
melkpoeder

Transport Online

11 - 5 - 2011 2:30 A76 Heerlen - Geleen Knooppunt 
Kunderberg

Een vracht wagen met papier kantelde Transport Online

11 - 5 - 2011 3:30 A76 Heerlen - Geleen Knooppunt 
Kunderberg

Twee vracht wagens botsten op elkaar: een 
van de wagens was geladen met groente, wat 
op de rijbaan terecht kwam

Transport Online

11 - 5 - 2011 20:00 A58 parkeer plaats 
Moergestel

Een auto reed achterop een geparkeerde 
vracht wagen met oplegger op de parkeer-
plaats: bestuurder overleden in het ziekenhuis

1 Transport Online
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ongeval

Tijd Weg Richting Locatie Toedracht (evt. speculatie oorzaak) Doden Gewonden Bron

12 - 5 - 2011 15:00 A58 Bergen op Zoom nabij tank station De 
Voetpomp in Rilland

Een vracht wagen heeft het dak van een 
chalet verloren: Twee auto’s raakten 
beschadigd

Transport Online

13 - 5 - 2011 19:45 A15 Tussen Hardinxveld 
- Giessendam en 
Gorinchem

Een vracht wagen reed tegen een viaduct: 
geen gewonden, wel schade

AD

14 - 5 - 2011 middag A7 Tussen Zaandam en 
Purmerend

Een auto mobilist heeft hard geremd voor 
eenden die de weg overstaken: de auto-
mobiliste die achter hem reed moest 
eveneens hard remmen en werd achterop 
aangereden door een vracht wagen: de auto 
werd naar de linkerrijbaan geslingerd en 
kwam tegen de vang rail tot stilstand: een 
motorrijder kwam hierdoor ten val

1 Noord - Hollands 
Dagblad

16 - 5 - 2011 avond A16 Afrit Etten - Leur Een vracht wagen reed tegen een auto en 
wilde vervolgens uitvoegen naar de afrit, daar 
stond echter een file: gevolg een botsing met 
drie personen auto’s: een vrouw had 
onbekend letsel

1 Transport Online

18 - 5 - 2011 14:15 A16 Afslag naar de A15 Een lesauto raakte een vracht auto bij het 
wisselen van rijstrook: de lesauto ging 
hierdoor in de rondte en ramde een 
stadsbus: rijinstructeur zwaar gewond, 
leerlinge gewond

2 Transport Online

20 - 5 - 2011 ochtend A58 Breda - Tilburg Tussen Ulvenhout 
en knooppunt Sint 
Annabosch

Een vracht wagen is achterstevoren in de 
berm terecht gekomen: hij moest uit de berm 
worden getrokken

Transport Online

24 - 5 - 2011 avond A28 Hoogeveen Zuidwolde Een vracht wagen is op zijn kant in de 
midden berm terechtgekomen: nadat hij 
botste op de staart van een file

Transport Online

25 - 5 - 2011 8:00 A73 Roermond Reuver Een vracht wagen en zes personen auto’s 
raakten betrokken bij een ongeval: een zwaar 
gewond en nog 6 gewonden: oorzaak file 
over het hoofd gezien

7 Transport Online

25 - 5 - 2011 A16 Hendrik - Ido - 
Ambacht

Een motoragent zag twee jongens (18 en 19) 
rijden en gaf hen een stopteken: de 
bestuurder gaf echter gas en reed door: hij 
ver loor de macht over het stuur en botste 
tegen een vracht wagen: niemand gewond, 
wel schade: de bestuurder had nog geen 
rijbewijs

AD

26 - 5 - 2011 14:00 A16 Rotterdam - Breda Moerdijkbrug Een vracht wagen is gekanteld Transport Online

26 - 5 - 2011 avond A67 Postel Een personen auto’s botste achterop een 
stilstaande vracht auto: de vracht auto stond 
met alarmlichten aan als laatste in een 
stilstaande file: vrouw overleden

1 Transport Online

27 - 5 - 2011 avond A15 Gorinchem Tijdens een file reed een pickup-truck over 
de vlucht strook, raakte in een slip en botste 
op een vracht wagen: pickup-truck vloog in 
brand: vier gewonden

4 AD

27 - 5 - 2011 15:00 A17 Rotterdam Zevenbergen Een vracht wagen botste op een camper, die 
weer op een auto met caravan botste: Duits 
echtpaar gewond

2 BN/De Stem

27 - 5 - 2011 avond A17 Roosendaal - 
Dordrecht

Tussen Noordhoek 
en Industriegebied 
Moerdijk

Ongeval tussen een vracht auto en een 
personen auto’s

1 Transport Online

28 - 5 - 2011 1:00 A58 Een vrouw in een personen auto’s reed naar 
links om een vracht auto in te halen, terwijl zij 
op dat moment werd ingehaald door een 
bestel auto: zij kwam in aanrijding met de 
bestel auto en één van hen raakte ook de 
vracht auto op de linkerachterband: auto op 
zijn kop, letsel

1 Transport Online

3 - 6 - 2011 4:00 A50 Afslag Ravenstein Een vracht wagen met oplegger reed tegen 
een boom: letsel aan hoofd, borst en benen

1 Transport Online

3 - 6 - 2011 A2 viaduct Stuartweg Een vracht wagen was tegen een viaduct 
aangereden

Transport Online
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ongeval

Tijd Weg Richting Locatie Toedracht (evt. speculatie oorzaak) Doden Gewonden Bron

4 - 6 - 2011 ochtend A7 Heerenveen - 
Groningen

Tjalleberd Een personen auto’s reed achterop een 
aanhanger van een vracht wagen: de 
aanhanger schoot los en belandde in de 
midden berm: een paar vaten in de aanhanger 
vielen om en lekten op het wegdek

Transport Online

6 - 6 - 2011 6:00 A16 Zonzeel - Breda - 
Noord

Tussen Zonzeel en 
afslag Prinsenbeek

Een Renault Twingo met twee inzittenden 
reed achterop een vracht wagen: twee 
gewonden: de bestuurder van de auto was 
onder invloed van GHB

2 Transport Online

6 - 6 - 2011 middag A15 Gorinchem - 
Rozenburg

Knooppunt 
Ridderkerk - Noord

Ongeval tussen vier personen auto’s en een 
vracht wagen: een personen auto’s sloeg over 
de kop

Transport Online

7 - 6 - 2011 6:00 A58 Rilland Een auto mobilist is in slaap gevallen en tegen 
de achterzijde van een rijdende vracht wagen 
gebotst: personen auto’s in de berm; 
onbekend letsel

1 Transport Online

8 - 6 - 2011 middag A50 Een Duitse personen auto’s begon te 
slingeren en reed achterop een vracht wagen: 
de auto kwam klem onder de vracht wagen te 
zitten: rugklachten

1 Transport Online

9 - 6 - 2011 9:30 A10 Verbindingsweg 
naar A8

Aanrijding tussen twee vracht wagens Transport Online

10 - 6 - 2011 ochtend A4 Amsterdam - Delft Afrit Nieuw - 
Vennep

Een slibtrailer kantelde: slib kwam in de berm 
terecht

Transport Online

10 - 6 - 2011 ochtend A58 Goirle Een auto kwam onder een vracht wagen 
terecht

Brabants Dagblad

13 - 6 - 2011 avond A58 Eindhoven - 
Tilburg

Moergestel Een vracht wagen reed tegen de vang rail en 
viel erover heen: kwam tot stilstand tegen 
een boom: hoofdwond

1 Transport Online

14 - 6 - 2011 ochtend A7 Heerenveen - 
Groningen

Drachten, hmp 
165.2

Een vracht wagen met afval is geschaard, 
waarna de aanhanger is gekanteld

Transport Online

14 - 6 - 2011 avond A2 Eindhoven Een vracht wagen met oplegger, geladen met 
treinstellen, kantelde: hoofdwond

1 Eindhovens 
Dagblad

15 - 6 - 2011 14:30 A1 Deventer, hmp 
141.0

Een vracht wagen kantelde in de bocht: kwam 
grotendeels in de berm: een deel van de 
lading, bestaande uit betonijzeren matten, 
viel van de vracht wagen: diesellekkage 

1 Transport Online

16 - 6 - 2011 11:30 A27 Breda - Utrecht Hagestein Een vracht wagen kwam in botsing met een 
personen auto’s

Transport Online

18 - 6 - 2011 ochtend A4 Leidschendam Een kleine vracht wagen sloeg door 
onbekende oorzaak over de kop: onbekend 
letsel

3 AD

20 - 6 - 2011 7:00 A12 Veenendaal - West Ongeval tussen twee vracht wagens en een 
personenbusje

Transport Online

20 - 6 - 2011 15:30 A22 Velsen - Beverwijk Velsertunnel Een te hoge vracht wagen raakte het plafond 
van de tunnel: plafond beschadigd

Transport Online

22 - 6 - 2011 ochtend A15 Rozenburg Een man liep op de snelweg en werd 
aangereden door een vracht wagen: man 
overleden

1 Transport Online

24 - 6 - 2011 middag A10 Een motorrijder kwam in botsing met een 
vracht wagen, die daarna over zijn benen 
reed: ernstig gewond

1 Het Parool

25 - 6 - 2011 nacht A58 Moergestel Een personen auto’s reed tegen de achterkant 
van een vracht wagen: vervolgens reed hij 
heen en weer tegen de vracht wagen en de 
vang rail: hij tolde en sloeg over de kop: 
alcohol speelde een rol

AD

27 - 6 - 2011 7:00 A13 Rotterdam - 
Rijswijk

nabij Afrit Berkel en 
Rodenrijs

Een aanhanger, met daarop een kleine 
graafmachine, raakte los en belandde in de 
berm

Transport Online

27 - 6 - 2011 middag A15 Europoort Knooppunt Benelux Een vracht wagen beladen met zand is 
gekanteld op de verbindingsweg naar de 
A15: lading kwam op de rijbaan terecht

Transport Online
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Tijd Weg Richting Locatie Toedracht (evt. speculatie oorzaak) Doden Gewonden Bron

27 - 6 - 2011 ochtend A2 Maastricht Rothem Een busje reed achterop een personen auto’s 
die aan het eind van een file stond, evenals 
een vracht wagen: het busje raakte in een slip 
en eindigde tegen de vracht auto: bestuurster 
busje gewond

1 Transport Online

27 - 6 - 2011 avond A10 Knooppunt De 
Nieuwe Meer

Ongeval tussen een motor, een vracht wagen 
en een personen auto’s

Transport Online

27 - 6 - 2011 middag A15 Knooppunt Benelux Een vracht auto kwam uit de beneluxtunnel en 
ver loor in de bocht de macht over het stuur: 
de combinatie schoot door twee vang rails 
heen en kwam op de andere rijbaan terecht 
en kantelde

1 112Nederland

28 - 6 - 2011 ochtend A50 Arnhem - Oss Tussen 
knooppunten 
Valburg en Ewijk

Een aanhanger van en vracht wagen kantelde Transport Online

28 - 6 - 2011 ochtend A2 Noordelijk Nabij afslag Budel Een vracht wagen zou zijn ingereden op een 
legertruck, die daardoor achterstevoren op 
de snelweg kwam te staan en botste met 
meerdere personen auto’s: een militair 
overleden, 15 gewonden

1 15 Transport Online

29 - 6 - 2011 15:00 A73 Tegelen - Venlo Tegelen Ongeval tussen twee vracht wagens: de 
voorste vracht wagen moest remmen voor 
een file, de achterop komende vracht wagen 
kreeg een klapband, probeerde te remmen, 
maar kwam in botsing met het voorste 
voertuig: 2 gewonden: lading kwam op het 
wegdek terecht

2 Transport Online

30 - 6 - 2011 middag A7 Leek De bestuurder van een vracht wagen ver loor 
de macht over het stuur, belandde in de berm 
en is gekanteld: dieselolie lekkage o.a. in de 
sloot

112Nederland

30 - 6 - 2011 16:00 A12 Arnhem Wageningen Een vracht wagen kwam in aanrijding met een 
personenbusje

Transport Online

1 - 7 - 2011 avond A28 Amersfoort Een bestuurster van een personen auto’s 
kreeg een black-out  en reed tegen de 
achterkant van een vracht wagen: vrouw 
gewond (nekklachten)

1 AD

2 - 7 - 2011 nacht A28 Putten De chauffeur van een vracht auto raakte 
onwel, raakte van de weg en reed in de sloot

1 Transport Online

2 - 7 - 2011 nacht A12 Duiven Een personen auto’s reed op de achterkant 
van een vracht wagen: onderdelen van zijn 
auto raakten los, waardoor ook vier andere 
auto’s schade hadden: man gewond

1 De Gelderlander

2 - 7 - 2011 ochtend A27 Breda Een personen auto’s botste tegen de 
achterzijde van een vracht wagen en kwam tot 
stilstand tegen de vang rail: letsel in het 
gezicht: vermoedelijk alcohol gebruikt

1 Transport Online

4 - 7 - 2011 21:00 A28 Putten Een motorrijder reed tegen de achterkant van 
een vracht wagen en kwam ten val: man 
gewond

1 De Stentor

4 - 7 - 2011 middag A7 Leek Een vracht wagen ver loor een deel van zijn 
lading: een blok beton spatte op de rijbaan 
uiteen: een personen auto’s kon de brokken 
niet ontwijken en raakte beschadigd

Dagblad van het 
Noorden

4 - 7 - 2011 A67 Lierop Een vracht wagen is gekanteld: chauffeur 
gewond

1 Transport Online

7 - 7 - 2011 ochtend A27 Gorinchem - 
Breda

Geertruidenberg Ongeval met een vracht wagen Transport Online

7 - 7 - 2011 10:30 A12 Utrecht - 
Oberhausen

Tussen Arnhem - 
Noord en de 
IJsselbrug

Een vracht wagen is geschaard Transport Online

8 - 7 - 2011 A76 Tussen Spaubeek 
en Geleen

Brandende vracht auto geladen met 
autobanden

De Limburger
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9 - 7 - 2011 middag A15 Dodewaard Een trucker verslikte zich tijdens het rijden 
aan de koffie en reed slingerend over de weg 
en ramde de midden vang rail door rond-
slingerende brokstukken werden twee auto’s 
geraakt: niemand gewond, wel enorme 
ravage

De Gelderlander

11 - 7 - 2011 7:30 A1 Hengelo - 
Apeldoorn

Tussen Twello en 
Voorst

Botsing tussen twee vracht wagens: één van 
de voertuigen kon zich niet meer verplaatsen

Transport Online

11 - 7 - 2011 A28 Haren Een vracht wagen vatte vlam: stremming Dagblad van het 
Noorden

11 - 7 - 2011 ochtend A28 Groningen - 
Zwolle

Zwolle Een man reed op de linkerbaan, de naast 
hem rijdende vracht auto week uit naar de 
linkerbaan en drukte de auto van de weg af: 
de auto draaide om zijn as en kwam in de 
berm terecht: lichtgewond

1 Transport Online

11 - 7 - 2011 18:45 A2 Leende Een personen auto’s stond stil op de vlucht-
strook, een naderende vracht auto kwam 
gedeeltelijk op de vlucht strook terecht en 
ramde de personen auto’s: drie Polen gewond

3 Transport Online

13 - 7 - 2011 A28 Tussen Uithof en 
Den Dolder

Aanrijding tussen drie vracht auto’s Transport Online

15 - 7 - 2011 middag A10 Afrit RAI Ongeval tussen drie personen auto’s en een 
vracht wagen: gewonden

enkele Transport Online

15 - 7 - 2011 middag A16 Antwerpen - 
Breda

Tussen Hazeldonk 
en Galder

Aanrijding tussen twee vracht wagens Transport Online

18 - 7 - 2011 avond A50 Botsing tussen een personen auto’s en een 
vracht wagen: de personen auto’s is door-
gereden, maar kon later op de vlucht strook 
worden aangehouden: alcohol speelde een 
rol

De Stentor

19 - 7 - 2011 middag A73 Nijmegen - 
Maasbracht

Tussen Cuijk en 
Haps

Een vracht wagen reed tegen een vracht-
wagen die op de vlucht strook stond

Transport Online

19 - 7 - 2011 13:00 A32 Heerenveen Tijdens werkzaam heden reed de vracht-
wagen, voorzien van waarschuwingspijl en die 
moet zorgen voor de beveiliging, tegen een 
onderhoudsmedewerker aan: de medewerker 
stapte uit zijn voertuig om een put schoon te 
maken: 28-jarige man overleden

1 Transport Online

20 - 7 - 2011 ochtend A7 Terwispel Een personen auto’s, bestuurd door een 
39-jarige man uit Polen, reed achterop een 
vracht auto: er bleek alcohol in het spel: 
brokstukken van de auto lagen over 200 m 
verspreid op de rijbaan

Transport Online

21 - 7 - 2011 12:45 A4 De Nieuwe Meer Tenminste een vracht auto en een personen-
auto’s raakten betrokken bij een ongeval

Transport Online

26 - 7 - 2011 ochtend A1 Apeldoorn Ongeval tussen een personen auto’s met 
aanhangwagen, twee vracht wagens en een 
bestelbus: de auto met aanhanger reed 
vermoedelijk achteruit op de vlucht strook, 
een vracht auto remde voluit om een botsing 
te voorkomen, de daarachter rijdende vracht-
auto week uit naar links en kwam tegen de 
bestel auto op de linker rijbaan, deze laatse 
botste tegen de vang rail in de midden berm: 
geen gewonden

Transport Online

26 - 7 - 2011 17:30 A2 Abcoude Een tankauto raakte van de weg: 
vermoedelijk is de chauffeur in slaap gevallen

Transport Online

26 - 7 - 2011 avond A2 Meerssen Een dronken Poolse trucker is tegen de vang-
rails en reclameborden aangereden

De Limburger

27 - 7 - 2011 ochtend A1 Een KLPD - er in zijn dienstauto welke op de 
vlucht strook stond werd aangereden door 
een Poolse vracht wagen combinatie die 
gedeeltelijk op de vlucht strook reed: 
politieman gewond aan rug

1 Transport Online

28 - 7 - 2011 ochtend A31 Oprit Harlingen Een trailer ver loor een con tainer met plastic 
en kunststof afval: de con tainer kwam op zijn 
kant tegen de vang rail aan

Transport Online
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28 - 7 - 2011 middag A7 Groningen Een vracht auto met een kraan achterop reed 
tegen een matrixbord: deze viel naar 
beneden, maar bleef twee m boven het 
wegdek hangen aan een aantal kabels

Transport Online

29 - 7 - 2011 nacht A4/A58 Tussen Bergen op 
Zoom en 
Hoogerheide

De bestuurder van een vracht wagen was 
vermoedelijk in slaap gevallen en belandde in 
de midden berm: het betrof bijzonder vervoer 
met een extra lange vracht wagen

BN/De Stem

1 - 8 - 2011 15:30 A58 Goes Een con tainer die achter een vracht wagen 
was geschakeld, is in brand gevlogen

Provinciale Zeeuwse 
Courant

1 - 8 - 2011 20:00 A1 Apeldoorn - 
Hengelo

Tussen Rijssen en 
knooppunt Azelo

Een vracht wagen reed tegen de midden-
vang rail 100 m vang rail beschadigd: de 
vracht wagen maakte een slip en kwam op 
rijstrook 2 terecht

Transport Online

2 - 8 - 2011 A76 Een 81-jarige spookrijder veroorzaakte een 
aanrijding met een personen auto’s en drie 
vracht wagens: geen gewonden

Transport Online

2 - 8 - 2011 middag A32 Oldeholtwolde De chauffeur van een vracht wagen raakte 
onwel en ver loor de controle over zijn 
combinatie: kwam in de berm terecht en 
kantelde: gewond aan rug en schouder

1 Transport Online

5 - 8 - 2011 ochtend A76 Heerlen - Leuven Knooppunt 
Kerensheide

Ongeval tussen drie vracht wagens: een 
persoon licht gewond

1 Transport Online

5 - 8 - 2011 ochtend A2 Eindhoven - 
Maastricht

Knooppunt 
Leenderheide

Een vracht auto, geladen met oud ijzer, reed 
tegen een viaduct: chauffeur bekneld

Transport Online

5 - 8 - 2011 middag A1 Hengelo - 
Apeldoorn

Tussen Deventer en 
Twello

Een aanhanger van een vracht wagen is 
gekanteld

Transport Online

8 - 8 - 2011 A2 Maastricht Eindhoven: 
Knooppunt de Hogt

Ongeval met meerdere vracht wagens: 
chauffeur achterste wagen gewond

1 nu.nl

8 - 8 - 2011 middag A28 Zwolle - 
Hoogeveen

Een vracht wagen ver loor een con tainer: de 
trailer kwam op zijn kop te liggen: een andere 
vracht auto kwam in de bosjes terecht

Transport Online

9 - 8 - 2011 ochtend A28 Amersfoort - 
Zwolle

Amersfoort - 
Vathorst - Nijkerk

Een vracht wagen met poststukken kwam 
tegen een portaal aan, waarna de truck 
kantelde: behoorlijke ravage

Transport Online

9 - 8 - 2011 avond A12 Tussen Bleiswijk en 
Zevenhuizen

Ongeval tussen een vracht wagen en 
meerdere auto’s: een persoon raakte bekneld

nu.nl

9 - 8 - 2011 22:00 A1 Apeldoorn - 
Hengelo

Knooppunt 
Beekbergen

Een vracht wagen, geladen met paprika’s, 
raakte van de weg en onder aan het talud

Transport Online

10 - 8 - 2011 A27 Een vracht wagen reed slingerend over de 
snelweg en raakte de vang rail: chauffeur was 
moe

Brabants Dagblad

10 - 8 - 2011 middag A28 Hoogeveen - 
Zwolle

Knooppunt 
Hattemmerbroek

Een aanhanger van een vracht wagen is 
gekanteld: de aanhanger was geladen met 
kippen

Transport Online

11 - 8 - 2011 7:50 A1 Duitsland Tussen De Lutte en 
de Duitse grens

Een vracht wagen reed tegen de 
noodgeleiderail: olie op het wegdek

Transport Online

12 - 8 - 2011 A73 Venlo Venray - Noord Tijdens het inhalen van een vracht wagen 
kwam een personen auto’s in botsing met de 
vracht wagen: de auto sloeg over de kop en 
belandde links in de vang rail: twee licht 
gewonden

2 De Limburger

13 - 8 - 2011 A12 Den Haag - 
Arnhem

Afrit Bunnik Een vracht wagens met varkens kwam op zijn 
kant terecht: de bestuurder raakte bekneld

Transport Online

15 - 8 - 2011 20:00 A58 Goirle Een vracht wagen vloog in brand: cabine 
brandde helemaal uit: geen gewonden

Brabants Dagblad

17 - 8 - 2011 A20 Hoek van Holland 
- Gouda

Crooswijk Een kleine vracht wagen raakte in de brand: 
speeltuintje tijdelijk ontruimd

AD

18 - 8 - 2011 8:00 A2 Den Bosch - 
Amsterdam

Tussen Oudenrijn 
en Maarssen

Een aanrijding tussen een vracht wagen en 
een personen auto’s

Transport Online
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19 - 8 - 2011 4:45 A28 Tussen Assen - 
Noord en Vries

Een aanhanger van een vracht wagen, die van 
de weg raakte, kantelde: de chauffeur kwam 
in de berm terecht

Transport Online

19 - 8 - 2011 ochtend A20 Hoek van Holland Knooppunt 
Kethelplein

Een vracht wagen stond in brand AD

20 - 8 - 2011 nacht A50 Son Een vracht auto reed tegen een auto die stil 
stond langs de snelweg: vrouw overleden

1 Nu.nl

22 - 8 - 2011 ochtend A1 Amsterdam Knooppunt 
Hoevelaken

Een vracht wagen geladen met kippen en 7 
personen auto’s raakten betrokken bij een 
ongeval: kind zwaar gewond: een deel van de 
kippen is gedood

1 Nu.nl

22 - 8 - 2011 12:10 A28 Zwolle - 
Amersfoort

Tussen Elspeet en 
Harderwijk

Een vracht wagen en een personen auto’s 
raakten betrokken bij een ongeval: letsel

1 Transport Online

23 - 8 - 2011 avond A59 Zonzeel - Oss Raamsdonksveer Aanrijding tussen twee vracht wagens Transport Online

25 - 8 - 2011 ochtend A16 Rotterdam - Breda Drechttunnel Ongeval tussen drie personen auto’s en een 
vracht wagen: lekkage van vloeistof

Transport Online

28 - 8 - 2011 middag A37 Een vracht wagen geladen met 23 ton vis, 
kwam in de berm vast te zitten

Transport Online

29 - 8 - 2011 ochtend A37 Klazienaveen Een vracht wagen met aanhanger, geladen 
met 5000 kippen, kantelde en kwam in de 
berm terecht: 2500 kippen gedood: de 
chauffeur ver loor door een niesbui de macht 
over het stuur

112Nederland

29 - 8 - 2011 middag A15 Nijmegen Dodewaard Een vracht wagen kwam door onbekende 
oorzaak door de vang rail op de rijbanen in de 
andere richting (Rotterdam) terecht: een 
Duitse bestuurder botste er frontaal 
tegenaan: bestuurders gedood

2 ANP

30 - 8 - 2011 ochtend A7 Hoogezand Een motorrijder is onderuit gegaan door olie 
op het wegdek, afkomstig van een vracht-
wagen

AD

30 - 8 - 2011 middag A1 Amsterdam - 
Enschede

Deventer Ongeval tussen drie vracht wagens, twee 
bestel busjes en een personen auto’s: twee 
zwaargewond, 1 lichtgewond, ravage

3 Nu.nl

30 - 8 - 2011 middag A20 Een personen auto’s raakte de vang rail en 
werd daarna aangereden door een vracht-
wagen

Transport Online

31 - 8 - 2011 14:00 A2 Nederweert Een vracht wagen met aanhanger, geladen 
met hooi stond in brand

De Limburger

1 - 9 - 2011 19:00 A12 Arnhem - Utrecht Maarsbergen Een vracht wagen schoot door de midden-
geleiderail en kwam gedeeltelijk op de 
andere rijbaan terecht: deels gekanteld

VID

1 - 9 - 2011 18:30 A12 Den Haag Gouwe Aquaduct Vijf personen auto’s en een vracht wagen 
kwamen met elkaar in botsing: letsel

1 Transport Online

1 - 9 - 2011 18:00 A67 Turnhout - 
Eindhoven

Knooppunt 
Leenderheide

Een vracht wagen en een personen auto’s 
kwamen met elkaar in botsing: letsel, één 
persoon bekneld

1 VID

2 - 9 - 2011 avond A15 Tussen Smitshoek 
en het Beneluxplein

Vijf personen auto’s, twee bussen en een 
vracht wagen kwamen met elkaar in botsing: 
een bestuurder gewond

1 Nu.nl

5 - 9 - 2011 6:45 A2 Den Bosch - 
Utrecht

Everdingen Ongeval met twee vracht wagens Nu.nl

5 - 9 - 2011 8:00 A16 Rotterdam - Breda Ongeval tussen een vracht wagen en twee 
personen auto’s: blikschade

VID

5 - 9 - 2011 middag A44 Amsterdam Tussen Oegstgeest 
en Voorhout

Een vracht wagen ver loor een con tainer 
geladen met schroot, puin en pallets: de 
lading lag over de weg verspreid

VID

6 - 9 - 2011 middag A10 Tussen Osdorp en 
Sloten

Een vracht wagen ver loor een betonblok: de 
chauffeur is door gereden

VID

7 - 9 - 2011 avond A12 Oberhausen - 
Utrecht

Brug over de IJssel Een vracht wagen reed achter op een 
personen auto’s: bestuurder gewond

1 VID
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8 - 9 - 2011 15:45 A10 Afrit Sloten Een aantal personen auto’s en een vracht-
wagen kwamen met elkaar in botsing: een 
aantal mensen raakte gewond

enkele VID

9 - 9 - 2011 A20 Een vracht wagen kreeg geen ruimte om in te 
voegen en zakte weg in de berm: vang rail en 
vracht wagen beschadigd

AD

11 - 9 - 2011 ochtend A15 Tiel Een personen auto’s klapte achterop een 
vracht wagen: niemand gewond: vermoedelijk 
speelde alcohol een rol

ANP

11 - 9 - 2011 avond A20 Een personen auto’s klapte op zijn voorganger 
die plotseling remde: deze slingerde naar 
rechts tegen een vracht wagen aan en kwam 
er gedeeltelijk onder terecht

2 AD

12 - 9 - 2011 15:15 A50 Arnhem - 
Apeldoorn

Schaarsbergen De chauffeur raakte de macht over het stuur 
kwijt, waarna de vracht wagen geladen met 
betonplaten, kantelde en de lading kwam 
terecht op het wegdek

VID

12 - 9 - 2011 nacht A15 Tussen afslag Tiel - 
West en Tiel

Een personen auto’s reed slingerend over de 
A15 en raakte een vracht wagen aan de 
zijkant: de man was onder invloed van alcohol

Transport Online

12 - 9 - 2011 ochtend A59 Oss - Zonzeel Verbindingsweg 
naar A16

Een doek van de vracht wagen scheurde, 
waardoor de lading (blikjes bier) er is 
afgevallen

VID

13 - 9 - 2011 avond A73 Nijmegen - 
Maasbracht

Beesel Een tankwagen is in botsing gekomen met 
een personen auto’s

Transport Online

13 - 9 - 2011 22:45 A50 Op - en afrit Sint - 
Oedenrode

Een vracht wagen raakte van de weg en in de 
sloot: enkele vaten waspoeder kwamen in de 
sloot terecht

Transport Online

14 - 9 - 2011 ochtend A27 Meerkerk Een motorrijder botste achterop een 
personen auto’s en ging onderuit: achterop 
komend verkeer moest fors remmen en 
uitwijken: een auto mobilist die moest 
uitwijken van de linker naar de rechter-
rijstrook botste tegen een trekker met 
oplegger: een bestelbus botste eveneens 
achterop de vracht wagen combinatie

2 AD

14 - 9 - 2011 16:00 A4 Amsterdam Hoofddorp Een personen auto’s en een vracht wagen 
kwamen met elkaar in botsing: de personen-
auto’s belandde op zijn dak

VID

15 - 9 - 2011 16:15 A27 Verbindingsweg 
naar A12 richting 
Den Haag

Een vracht wagen met aanhanger beladen 
met puin kwam op zijn zijkant terecht: 
bestuurder bekneld: lading kwam op de 
rijbaan terecht: vloeistof lekkage

VID

15 - 9 - 2011 10:30 A27 Breda - Utrecht Tussen Werkendam 
en de 
Merwedebrug

Vracht wagen gekanteld VID

15 - 9 - 2011 ochtend A58 Tilburg - Breda Tussen Ulvenhout 
en knooppunt 
Galder

Een vracht wagen en een personen auto’s 
kwamen met elkaar in botsing: blikschade

VID

16 - 9 - 2011 middag A22 Velsertunnel Botsing tussen een personen auto’s, een 
bestel busje en een vracht wagen: bestuurder 
busje die voorop reed, had onbekend letsel: 
de vracht wagen was het achterste voertuig

1 Transport Online

16 - 9 - 2011 ochtend A76 Leuven - Heerlen Tussen knooppunt 
Kerensheide en 
Geleen

Door een losgelaten voegovergang in het 
asfalt hebben zo’n tien personen auto’s en 
een vracht wagen een lekke band opgelopen

VID

16 - 9 - 2011 middag A50 Eindhoven Een vracht wagen geladen met gier heeft zijn 
lading verloren: de mest moest met man en 
macht worden opgeruimd

Reformatorisch 
Dagblad

17 - 9 - 2011 16:45 A15 Ridderkerk Barendrecht Een vracht wagen geladen met appels vloog 
in brand

VID

20 - 9 - 2011 avond A12 Arnhem Veenendaal - West Een vracht wagen is tegen de midden-
geleiderail gereden, hangt over de vang rail 
en kwam dwars over de rijbaan te staan

VID
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21 - 9 - 2011 middag A15 Ridderkerk - 
Rozenburg

Tussen knooppunt 
Vaanplein en afrit 
Charlois

Een ongeval met twee vracht wagens: een 
chauffeur gewond

1 Transport Online

21 - 9 - 2011 9:45 A9 Alkmaar - 
Amstelveen

Knooppunt 
Raasdorp

Een vracht wagen botste achterop een 
stationwagen

VID

21 - 9 - 2011 A12 Arnhem - Utrecht Tussen 
Maarsbergen en 
Maarn

Een vracht wagen verliest een wiel VID

21 - 9 - 2011 A12 Utrecht - Arnhem Tussen Maarn en 
Driebergen

Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s

VID

21 - 9 - 2011 middag A27 Breda - 
Gorinchem

Tussen Hooipolder 
en Hank

Een vracht wagen combinatie, geladen met 
puin, is geschaard: puin lag op de rijbaan

VID

22 - 9 - 2011 10:30 A20 Hoek van Holland 
- Gouda

Cortlandt - 
Aquaduct

Ongeval tussen een personen auto’s en een 
vracht wagen

VID

23 - 9 - 2011 ochtend A7 Groningen - 
Hoogezand

Een personen auto’s was een vracht wagen 
aan het inhalen, toen deze ineens ook naar de 
linkerrijbaan ging: aanrijding: het verkeer 
werd via de rechter rijbaan geleid, hierbij 
ontstond nog een aanrijding waarbij twee 
personen auto’s en een vracht wagen 
betrokken waren

112Nederland

25 - 9 - 2011 8.10 A73 Tussen Venray - 
Noord en 
Vierlingsbeek

Een vracht wagen is door de middengeleider 
gereden: op de andere rijbaan werden enkele 
personen auto’s geschept: twee doden en 
meerdere gewonden

2 enkele VID

26 - 9 - 2011 17:40 A4 Ongeval tussen twee personen auto’s en een 
vracht wagen: drie rijstroken afgesloten

VID

26 - 9 - 2011 5:50 A6 Lelystad Swifterbant Een auto mobilist is achterop een vracht-
wagen gebotst: auto mobilist gewond

1 VID

26 - 9 - 2011 middag A58 Gilze Een vracht wagen rijdt tegen een tankpunt bij 
het Shellstation

Brabants Dagblad

26 - 9 - 2011 middag A13 Rotterdam - 
Rijswijk

nabij afrit Berkel en 
Rodenrijs

Een vracht wagen is tegen de geleiderail 
aangereden: een behoorlijk stuk geleiderail 
beschadigd

VID

26 - 9 - 2011 11:20 A28 Utrecht - 
Amersfoort

Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s

VID

27 - 9 - 2011 5:10 A29 Numansdorp Een vracht wagen ontweek een dier (mogelijk 
een ree) en reed met zijn spiegel tegen een 
verkeersbord: de spiegel klapte tegen en 
zijruit en vervolgens tegen de arm en het 
gezicht van de chauffeur

1 Transport Online

27 - 9 - 2011 ochtend A9 Amstelveen - 
Alkmaar

Een vracht wagen botste tegen een personen-
auto’s: enkele gewonden

enkele VID

27 - 9 - 2011 10:45 A10 Oud Zuid Ongeval tussen een vracht wagen en twee 
personen auto’s: enkele gewonden

enkele VID

27 - 9 - 2011 A16 Brienenoordbrug Een vracht wagen reed tegen een vracht-
wagen en reed door: vervolgens raakte hij op 
de A20 een personen auto’s, maar stopte niet: 
op de A13 kwam de vracht wagen in de vang-
rail terecht en kon niet meer verder rijden: de 
chauffeur was onwel geworden

1 Transport Online

28 - 9 - 2011 A1 Amersfoort - 
Amsterdam

hectometerpaaltje 
37,4

Ongeval tussen een vracht wagen en twee 
personen auto’s: letsel

1 Transport Online

28 - 9 - 2011 middag A1 Apeldoorn - 
Amersfoort

Voorthuizen Een vracht wagen met oplegger kwam na een 
ongeval over een strobaal te hangen: 
botsauto’s komen in de berm terecht

VID

28 - 9 - 2011 ochtend A59 Oss - Zonzeel Tussen Oosterhout 
en Zonzeel

Ongeval met een vracht wagen: zwaar 
materieelberger ingezet

Transport Online

28 - 9 - 2011 ochtend A2 Luik - Maastricht Afrit Europaplein - 
J.F. Kennedysingel

Een vracht wagen vloog uit de bocht en 
kantelde: bestuurder bekneld

1 VID
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29 - 9 - 2011 ochtend A15 Nijmegen - 
Gorinchem

Een vracht wagen geladen met zand kwam 
met zijn achterwielen in de berm terecht en 
ver loor een deel van zijn lading: hij 
blokkeerde met zijn voorzijde de vlucht strook

VID

29 - 9 - 2011 6:15 A67 Venlo - Eindhoven Tussen Liessel en 
Asten

Vracht wagen combinatie is geschaard: hij 
belandde in de greppel naast de snelweg

Transport Online

29 - 9 - 2011 ochtend A67 Venlo - Eindhoven Tussen Liessel en 
Asten

In de staart van de file ontstaan door een 
geschaarde vracht wagen gebeurde een 
ongeval met twee vracht wagens

VID

29 - 9 - 2011 20:15 A15 Tussen Meteren en 
Deil

Een vracht wagen kreeg een klapband: 16 
auto’s hadden schade

Transport Online

30 - 9 - 2011 10:00 A10 Tussen Zeeburg en 
Watergraafsmeer

Ongeval tussen een vracht wagen en vier 
personen auto’s

VID

30 - 9 - 2011 ochtend A12 Den Haag - 
Utrecht

Gouda Een personen auto’s kwam dwars voor een 
vracht auto terecht

VID

30 - 9 - 2011 middag A28 Utrecht Tussen Hoevelaken 
en Maarn

Een chauffeur van een vracht wagen is onwel 
geworden: kleine aanrijding

VID

3 - 10 - 2011 ochtend A6 Joure - 
Emmeloord

Tussen Oosterzee 
en Lemmer

Ongeval met een vracht wagen: vracht wagen 
in de berm: dubbele aanrijding: een getuige 
van de eerste aanrijding parkeerde op de 
vlucht strook, even later werd deze lege auto 
aangereden door een vracht wagen: de auto 
slingerde de weg op: een personen auto’s kon 
deze niet meer ontwijken en botste er tegen 
aan

7 VID

3 - 10 - 2011 middag A9 Amstelveen - 
Diemen

Tussen Ouderkerk 
aan de Amstel en 
Holendrecht

Een vracht wagen reed op de midden-
geleiderail: de vracht wagen stond rechtop, 
maar toch waren hulpdiensten noodzakelijk

VID

3 - 10 - 2011 middag A16 Terbregseplein Een vracht wagen reed tegen een viaduct: 
lading kwam op de rijbaan terecht

VID

3 - 10 - 2011 ochtend A22 Velsertunnel Een te hoge vracht wagen reed de tunnel in 
en kwam klem te zitten

VID

3 - 10 - 2011 avond A1 Baarn/Eembrugge Een auto mobilist op de linker rijstrook lette 
niet goed op en reed tegen een vracht-
wagen combinatie op de rechter rijstrook: 
auto klem onder de oplegger en 200 m mee-
gesleurd

De Gooi - en 
Eemlander

4 - 10 - 2011 7:30 A2 Den Bosch - 
Utrecht

Nieuwegein Aanrijding tussen meerdere personen auto’s 
en een vracht wagen: een auto stond dwars 
voor de vracht wagen: blikschade

VID

5 - 10 - 2011 9:30 A1 Een vracht wagen raakte een vracht wagen die 
op de vlucht strook stond en kwam dwars op 
de snelweg te staan: botsing tussen drie 
vracht wagens en een personen auto’s: de 
voertuigen vlogen in brand: vier gewonden

4 nu.nl

6 - 10 - 2011 16:15 A27 Gorinchem - 
Utrecht

Knooppunt 
Lunetten

Botsing tussen twee vracht wagens Transport Online

6 - 10 - 2011 middag A12 Utrecht - 
Oberhausen

Tussen Arnhem - 
Noord en de 
IJsselbrug

Aanrijding tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s: de auto kwam op zij kop 
terecht: 1 gewonde

1 VID

7 - 10 - 2011 ochtend A15 Rotterdam Arkel Een vracht wagen is gestrand AD

7 - 10 - 2011 middag A12 Den Haag - 
Utrecht

Woerden Aanrijding tussen een personen auto’s en een 
vracht wagen: blikschade: olielekkage

VID

7 - 10 - 2011 avond A12 Den Haag - 
Utrecht

Afrit Woerden Een vracht wagen is geschaard onder aan de 
afrit: de cabine stond in de berm, de rest van 
het voertuig op de rijbaan

VID

7 - 10 - 2011 ochtend A28 Amersfoort - 
Utrecht

Knooppunt 
Rijnsweerd

Een vracht wagen reed van het talud en kwam 
in de greppel naast de snelweg terecht

VID

10 - 10 - 2011 6:00 A15 Gorinchem - 
Ridderkerk

Een vracht wagen vloog in de brand VID
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Datum 
ongeval

Tijd Weg Richting Locatie Toedracht (evt. speculatie oorzaak) Doden Gewonden Bron

10 - 10 - 2011 ochtend A16 Breda Moerdijkbrug Een vracht wagen combinatie is geschaard, 
nadat de aanhanger werd gegrepen door de 
wind, kreeg de chauffeur de wagen niet meer 
in bedwang

VID

10 - 10 - 2011 13:20 A58 Tilburg - Breda Gilze Een vracht wagen raakte van de weg en reed 
van het talud af: de vracht wagen kwam diep 
met zijn wielen in de berm te staan

VID

11 - 10 - 2011 A16 Rotterdam - Breda Tussen 
‘s-Gravendeel en 
Klaverpolder

Een vracht wagen met aanhanger is 
geschaard: de aanhanger lag op zijn kant: de 
vracht wagen hing “op scherp” en dreigde 
eveneens te kantelen

VID

11 - 10 - 2011 7:00 A20 Hoek van Holland 
- Gouda

Kleinpolderplein Ongeval met twee personen auto’s en een 
vracht wagen

1 VID

12 - 10 - 2011 middag A58 Breda - Tilburg Tussen Goirle en 
Hilvarenbeek

Een vracht wagen is geschaard Transport Online

12 - 10 - 2011 middag A1 Apeldoorn - 
Hengelo

Deventer Een zandauto is in de midden berm terecht 
gekomen en tegen de geleiderail gekanteld: 
zand op de linker rijstroken

VID

12 - 10 - 2011 middag A4 Amsterdam - Delft Roelofarendsveen Een vracht wagen en twee personen auto’s 
botsten op elkaar

VID

18 - 10 - 2011 ochtend A8 Zaandam - 
Amsterdam

Ongeval tussen een tankwagen en een 
personen auto’s: geen gevaarlijke situatie

Transport Online

18 - 10 - 2011 7:45 A15 Ridderkerk - 
Gorinchem

Knooppunt 
Gorinchem

Ongeval tussen vier personen auto’s en een 
vracht wagen: geen letsel

VID

18 - 10 - 2011 14:30 A27 A59 - Den Bosch Knooppunt 
Hooipolder

Een auto mobiliste had niet gezien dat een 
30 m lange vracht auto met een 40 m lange 
betonpaal de bocht aan het nemen was: ze 
kwam onder de oplegger klem te zitten

Nu.nl

19 - 10 - 2011 2:30 A28 Zwolle Wezep Een auto mobilist ver loor de macht over het 
stuur en botste tegen de zijkant van een 
vracht wagen: er bleek alcohol in het spel

Transport Online

20 - 10 - 2011 11:00 A12 Den Haag - 
Utrecht

Een zwaan stak de rijbaan over, waardoor een 
kleine vracht wagen remde: een achterop-
komende weg - gebruiker botste op zijn 
remmende voor ligger

VID

20 - 10 - 2011 avond A15 Ridderkerk - 
Gorinchem

Een tankauto had vastgeslagen remmen en 
vloog in brand: veel rook ontwikkeling

VID

21 - 10 - 2011 10:30 A2 Maastricht - 
Eindhoven

Eindhoven Ongeval waarbij twee vracht wagens en een 
personen auto’s waren betrokken: twee 
volwassenen en twee kinderen uit één gezin 
gewond

4 Nu.nl

21 - 10 - 2011 A2 Den Bosch - 
Eindhoven

Knooppunt De 
Hogt

Een vracht wagen is gekanteld De Limburger

21 - 10 - 2011 7:45 A7 Groningen - 
Heerenveen

Tussen Drachten - 
Centrum en 
Beesterzwaag

Een vracht wagen ver loor zijn oplegger: de 
trailer kwam dwars op de rijbaan te staan: 
een passerende motorrijder werd geraakt 
door de aanhanger: een achterop komende 
personen auto’s kon de losgeschoten 
oplegger niet meer ontwijken

VID

21 - 10 - 2011 6:50 A27 Utrecht - Almere Almere - Hout Een ongeval met tenminste één vracht auto 
en een personen auto’s: geen gewonden

VID

24 - 10 - 2011 A2 Eindhoven - 
Maastricht

Tussen Weert - 
Noord en 
Nederweert

Ongeval tussen een vracht wagen en 
meerdere personen auto’s: niemand gewond

Transport Online

24 - 10 - 2011 A20 Hoek van Holland Bij een ongeval tussen twee personen auto’s 
reageerde een vracht wagen chauffeur door te 
remmen om erger te voorkomen: de 
daarachter rijdende collega zag te te laat en 
botste op de vracht wagen

VID

24 - 10 - 2011 A20 Gouda Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s

VID

25 - 10 - 2011 21:25 A7 Hoorn Een asfaltwagen is van de weg geraakt: 
bestuurder gewond

1 VID
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Datum 
ongeval

Tijd Weg Richting Locatie Toedracht (evt. speculatie oorzaak) Doden Gewonden Bron

27 - 10 - 2011 16:30 A16 Rotterdam - Breda Breda - Noord Botsing tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s: ernstig letsel

1 Transport Online

28 - 10 - 2011 10:15 A22 Beverwijk Velsertunnel Een te hoge vracht wagen reed door de 
hoogtedetectie en ver loor daarbij een klein 
deel van zijn lading

VID

30 - 10 - 2011 nacht A1 Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s

VID

31 - 10 - 2011 avond A73 Boxmeer Een vracht wagen kreeg een klapband en 
reed door de midden berm: vervolgens reed 
hij een tweede vracht wagen aan op de 
andere weghelft: chauffeur bekneld en 
ernstig gewond

1 Nu.nl

1 - 11 - 2011 10:40 A27 Breda - 
Gorinchem

Lexmond Een personen auto’s reed tegen een vracht-
wagen, die met pech (gebroken achteras) 
stilstond op de rechter rijstrook

VID

2 - 11 - 2011 6:00 A13 Rijswijk - 
Rotterdam

Ongeval met twee personen auto’s en een 
vracht wagen

VID

2 - 11 - 2011 A20 Hoek van Holland 
- Gouda

Tussen Vlaardingen 
en Kethelplein

Ongeval tussen drie personen auto’s en een 
vracht wagen

VID

2 - 11 - 2011 middag A15 Nijmegen - 
Gorinchem

Knooppunt Valburg Een vracht wagen ver loor zijn lading, nadat hij 
licht in aanrijding kwam met een andere 
truck: lading op de rijbaan

VID

3 - 11 - 2011 middag A7 Tussen Zuidbroek 
en Sappemeer

Een personen auto’s reed achterop een 
vracht wagen

112Nederland

3 - 11 - 2011 avond A9 Knooppunt 
Holendrecht

Een vracht wagen schaarde en kwam schuin 
op zijn wielen te staan

VID

4 - 11 - 2011 ochtend A59 Den Bosch - 
Zierikzee

Knooppunt 
Hooipolder

Een vracht wagen is een 23 ton wegende silo 
verloren: silo kwam in de berm terecht

VID

4 - 11 - 2011 ochtend A50 Arnhem - Oss Knooppunt Ewijk Twee vracht wagen kwamen met elkaar in 
botsing: vast geslagen remmen

Transport Online

4 - 11 - 2011 ochtend A73 Knooppunt 
Rijkevoort

Een vracht wagen trok na lange tijd te hebben 
stilgestaan op de vlucht strook ineens op: een 
andere vracht wagen botste daardoor frontaal 
op de vracht wagen

Transport Online

5 - 11 - 2011 18:00 A1 Amsterdam Een vracht wagen en een personen auto’s 
kwamen in botsing met elkaar

VID

5 - 11 - 2011 avond A73 A2 Roermond Ongeval tussen een personen auto’s en een 
vracht wagen: midden geleiderail beschadigd

VID

7 - 11 - 2011 ochtend A10 Dodehoeksituatie: de chauffeur van een 
vracht wagen zag een auto over het hoofd: de 
personen auto’s kwam tegen de geleiderail 
terecht

Transport Online

7 - 11 - 2011 A35 Kruising A35 en 
Oostweg

Ongeval tussen een personen auto’s en een 
vracht wagen: twee gewonden

2 De Twentse 
Courant Tubantia

7 - 11 - 2011 avond A20 Gouda - Hoek van 
Holland

Tussen Overschie 
en Industrieterrein 
Spaanse Polder

Ongeval tussen twee vracht wagens en vier 
personen auto’s

Transport Online

7 - 11 - 2011 middag A16 Rotterdam - Breda 
- Noord

Breda - Noord Een personen auto’s is achter op een vracht-
wagen gereden: de auto kwam onder de 
vracht wagen terecht

VID

7 - 1 - 2011 avond A59 Terheijden Een personen auto’s reed achterop een 
vracht wagen: man gewond

1 BN/De Stem

8 - 11 - 2011 7:20 A15 Ridderkerk - 
Rozenburg

Tussen Botlekbrug 
en Botlektunnel

Ongeval tussen een personen auto’s en een 
vracht wagen: de auto kwam achterstevoren 
op de rijbaan te staan: niemand gewond

VID

8 - 11 - 2011 14:30 A27 Gorinchem - 
Utrecht

Tussen Lunetten en 
Rijnsweerd

Ongeval tussen drie personen auto’s’’s en een 
vracht wagen: een van de auto’s kwam 
bovenop de midden geleiderail terecht

VID

8 - 11 - 2011 12:30 A67 Turnhout - Venlo Tussen 
Leenderheide en 
Geldrop

Een vracht wagen reed tegen de geleiderail 
en belandde in de midden berm: ook de 
geleiderail in tegengestelde richting raakte 
beschadigd: in beide richtingen file

VID
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Tijd Weg Richting Locatie Toedracht (evt. speculatie oorzaak) Doden Gewonden Bron

8 - 11 - 2011 17:00 A67 Venlo Geldrop Een vracht wagen reed tegen een personen-
auto’s: de brandweer heeft de auto mobilist 
bevrijd

Eindhovens 
Dagblad

9 - 11 - 2011 17:15 A1 Deventer Bij een remmanoeuvre werd een vracht wagen 
door de hem achterop komende vracht auto 
tegen zijn voorganger (ook een vracht wagen) 
geduwd: een man gewond

1 Transport Online

9 - 11 - 2011 5:45 A15 Nijmegen - 
Gorinchem

Echteld Ongeval tussen een vracht auto en een 
personen auto’s: de auto kwam onder de 
vracht wagen terecht

VID

9 - 11 - 2011 middag A15 Rotterdam Alblasserdam Een personen auto’s raakte tijdens het inhalen 
een andere personen auto’s (oldtimer): deze 
kwam dwars op de weg te staan, vloog door 
de lucht, raakte een vracht wagen en 
belandde op zijn kop

1 AD

9 - 11 - 2011 middag A2 Amsterdam Een vracht wagen ver loor een betonnen plaat 
van 20 m lengte: groot deel van de weg 
geblokkeerd

Brabants Dagblad

10 - 11 - 2011 avond A20 Gouda - Hoek van 
Holland

Rotterdam Ongeval tussen een vracht wagen en twee 
personen auto’s: een persoon gewond

1 ANP

12 - 11 - 2011 8:00 A16 Breda - Rotterdam Knooppunt Zonzeel Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s: bestuurder personen auto’s 
bekneld: letsel

1 VID

14 - 11 - 2011 14:15 A32 Heerenveen - 
Meppel

Tussen Wolvega en 
Steenwijk - Noord

De vracht wagen heeft een auto achterop 
geraakt: hierdoor werd de auto tegen de 
middengeleider gelanceerd: twee personen 
naar het ziekenhuis

2 VID

14 - 11 - 2011 3:30 A73 Nijmegen - 
Maasbracht

Tussen Knooppunt 
Rijkevoort en afrit 
Boxmeer

Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s

VID

15 - 11 - 2011 ochtend A28 Zwolle oprit Amersfoort Een vracht wagen, geladen met GFT afval, is 
gekanteld: de con tainer met GFT afval kwam 
op zijn kant terecht

Transport Online

15 - 11 - 2011 middag A15 Nijmegen - 
Gorinchem

Ongeval tussen twee vracht wagens: 
chauffeur bekneld: lekkage

2 Transport Online

15 - 11 - 2011 middag A20 Hoek van Holland 
- Gouda

Tussen Prins 
Alexander en 
Nieuwerkerk aan 
den IJssel

Ongeval tussen een personen auto’s en een 
tankwagen: geen gewonden

Transport Online

15 - 11 - 2011 avond A7 afrit de Hemmen bij 
Sneek

Een vracht wagen met pech stond op de afrit 
De Hemmen: een auto mobilist zag de vracht-
wagen te laat en schampte de zijkant van de 
vracht wagen: een andere auto mobilist kon 
niet meer uitwijken en botste weer op de 
andere auto: op het moment van het ongeluk 
lag de chauffeur onder zijn vracht wagen om 
de klapband te verwisselen: hij is erg 
geschrokken, maar raakte niet gewond

Transport Online

16 - 11 - 2011 9:25 A1 Amersfoort - 
Amsterdam

Laren Een vracht wagen botste tegen een personen-
auto’s 

VID

16 - 11 - 2011 ochtend A15 Gorinchem - 
Ridderkerk

Een dieseltank is door onbekende oorzaak 
losgeslagen van een vracht wagen: de tank is 
niet lek geraakt

VID

17 - 11 - 2011 0:40 A28 Amersfoort Hattem Bij weg werkzaam heden reed een vracht auto 
tegen een peilauto (barrier) die er stond om 
het verkeer de juiste baan te wijzen: de 
vracht wagen kwam tegen de vang rail tot 
stilstand: beenbreuk

1 Transport Online

17 - 11 - 2011 middag A1 Hengelo Deventer Ongeval tussen twee vracht wagens en een 
personen auto’s: meerdere gewonden

Transport Online

17 - 11 - 2011 avond A1 Tussen Hoevelaken 
en Barneveld

Ongeval tussen een vracht wagen en twee 
auto’s: een auto mobilist reed op de invoeg-
strook en zag de vracht wagen op de rechter-
rijstrook over het hoofd: hij reed met zijn 
linkerzijde tegen de vrachtwagen: de auto 
begon te tollen en botste tegen een andere 
auto 

1 Transport Online
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18 - 11 - 2011 1:30 A4 Delft Roelofarendsveen Een vracht wagen reed door de midden-
geleiderail: chauffeur gewond

1 VID

19 - 11 - 2011 ochtend A76 Nuth Een Mercedes reed achterop een vracht-
wagen: de Mercedes eindigde tegen de 
vang rail en werd vervolgens aangereden 
door een achterop komende auto

Transport Online

21 - 11 - 2011 10:30 A73 Maasbracht - 
Nijmegen

Wijchen Aanrijding met meerdere vracht auto’s: een 
vracht wagen kwam overdwars op de rijbaan 
te staan: lading kwam op de rijbaan terecht: 
koelvloeistoflekkage

VID

22 - 11 - 2011 14:15 A58 Oirschot Een vracht wagen (tankwagen met biodiesel) 
kwam in aanrijding met een personen auto’s: 
de vracht wagen is dwars door de midden-
berm en door de midden geleiderail gereden: 
files in beide richtingen

VID

22 - 11 - 2011 7:00 A27 Breda - Utrecht Noordeloos Ongeval met drie vracht wagens, een 
personen auto’s en een busje: letsel

1 Transport Online

22 - 11 - 2011 9:10 A29 Bergen op Zoom - 
Rotterdam

Ongeval tussen twee vracht wagens en twee 
personen auto’s: nekletsel

1 Transport Online

24 - 11 - 2011 middag A50 Apeldoorn Arnhem Botsing tussen vier vracht wagens en een 
autobus: buschauffeur licht gewond

1 nu.nl

25 - 11 - 2011 ochtend A50 Nijmegen Een personen auto’s kwam in aanrijding met 
een vracht wagen: er was alcohol in het spel

Brabants Dagblad

25 - 11 - 2011 middag A1 Amsterdam - 
Hengelo

De Lutte Een vracht wagen combinatie is gekanteld: de 
vracht wagen schoof over de vang rail in de 
midden berm: er zaten vaten met chemische 
stoffen in de vracht wagen, die kunnen 
exploderen: chauffeur zat bekneld en is naar 
ziekenhuis gebracht ivm onderkoelings-
verschijnselen 

1 nu.nl

25 - 11 - 2011 ochtend A2 Eindhoven - Den 
Bosch

Rosmalen Een vracht wagen week uit voor weg-
werkzaam heden en is gekanteld en in de 
berm beland

nu.nl

25 - 11 - 2011 3:00 A2 Den Bosch Een vracht wagen met oplegger is op een 
rijdende afzetting gebotst: de oplegger 
raakte van de weg en is voor een deel in het 
riviertje de Aa terecht gekomen

VID

28 - 11 - 2011 avond A15 Nijmegen - 
Gorinchem

Ongeval tussen twee vracht wagens, waarbij 
een vracht wagen is gekanteld: omleiding

VID

28 - 11 - 2011 middag A28 Hoogeveen Tussen Assen - Zuid 
en Westerbork

Ongeval tussen een vracht wagen en enkele 
personen auto’s: een inzittende raakte 
bekneld

VID

28 - 11 - 2011 8:20 A73 Nijmegen - 
Maasbracht

een vracht wagen combinatie is geschaard: 
oorzaak een technisch mankement aan het 
voertuig: hierdoor trok de truck naar links en 
belandde tegen de geleiderail en overdwars 
op de rijbaan: dieselolielekkkage

1 VID

28 - 11 - 2011 19:30 A73 Beuningen Een bestuurster van een personen auto’s zag 
te laat dat de vracht wagen voor haar stilstond 
voor een file en botste tegen de oplegger, 
ondanks dat ze naar links stuurde

De Gelderlander

29 - 11 - 2011 ochtend A58 Tilburg - Zuid Een personen auto’s moest remmen toen een 
vracht wagen wilde gaan inhalen: de 
bestuurster raakte de macht over het stuur 
kwijt en de auto sloeg over de kop: geen 
gewonden

Omroep Brabant

30 - 11 - 2011 avond A67 Eindhoven Someren Een vracht wagen schoot door de midden-
berm: dieselolielekkage die op de tegen-
overgestelde rijbaan terecht kwam

VID

1 - 12 - 2011 2:00 A50 Heelsum Een auto ging slingeren, botste tegen de 
vang rail en vervolgens tegen de vracht auto: 
man was mogelijk onder de invloed van GHB

De Gelderlander

1 - 12 - 2011 ochtend A1 Hengelo Lochem, hmp 115,9 Een botsing tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s

VID
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1 - 12 - 2011 avond A7 Marum Een vracht wagen kreeg een klapband: vier 
auto mobilisten reden over de restanten van 
de band en hadden schade

Transport Online

1 - 12 - 2011 avond A20 Hoek van Holland 
- Gouda

Meerdere personen auto’s en een vracht-
wagen klapten op elkaar: enkele gewonden

enkele VID

2 - 12 - 2011 middag A58 Breda - Tilburg Ongeval tussen drie vracht wagens en een 
personen auto’s: beknelling

1 Transport Online

2 - 12 - 2011 avond A13 Rotterdam - 
Rijswijk

Aanrijding tussen een vracht wagen en een 
ander voertuig

VID

2 - 12 - 2011 ochtend A27 Breda - 
Gorinchem

Tussen Nieuwendijk 
en Werkendam

Een vracht wagen raakte van de weg en in de 
sloot: file

1 VID

2 - 12 - 2011 middag A15 Gorinchem - 
Ridderkerk

Een vracht wagen is geschaard: het betrof een 
lege tankwagen, die van het talud was 
afgereden

Transport Online

3 - 12 - 2011 avond A59 Zonzeel - Oss Een vracht wagen chauffeur wilde de rijbaan 
oversteken en werd aangereden: hij kwam in 
de midden berm terecht: man ernstig gewond

1 VID

5 - 12 - 2011 ochtend A1 Apeldoorn - 
Amersfoort

Tussen Stroe en 
Voorthuizen

Een vracht wagen stond stil op de vlucht-
strook en werd door een andere vracht wagen 
aangereden: chauffeur achterop komende 
vracht wagen bekneld

VID

5 - 12 - 2011 5:00 A28 Knooppunt 
Rijnsweerd

Een vracht wagen combinatie is geschaard en 
kwam tot stilstand op de rechter rijstrook

VID

6 - 12 - 2011 ochtend A7 Wieringerwerf Door gladheid na een hagelbui raakte een 
auto mobilist in een slip en gleed via de berm 
tegen de geleiderail en tolde vervolgens de 
weg weer op: hij kwam midden op de linker 
rijstrook tot stilstand: een vracht wagen-
chauffeur zette zijn truck ter bescherming stil 
achter de auto: even later klapte een auto op 
de vracht wagen

VID

7 - 12 - 2011 middag A7 Heerenveen - 
Zurich

Prinses 
Margriettunnel

Een vracht wagen, geladen met veevoer, is 
gekanteld aan het einde van de tunnel: 
waarschijnlijk heeft de harde wind een rol 
gespeeld: chauffeur overleden

1 VID

7 - 12 - 2011 A7 Wieringerwerf Een vracht wagen chauffeur werd onwel: de 
vracht wagen reed tegen een verkeersbord en 
belandde in de tussenberm

VID

8 - 12 - 2011 4:00 A1 Duitsland - 
Deventer

De Lutte, hmp 172,0 Een vracht wagen is gekanteld VID

8 - 12 - 2011 18:00 A13 Rotterdam Aanrijding tussen een vracht wagen en twee 
personen auto’s: verlies van lading: 
brandstoflekkage

Transport Online

8 - 12 - 2011 8:00 A76 Tussen Nuth en 
Knooppunt Ten 
Esschen

Twee vracht wagens botsten tegen elkaar: 
een chauffeur gewond

1 Transport Online

8 - 12 - 2011 A35 Borne - West Aanrijding tussen een vracht wagen, een 
personen auto’s, een bestel auto en een 
motor: de vracht wagen met oplegger reed 
van de middelste rijstrook terug naar de 
rechter rijstrook: hierbij zag hij een personen-
auto’s op de rechter rijstrook over het hoofd 
en reed er tegenaan: de personen auto’s 
raakte in een spin: hierbij raakte hij de 
oplegger meerdere malen en ook een 
erachter rijdende bestel auto en een motor: 
niemand gewond

Transport Online

9 - 12 - 2011 A7 Heerenveen - 
Groningen

Tussen Marum en 
Boerakker

Een vracht wagen is gekanteld: waarschijnlijk 
is de wagen gegrepen door harde windstoten

VID

9 - 12 - 2011 middag A15 Tussen Heijplaat en 
Knooppunt Benelux

Botsing tussen twee vracht wagens en een 
personen auto’s: twee personen gewond

2 Transport Online

9 - 12 - 2011 19:45 A7 Friesland Afsluitdijk Twee vracht wagens schaarden en een auto 
raakte van de weg: geen gewonden

Transport Online
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9 - 12 - 2011 22:45 A27 Waterlandseweg Een personen auto’s reed tegen de achterkant 
van een rijdende vracht wagen: man gewond 
(letsel aan bovenlichaam)

1 Transport Online

10 - 12 - 2011 ochtend A348 Arnhem - 
Doesburg

Een grote vracht wagen raakte door gladheid 
in een slip en reed door de middelste vang-
rail

Transport Online

12 - 12 - 2011 ochtend A4 Antwerpen Bergen op Zoom Een vracht wagen, die mogelijk moest 
uitwijken voor een langzaamaanactie van 
collegatruckers, belandde in de midden berm

VID

12 - 12 - 2011 6:00 A4 Delft Sloten Ongeval met vier personen auto’s en een 
vracht wagen: de voertuigen waren verspreid 
over de rijbaan tot stilstand gekomen

Transport Online

12 - 12 - 2011 middag A30 Barneveld Een bestelbus met aanhanger stond stil op 
de vlucht strook, omdat het zeil rondom de 
lading was losgeraakt: een passerende 
trekker met oplegger raakte de man: man 
gedood

1 Transport Online

13 - 12 - 2011 ochtend A16 Rotterdam - Breda Van 
Brienenoordbrug

Botsing tussen een vracht wagen en twee 
personen auto’s: het ongeval gebeurde op de 
linkerrijstrook

VID

13 - 12 - 2011 avond A58 Tilburg Ongeval met zes voertuigen: Een vracht-
wagen botste tijdens het wisselen van 
rijstrook tegen een personen auto’s: deze 
raakte in een slip en botste tegen een andere 
wagen, die op zijn beurt een vierde voertuig 
raakte: Een Duitse auto kon wel remmen, 
maar werd vervolgens van achteren door een 
andere wagen geraakt: twee personen 
kregen nekklachten

2 Transport Online

13 - 12 - 2011 nacht A58 Etten - Leur Een vracht wagen met aanhanger, geladen 
met bieten, raakte in de berm: een deel van 
de lading kwam in de berm terecht

Transport Online

13 - 12 - 2011 ochtend A59 Heesch Ongeval met een vracht wagen en twee 
personen auto’s: twee gewonden

2 Transport Online

13 - 12 - 2011 middag A50 Zwolle Oprit Een vracht wagen kantelde toen hij de oprit 
opreed: chauffeur licht gewond

1 Transport Online

14 - 12 - 2011 ochtend A7 Groningen - 
Heerenveen

Tussen 
Beesterzwaag en 
Tijnje

Een vracht wagen raakte van de weg VID

14 - 12 - 2011 middag A15 Rozenburg - 
Ridderkerk

Tussen knooppunt 
Benelux en 
Heijplaat

Aanrijding tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s

VID

14 - 12 - 2011 middag A58 Vlissingen - 
Bergen op Zoom

Tussen Yerseke en 
Rilland

De dieseltank van een vracht wagen raakte 
lek: diesellekkage van 380 liter

VID

14 - 12 - 2011 ochtend A31 Tussen Dronrijp en 
Franeker

Een vracht wagen raakte een portaal over de 
weg

Transport Online

14 - 12 - 2011 middag A15 Beneluxplein Een personen auto’s is in volle vaart onder 
een stilstaande vracht wagen met pech 
gereden: de vracht wagen was met een 
vastgelopen rem stil komen te staan: 
bestuurder gewond

1 Transport Online

16 - 12 - 2011 13:45 A2 Eindhoven Roosteren Een vracht wagen, geladen met frisdrank, 
kreeg een klapband: de chauffeur raakte de 
macht over het stuur kwijt en de vracht wagen 
kwam op zijn kant in de berm tot stilstand: 
nekletsel

1 Transport Online

17 - 12 - 2011 avond A15 Est Door de gladheid ging een auto glijden en 
raakte een vracht wagen en de vang rail

De Gelderlander

18 - 12 - 2011 avond A67 Veldhoven Een dronken auto mobilist is tegen een 
vracht wagen aangereden en enkele 
honderden meters mee gesleurd: de 
personen auto’s zat vast onder de oplegger

Eindhovens 
Dagblad
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19 - 12 - 2011 ochtend A32 Steenwijk - Noord Vijf auto’s raakten betrokken bij een ketting-
botsing: een busje slipte door de gladheid en 
sloeg over de kop: een achterop komende 
auto klapte op het busje, evenals een vracht-
wagen: ook een auto achter de vracht wagen 
kon niet meer op tijd remmen

De Stentor

19 - 12 - 2011 7:00 A12 Hoograven Botsing tussen een vracht wagen en meerdere 
personen auto’s

Transport Online

19 - 12 - 2011 ochtend A16 Rotterdam - Breda Tussen 
Terbregseplein en 
Feijenoord

Ongeval met een vracht wagen Transport Online

20 - 12 - 2011 16:30 A12 Den Haag Brand in de cabine van een vracht wagen AD

20 - 12 - 2011 middag A59 Nijmegen Tijdens een file reed achter in de file een 
vracht wagen tegen een andere vracht wagen: 
een personen auto’s raakte tevens betrokken: 
ernstig letsel

2 Transport Online

21 - 12 - 2011 ochtend A58 Tilburg Oirschot Een vracht wagen met aanhanger is geschaard 
en in de berm terecht gekomen: kijkersfiles in 
beide richtingen

ANP

21 - 12 - 2011 ochtend A2 Urmond Tijdens een file n.a.v. een ongeval botste een 
vracht wagen tegen een personen auto’s: 
alleen blikschade

De Limburger

22 - 12 - 2011 middag A67 Venlo Eindhoven, tussen 
knooppunt 
Leenderheide en 
Geldrop

Aanrijding tussen twee vracht wagens: de 
twee vracht wagens kwamen op de vlucht-
strook en de linkerrijstrook tot stilstand: geen 
letsel

Transport Online

23 - 12 - 2011 avond A7 Marum Tijdens het inhalen raakte een personen-
auto’s een vracht wagen combinatie en kwam 
180 graden gedraaid tot stilstand: een 
andere personen auto’s reed er tegen aan en 
kwam vervolgens in de sloot terecht: enkele 
auto mobilisten schrokken zodanig dat ze 
tegen elkaar aanreden: twee gewonden

2 Dagblad van het 
Noorden

27 - 12 - 2011 4:30 A50 Een personen auto’s reed achterop een 
vracht wagen: alcohol speelde een rol

Brabants Dagblad

27 - 12 - 2011 13:15 A12 Velperbroekcircuit Een personen auto’s reed achterop een 
vracht wagen: man (82) gewond

1 De Gelderlander

27 - 12 - 2011 14:30 A2 Maastricht Roosteren Een vracht wagen beladen met een lege 
zeecon tainer is gekanteld: de vracht wagen 
ligt in de berm naast de vlucht strook: 
vermoedelijk is de chauffeur in slaap gevallen

Transport Online

28 - 12 - 2011 middag A65 Tilburg - 
Oisterwijk

Tilburg - Noord Een vracht wagen met oplegger is geschaard: 
dieselolielekkage

Transport Online

29 - 12 - 2011 ochtend A29 Rotterdam - 
Bergen op Zoom

Heinenoordtunnel Een vracht wagen kreeg een klapband: een 
motorrijder kon de stukken band niet 
ontwijken en ging onderuit: letsel

1 Transport Online

29 - 12 - 2011 avond A2 Roosteren Een ketting botsing met vijf auto’s is 
waarschijnlijk veroorzaakt doordat een 
vracht wagen een auto raakte, mogelijk ook 
gladheid: Inzittende licht gewond

1 Limburgs Dagblad

2 - 1 - 2012 A76 Heerlen - Leuven De trailer van een vracht wagen, geladen met 
colaflessen, kantelde: de truck kwam 
overdwars op de rijbaan te staan en ver loor 
een deel van zijn lading: flinke ravage: 
vrachtverkeer kan niet passeren

Transport Online

2 - 1 - 2012 avond A2 Den Bosch Tussen Boxtel en 
Vught

Een personen auto’s reed achterop een 
vracht wagen en belandde in de berm: twee 
gewonden

2 Brabants Dagblad

2 - 1 - 2012 5:00 A27 Breda - Utrecht Nabij afslag Hank/
Dussen

Een tankwagen belandde op zijn zijkant in de 
sloot en weiland

BN/De Stem

3 - 1 - 2012 ochtend A76 Geleen - Heerlen Een vracht wagen, geladen met pallets, is 
omgewaaid en in een greppel naast de 
rijbaan terecht gekomen: de lading dreigt de 
weg op te waaien

Transport Online
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3 - 1 - 2012 middag A1 Amsterdam - 
Amersfoort

Tussen Knooppunt 
Diemen en afrit 
Muiden

Een lege trailer van een vracht wagen waaide 
om

Transport Online

4 - 1 - 2012 ochtend A27 Nieuwegein Een vracht wagen, geladen met zeecon-
tainers, is gekanteld: behoorlijke rotzooi op 
het wegdek

Transport Online

4 - 1 - 2012 ochtend A4 Vlaardingen - 
Hoogvliet

A - buis van 
Beneluxtunnel

Een vracht wagen combinatie is geschaard: 
diesellekkage

Transport Online

5 - 1 - 2012 middag A50 Oss - Arnhem Een geschaarde vracht wagen kwam vast te 
zitten op een barrier

Transport Online

6 - 1 - 2012 ochtend A15 Gorinchem Nabij afslag 
Papendrecht

Een personen auto’s reed vol achter op een 
vracht wagen: het voertuig raakte bekneld 
onder de trekker met oplegger: bestuurder 
overleden

1 Transport Online

6 - 1 - 2012 10:30 A20 Gouda - Hoek van 
Holland

Nabij afrit Spaanse 
Polder

Ongeval tussen twee vracht wagens en twee 
personen auto’s: letsel

1 Transport Online

6 - 1 - 2012 6:25 A58 Arnemuiden Een personen auto’s raakte in een slip en 
schampte een vracht wagen: een auto mobilist 
botste tegen de stilstaande wagen midden 
op de weg

1 Transport Online

9 - 1 - 2012 middag A7 Westerbroek - 
Bremen

Een vracht wagen, geladen met frituurvet, is 
gekanteld en deels in de sloot terecht 
gekomen: lekkage van frituurvet

Transport Online

10 - 1 - 2012 14:30 A1 Tussen Voorst en 
Twello

Een vracht wagen belandde in de greppel Transport Online

10 - 1 - 2012 14:50 A1 Tussen Voorst en 
Twello

Aanrijding tussen twee vracht wagens en een 
personen auto’s in de staart van een file, 
ontstaan door een voorafgaand ongeval: 
blikschade

Transport Online

13 - 1 - 2012 avond A6 Tussen Lemmer en 
Bant

Een Porsche klapte met 130 km/uur achterop 
een vracht wagen en kwam dwars op de weg 
tot stilstand: een bestelbus reed er tegen aan 
en lanceerde de Porsche naar de midden-
berm: drie personen kregen letsel

3 De Stentor

13 - 1 - 2012 nacht A28 Amersfoort - 
Zwolle

Nijkerk Zes personen auto’s kwamen met elkaar in 
aanrijding: een achterop komende vracht-
wagen botste er bovenop: puinhoop

Transport Online

13 - 1 - 2012 13:15 A16 Rotterdam s - Gravendeel Een ongeval met twee vracht wagens: een 
wagen vervoerde gevaarlijke stoffen (een 
goedje dat zeer schadelijk is voor het milieu)

Transport Online

14 - 1 - 2012 4:30 A1 Enter Een personen auto’s wilde een vracht wagen 
inhalen die op datzelfde moment naar links 
reed: hij moest uitwijken en botste tegen de 
midden vang rail auto over de kop: passagier 
gewond

1 Twentse Courant 
Tubantia

16 - 1 - 2012 6:20 A50 Ewijk Een vrouw reed tegen een aanhanger van 
een vracht wagen: de auto kwam klem te 
zitten en werd enige tijd mee gesleurd, 
waarna hij loskwam en tegen de vang rail 
botste: op de spits strook tot stilstand 
gekomen: letsel aan gezicht

1 Transport Online

16 - 1 - 2012 15:40 A9 Alkmaar Knooppunt 
Badhoevedorp

Drie personen auto’s en een vracht wagen 
kwamen met elkaar in botsing: gewonden 
(onbekend hoeveel)

enkele Transport Online

16 - 1 - 2012 13:30 A67 Turnhout - 
Eindhoven

Eersel Een man (72) werd onwel en reed slingerend 
met hoge snelheid tegen een vracht wagen: 
bestuurder gedood: ooggetuigen hebben 
gezegd dat de man al een tijdje onregelmatig 
rijgedrag vertoonde

1 Transport Online

16 - 1 - 2012 16:00 A67 Turnhout - 
Eindhoven

Eersel In de staart van de file die door een eerder 
ongeval ontstond, raakten twee vracht-
wagens met elkaar in aanrijding

Transport Online
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16 - 1 - 2012 middag A67 Eersel Ongeval met drie vracht wagens: de eerste 
vracht wagen minderde vaart voor een file, 
maar werd achterop geraakt door de tweede 
vracht wagen: de derde vracht wagen raakte 
de tweede: man gewond

1 Transport Online

16 - 1 - 2012 avond A35 Borne Een vracht wagen reed over de middelste 
rijstrook en stuurde naar de rechter rijbaan: 
hij zag de auto die daar reed over het hoofd: 
de auto mobilist (74) ver loor de controle over 
zijn voertuig en deze sloeg over de kop: drie 
gewonden

3 Transport Online

17 - 1 - 2012 18:00 A27 Almere Tussen Lunetten en 
Rijnsweerd

Ongeval tussen twee personen auto’s en een 
vracht wagen: vermoedelijk één gewonde

1 ANP

18 - 1 - 2012 A4 Rijsenhout Ongeval tussen drie personen auto’s, een 
vracht wagen en een motorfiets: motorrijder 
zwaar gewond: flink wat commotie

1 Haarlems Dagblad

18 - 1 - 2012 6:19 A2 Eindhoven - 
Maastricht

Tussen 
Valkenswaard en 
Maarheze

Ongeval tussen twee vracht wagens: letsel 1 Transport Online

18 - 1 - 2012 13:30 A73 Tegelen Een vracht wagen kwam in botsing met een 
personen auto’s: volgens de politie wisselde 
de vracht wagen van rijstrook en zag daarbij 
de auto over het hoofd: de auto botste tegen 
de vang rail: 20 m vang rail beschadigd

De Limburger

23 - 1 - 2012 15:00 A50 Arnhem - Oss Tussen Valburg en 
Ewijk

Een bouwkraan viel op een vracht wagen, 
waarbij de cabine werd geraakt: een auto 
reed vervolgens achterop de vracht wagen

Transport Online

25 - 1 - 2012 ochtend A1 Amersfoort - 
Amsterdam

In de file, ontstaan na een ketting botsing, 
reden een personen auto’s en een vracht-
wagen tegen elkaar aan

Transport Online

26 - 1 - 2012 14:00 A67 Venlo - Eindhoven Someren Een vracht wagen, geladen met graszoden, 
kwam in de berm terecht en kantelde

Transport Online

26 - 1 - 2012 middag A20 Gouda Knooppunt 
Terbregseplein

Ongeval tussen een vracht wagen, twee 
personen auto’s en een bestelwagen: kind 
zwaargewond, moeder lichtgewond

1 3 Transport Online

26 - 1 - 2012 avond A16 Ridderster Een vracht wagen raakte een auto die 
daardoor tolde en met drie andere auto’s in 
botsing kwam: de vracht wagen chauffeur 
stopte, maar reed daarna weer door: geen 
gewonden: aanzienlijke schade

Transport Online

29 - 1 - 2012 ochtend A16 Breda Een personen auto’s was tegen een vracht-
wagen aangereden: drie inzittenden licht 
gewond: er was alcohol in het spel

Transport Online

30 - 1 - 2012 6:00 A73 Grubbenvorst Een vracht wagen schaarde: de brandstoftank 
liep leeg

Transport Online

31 - 1 - 2012 15:00 A4 Delft Rijswijk Een vracht wagen en een personen auto’s 
kwamen met elkaar in botsing: de auto kwam 
tot stilstand tegen de midden geleiderail: de 
beschadigde vracht wagen blokkeerde de 
linkerrijstrook: inzittende auto bekneld

Transport Online

31 - 1 - 2012 15:00 A58 Tilburg Knooppunt Sint 
Annabosch

Twee vracht wagens kwamen met elkaar in 
botsing

Transport Online

3 - 2 - 2012 ochtend A2 Den Bosch Een personen auto’s werd door een vracht-
wagen de pas afgesneden en reed tegen de 
middengeleider: de vracht wagen reed door

Brabants Dagblad

3 - 2 - 2012 middag A2 Hunsel Een oplegger, geladen met zink, is 
uitgebrand: gladheid door bevroren 
bluswater 

De Limburger

3 - 2 - 2012 13:00 A28 Zwolle - 
Amersfoort

Harderwijk Ketting botsing tussen tien personen auto’s en 
een vracht wagen: vermoedelijk was 
sneeuwval de oorzaak: vier mensen gewond

4 Transport Online

3 - 2 - 2012 avond A28 De Lichtmis Een personen auto’s botste vanwege de 
gladheid tegen een vracht wagen en kwam in 
het water terecht: 1 man (45) overleden

1 De Stentor
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3 - 2 - 2012 avond A15 Gorinchem Door de gladheid is een vracht wagen 
geschaard

AD

6 - 2 - 2012 7:15 A2 Maastricht Kelpen - Oler Een personen auto’s schoof onder een vracht-
wagen: ravage

2 Transport Online

8 - 2 - 2012 ochtend A73 Rijkevoort Een vracht wagen ver loor slib, waardoor vier 
auto mobilisten slipten door gladheid: ze 
kwamen in de berm terecht

De Gelderlander

8 - 2 - 2012 16:30 A50 Apeldoorn - 
Arnhem

Een vracht wagen, geladen met 25 ton hout, 
kantelde: de truck kwam overdwars op de 
meest linker rijstroken te liggen

Transport Online

8 - 2 - 2012 9:00 A326 Wijchen Aanrijding tussen een vracht wagen en twee 
personen auto’s in de file: vracht wagen-
chauffeur heeft de file te laat opgemerkt: een 
man (40) bekneld en ernstig gewond

1 Transport Online

9 - 2 - 2012 9:15 A27 Gorinchem - 
Utrecht

Knooppunt 
Rijnsweerd

De trailer van een vracht wagen vatte vlam VID

11 - 2 - 2012 middag A28 Knooppunt 
Rijnsweerd

Een vracht wagen kwam in botsing met een 
personen auto’s: bestuurder kwam klem te 
zitten

AD

12 - 2 - 2012 avond A1 Diemen Een vracht wagen is geschaard ivm gladheid VID

13 - 2 - 2012 3:30 A58 Kapelle Een vracht wagen raakte door gladheid in een 
slip, draaide om de as en kwam in de berm 
tot stilstand

Transport Online

13 - 2 - 2012 0:15 A12 Bodegraven Een personen auto’s raakte door de extreme 
gladheid in een slip, botste tegen de vang-
rail, tolde door en kwam tot stilstand tegen 
een vracht wagen, die op de vlucht strook 
stond, omdat door de gladheid ook al een 
andere auto tegen de zijkant van de oplegger 
was gebotst

1 Transport Online

13 - 2 - 2012 ochtend A28 Pesse Een truck slipte door de gladheid en botste 
tegen de rechter vang rail: achteropkomend 
verkeer w.o. twee auto mobilisten reden 
tegen de cabine: grote ravage

AD

13 - 2 - 2012 12:30 A12 Tussen Driebergen 
en Bunnik

Een vracht wagen belandde in de sloot Transport Online

14 - 2 - 2012 middag A15 Gorinchem - 
Ridderkerk

Tussen Hardinxveld 
- Giessendam en 
Sliedrecht - Oost

Een vracht wagen vatte vlam: schade viel mee VID

14 - 2 - 2012 8:15 A58 Tussen Goes en 
Heinkenszand

Een vracht wagen ver loor een lekke band: deze 
is midden op de rijbaan terecht gekomen

Transport Online

14 - 2 - 2012 15:30 A27 Breda - 
Gorinchem

Oosterhout - Zuid Ernstig ongeval tussen vier vracht wagens en 
een personen auto’s: meerdere inzittenden 
zijn naar een ziekenhuis gebracht: behoorlijke 
ravage

enkele Transport Online

16 - 2 - 2012 9:45 A4 Delft Knooppunt Prins 
Clausplein

Een vracht wagen, een camper en drie 
personen auto’s kwamen met elkaar in 
aanrijding in een file: de vracht wagen-
chauffeur zag vermoedelijk het stilstaande 
verkeer te laat: een personen auto’s kwam 
klem te zitten tussen de vracht wagen en de 
camper: twee zwaar gewonden

2 Transport Online

16 - 2 - 2012 9:45 A2 Den Bosch - 
Utrecht

Tussen Everdingen 
en knooppunt 
Everdingen

Ongeval tussen twee vracht wagens en een 
busje: busje zwaar beschadigd: geen letsel

VID

17 - 2 - 2012 7:50 A6 Lelystad - Muiden Knooppunt 
Muiderberg

Ongeval tussen twee personen auto’s en een 
vracht wagen: er is sprake van letsel

1 Transport Online

17 - 2 - 2012 ochtend A4 Delft - Amsterdam Tussen 
Leidschendam en 
Zoeterwoude-Dorp

Een vracht wagen en twee personen auto’s 
botsten op elkaar: meerdere inzittenden 
bekneld

Transport Online

17 - 2 - 2012 ochtend A4 Amsterdam - Delft Een brommobiel kwam in botsing met een 
vracht wagen

Transport Online
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20 - 2 - 2012 9:00 A20 Hoek van Holland 
- Gouda

Een motorrijder is door een vracht wagen 
geschept: motorrijder naar ziekenhuis 
gebracht

1 Transport Online

21 - 2 - 2012 nacht A6 Lelystad Een personen auto’s botste achterop een 
vracht wagen: vrouw gewond

1 De Stentor

21 - 2 - 2012 ochtend A73 Knooppunt 
Rijkevoort

Een dieplader, geladen met een busje, een 
heftruck en een scharenlift, raakte van de 
weg en kwam in de greppel terecht: 
chauffeur licht gewond

1 Transport Online

21 - 2 - 2012 middag A15 Tiel Botsing tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s:geen gewonden

De Gelderlander

21 - 2 - 2012 19:00 A67 Venlo Geldrop Een vracht wagen raakte van de weg en 
belandde op zijn kant in de greppel: 
diesellekkage

Transport Online

22 - 2 - 2012 12:00 A50 Tussen Loenen en 
Hoenderloo

Een aanhanger van een vracht wagen stond in 
brand: vermoedelijk door vastgelopen 
remmen: de Poolse bestuurder bleef 
ongedeerd

De Stentor

23 - 2 - 2012 ochtend A12 Arnhem Twee auto mobilisten botsten op een 
aandrijfas die onder een vracht wagen uit was 
gevallen

De Gelderlander

23 - 2 - 2012 ochtend A28 Zwolle Nabij afslag 
Harderwijk/Ermelo

Een vracht wagen kwam in botsing met een 
personen auto’s, die overdwars stilstond op 
de rechter rijstrook: de auto kwam op de kop 
in een vrij diepe sloot terecht: auto mobilist 
ernstig gewond en later overleden

1 Transport Online

23 - 2 - 2012 avond A7 Groningen Vracht wagen, geladen met glasvezel, verliest 
deel van zijn lading: de lading was niet 
vastgezet

Dagblad van het 
Noorden

24 - 2 - 2012 1:05 A28 Nijkerk Een vracht wagen botste achterop een vracht-
wagen voor hem, die slechts veertig km/uur 
reed: man bekneld en naar het ziekenhuis 
gebracht

1 Transport Online

24 - 2 - 2012 14:25 A4 Delft - Amsterdam Tussen 
Leidschendam en 
Zoeterwoude - 
Dorp

Een vracht wagen en een personen auto’s 
kwamen met elkaar in botsing: twee 
inzittenden bekneld

Transport Online

24 - 2 - 2012 avond A15 Rozenburg - 
Ridderkerk

Tussen Charlois en 
knooppunt 
Vaanplein

Een trekker met oplegger schaarde en kwam 
tegen de geleiderail terecht

Transport Online

25 - 2 - 2012 18:00 A2 Deil Een 89-jarige bestuurder probeerde een 
vracht wagen te passeren bij een weg-
versmalling: de auto kwam in de berm, raakte 
de voorzijde van de vracht auto en belandde 
naast de weg tegen een lantarenpaal: twee 
inzittenden licht gewond

2 Transport Online

28 - 2 - 2012 ochtend A12 Den Haag - 
Utrecht

Tussen Woerden en 
Harmelen

Een vracht wagen en een personen auto’s 
kwamen met elkaar in botsing

Transport Online

28 - 2 - 2012 21:00 A76 Tussen Stein en 
Maaseik

Een gekantelde Belgische vracht wagen-
combinatie, geladen met spaanplaten: heel 
lichte verwondingen

Transport Online

28 - 2 - 2012 avond A6 Een personen auto’s reed met hoge snel heid 
achterop een voor hem rijdende vracht-
wagen: mogelijk is er alcohol in het spel

Transport Online

29 - 2 - 2012 middag A16 Feijenoord Een vracht wagen ver loor vier glasplaten 
tijdens een file, die was ontstaan a.g.v. een 
ongeval: ravage

AD

29 - 2 - 2012 middag A67 Eindhoven Grashoek Een trekker met oplegger wilde vanaf de 
parkeer plaats De Slenk de auto snelweg 
richting Eindhoven oprijden, maar bemerkte 
bij het invoegen te laat dat er al een andere 
vracht wagen op die rijstrook reed: Hij stuurde 
naar rechts, kwam in de berm terecht en 
raakte in een slip: hij kwam in de greppel tot 
stilstand

Transport Online
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1 - 3 - 2012 nacht A27 Breda - 
Gorinchem

tussen Hank en 
Nieuwendijk, 
parkeer plaats De 
Keizer, nabij tank-
station

Een vracht wagen, geladen met gevaarlijke 
stoffen, stond in de brand: milieu schade door 
lekkage van vloeistoffen: tank station bleef 
gewoon open

VID

3 - 3 - 2012 nacht A29 Numansdorp Een bestuurder van een personen auto’s viel 
ver - moedelijk in slaap en reed achterop een 
vracht auto: gewond aan hoofd

1 AD

3 - 3 - 2012 nacht A28 Meppel Een vracht wagen kreeg vermoedelijk een 
klapband en ging slingeren: hij kantelde en 
schoot door de middenvang rail tussen de 
linker - en rechterrijbaan: hij lag dwars over 
beide rijbanen: een personen auto’s botste 
tegen de oplegger: een andere auto kon 
tijdig remmen, maar de auto daarachter niet 
en botste tegen zijn voor ligger: drie 
gewonden

3 Transport Online

4 - 3 - 2012 15:45 A58 Best Een vracht wagen, geladen met aardappels, is 
gekanteld: de rijbaan ligt vol aardappels

Transport Online

6 - 3 - 2012 14:45 A50 Heteren Een vracht wagen botste op een andere 
vracht wagen, die met pech stond op de 
vlucht strook: ravage

Transport Online

7 - 3 - 2012 17:00 A15 Nijmegen Een vracht wagen ver loor in een bocht een 
con tainer

VID

7 - 3 - 2012 ochtend A27 Gorinchem - 
Utrecht

Knooppunt 
Lunetten

Een vracht wagen is door de midden berm 
geschoten: vracht wagen staat deels op de 
geleiderail

Transport Online

7 - 3 - 2012 8:00 A2 Den Bosch - 
Eindhoven

Knooppunt Vught Een personen auto’s kwam onder een vracht-
wagen terecht, die hard moest remmen: 
bestuurder personen auto’s kwam om het 
leven

1 Transport Online

8 - 3 - 2012 7:30 A20 Hoek van Holland 
- Gouda

tussen Schiedam - 
Noord - Schiedam

Een vracht wagen reed vermoedelijk over een 
spanband die op de rijbaan lag: de spnband 
sloeg een gat in de dieseltank: een lekke 
dieseltank

Transport Online

8 - 3 - 2012 9:15 A12 Den Haag - 
Arnhem

tussen knooppunt 
Lunetten en Bunnik

Drie vracht wagens en twee personen auto’s 
kwamen met elkaar in botsing: drie zwaar-
gewonden, waarvan 1 later is overleden

1 2 Transport Online

12 - 3 - 2012 ochtend A13 Rijswijk Drie personen auto’s en twee vracht wagens 
kwamen met elkaar in botsing: twee 
gewonden

2 VID

12 - 3 - 2012 ochtend A12 Utrecht - Den 
Haag

tussen Bleiswijk en 
Zoetermeer

Twee vracht wagens kwamen met elkaar in 
botsing: een chauffeur is overleden: de 
chauffeur in de voorste vracht wagen is met 
lichte verwondingen naar het ziekenhuis 
gebracht 

1 1 Transport Online

13 - 3 - 2012 ochtend A67 tussen Asten en 
Someren

Ongeval tussen drie vracht wagens: chauffeur 
bekneld: lekkage van een ongevaarlijke stof

1 Transport Online

15 - 3 - 2012 6:45 A12 Oberhausen - 
Utrecht

Een vracht wagen en een personen auto’s 
botsten op elkaar

Transport Online

15 - 3 - 2012 nacht A28 Wezep/Oldebroek Een personen auto’s raakte de achterkant van 
een vracht wagen: man bleek dronken te zijn

De Stentor

16 - 3 - 2012 A2 Maastricht Weert - Noord - 
Nederweert

een vracht wagen lekt diesel over honderden 
meters: tank lekgeslagen door ijzeren staaf

De Limburger

16 - 3 - 2012 20:15 A27 tussen Lexmond en 
Noordeloos

Een vracht wagen ver loor een wiel en twee 
voertuigen reden er over heen: twee 
voertuigen kregen hierdoor pech: blikschade

VID

18 - 3 - 2012 20:00 A28 Elspeet Een ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s: vermoedelijk is de auto-
mobilist in slaap gevallen: voor controle naar 
het ziekenhuis

Transport Online

19 - 3 - 2012 middag A67 Afrit Venlo/geldern Een tankauto reed tegen een kleinere vracht-
wagen

Transport Online

20 - 3 - 2012 7:45 A12 Den Haag - 
Utrecht

Bodegraven Ongeval met een vracht wagen: vermoedelijk 
door de laagstaande zon

Transport Online
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21 - 3 - 2012 ochtend A15 tussen Deil en 
Leerdam

Een vracht wagen ver loor een lading 
bakstenen

AD

21 - 3 - 2012 10:30 A16 Rotterdam - Breda afrit Feijenoord, 
hmp 22,0

Drie personen auto’s en een vracht wagen 
kwamen met elkaar in botsing: gewonden 
(onbekend hoeveel)

enkele Transport Online

22 - 3 - 2012 ochtend A12 Utrecht tussen Oosterbeek 
en Wageningen

Een ongeval tussen een vracht wagen en een 
motorrijder

ANP

23 - 3 - 2012 nacht A1 Amsterdam - 
Amersfoort

tussen Eembrugge 
en Bunschoten

Een vracht wagen schoot door de midden-
berm en de aanhanger kantelde daarbij: 
vang rail zwaar beschadigd

Transport Online

23 - 3 - 2012 avond A15 Gorinchem - 
Nijmegen

afrit Elst Een vracht wagen, geladen met boter, 
kantelde: chauffeur bekneld

Transport Online

23 - 3 - 2012 middag A59 Terheijden Een vracht wagen chauffeur die bezig was met 
het uitdrukken van zijn sigaret, zag te laat dat 
het overige verkeer afremde: van de schrik 
botste hij tegen de vor hem rijdende 
personen auto’s: nekklachten

1 Transport Online

23 - 3 - 2012 avond A59 Heijningen Twee te hoog beladen buitenlandse vracht-
wagens boorden zich in het beton van 
viaduct “Keene”: brokstukken over het 
gehele wegdek: vier achterop komende 
personen auto’s beschadigd

BN/De Stem

24 - 3 - 2012 ochtend A15 Hardinxveld - 
Giessendam

Een personen auto’s botste achterop een 
vracht wagen en sloeg over de kop: de auto 
kwam weer tegen de vracht wagen aan en 
werd meegesleept: man had gedronken: 

AD

26 - 3 - 2012 ochtend A32 Heerenveen Havelte Een kleine vracht wagen met een lange 
aanhanger belandde overdwars op de 
rijbaan: de inhoud van de aanhanger (een 
lading grafstenen) is op de rijbaan terecht 
gekomen

Transport Online

26 - 3 - 2012 avond A4 Hoofddorp Knooppunt De 
Hoek

Een bestelbus reed achterop een vracht-
wagen: bestuurder bekneld en ernstig 
gewond

1 Haarlems Dagblad

28 - 3 - 2012 3:30 A2 tussen Liempde en 
Best

Een vracht wagen is geschaard Transport Online

28 - 3 - 2012 20:15 A12 Gouda - Utrecht Bleiswijk Een oplegger van een vracht wagen, geladen 
met een kleine graafmachine, kreeg vier 
klapbanden door oververhitting: rook-
ontwikkeling

AD

29 - 3 - 2012 12:15 A67 Maasbree Een vracht wagen, geladen met een con tainer 
met papier, belandde in de greppel

Transport Online

3 - 4 - 2012 ochtend A28 Assen Een bestuurder van een vracht wagen, 
geladen met kippen, wilde iets van zijn 
bijrijderstoel pakken en lette daarbij even 
niet op: hij schrok toen de wagen richting een 
wegwijzerbord ging en stuurde abrupt de 
andere kant op: combinatie op zijn kant: 
chauffeur licht gewond: deel kippen gedood

1 Transport Online

5 - 4 - 2012 avond A15 Nijmegen - 
Gorinchem

Tussen Elst en 
knooppunt Valburg

Een touringcar, een vracht wagen, een 
personen auto’s en een motorrijder komen 
met elkaar in botsing: alleen blikschade

Transport Online

5 - 4 - 2012 avond A15 Gorinchem - 
Nijmegen

Een vracht wagen en een personen auto’s 
waren betrokken bij een ongeval: letsel

1 Transport Online

5 - 4 - 2012 middag A28 Utrecht - 
Amersfoort

Maarn Twee personen auto’s en een vracht wagen 
botsten tegen elkaar

Transport Online

6 - 4 - 2012 ochtend A12 Utrecht De Meern Drie personen auto’s en een vracht wagen 
botsten tegen elkaar: alleen de vlucht strook 
was nog beschikbaar

Transport Online

6 - 4 - 2012 middag A16 Tussen Ridderkerk 
en Terbregseplein

Een vracht wagen schoot door de midden-
berm: een gewonde

1 Transport Online

7 - 4 - 2012 11:30 A59 Den Bosch Vlijmen/Nieuwkuijk Een vracht wagen reed achterop een file en 
sleepte een personen auto’s mee: twee 
inzittenden gewond: 3 personen auto’s 
geraakt

2 Transport Online
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10 - 4 - 2012 ochtend A27 Rijnsweerd Drie voertuigen w.o. een vracht wagen 
kwamen met elkaar in botsing vanwege het 
vele water op de weg (aquaplaning) door de 
hevige regenval

Transport Online

11 - 4 - 2012 ochtend A22 Velsertunnel Een vracht wagen kwam vast te zitten in de 
tunnel: dakmeubilair stuk gereden

Transport Online

11 - 4 - 2012 8:30 A348 Tussen Arnhem en 
De Steeg

Een vracht wagen combinatie, geladen met 
glas, raakte een passerende auto: de auto 
werd door de klap het weiland in geslingerd 
en de vracht wagen kantelde, sloeg over de 
kop en kwam dwars over de rijbaan tot 
stilstand

Transport Online

12 - 4 - 2012 17:15 A67 Turnhout - 
Eindhoven

Tussen Eersel en 
knooppunt De Hogt

Een vracht wagen belandde in de berm en de 
sloot

Transport Online

13 - 4 - 2012 ochtend A16 Breda - Rotterdam Tussen 
Zevenbergenschen 
Hoek en 
‘s-Gravendeel

Een vracht wagen kreeg een dubbele 
klapband

Transport Online

13 - 4 - 2012 ochtend A8 Coenbrug Een vracht wagen reed tegen de dalende 
slagboom van de Coenbrug: lange files aan 
beide zijden

Noord - Hollands 
Dagblad

14 - 4 - 2012 nacht A15 Hardinxveld - 
Giessendam

Een vracht wagen, geladen met avocado’s, 
kwam in de greppel terecht en sloeg om: 
Hongaarse vracht wagen chauffeur was 
kennelijk in slaap gevallen

Transport Online

16 - 4 - 2012 ochtend A58 Eindhoven - 
Tilburg

Tussen Best en 
Oirschot

Twee vracht wagens kwamen met elkaar in 
botsing: geen gewonden

Transport Online

16 - 4 - 2012 ochtend A28 Arnhem - Utrecht Knooppunt 
Rijnsweerd

Trekker met oplegger is geschaard Transport Online

17 - 4 - 2012 18:00 A12 Utrecht Gouda Twee vracht wagens botsten tegen elkaar: 
een voertuig lekt diesel

Transport Online

20 - 4 - 2012 15:00 A37 Hoogeveen - 
Knooppunt 
Holsloot

Nieuwlande Twee vracht wagens raakten betrokken bij een 
aanrijding: een voertuig kwam op zijn kant 
terecht

Transport Online

20 - 4 - 2012 middag A67 Hapert Twee vracht wagens zijn achterop elkaar 
gebotst: chauffeur achterste voertuig 
bekneld: naar ziekenhuis afgevoerd

1 Transport Online

23 - 4 - 2012 15:00 A6 Ketelbrug Een vracht wagen heeft een slagboom van de 
Ketelbrug kapot gereden

Transport Online

23 - 4 - 2012 middag A27 Een vracht wagen met Macedonische 
chauffeur schoof naar rechts en hierbij werd 
een personen auto’s over het hoofd gezien: 
auto ging tollen: man bekneld en nekletsel

1 Transport Online

26 - 4 - 2012 middag A12 Didam Een vracht wagen kwam door een windvlaag 
in de berm terecht: tijdens proefrit van een 
jonge bestuurder (18)

De Gelderlander

3 - 5 - 2012 6:45 A27 Brand van een tankwagen (truck met 
oplegger): defect in het remsysteem: geen 
ontploffingsgevaar

De Gooi - en 
Eemlander

3 - 5 - 2012 middag A7 Uit een vracht wagen lekte een vloeistof: het 
is niet duidelijk of het om een schadelijke stof 
ging

Dagblad van het 
Noorden

3 - 5 - 2012 ochtend A50 Heteren - 
Knooppunt Valburg

Brand in een vracht wagen: flinke hoeveelheid 
kippenvoer kwam op de rijbaan terecht

De Gelderlander

7 - 5 - 2012 ochtend A2 Eindhoven Budel Een vracht wagen schoot door de midden-
berm: verlies van lading (verreiker) op de 
tegen overgestelde rijbaan: grote puinhoop

Transport Online

7 - 5 - 2012 middag A50 A1 Knooppunt 
Beekbergen

Een vracht wagen ver loor een van zijn 
achterassen

Transport Online

8 - 5 - 2012 ochtend A37 Duitsland Nieuw - Amsterdam Een vracht wagen rijdt tegen de vang rail: 
Duitse vracht wagen chauffeur maakt verwarde 
indruk en wil verder rijden: politieagent lost 
waarschuwingsschot

ANP
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8 - 5 - 2012 17:30 A1 Hengelo Een puinbak was van een vracht wagen 
gevallen: behoorlijke ravage

Twentse Courant 
Tubantia

9 - 5 - 2012 9:25 A8 Zaandam - 
Amsterdam

Twee vracht wagens zijn met elkaar in botsing 
gekomen: een vracht wagen vervoerde 
vloeibare klei, de ander was leeg

Transport Online

10 - 5 - 2012 middag A15 Ridderkerk - 
Gorinchem

Hardinxveld - 
Giessendam - 
Gorinchem

Aanrijding tussen twee vracht wagens en een 
busje

Transport Online

10 - 5 - 2012 15:45 A1 Apeldoorn oprit Een vracht wagen vloog in de brand De Stentor

11 - 5 - 2012 middag A4 Schiedam - Noord Een vracht wagen reed achterop een file: zes 
gewonden, waarvan één ernstig: acht auto’s 
betrokken, waarvan drie total loss

6 AD

14 - 5 - 2012 ochtend A16 Rotterdam Een zwaarbeladen vracht wagen kreeg een 
klapband: forse file en tunnel buis 
Drechttunnel afgesloten

Metro

14 - 5 - 2012 middag A67 Veldhoven Een vracht wagen botst tegen een ander 
voertuig, waardoor een scheur in de vracht-
auto en verlies van lading (een partij latex)

Eindhovens 
Dagblad

15 - 5 - 2012 10:30 A50 Tussen Heteren en 
de Waalbrug

Een dubbele kop-staart botsing net na de 
brug: een vracht wagen zag langzaam rijdend 
verkeer te laat en botste op de truck ervoor: 
ook een personen auto’s raakte betrokken

De Gelderlander

15 - 5 - 2012 4:45 A76 Heerlen, Tank-
station Tienbaan

Een vracht wagen botst tegen de gas-
installatie van het tank station: een kleine 
hoeveelheid gas kwam vrij: geen gewonden

Transport Online

15 - 5 - 2012 ochtend A29 Rotterdam - 
Bergen op Zoom

Knooppunt 
Vaanplein - 
Barendrecht

Een vracht wagen en twee personen auto’s 
komen met elkaar in botsing: wegdek 
vervuild

Transport Online

18 - 5 - 2012 middag A20 - 
A13

Knooppunt 
Kleinpolderplein

Ongeval tussen een vracht wagen en een 
personen auto’s: Vracht wagen op zijn kant: 
vracht wagen chauffeur met onbekend letsel 
naar ziekenhuis

1 Transport Online

21 - 5 - 2012 ochtend A12 Utrecht - Den 
Haag

Een vracht wagen en een motorfiets kwamen 
met elkaar in aanrijding: Motorrijder gewond

1 Transport Online

21 - 5 - 2012 ochtend A59 Zonzeel - Oss Knooppunt 
Hooipolder

Een personen auto’s en een vracht wagen 
kwamen met elkaar in botsing: diesel tank van 
de vracht wagen in gescheurd: diesellekkage

Transport Online

21 - 5 - 2012 ochtend A15 Gorinchem - 
Sliedrecht

Sliedrecht Een vracht wagen is gestrand met pech AD

22 - 5 - 2012 middag A12 Den Haag - 
Utrecht

Knooppunt Gouwe Door onbekende oorzaak kwam een 
personen auto’s dwars voor een vracht wagen 
te staan: botsing

Transport Online

23 - 5 - 2012 23:30 A59 Sprang - Capelle Een personen auto’s reed achterop een 
vracht wagen: de bestuurder had te veel 
alcohol gedronken

Brabants Dagblad

24 - 5 - 2012 6:30 A10 Coentunnel Twee vracht wagens en twee personen auto’s 
botsten op elkaar in de tunnel: een tunnel-
buis tijdelijk afgesloten

Transport Online

29 - 5 - 2012 8:00 A4 Antwerpen - 
Bergen op Zoom

Halsteren Een aanhanger van een vracht wagen is 
gekanteld: de aanhanger was geladen met 
meel: afrit Halsteren tijdelijk afgesloten

Transport Online

29 - 5 - 2012 middag A15 Botlektunnel Een vracht wagen botste op een personen-
auto’s: de truck ver loor daardoor een con-
tainer met een onbekende vloeistof: tunnel-
buis afgezet

AD

30 - 5 - 2012 avond A2 Tussen Knooppunt 
Oudenrijn en 
Nieuwegein

Een personen auto’s reed in de tunnel tegen 
een vracht wagen: auto mobiliste kwam klem 
te zitten: Leidse Rijntunnel afgesloten

AD

31 - 5 - 2012 8:45 A29 Rotterdam - 
Bergen op Zoom

Afrit Oud - 
Beijerland

Een aanhanger van een vracht wagen is 
gekanteld

Transport Online

4 - 6 - 2012 ochtend A32 Tussen Wolvega en 
Steenwijk

Ongeval tussen twee vracht wagens: één 
combinatie is gekanteld: één chauffeur 
bekneld in cabine

Nu.nl
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5 - 6 - 2012 ochtend A4 Halsteren Vracht wagen, geladen met aardappelen, is 
gekanteld

Transport Online

5 - 6 - 2012 middag A32 Leeuwarden - 
Heerenveen

Akkrum Een vracht wagen reed achterop een pijl-
wagen die naar de vlucht strook was gereden 
ter bescherming van bermmaaiers: door de 
klap knalde de vracht wagen de linkerrijstrook 
op: geen gewonden

De Telegraaf

6 - 6 - 2012 middag A67 Turnhout - 
Eindhoven

Tussen Eersel en 
knooppunt De Hogt

Twee vracht wagens botsten op elkaar: één 
chauffeur bekneld

Transport Online

6 - 6 - 2012 16:15 A50 Arnhem Schaijk Een vracht wagen is tegen een pilaar van een 
viaduct gebotst: chauffeur uit Polen gewond: 
viaduct kwam los en werd later gestut: 
vracht wagen geschaard en deel van lading 
(rollen papier) kwam op het wegdek terecht

1 blik op nieuws

7 - 6 - 2012 ochtend A20 Hoek van Holland 
- Gouda

Knooppunt 
Kethelplein

Aanrijding tussen twee personen auto’s en 
een vracht wagen: enkele gewonden

enkele Transport Online

9 - 6 - 2012 A20 Schiedam Een personen auto’s botste op de achterkant 
van een trailer: man gewond

1 AD

12 - 6 - 2012 middag A9 Meerdere personen auto’s en twee vracht-
wagens raakten betrokken bij een ongeval: 
één of meer inzittenden bekneld

Transport Online

12 - 6 - 2012 middag A50 Eindhoven, 
Ekkersreit

Een vracht wagen kreeg een klapband, 
waarna een kopstaart aanrijding volgde 
tussen twee personen auto’s en een 
bestelbus: Bestuurder middelste auto 
gewond: de vracht wagen chauffeur is niets-
vermoedend door gereden

1 Transport Online

12 - 6 - 2012 19:45 A35 Invoeg strook Borne 
- West

Tijdens invoegen kwam een personen auto’s 
in botsing met een vracht wagen: de 
personen auto’s kwam naast de vlucht strook 
tegen een boom tot stilstand: vrouw gewond

1 Transport Online

15 - 6 - 2012 ochtend A27 Hank Een vracht wagen wilde na en inhaal-
manoeuvre naar de rechterbaan opschuiven 
en ramde daarbij een personen auto’s

AD

19 - 6 - 2012 ochtend A15 Rozenburg Botlektunnel Een vracht wagen botste op zijn voorganger 
(ook een vracht wagen): vloeistof op het 
wegdek gelekt: tunnel geheel afgesloten

Transport Online

20 - 6 - 2012 avond A58 Afslag Heerle Vijf personen auto’s en een vracht wagen 
raakten betrokken bij een ketting botsing: een 
vrouw raakte gewond: twee auto’s total loss

1 BN/De Stem

21 - 6 - 2012 ochtend A73 Arfrit Nijmegen - 
Dukenburg

Een vracht wagen chauffeur stond naast zijn 
vracht wagen die stil stond op de vlucht-
strook: kennenlijk om zijn lading te 
controleren: hij werd aangereden door een 
andere vracht wagen: deze vracht wagen is 
door gereden

1 Transport Online

21 - 6 - 2012 23:10 A10 Zeeburgertunnel Een vracht wagen, geladen met papier, is 
geschaard

Transport Online

22 - 6 - 2012 ochtend A7 Tussen Hoorn en 
Den Oever

Een vracht wagen combinatie, geladen met 
zuivel, is gekanteld

Transport Online

22 - 6 - 2012 A15 Hardinxveld - 
Giessendam

De remmen van een vracht wagen, geladen 
met mest, raakten oververhit: banden vracht-
wagen in brand

AD/De Dordtenaar

22 - 6 - 2012 ochtend A28 Groningen Hoogeveen Een vracht wagen ging op zijn kant Transport Online

23 - 6 - 2012 A59 A2 Zonzeel - Oss Een vracht wagen, geladen met dertigduizend 
kilo hout, is gekanteld: hout op de weg en 
moet worden geborgen

Transport Online

23 - 6 - 2012 A28 Oprit Zuidwolde/
Echten

Een vracht wagen, geladen met 35 ton 
bouwafval, kantelde, doordat de bestuurder 
in slaap was gevallen

Dagblad van het 
Noorden

26 - 6 - 2012 A2 Maarheeze De chauffeur van een vracht wagen raakte 
onwel en reed dwars door de bossage: hij 
raakte een verkeersbord

Transport Online
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Datum 
ongeval

Tijd Weg Richting Locatie Toedracht (evt. speculatie oorzaak) Doden Gewonden Bron

27 - 6 - 2012 8:00 A73 Cuijk Een vracht wagen belandde in de berm, 
doordat de chauffeur de macht over het stuur 
kwijtraakte: hij reed een bewegwijzeringsbord 
omver: chauffeur gewond

1 Transport Online

27 - 6 - 2012 middag A32 Meppel Een vracht wagen raakte in de berm: 
geschaard: veel overlast

Dagblad van het 
Noorden

27 - 6 - 2012 avond A20 Nieuwerkerk a/d 
IJssel

Een vracht wagen, geladen met vers vlees, 
raakte in brand

AD

28 - 6 - 2012 ochtend A15 Tiel Oprit Ochten/
Kesteren

Een vracht wagen, geladen met puinafval, is 
om onbekende reden gekanteld:puin kwam 
op de oprit terecht

De Gelderlander

Tabel 11: overzicht ongevallen met vracht wagens 2011 en eerste helft 2012


