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MEERJARENPROGRAMMA VRACHTWAGENPARKEREN 
OVERIJSSEL VAN START

‘NU SAMEN GAS GEVEN’

of die door het uitblijven van bijvoorbeeld 
subsidies niet van de grond komen. 
A1 Truckparking Deventer is daar een 
voorbeeld van. Veelbelovend begonnen, 
maar uiteindelijk een locatie met te weinig 
faciliteiten voor chauffeurs die dagen en 
soms weken onderweg zijn. Inmiddels is 
de gemeente Deventer druk doende deze 
truckparking te upgraden naar het gewenste 
verzorgingsniveau. 

MOGELIJKHEDEN
Een ander initiatief/plan dat al jaren op 

plank ligt, maar niet van de grond komt, is 
van de broers Anton en Jan-Peter Müller, 
eigenaren van Transportgroep A. Müller in 
Holten. Dit is het moederbedrijf van Müller 
Fresh Food Logistics en Müller European 
Truck & TrailerCare (ETTC). “Naast een 
nog leeg deel van het terrein van Müller 
ETTC  ligt nog een stuk gemeentegrond 
dat wij maar al te graag zouden aankopen 
om dan, als er tenminste overheidssteun 
komt, een truckparking te gaan ontwikkelen 
en beheren”, vertelt Jan-Peter. “Er is hier 
dan ruimte voor twee- tot driehonderd 
vrachtwagens. Dat heb je ook minimaal 
nodig om de faciliteiten die je daar aanbiedt 
rendabel te kunnen laten draaien.” Anton vult 
aan: “Het is een ideale locatie. Er is hier al 
van alles op dit bedrijventerrein, van horeca 
tot tankstation en natuurlijk de diensten 
van Müller ETTC. Transportbedrijven en 
chauffeurs kunnen hier echt voor alles 
terecht, zoals reparatie en onderhoud aan 
trucks, trailers, laadklep, banden, koelmotor 

Het meerjarenprogramma vloeit voort 
uit de eerder dit jaar opgestelde 

visie voor vrachtwagenparkeren en is 
onlangs door Gedeputeerde Staten van 
Overijssel vastgesteld. De ambitie van het 
programma is om een netwerk te realiseren 
van veilige en beveiligde truckparkings 
met passende voorzieningen en de juiste 
geografische spreiding. De provincie wil 
hiermee bereiken dat chauffeurs kunnen 
rusten volgens Europese voorschriften, de 

en alle overige componenten. Alles dus 
van voor- tot achterbumper. Met negentig 
medewerkers die verspreid werken over vier 
werkplaatsen in een straal van 500 meter 
zijn er altijd mogelijkheden om chauffeurs 
die hier parkeren en problemen met hun 
truck ondervinden, snel weer de weg op te 
krijgen. Daarnaast hebben we hier natuurlijk 
ook nog een zeer uitgebreide truckwash 
met mogelijkheid voor interne reiniging en 
desinfecteren van gekoeld materieel.” 

ACTIE
Maar het van de grond krijgen van een 

dergelijke truckparking kunnen de Müllers 
niet alleen. “De plannen liggen er al jaren, 
maar de grondprijzen in Nederland zijn zo 
hoog dat we niet uitkomen als we dit als 
private partij zouden moeten financieren en 
exploiteren”, zegt Jan-Peter. “Daar is echt 
overheidssteun voor nodig en daar ontbreekt 
het tot op heden aan. We hebben wel 
goede gesprekken hierover gehad met de 
gemeente en de provincie, maar het moet 
niet blijven bij woorden alleen. En inmiddels 
heb ik ook begrepen dat het stuk land dat 
we willen aankopen in optie zou zijn bij 
diverse andere bedrijven. Er moet dus snel 
iets gebeuren, anders ben je een ideale plek 
als deze kwijt. En dat zou jammer zijn, want 
de behoefte aan een truckparking hier is heel 
erg groot.” Anton knikt instemmend. “Zeven 
jaar geleden zijn hier in de buurt langs de A1 
bij Markelo al twee parkeerplaatsen gesloten 
en dit jaar zijn er hier een paar kilometer 
verderop bij Bathmen weer twee gesloten. 

Al jaren is er in Overijssel, zoals op veel plaatsen in Nederland 
en Europa, een tekort aan vrachtwagenparkeerplaatsen met 

overlast en verkeersonveiligheid langs snelwegen en op diverse 
bedrijventerreinen als gevolg. Om die problemen aan te pakken, is 

de provincie onlangs gestart met het meerjarenprogramma aanpak 
vrachtwagenparkeren Overijssel.

Van hier tot de Duitse grens zijn er nu geen 
parkeerplaatsen meer met als gevolg dat de 
parkeerdruk steeds groter wordt richting de 
bedrijventerreinen. We roepen de betrokken 
partijen op actie te ondernemen, zodat we 
hier op een strategisch perfecte locatie met 
de al vele aanwezige voorzieningen kunnen 
komen tot de gewenste truckparking. We 
moeten daarvoor nu samen gas geven!”

BEWIJS
Op de vraag aan Boerman waarom er de 

afgelopen jaren parkeerplaatsen zijn gesloten 
terwijl er geen alternatief is, verwijst hij naar 
Rijkswaterstaat. “De verzorgingsplaatsen 
zijn in beheer van Rijkswaterstaat. Hun 
beleid voor veilige verzorgingsplaatsen 
heeft ertoe geleid dat op sommige 
plaatsen parkeerplaatsen gesloten zijn 
en er op andere plekken parkeerplaatsen 
bijkomen, omdat daar bijvoorbeeld meer 
voorzieningen zijn. Rijkswaterstaat stelt 
dat deze parkeerplaatsen langs snelwegen 
bedoeld zijn voor parkeren en rust van 
enkele uren. Ons meerjarenprogramma 
wijst uit dat er juist een tekort is aan 
parkeerplaatsen voor vrachtauto’s die langer 
dan enkele uren willen parkeren. Dat tekort 
ziet Rijkswaterstaat ook en ze doet dan ook 
volop mee aan het meerjarenprogramma.” 
Verder geeft Boerman aan dat hij blij is met 
alle initiatieven op dit gebied. Het feit dat 
private truckparkings moeilijk van de grond 
komen of niet goed draaien is volgens 
hem juist mede aanleiding geweest voor 
dit meerjarenplan. “Het bewijs dat het wel 
kan, is Frans op den Bult in Deurningen, 
een truckparking met goede voorzieningen. 
En naast een nader onderzoek naar 
bijvoorbeeld behoeften van chauffeurs en 
mogelijkheden voor handhaving gaan we 
ook het gesprek aan met geïnteresseerde 
exploitanten. Het gesprek met Müller in 
Holten is inmiddels gepland. Zo helpen we 
elkaar en werken we eraan mee dat plannen 
wel van de grond kunnen komen.”

INFRASTRUCTUUR
Door

truckparkings, het tegengaan van overlast 
en organiseren van handhaving.

AANPAK
Er is gekozen voor een aanpak langs 

twee geografische lijnen, de corridor A1 en 
de regioaanpak A28. In de aanpak wordt 
ook nader ingezoomd op de problemen die 
ontstaan met het parkeren van vrachtauto’s 
tijdens Duitse feestdagen. Daarnaast wil 
het programma aandacht besteden aan 
zogenoemde ‘meekoppelkansen’, want waar 
beveiligde truckparkings ontstaan, zijn er 
wellicht ook kansen voor het realiseren van 
voorzieningen, zoals horeca of toekomstige 
brandstofvulpunten, dan wel elektrische 
(snel)laadlocaties.  
“Een gedegen aanpak waar alle partijen 
zich in kunnen vinden, is de basis voor dit 
project”, aldus Bert Boerman, gedeputeerde 
provincie Overijssel. “Want om resultaat te 
boeken bij deze weerbarstige problematiek 
is betrokkenheid en inzet van veel partijen 
nodig. De provincie verbindt deze partijen 
en faciliteert dat we gezamenlijk werken 
aan de acties die in het plan staan. Er zijn al 
een aantal concrete plannen en initiatieven, 
zoals de truckparking op bedrijvenpark 
A1 in Deventer, waarvan al enkele jaren 
door bedrijven in Deventer gebruik wordt 
gemaakt. De gemeente Zwolle heeft in 
samenwerking met Scania ook plannen voor 
een tijdelijke truckparking op bedrijvenpark 
Voorst. We gaan in deze aanpak ook verder 
aan de slag met die truckparkings.”

MOEIZAAM
De afgelopen jaren is het realiseren 

van veilige en beveiligde truckparkings niet 
eenvoudig gebleken. Al jaren zijn er volgens 
TLN en andere betrokkenen plannen en 
initiatieven die of niet goed (genoeg) lopen 

1.  Bert Boerman: “Ons meerjarenprogramma wijst 
uit dat er juist een tekort is aan parkeerplaatsen 
voor vrachtauto’s die langer dan enkele uren 
willen parkeren.”

2.  Anton Müller (links) met zijn broer Jan-Peter: 
“We roepen de betrokken partijen op actie te 
ondernemen, zodat we hier kunnen komen tot de 
gewenste truckparking.”
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parkings optimaal worden benut en overlast 
op andere plekken wordt voorkomen. Het 
programma wordt uitgevoerd door een 
netwerkorganisatie van de samenwerkende 
partijen, waaronder gemeenten, 
Rijkswaterstaat, evofenedex, TLN en 
bedrijvenparkmanagers, die in diverse 
werkgroepen activiteiten uitvoeren, zoals 
het doen van specifiek onderzoek naar de 
behoeften van chauffeurs en bedrijven, 
het initiëren en bevorderen van veilige 

Annelies van Stijn

‘ONZE PLANNEN VOOR EEN TRUCKPARKING 
LIGGEN ER AL JAREN, MAAR VOOR DE 
FINANCIERING EN EXPLOITATIE IS ECHT 
OVERHEIDSSTEUN NODIG’


