
Persbericht 12 oktober 2021 

Algemeen Secretariaat gouverneur West-Vlaanderen 

 

Campagne “Modder op de weg 2021 ”  

 

 

Resultaten evaluatie en aanpassing campagne in West-Vlaanderen 

 

Na 20 jaar campagne ‘modder op de weg’, was het tijd voor een 

grondige analyse en evaluatie. Uit een enquête, besproken met de 

boerenbond, en doorgestuurd naar een zeer ruim aantal 

belanghebbenden, werden volgende conclusies getroffen voor de 

landbouw: 

1. Het weer is een belangrijke factor bij modder op de weg. Momenteel wordt 

er gefocust op de periode september-december, de oogsttijd, vaak 

modderig door de combinatie met regen.  Wat met de rest van het jaar? 

Wat is de impact van de klimaatverandering op de periodes zoals droogtes 

en hevige regens?  

2. Het lage aantal verkeersborden dat wordt uitgeleend door gemeenten. (63 

verkeersborden werden uitgeleend bij de 26 gemeenten die de enquête 

invulden in 2020), wordt vaak gecompenseerd door de aankoop van 

verkeersborden door de landbouwer zelf. 

3. Sommige landbouwers laten de verkeersborden staan, ook al zijn er geen 

werken meer.  

4. Het opruimen van de weg kan in sommige gevallen sneller gebeuren. 

5. De verkeersborden zijn soms onvoldoende zichtbaar en groot, wanneer ze 

in de berm staan en worden soms ook gestolen.  

6. Verkeersongevallen met landbouwtractoren dalen maar gebeuren nog 

steeds.  

Uit cijfers van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters, blijkt dat er 

jaarlijks gemiddeld zo’n 155 slachtoffers betrokken zijn bij wegongevallen 

met landbouwvoertuigen. De meeste gebeuren in West-Vlaanderen.  

 

 



 

Tabel 1 - Link tussen landbouwtractor en verkeersongevallen in 2019 en 2020 met 

gewonden of doden, West-Vlaanderen 

Jaar Provincie 

Aantal ong. 
met 
lichamelijk 
letsel 

Aantal 
ongevallen 
met doden 

Aantal 
zwaar 
gewonden 

Aantal licht 
gewonden 

Aantal 
doden 30 
dagen 

2019 West-Vlaanderen 38 1 9 41 1 

2020 West-Vlaanderen 32 1 9 24 1 

 

Het aantal verkeersongevallen met licht gewonden is bijna gehalveerd en 

met lichamelijk letsel licht gedaald. 2020 is misschien een atypisch jaar 

door de covid-19 pandemie.  

Het percentage dodelijk verkeersongevallen met landbouwtractoren blijft 

stabiel in 2020 (2%) en 2019 (2%). In 2018 waren 4 landbouwtractoren 

betrokken bij een dodelijk verkeersongeval in West-Vlaanderen (5%).  

 

Het hoofddoel  van de nieuwe aanpak is om zo weinig 

mogelijk verkeersongevallen en valpartijen te hebben 

ten gevolge van modder op de weg. 

 

We doen dit door: 

1. De campagne jaarlijks rond september/oktober op te starten voor de 

landbouw.  Dit jaar is Wijtschate aan de beurt. Niet toevallig in de 

Westhoek. Dit is uiteraard gelinkt aan het EU project: “Samen op weg in 

de Westhoek”.  

2. Nieuw dit jaar is dat de campagne het ganse jaar loopt net door de 

onvoorspelbaarheid van het klimaat. 

 

Waarop focussen we dit jaar? 

3. We willen de meldingsbereidheid verhogen bij de weggebruiker 

• via 1700 en meldpuntwegen.be : zonder incidenten en als er geen 

verkeersbord staat  

• 101 en 112 of de app 112 : met incidenten zoals een val of 

verkeersongeval 

4. Dit jaar werden 2 soorten groottes van de verkeersborden aangeboden via 

de jaarlijkse offerte aan de gemeenten (knipperlichten zijn niet mogelijk 

omdat het bord te smal is, evenmin als iets om het bord te bevestigen 

tegen diefstal) 

5. Nieuw dit jaar is dat we de campagne uitbreiden naar alle “modder-

veroorzakers” zoals bij bouwwerven. 

 



 

Belangrijk blijft: 

6. De verdraagzaamheid, het respect en begrip voor mekaar als 

weggebruiker en landbouwer 

We doen dit via integratie van “modder op de weg” in de campagne 

‘Samen op weg in de Westhoek’: communicatie naar landbouwers, 

loonarbeiders, maar ook de scholen, toerisme via Boerenbond, om zo 

de verantwoordelijkheidszin van de landbouwers verder stimuleren met 

behulp van de Boerenbond  

7. Een actief beleid door de gemeenten 

• Communicatie verhogen en diversifiëren 

• Meldpunt in iedere gemeente: momenteel hebben we 28 duidelijke 

contactpunten bij 64 gemeenten. Dit is te weinig. 

• Pro actief toezicht 

• Samenwerking en infodeling met politie versterken 

8. Actief toezicht en adequate reactie door politiediensten 

• Korps breed, informatie gestuurd en proactief inzet capaciteit om 

onveilige situaties op te sporen  

• Samenwerking met het infocontactpunt gemeente stimuleren  

9. Communicatiecampagne gediversifieerd aanbieden: u ziet hier de nieuwe 

affiche die digitaal voor iedereen beschikbaar is. Ook geschreven, 

gesproken en sociale media is belangrijk om aandacht te vragen voor dit 

thema. 

 

Samen dit thema warm houden en de weggebruikers 

stimuleren om gevaarlijke situaties te melden vooraleer 

er menselijk leed gebeurt, daar ligt de focus op in 2021. 

 

Voor meer informatie: Gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé –  

 Yasmine Vanavermaete, verbindingsambtenaar, 0496031111 

 

Op www.gouverneurwest-vlaanderen.be vind je alle info over de activiteiten van 

gouverneur Decaluwé, evenals alle persberichten. 

 

 


