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Meer informatie over een ander 
land nodig? Neem contact met ons op!

https://www.cargorilla.nl/contact/


De ‘Ferienreiseverordnung’ geldt op alle zaterdagen in de maanden juli en augustus 
van 7.00 tot 20.00 uur. Van 20.00 tot 24.00 uur mag dan weer worden gereden, 
maar na 24.00 uur begint het zondagsrijverbod.

Het zaterdagsrijverbod geldt voor vrachtauto’s en trekker/opleggercombinaties 
met een toegestane maximum massa van meer dan 7,5 ton en voor vrachtauto’s 
met aanhangwagen, ongeacht het gewicht.

Het zaterdagsrijverbod geldt op de volgende (gedeelten van) Autobahnen en 
Bundesstraßen in beide rijrichtingen:

Vakantierijverbod op zaterdagen

A1 - van Autobahnkreuz Köln-West via Autobahnkreuz Leverkusen-West
   via Wuppertal, Kamener Kreuz, Münster tot de aansluiting Lohne/ 
  Dinklage

A2 - van Autobahnkreuz Oberhausen tot Autobahnkreuz Bad Oeynhausen

A3 - van Autobahnkreuz Oberh          ausen tot Autobahnkreuz Köln-Ost,
  van Mönchhof Dreieck via Frankfurter Kreuz tot Autobahnkreuz  
  Nürnberg

A5 - van Darmstädter Kreuz tot aansluiting Karlsruhe-Süd en van de  
	 	 aansluitng	Offenburg	tot	aan	Autobahndreieck	Neuenburg

A6 - van de aansluiting Schwetzingen-Hockenheim tot Autobahnkreuz  
  Nürnberg-Süd

A7 - van de aansluiting Schleswig/Jagel tot de aansluiting Hamburg- 
  Schnelsen-Nord, van de aansluiting Soltau-Süd tot aansluiting  
  Göttingen-Nord, van Autobahndreieck Schweinfurt/Werneck via  
  Autobahnkreuz Biebelried, Autobahnkreuz Ulm.Elchingen en  
  Autobahndreieck Allgäu tot aan Autobahnende Bundesgrenz Füssen

A8 - van Autobahndreieck Karlsruhe tot de aansluiting München- 
  Obermenzing en vanaf de aansluiting München-Ramersdorf tot de  
  aansluiting Bad-Reichenhall

A9/E51 - Berliner Ring (splitsing Leipzig/Auto¬bahn¬dreieck Potsdam) tot  
  de aansluiting München-Schwabing

A10 - de Berliner Ring, behalve het gedeelte van de aansluiting Berlin- 
  Spandau, via Autobahndreieck Havelland tot Autobahndreieck  
  Oranienburg en het gedeelte van Autobahndreieck Spreeau tot  
  Autobahn-dreieck Werder

A45 - van de aansluiting Dortmund-Süd via Westhofener Kreuz en  
  Gambacher Kreuz tot Seligenstädter Dreieck

A61 - van Autobahnkreuz Meckenheim via Autobahnkreuz Koblenz tot  
  Autobahndreieck Hockenheim

A81	 -	 van	aansluiting	Stuttgart-Zuffenhausen	tot	de	aansluiting	Gärtringen

A92 - van Autobahndreieck München-Feldmoching tot de aansluiting  
  Oberschleissheim en van Autobahnkreuz Neufahrn tot de aansluiting 
  Erding

A93 - van Autobahndreieck Inntal tot de aansluiting Reischenhart

A99 - van Autobahndreieck München Süd-West via Autobahnkreuz  
  München-West, Autobahndreieck München-Allach, Autobahndreieck 
  München-Feldmoching, Autobahnkreuz München-Nord,   
  Autobahnkreuz München-Ost, Autobahnkreuz München-Süd  
  evenals Autobahndreieck München/Eschenried

A215 - van Autobahndreieck Bordesholm tot de aansluiting Blumenthal

A831 - van de aansluiting Stuttgart-Vaihingen tot Autobahnkreuz Stuttgart

A980 - van Autobahnkreuz Allgäu tot de aansluiting Waltenhofen

A995 - van de aansluiting Sauerlach tot Autobahnkreuz München-Süd

B31 - van de aansluiting Stockach-Ost (A98) tot de aansluiting Sigmarszell 
  (A96)

B96 - Neubrandenburger Ring tot Berlin
E251 

Uitzonderingen op het zaterdagsrijverbod 

• vervoer van:
 o verse melk en melkproducten
 o vers vlees en vleesproducten
 o verse vis, levende vis en verse visproducten
 o licht bederfelijke fruit en groenten
• lege ritten, voorafgaand aan of volgend op het vervoer van bovenge 
 noemde producten (niet voor transitoritten)
• voertuigen of combinaties die in verband met gecombineerd rail/wegver 
	 voer	de	afstand	afleggen	tussen	laad-	of	losadres	en	het	dichtstbijzijnde		
 station, indien deze afstand niet meer is dan 200 km
• voertuigen of combinaties in gecombineerd weg-watervervoer vanaf het  
 laad- of losadres tot de dichtstbijzijnde zee- of binnenhaven, indien deze  
 afstand niet meer is dan 150 km hemelsbreed

Voor	overige,	zeer	dringende	transporten	geldt	de	ontheffingenprocedure	van	het	
zondagsrijverbod.



Op	zon-	en	officiële	feestdagen	geldt	op	het	gehele	Duitse	wegennet	van	0.00	tot	
22.00 uur een rijverbod voor vrachtauto’s en trekker/opleggercombinaties (B/E 
en C/E) met een maximum massa beladen voertuig van meer dan 7,5 ton en 
voor vrachtauto’s (Lastkraftwagen vanaf 2800 kg totaalgewicht) met aanhangwa-
gen, ongeacht het totaalgewicht.

Uitzonderingen op het zondagsrijverbod vervoer van:
• verse melk en melkproducten
• vers vlees en vleesproducten
• verse vis, levende vis en verse visproducten
• licht bederfelijke fruit en groenten

en

• lege ritten, voorafgaand aan of volgend op het vervoer van bovenge 
 noemde producten (niet voor transito¬ritten)
• voertuigen of combinaties die in verband met gecombineerd rail/wegver 
	 voer	de	afstand	afleggen	tussen	laad-	of	losadres	en	het	dichtstbijzijnde		
 station, indien deze afstand niet meer is dan 200 km
• voertuigen of combinaties in gecombineerd weg-water¬vervoer vanaf het  
 laad- of losadres tot de dichtstbijzijnde zee- of binnenhaven, indien deze  
 afstand niet meer is dan 150 km hemelsbreed
• trekkers zonder oplegger, ongeacht het totaalgewicht, die uitsluitend be 
 stemd zijn om opleggers te trekken
• voertuigen waarbij de vervoerde voorwerpen behoren tot de inventaris  
	 van	het	voertuig,	zoals	tentoonstellings-	of	filmvoertuigen

Het vervoer van snijbloemen en planten valt niet onder deze uitzonderingen.

Rijverbod op zondagen

Ontheffingen
Onder bepaalde voorwaarden en dan nog slechts in zeer dringende gevallen kun 
je een onthef van dit rijverbod krijgen. Onder dringende gevallen wordt onder 
meer verstaan:

• transporten ten behoeve van jaarbeurzen, tentoonstellingen en markten
• vervoer van renpaarden en slachtvee bestemd voor veemarkten op  
 maandag          
• transporten ten behoeve van het laden, lossen en herstellen van   
 zeeschepen

Dien hiervoor een aanvraag in bij het Straßenverkehrsamt waar het transport 
begint.


