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Plattelandscabrio

krijgt kenteken
De overheid geeft alle voertuigen op
de weg een kenteken. Nu zijn, na de
aanhangwagens en de bromfietsen,
als laatste de trekkers aan de beurt.

Namens de oldtimerclubs
behartigt FEHAC de belangen
van oldtimerbezitters in
Nederland.

Dit lijkt al meer op een auto.

B

ehalve auto’s, motorfietsen en klassieke vrachtwagens kent ons mobiele erfgoed nog veel meer
bijzondere voertuigen, elke soort met zijn eigen
groep liefhebbers. Voorbeelden zijn verenigingen van
eigenaars van klassieke scooters, van bromfietsen en
landbouwtractoren. Er zijn zelfs clubs van liefhebbers
die met veel plezier oude grasmaaiers, stoomwalsen
en dorsmachines in bedrijf houden.

Er bestaat zelfs een club voor liefhebbers van klassieke grasmaaiers.

Alle voertuigen een kenteken
Al jaren terug is besloten dat alle voertuigen op de
weg een kenteken moeten krijgen. Nou was dat voor
de personenauto’s, motorfietsen en bedrijfswagens
natuurlijk al vanaf het begin zo; na rijkskentekens en
provinciale kentekens kregen we in de jaren 50 het
huidige, landelijke systeem van zes letters/cijfers op
blauwe en later gele platen. Vervolgens kregen ook
aanhangwagens, opleggers, caravans en brom- en
snorfietsen een eigen kenteken. Nu is de laatste
categorie aan de beurt: de trekker. Het gaat daarbij
om alle trekkers die op de openbare weg komen en
waarvoor een rijbewijs vereist is. Dit geldt ook voor de
oldtimers, exemplaren die ouder zijn dan 30 jaar.

Levendige plattelandshobby
Hoeveel oude trekkers er zijn, is onbekend. Die zijn
immers niet vastgelegd in een database. Schattingen
lopen uiteen van 25.000 tot 100.000 stuks. Aardig is
dat ook bekende automerken als Lamborghini, Ford
en Porsche trekkers hebben gemaakt; goedkoop een

echte Lamborghini rijden, kan dus wanneer je een
trekker van dit merk bemachtigt. Om het kenteken
voor een trekker te kunnen krijgen, komt er in 2021
een conversieperiode van één jaar, in welke termijn de

eigenaars dit kunnen aanvragen. Inmiddels is duidelijk
dat trekkers tot bouwjaar 1978 een klassieke, blauwe
kentekenplaat tussen de grote achterwielen mogen
hebben. Zowel voor als achter een kentekenplaat is
alleen verplicht in het geval de trekker in het buitenland komt.

GV-kenteken blijft
Op dit moment zijn er al trekkers die een kenteken
hebben. Dit is het grensverkeerkenteken, met op de
kentekenplaat de letters GV. Deze kentekens blijven,
maar de eigenaars moeten ze wel opnieuw aanmelden
en laten registreren in de conversieperiode.

Deze Lamborghini uit 1955 is in het thuisland
al voorzien van een kenteken.
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Landbouwtrekker speciaal aangepast
voor het ploegen.

