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Voorwoord 

Werken aan het beheer en aan de ontwikkeling van het hoofdwegennet vraagt een 

goed inzicht in feiten en cijfers. Bijvoorbeeld wie de gebruiker is, wat voor reis hij 

maakt, hoelang en waarom. Niet alleen in het heden, maar zeker ook in de 

toekomst op basis van scenario’s.  

 

Nu waren kaartbeelden altijd al een goed middel om in één oogopslag veel 

informatie te kunnen overzien. Dat gold in de 17e eeuw voor de Atlas van Blaeu, tot 

de schoolatlas in deze tijd. Om het gebruik van ons hoofdwegennet goed te kunnen 

overzien, brengt Rijkswaterstaat voor de tweede keer de Atlas Hoofdwegennet uit.  

 

Hierin vindt u, zoals kenmerkend voor een atlas, een veelsoortige verzameling 

kaarten. Zij geven enerzijds een beeld van de vraag naar mobiliteit van de 

gebruikers naar aantallen en motieven. Anderzijds geven ze inzicht in het aanbod 

van wegcapaciteit en de knelpunten die ontstaan uit de confrontatie van vraag en 

aanbod. Zowel in de huidige situatie als in de toekomst. 

 

De Atlas Hoofdwegennet is een naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij 

vraagstukken rond het hoofdwegennet, of daarin is geïnteresseerd. De mobiliteit 

ontwikkelt zich de komende jaren verder. Daarmee is de Atlas geen statisch 

document. Suggesties voor een toekomstige uitgave van de Atlas zijn van harte 

welkom.  

 

Ik hoop dat de Atlas Hoofdwegennet bijdraagt aan het inzicht in het functioneren 

van het hoofdwegennet.  

 

Jan Hendrik Dronkers, 

Directeur-Generaal Rijkswaterstaat. 
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1 Inleiding 

De Atlas Hoofdwegennet 2012 illustreert het gebruik van het hoofdwegennet met 

kaartbeelden en cijfermatig materiaal. Het is een informatiebron voor iedereen die 

geïnteresseerd is in het hoofdwegennet. Naast de gebruikelijke informatie over de 

hoeveelheid verkeer (intensiteiten en files), gaat de Atlas Hoofdwegennet een stap 

verder door ook andere aspecten van het gebruik te presenteren: motieven om te 

reizen, de afstand waarover wordt gereisd, en de herkomst en bestemming van 

verkeer.  

 

De Atlas Hoofdwegennet bevat informatie over zowel het heden en recente 

verleden, als over de toekomst. De informatie over het heden en recente verleden 

geeft de feitelijke situatie weer over bijvoorbeeld de opbouw van het hoofdwegennet 

en de omvang van het verkeer. Daarvoor is gebruik gemaakt van verkeerstellingen. 

Voor bepalen van het verwachte toekomstige gebruik zijn uitkomsten uit 

verkeersmodellen van Rijkswaterstaat gebruikt (Nederlands Regionaal Model en 

Landelijk ModelSysteem). Ook is in de atlas een aantal kaarten en toelichtingen over 

heden en toekomst overgenomen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte van 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Conform deze structuurvisie wordt in de 

atlas onder het begrip hoofdwegennet verstaan het samenhangend geheel van A-

wegen en N-wegen die in beheer zijn bij het Rijk en die doorgaans gezien hun 

functie van nationaal belang zijn, en dat ook wel wordt aangeduid als het 

rijkswegennet. Figuur 1.1 geeft de A-wegen en N-wegen weer. 

 

De Atlas Hoofdwegennet is een opvolger van de in 2006 verschenen Atlas 

Hoofdwegennet. Sindsdien is recentere data beschikbaar gekomen. De inhoud is 

geactualiseerd en op basis van gebruikerswensen aangepast.  

 

Elk type kaartbeeld of overzicht is voorzien van een korte toelichtende tekst over 

hoe dit gelezen dient te worden. In de digitale versie van de atlas is het bij veel van 

de kaartbeelden mogelijk om op het scherm in te zoomen. Dit heeft als voordeel dat 

zo ook de kleinere verkeersstromen beter zichtbaar worden.  

 

De Atlas Hoofdwegennet behandelt de volgende onderwerpen. In hoofdstuk 2 komt 

de (inter)nationale bereikbaarheid aan de orde. Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van 

de opbouw van het hoofdwegennet. In hoofdstuk 4 komt het gebruik en de kwaliteit 

van de verkeersafwikkeling in het heden en recente verleden aan bod. Hoofdstuk 5 

behandelt het verwachte gebruik en de kwaliteit in de toekomst. Als bijlage is een 

toelichting opgenomen op de toekomstscenario’s, die in de verkeersmodellen zijn 

gebruikt om de verwachte toekomst te kunnen bepalen. 
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2 Bereikbaarheid 

2.1 (Inter)nationale bereikbaarheid stedelijke regio’s met topsectoren 

 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is als nationaal belang gedefinieerd 

een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de 

stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren. Hieronder is uit deze 

structuurvisie de kaart overgenomen met de (inter)nationale bereikbaarheid van 

stedelijke regio’s met topstructuren. 

 

Op de kaart is te zien welke (concentraties van) topsectoren zich in welke stedelijke 

regio’s bevinden. In de stedelijke regio’s van de mainports Rotterdam en Schiphol 

en de Brainport Zuidoost-Nederland en de bijhorende greenports is de sterkste 

concentratie van topsectoren aanwezig. Hoofdkantoren vormen belangrijke 

internationale besluitvormings- en ontwikkelingscentra van multinationale 

ondernemingen. Het is van belang dat Nederland haar positie voor internationaal 

opererende bedrijven verder uitbouwt. Van nationale betekenis zijn daarbij de 

Zuidas in Amsterdam als het grootste internationale zakendistrict en Den Haag 

Internationale stad als vestigingsplaats van hoofdkantoren van internationale 

organisaties.  

 

 

Bron: SVIR 
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2.2 Trans European Network (TEN-T) 

 

Sinds het midden van de jaren ’80 is er Europees beleid voor de ontwikkeling van 

een trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). In 1996 keurden het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese Unie de eerste richtsnoeren goed. In 2004 

werden de richtsnoeren ingrijpend gewijzigd, rekening houdend met de uitbreiding 

van de Europese Unie. In 2010 zijn de richtsnoeren voor de duidelijkheid herschikt.  

 

Doel van het TEN-T netwerk is doorstromend verkeer voor passagiers en goederen 

op Europese hoofdassen in alle lidstaten op alle modaliteiten. Subsidie is 

beschikbaar voor de voorbereiding en realisatie van grote projecten van Europees 

belang, gericht op onder meer de totstandbrenging of uitbreiding van 

spoorwegverbindingen, hogesnelheidslijnen, havens, binnenvaarwegen, vliegvelden 

en knooppunten waar verschillende vormen van transport samenkomen. 

 

De hierboven genoemde richtsnoeren gelden tot en met 2013. Het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese Unie werken aan een voorstel voor een 

verordening voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnet die vanaf 

2014 van kracht gaat worden. Het hoofddoel van dit voorstel is een uitgebreid en 

geïntegreerd trans-Europees vervoersnetwerk tot stand te brengen dat alle lidstaten 

en regio’s bestrijkt. Dit moet de basis bieden voor een evenwichtige ontwikkeling 

van alle vervoerswijzen, zodat hun respectievelijke voordelen beter worden benut 

en tegelijkertijd de meerwaarde van het netwerk voor Europa maximaal wordt 

vergroot. Het voorstel vervangt de huidige niet-verbindende richtsnoeren door een 

verordening die een lijst van bindende eisen bevat voor de netwerken op alle 

modaliteiten.  

 

Kaartbeeld 2.2 geeft het TEN-T netwerk weer. De kaart maakt onderdeel uit van de 

voorgestelde verordening en wordt medio 2013 definitief onder voorbehoud van 

wijzigingen. Het TEN-T-netwerk bestaat uit twee lagen: een kernnetwerk (core 

network) dat in 2030 gerealiseerd moet zijn en een uitgebreider (comprehensive 

network) dat het kernnetwerk voedt, te realiseren voor 2050. Het kernnetwerk 

betreft de belangrijkste schakels en knooppunten. Het uitgebreide netwerk zal 

zorgen voor een volledige dekking van de EU en toegankelijkheid van alle regio's. 
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2.3 Auto bereikbaarheidskwaliteit gemeenten 

 

Eén van de rijksdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is het 

verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 

voorop staat. In de SVIR is de nieuwe bereikbaarheidsindicator geïntroduceerd. 

Sinds het verschijnen van de SVIR is deze indicator doorontwikkeld. Hieronder een 

kaartbeeld van de bereikbaarheidsindicator voor autoverkeer voor een etmaal en 

voor de ochtendspits. 

De bereikbaarheidsindicator is bedoeld om de kwaliteit van de bereikbaarheid voor 

de gebruiker te kunnen beoordelen. De SVIR-bereikbaarheidsindicator is gebaseerd 

op de hemelsbrede deur-tot-deur reissnelheid van de gemaakte verplaatsingen naar 

gebieden en geeft weer hoe de bereikbaarheid naar een gebied zich verhoudt tot de 

gemiddelde bereikbaarheid in Nederland. 

 

De bereikbaarheidsindicator richt zich op de gehele reis van deur tot deur. Voor 

reizigers is de totale reistijd van deur tot deur relevant. De indicatoren uit de Nota 

Mobiliteit beperken zich tot een deel van de totale reis (bijvoorbeeld een sluis of een 

bepaald traject op het Hoofdwegennet). De bereikbaarheidsindicator zegt echter iets 

over de gehele reistijd en betrekt dus alle onderdelen van het netwerk bij het 

bepalen van de bereikbaarheid: hoofdnetten, provinciale- en gemeentelijke 

netwerken. De bereikbaarheidsindicator bepaalt de bereikbaarheid voor alle 

vervoerwijzen op een uniforme wijze. Hierdoor worden de vervoerswijzen 

onderling beter vergelijkbaar en levert de indicator een bijdrage aan de integratie 

van de verschillende vervoerswijzen en ketenmobiliteit. Onderstaande kaarten 

geven alleen inzicht voor het wegennet (relevant voor deze Atlas); vergelijkbare 

kaarten zijn er ook voor OV/spoor. De bereikbaarheidsindicator zegt iets over de 

bereikbaarheid van een gebied. Door de focus te leggen op de bereikbaarheid 

van een gebied slaat de indicator een brug tussen mobiliteit en de ruimtelijke 

ontwikkeling. De bereikbaarheidsindicator wordt gebruikt naast de SVIR-

streefwaarden, zoals deze voor bereikbaarheid door het Rijk per modaliteit worden 

gehanteerd. 

 

De bereikbaarheidsindicator laat zien dat delen van de Randstad relatief slechter 

bereikbaar zijn dan andere delen van Nederland en dat daar ook de grootste 

verkeersstromen te vinden zijn. De bereikbaarheidsindicator geeft niet de exacte 

locatie van de opgave aan. Als een gemeente ‘rood kleurt’, hoeft de opgave (of de 

uiteindelijke oplossing) zich niet in die gemeente zelf te bevinden. Daarmee laat de 

indicator de oplossingsrichtingen open.  
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2.4 Internationaal kernnet logistiek 

 

Uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is hieronder overgenomen de kaart 

van het internationale kernnetwerk logistiek. Dit netwerk bevat de voor het 

goederenvervoer belangrijkste grensoverschrijdende achterlandverbindingen van de 

mainports, brainport en greenports. Op deze verbindingen wordt specifiek aandacht 

besteed aan kwaliteitseisen van het vrachtvervoer; met name bij innovatie, maar 

waar nodig ook bij investeringen en instandhouding. Bij verbetering, beheer en 

instandhouding staan op deze verbindingen kwaliteitseisen van het goederenvervoer 

centraal, bijvoorbeeld veilige parkeerplaatsen langs wegen. 

 

Bron: SVIR 
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3 Hoofdwegennet rijstroken en uitbreidingen 

 

3.1 Wegtypen 

 

Conform de definitie uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wordt onder het 

begrip hoofdwegennet verstaan het samenhangend geheel van A-wegen en N-

wegen die in beheer zijn bij het Rijk en die doorgaans gezien hun functie van 

nationaal belang zijn, en dat ook wel wordt aangeduid als het rijkswegennet. De 

onderstaande kaart toont een overzicht van de autosnelwegen (A-wegen) en de 

overige autowegen (N-wegen), die in beheer zijn van het Rijk. 

 

 

 
  



Wegtype 2011
A wegen
N wegen
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3.2 Aantal rijstroken 2011 

 

Uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is de kaart over genomen met het 

aantal rijstroken hoofdwegennet in november 2011. 

 

Het meest voorkomende wegtype is twee rijstroken per richting. In de Randstad 

bestaan de wegen veelal uit drie en op sommige wegen uit vier of vijf rijstroken per 

rijrichting. In het zuiden en oosten zijn er naast twee rijstroken, ook enkele wegen 

met drie of vier rijstroken per rijrichting. 

 

Bron: SVIR 
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3.3 Aantal rijstroken 2030 

Kaartbeelden 3.3 t/m 3.3d geven de netwerken weer zoals deze in het Landelijk 

Model Systeem zijn opgenomen. Het netwerk voor 2030 is gebaseerd op de 

programmering conform het MIRT 2012.  

 

Kaartbeeld 3.3 geeft het aantal rijstroken op het hoofdwegennet weer dat 

gedurende de drukste spits beschikbaar is. Dit houdt in dat spitsstroken in het totaal 

zijn meegeteld en dat ook wisselstroken voor de beide richtingen zijn meegeteld. De 

locaties waar spitsstroken c.q. wisselstroken liggen zijn in de kaart met een aparte 

kleur aangegeven. Op locaties met een hoofd- en parallelbaanstructuur wordt in de 

kaart het totaal aantal rijstroken over de hoofd- en parallelbaanstructuur 

weergeven. Tabel 3.3.1 geeft een overzicht van de verdeling van het aantal stroken 

op locaties waar sprake is van parallelstructuren. 

 

De aanvullende kaartbeelden bevatten een uitsnede voor de vier grote steden 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en de regio Eindhoven/Den Bosch. In 

deze kaarten worden hoofd- en parallelbanen en spits- en wisselstroken apart 

weergegeven. Daartoe dient sterk ingezoomd te worden. Deze kaarten zijn dan ook 

vooral bedoeld om digitaal te bekijken.  

 
Tabel 3.3.1 Aantal rijstroken op belangrijke hoofd- en parallelbanen 2030 

Wegvak Aantal hoofdrijbanen 

A1 Muiderberg - Diemen 5  -  5 + 2 wisselstroken 

A6 Almere buiten oost - Almere buiten west 2+2  -  2+2 

A6 Almere stad - Almere stad west 2+2  -  2+2 

A6 Almere stad west- Muiderberg 4  -  4 + 2 wisselstroken 

A9 Diemen - Holendrecht 2+1+2  -  2+1+2 + 1 wisselstrook (A9) 

A2 Holendrecht - Holendrecht 2+3  -  3+4 + 1 wisselstrook(A9) 

A9 Holendrecht - Amstelveen 4  -  5 + 1 wisselstrook (A9) 

A2 Maarssen - Oudenrijn 2+3  -  3+2 

A2 Empel - Hintham 3+2  -  2+3 

A2 Hintham - Veghel 4+2  -  2+4 

A2 Batadorp – Centrum 4+2  -  2+ 

A2 Centrum – DeHogt 2+2  -  2+2 

A2 de Hogt- Leenderheide 2+3  -  3+2 

A4 Beneluxtunnel 2+2  -  2+2 

A4 Leidschendam - Prins Clausplein 4+3  -  6+2 

A4 Prins Clausplein- Ypenburg 4+4+2  - 2+4+3 

A10 Coentunnel 2+1  -  3 + 2 wisselstroken 

A12 Oudenrijn – Lunetten 4+3  -  3+4 

A15 N218 - Benelux 2+3  -  3+2 

A15 Benelux - Vaanplein 3+3  -  3+3 

A16 Brienenoordbrug 3+3  -  2+3+vrachtstrook 

A16 Ridderkerk - Ridderkerk 4+4  -  4+4 

A27 Lunetten - Rijnsweerd 2+5  -  5+2 

A27 Vianen - Everdingen westbaan 2+2 

A28 Zwolle stad 2+3  -  3+2 
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Evenals in 2011 is het meest voorkomende wegtype twee rijstroken per richting. In 

de Randstad bestaan de wegen veelal uit drie en op sommige wegen uit vier of vijf 

rijstroken per rijrichting. Het maximaal aantal rijstroken in de Randstad ligt hoger 

dan in 2011. Op de A6/A1 tussen Almere en Amsterdam is het aantal rijstroken 

gestegen naar 7 rijstroken in de drukste richting. Bij de aansluitingen Muiderberg en 

Diemen zijn het er totaal zelfs nog meer. Buiten de Randstad domineert in 2030 nog 

steeds het wegtype met twee rijstroken. Wel is het aantal wegvakken met meer dan 

twee rijstroken toegenomen.  
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3.4 Baanlengte en strooklengte 2011 en 2030 

 

Figuur 3.4.1 geeft een overzicht voor 2011 van het hoofdwegennet onderverdeeld 

naar het aandeel van provincies in de baanlengte en de rijstrooklengte. De totale 

rijstrooklengte is verkregen door de lengte van ieder wegvak te vermenigvuldigen 

met het aantal rijstroken. Spitsstroken en wisselstroken zijn daarin meegenomen 

waarbij de wisselstrook maar één keer is geteld. 

De figuur laat zien dat Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland de provincies zijn 

met relatief een groot aandeel. Ongeveer 45% van het hoofdwegennet ligt in deze 

drie provincies. Dit geldt zowel voor de baanlengte als de rijstrooklengte. Daar waar 

het aandeel van een provincie in de rijstrooklengte hoger is dan in de baanlengte, is 

het gemiddeld aantal rijstroken per baanlengte in die provincie hoger dan het 

landelijke gemiddelde. Voorbeelden zijn Zuid-Holland en Noord-Holland. Evenzo 

geldt dat als het aandeel daalt, het gemiddeld aantal rijstroken per baanvaklengte 

lager ligt dan het landelijk gemiddelde.   

 
Figuur 3.4.1  Hoofdwegennet 2011, verdeling naar provincie 

 
Bron: NWB, WEGGEG, NIS 

 

Figuur 3.4.2 geeft een overzicht van de baanlengte van het autosnelwegennet voor 

2010 en 2030. Daarbij is een indicatieve onderverdeling gemaakt in 4 categorieën: 

autosnelwegen met 4 of meer rijstroken, autosnelwegen met 3 rijstroken en 

autosnelwegen met 2 rijstroken. Het gaat hier alleen om de doorgaande banen, op- 

en afritten en overgangsbogen zijn niet meegenomen. Spitsstroken zijn opgenomen 

als volle strook.  

Het verschil tussen 2010 en 2030 geeft de toename van de infrastructuur van het 

hoofdwegennet aan. De toename wordt bepaald door de aanleg van extra rijstroken 

langs bestaande wegen, reconstructies, de aanleg van nieuwe wegen maar ook door 

de overheveling van het beheer van het Rijk naar andere overheden zoals de 

Provincie.  

 

 

 

 

Groningen
4% Friesland

7%

Drenthe
5%

Overijssel
7%

Gelderland
14%

Flevoland
3%

Utrecht
8%Noord Holland

11%

Zuid Holland
14%

Zeeland
3%

Noord Brabant
17%

Limburg
7%

Baanlengte 2011

Groningen
4%

Friesland
6%

Drenthe
5%

Overijssel
6%

Gelderland
14%

Flevoland
3%

Utrecht
8%Noord Holland

12%

Zuid Holland
15%

Zeeland
3%

Noord Brabant
17%

Limburg
7%

Rijstrooklengte 2011



 

 

Atlas Hoofdwegennet | november 2012 

 

Pagina 36 van 191 

Figuur 3.4.2  Baanlengte hoofdrijbanen naar aantal rijstroken 2010/2030 

 
 

Figuur 3.4.3 geeft een overzicht van de baanlengte en strooklengte in kilometers 

uitgesplitst naar provincie. De situatie voor 2011 en 2030 zijn per provincie naast 

elkaar gezet. Het verschil in hoogte geeft de verandering tussen 2011 en 2030 

weer. Opgemerkt wordt dat het verschil bepaald is door de aanleg van extra 

rijstroken langs bestaande wegen, reconstructies, de aanleg van nieuwe wegen 

maar ook door de overheveling van het beheer van het Rijk naar andere overheden 

zoals de Provincie.  

 

In figuur 3.4.3 is te zien dat de rijstrooklengte overwegend harder toeneemt dan de 

baanlengte. Voorbeelden zijn Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. 

Hier neemt het gemiddeld aantal rijstroken per baanvaklengte toe. 

 

 
Figuur 3.4.3  Hoofdwegennet baanlengte en strooklengte 2011 en 2030, per provincie 

 
Bron: 2011: NWB, WEGGEG, NIS, 2030 LMS, bewerking 4cast 

 

Tabel 3.4.1. geeft een overzicht van de infrastructuur van het hoofdwegennet in 

2030 ingedeeld naar wegtype. Daarbij is weer onderscheid gemaakt naar totaal 

Nederland, regio en provincie. De wegtypering is onderverdeeld naar autosnelwegen 

(hoofdrijbanen), op- en afritten van autosnelwegen (hoofdrijbanen), autowegen, op- 

en afritten bij autowegen en overig. Eventuele parallelbanen horen in dit overzicht 

tot de hoofdrijbanen. 

 

De tabel laat zien dat het merendeel van de hoofdwegenstructuur bestaat uit 

autosnelwegen. Doordat het aantal rijstroken op autosnelwegen (hoofdrijbaan) 2 of 

meer bedraagt en op autowegen overwegend maximaal 2 is, is het aandeel 

rijstrooklengte van de autosnelwegen in de hoofdwegennetstructuur nog 

prominenter dan in de baanlengte. Opvallend is tevens het aandeel van de op- en 

afritten in de totale baanlengte van de autosnelwegen. Dit aandeel is substantieel.  
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Tabel 3.4.1  Baanlengte en strooklengte per wegtype per provincie 2030 

 
Bron: LMS, bewerking 4cast 

  

2030

Baanlengte Rijstrooklengte Baanlengte Rijstrooklengte Baanlengte Rijstrooklengte Baanlengte Rijstrooklengte Baanlengte Rijstrooklengte

Totaal Nederland 8212 16728 5862 13780 1031 1131 1201 1691 118 127

Noord Nederland 1220 2163 740 1447 128 128 300 534 52 55

Groningen 333 556 149 290 30 30 132 214 21 22

Friesland 520 949 336 658 52 52 109 215 23 25

Drenthe 368 658 255 499 46 46 59 105 8 8

Oost Nederland 1757 3447 1203 2822 196 205 333 394 25 26

Overijssel 626 1096 281 693 55 59 270 324 20 20

Gelderland 1130 2350 921 2129 140 146 63 70 6 6

West Nederland 3011 6957 2231 5957 406 481 345 484 30 35

Flevoland 271 520 226 468 31 33 12 16 2 2

Utrecht 554 1575 467 1475 83 94 0 1 3 5

Noord Holland 956 2087 690 1786 131 147 132 150 3 4

Zuid Holland 1230 2775 847 2228 161 206 200 317 22 24

Zuid Nederland 2224 4161 1689 3554 302 316 223 279 10 11

Zeeland 341 481 126 243 18 18 190 214 6 6

Noord Brabant 1338 2632 1105 2358 198 207 32 64 3 4

Limburg 546 1048 457 953 87 92 1 1 1 1

AW/NAW hoofdrijbaan AW/NAW Op- en Afritten Totaal hoofdwegennet Autosnelwegen Hoofdrijbaan Autosnelwegen Op- en Afritten 
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3.5 Ruimtelijke reserveringen 

 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft de Rijksoverheid de nationale 

belangen gedefinieerd waarvoor het Rijk verantwoordelijkheid draagt. Een aantal 

van deze nationale belangen wordt juridisch geborgd via het Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening (Barro) en de op het Barro gebaseerde ministeriële 

regeling (Rarro). In deze regels is bepaald dat rond verschillende hoofdwegen en op 

enkele locaties ruimte wordt gereserveerd voor toekomstige uitbreiding van het 

hoofdwegennet. Het onderstaande kaartbeeld laat zien op welke plaatsen er 

ruimtelijke reserveringen zijn gemaakt voor aanleg, verbreding, knooppunten en 

aansluitingen van hoofdwegen.  
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3.6 Ambitie 2040  

 

Uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is hieronder over genomen de kaart 

met het de ambitie hoofdwegennet 2040. 

 

Veel wegverbindingen in de Randstad worden of zijn al uitgebreid naar een 

capaciteit van 2x4 rijstroken of meer en de grootste bottlenecks worden aangepakt. 

Op hoofdverbindingen buiten de Randstad (voornamelijk op de dominante 

multimodale, (inter)nationale verbindingen) wil het Rijk 2x3 rijstroken de standaard 

laten zijn, tenzij wordt aangetoond dat 2x2 rijstroken ook op de lange termijn 

voldoende is. Op de kaart is aangegeven op welke wegen deze ambitie van 

toepassing is. Deze kaart geeft een ambitie voor 2040 die gefaseerd gerealiseerd zal 

worden. Deze ambitie laat onverlet dat voor elke verbreding nog wel moet worden 

aangetoond dat er sprake is van een daadwerkelijke vraag. Als voor een bepaalde 

verbinding geldt dat deze op grote delen volgens behoefteramingen verbreed zou 

moeten worden, dan kan ervoor gekozen worden dat voor de gehele verbinding te 

besluiten. Dit om flessenhalzen te voorkomen en de robuustheid van het 

wegsysteem te bevorderen. 

 

Bron: SVIR 
  



0 50km

N

Ambitiekaart 2040 hoofdwegennet

Ambitie minimaal 2x4

Ambitie 2x3 plus parallelle verbinding

Ambitie minimaal 2x3

Mogelijk verbreding N-wegen naar 2x2

Mogelijk nieuwe verbinding 
(tracé nog niet vastgesteld)

Knooppunt

Atlas Hoofdwegennet 2012 | november 2012

 

Pagina 41 van 191 

dmb
Typewritten Text
figuur 3.6 Ambitie 2040 Hoofdwegennet

dmb
Sticky Note
Accepted set by dmb



 

 

Atlas Hoofdwegennet | november 2012 

 

Pagina 42 van 191 

4 Gebruik en kwaliteit verkeersafwikkeling heden of recent 

verleden 

4.1 Gebruik 

 

In deze paragraaf komen de intensiteiten van het wegverkeer voor 2011 en de groei 

ten opzichte van 2004 aan bod.  

 

De volgende kaartbeelden geven een overzicht van de etmaalintensiteiten voor een 

gemiddelde werkdag voor 2004 en 2011. De kaartbeelden komen overeen met de 

feitelijke situatie. De volgende kaartbeelden zijn opgenomen: 

 

* Intensiteiten totaal; 

* Intensiteiten vrachtverkeer; en 

* Aandeel van het vrachtverkeer. 

 

Op locaties met een hoofd- en parallelstructuur zijn de intensiteiten samengenomen. 

Opgemerkt wordt dat de omvang van het hoofdwegennet tussen 2004 en 2011 is 

gewijzigd als gevolg van aanleg, reconstructie en van overheveling van het beheer 

tussen het Rijk en de regionale overheden. Hierdoor verschilt de structuur van het 

hoofdwegennet op de kaarten van 2004 en 2011. 

 

Kaartbeelden 4.1.1 en 4.1.2 bevatten de etmaalintensiteiten per rijrichting 

uitgedrukt in motorvoertuigen voor respectievelijk 2004 en 2011. De intensiteit is 

weergegeven in klassen. De kaartbeelden laten voor beide jaren zien dat vooral 

buiten de Randstad relatief lage etmaalintensiteiten voorkomen. De intensiteiten 

liggen hier op een gemiddelde werkdag voor het overgrote deel beneden de 40.000 

motorvoertuigen. De Randstad is het drukst, hier komen trajecten voor waar de 

intensiteit meer dan 80.000 per rijrichting bedraagt. Ten opzichte van 2004 is het in 

2011 drukker geworden. Opgemerkt wordt dat de groei binnen een klasse niet 

zichtbaar is gemaakt. 

 

Kaartbeelden 4.1.3 en 4.1.4 tonen de etmaalintensiteiten in respectievelijk 2004 en 

2011 voor het vrachtverkeer per rijrichting uitgedrukt in motorvoertuigen per 

gemiddelde werkdag. De intensiteit is weergegeven in klassen. Het kaartbeeld laat 

zien dat de wegvakken waar de etmaalintensiteit beneden de 5000 ligt ruimschoots 

in de minderheid zijn. De klassen 5.000-10.000 en 10.000-15.000 vrachtvoertuigen 

per rijrichting overheersen het beeld.  

 

Ten opzichte van 2004 vertoont het vrachtverkeer in 2011 een groei: lokaal zijn 

verschuivingen zichtbaar naar een hogere klasse. Voorbeelden zijn de A2 bij 

Utrecht, de A27 tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorinchem en de A16 

bij Breda. Wederom wordt opgemerkt dat de groei binnen een klasse niet zichtbaar 

is gemaakt. 

 

Kaartbeelden 4.1.5 en 4.1.6 geven voor respectievelijk 2004 en 2011 het 

percentage vrachtverkeer in de totale etmaalintensiteit uitgedrukt in klassen. De 

kaart laat zien op welke corridors het aandeel van het vrachtverkeer relatief hoog is. 

Te zien is dat het aandeel vrachtverkeer vooral hoog is in de grensgebieden, op de 

belangrijkste routes naar de grensgebieden en op de belangrijkste routes naar 

belangrijke overslaggebieden zoals de Maasvlakte. Hierbij wordt opgemerkt dat het 

aandeel van het vrachtverkeer natuurlijk mede bepaald wordt door de omvang van 

het aanwezige autoverkeer en daarmee het beeld enigszins wordt vertroebeld. Zo 
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ligt de vrachtintensiteit op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en Schiphol tussen 
de 10.000 en 15.000, terwijl het aandeel tussen de 10% en 15% ligt. De omvang 
van de vrachtstroom is daarmee hoger dan bijvoorbeeld op de A15 nabij de 
Maasvlakte. Beide kaartbeelden moeten daarom in combinatie met elkaar worden 
gelezen. 
 
Het beeld ten opzichte van 2004 is dat het aandeel van het vrachtverkeer in 2011 
op belangrijke delen van het hoofdwegennet is toegenomen. Het vrachtverkeer is 
zichtbaar gegroeid ten opzichte van 2004. 
 
 
Bron figuren 4.1.1 t/m 4.1.9: INWEVA 2004 en voorlopige cijfers INWEVA 2011, 
bewerking DVS 
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Intensiteit tussen 10.000 en 20.000
Intensiteit tussen 20.000 en 40.000
Intensiteit tussen 40.000 en 60.000
Intensiteit tussen 60.000 en 80.000
Intensiteit tussen 80.000 en 100.000
Intensiteit boven 100.000
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Etmaal intensiteiten per richting in 2011
Intensiteit minder dan 2.500
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4.1.7 Verkeersprestatie per provincie 2011 en groei t.o.v. 2004 

 

Figuur 4.1.8 laat zien hoe de voertuigkilometers op het hoofdwegennet totaal en ook 

voor vrachtverkeer afzonderlijk, in 2011 verdeeld zijn over de provincies. De 

provincies met de meeste voertuigkilometers zijn Zuid-Holland, Noord-Brabant en 

Gelderland. Die provincies staan ook aan de top als naar de hoeveelheid kilometers 

hoofdwegennet wordt gekeken. Het Utrechtse deel van het hoofdwegennet verwerkt 

relatief veel verkeer in vergelijking tot de beschikbare wegcapaciteit. De drie 

noordelijke provincies, Zeeland en Flevoland verwerken de minste 

voertuigkilometers, maar daar is de wegcapaciteit ook relatief beperkt.  

 

Het aandeel vrachtverkeer is het grootste in de grensprovincies Overijssel, 

Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Hier is de rol van het internationaal 

vrachtverkeer vermoedelijk een verklarende factor. Dat is ook zichtbaar in figuur 

4.1.9, waarin het aandeel vrachtverkeer in de totale omvang van het verkeer per 

provincie is weergegeven. De vier eerder genoemde grensprovincies kennen 

allemaal een hoog aandeel vrachtverkeer, hoger dan het landelijk gemiddeld van 

16%. In de Randstadprovincies is het aandeel personenverkeer hoger, met 

uitzondering van Zuid-Holland, waar onder andere de Rotterdamse haven een 

aanjager is voor vrachtverkeer. 

 

In figuur 4.1.10 wordt de groei van gebruik van het hoofdwegennet voor het totale 

verkeer tussen 2004 en 2010 op werkdagen getoond. De toename van het verkeer 

op een gemiddelde werkdag in de Randstadprovincies is de afgelopen 6 jaren 

beperkt geweest. Dat is voor een belangrijk deel een gevolg van de grote 

hoeveelheid congestie, die een rem zet op de ontwikkeling van het verkeer in de 

spitsen en van de economische crisis. 

 

 
Figuur 4.1.8  Verkeersprestatie totaal en vracht 2011, verdeling naar provincie 
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Figuur 4.1.9  Verkeersprestatie 2011, aandeel vrachtverkeer 

 
 

 
Figuur 4.1.10  Verkeersprestatie, groei 2004-2010 op werkdagen 

  
Bron: CBS-statline 
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4.2 Congestie 

 

Congestie kan op verschillende manieren weergegeven worden in kaartbeelden. Hier 

worden deze uitgedrukt in de file top 50, voertuigverliesuren en reistijdfactoren op 

de Nomo trajecten. Dit zijn trajecten op het hoofdwegennet die in de Nota Mobiliteit 

gedefinieerd zijn en waarvoor normen voor de reistijdverhouding spits/dal zijn 

geformuleerd.  

 

De file top 50 wordt ieder jaar samengesteld en is gebaseerd op het filepatroon 

gedurende het gehele jaar. De files worden daarbij gerangschikt naar zwaarte. Om 

files van verschillende lengte en duur vergelijkbaar te maken, is het begrip 

filezwaarte geïntroduceerd. De filezwaarte is gelijk aan de gemiddelde filelengte 

maal de duur van de file. De filezwaarte wordt uitgedrukt in kilometerminuten. Een 

file van 10 kilometer gedurende een uur en twee files van 5 kilometer gedurende 

een uur leveren beide een filezwaarte van 600 kilometerminuten uitgedrukt in 

kilometerminuten.  

 

De kaartbeelden 4.2.1 en 4.2.2 geven de file top 50 voor respectievelijk 2000 en 

2011. De locaties zijn genummerd waarbij het nummer de rangorde in de lijst 

aangeeft. Met een kleur zijn de filelocaties verder gecategoriseerd. 

Ten opzichte van 2000 is in 2011 de filezwaarte toegenomen: er zijn meer locaties 

die in de zwaardere categorie vallen. Dit zijn ofwel nieuwe locaties, bijvoorbeeld de 

A50 bij Arnhem en de A4 bij Leiden in beide richtingen, of locaties die een categorie 

zijn opgeschoven zoals de A12 bij Bunnik. Er zijn ten opzichte van 2000 ook locaties 

verdwenen. Voorbeelden zijn de A2 en A67 bij Eindhoven en de A2 tussen 

Amsterdam en Utrecht.  

 

De kaartbeelden met voertuigverliesuren op een gemiddelde werkdag zijn bepaald 

op basis van verliesuren in congestie. Vervolgens zijn aantallen verliesuren in 

congestie voor de spitsen en buiten de spits opgeteld en gedeeld door de 

baanlengte. Dit is laatste is gedaan om een betere vergelijking te kunnen maken 

tussen wegvakken met een verschillende lengte. De voertuigverliesuren worden bij 

hoofd- en parallelstructuren apart weergegeven.  

 

Kaartbeeld 4.2.3 geeft de voertuigverliesuren per kilometer voor 2011 ingedeeld in 

4 klassen: lichte congestievorming, redelijke congestievorming, aanzienlijke 

congestievorming en zware congestievorming. De kleur geeft de klasse aan.  

Het kaartbeeld laat zien dat in de Randstad de meeste wegvakken voorkomen waar 

zware congestievorming optreedt, maar ook bij het knooppunt Arnhem/Nijmegen, 

enkele wegvakken in Noord-Brabant, de A2 bij Maastricht en de A7 bij Groningen 

komen locaties voor met zware congestievorming. 

 

Het kaartbeeld met de Nomo reistijdfactoren geven de vertraging aan op de in de 

Nota Mobiliteit aangegeven trajecten op het hoofdwegennet. De vertraging is 

bepaald ten opzichte van een referentiesnelheid van 100 km/u. De kaartbeelden 

drukken de maatgevende spits uit, d.w.z. dat voor ieder traject de spits met de 

hoogste vertraging is weergegeven. Wanneer hoofd- en parallelstructuren onderdeel 

uitmaken van een traject is uitgegaan van de route met de hoogste vertraging. Dit 

kan dus via de hoofd- of parallelbaan gaan. 

 

Kaartbeeld 4.2.4 geeft de Nomo reistijdfactoren voor 2011. De reistijdfactoren zijn 

ingedeeld in 3 klassen. Aanvullend zijn de trajecten gemarkeerd waarvoor er 

onvoldoende meetgegevens beschikbaar waren om de reistijdfactor uit te rekenen. 

Gezien de verhouding (I/C) tussen de intensiteit (I) en de capaciteit (C) vallen deze 

onder de streefwaarde voor Nomo trajecten. 
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Te zien is dat er in 2011 een aantal trajecten een reistijdfactor bezitten van 2 of 

hoger. Voorbeelden zijn de A4, de A13, de A10, de A28 en de A50. Ook zijn er 

trajecten waarvan de reistijdfactor tussen de 1,5 en 2 ligt. Voorbeelden zij de A1, de 

A9, de A12, de A20 en de A27. 

 

In figuur 4.2 is de ontwikkeling van de voertuigkilometers en de voertuigverliesuren 

tussen 2000 en 2011 te zien. Tot 2008 is er bijna elk jaar sprake geweest van een 

toename van het gebruik van het hoofdwegennet van circa 2% per jaar. Vanaf die 

tijd is het aantal voertuigkilometers vrijwel gelijk gebleven. In 2011 is het gebruik 

weer met 3% toegenomen. Tot 2009 steeg het aantal voertuigverliesuren1 

procentueel harder dan het gebruik. In 2011 nam het reistijdverlies in files in 2011 

ondanks de groei van het gebruik sterk af. Dit wordt voor een groot deel 

veroorzaakt door de capaciteitsuitbreiding van het hoofdwegennet. Op diverse 

locaties zijn in 2011 spitsstroken dan wel extra rijstroken opengesteld. 

 
Figuur 4.2   Ontwikkeling voertuigkilometers en voertuigverliesuren 2000-2011 

 
Bron: Bereikbaarheidsmonitor Hoofdwegennet 2011 (en eerdere jaren), Rijkswaterstaat 

 
  

 
1 De totale opgelopen vertraging door voertuigen die langzamer rijden dan 50 km/uur ten opzichte 

van een normsnelheid van 100 km/uur, uitgedrukt in voertuigverliesuren. 
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4.2.5 Kwetsbare wegvakken  

 

Verstoringen op de weg, zoals incidenten, kunnen leiden tot onverwacht groot 

reistijdverlies. Dit geeft aan dat het wegennet kwetsbaar is. Het tegenovergestelde 

van kwetsbaar is robuust. Robuustheid is te definiëren als de mate waarin een 

wegsysteem zijn functie kan behouden bij verstoringen, opdat er voor de 

weggebruikers geen onverwacht groot reistijdverlies optreedt.  

Kaartbeeld 4.2.6 laat voor het bemeten deel van het hoofdwegennet de locaties 

zien, waar in de periode 2007-2009 bij incidenten extra reistijdverlies is opgelopen. 

Grote delen van de ruit rond Rotterdam, de ring rond Amsterdam en de Utrechtse 

ring zijn zeer kwetsbaar. Andere wegvakken die opvallen, bevinden zich ondermeer 

op de A1, A2 en A12. 

 

Bron: De Robuustheid van het Nederlandse Hoofdwegennet, TNO in opdracht van 

Dienst Verkeer en Scheepvaart, december 2011. 
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4.3 Gebruikerstevredenheid 

 

Om inzicht te krijgen in de tevredenheid van automobilisten over het 

hoofdwegennet, is in februari 2012 het gebruikerstevredenheidsonderzoek 

uitgevoerd. Dit jaarlijkse onderzoek geeft een landelijk en regionaal beeld van de 

tevredenheid van de automobilist op het hoofdwegennet en het werk van 

Rijkswaterstaat. De resultaten worden na analyse onder andere gebruikt als input 

voor beleids- en uitvoeringsadviezen en vertaald in verbeteracties.  

 

In de onderstaande tabel is een overzicht van de gemeten indicatoren (KPI’s) in dit 

onderzoek en doelen uit het Ondernemingsplan 2015 (OP2015) weergegeven. 

 
Tabel: 4.3:  Gebruikerstevredenheid: gemeten en doel 2015 

  Meting 

februari 2012 

Doel OP2015 

Tevredenheid RWS % (zeer) tevreden 76% 80% 

Informatievoorziening % (zeer) tevreden 67% 75% 

Veiligheid % prioriteit 86% 75% 

Publieksgerichtheid* % (zeer) tevreden 46% 70% 

Rapportcijfer 6.6 7.0 

* De indicator publieksgerichtheid uit het OP2015 wordt gemeten in het Reputatieonderzoek Rijkswaterstaat 

en betreft een meting onder Nederlandse bevolking.  

 

Hieruit blijkt dat 76% van de weggebruikers (zeer) tevreden is over Rijkswaterstaat 

als beheerder van de auto(snel)wegen. De doelstelling uit het OP2015 staat op 80% 

en wordt daarmee bijna behaald. Slechts 3% van de automobilisten geeft aan (zeer) 

ontevreden te zijn. Twee van de drie automobilisten geeft aan (zeer) tevreden te 

zijn over de informatievoorziening (67%). Deze KPI is een samengesteld percentage 

van de tijdigheid, duidelijkheid, juistheid en vindbaarheid van informatie en de 

betrouwbaarheid waarmee de reistijd kan worden ingeschat. Over de 

betrouwbaarheid is 85% van de automobilisten (zeer) tevreden, voor de andere 

aspecten ligt dit percentage gemiddeld rond de 63%. Vooral tijdigheid van de 

informatie scoort laag (56%). 

86% van de automobilisten is van mening dat Rijkswaterstaat een hoge prioriteit 

geeft aan de verkeersveiligheid op de Nederlandse auto(snel)wegen. Deze 

doelstelling uit het OP2015 wordt hiermee gehaald. Bovendien is 75% van de 

automobilisten ook (zeer) tevreden over de veiligheid op de auto(snel)wegen.  

 

Deze meting van de gebruikerstevredenheid laat enkele regionale verschillen zien in 

het oordeel over de drie onderwerpen.  
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Tabel: 4.4:  Gebruikerstevredenheid per regionale dienst 

 Tevredenheid 

RWS 

Informatie 

voorziening 

Verkeers 

veiligheid 

Regionale dienst %  %  %  

Noord-Nederland 82 74 85 

Oost-Nederland 75 62 88 

IJsselmeergebied 71 66 86 

Utrecht 76 73 81 

Noord-Holland 76 65 85 

Zuid-Holland 72 66 87 

Zeeland 78 76 87 

Noord-Brabant 79 65 87 

Limburg 76 69 86 

Totaal 76 67 86 

Cursief wijkt significant af van totaal (kleur geeft richting aan) 

 

Bron: Gebruikerstevredenheidsonderzoek automobilisten, landelijk rapport februari 

2012, Rijkswaterstaat. 
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5 Gebruik en kwaliteit verkeerafwikkeling toekomst 

5.1 Gebruik 

 

De volgende kaartbeelden geven een overzicht van de etmaalintensiteiten per 

richting voor een gemiddelde werkdag voor 2030 GE en 2030 RC. In de Bijlage is 

toelichting opgenomen over het GE en RC scenario. De basis voor de kaartbeelden 

zijn de Basisprognoses 2012.  

Vrijwel alle kaartbeelden zijn samengesteld op basis van de NRM’s van de regio’s 

Noord, Oost, Zuid en West. Uitzondering vormen de kaartbeelden voor het 

internationaal vrachtverkeer, deze zijn samengesteld op basis van het LMS. Voor 

het GE en het RC scenario zijn de volgende kaartbeelden voor een gemiddelde 

werkdag opgenomen: 

 

* Intensiteiten totaal; 

* Intensiteiten vrachtverkeer; 

* Aandeel van het vrachtverkeer; en 

* Internationaal vrachtverkeer. 

 

Op locaties met een hoofd- en parallelstructuur zijn de intensiteiten samengenomen. 

 

Kaartbeeld 5.1.1 bevat de etmaalintensiteiten per rijrichting uitgedrukt in 

motorvoertuigen (mvt). De intensiteit is weergegeven in klassen. Het kaartbeeld 

laat zien dat Noord-Nederland, de kop van Noord-Holland, Zeeland en Noord-

Limburg relatief lage etmaalintensiteiten hebben. De intensiteiten liggen hier op een 

gemiddelde werkdag voor het overgrote deel beneden de 40.000 mvt per richting. 

In de overige delen van Nederland overheersen de klassen boven de 40.000 mvt per 

richting. De Randstad is het drukst, hier komen trajecten voor waar de intensiteit 

meer dan 100.000 mvt per richting bedraagt.  

Ten opzichte van 2011 is het in 2030 drukker geworden: er zijn meer wegvakken 

waar de intensiteit boven de klassegrenzen van 40.000, 60.000, 80.000 en hoger 

uitkomt. De drukte breidt zich ten opzichte van 2011 vanuit de Randstad verder 

naar buiten toe uit. 

 

Kaartbeeld 5.1.2 toont de etmaalintensiteiten voor het vrachtverkeer per rijrichting 

uitgedrukt in vrachtvoertuigen. De intensiteit is weergegeven in klassen. Het 

kaartbeeld laat zien dat de wegvakken waar de etmaalintensiteit beneden de 5000 

per richting ligt ruimschoots in de minderheid zijn. De klassen 5.000-10.000 en 

10.000-15.000 vrachtvoertuigen overheersen het beeld. Er zijn een aantal corridors 

waar de etmaalintensiteit boven de 15.000 ligt. Voorbeelden zijn delen van de A2, 

de A4, de A12, de A16 en de A67.  

 

Ten opzichte van 2011 vertoont het vrachtverkeer in het 2030 GE-scenario een 

duidelijke groei. Er zijn minder wegvakken waar de intensiteit beneden de 5000 ligt 

en de klassen boven de 10.000 overheersen meer het beeld. Het aantal wegvakken 

met een intensiteit boven de 20.000 is eveneens toegenomen. 

 

Kaartbeeld 5.1.3 geeft het percentage vrachtverkeer in de totale etmaalintensiteit 

uitgedrukt in klassen. De kaart laat zien op welke corridors het aandeel van het 

vrachtverkeer relatief hoog is. Te zien is dat het aandeel vrachtverkeer vooral hoog 

is in de grensgebieden, op de belangrijkste routes naar de grensgebieden en op de 

belangrijkste routes naar belangrijke overslaggebieden zoals de Maasvlakte. Hierbij 

wordt opgemerkt dat het aandeel van het vrachtverkeer natuurlijk mede bepaald 
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wordt door de omvang van het aanwezige autoverkeer en daarmee het beeld 

enigszins wordt vertroebeld. Zo ligt de vrachtintensiteit op de A4 tussen knooppunt 

Burgerveen en Schiphol tussen de 15.000 en 20.000 per richting, terwijl het aandeel 

tussen de 10% en 15% ligt. De omvang van de vrachtstroom is daarmee hoger dan 

bijvoorbeeld op de A15 nabij de Maasvlakte. Kaartbeeld 5.1.3 moet daarom in 

samenhang worden beschouwd met kaartbeeld 5.1.2 

 

Het beeld ten opzichte van 2011 is door de oogharen heen vergelijkbaar. Lokaal zijn 

er wel verschillen. Belangrijk daarbij is dat de uitbreiding van de infrastructuur 

verschuivingen van de routes van het auto- en vrachtverkeer tot gevolg heeft en 

nieuw autoverkeer kan aantrekken. Hierdoor verandert het aandeel van het 

vrachtverkeer. 

 

Kaartbeeld 5.1.4 geeft informatie over het internationale vrachtverkeer. In de figuur 

is met bandbreedtes de omvang van het totale vrachtverkeer weergegeven. De 

kleur geeft vervolgens het aandeel van het internationale vrachtverkeer in de totale 

stroom vrachtverkeer aan.  

Logischerwijs is dit aandeel van het internationale vrachtverkeer op de 

grensovergangen hoog. Ook de aanvoerroutes naar de grensovergangen kennen 

een hoog percentage internationaal vrachtvervoer. De corridors voor het 

internationale vrachtvervoer in 2030 zijn goed te onderscheiden in het kaartbeeld, 

voorbeelden zijn de A1, de A2, de A29/A4, de A16, de A27, de A58, de A67 en de 

A73. De A67 als verbinding tussen België en Duitsland springt er duidelijk uit met 

een percentage van meer dan 50 over de gehele corridor. Het vrachtverkeer op de 

A13/A4 met relatief zware vrachtstromen kent een relatief gering aandeel 

internationaal vrachtverkeer. 

 

Kaartbeeld 5.1.5 bevat voor 2030 RC de etmaalintensiteiten per rijrichting 

uitgedrukt in motorvoertuigen. De intensiteit is weergegeven in klassen. Het 

kaartbeeld laat zien dat de ontwikkeling van het verkeer in het 2030 RC scenario 

lager ligt dan in het 2030 GE scenario. De toename breidt zich vanuit de Randstad 

minder ver uit naar de overige delen van Nederland. In de Randstad zijn er nu 

minder wegvakken waar de etmaalintensiteit boven de 80.000 mvt. uitkomt. Waar 

binnen 2030 GE de klassen boven de 40.000 mvt. het algemene beeld lijken te 

bepalen, zijn dit bij 2030 RC de klassen beneden de 40.000 mvt. 

 

Ten opzichte van 2011 is het in 2030 RC drukker geworden aangezien er veel 

wegvakken verschuiven naar een hogere klasse. Overigens wil het niet zeggen dat 

wanneer een wegvak dezelfde klasse bezit als 2011, het niet drukker is geworden: 

veranderingen vinden ook binnen een klasse plaats. 

 

Kaartbeeld 5.1.6 toont de etmaalintensiteiten in 2030 RC voor het vrachtverkeer per 

rijrichting uitgedrukt in vrachtvoertuigen. De intensiteit is weergegeven in klassen. 

In de kaart is iedere klasse met dezelfde bandbreedte weergegeven.  

Het kaartbeeld laat zien dat er ten opzichte van 2030 GE de wegvakken met 

vrachtintensiteiten boven de 5.000 veel minder sterk overheersen. De intensiteit 

van het vrachtverkeer ligt op vrijwel alle grensovergangen een klasse lager dan bij 

2030 GE. Wegvakken met een vrachtintensiteit van meer dan 15.000 komen 

nauwelijks nog voor. 

 

Ten opzichte van 2011 verschuiven een aantal wegvakken naar een hogere klasse. 

Het algemeen beeld lijkt redelijk overeenkomstig. Opgemerkt wordt dat het beeld 

vertekend kan worden doordat veranderingen binnen een klasse niet zichtbaar zijn.  
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Kaartbeeld 5.1.7 geeft het percentage vrachtverkeer in de totale etmaalintensiteit 

uitgedrukt in klassen. De kaart laat zien op welke corridors het aandeel van het 

vrachtverkeer relatief hoog is.   

Ten opzichte van 2030 GE is te zien dat het aandeel van het vrachtverkeer op veel 

wegvakken lager is. Ook op de belangrijkste routes naar de grensgebieden en op 

enkele grensovergangen zelf is het aandeel van het vrachtverkeer lager ten opzichte 

van 2030 GE. Ondanks dat de omvang van het autoverkeer in 2030 RC eveneens 

lager is ten opzichte van 2030 GE lijkt het erop dat, gezien de afname van het 

aandeel van het vrachtverkeer, de verschillen tussen de scenario’s voor het 

vrachtverkeer groter zijn dan voor het autoverkeer. 

 

Het beeld ten opzichte van 2011 is door de oogharen heen vergelijkbaar, lokaal zijn 

er wel verschillen. Belangrijk daarbij is dat de uitbreiding van de infrastructuur 

verschuivingen van de routes van het auto- en vrachtverkeer tot gevolg heeft en 

nieuw autoverkeer kan aantrekken. Hierdoor verandert het aandeel van het 

vrachtverkeer. 

 

Kaartbeeld 5.1.8 geeft informatie over het internationale vrachtverkeer in 2030 RC. 

In de figuur is met bandbreedtes de omvang van het totale vrachtverkeer 

weergegeven. De kleur geeft vervolgens het aandeel van het internationale 

vrachtverkeer in de totale stroom vrachtverkeer aan.  

Het beeld is grotendeels vergelijkbaar met dat van 2030 GE met uitzondering van 

de absolute omvang van de totale vrachtstroom. Zo is logischerwijs het aandeel van 

het internationale vrachtverkeer op de grensovergangen hoog. Ook de 

aanvoerroutes naar de grensovergangen kennen een hoog percentage internationaal 

vrachtvervoer. De corridors voor het internationale vrachtvervoer in 2030 zijn 

eveneens goed te onderscheiden in het kaartbeeld en liggen in dezelfde klasse als in 

GE. Voorbeelden zijn de A1, de A2, de A29/A4, de A16, de A27, de A58, de A67 en 

de A73. De A67 als verbinding tussen België en Duitsland springt er ook hier 

duidelijk uit met een percentage van meer dan 50 over de gehele corridor. 

Opvallend verschil is het aandeel internationaal vrachtverkeer op de A28 dat in RC 

in een hogere klasse valt. Mogelijk dat de beperktere groei van het autoverkeer 

buiten de Randstad hierin van invloed is. 

 

 

 
  



figuur 5.1.1 Intensiteiten werkdag 2030 GE totaal

Intensiteit minder dan 2.500

Intensiteit tussen 2.500 en 5.000

Intensiteit tussen 5.000 en 10.000

Intensiteit tussen 10.000 en 20.000

Intensiteit tussen 20.000 en 40.000

Intensiteit tussen 40.000 en 60.000

Intensiteit tussen 60.000 en 80.000

Intensiteit tussen 80.000 en 100.000

Intensiteit boven de 100.000

Gemiddeld aantal voertuigen per werkdag 

Atlas Hoofdwegennet 2012 | november 2012

Pagina 66 van 191



Vrachtverkeer minder dan 250

Vrachtverkeer tussen 250 en 500

Vrachtverkeer tussen 500 en 1.000

Vrachtverkeer tussen 1.000 en 2.500

Vrachtverkeer tussen 2.500 en 5.000

Vrachtverkeer tussen 5.000 en 10.000

Vrachtverkeer tussen 10.000 en 15.000

Vrachtverkeer tussen 15.000 en 20.000

Vrachtverkeer boven de 20.000

Gemiddeld aantal voertuigen vrachtverkeer per werkdag 

figuur 5.1.2 Intensiteiten werkdag 2030 GE vrachtverkeer
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figuur 5.1.3 Aandeel vrachtverkeer 2030 GE 
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 5000 voertuigen

figuur 5.1.4 Internationaal vrachtverkeer 2030 GE 
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figuur 5.1.5 Intensiteiten werkdag 2030 RC totaal

Atlas Hoofdwegennet 2012 | november 2012

Pagina 70 van 191



Vrachtverkeer minder dan 250

Vrachtverkeer tussen 250 en 500

Vrachtverkeer tussen 500 en 1.000

Vrachtverkeer tussen 1.000 en 2.500

Vrachtverkeer tussen 2.500 en 5.000

Vrachtverkeer tussen 5.000 en 10.000

Vrachtverkeer tussen 10.000 en 15.000

Vrachtverkeer tussen 15.000 en 20.000

Vrachtverkeer boven de 20.000

Gemiddeld aantal voertuigen vrachtverkeer per werkdag 

figuur 5.1.6 Intensiteiten werkdag 2030 RC vrachtverkeer
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figuur 5.1.7 Aandeel vrachtverkeer 2030 RC 
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figuur 5.1.8 Internationaal vrachtverkeer 2030 RC 
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5.2 Congestie 

 

De volgende kaartbeelden geven een overzicht van de congestie op een gemiddelde 

werkdag voor 2030 GE en 2030 RC. Congestie kan op verschillende manieren 

weergegeven worden in kaartbeelden. Hier wordt deze uitgedrukt in 

voertuigverliesuren, de relatieve vertraging, de intensiteit (I) capaciteit (C) 

verhouding (I/C) en reistijdfactoren op de Nomo trajecten. 

 

De kaartbeelden met verliesuren op een gemiddelde werkdag zijn berekend op basis 

van berekende verliesuren in congestie. Vervolgens zijn de berekende aantallen 

verliesuren in congestie voor de spitsen en buiten de spits opgeteld en gedeeld door 

de baanlengte. Dit is laatste is gedaan om een betere vergelijking te kunnen maken 

tussen wegvakken met een verschillende lengte. Het aantal verliesuren per 

kilometer is ingedeeld in 4 klassen variërend van lichte congestievorming tot zware 

congestievorming. Iedere klasse is met dezelfde bandbreedte weergegeven. De 

kleur geeft de klasse aan.  

 

De kaartbeelden met relatieve vertraging geven de snelheid in de drukste spits op 

een gemiddelde werkdag gedeeld door de vrije snelheid. De vrije snelheid is daarbij 

gemaximeerd op 100 km/u. De relatieve vertraging is weergegeven in een viertal 

klassen oplopend van minder dan 20% vertraging naar meer dan 75% vertraging. 

Ten opzichte van de referentiesnelheid van 100 km/u komt een vertraging van 

maximaal 20% overeen met een snelheid van tenminste 80 km/u en een vertraging 

van meer dan 75% met een snelheid van lager dan 25 km/u. De relatieve 

vertraging wordt bij hoofd- en parallelstructuren apart weergegeven. 

 

De kaartbeelden met de maatgevende IC-waarde geven de IC-waarde in de drukste 

spits op een gemiddelde werkdag. Een hoge waarde van de verhouding (I/C) tussen 

intensiteit (I) en capaciteit (C) duidt op een slechte verkeersafwikkeling. De IC 

waarde is in een drietal klassen weergegeven oplopend van minder dan 0.85 tot 

groter dan 0.95. Beneden de 0.85 is er geen noemenswaardig oponthoud. Een 

waarde groter dan 0.95 duidt op een toenemende kans op ernstig oponthoud. De 

klasse 0.85-0.95 is een overgangsgebied: van niet noemenswaardig naar de situatie 

waarbij ernstig oponthoud kan optreden. Bij hoofd- en parallelstructuren zijn de 

intensiteiten en capaciteiten samengenomen en op elkaar gedeeld. Zo wordt de 

gemiddelde drukte op de doorsnede per richting weergegeven. 

 

De kaartbeelden met de Nomo reistijdfactoren geven de vertraging aan op de in de 

Nota Mobiliteit aangegeven trajecten op het hoofdwegennet. De vertraging is 

bepaald ten opzichte van een referentiesnelheid van 100 km/u. De kaartbeelden 

drukken de maatgevende spits uit, d.w.z. dat voor ieder traject de spits met de 

hoogste vertraging is weergegeven. Wanneer hoofd- en parallelstructuren onderdeel 

uitmaken van een traject is uitgegaan van de route met de hoogste vertraging. Dit 

kan dus via de hoofd- of parallelbaan gaan. 

 

De kaartbeelden zijn gebaseerd op de NRM berekeningen voor de vier regio’s Noord, 

Oost, Zuid en West. 

 

Kaartbeeld 5.2.1 geeft het aantal voertuigverliesuren per kilometer voor 2030 GE. 

Het kaartbeeld laat zien dat in de Randstad de meeste wegvakken voorkomen waar 

de zware congestievorming optreedt. Ten opzichte van de situatie in 2011 is door de 

uitbreiding van de infrastructuur op delen van het hoofdwegennet het aantal 

verliesuren per kilometer afgenomen. Dit ondanks dat de verkeersintensiteiten in 

2030 GE aanzienlijk hoger liggen dan in 2011. 
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Kaartbeeld 5.2.2 geeft de relatieve vertraging in de maatgevende (= drukste) spits 

voor 2030 GE. Het beeld laat zien dat in 2030 GE de vertragingen vooral aanwezig 

zijn de Randstad en op delen van het hoofdwegennet in Noord-Brabant en in 

Gelderland. In kop van Noord-Holland, Noord-Nederland, Gelderland, Zeeland, en 

Limburg wordt relatief minder vertraging ondervonden. 

  

Kaartbeeld 5.2.3 geeft de intensiteit (I) capaciteit (C) verhouding (I/C) weer voor de 

maatgevende (=drukste) spits op een gemiddelde werkdag in 2030 GE. Het beeld 

voor 2030GE is dat op een groot deel van het hoofdwegennet de IC-verhouding 

boven de 0.85 ligt. Vooral in de Randstad, Gelderland, en delen van Noord-Brabant 

komen wegvakken voor waar de kans op ernstig oponthoud toeneemt.  

 

Kaartbeeld 5.2.4 geeft het aantal voertuigverliesuren per kilometer voor 2030 RC. 

Het kaartbeeld laat zien dat in de Randstad relatief de meeste vertraging wordt 

ondervonden. Ten opzichte van 2030 GE is het echter aanmerkelijk rustiger. De 

lagere mobiliteitsontwikkeling en de lagere groei van het vrachtverkeer in RC zijn 

resulteren in veel minder vertraging. Ten opzichte van de situatie in 2011 is er door 

de uitbreiding van het hoofdwegennet een forse afname te zien van de 

vertragingen.  

 

Kaartbeeld 5.2.5 geeft de relatieve vertraging in de maatgevende (= drukste) spits 

voor 2030 RC. Het beeld laat zien dat in 2030 RC de vertragingen aanwezig zijn in 

de Randstad en op delen van het hoofdwegennet in Noord-Brabant en in Gelderland. 

In kop van Noord-Holland, Noord-Nederland, Gelderland, Zeeland, en Limburg wordt 

relatief minder vertraging ondervonden. Ten opzichte van 2030 GE wordt in 2030 

RC op veel locaties minder vertraging ondervonden. De wegvakken met een 

gemiddelde snelheid in de maatgevende spits van ten minste 80 km/u gaan het 

beeld nu meer overheersen. Ten opzichte van de situatie in 2011 is er door de 

uitbreiding van het hoofdwegennet in combinatie met een, ten opzichte van 2030 

GE, lagere mobiliteitsontwikkeling een forse afname te zien van de vertragingen.  

  

Kaartbeeld 5.2.6 geeft de intensiteit (I) capaciteit (C) verhouding (I/C) weer voor de 

maatgevende (=drukste) spits op een gemiddelde werkdag in 2030 RC. Het beeld 

voor 2030 RC is dat vooral in de Randstad, Gelderland, en bepaalde delen van 

Noord-Brabant wegvakken voorkomen waar de kans op ernstig oponthoud 

toeneemt. Ten opzichte van 2030 GE zijn er zowel in de Randstad als daarbuiten 

veel minder wegvakken met een IC waarde die boven de 0.85 ligt. 

 

De kaartbeelden met de Nomo reistijdfactoren geven de vertraging aan op de in de 

Nota Mobiliteit aangegeven trajecten op het hoofdwegennet. De kaartbeelden zijn 

gebaseerd op LMS berekeningen.De vertraging is bepaald ten opzichte van een 

referentie snelheid van 100 km/u. De kaartbeelden drukken de maatgevende spits 

uit d.w.z. dat voor ieder traject de spits met de hoogste vertraging is weergegeven. 

Wanneer hoofd- en parallelstructuren onderdeel uitmaken van een traject is 

uitgegaan van de route met de hoogste vertraging. Dit kan dus via de hoofd- of 

parallelbaan gaan. 

 

Kaartbeeld 5.2.7 geeft de Nomo reistijdfactoren voor 2030 GE. De reistijdfactoren 

zijn ingedeeld in 3 klassen. Te zien is dat er in 2030 GE nog veel trajecten zijn 

waarbij de reistijd 1,5 tot 2 keer zo hoog is ten opzichte van de reistijd bij 100 

km/u. Een aantal trajecten kent een reistijd die meer dan 2 keer zo hoog ligt. 

Ten opzichte van 2011 is het aantal trajecten waar de reistijdfactor boven de 1,5 ligt 

toegenomen. De trajecten die in 2011 een reistijdfactor hadden van boven de 2,0 

zijn verdwenen of zijn in een lagere categorie terechtgekomen. Echter zijn er weer 

andere trajecten met een reistijdfactor van boven de 2,0 bijgekomen. Ook is te zien 
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dat de trajecten met een reistijdfactor boven de 1,5 zich uitbreiden naar buiten de 

Randstad. Daarbij moet aangetekend worden dat de situatie voor 2011 gebaseerd is 

op metingen en voor 2030 GE op modelberekeningen.  

 

Kaartbeeld 5.2.8 geeft de Nomo reistijdfactoren voor 2030 RC. De reistijdfactoren 

zijn ingedeeld in 3 klassen. Te zien is dat er in 2030 RC er een beperkt aantal 

trajecten zijn waarbij de reistijd 1,5 tot 2 keer zo hoog is ten opzichte van de reistijd 

bij 100 km/u. Daarbij is het opvallend dat er ondanks het beperkte aantal trajecten, 

er nog trajecten zijn met een reistijd die meer dan 2 keer zo hoog ligt. Deze 

trajecten zijn ook terug te vinden bij 2030 GE. Zowel ten opzichte van 2030GE als 

ten opzichte van 2011 is de doorstroming op het hoofdwegennet in 2030 RC veel 

beter. 

 

  



 lichte congestievorming

 redelijke congestievorming

 aanzienlijke congestievorming

 zware congestievorming

Voertuigverliesuren per kilometer werkdag

figuur 5.2.1 Voertuigverliesuren per kilometer werkdag 2030 GE totaal
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< 20% (> 80 km/u)

20-50% (50-80 km/u)

50-75% (25-50 km/u)

> 75% (< 25 km/u)

Relatieve vertraging maatgevende spits (=snelheid op wegen >= 100 km/u) 

figuur 5.2.2 Relatieve vertraging in de maatgevende spits 2030 GE 
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Intensiteit-capaciteitsverhouding maatgevende spits 

 tussen 0.85 en 0.95

 groter dan 0.95

 kleiner dan  0.85

figuur 5.2.3 Intensiteit-capaciteitsverhouding in de maatgevende spits 2030 GE
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figuur 5.2.4 Voertuigverliesuren per kilometer werkdag 2030 RC totaal
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Voertuigverliesuren per kilometer werkdag

Atlas Hoofdwegennet 2012 | november 2012

Pagina 81 van 191



< 20% (> 80 km/u)
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50-75% (25-50 km/u)

> 75% (< 25 km/u)

Relatieve vertraging maatgevende spits (=snelheid op wegen >= 100 km/u) 

figuur 5.2.5 Relatieve vertraging in de maatgevende spits 2030 RC 
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figuur 5.2.6 Intensiteit-capaciteitsverhouding in de maatgevende spits 2030 RC

Intensiteit-capaciteitsverhouding maatgevende spits 

 tussen 0.85 en 0.95

 groter dan 0.95

 kleiner dan  0.85
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Maatgevende reistijd in de spits: slechtste van hoofd- en parallelbaan 

Reistijd meer dan 2 keer zo hoog

Reistijd 1,5 - 2 keer zo hoog

Reistijd maximaal 1,5  keer zo hoog

figuur 5.2.7 Reistijdfactoren autosnelwegen 2030 GE (NMCA)
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Maatgevende reistijd in de spits: slechtste van hoofd- en parallelbaan 

Reistijd meer dan 2 keer zo hoog

Reistijd 1,5 - 2 keer zo hoog

Reistijd maximaal 1,5  keer zo hoog

figuur 5.2.8 Reistijdfactoren autosnelwegen 2030 RC (NMCA)
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5.3 Motieven 

 

De kaartbeelden zijn gebaseerd op LMS berekeningen voor 2015 GE en voor 2030 

GE en RC op NRM berekeningen voor de vier landsdelen. Onderscheid is gemaakt in 

de verplaatsingsmotieven woon-werk, zakelijk, overig en vracht en voor 2015 GE 

naar het etmaal en de drie dagdelen: ochtendspits, avondspits en restdag. Voor 

2030 zijn voor het GE en RC scenario alleen kaartbeelden voor het etmaal 

opgesteld. Op locaties met een hoofd- en parallelstructuur zijn de intensiteiten 

samengenomen. Op- en afritten zijn buiten beschouwing gelaten.  

 

De kaartbeelden 5.3.1, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.7, 5.3.9 en 5.3.11 geven de motiefindeling 

op het hoofdwegennet in absolute waarden weer. De bandbreedte voor een motief 

op een wegvak komt overeen met het aantal verplaatsingen voor dat motief dat het 

wegvak passeert. De gehanteerde schaalverdeling is bij de kaarten aangegeven. 

Ten behoeve van de presentatie is de gehanteerde schaalverdeling verschillend 

tussen de dagdelen. 

 

De kaartbeelden 5.3.1, 5.3.9 en 5.3.11 tonen de etmaalverdeling. Los van de 

omvang van de totale verkeersstroom die uiteraard verschilt tussen 2015 en 2030 

en tussen GE en RC, lijkt de absolute verdeling voor de verplaatsingmotieven woon-

werk, zakelijk en overig voor het overgrote deel van het hoofdwegennet sterk op 

elkaar. Op basis van het aandeel in de voertuigkilometers dat in iedere figuur 

rechtsonder is opgenomen, is het verplaatsingsmotief woonwerk wel sterker 

vertegenwoordigd maar zijn de verschillen dusdanig dat dit in de kaarten niet 

visueel valt te onderscheiden. Lokaal zijn er wel verschillen zichtbaar, voornamelijk 

in grensgebieden en specifieke vrachtcorridors. 

 

De kaartbeelden 5.3.3, 5.3.5 en 5.3.7 geven voor 2015 GE de samenstelling per 

dagdeel. Voor zowel de ochtend- als de avondspits is te zien dat op basis van het 

aandeel in de voertuigkilometers de omvang van het woon-werk groter is dan 

zakelijk en overig. Op veel wegvakken op het hoofdwegennet is dit beeld ook terug 

te zien. Op wegvakken met een duidelijke spitsrichting is het beeld soms afwijkend 

van het gemiddelde. Voor de restdag is op basis van de voertuigkilometers zakelijk 

het zwaarste verplaatsingsmotief gevolgd door overig en woon-werk. Op de 

belangrijkste verbindingswegen tussen de vier grote steden en de toevoerwegen 

naar grote steden is te zien dat het verplaatsingsmotief zakelijk overheerst. 

 

De kaartbeelden 5.3.2, 5.3.4, 5.3.6, 5.3.8, 5.3.10 en 5.3.12 geven de 

motiefindeling op het hoofdwegennet relatief weer. De bandbreedte is op ieder 

wegvak hetzelfde en komt in feite overeen met 100%. De relatieve verdeling heeft 

als voordeel dat op wegvakken met relatief lage intensiteiten de samenstelling van 

het verkeer beter zichtbaar gemaakt kan worden. 

 

De kaartbeelden 5.3.2, 5.3.10 en 5.3.12 tonen de relatieve etmaalverdeling. Ten 

opzichte van de kaartbeelden met de absolute waarden is nu te zien dat ook op de 

hoofdwegen met een relatieve lage intensiteit de verdeling over motieven 

vergelijkbaar is met wegen met een relatief hoge intensiteit. De verschillen in de 

motiefindeling tussen de drie kaartbeelden zijn met uitzondering van het 

vrachtverkeer, nauwelijks visueel van elkaar te onderscheiden. De verschillen in het 

aandeel van het vrachtverkeer bepalen het visuele beeld. 

 

De kaartbeelden 5.3.4, 5.3.6 en 5.3.8 geven voor 2015 de relatieve samenstelling 

per dagdeel. Voor zowel de ochtend- als de avondspits is te zien dat het aandeel 

van woon-werk overheerst. In de restdag komen nu het zakelijke en overig verkeer 

meer naar voren. 
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De kaartbeelden 5.3.13, 5.3.14 en 5.3.15 geven de absolute verdeling wanneer de 

verplaatsingsmotieven worden gewogen met de reistijdwaardering. De bandbreedte 

van een verplaatsingsmotief wordt dan simpelweg bepaald door de omvang voor dat 

motief te vermenigvuldigen met de reistijdwaardering. Door de weging met de 

reistijdwaardering wordt meer gewicht gelegd bij vanuit economisch oogpunt gezien 

belangrijke verplaatsingsmotieven. De onderstaande tabel geeft een overzicht van 

de gehanteerde reistijdwaarderingen. De reistijdwaarderingen zijn uitgedrukt in 

Euro’s per uur en zijn teruggerekend naar het prijspeil 2011.Voor de auto is 

rekening gehouden met de gemiddelde scenario specifieke bezettingsgraad per 

motief.  

 

 2015 2030 GE 2030 RC 

Vracht 49.60 61.80 55.71 
Woon-werk 11.44 14.00 12.91 
Zakelijk 39.21 48.03 44.10 
Overig 10.17 12.05 11.38 

 

De kaartbeelden laten zien dat door de relatieve hogere reistijdwaardering het 

zakelijke verkeer en het vrachtverkeer het beeld gaan overheersen. Belangrijke 

vrachtroutes komen duidelijk naar voren. Los van een verschil in de absolute 

omvang van de stromen lijken de verhoudingen tussen 2015 GE en 2030 RC 

vergelijkbaar. In 2030 GE komt het vrachtverkeer sterker naar voren doordat het 

aandeel hiervan hoger ligt dan bij 2015 GE en 2030 RC. 
 

In de onderstaande figuur zijn vanuit een aantal kaartbeelden de totale 

voertuigkilometrages en verdeling hiervan naar verplaatsingsmotieven naast elkaar 

gezet in staafdiagrammen. Binnen iedere staaf is het aandeel van de 

verplaatsingsmotieven weergegeven. Er zijn staafdiagrammen voor het etmaal voor 

2015 GE, 2030 GE en 2030 RC zowel ongewogen als gewogen naar de 

reistijdwaarderingen en voor 2015 GE de verdeling over de drie dagdelen.  

 

In de figuur is te zien dat het aandeel van het verplaatsingsmotief zakelijk in 2030 

RC t.o.v. 2015 GE lager is en voor overig hoger is. De verdeling voor 2030 GE is 

redelijk vergelijkbaar met die van 2030 RC. Alleen het aandeel van het 

vrachtverkeer is in 2030 GE beduidend hoger en het aandeel van het woonwerk 

verkeer is iets lager.  

Het staafdiagram met de motiefverdeling per dagdeel in 2015 GE laat zien dat het 

aandeel van het verplaatsingsmotief woonwerk in de beide spitsen duidelijk 

overheerst en hoger is dan in de restdag. Het absolute aantal voertuigkilometers dat 

voor dit verplaatsingsmotief wordt gemaakt buiten de spitsen is vergelijkbaar met 

het totaal aantal voertuigkilometers dat voor dit verplaatsingsmotief in de spitsen 

wordt gemaakt. Het aandeel van de verplaatsingsmotieven zakelijk, overig en 

vracht is buiten de spits hoger dan in de spits. Dit geldt ook voor het aantal 

voertuigkilometers. 
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Figuur 5.3   Motiefverdeling, etmaal 2015GE, 2030GE en 2030 RC en per dagdeel 2015 GE 
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figuur 5.3.1 Motiefverdeling absoluut 2015 GE etmaal
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Motieven etmaal  
Woon-werk
Zakelijk
Overig
Vracht

20000 voertuigen

figuur 5.3.1a Motiefverdeling absoluut 2015 GE etmaal, Randstad
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figuur 5.3.2 Motiefverdeling relatief 2015 GE etmaal
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Motieven  
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5000 voertuigen

figuur 5.3.3 Motiefverdeling absoluut 2015 GE ochtendspits
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Motieven   
Woon-werk
Zakelijk
Overig
Vracht

5000 voertuigen

figuur 5.3.3a Motiefverdeling absoluut 2015 GE ochtendspits, Randstad
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Motieven relatief  
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Overig

Woon-werk

figuur 5.3.4 Motiefverdeling relatief 2015 GE ochtendspits
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Motieven   
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5000 voertuigen

figuur 5.3.5 Motiefverdeling absoluut 2015 GE avondspits
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Motieven  
Woon-werk
Zakelijk
Overig
Vracht

5000 voertuigen

figuur 5.3.5a Motiefverdeling absoluut 2015 GE avondspits, Randstad
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Motieven relatief  
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Overig

Woon-werk

figuur 5.3.6 Motiefverdeling relatief 2015 GE avondspits
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figuur 5.3.7 Motiefverdeling absoluut 2015 GE restdag
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Motieven   
Woon-werk
Zakelijk
Overig
Vracht

10000 voertuigen

figuur 5.3.7a Motiefverdeling absoluut 2015 GE restdag, Randstad
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Motieven relatief  
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Overig

Woon-werk

figuur 5.3.8 Motiefverdeling relatief 2015 GE restdag
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Motieven etmaal  
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figuur 5.3.9 Motiefverdeling absoluut 2030 GE etmaal
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Motieven etmaal  
Woon-werk
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20000 voertuigen

figuur 5.3.9a Motiefverdeling absoluut 2030 GE etmaal, Randstad
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Motieven etmaal relatief  
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Woon-werk

figuur 5.3.10 Motiefverdeling relatief 2030 GE etmaal
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Motieven etmaal  
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20000 voertuigen

figuur 5.3.11 Motiefverdeling absoluut 2030 RC etmaal
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Motieven etmaal  
Woon-werk
Zakelijk
Overig
Vracht

20000 voertuigen

figuur 5.3.11a Motiefverdeling absoluut 2030 RC etmaal, Randstad
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Motieven etmaal relatief  
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figuur 5.3.12 Motiefverdeling relatief 2030 RC etmaal
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Motieven gewogen naar Value of Time etmaal  
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500000 voertuig euro/uur

figuur 5.3.13  Motiefverdeling absoluut 2015 GE gewogen naar de Value Of Time
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Motieven gewogen naar Value of Time etmaal  
Woon-werk
Zakelijk
Overig
Vracht

500000 voertuig euro/uur

figuur 5.3.13a  Motiefverdeling absoluut 2015 GE gewogen naar de Value Of Time, Randstad

Pagina 115 van 191

Atlas Hoofdwegennet 2012 | november 2012



Motieven gewogen naar Value of Time etmaal  
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500000 voertuig euro/uur

figuur 5.3.14  Motiefverdeling absoluut 2030 GE gewogen naar de Value Of Time
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Motieven gewogen naar Value of Time etmaal  
Woon-werk
Zakelijk
Overig
Vracht

500000 voertuig euro/uur

figuur 5.3.14a  Motiefverdeling absoluut 2030 GE gewogen naar de Value Of Time, Randstad
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Motieven gewogen naar Value of Time etmaal  
Woon-werk
Zakelijk
Overig
Vracht

500000 voertuig euro/uur

figuur 5.3.15  Motiefverdeling absoluut 2030 RC gewogen naar de Value Of Time
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Motieven gewogen naar Value of Time etmaal  
Woon-werk
Zakelijk
Overig
Vracht

500000 voertuig euro/uur

figuur 5.3.15a  Motiefverdeling absoluut 2030 RC gewogen naar de Value Of Time, Randstad
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5.4 Afstandklassen 

 

De kaartbeelden voor de afstandsklassen zijn gebaseerd op LMS berekeningen voor 

2015 GE en voor 2030 GE en RC op NRM berekeningen voor de vier landsdelen. 

Onderscheid is gemaakt in de afstandsklassen tot 15 km, 15-30km, 30-60 km en 

boven de 60 km. Voor de toekenning van een verplaatsing aan een afstandsklasse is 

de ‘deur-tot-deur’ afstand gehanteerd met als voorwaarde dat gebruik gemaakt 

wordt van het hoofdwegennet. Voor 2015 GE is onderscheid gemaakt naar het 

etmaal en de beide spitsen. Voor 2030 zijn voor het GE en RC scenario alleen 

kaartbeelden voor het etmaal opgesteld. Naast het totale verkeer zijn er aparte 

kaartbeelden voor het vrachtverkeer gemaakt en voor 2015 GE eveneens voor het 

woon-werk verkeer in de ochtendspits, dit zowel absoluut als relatief. Op locaties 

met een hoofd- en parallelstructuur zijn de intensiteiten samengenomen. Op- en 

afritten zijn buiten beschouwing gelaten.  

 

De kaartbeelden 5.4.1, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.9, 5.4.11, 5.4.13, 5.4.15, 5.4.17, 

5.4.19 en 5.4.21 geven de verdeling over afstandsklasse op het hoofdwegennet in 

absolute waarden weer. De bandbreedte voor een klasse op een wegvak komt 

overeen met het aantal ‘deur-tot-deur’ verplaatsingen binnen die klasse. De 

gehanteerde schaalverdeling is bij de kaarten aangegeven. Ten behoeve van de 

presentatie is de gehanteerde schaalverdeling verschillend tussen de dagdelen. 

De kaartbeelden 5.4.2, 5.4.4, 5.4.6, 5.4.8, 5.4.10, 5.4.12, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.18, 

5.4.20 en 5.4.22 geven de verdeling over afstandsklasse op het hoofdwegennet 

relatief weer. De bandbreedte is op ieder wegvak hetzelfde en komt in feite overeen 

met 100%. De relatieve verdeling heeft als voordeel dat op wegvakken met relatief 

lage intensiteiten de samenstelling van het verkeer beter zichtbaar gemaakt kan 

worden. 

 

De kaartbeelden 5.4.1, 5.4.2, en 5.4.15 tot en met 5.4.18 bevatten het etmaalbeeld 

voor het totale verkeer. Gemiddeld genomen zijn er tussen 2015 GE, 2030 GE en 

2030 RC voor het totale verkeer nauwelijks verschillen. Los van een verschil in 

omvang van de absolute stromen, is op alle kaartbeelden te zien dat er op het 

hoofdwegennet in en rondom agglomeraties en belangrijke stedelijke kernen de 

afstandsklassen beneden de 60 km overheersen. Voorbeelden zijn de agglomeraties 

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht en steden als Eindhoven, Den Bosch, 

Groningen, Maastricht en Deventer/Hengelo. Op de belangrijke doorgaande routes 

richting het achterland en belangrijke grensovergangen overheerst het aandeel van 

het lange afstandsverkeer. 

 

De kaartbeelden 5.4.3, 5.4.4 en 5.4.19 tot en met 5.4.22 geven het etmaalbeeld 

voor het vrachtverkeer. Voor het vrachtverkeer zijn er los van verschillen in de 

absolute omvang eveneens nauwelijks verschillen te zien tussen 2015 GE, 2030 GE 

en 2030 RC. Bij het vrachtverkeer overheerst de klasse boven de 60 km op het 

overgrote deel van het hoofdwegennet. Rondom de stedelijke agglomeraties 

concentreert zich met name het vrachtverkeer op relatief korte afstand.  

 

De kaartbeelden 5.4.5, 5.4.6, 5.4.9, en 5.4.10 geven voor het totale verkeer het 

beeld in de spitsen. Opvallend is dat er ondanks dat de ochtend- en avondspits een 

afwijkende motiefindeling hebben, de gemiddelde verdeling over de afstandsklassen 

onderling niet verschilt en ook niet fors verschilt van het etmaalbeeld. Ook hier 

concentreert het korte afstandsverkeer in verstedelijkte gebieden en overheerst het 

lange afstandsverkeer vooral op doorgaande routes richting het achterland. 
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De kaartbeelden 5.4.7, 5.4.8, 5.4.11, en 5.4.12 geven voor het vrachtverkeer het 

beeld in de spitsen. Ook hier zijn er nauwelijks verschillen in het algemene beeld 

tussen de spitsen en tussen de spitsen en het etmaal. 

 

De kaartbeelden 5.4.13 en 5.4.14 richten zich op het woon-werk verkeer in de 

ochtendspits. In het beeld overheersen de afstandsklassen beneden de 60 km. In en 

rondom de sterk verstedelijkte gebieden is er een concentratie van het hele korte 

afstand verkeer (beneden de 15 km). 

 

In de onderstaande figuur zijn vanuit een aantal kaartbeelden het aandeel van de 

afstandsklassen in het totale voertuigkilometrage naast elkaar gezet in 

staafdiagrammen. Er zijn staafdiagrammen voor het etmaal voor 2015 GE, 2030 GE 

en 2030 RC zowel voor het totale verkeer als het vrachtverkeer. Voor 2015 GE is de 

verdeling voor zowel het totale verkeer als het vrachtverkeer over de beide spitsen 

gegeven.  

 

In de figuur is te zien dat de relatieve afstandsverdeling zowel voor het totale 

verkeer als voor het vrachtverkeer tussen 2015 GE, 2030 GE en 2030 RC 

vergelijkbaar is. De klasse boven de 60 km overheerst. Ook de relatieve verdeling 

voor het totale verkeer en het vrachtverkeer voor de beide spitsen is vergelijkbaar.  
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Figuur 5.4            Afstandsklasse verdeling, etmaal 2015GE, 2030GE en 2030 RC en spitsen 2015 GE 
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Afstandsklassen totaal voertuigen etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

20000 voertuigen

figuur 5.4.1 Afstandsklassen absoluut 2015 GE, alle verkeer etmaal
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Afstandsklassen totaal voertuigen etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

20000 voertuigen

figuur 5.4.1a Afstandsklassen absoluut 2015 GE, alle verkeer etmaal, Randstad
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Afstandsklassen relatief totaal voertuigen etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

figuur 5.4.2 Afstandsklassen relatief 2015 GE, alle verkeer etmaal
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Afstandsklassen vrachtverkeer etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

5000 voertuigen

figuur 5.4.3 Afstandsklassen absoluut 2015 GE, vrachtverkeer etmaal
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Afstandsklassen vrachtverkeer etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

5000 voertuigen

figuur 5.4.3a Afstandsklassen absoluut 2015 GE, vrachtverkeer etmaal
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Afstandsklassen relatief vrachtverkeer etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

figuur 5.4.4 Afstandsklassen relatief 2015 GE, vrachtverkeer etmaal
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Afstandsklassen totaal voertuigen  
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

5000 voertuigen

figuur 5.4.5 Afstandsklassen absoluut 2015 GE, alle verkeer ochtendspits
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Afstandsklassen totaal voertuigen
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

5000 voertuigen

figuur 5.4.5a Afstandsklassen absoluut 2015 GE, alle verkeer ochtendspits, Randstad
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Afstandsklassen relatief totaal voertuigen  
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

figuur 5.4.6 Afstandsklassen relatief 2015 GE, alle verkeer ochtendspits
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Afstandsklassen vrachtverkeer etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

500 voertuigen

figuur 5.4.7 Afstandsklassen absoluut 2015 GE, vrachtverkeer ochtendspits
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Afstandsklassen vrachtverkeer etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

500 voertuigen

figuur 5.4.7a Afstandsklassen absoluut 2015 GE, vrachtverkeer ochtendspits, Randstad
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Afstandsklassen relatief vrachtverkeer 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

figuur 5.4.8 Afstandsklassen relatief 2015 GE, vrachtverkeer ochtendspits
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Afstandsklassen totaal voertuigen 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

5000 voertuigen

figuur 5.4.9 Afstandsklassen absoluut 2015 GE, alle verkeer avondspits
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Afstandsklassen totaal voertuigen 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

5000 voertuigen

figuur 5.4.9a Afstandsklassen absoluut 2015 GE, alle verkeer avondspits, Randstad
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Afstandsklassen relatief totaal voertuigen
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

figuur 5.4.10 Afstandsklassen relatief 2015 GE, alle verkeer avondspits
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Afstandsklassen vrachtverkeer etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

500 voertuigen

figuur 5.4.11 Afstandsklassen absoluut 2015 GE, vrachtverkeer avondspits
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Afstandsklassen vrachtverkeer etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

500 voertuigen

figuur 5.4.11a Afstandsklassen absoluut 2015 GE, vrachtverkeer avondspits
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Afstandsklassen relatief vrachtverkeer 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

figuur 5.4.12 Afstandsklassen relatief 2015 GE, vrachtverkeer avondspits
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Afstandsklassen woon-werkverkeer
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

2000 voertuigen

figuur 5.4.13 Afstandsklassen absoluut 2015 GE, woon-werkverkeer ochtendspits
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figuur 5.4.13a Afstandsklassen absoluut 2015 GE, woon-werkverkeer ochtendspits, Randstad

Afstandsklassen woon-werkverkeer
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

2000 voertuigen
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figuur 5.4.14 Afstandsklassen relatief 2015 GE, woon-werkverkeer ochtendspits

Afstandsklassen relatief woon-werkverkeer 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

37% 

40% 

19% 
4% 

Voertuigkilometers 

Atlas Hoofdwegennet 2012 | november 2012

Pagina 151 van 191



Afstandsklassen totaal voertuigen etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

20000 voertuigen

figuur 5.4.15 Afstandsklassen absoluut 2030 GE, alle verkeer etmaal
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Afstandsklassen totaal voertuigen etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

20000 voertuigen

figuur 5.4.15a Afstandsklassen absoluut 2030 GE, alle verkeer etmaal, Randstad

Atlas Hoofdwegennet 2012 | november 2012

Pagina 153 van 191



Atlas Hoofdwegennet 2012 | november 2012

Pagina 154 van 191



Afstandsklassen relatief totaal voertuigen etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

figuur 5.4.16 Afstandsklassen relatief 2030 GE, alle verkeer etmaal
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Afstandsklassen totaal voertuigen etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

20000 voertuigen

figuur 5.4.17 Afstandsklassen absoluut 2030 RC, alle verkeer etmaal
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Afstandsklassen totaal voertuigen etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

20000 voertuigen

figuur 5.4.17a Afstandsklassen absoluut 2030 RC, alle verkeer etmaal, Randstad

Atlas Hoofdwegennet 2012 | november 2012

Pagina 157 van 191



Atlas Hoofdwegennet 2012 | november 2012

Pagina 158 van 191



Afstandsklassen relatief totaal voertuigen etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

figuur 5.4.18 Afstandsklassen relatief 2030 RC, alle verkeer etmaal
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Afstandsklassen vrachtverkeer etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

5000 voertuigen

figuur 5.4.19 Afstandsklassen absoluut 2030 GE, vrachtverkeer etmaal
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Afstandsklassen vrachtverkeer etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

5000 voertuigen

figuur 5.4.19a Afstandsklassen absoluut 2030 GE, vrachtverkeer etmaal, Randstad
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Afstandsklassen relatief vrachtverkeer etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

figuur 5.4.20 Afstandsklassen relatief 2030 GE, vrachtverkeer etmaal
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Afstandsklassen vrachtverkeer etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

5000 voertuigen

figuur 5.4.21 Afstandsklassen absoluut 2030 RC, vrachtverkeer etmaal
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Afstandsklassen vrachtverkeer etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

5000 voertuigen

figuur 5.4.21a Afstandsklassen absoluut 2030 RC, vrachtverkeer etmaal, Randstad
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Afstandsklassen relatief vrachtverkeer etmaal 
langer dan 60 km
tussen 30 en 60 km
tussen 15 en 30 km
tot 15 km

figuur 5.4.22 Afstandsklassen relatief 2030 RC, vrachtverkeer etmaal
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5.5 Herkomst-bestemmingspatronen 

 

Voor negen agglomeraties is het herkomst-bestemmingspatroon afgeleid voor het 

verkeer met een herkomst of bestemming binnen een cordon en het doorgaande 

verkeer door het cordon. Een cordon is een denkbeeldige kromme die een stedelijk 

gebied omsluit. 

 

Het gaat om de volgende gebieden. 

1. Amsterdam 

2. Rotterdam 

3. Den Haag  

4. Utrecht 

5. Groningen 

6. Zwolle 

7. Arnhem/Nijmegen 

8. Eindhoven 

9. Maastricht 

 

De kaartbeelden hebben betrekking op 2015 GE en zijn voor het etmaal afgeleid. 

Ter illustratie is in ieder kaartbeeld het gehanteerde cordon weergegeven. 

Onderscheid is gemaakt voor het totale verkeer en het vrachtverkeer. De 

gehanteerde schaal van het totale verkeer en het vrachtverkeer is verschillend. 

Wegvakken op het hoofdwegennet waar de aan het cordon gerelateerde stroom 

minder dan 2000 voertuigen of 200 vrachtauto’s bedraagt zijn in een afwijkende 

kleur aangegeven. Op locaties met een hoofd- en parallelstructuur zijn de 

intensiteiten samengenomen. De kaartbeelden zijn gebaseerd op LMS berekeningen. 

 

Het beeld wordt bepaald door bestemmings- en doorgaand verkeer. Het feit dat de 

stromen zich vertakken naar grote delen van het land hoeft dus niet te betekenen 

dat dit alleen maar bestemmingsverkeer is. Het beeld voor Utrecht wordt 

bijvoorbeeld in belangrijke mate bepaald door het doorgaand verkeer. De omvang 

van de stromen nemen af naarmate de afstand tot het cordon toeneemt. 
  



figuur 5.5.1 Herkomstbestemmingspatroon Amsterdam alle verkeer 2015 GE
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figuur 5.5.2 Herkomstbestemmingspatroon Amsterdam vrachtverkeer 2015 GE
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figuur 5.5.3 Herkomstbestemmingspatroon Rotterdam alle verkeer 2015 GE
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figuur 5.5.4 Herkomstbestemmingspatroon Rotterdam vrachtverkeer 2015 GE
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figuur 5.5.5 Herkomstbestemmingspatroon Den Haag alle verkeer 2015 GE
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figuur 5.5.6 Herkomstbestemmingspatroon Den Haag vrachtverkeer 2015 GE
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figuur 5.5.7 Herkomstbestemmingspatroon Utrecht alle verkeer 2015 GE
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figuur 5.5.8 Herkomstbestemmingspatroon Utrecht vrachtverkeer 2015 GE
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figuur 5.5.9 Herkomstbestemmingspatroon Groningen alle verkeer 2015 GE
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figuur 5.5.10 Herkomstbestemmingspatroon Groningen vrachtverkeer 2015 GE
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figuur 5.5.11 Herkomstbestemmingspatroon Zwolle alle verkeer 2015 GE
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figuur 5.5.12 Herkomstbestemmingspatroon Zwolle vrachtverkeer 2015 GE
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figuur 5.5.13 Herkomstbestemmingspatroon Arnhem/Nijmegen alle verkeer 2015 GE
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figuur 5.5.14 Herkomstbestemmingspatroon Arnhem/Nijmegen vrachtverkeer 2015 GE
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figuur 5.5.15 Herkomstbestemmingspatroon Eindhoven alle verkeer 2015 GE
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figuur 5.5.16 Herkomstbestemmingspatroon Eindhoven vrachtverkeer 2015 GE
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figuur 5.5.17 Herkomstbestemmingspatroon Maastricht alle verkeer 2015 GE
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figuur 5.5.18 Herkomstbestemmingspatroon Maastricht vrachtverkeer 2015 GE
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Bijlage Achtergronden van de veronderstelde toekomstige 

mobiliteitsontwikkelingen en de gehanteerde uitgangspunten 

De kaartbeelden voor de toekomst zijn gebaseerd op modelberekeningen voor 2030 

(en 2015) met het Landelijk Model Systeem (LMS) en het Nederlands Regionaal 

Model (NRM). Bij verkeerstudies voor projecten van het hoofdwegennet met het 

LMS en de NRM’s wordt uitgegaan van omgevingsscenario’s en aanvullende 

uitgangspunten. Het gaat hierbij om onder andere de sociaal economische 

gegevens, het gebruikte wegennetwerk en de verwachte prijzen ( o.a. brandstof en 

openbaar vervoer tarieven). 

De achtergrondgegevens die gebruikt worden voor de modelberekeningen zijn 

gebaseerd op de WLO-omgevingsscenario’s
2
. De planbureaus hebben in 2006 vier 

toekomstscenario’s uitgebracht voor Nederland 2020-2040.  

 

 

WLO op hoofdlijnen 

De WLO-studie is een analyse van de relatie tussen welvaart en leefomgeving in de 

periode tot 2040, uitgaande van vier mogelijke toekomsten (scenario’s): Global 

Economy (GE), Strong Europe (SE), Transatlantic Market (TM) en Regional 

Communities (RC). Doel van de WLO-studie is na te gaan binnen welke band-

breedtes Nederland zich in de komende decennia kan ontwikkelen onder invloed van 

de verschillende scenario’s en om mogelijke knelpunten daarbij op te sporen.  

Deze studie gaat uit van vier scenario's die geordend zijn rond twee 

sleutelonzekerheden: 

 

- de bereidheid om internationaal samen te werken: de Europese Unie en 

mondiale samenwerking zijn belangrijk. Dit uit zich onder andere in 

internationaal milieubeleid en handelsliberalisatie. 

- de mate van hervorming van de collectieve sector. Hierbij gaat het om de keuze 

tussen collectieve dan wel private goederen en diensten en om de 

loonongelijkheid. 

 

 
 

In het kabinetsstandpunt over de WLO-scenario’s, geeft het kabinet aan dat het 

verwacht de scenario’s de komende jaren bij vele beleidsvraagstukken te kunnen 

gebruiken als achtergrond om voorgenomen maatregelen en besluiten te toetsen op 

hun robuustheid. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gebruikt voor 

hoofdwegennetstudies twee van de vier scenario’s: Global Economy (GE) en 

Regional Communities (RC).  

 
2 Welvaart en Leefomgeving. Een scenariostudie voor Nederland in 2040, Centraal Planbureau Milieu- en 

Natuurplanbureau Ruimtelijk Planbureau, Den Haag, september 2006 
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Deze beschrijven samen de bovenkant (GE) en onderkant (RC) van de mogelijke 

ontwikkelingen, waardoor een grote bandbreedte wordt beschouwd.  

 

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste kenmerken van het GE- en RC-scenario: 

 

Global Economy Regional Communities 

Immigratie belangrijk 

Hoogste bevolkingsgroei 

Europese economische en monetaire 

integratie belangrijk 

Mondiale vrijhandel 

Hoge economische groei 

Geen effectief internationaal milieubeleid 

Nadruk op private voorzieningen 

Immigratie beperkt tot asielmigranten 

Bevolking krimpt vanaf 2020 

Geen verdere Europese integratie 

 

Handelsblokken blijven gehandhaafd 

Laagste economische groei 

Effectief nationaal milieubeleid 

Nadruk op publieke voorzieningen 

 

 
Algemene mobiliteitsontwikkeling Nederland  
 

Onderstaande figuur 1 toont de ontwikkeling van het totaal aantal gereden 

kilometers op het hoofdwegennet, in miljarden voertuigkilometers per jaar. Voor de 

periode 1985-2011 is dit gebaseerd op statistieken, voor de toekomst op de 

middellange termijn verkenning van KiM en voor de lange termijn op LMS 

berekeningen voor de NMCA 20113. Hieruit blijkt dat in beide scenario’s, GE en RC, 

het voertuigkilometrage na 2011 toeneemt, in GE veel sterker dan in RC. 

 

 
Figuur 1: Voertuigkilometrage op het hoofdwegennet (miljarden km’s per jaar) 

 

De voertuigverliesuren in files op het hoofdwegennet zijn weergegeven in figuur 2, 

in miljoenen voertuigverliesuren per jaar. Hier is een zeer duidelijk verschil tussen 

de scenario’s: in GE zijn er beduidend meer voertuigverliesuren dan in de huidige 

situatie (2011), terwijl in RC de voertuigverliesuren afnemen ten opzichte van de 

situatie in 2011. 

 

 
3 Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse, deel Weganalyse, Rijkswaterstaat, juni 2011 
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Ook belangrijk hierbij is het onderscheid tussen 2020 en 2030. Tot 2020 zijn er 

wegenprojecten gereed verondersteld, conform het MIRT-projectenboek. Er zijn nu 

slechts enkele harde besluiten over extra wegenprojecten na 2020. Dit houdt voor 

de situatie 2030 een beleidsarme situatie in, waardoor de congestie, zeker in het 

GE-scenario, flink toeneemt. Dit kan veranderen indien ook na 2020 meer nieuwe 

wegenprojecten gerealiseerd worden. 

 

 
Figuur 2: Voertuigverliesuren op het hoofdwegennet (miljoenen vvu’s per jaar) 
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