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1.1  Infrastructuur van de Toekomst

Ons mobiliteitssysteem staat onder 
druk; we lopen tegen de grenzen aan 
van uitbreidingsmogelijkheden, maar 
daarnaast neemt ook de negatieve impact 
toe van het huidige systeem op sociale- 
en milieuvraagstukken. Desalniettemin 
neemt het aantal gebruikers gestaag toe. 
Hierdoor ontstaat er noodzaak voor nieuwe 
technologische innovaties en concepten. 

Er wordt momenteel een transitie 
gemaakt naar een duurzame en gezonde 
manier van mobiliteit. Dit heeft effect 
op het integrale mobiliteitssysteem, dat 
bestaat uit de fysieke infrastructuur, 
de vervoersmiddelen, en diensten 
die hier aan gekoppeld zijn1. Onze 
infrastructuur kan niet los worden gezien 
van sociale, economische, ruimtelijke en 
technologische ontwikkelingen. Naast dat 
deze ontwikkelingen effect hebben op 
de fysieke infrastructuur en het gebruik 
ervan, is ook aanpassing eraan nodig om 
de transitie naar dit duurzame en integrale 
mobiliteitssysteem mogelijk te maken.

De levenscyclus van infrastructuur is 
relatief lang. Het is daarom van belang om 
vooruitlopend op toekomstige trends en 
ontwikkelingen de infrastructuur hierop 
voor te bereiden en sturing in te bieden 
in de toekomstige ontwikkeling naar 
duurzame mobiliteit.

In dit ontwerpend onderzoek wordt het 
mobiliteitssysteem vanuit verschillende 
denkrichtingen benaderd. We zien veel 
trends binnen verschillende sectoren die 
die deze denkrichtingen ondersteunen of 
die in de transitie sturend kunnen zijn.

Het doel is om te onderzoeken hoe 
deze trends en ontwikkelingen impact 
hebben op het Hoofdwegennet, en hoe 
het Hoofdwegennet deze denkrichtingen 
kan ondersteunen of zelfs in gang kan 
zetten. Hiervoor worden ruimtelijke 
uitwerkingen gegeven op drie verschillende 
schaalniveaus.

Dit ontwerpend onderzoek dient, samen 
met lopende paralleltrajecten in duurzame 
mobiliteit als verrijkende input voor een 
vervolgtraject vanuit Rijkswaterstaat 
‘‘Redesign Hoofdwegennet’’. 

Het rapport vormt een brug tussen 
de opbrengsten van de Mobiliteits-
beweging (toegelicht op pagina 5), waar 
vanuit narratieven alternatieve toekomsten 
voor mobiliteit worden verkend, en de 
ruimtelijke integratie van het Hoofd-
wegennet in het vervolgtraject van 
Rijkswaterstaat. Vanuit huidige informatie 
en nieuwe inzichten uit interviews met 
verschillende experts zijn relevante 
ontwikkelingen uiteengezet, die vervolgens 
zijn verbeeld in inspirerende uitwerkingen 
voor het Hoofdwegennet. 

Dit heeft geleid tot dit overzichtsdocument 
waarmee we hopen de gesprekken en 
trajecten over integrale mobiliteit verder te 
verrijken.

1 Lagen van het mobiliteitssysteem uit ‘‘Van B naar anders’’, 
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur, 2018
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Mobiliteitsbeweging
Als basis van dit document dienen de op-
brengsten vanuit de Mobiliteitsbeweging. 
Dit is een samenwerkingsverband dat 
onder aanvoering van Marco te Brömmel-
stroet (UvA) en Edwin van Uum (UUM) 
stapsgewijs toewerkt naar een nieuwe 
kennisagenda voor het mobiliteitsdomein; 
een breed gezamenlijk denktraject 
in de zoektocht naar handvatten 
voor ‘mobiliteit van de toekomst’ en 
bijbehorende infrastructuur. Het doel is 
om een meervoudig perspectief op het 
mobiliteitssysteem op te bouwen.

In de Mobiliteitsbeweging wordt de lenig-
heid ontwikkeld die nodig is om op alterna-
tieve manieren over het mobiliteitssysteem 
na te denken, zodat hier uiteindelijk naar 
gehandeld kan worden. 

Middels nieuwe narratieven worden alter-
natieve denkrichtingen verkend waarin 
verschillende kernwaarden van mobiliteit 
centraal staan, zoals snelheid en gemak, 
vrijheid, beleving, etc. Deze narratieven 
helpen om met een andere blik te kijken 
naar grote opgaven als verstedelijking, 

energie en klimaat, en inclusie en recht-
vaardigheid, en worden er nieuwe kennis-
vragen opgesteld om mobiliteitstransities 
te ondersteunen. Er wordt een meervou-
dig perspectief op het mobiliteitssysteem 
opgebouwd door middel van kennisdeling, 
ontwerpend onderzoek, beleidsvernieu-
wing en praktijkvoorbeelden. Door ver-
schillende ontwerpbureaus is een alterna-
tieve blik op het mobiliteitssysteem van de 
toekomst gegeven, waarbij nieuwe narra-
tieven centraal staan. 

In dit ontwerpend onderzoek dienen 
deze narratieven ter ondersteuning 
van toekomstige denkrichtingen voor 
het Hoofdwegennet. In lijn met de 
Mobiliteitsbeweging wordt een brede blik 
gegeven op mogelijke toekomsten van 
ons mobiliteitssysteem, en de rol van 
het Hoofdwegennet daarin. Dit vraagt 
om na te denken over de verschillende 
mobiliteitswaarden die hieraan ten 
grondslag liggen en hoe er een invulling 
kan worden gegeven op de benoemde 
opgaven in de mobiliteitstransitie. 

De lastigheid zit in de vertaalslag 
van deze brede waarden en doelen 
naar de ruimtelijke aspecten van het 
Hoofdwegennet en specifiek gebruik. 
Er is getracht niet alleen vanuit de 
huidige situatie het mobiliteitssysteem 
te benaderen maar vooral in relatie 
tot toekomstige ontwikkelingen en 
waarden. Hieruit komen weer nieuwe 
onderzoeksvragen.

Intensiveren van lokale netwerken en 
interactie tussen cyclifiers en wijken, 
ontwerpend onderzoek SUPERUSE

Snelweglandschap als lineaire 
landschappen, Felixx

https://www.mobiliteitsbeweging.nl/
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Eerste Nederlandse Autosnelweg tussen Voorburg en Zoetermeer, geopend in 1937 
(A12)
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1.2 Ontwikkeling van mobiliteit: snelheid en efficiëntie

Ons mobiliteitssysteem heeft zich steeds 
aangepast aan veranderende behoeften 
en nieuwe vervoerswijzen. De auto heeft 
hierin een groot aandeel gehad. De 
ontwikkeling van het Hoofdwegennet en 
de opkomst van de personenauto hebben 
het mogelijk gemaakt om sneller en 
efficiënter te reizen.

We zijn door de tijd heen steeds grotere 
afstanden gaan afleggen, in ongeveer 
dezelfde tijd (1,1 uur per persoon per dag).
Deze snelheidswinst is vooral behaald 
door de auto. De toename van snelheid 
heeft gezorgd voor een sterke groei van de 
mobiliteit. De auto biedt daarbij snelheid, 
flexibiliteit, comfort, en autogebruik is 
relatief goedkoop in vergelijking met 
andere vervoersmiddelen. De aanleg van 
het Hoofdwegennet heeft toename in 
snelheid gefaciliteerd. Daarnaast heeft het 
Hoofdwegennet zowel ruimtelijke spreiding 
gesteund, als dat ruimtelijke spreiding de 
ontwikkeling van het Hoofdwegennet heeft 
gestimuleerd.

Naast dat het Hoofdwegennet het mogelijk 
heeft gemaakt om bestemmingen te 
verbinden en economische groei mogelijk 
te maken, faciliteerde het dus ook snelheid 
en efficiëntie. Hier is het hoofdwegennet 
ruimtelijk op ingericht.

Sinds de jaren ‘50 leggen we steeds grotere afstanden af in dezelfde tijd
Bron: CBS en KiM, eigen bewerking
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Dit wordt geïllustreerd in definitie van de 
autosnelweg uit 1936 (Rijkswaterstaat): 
‘‘een weg met gescheiden rijbanen, 
ongelijkvloerse kruisingen, vaste bruggen 
en weinig aansluitingen met andere typen 
wegen.’’
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1.3 Ontwikkeling van het Hoofdwegennet

1950 1972 1990 2015

Aanleg aantal km 
snelweg per jaar

Ontwikkeling van de 
totale snelweglengte

De ontwikkeling van het Hoofdwegennet 
is zowel gevormd door externe ont-
wikkelingen, als dat het ontwikkelingen 
heeft ondersteund.

Na de aanleg van de eerste snelweg 
in 1937 wordt vanaf de jaren ‘50 het 
snelwegnetwerk  sneller opgebouwd.
Door verhoogde welvaart neemt het 
autobezit toe, alsmede het gebruik van de 
auto in woon-werk verkeer. De woon-werk 
afstand neemt hierdoor toe.

Ruimtelijke spreiding en schaalvergroting 
heeft geleid tot een  vergroting van de 
woon-werkafstand en afhankelijkheid van 
de auto, met als gevolg een forse toename 
van het aantal verplaatsingskilometers 
met de auto. Dit heeft tot gevolg dat de 
snelweg fors groeit tot begin jaren ‘70: de 
toename in autogebruik leidt tot druk om 
de wegcapaciteit uit te breiden.

Vanaf de jaren ‘80 worden er voornamelijk 
ontbrekende schakels gedicht in het 
netwerk vanwege de oliecrisis en 
milieuwetgeving. Momenteel vinden er nog 
optimalisaties in het netwerk plaats maar 
neemt de aanleg niet sterk meer toe.

Bron: autosnelwegen.nl, eigen bewerking
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Bevolkingsgroei 
(miljoen)

Personenauto’s 
(miljoen)

Woningen 
(miljoen)

Huishouden 
(personen)

Gewicht goederen
binnenland

Aantal lichte 
bedrijfsvoertuien

Aantal zware
bedrijfsvoertuien

Gewicht goederen
buitenland

Samen met de groei van het 
Hoofdwegennet is ook het aantal 
gebruikers gestaag toegenomen. Er zijn 
twee gebruikers van het hoofdwegennet 
te onderscheiden: personen- en 
goederenvervoer. Beiden kennen een 
doorgaande groei, gefaciliteerd door de 
groei van het Hoofdwegennet. Daarnaast 
wordt de mobiliteitsbehoefte gevoed 
door verschillende ontwikkelingen, 
zowel maatschappelijk/sociaal, 
ruimtelijk, technologisch, en vanuit 
duurzaamheidsaspecten. Zo heeft een 
toenemende welvaart en een groeiende 
(wereld)economie gezorgd voor een 
groeiende handel en goederenstromen, 
zowel binnen- als buitenlands, en heeft 
het vervoer toegankelijker en goedkoper 
gemaakt. 

De groei van het Hoofdwegennet vlakt af, 
binnen de bestaande ruimte vinden nog 
ontwikkelingen en optimalisaties plaats. 

Vanwege o.a. schaarser wordende ruimte 
en milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen 
is er steeds meer noodzaak om de groei in 
gebruik op te lossen binnen de bestaande 

ruimte  van het huidige mobiliteitssysteem 
(middels spreiding, benutting en een shift 
naar andere modaliteiten).

Externe ontwikkelingen die bij hebben 
gedragen aan een veranderende invulling van 
de mobiliteitsbehoefte zijn:

• Maatschappelijke ontwikkelingen 
zorgen voor een veranderend gebruik 
van het hoofdwegennet; verhoogde 
levensverwachting, relatief minder 
werkuren, groeiende welvaart en 
bevolkingsgroei.

• Ruimtelijke ontwikkelingen: stedelijke 
groei, toenemende druk op de ruimte 
maken dat ruimte-efficiënte vormen 
nodig zijn terwijl er nog steeds rondom 
snelwegen wordt gebouwd en in het 
hoofdwegennet wordt geïnvesteerd. 

• Duurzaamheid: terugdringen van 
negatieve effecten van mobiliteit, 
verduurzaming.

• Daarnaast hebben technologische 
innovaties impact op hoe we ons 
voortbewegen en bieden deze nieuwe 
mogelijkheden.
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Bron: CBS, eigen bewerking

Bron: CBS, eigen bewerking

Goederentransport

Bevolkingsgroei en personenvervoer

1.4 Ontwikkeling van de mobiliteitsbehoefte
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02Inventarisatie 
trends en 
ontwikkelingen
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2.1 Het mobiliteitssysteem - Hoofdwegennet
Waaruit bestaat het Hoofdwegennet?

Eerder hebben we gezien dat externe ontwikkelingen impact hebben op ons 
mobiliteitssysteem. Hieruit voortkomend zijn er huidige en toekomstige trends 
en ontwikkelingen te ontdekken, die wij hebben onderverdeeld in trends met 
impact op de gebruiker, modaliteit en ruimtelijke context. Deze trends hebben 
ongeveer een zichtjaar van 2050. Op deze manier krijgen we een beeld hoe de 
toekomst van het mobiliteitssysteem tot stand komt, en hoe deze kan worden 
gestuurd. De verschillende lagen van het mobiliteitssysteem houden daarbij 
onderling verband.

Schematische weergave van het mobiliteitssysteem
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Overzicht Trends en Ontwikkelingen
Op de volgende pagina’s wordt per gebruiker 
(personenvervoer en goederenvervoer) een overzicht 
gegeven van de meest relevante trends die impact 
hebben op het mobiliteitssysteem. Deze trends komen uit 
lopende en afgeronde studies, en interviews met experts. 
Hieruit volgen trends die een zekere basis vormen voor 
toekomstige denkrichtingen voor het mobiliteitssysteem, 
en trends die onzeker zijn in toepassing, maar die 
uiteindelijk ondersteunend zijn voor een van de mogelijke 
transitiepaden.

Indicatoren in de matrix:
• Netwerk: neemt de capaciteit toe of af? Is er een 

aanpassing van het netwerk benodigd?
• Locatie: op welke schaal beïnvloed deze trend het 

mobiliteitssysteem?
• Mate van zekerheid: volgt deze trends uit een 

algemene ontwikkeling of is de implementatie nog 
onzeker? Hoe onzeker is de manier waarop de trend 
zich gaat ontwikkelen?

In de bijlage is een extra uitleg bij de trends en 
ontwikkelingen te vinden. 

Schematische weergave van het trend-overzicht

2.2 Overzicht trends en ontwikkelingen mobiliteitssysteem
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2.3 Trends en ontwikkelingen van het mobiliteitssysteem
Personenvervoer

Zekerheden
• Het aantal reisbewegingen gaat toenemen. Meer mensen zijn in staat te 

reizen door toegenomen welvaart en mogelijkheden.
Onzekerheden
• Gedragsverandering van bezit naar delen.
• Het effect van plaats-onafhankelijk werken. Een verhoogde value-of-time 

kan ervoor zorgen dat verder van het werk af wordt gewoond. 

Zekerheden
• Mobiliteit wordt duurzamer, veiliger en schoner.
• Technologische innovaties maken efficiënt ruimtegebruik mogelijk.
Onzekerheden
• Inzet van innovaties; bijvoorbeeld autonoom vervoer: verhoogde value-

of-time zorgt voor langere reisafstanden. Opschaling openbaar vervoer 
in stedelijke regio’s is ook een mogelijkheid. Ook komen er nieuwe 
modaliteiten bij die het denken over infrastructuur beïnvloeden.

Zekerheden
• Ruimte wordt schaarser, multifunctioneel ruimtegebruik is nodig.
• Stedelijke regio’s groeien, grootschalige infrastructuur moet steeds meer 

worden ingepast in bebouwd gebied.
• Noodzaak van overslagpunten en vermindering verkeer in stedelijke 

gebied.
• Inzet van verkeersstromen die minder ruimte in beslag nemen.
Onzekerheden
• Ruimtelijke spreiding. Nieuwe uitbreidingslocaties zorgen mogelijk voor 

meer autoverkeer.
• Hoe de bouw in relatie tot klimaatdoelstellingen zich gaat ontwikkelen.
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2.3 Trends en ontwikkelingen van het mobiliteitssysteem
GoederenvervoerGoederenvervoer

Zekerheden
• Groeiende logistieke vraag.
• Groeiend aandeel thuisbezorging, last-mile-transport.
• Groeiend aandeel diensten.
Onzekerheden
• De mate waarin robotisering het mobiliteitssysteem gaat beïnvloeden.
• De mate waarin lokale productie grotere goederenstromen in het land 

beïnvloedt, en of dit meer lokaal verkeer genereert.

Zekerheden
• Techniek wordt ingezet om processen en transport efficiënter en 

duurzamer te maken.
Onzekerheden
• De inzet van technologische innovaties.

Zekerheden
• Noodzaak van overslagpunten en afname van verkeer in stedelijk 

gebied.
Onzekerheden
• Effect van reshoring: effect op goederenstromen, type logistiek verkeer, 

en effecten op internationale schaal.
• Hetzelfde geldt voor het effect van lokale economieën.
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03Denkrichtingen
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In verschillende toekomstbeelden en 
onderzoeken wordt getoond dat het 
Hoofdwegennet verschillende functies heeft, 
deze kunnen we grofweg onderscheiden 
in lange stromen en korte ketens. Door 
de groeiende intensiteit van het netwerk 
conflicteren deze functies steeds vaker. Om 
te zien hoe beide functies zich ontwikkelen 
onderzoeken we deze in twee denkrichtingen 
in een geoptimaliseerd Hoofdwegennet los 
van elkaar. Vervolgens bekijken we hoe deze 
twee functies met elkaar te verenigen zijn 
of waar deze eventueel botsen, gezien deze 
functies vaak naast elkaar bestaan. 

1. Lange stromen: deze denkrichting 
beschrijft een ontwikkeling richting een 
doorgaande (economische) groei met 
sterke nationale verbindingen, waarbij 
efficiëntie voorop staat. Deze denkrichting 
gaat uit van een schaalvergroting van het 
‘daily urban system’.  

2. Korte ketens: een denkrichting met een 
focus op korte afstanden. Bestemmingen 
liggen hierbij dicht bij elkaar. De noodzaak 
tot reizen over lange afstanden wordt 
geminimaliseerd. 

3.1 Denkrichtingen

• Prioritering voor nationale 
verkeersstromen

• Lokaal verkeer wordt gescheiden
• Technologie wordt ingezet om de 

bestaande ruimte efficiënt te kunnen 
gebruiken en het reizen op langere 
afstanden te vergemakkelijken

• Prioritering voor lokale en regionale 
verkeersstromen

• Nationale corridors zijn gescheiden van 
regionale verbindingen

• Modaliteiten die op korte afstanden 
verlichting bieden, spelen een grote rol 
in het Hoofdwegennet om stedelijke 
regio’s te verbinden.

1. Lange stromen Rol van het 
Hoofdwegennet

Rol van het 
Hoofdwegennet

2. Korte ketens
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3.2 De basis

Uitbreiding van laadinfrastructuur 
op of langs het hoofdwegennet

Slimmer gebruik van de ruimte 
door communicerende voertuigen

Verbetering van biodiversiteit en 
klimaatadaptatie

Koppelen van 
(energie)netwerken

Er wordt hier verder ingegaan op de basis 
onderdelen:

• Electrificatie: mobiliteit wordt in de 
toekomst duurzamer, schoner en 
toegankelijker. Om de electrificatie te 
faciliteren is een uitbreiding nodig van 
de laadinfrastructuur langs of ín het 
hoofdwegennet.

• Bijdrage aan klimaatadaptatie: 
tegengaan van negatieve effecten 
van droogte, mogelijkheden voor 
waterinfiltratie, ecologische kwaliteit 
(o.a. in bermen) en passages voor 
flora en fauna. Hieronder valt ook 
het inzetten van de infrastructuur ter 
bescherming tegen water.

• Energienetwerk: koppeling van 
infrastructuur aan groeiende 
energienetwerken.

• Technologie: slimmer gebruik van de 
ruimte mogelijk door communicerende 
voertuigen.

De trends die voortkomen uit de 
inventarisatie vormen zowel een basis 
voor het toekomstig mobiliteitssysteem, 
als dat ze kunnen worden ingezet om de 
twee denkrichtingen te ondersteunen. 
Deze ondersteunende trends worden 
op de volgende pagina per denkrichting 
toegelicht. Dit zijn trends waar binnen de 
denkrichting kansen bestaan om er een 
gewenste invulling aan te geven.

De basis bestaat uit randvoorwaarden voor 
het gehele mobiliteitssysteem en basis 
onderdelen die een ruimtelijke aanpassing 
van het netwerk behoeven en die de 
transitie naar een duurzaam systeem 
mogelijk maken. Beide komen voort uit 
trends en ontwikkelingen met een hoge 
zekerheid. 
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3.3 Ondersteunende trends
1. Lange stromen

• Gebruiker: Door toenemende efficiëntie kunnen bestemmingen zich verder van de 
gebruiker bevinden, hierbij is multimodaliteit belangrijk om bestemmingen goed 
bereikbaar te houden. Werken tijdens de reis wordt meer toegankelijk (value-of-
time). Daarnaast blijft Nederland een belangrijk doorvoerland voor goederen, het 
Hoofdwegennet speelt hierin een centrale rol. Door robotisering is goedkope overslag en 
productie mogelijk, wat zorgt voor sterkere logistieke stromen.

• Modaliteit: Hoogwaardige OV-systemen zoals Bus-rapid-transit (BRT) voor langere 
afstanden doen hun intrede op de snelweg. Deze worden noodzakelijk in het verbinden 
van de verspreide woon- en werklocaties. Zowel voor personenvervoer als logistiek zorgt 
datagebruik voor een efficiënt ruimtegebruik en verhoogde capaciteit op nationale 
corridors, en kunnen opkomende technologieën als zelfrijdend vervoer de reis 
veraangenamen. Autoritten over lange afstanden blijven aantrekkelijk en competitief met 
het OV. 

• Ruimte: Hubs maken het mogelijk om langs nationale corridors over te stappen op 
lange-afstands vervoersystemen die gebruik maken van het Hoofdwegennet, en de 
trein. Nieuwe werk- en woningbouwlocaties kunnen zich rondom deze knooppunten 
ontwikkelen. Logistieke en industriële voorzieningen worden minder aan de stad 
gekoppeld maar bevinden zich op grote bedrijventerreinen aan het Hoofdwegennet. Hier 
ontwikkelen zich logistieke hubs. Dichter bij de stad ontwikkelen zich overslaghubs om 
goederen in kleinere eenheden de stad in te vervoeren.

De ondersteunende trends laten zien hoe bepaalde trends kunnen worden gestuurd of ondersteund door middel van ruimtelijke aanpassingen aan het Hoofdwegennet 
en aanpassing in gebruik en modaliteit. Vanwege een zekere mate van onzekerheid van deze trends, is hier sturing in mogelijk hoe ze worden geïmplementeerd binnen 
de denkrichting. Hieronder is een overzicht te vinden van de trends die de denkrichting van lange stromen ondersteunen, en bij kunnen dragen aan een versterking 
van de trend van langere reizen, waarbij reizen efficiënter wordt. 

Ondersteunende trends 
personenvervoer en 

goederenvervoer
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3.3 Ondersteunende trends
2. Korte ketens

• Ruimte: Verdichting van steden gaat gepaard met aantrekkelijker (H)OV en meer 
ruimte voor langzaam verkeer. De nabijheid van functies ontwikkelt de stad tot 
10/15-minutenstad. Hiermee wordt autogebruik in de steden ontmoedigd: parkeren 
wordt duurder, er is minder ruimte voor autoverkeer. BRT-systemen maken gebruik 
van de ringwegen en snelwegen en verbinden stedelijke kernen met de omliggende 
periferie. Ook snelfietsnetwerken vervangen autoritten. Goederentransport vindt plaats 
op lange lijnen die niet raken aan stedelijke regio’s. Op de stadsring vindt vooral lokale 
logistiek (stadslogistiek) plaats met korte logistieke stromen door productie in de regio, 
ondersteund door spreiding van overslaghubs. 

• Modaliteit: Technologische ontwikkelingen maken thuis en in de buurt werken 
aantrekkelijker, waardoor het forensenverkeer tussen steden afneemt. De elektrische 
fiets maakt wonen en werken binnen de stedelijke regio aantrekkelijk. Slimme technieken 
maken een snel en compact overslagsysteem van logistiek mogelijk. Autonoom vervoer 
wordt ingezet voor slim collectief vervoer binnen stad en regio.

• Gebruiker: Woon-werkverkeer vindt vooral binnen de regio plaats met stedelijk OV en 
fiets door hybride werkvormen, gemengde milieus en een verdere trek naar de stad. 
Deelconcepten en MaaS zijn noodzakelijk om efficiënt te reizen vanwege een groeiende 
(ruimte) druk op het lokale systeem. Lokale productie en reshoring door robotisering 
zorgen voor een behoefte aan kortere ketens. Techniek maakt korte en snelle leveringen 
mogelijk door nabijheid van distributie. 

De ondersteunende trends laten zien hoe bepaalde trends kunnen worden gestuurd of ondersteund door middel van ruimtelijke aanpassingen aan het Hoofdwegennet 
en aanpassing aan gebruik en modaliteit. Vanwege een zekere mate van onzekerheid van deze trends, is hier sturing in mogelijk hoe ze worden geïmplementeerd 
binnen de denkrichting. Hieronder is een overzicht te vinden van de trends die de denkrichting van korte ketens ondersteunen, waarbij de noodzaak tot lange-
afstands-reizen wordt geminimaliseerd en korte reizen worden gefaciliteerd. 

Ondersteunende trends 
personenvervoer en 

goederenvervoer
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4.1 Ruimtelijke verdieping

Vanuit de twee denkrichtingen wordt een ruimtelijke 
verdieping gemaakt voor het Hoofdwegennet op drie 
schaalniveaus: nationaal, regionaal en lokaal. Deze 
ruimtelijke uitwerkingen maken de impact van transities en 
trends in het mobiliteitssysteem inzichtelijk, en laten zien 
hoe het Hoofdwegennet hier op kan inspelen door bepaalde 
trends te koppelen aan het gebruik van het Hoofdwegennet 
binnen de denkrichtingen. Dit wordt getoond door middel 
van ruimtelijke interventies op het niveau van het netwerk, 
de knooppunten en toedeling van modaliteiten en gebruiker, 
en geeft daarmee een antwoord op de uitdagingen. Hiervoor 
wordt hetzelfde zichtjaar gebruikt als voor de inventarisatie 
van trends en ontwikkelingen.

Uit de ruimtelijke verdieping komen ruimtelijke interventies 
naar voren die een duurzaam mobiliteitssysteem 
ondersteunen, met een toekomstige denkrichting als 
uitgangspunt. Daarnaast laat het zien waar de twee 
denkrichtingen elkaar ondersteunen, en waar een specifieke 
uitwerking bepalend is voor een van de twee transitiepaden. 
De getoonde ingrepen zijn voor beide denkrichtingen deels 
gelijk, maar de toepassing en invulling ervan bepaalt hoe en 
waar het gebruik kan worden gestuurd.

• Deze verbeelding laat een indicatie zien 
van welke verkeersstromen waar worden 
geprioriteerd binnen de verschillende 
denkrichtingen.

• Op basis van een schematische versie 
van een regionaal mobiliteitssysteem 
wordt getoond welke ruimtelijke 
interventies nodig zijn op netwerkniveau 
om naar een van de denkrichtingen te 
bewegen.

• Er wordt hierbij onder andere gekeken 
naar overstappunten en toedeling van 
modaliteiten.

• Deze uitwerkingen laten zien hoe 
de interventies op regionale schaal 
ruimtelijk op het Hoofdwegennet 
kunnen worden ingepast.

Nationaal

Regionaal

Lokaal

Spoor

Hoofdwegennet
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4.2 Nationaal schaalniveau
Lange stromen Korte ketens

• Sterke en gecombineerde nationale corridors voor goederen en personen 
door versterking van huidige stromen en het verhogen van de capaciteit door 
efficiënt ruimtegebruik en inzet van technologie. 

• Ontwikkeling van woningbouw en werklocaties op goed bereikbare locaties langs 
het Hoofdwegennet.

• Verplaatsingen gericht op grotere centra en een spreiding van wonen en werken, 
productie en consumptie.

• Sterke verbindingen binnen regio’s: regio’s vormen zelfvoorzienende clusters.
• Nationale corridors worden losgekoppeld van intra-regionale verbindingen.
• Sterke OV-verbindingen en fietsnetwerk binnen de regio als alternatief voor de 

auto.
• Afstand tussen herkomst en bestemming voor zowel personenvervoer als 

logistiek vervoer zijn klein.

Legenda
 Prioritering nationale stroom
 Prioritering regionale stroom
 Prioritering lokale stroom

Lokale stroom gescheiden

Prioritering van nationaal verkeer

Sterke intra-regionale verbindingen

Verhoging van de capaciteit 
op nationale corridors door 
communicerende voertuigen

Behoud van essentiële nationale 
corridors (haven, internationale 
verbindingen)

Netwerk-opbouw Lange Stromen Netwerk-opbouw Korte Ketens

Legenda
 Prioritering nationale stroom
 Prioritering regionale stroom
 Prioritering lokale stroom
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Voorbeeld van reispatronen binnen Lange Stromen

4.3 Regionaal schaalniveau
Lange stromen

In de denkrichting Lange Stromen vindt een spreiding plaats van 
grotere overstappunten op strategische locaties om nationale 
stromen te prioriteren.

• Grotere logistieke overslagcentra bevinden zich aan de rand 
van de stad om natransport via het lokale verkeersnetwerk 
mogelijk te maken.

• (H)OV systemen zoals BRT maken gebruik van het 
Hoofdwegennet om reizen op lange afstanden te faciliteren. 
Strategische overstappunten zijn gelegen op kruisingen, bij 
trein-stations en aan de stadsring, waar wordt overgestapt op 
lokaal vervoer. Deze bevinden zich zowel nabij herkomst- als 
bestemmingslocaties. 

• Deelvervoerhubs worden gecombineerd met hubs voor (H)OV 
om van het nationale netwerk gebruik te maken.

• Verdichtingslocaties rondom snelweg-knooppunten benutten 
de bereikbaarheid en koppelen verschillende stromen met 
elkaar.

• De stadsring blijft deels onderdeel van het nationale 
Hoofdwegennet. Dit behoeft een herverdeling van de ruimte 
en/of alternatieven voor lokaal en regionaal verkeer.

Overstap op trein om
voor reizen naar de stad

Bestemming bereikbaar
rondom knooppunten

Legenda
 Prioritering nationale stroom
 Prioritering regionale stroom
 Prioritering lokale stroom
 HOV/BRT op de snelweg
 Logistieke stroom
 Treinverbinding
 Metropolitaan OV/Lightrail
 Locatie nieuw station
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4.3 Regionaal schaalniveau
Korte ketens

• Logistieke overslag vindt plaats in grotere overslagpunten aan 
de rand van de regio. Daar worden goederen overgeslagen op 
kleinere (autonome) voertuigen. 

• Binnen de regio zijn er kleinere logistieke overslagpunten 
geplaatst om korte logistieke ketens te faciliteren en overslag 
op stadslogistiek mogelijk te maken (LEV, fiets, etc).

• (H)OV systemen zoals BRT maken gebruik van het 
Hoofdwegennet voor regionale verbindingen met 
overstappunten op strategische locaties bij stations 
en in stedelijk gebied. Daar kan worden overgestapt op 
metropolitaan OV, lokaal OV en fiets. 

• Opstaphaltes aan het Hoofdwegennet maken lokale op- en 
overstap mogelijk.

• Er ontstaan aantrekkelijke verdichtingslocaties op plekken 
waar eenvoudig op BRT en collectief vervoer kan worden 
opgestapt. 

• Een combinatie van lokale stromen op de stadsring. Lokale 
OV systemen maken gebruik van het Hoofdwegennet. 

• Deelvervoerhubs komen op locaties waar van het regionale 
netwerk kan worden overgestapt op het nationale netwerk. 
Aan de stadsring kan deelvervoer worden aangeboden in 
combinatie met BRT-opstaphaltes.

In de denkrichting Korte Ketens vindt een spreiding 
plaats van meerdere overstappunten op strategische 
locaties om de regio optimaal te verbinden met voldoende 
overstapmogelijkheden.

Legenda
 Prioritering nationale stroom
 Prioritering regionale stroom
 Prioritering lokale stroom
 HOV/BRT op de snelweg
 Logistieke stroom
 Treinverbinding
 Metropolitaan OV/Lightrail
 Locatie nieuw station

Voorbeeld van reispatronen binnen Korte Ketens

Opstaphalte BRT
aan het HWN

Overstap op 
deelauto
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4.4 Lokaal schaalniveau
Lange stromen

Netwerk en profiel Hubs en context

BRT/HOV systemen die gebruik maken van 
het HWN krijgen opstappunten in de regio 
langs nationale corridor, met overstap op 
trein om naar stedelijk gebied te reizen.

Waar snelwegen elkaar kruisen, ontstaan 
mogelijkheden voor verdichting  van 

woon- werklocaties en aansluiting van 
verschillende vervoersystemen.

Aansluitingen weghalen waar voornamelijk 
lokaal verkeer wordt geprioriteerd.

Speciale rijstrook voor logistiek verkeer en 
collectieve vervoersystemen op nationale 

corridors, efficiëntie mogelijk met 
communicerende voertuigen. Uitbreiding 

met rijstroken voor autonoom privé-
vervoer voor een verhoogde value-of-time 

(werken tijdens de reis). 

Grote logistieke overslaglocatie waar 
op kleinere voertuigen of onderliggend 

netwerk wordt overgeslagen.

SnelwegknoopRegionale corridorhub

Nationale corridor

Logistieke overslaghub

Deelvervoer

(e-) bikes

(e-) bikes

BRT halte

Treinstation

BRT halte

Lokaal OV

Logistieke hub
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Hubs en context

4.4 Lokaal schaalniveau
Korte ketensKorte ketens

Toevoegen van afslagen voor 
lokaal verkeer. Hubs integreren in 

afslag.

Netwerk en profiel

Toevoeging van overstap aan de 
stadsring op stedelijk OV en e-bike/LEV. 

BRT op de stadsring en aansluiting op 
lightrailverbindingen.

Logistieke overslagpunten langs de 
snelweg verspreid over de regio. Vanuit 

hier kan overslag plaatsvinden op kleinere 
voertuigen. Gelegen direct aan de snelweg 

om korte ketens te faciliteren.

Opstaphaltes voor collectief vervoer aan 
het HWN en ‘dedicated lanes’. Aansluiting 
op woon-werklocaties, onderliggend OV 

en fietsnetwerk. Mogelijkheden voor 
deelvervoer.

Speciale rijstrook voor 
logistiek verkeer en collectieve 
vervoersystemen op regionale 

verbindingen, efficiëntie mogelijk 
met communicerende voertuigen.

Op de stadsring worden verschillende 
vervoersystemen gecombineerd. Door een verlaagde 
snelheid wordt het mogelijk om kleinere voertuigen, 
zoals LEV’s toe te staan, en zelfs fietsen langs het 

HWN mogelijk te maken.

Op de stadsring prioriteren van 
collectief vervoer om ruimte 

efficiënt te kunnen gebruiken. 
Mogelijke combinatie met 

stedelijke rail (lightrail/tram).

Knoop stadsring

Logistiek overslagpunt

BRT-opstaphalte

Stadsring

Stadsring Regio corridor

Stadsring

BRT halte

BRT halte

Lightrail

Deelvervoer

(e-) bikes

(e-) bikes

Lokaal OV

Lokaal OV

Logistieke hub
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05Conclusies en 
inzichten
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5.1 Conclusies en inzichten

De transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem 
heeft gevolgen voor de inpassing en fysieke vorm 
van onze infrastructuur. Hoe dit mobiliteitssysteem 
er precies uit komt te zien, staat niet vast. In dit 
ontwerpend onderzoek hebben wij door middel 
van twee denkrichtingen - Lange Stromen en 
Korte Ketens - gekeken hoe het Hoofdwegennet 
op trends en ontwikkelingen reageert en hoe het 
hierop kan inspelen door verschillen in het profiel, 
verschillende typen overstappunten en maatregelen 
die voorsorteren op bepaalde prioritering en 
gebruik. 

Trends en ontwikkelingen
In de inventarisatie zijn lopende en toekomstige 
trends naar voren gekomen, die wij hebben 
onderverdeeld in trends met impact op de 
gebruiker, modaliteit en ruimtelijke context. 
Deze trends hebben ongeveer een zichtjaar 
van 2050. Per gebruiker (personenvervoer en 
goederenvervoer) is een overzicht gegeven van 
de meest relevante trends die impact hebben op 
het mobiliteitssysteem.  Er ontstaat een groeiend 
conflict tussen schaarse ruimte en een groei in 
reisbewegingen, waarbij nieuwe technologieën en 
gedragsverandering hier een mogelijke oplossing 
voor bieden. Voor goederenvervoer is het onzeker 
hoe vervoersstromen verschuiven door onder 
andere lokale economieën en productie. 

Denkrichtingen en ruimtelijke verdieping
Vanuit de twee denkrichtingen is er een ruimtelijke 
verdieping gemaakt voor het Hoofdwegennet op 
drie schaalniveaus: nationaal, regionaal en lokaal. 
Deze ruimtelijke uitwerkingen maken de impact 
van transities en trends in het mobiliteitssysteem 
inzichtelijk, en laten zien hoe het Hoofdwegennet 
hier op kan inspelen door bepaalde trends te 
koppelen aan het gebruik van het Hoofdwegennet 
binnen de denkrichtingen. 

Voor Lange stromen geldt dat efficiëntie van 
de reis voorop staat en hubs worden ingezet op 
nationale corridors om lange reizen te faciliteren, 
met BRT-systemen op grote schaal. Daarnaast 
stimuleren ontwikkelingen rondom knooppunten 
multifunctioneel ruimtegebruik  en de benutting van 
goed bereikbare locaties via het Hoofdwegennet. 
In de denkrichting Korte ketens wordt uitgegaan 
van een kleinschaliger ‘daily-urban-system’ waar 
multimodaliteit essentieel is en verschillende 
modaliteiten van het Hoofdwegennet gebruik 
kunnen maken. Hubs maken een gemakkelijke 
overstap tussen deze modaliteiten en lokale 
netwerken mogelijk.

Ontwikkelingen en ingrepen
Hierna wordt een overzicht gegeven van de 
belangrijkste inzichten van de manier waarop 
de trends en ontwikkelingen leiden tot bepaalde 

ingrepen in het Hoofdwegennet, en hoe deze de 
ontwikkelingen kan sturen. Veel van deze ingrepen 
zijn relevant voor beide denkrichtingen, maar 
behoeven een andere invulling.

Collectivisering
In beide denkrichtingen geldt dat het gebruik 
van het Hoofdwegennet voor collectief vervoer, 
zoals BRT-systemen, kan worden ondersteund 
door middel van op- en overstaplocaties aan het 
Hoofdwegennet. Hiermee wordt de overstap op 
lokale netwerken en andere vervoerssystemen 
vergemakkelijkt, en wordt de toegankelijkheid van 
het Hoofdwegennet vergroot, indien er met hoge 
frequentie wordt gereden en bijvoorbeeld van een 
eigen rijbaan gebruik wordt gemaakt. 

Een herverdeling van de bestaande ruimte binnen 
het HWN is nodig om de capaciteit te optimaliseren 
door ruimte toe te delen aan specifieke gebruikers, 
bijvoorbeeld voor collectief vervoer, maar ook voor 
autonoom/communicerend (logistiek) verkeer. 
Middels dit dynamisch verkeersmanagement 
worden bepaalde typen gebruikers geprioriteerd 
waar nodig. 

Overstaplocaties 
Hubs op strategische locaties aan de rand van 
stedelijk gebied en aan de stadsring zijn in beide 
denkrichtingen noodzakelijk voor multimodaliteit 
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door van het HWN over te stappen op lokaal OV 
en fiets, en dragen zorg voor het verminderen 
van (auto)verkeer in de stad. Dit draagt bij aan de 
leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte 
in stedelijk gebied. Hubs in de regio met overstap 
op collectief vervoer en deelvervoer zorgen voor 
aansluitingen van landelijke- met stedelijke 
gebieden. Dit geldt ook voor logistiek verkeer; alleen 
verschilt per denkrichting hoe hierop gestuurd kan 
worden door spreiding of concentratie van logistieke 
overslagpunten. 

Multifunctioneel ruimtegebruik
Voor beide denkrichtingen wordt de ‘‘kracht’’ van het 
HWN ingezet door multifunctioneel ruimtegebruik 
op goed bereikbare locaties mogelijk te maken door 
hier te verdichten en overstapmogelijkheden aan te 
bieden. 

Ruimtelijke inpassing
Snelheidsverlagende maatregelen en integratie 
van meer lokaal verkeer en langzamere vervoers-
middelen (LEV, e-bike) in het Hoofdwegennet, 
bijvoorbeeld op de stadsring, zorgt voor ruimtelijke 
inpassingsmogelijkheden. Ook op nationale 
schaal zorgt een verhoogde value-of-time voor 
een mogelijkheid om snelheid niet als leidend 
principe te zien en de kwaliteit van de omgeving 
te verhogen. Planbaarheid en zekerheid van de 
reis worden hiermee belangrijke waarden van het 
mobiliteitssysteem.

5.1 Conclusies en inzichten

Beleid blijft altijd aanvullend nodig als 
sturingsmiddel in gebruik; een losse maatregel 
behoeft afstemming met beleid en koppeling 
met onderliggende netwerken en ruimtelijke 
ontwikkelingen. Zo zorgt beleid op snelheid, 
heffingen, toegewezen rijbanen en bijvoorbeeld de 
positie van milieu-zones voor een duidelijke sturing 
in wie er waar van het Hoofdwegennet gebruik 
maakt. Ook zijn er verschillende koppelkansen 
denkbaar die de effectiviteit van een maatregel 
vergroten, waaronder het combineren van 
faciliteiten met hubs, en aantrekkelijke en veilige 
inpassing.

Vervolgonderzoek
Dit onderzoek toont ingrepen per denkrichting, 
maar vaak bestaan de denkrichtingen naast elkaar. 
Dit levert zowel kansen als conflicten op. Naast dat 
veel van de voorgenoemde ingrepen gemakkelijk 
kunnen worden gecombineerd, ontstaan er 
met name uitdagingen in stedelijk gebied, waar 
veel stromen samenkomen en een keuze moet 
worden gemaakt welke gebruiker prioriteit krijgt. 
Daarnaast behoeft verkeer in korte ketens meer 
overstapmogelijkheden, wat nationale stromen 
belemmert en automatisering ingewikkelder maakt. 
Kansen en conflicten komen naar voren door 
toepassing van de denkrichtingen op specifieke 
locaties en moet in vervolgonderzoek nader worden 
onderzocht.

Gecontroleerde toerit om capaciteit op 
het nationale netwerk toe te delen. 

Toedeling van gebruikers in een
parallelstructuur

Hubs met overstapmogelijkheden tussen 
nationaal en lokaal netwerk zondat dat het 

verkeer mengt.

Wanneer de twee denkrichtingen samenkomen, ontstaan zowel 
conflicten als kansen. De invulling hiervan verschilt per locatie.
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Bijlagen
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Overzicht trends en ontwikkelingen
Personenvervoer
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Overzicht trends en ontwikkelingen
Goederenvervoer
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