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Aanleiding

De stedelijke gebieden in Nederland staan voor 
een aantal grote uitdagingen: woningbouw, 
mobiliteit, leefbaarheid en klimaat. 

Deze opgaven vragen om een herbezinning op de 
rol van de weg en de consequenties voor het 
HWN. 

Er is dringend behoefte aan een concretisering 
van het toekomstbeeld van de netwerken in deze 
gebieden. 

Het bestuur van RWS heeft WVL gevraagd om te 
werken aan een RWS visie hierop.
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Doel

Deze discussiebijdrage: 

- Heeft als doel om RWS kennis en ideeën in te brengen over de toekomstige rol van de 
hoofdnetwerken in stedelijke gebieden.

- Is een globale verkenning, geen blauwdruk.

- Richt zich zowel op het personen- als het goederenvervoer. 

- Gaat over de rol van het HWN en aanverwante functies.

- Dient ter ondersteuning van de RWS inbreng in de lopende trajecten rond VenM, zoals de 
MIRT bereikbaarheidsprogramma’s, de IMA, het Toekomstbeeld Automobiliteit, etc.
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Aanpak

Bij de ontwikkeling van de discussiebijdrage wordt ingezet op een ontwerpgerichte benadering: 
een ontwerpend onderzoek naar het toekomstperspectief van de netwerken, gebruik makend 
van bestaande kennis.

De uitwerking van het toekomstperspectief wordt daarbij uitgevoerd in een aantal stappen:

1. Resumeren gerealiseerde en verwachte ontwikkelingen in gebruik van de hoofdnetwerken

2. Uitwerken ruimtelijke en vervoerkundige uitgangspunten

3. Analyse te onderscheiden doelgroepen voor de hoofdnetwerken

4. Ontwerpen toekomstbeeld hoofdnetwerken/wegennet
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Aanpak

De stappen worden in zo’n vier ontwerpsessies (‘ateliers’) doorlopen, ondersteund door ontwerpers 
en vormgevers. In de ontwerpsessies staan twee casussen centraal:

- A10 West bij Amsterdam

- A28 bij Zwolle

Kernteam Rijkswaterstaat:

Erik Verroen, Tess Stribos, Tertius Hanekamp, Laurent de Ben (A28) en Koos Weits (A10)

Ruimtelijk ontwerp:

POSADMAXWAN: Emile Revier, Froukje van de Klundert, Laura Thomas en Stefano Agliati

Verkeerskundig advies:

Witteveen+Bos: Aries van Beinum en Jan-Auwke Verspuij 
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Casus A10-West

A10-West Amsterdam: lokale distributeur

De A10-West is een snelweg die de wijken West en 
Nieuw-West in Amsterdam van elkaar scheidt. Met 
voorliggende voorstellen vanuit de lokale politiek om 
de weg af te waarderen tot stadsweg, is de weg een 
interessante casus in de discussie over de 
wisselwerking tussen mobiliteit en verstedelijking. De

A10-west is een weg die ontworpen is als 
stadsautosnelweg met ontwerpsnelheid 90 km/u, 
maar waar permanent 80 km/u wordt gereden. De 
weg is gekozen als één van de twee casussen, 
vanwege de lokale functie die de weg heeft en de 
dichte nabijheid van stad op weg.
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Casus A28

A28 Zwolle: doorgaande verbinder

De A28 loopt van Utrecht naar Groningen en is een 
belangrijke regionale schakel binnen het 
hoofdwegennetwerk. Hoewel de weg het stedelijke 
gebied van Zwolle doorkruist, is er een duidelijk 
verschil tussen de centrumkant ten Zuiden, en de 
bedrijventerreinen en meer suburbane woonwijken 
ten Noorden van de weg. De casus biedt daarmee 
variatie op de hoogstedelijke context van de A10-
west. De doorgaande functie die de A28 heeft, staat

daarnaast mooi in contrast met de meer lokale 
functie van de A10-west.
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Trends en ontwikkeling

Personenvervoer
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Trends en ontwikkeling

Mobiliteit-en-
verstedelijkingsmatrix
Meer dan door de 
verkeersvoorspellingen,
lieten we ons in de casussen 
leiden door de door experts 
herkende  mobiliteits-
ontwikkelingen in relatie tot 
verstedelijking. 

De trends en ontwikkelingen zijn 
verbeeld en geordend naar 
netwerkonderdeel (horizontaal)
en trend (verticaal).
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Trends en ontwikkeling

Goederenvervoer
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Trends en ontwikkeling

Mobiliteit-en-
verstedelijkingsmatrix
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Ontwerpend onderzoek

A10-west
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Ontwerpend onderzoek

A10-west
Optie 1
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Ontwerpend onderzoek

A10-west
Optie 2
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Ontwerpend onderzoek

A28
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Ontwerpend onderzoek

A28
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Ontwerpbouwstenen
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Conclusies Ruimtelijk ontwerp

De uitkomsten laten zien dat het herinrichten van hoofdwegen in steden voor een groot deel 
afhangt van de stedelijke context en de functie van het netwerk. En welke factoren hierbij 
bepalend zijn. 

Ontwerpend onderzoek is hierbij van meerwaarde om dit goed inzichtelijk te maken en 
kansen/mogelijkheden te identificeren.

Ontwerpend onderzoek maakt het ook mogelijk om oplossingen te “kopiëren”.

De verkenningen laat ook zien hoe de ruimte onder en boven de snelweg van grote waarde is en 
dat de grootste kansen voor overstap en overslag liggen aan hoofdwegen met een belangrijke 
lokale functie.
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Conclusies Verkeerskundig advies

De nadruk op de functie van de verschillende verbindingen in het netwerk vraagt om een nadere 
functionele en ruimtelijke indeling van hoofdwegen met bijbehorende differentiatie in 
inrichtingseisen. 

De ‘specialisatie’ van hoofdwegen voor doorgaand en lokaal verkeer, de uitwerking van een 
‘nieuwe’ wegcategorie ‘stadsautosnelweg’ en de redundantie van de netwerkopbouw verdienen 
daarbij speciale aandacht.
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Vragen / stellingen

• In vraagstukken met ruimtelijk component heeft ontwerpen een duidelijke weerwaarde. Maar 
het is geen empirische wetenschap. Hoe en wanneer kan ontwerpend onderzoek dan toch van 
belang zijn?

• Wanneer zou het Rijk als initiator moeten optreden om ontwerpend onderzoek in te zetten? 
En op basis waarvan baseer je dat?

• Om goed te ontwerpen, moet je de verkeerskundige richtlijnen los durven te laten.


