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De voor u liggende scriptie is geschreven in het kader van het examen 
voor erkenning en registratie als tuin- en  landschapsarchitect in het 
kader van het Examenbesluit Wet op de Architectentitel. Onderdeel van 
dit examen is het schrijven van een scriptie, dit werkstuk. Als onderwerp 
is gekozen voor de A12. 
 
In het gebied waar de A12 de gemeente Zeist raakt ben ik geboren en 
opgegroeid. Uit mijn jeugd herinner ik me de kenmerkende witte 
onderdoorgangen en het kijken (we spreken hier over halverwege de 
jaren zestig) naar de voorbijrazende auto’s. De witte onderdoorgangen 
kwam ik later overal langs de A12 tegen, op dit moment zijn ze, als 
gevolg van latere reconstructies, nagenoeg verdwenen.  
 
Jaren eerder bezaten mijn grootouders een boerderij die een strook 
grond (een slag) besloeg van de Kromme Rijn tot de oude straatweg 
Utrecht-Arnhem langs de zuidrand van de Utrechtse Heuvelrug. Ze 
hebben ten behoeve van de A12, net voor de Tweede Wereldoorlog, 
zeven hectare grond verkocht waardoor hun land ineens niet meer aan 
de Kromme Rijn grensde,  maar aan de A12. Mijn vader (geboren in 
1928) heeft voor de Tweede Wereldoorlog nog leren zwemmen in de 
Kromme Rijn, zijn jongere broers en zusjes niet meer. 
 
Sinds een jaar werk ik bij Rijkswaterstaat aan uiteenlopende ruimtelijke 
kwaliteitsvraagstukken op en om de snelweg. Vreemd genoeg worden 
ruimtelijke vraagstukken veelal gezien als vragen betreffende inpassing 
en vormgeving. Verbazingwekkend als je bedenkt hoeveel impact de 
aanleg en verbetering van rijkswegen heeft. Een impact die veel verder 
gaat dan de grenzen van de weg inclusief de gebruikelijke 
inpassingszones.  
De A12 is een van de Grote Projecten is in de Architectuurnota 2001-
2005 van de rijksoverheid. De in de nota gebezigde term routeontwerp 
vergt nadere verkenning: de bestaansreden van deze scriptie.  
 
Dit werkstuk is geschreven vanuit nieuwsgierigheid en fascinatie voor 
het reizen en het onderweg zijn. Nieuwsgierig naar het wezen van de 

snelweg heb ik een zoektocht gemaakt door de geschiedenis, de 
actualiteit en verwachte toekomst van de weginfrastructuurlijn A12.  
 
Tijdens het proces van schrijf- en denkproces ben ik fantastisch 
gesteund door een aantal mensen van binnen en buiten het werk. 
Mensen van wie ik houd. Mede door hun stimulans was de zoektocht 
een onverwacht plezier. Heel veel dank daarvoor! 
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 In de Architectuurnota, verschenen in het najaar van 2000, is de A12 
een van de Grote Projecten of Grands Projets. De A12 is de snelweg 
tussen Den Haag en Duitse grens bij Arnhem. Na de grens heeft de weg 
de aanduiding A3 en loopt tot Kreuz Oberhausen.  
Aan de hand van de vele verschillende geluidsschermen wordt 
geconstateerd dat de beleving van de snelweg tot een samenraapsel 
van incidenten is geworden. Dit moet anders, aldus de Nota. Voor het 
eerst is een route ontwerpopgave: Het routeontwerp voor de A12.  
 
Het feit dat het routeontwerp A12 één van de Grote Projecten is in het 
kader van het nationale architectuurbeleid, houdt een erkenning in voor 
de meest gebruikte publieke ruimte van Nederland: de doorgaande weg. 
Meteen daarna barstte in de projectgroep voor het routeontwerp de 
discussie los, wat is dat eigenlijk, een routeontwerp? Een verkenning 
van de opgave is vereist en het onderwerp van deze scriptie.  
 
De snelweg van nu is het cultuurhistorische monument van de toekomst. 
De vergelijking gaat op met andere grote waterstaatswerken zoals de 
Hollandse Waterlinie en de negentiende eeuwse kanalen. In oorsprong 
aangelegd voor een zuiver functioneel doel (defensie respectievelijk het 
vaarverkeer), hebben ze zich ontwikkeld tot herkenbare 
landschapselementen van grote ruimtelijke waarde en een geheel 
vernieuwde functie. Zou de snelweg ook een dergelijke ontwikkeling 
doormaken? 
 
In de scriptie wordt het verleden, heden en de nabije toekomst van de 
A12 verkend. De weg en de omgeving veranderen voortdurend. De 
snelweg is in de wisselwerking met de wijde omgeving. Een proces met 
vergaande gevolgen voor het verkeerssysteem, ruimtelijke 
ontwikkelingen en betrokken partijen.  
 
 
 
 

Figuur 1. Snelweg A12i 
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Figuur 2. Ontwikkeling reizigerskilometers en goederenvervoer, het 
vervoer over de weg blijft dominantii 
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Werkwijze.                                                                                            
Voor de verkenning is allereerst veel literatuur doorgenomen. Dit 
resulteerde in behalve veel informatie ook in een reflectie op mijn werk. 
Ik ben op zoek gegaan naar een ordening in de ogenschijnlijk 
willekeurige ontwikkeling van de snelwegen. De zoektocht leerde me dat 
elke infrastructuurlijn een bepaalde evolutie doormaakt. Het betreft een 
ontwikkeling in vier fasen, van introductie, via verdichting en 
opschaling naar verstedelijking. Vervolgens heb ik mijn theorie 
getoetst aan de A12. Daarna heb ik de verwachte toekomst van de A12 
geschetst. 

 
Uitgangspunten bij het werk aan de scriptie waren:  
�� De A12 blijft bestaan als weginfrastructuurlijn 
�� De A12 blijft automobiliteit faciliteren 
�� Tijdhorizon is 2030 
 
 
Het eerste hoofdstuk heeft als titel: De Snelweg. Na een algemene 
duiding van het verschijnsel mobiliteit wordt de introductie van 
doorgaande routes in Nederland beschreven. De bouw van het 
snelwegsysteem startte eind jaren twintig van de twintigste eeuw. De 
ontwikkeling van het systeem is door de tijd gevolgd. Aandacht is er voor 
het denken over de weg. Beleids- en ontwerpbeslissingen kunnen 
worden begrepen vanuit dit denken, dat een ontwikkeling doormaakte 
van een uitermate positieve naar een zeer negatieve kijk op de snelweg.  
 
Het hoofdstuk eindigt met de conclusie dat elke infrastructuurlijn 
eenzelfde ontwikkeling doormaakt: de evolutie in de vier stadia. De 
constatering is getoetst aan de ontwikkeling van de A12 in het tweede 
hoofdstuk: De A12 als snelweg. Bij de aanleg was de weg een 
autonome lijn door het landschap, daarna is de weg steeds meer 
‘ingehaald’ door de vier stadsgewesten Haaglanden, Utrecht, Ede-
Veenendaal en Arnhem. De snelweg ‘verstadst’. Vroeger werden de 

steden en dorpen op grote afstand werden gepasseerd, nu is de weg 
steeds meer hoofdstraat van de genoemde stadsgewesten geworden.  
 
In het derde hoofdstuk De A12 van snelweg naar stadsweg wordt de 
huidige verstedelijking gezien als een zich doorzettende ontwikkeling. 
Doorgedacht is over de gevolgen voor het snelverkeerssysteem, de 
ruimtelijke ontwikkelingen en de betrokken partijen, in dit rapport ook wel 
spelers genoemd. De interactie tussen weg en omgeving zal sterker 
worden, met meer afslagen, langzamer rijden en minder 
geluidsschermen.  
 
Tot slot wordt in hoofdstuk 4, Slotbeschouwing, de ontwikkelde 
zienswijze tegen de huidige planvorming afgezet. Dit resulteert in een 
aantal aanbevelingen en kanttekeningen, onder andere voor betrokken 
instanties zoals Rijkswaterstaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De literatuurverwijzingen zijn onderaan de desbetreffende pagina vermeld en de 
verantwoording voor de figuren in een verzamellijst op de laatste pagina van dit 
rapport. 
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1.1 Inleiding 
 
De aanleg van snelwegen past in het grote, infrastructurele bouwwerk 
dat Nederland eigenlijk is. De ontwikkeling van doorgaande routes 
bracht nieuwe betekenislagen aan op het fijnmazige infrasysteem van 
het polderlandschap, het stelsel van poldersloten en boezemwateren, 
bedoeld om Nederland droog te houden en geschikt te maken voor 
landbouw en stedenbouw.  
De.nieuwe infrastructuurlagen waren noodzakelijk voor een 
onbelemmerd ruilverkeer op grond van de typisch Nederlandse ethiek 
van verantwoordelijkheid, doorzichtigheid en vrije keuze. 
 
Zoals de twintigste eeuw de eeuw van de auto was, zo was de 
negentiende eeuw het tijdperk van de trein. Wat het vervoermiddel van 
de eenentwintigste eeuw zal worden is op dit moment onmogelijk te 
voorspellen, (alleen in retrospectief is zoiets zonder kleerscheuren vast 
te stellen). 
 
In dit hoofdstuk, de Snelweg, wordt de volgende theorie getoetst, 
namelijk dat elke instructuurlijn een ontwikkeling in vier fasen doormaakt:  

Fase 1. Introductie nieuw systeem, aanleg van het systeem, 
bijvoorbeeld trekvaarten, spoorlijnen, snelwegen 
Fase 2. Verdichting, uitbouw van het systeem, bijvoorbeeld 
meer aansluitingen en verbreding 
Fase 3. Opschaling, betere benutting van het systeem, sneller, 
meer capaciteit, functiemenging 

 

Figuur 3. Ontwikkeling van het Nederlandse landschapiii , in vier 
historische lagen wordt duidelijk wat de impact van de grote 
werken is. Het zelfstandige naamwoord werk heeft niet voor niets 
de hier bedoelde betekenis: de grote werken verg(d)en noeste 
arbeid. 
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Fase 4. Verstedelijking, opname van het systeem in de 
stedelijke omgeving, transformatie naar meerduidigheid, 
functieverandering. 

Het laatste decennium is met name gewerkt aan de opschaling van 
snelwegtracé’s, door slimmer gebruik wordt de doorstroming verbeterd.  
De eerste tekenen van fase 4, de verstedelijking, worden zichtbaar, 
voorbeelden hiervan zijn de overbouwingen over de Utrechtse Baan in 
Den Haag en bij de ontwikkeling van de Zuidas in Amsterdam.  
 
 

 
Figuur 4. De eerste snelwegen sneden als een mes door het 
landschap.iv 

 
 
 
 
 

1.2 De introductie van de snelweg 
 
Twee miljoen jaar geleden begonnen onze menselijke voorouders zich 
te onderscheiden van de overige zoogdieren. Doordat ze zich steeds 
meer oprichten, ontwikkelden de vier gelijkwaardige grijp- en 
voortbewegingsorganen zich naar voeten en handen. Door deze 
ontwikkeling bleken ze in staat tot migratie: de voorloper van de mens 
ging op zoek naar water, zout en voedsel. Er ontstond nog een 
specialisatie: tot dan toe waren de ogen zijwaarts gericht, maar ze 
gingen steeds meer naar voren staan zodat dieptezicht mogelijk was. 
Hier ontwikkelde zich een eerste tegenstelling met de (overige) 
dierenwereld, die hun weg voor het grootste deel vonden en vinden via 
de reuk, wij doen dat via ons zicht.  
 
In de oertijd ontstond reeds een fascinatie voor beweging, voor het 
onderweg zijn. Onbekend is of de twee uur per etmaal die we aan 
onderweg zijn willen besteden toen al bestond. Wel is bekend dat heel 
verschillende culturen in de wereld nu wel die overeenkomst vertonen, 
en dus er naar streven twee uur per dag onderweg te zijn, uiteraard 
gebruik makend van uiteenlopende vervoerswijzen. 
  
Steeds groter wordt het ruimtebeslag voor dat onderweg zijn. Steeds 
opnieuw en steeds vaker dient die infrastructuur te worden aangepast 
omdat onze behoeftes wijzigen, omdat er weer een nieuwe trend of 
verbetering aankomt. Dat is ook te zien aan de snelweg. Elke 10 a 15 
jaar wordt eraan gewerkt en gesleuteld, dan weer voor een fysieke 
verbreding, dan weer voor de toepassing van een weer intelligenter 
routesignaleringssysteem. Het einde van al dat werken aan de weg is 
niet in zicht. Op dit moment zijn ontwikkelingen gaande die het mogelijk 
maakt auto’s uit te rusten met een soort afstandhouders, een systeem 
vergelijkbaar met de automatische piloot in een vliegtuig om zo (nog) 
relaxter te rijden.  
 
De diepmenselijke en emotionele ervaring tijdens elke tocht of rit lijkt 
door de techniek naar de achtergrond gedrongen, maar is er nog steeds. 
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Het is fascinerend hoeveel we over hebben voor (auto-)mobiliteit, het 
mag tijd, geld en ruimte kosten. Als alle kosten worden meegerekend is 
het opmerkelijk hoeveel geld we over hebben zoiets vluchtigs als (auto-) 
mobiliteit. De meesten van ons betalen hiervoor een hoger bedrag dan 
voor dagelijks voedsel.    
 

 
Figuur 5. De Bataafse republiek 1795-v 

 
Tot omstreeks 1795 was Nederland een federatieve staat: de Republiek 
der Verenigde Nederlanden.  
Een samenhangend wegennet ontbrak, elke min of meer zelfstandige 
provincie bepaalde hoe de verbindingen in het eigen grondgebied 
zouden lopen. Vervoer over water was de primaire mobiliteitsvorm in de 

Republiek, alleen in een relatief droog gebied als Staats-Brabant (het 
huidige Noord-Brabant) bestond de enige verharde weg voor lange 
afstandsvervoer. Kenmerkend is dat de droge Zuidelijke Nederlanden 
(het huidige België) eind 18e eeuw 2482 km verharde weg bezaten 
tegen minder dan 500 km in de Noordelijke Nederlanden. 
  
Dat veranderde in de vazalstaat die Nederland omstreeks 1795 van het 
post-revolutionaire Frankrijk werd. Gedurende deze Franse periode 
(Bataafse Republiek) werd in 1798 de Rijkswaterstaat opgericht.  Vanaf 
het begin was duidelijk dat de dienst belast zou zijn met de zorg voor de 
‘Inwendige Politie en Toezicht op de Dijken, Wegen en Wateren der 
Bataafschen Republiek’ 1. De organisatie telde drie departementen, het 
departement der rivieren, het departement der zee- en dijkswerken en 
het departement der binnenlandse waterstaat. Het laatste was 
verantwoordelijk voor de wegen. Het was de bedoeling dat de eerste 
twee departementen het werk voor het derde erbij deden.  
 
Gedurende het laatste deel van de Franse Tijd (1810 - 1813) viel 
Nederland rechtstreeks onder Frans bestuur. In deze periode werden 
actief plannen gemaakt voor een samenhangend wegennetwerk voor 
heel Nederland. De uitvoering werd gedurende het bewind van Koning 
Willem I (1813 - 1840) ter hand genomen. In 1816 werd bij Koninklijk 
Besluit een lijst van wegen vastgesteld die als de Groote Wegen van het 
Rijk werden aangemerkt. In 1820 kwam de Rijksstraatweg tussen 
Utrecht en Arnhem gereed, de bekende straatweg door dorpen als Zeist, 
Doorn en Rhenen. De weg ging (en gaat) langs de zuidrand van de 
Utrechtse Heuvelrug via de Gelderse Vallei en langs de Veluwe naar 
Arnhem.  
De oude rijksstraatweg is inmiddels volledig opgegaan in de dorpen die 
in de begintijd op afstand gepassseerd werden, en is daar nu veelal de 
belangrijkste winkelstraat. De weg is verstedelijkt en in meedere 
opzichten te beschouwen als voorloper van de A12.  
 

                                                 
1 Organisatie van de Waterstaat, 1754 - heden, schrijver en datum onbekend 
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De eerste periode van aanleg van rijkswegen kwam met de Afscheiding 
van België tot een einde. De financiële belasting van de 
oorlogshandelingen liet de aanleg van nieuwe infrastructuur niet toe. In 
feite zouden honderd jaar lang nauwelijks doorgaande wegen aangelegd 
gaan worden.   
 
In de de tweede helft van de negentiende eeuw werd de stoomtrein het 
belangrijkste vervoermiddel over land. Vanaf ongeveer 1850 tot 
omstreeks 1930 had de aanleg van spoorlijnen eerste prioriteit. Op 
verschillende trajecten in die tijd werden verharde wegen zelfs versmald, 
omdat de trein het vervoermiddel van de toekomst zou worden. Mijn 
grootvader die een plaatselijke weg bezat, was nog in het begin van de 
vorige eeuw verplicht om van de weg minimaal één smalle baan 
verharding echt te handhaven en te onderhouden. De rest was 
onbelangrijk. Het middenpad was nodig voor de gang van het trekpaard, 
een rustige reis voor de inzittenden van de voertuigen was kennelijk 
minder belangrijk.   
 
In 1852 werd het eerste deel van de Rijnspoorweg (Amsterdam-Arnhem) 
geopend, getraceerd op de noordelijke, droge oever van de Rijn. Latere 
doortrekkingen tussen Utrecht en Rotterdam/Den Haag en tussen 
Arnhem en het Duitse Roergebied maakten de spoorlijn compleet. De 
ligging van de lijn is belangrijk omdat de A12 voor een groot deel parallel 
hieraan is aangelegd. Tussen spoor en weg werd  een afstand van 
tenminste 30 meter aangehouden, om de automobilisten de hinder te 
besparen van de vette rook en roet van de passerende 
stoomlocomotieven. Ook in vroeger tijden was dus sprake van bundeling 
van infrastructuur.  
 
Tot ver in de jaren twintig van de vorige eeuw werd gekozen voor 
wegenverbétering in plaats van nieuwaanleg. De in eerste instantie 
geringe hoeveelheid auto’s was maatgevend voor dit beleid, prognoses 
voor de groei waren onbekend. Er werd voornamelijk gereageerd op de 
aanwezige hoeveelheid auto’s. En die veranderde snel. In 1897 kende 
Nederland 12 personenauto’s, in 1919 waren er al 6.000 auto’s in 

Nederland, rond 1922 was dit gestegen naar 19.000 een 
verdrievoudiging in drie jaar, weer drie jaar later in 1925 waren er 35.000 
auto’s. Door de crisis vlakte de groei enigszins af, in 1930 was het aantal 
auto’s gegroeid naar 68.000. Vergeleken met de buurlanden was het 
Nederlandse getal laag: 1 auto op 76 personen. Daar stond tegenover 1 
op 58 in Belgie en 1 auto op 33 personen in Frankrijk. De populariteit 
van de fiets drukte de autodichtheid in Nederland. 
 
De enorme toename van de aantallen auto’s had nauwelijks extra 
investeringen tot gevolg, er was grote twijfel of de auto als vervoermiddel 
zou beklijven. Op de toenmalige rijksbegroting werd nauwelijks ruimte 
voor een samenhangend wegenverkeersnet gereserveerd. Na de 
invoering van de wegenbelasting omstreeks 1930, kwamen voor het 
eerst middelen vrij voor de aanleg en verbetering van rijkswegen. 
 
Ook in de huidige tijd wordt gewerkt aan wegverbetering, de 
prognostisering van aantallen auto’s (en de bijbehorende 
snelwegkilometers) is nog immer een hachelijke zaak. 
 
Gedurende de jaren twintig werden vooral in het westen van Nederland 
de gevolgen van de geringe wegencapaciteit schrijnend, een directe 
verbinding tussen Den Haag en Utrecht ontbrak geheel. Via Leiden en 
de dijkweg langs de Oude Rijn kon Utrecht bereikt worden. De 
verbinding tussen Rotterdam en Utrecht ging ook via smalle dijkwegen, 
voor een groot deel langs de Hollandse IJssel. Alle doorgaande wegen 
liepen door de stads- en dorpscentra, wat bijvoorbeeld in het centrum 
van Utrecht regelmatig tot een grote verkeerschaos leidde. Ook toen 
was Utrecht verkeersknooppunt. 
 
In 1927 en 1932 kwam het Rijk met de eerste Rijkswegenplannen. Die 
ontmoetten veel kritiek omdat ze  gebaseerd waren op het faciliteren van 
het toenmalige autoverkeer en toekomstonderzoek ontbrak. De 
snelwegen gingen volgens de plannen van stadsentrum naar 
stadscentrum. Van een oplossing voor de verstopte stadscentra was 
geen sprake.  
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Op beide kaartbladen gaan de geplande hoofdwegen van stadscentrum 
naar stadscentrum. Op het Rijkswegenplan uit 1927 is te zien dat in het 
centrum van Utrecht zes snelwegen samenkomen.  
 
Opmerkelijk is dat de zes ook echt zijn gerealiseerd, verdeeld over 4 
knooppunten ‘ontspringen’ zes snelwegen bij Utrecht: A12 oost en west, 
A2 (Amsterdam - Maastricht) noord en zuid, de A27 (Breda - Almere) 
noord en zuid en tot slot de A28 (Utrecht-Amersfoort). Alleen de 
noordpoot van de A27 is niet opgenomen, de Flevolanden bestonden 
toen nog niet.  
Natuurlijk gaan de wegen niet dóór Utrecht maar lángs de stad. Wie, 
wanneer deze essentiele beleidskeuze heeft gemaakt is niet te 
achterhalen. Vaststaat dat bij de aanvang van de werkzaamheden de 
A12 de steden op afstand zou passeren.  
 
Het trace van de A12 wijkt beduidend af van de toenmalige plannen. 
Een opmerkelijk feit, Rijkswaterstaat had kennelijk zoveel mandaat dat 
zelfstandig de beslissing werd genomen de A12 lángs Utrecht te gaan in 
plaats van erdoor. Wel was het zo dat de bouw in 1932 in Den Haag 
startte (eigenlijk Voorburg) en men dus even de ‘tijd’ had alvorens 
Utrecht bereikt werd. De A12 is aangelegd zonder officieel politiek 
goedgekeurd plan. 
 
 
 
 
 
Figuur 6. Rijkswegenplan 1927vi. Opmerkelijk is de loop van 
stadscentrum naar stadscentrum, volgens de legenda is daar 
sprake van “traversen door met een cirkel aangegeven kommen, 
komen niet op het rijkswegenplan”. 
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In kringen van Rijkswaterstaat en de wegenbouwers leefde het sterke 
idee dat de overheid te weinig deed voor automobiliteit. Initiatieven 
werden genomen onder andere door waterstaatsingenieur A.A. Mussert, 
later berucht geworden als NSB-voorman. In 1931 verscheen de 
brochure, Ruim baan voor de toekomst, met daarin een treffende 
illustratie van die ruime baan. Hoog boven het Hollandse polderland 
zoeven auto’s over een doorgaande weg, ongehinderd door de 
topografie beneden.  
 

 
Figuur 7. Hoogviaducten in het polderland, illustratie uit de 
brochure Ruim baan voor de toekomst van de latere NSB-voorman 
A.A. Mussert, 1931vii 

Ook de Nevas, Nederlandse Vereniging voor Autosnelwegen, deed van 
zich spreken, de Randstad diende onverwijld met een net van 
autosnelwegen verbonden te worden met België en Duitsland. De 
illustratie laat aan duidelijkheid niets te wensen over. 
 
 

 

Figuur 8. Wat wil de Nederlandse Vereniging voor Autosnewegen? 
Voorkant van een brochure uit 1928viii 
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De eerste grootschalige wegenbouw die in Nederland plaatsvond was 
de aanleg van de A13  tussen Den Haag en Rotterdam. De weg volgde 
een geheel nieuw tracé los van de toen bestaande wegverbinding. De 
weg wordt niet beschouwd als autosnelweg omdat de kruisingen met het 
onderliggend wegennet gelijkvloers waren. De bouw startte in 1928. Van 
de uitvoering is veel geleerd, bij de aanleg werd volstaan met een cunet 
van 1 meter dikte zonder de diepere bodemlagen te onderzoeken. De 
latere ongelijke zettingen waren aanleiding tot de oprichting van het 
Laboratorium voor Grondmechanica te Delft. En door de zwakke 
fundering is Rijksweg 13 tot op de dag van vandaag een ‘zorgenkindje’ 
van Rijkswaterstaat. 
 
De nieuwe snelwegen sneden als een mes door het landschap, zo ver 
mogelijk van de toenmalige bebouwde kommen, inclusief die van de 
stad Utrecht. Ze voldeden zoveel mogelijk aan het toekomstbeeld van 
Mussert maar dan op maaiveldniveau. Overigens werden de eerste 
snelwegen begeleid door fietspaden, die in die jaren een drukker beeld 
gaven dan de nieuwe wegen. 
 
Bij het ontwerp van de wegen was de zogenaamde belijning essentieel. 
Daarmee wordt bedoeld de horizontale en verticale curves die de weg 
maakt. Een weg mocht niet te lange rechtstanden hebben, de voorkeur 
ging uit naar grote boogstralen. Door het lege landelijke gebied gingen 
de fiere lijnen, in West-Nederland begeleid door beplanting.  De 
kunstwerken waren van estethische zuinigheid, zo licht, rank en slank 
mogelijke overspanningen. Een overwinning van de techniek te midden 
van de slappe bodem, de wind en de zwaartekracht. Men streefde naar 
een harmonische inpassing met veel visueel contact met de omgeving. 
Bij de vormgeving was de veiligheid leidend. De weg moest boeien en 
niet vermoeien.  

 
Figuur 9. Nieuwe wegen in het landschap, nauwelijks gebruikt in 
tegenstelling tot het fietspad!ix
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1.3 De evolutie van de snelweg 

 
In de beginjaren van de rijkswegenaanleg hielden ontwerpers zich bezig 
met het gehele ontwerp. Dit klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar dat 
is het niet. De toenmalige ontwerpers waren niet alleen de ontwerper 
van de constructie, maar tegelijkertijd ook van de doelmatigheid en van 
de schoonheid. Esthetiek was een integraal onderdeel van het 
ontwerpproces.  
 
Dit alles is te lezen in het boek De Schoonheid van de Weg, uit 19592, 
waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan de horizontale en 
verticale belijning (en de ruimtelijke resultante daarvan) in combinatie 
met het geheel aan constructies en beplantingen. Aan de hand van 
fotovoorbeelden wordt uit de doeken gedaan waar ontwerpfouten 
begaan zijn veelal begeleid door fotomontages met de verbeterde 
situatie. 
 
Het boek is het meest recent verschenen integrale ontwerpboek, de 
publicaties erna betroffen óf het zuiver technisch ontwerp óf het 
landschap en het groen. Van integraliteit bij het ontwerp is geen sprake 
meer. Op dit moment wordt na vaststelling van de noodzakelijke 
rijstroken een technisch ontwerp gemaakt voor het tracé inclusief de 
kunstwerken. Dit ontwerp gaat het proces van MER en Tracébesluit in. 
In de MER- en Tracebesluitprocessen worden omgevingsinvloeden 
getrechterd.  
 
Het boek verscheen in de tijd dat de snelwegen vrijwel uitsluitend door 
het landelijk gebied gingen. Opvallend is dat in de beeldvorming nog 
altijd die stuatie wordt aangehouden. Het jubileumboek over 
tweehonderd jaar Rijkswaterstaat, verschenen in 1998, staat vol met met 

foto’s van snelweginfrastructuur door het landelijk gebied. Oplossingen 
in het stedelijk gebied zijn kennelijk minder het tonen waard. 

                                                 
2 De Schoonheid van de Weg, samengesteld door Ir. H.B. Bakker, Ir. A.E.J. Nap 
en Ir. G.A. Overdijkink, Den Haag, 1959 

 
Vanaf het begin van de rijkswegaanleg verzorgde de afdeling 
Verkeerswegen van het Staatsbosbeheer de beplantingsadviezen, tot de 
afdeling eind jaren negentig van de vorige eeuw overging naar de Dienst 
Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij (LNV). Voor een aantal waterstaatsprojecten is de organisatie 
nog altijd de groenadviseur. 
 
Over de jaren dat men bij de afdeling Verkeerswegen werkte aan 
snelwegen kan men in retrospectief drie visies onderscheiden: 

1. Een goed verzorgde weg, terughoudend en begeleidend in 
z’n beplanting 

2. Inpassing in het bestaande landschap, min of meer 
uitgaande van het feit dat een snelweg een problematisch 
element is dat zoveel verzacht moet worden 

3. Beeldende monumentale vormgeving, toepassing van echte 
vormconcepten als ‘entree’, ‘venster’ of ‘poort’ 

Alweer uitgaande van de weg door het landschap. Maar is dat 
uitgangspunt nog te handhaven? 
 
De introductie van het snelwegsysteem naderde eind jaren zestig zijn 
voltooiing.Tegelijkertijd trad de periode van verdichting in. 
Het snelwegnet werd gecompleteerd en uitgerust met efficiënt 
functionerende knooppunten en aansluitingen. Er werd gewerkt aan 
tracédelen, zoals de verdubbeling van de A12 tussen Gouda en Utrecht 
in de jaren zeventig.  
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Figuur 10. De oude bewegwijzering in de nabijheid van Oudenrijn, 
jaren '50x 
 
Met de introductie van hoogtechnische zaken, trad de periode van 
opschaling in. Juist de technische elementen als de routesignalering en 
bewegwijzering op de bekende portalen zijn dominant in het wegbeeld. 
Dergelijke elementen maken altijd een ontwikkeling door van spontaan 
ontwerp naar standaardisering. Een proces dat de geluidsschermen nog 
door moeten. 

 

 
Figuur 11. Zichtbare opschaling van de rijksweg, portalen met 
matrixborden.xi 

 
Niet alleen de weg verandert in de tijd, maar ook de omgeving. De 
snelweg, eerst een perifeer element, is in enkele tientallen jaren centraal 
komen te liggen. De centrale ligging vergt samenhang in de visie op de 
ruimtelijke ontwikkeling van een gebied groter dan het eigenlijke tracé 
van de weg. De weg is verstedelijkingsas geworden. 
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1.4 Het denken over de snelweg 
  
Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog ontstond gericht beleid voor de 
snelweg en ruimtelijke ordening. In retrospectief zijn beleidsdocumenten 
prima bronnen om te bezien hoe het denken over de snelweg zich heeft 
ontwikkeld. Juist toekomstplannen geven een uitstekend beeld van het 
denken in de tijd dat ze geschreven werden. We denken op dit moment 
geheel anders over weginfrastructuur dan een dertig jaar geleden. Hoe 
dat veranderde en waar de omslagpunten zaten, wordt in de paragraaf 
beschreven.  
 
Gedurende de bezetting werd in 1941 de Rijksdienst voor het Nationaal 
Plan opgericht, een dienst die tot ver na de oorlog zou blijven bestaan 
en later zou opgaan in het Ministerie van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting (het huidige VROM). De instelling van de rijksdienst 
wordt algemeen gezien als start van de ruimtelijke ordening in 
Nederland.  
(Een parallel met de oprichting van de Rijkswaterstaat doet zich voelen, 
want ook deze dienst werd in bezettingstijd (in dit geval door de 
Fransen) opgericht.)  
 
Bij de nieuwe dienst werd voor het eerst ‘stedebouw op nationale schaal’ 
(woorden van de eerste directeur van de dienst, Bakker Schut jr.) 
bedreven, bedoeld om gerichter beleid voor natuurbescherming, 
stedenbouw en tegen de lintbebouwing. Ook toen bestond al een 
stemming tegen corridorvorming.  
 
Na de bevrijding werd allereerst gewerkt aan schadeherstel, de talloze 
bombardementen op de vitale infrastructuurlijnen hadden hun sporen 
nagelaten. De periode van Wederopbouw brak aan. Kenmerkend is dat 
het toenmalige wegenfonds werd gebruikt voor de wederopbouw in 
algemene zin en vooral voor de realisatie van het enorme 
woningbouwcontingent van de jaren vijftig. 
 

 
Figuur 12. Snelwegsysteem in 1943.xii 
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Figuur 13. Het Nederlandse snelwegnet in 1956, sinds de bevrijding 
was men nauwelijks opgeschoten, prioriteiten lagen eldersxiii 

De kaartjes tonen dat men in die jaren nauwelijks was opgeschoten met 
het snelwegnet. 
 
Tegelijkertijd werd nagedacht over de toekomst en het verwachte aantal 
auto’s. In juni 1946 was de schatting dat Nederland in 1960 ongeveer 
300.000 auto’s zou tellen en aan de toenmalige tijdhorizon, 1970, bij 
benadering 450.000 auto’s.  
Tegen 1975 zou de bevolkingsgroei tot stilstand zijn gekomen en zou 
daarom de hoeveelheid auto’s niet veel meer stijgen, zo dacht men. De 
cijfers waren afkomstig vanuit de Rijksdienst voor het Nationale Plan, bij 
Rijkswaterstaat was men niet gelukkig met de ‘bemoeienis’ van de deze 
dienst.  
De verkeersprognoses bleken niet ;lang houdbaar: in 1953 bleken er al 
200.000 auto’s in Nederland te zijn, hetgeen de progoses uit 1946 al 
geheel onder uithaalde.   
 
Gedurende het midden van de jaren vijftig werd steeds duidelijker dat 
grote investeringen in de rijksinfrastructuur nodig waren, echter hiervoor 
werden niet de benodigde middelen vrijgemaakt op de rijksbegroting. 
Vveel geld was nodig voor de uitvoering van het Deltaplan.  
 
Tot midden jaren zestig bleef de discussie doorgaan over hoe het 
Rijkswegenfonds gevuld diende te worden. Intussen bleef men werken 
aan de talloze infrastructuurprojecten, de A12 werd geheel afgebouwd 
en met de ombouw van het verkeersplein Oudenrijn van rotonde naar 
klaverblad werd gestart. De fasen van introductie en verdichting 
overlapten elkaar. 
 
In die jaren werd overwogen om een vorm van retributie (roadpricing) in 
te voeren waarbij gebruikers van autosnelwegen een speciale heffing 
moesten betalen en daarvoor een vignet op de autoruit zouden krijgen. 
Het systeem zou vergelijkbaar zijn met het Franse systeem van Routes 
Péages en Routes Nationales, ook in Nederland diende je de keuze te 
hebben tussen te betalen en snelle-, of langzamer en kostenloze 
verbindingen. Uiteindelijk werd gekozen voor de instelling van een 
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Motorrijtuigenbelasting, handhaving en verhoging van de 
wegenbelasting en verhoging van de accijnsheffing op de benzine. Het 
gebruik van de autosnelwegen bleef kostenloos en de ‘vulling’ van het 
Rijkswegenfonds was geregeld. 
 
In de zestiger jaren groeide het autoverkeer fenomenaal. In 1965 
circuleerden getallen als acht miljoen auto’s in het jaar 2000. Het 
werkelijke aantal in dat jaar zou ongeveer zes miljoen bedragen.  
In de uitvoering van het wegenbouwprogramma traden steeds meer 
vertragingen op. Een onderzoek van Bureau Berenschot bevatte als een 
van de belangrijkere aanbevelingen het instellen van wegenteams, 
breed samengesteld uit vertegenwoordigers van Rijk en andere 
bestuurslagen.  
De toenmalige bewindspersoon wees dat af, hij vond dat het contact 
intensief genoeg was. Een gemiste kans om tot geïntegreerde 
planvorming avant la lettre te komen. 
 
Een cruciaal moment in de ruimtelijke planning was het verschijnen van 
de Tweede Nota op de Ruimtelijke Ordening. Hierin is een schets 
opgenomen van de wegenstructuur op de lange termijn. Voor het eerst 
in de Nederlandse wegenplanning werd nagedacht over die langere 
termijn, onderbouwd door een visie op de toekomst. Wel was de 
toekomst vaag weergegeven: met noties als ‘het rijkswegennet is 
bedoeld om de harmonie en de verbanden in de samenleving te 
behouden, en een samenhangend verkeers- en vervoersnetwerk als het 
cement in de Nederlandse samenleving’.  
 
In Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening was een prognose 
opgenomen over de aantallen auto’s in de toekomst. In 1980 zouden er 
vier miljoen zijn en in 2000 circa zeven miljoen. De voorspelling was 
redelijk accuraat, de werkelijke aantallen waren respectievelijk 
viereneenhalf miljoen en zes miljoen. 
 

Korte tijd later verscheen het bekende Structuurschema 
Hoofdwegennnet 1966. In het plan was het gehele land bedekt door een 

rechthoekig patroon van rijkswegen, vooral het westen van Nederland 
kende een dichtheid vergelijkbaar met de Ruit van Rotterdam. Het plan 
voorzag de nieuwaanleg van 3200 kilometer autosnelweg, naast de 
reeds bestaande 2100 kilometer. Nederland zat middenin de periode 
van verdichting. 
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Figuur 14.Kaartvergelijking Structuurschema Verkeer en Vervoer 
1976 (dikke lijnen) met het Structuurschema Hoofdwegennet 1966 
(alle lijnen).xiv 

 
Met het uitbrengen  van de Tweede Nota en het Structuurschema werd 
een grote tegenstelling duidelijk: de gebundelde deconcentratie uit de 
Nota en het dichte en nivellerende hoofdwegennet uit het 
Structuurschema. Het behoud van open ruimten staat haaks op de 
wegenaanleg door die open ruimten. Om maar niet te spreken over de 
verstedelijking langs de rijkswegen in de open ruimtes. 
De Nota’s op de Ruimtelijke Ordening waren vooral gericht op 
verstedelijking door planning van toekomstige woonmilieus. Het is nooit 
gelukt om de infrastructurele ontwikkeling te integreren in de ruimtelijke 
ordening.   
 
Eind jaren zestig overheerste optimisme: een goed gevuld wegenfonds, 
een groeiende economie, het Structuurschema 1966 leverde de 
onderbouwing voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om om 
meer budget te vragen, het Rijkswegenfonds diende te worden versterkt. 
  
Echter er kwam een kentering. In tegenstelling tot wat Verkeer en 
Waterstaat verwachtte was de studie geen aanleiding tot extra 
investeringen maar leidde juist een beperking daarvan. Grote 
weerstsand ontstond tegen de voortdurende aanleg van wegen. In 1971 
werden Kamervragen gesteld (o.a. door het toenmalige kamerlid Van 
Thijn) over met welke middelen de toename van het autoverkeer kon 
worden afgeremd. 
 
De kentering werd versterkt door het opkomende milieubesef. De 
publicatie van het rapport van de Club van Rome was hierin mede 
bepalend. In 1973 kwam daar nog de Oliecrisis bij.  
Vanaf toen was de weg verdacht, een lelijk hinder en vervuiling 
veroorzakend monster.  
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De vraag was hoe de automobiliteit kon worden afgeremd. Het antwoord 
kwam met een nieuwe beleidstrend: het integraal verkeers- en 
vervoersbeleid. Voor het eerst werden het woon- en verblijfsmilieu, de 
verkeersveiligheid en het langzaam en snelverkeer in samenhang 
beschouwd, vastgelegd in het Structuurschema Verkeer en Vervoer van 
1977. Het bestaande snelwegsysteem diende meer capaciteit te krijgen 
en slimmer’ te worden. De periode van opschaling trad in. 
 
Wim Kan had in zijn befaamde oudejaarsconference van 1973  de grap 
dat Den Uijl wilde dat iedereen een auto voor de deur moest hebben. 
Maar.....dat-ie daar dan wel moest blijven staan.    
 
 
Eén ding werd in de jaren zeventig duidelijk: gericht toekomstonderzoek 
was noodzakelijk, een wetenschap die nog in de kinderschoenen stond. 
In de maatschappij ontstond steeds meer weerstand tegen de aanleg 
van nieuwe snelwegen, twijfelachtig hoogtepunt was de aanleg van de 
A27 door het landgoed Amelisweerd bij Utrecht. De planning en aanleg 
van deze weg, de A27, leidde tot felle protesten en een substantiele 
wijziging van het voorgenomen trace. 
 
In 1986 verscheen het McKinsey&Company rapport “Afrekenen met 
files” vervaardigd in opdracht van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat. Voor het eerst werd een kostenberekening van de files  
gemaakt: kosten in tijd en brandstof in 1986: 700 miljoen gulden 
oplopend naar 1 miljard in 2000. 
 
In samenspraak met partijen kwam men tot een vrijwel onmiddellijke 
verhoging van de Motorrijtuigenbelasting, verder zou op termijn 
‘roadpricing’ oftwel rekeningrijden worden ingevoerd, de tweede keer dat 
dit fenomeen onder de aandacht kwam. 

Figuur 15.Definitieve tracering A27 door 
Amelisweerd.xv 

  
Begin jaren tachtig bracht de economische recessie een kentering in de 
groei van het aantal auto’s en het autogebruik. Hetgeen van tijdelijke 
aard was, meteen na het aantrekken van de economie in 1985, nam de 
groei weer enorm toe.  
Gedurende de jaren tachtig werd de snelweg definitief in het defensief 
gedwongen. We verloren onze passie voor grootschalige ruimtelijke 
ontwikkelingen volgens Adriaan Geuze in zijn boek 90.000 pakjes 
margarine, 100 meter vooruit!3.  
 
Ten aanzien van de snelweg uitte de verloren passie zich vooral in 
planinstrumenten als de VRA (Visueel Ruimtelijke Analyse) en de MER 

                                                 
3 90.000 pakjes margarine, 100 meter vooruit! West 8 over landschap in 
acceleratie, in samenwerking met Groninger Museum, 1997 
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(MilieuEffectRapportage). De handleidingen voor deze rapportages 
bevatten negatieve formuleringen betreffende landschap en schoonheid. 
Zaken als barriërewerking opheffen, ecologisch systeem handhaven, 
natuur herstellen en niet opvallen zijn belangrijke doelen. Bij veel grote 
infrastructuurprojecten was en is het motto: Als het goedkeurings- en 
inspraaktraject maar goed doorlopen wordt..... Het proces werd 
belangrijker dan het produkt. 
 
De nimby-gedachte (not in my backyard) leefde op, vele gemeenten 
hielden met een beroep op de Wet Ruimtelijke Ordening (kerngedachte: 
Bestemmingsplan is juridisch bepalend) door hun ongewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen tegen. In 1994 is de Tracéwet ingegaan. Het 
Tracébesluit is voor de snelweg, inclusief de inpassingszones, de 
vervanger van het Bestemmingsplan voor het tracé van een snelweg.  
 
Geheel conform het huidige denken over de snelweg kent het 
Tracébesluit twee soorten gebieden: de technische en de 
inpassingszones. Het Tracébesluit wordt vastgesteld door de Ministers 
van VROM en Verkeer en Waterstaat gezamenlijk en kan tegen een 
standpunt van een individuele gemeente ingaan. Gemeenten kunnen in 
beroep gaan bij (bestuurs)rechter, of via parlementaire wegen hun gelijk 
proberen te halen.   
 
In 1988 verscheen het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer. 
Voor het eerst werd de milieubelasting in dit sectorrapport als 
gelijkwaardig onderdeel gezien van het verkeer- en vervoerbeleid. Zowel 
de uitstoot aan luchtverontreinigende stoffen als de geluidbelasting 
werden integraal meegenomen. De spanning tussen bereikbaarheid en 
leefbaarheid werd expliciet. Het rapport is sterk beinvloed door de 
gedachten zoals beschreven in het Brundtland-rapport en op het rapport 
Zorgen voor Morgen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieuhygiene te Bilthoven), beide uit 1985.  
 
Met het Tweede Structuurschema stelde het Rijk zich voor de 
onmogelijke opgave twee van tegengestelde doelen na te streven: én 

zorgen voor een betere bereikbaarheid, én een zorgen voor (een betere) 
leefbaarheid. Meer gebruik van fiets en openbaar vervoer en het 
carpoolen werden als probleemoplossers gezien. Getracht is door het 
aanspreken van het geweten (milieu!) een gedragsbeïnvloeding te 
bewerkstelligen. Terugkijkend was dit beleid weinig succesvol.   
In het beleidsstuk zelf wordt de grote doorgaande groei van het 
autoverkeer reeds erkend.  
 
In de negentiger jaren werden over grote lengtes geluidsschermen 
gebouwd langs de snelwegen. Tezamen met de snelwegbebouwing 
zorgt dit voor een grote mate van ‘verruimtelijking’ van de snelweg. De 
bestuurlijke verhoudingen in Nederland zijn zodanig dat iedere 
gemeente z’n eigen geluidsscherm wil bouwen en zijn eigen 
‘Braniepark’, aldus Wilfried van Winden in zijn essay ‘De schoonheid van 
de weg’ in het jubileumboek ‘75 Jaar adviezen van de afdeling 
Verkeerswegen aan Rijkswaterstaat’4.  
 
Intussen is in oktober 2000 het Nationaal Verkeer en Vervoerplan 
uitgebracht, althans het deel 1, het Beleidsvoornemen. Het jaar 2001 
wordt gebruikt voor een verkenning van standpunten en aanscherping 
van de visie. Eerste opvallende feit: Mobiliteit mag! 
Maar er zal voor betaald moeten worden. Voor de derde maal wordt het 
begrip Roadpricing als middel om de automobiliteit te drukken, uit de 
kast gehaald. Dit keer niet als duaal systeem (duaal = het kunnen kiezen 
tussen wel of niet betalen) hetgeen betekent dat er per kilometer voor 
gebruik van de snelweg betaald zal moeten worden. Een commissie 
geleid door oud-Philips topman Pieper bracht advies uit met als 
conclusie dat de kilometerheffing kansrijk en realistisch is.  
 
 

                                                 
4 Landschap van wegen en kanalen, 75 jaar adviezen van de afdeling 
Verkeerswegen van het Ministerie van LNV aan de Rijkswaterstaat, diverse 
auteurs, 1991 
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In de Vijfde Nota wordt de ontwikkeling op bestaande 
infrastructuurknopen nauwelijks onderkend. Nog steeds gericht op de 
planning en ontwikkeling van nieuwe woonmilieus. Werk- en plezier en 
onderweg-stad Schiphol is geen onderwerp in de Nota. Was ten tijde 
van de Tweede Nota het winkel- en werkcomplex Hoog-Catharijne volop 
in ontwikkeling, op dit moment is Schiphol en omgeving de plaats waar 
ruimtelijke ontwikkeling accelereert, aldus Ed Taverne in het blad 
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening5. Opmerkelijk is dat beide projecten 
in de respectievelijke Nota’s genegeerd worden. Terwijl voor beide geldt 
dat de infrastructuur de dominante katalysator van het hedendaagse 
verstedelijkingsproces in Nederland is. 
 
Slechts recent, in publicaties als 90.000 pakjes margarine, 100 meter 
vooruit van Adriaan Geuze Highways in the Netherlands van Tracy Metz 
c.s en Architectuur en openbare ruimte van Francien Houben wordt de 
snelweg als iets positiefs beschreven. In het laatste boekje wordt de 
term mobiliteitsesthetiek geintroduceerd. In 1998 stelde de Raad voor 
Verkeer en Vervoer in de notitie  Ambities Bundelen, Advies over de 
inpassing van infrastructuur  dat ‘de inpassing van verkeersinfrastructuur 
nog teveel wordt bezien vanuit het verkeer en vervoersperspectief’. 
 
Intussen gaat de verstedelijking langs de snelweg door. Niet alleen aan 
de randen van de steden, maar hele gebieden zullen verdichten. Een 
belangrijk deel van de Zuidplaspolder tussen Zoetermeer en Gouda is 
aangewezen als overloopgebied ten behoeve van kassenbouw voor 
Westlandse tuinders.  
 
Zeer onlangs, in de zomer van 2001, heeft onbedoeld een proef 
plaatsgevonden op de A10-West, onderdeel van de Ring Amsterdam. 
Gedurende 13 weken is dit deel van de Ring Amsterdam gerenoveerd, 
waardoor de helft van de gebruikelijke verkeesrruimte beschikbaar was. 
Alle verkeer ging over twee keer twee smalle rijstroken, onder een 

streng handhavingsregime van 70 km/uur. Alle afslagen waren 
afgesloten.  

                                                 
5 Stedebouw en Ruimtelijke Ordening 2/2001, artikel Ed Taverne  

 
Wie schetst de verbazing van de betrokkenen, de verwachte files bleven 
uit. Alle getroffen voorzieningen bleven nagenoeg ongebruikt. Zeker, in 
de stad, vooral in West was het drukker dan gebruikelijk. Daarnaast was 
het vakantietijd, dus sowieso rustiger op de weg. Toch zijn hier een 
aantal al langer levende noties bevestigd. Een groot deel van het 
verkeer op de ‘ringen’ van de grote steden is lokaal verkeer, tot de helft 
van het aantal weggebruikers gaat van Amsterdam naar Amsterdam. 
Ook op de niet-ringwegen is een groot percentage van het verkeer 
lokaal en regionaal: 20 tot 30 procent van de weggebruikers maakt met 
een rit korter dan 20 kilometer en over een relatief korte afstand gebruik 
van de snelweg.  
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Figuur 16. Bermtoerisme, begin jaren zestig een gebruikelijk 
fenomeen.xvi 
 
 
 
 
 

1.5 Conclusie 
 
Beleving en waarneming zijn aan mode onderhevig. Met een bril danig 
gekleurd door de tijd kijken we naar de wereld om ons heen. Bepaald 
door mode, rage en heersende gewoonte kijken we met een voor-
oordeel. Zo’n vooroordeel kan (groepen van) mensen betreffen, maar 
ook de snelweg. En de snelweg heeft een slechte pers. Ten aanzien van 
snelwegen hebben we ons oordeel snel paraat: de snelweg is slecht, 
genereert herrie en uitlaatgassen en vreet kostbare ruimte.  
    
Met snelwegen is dus iets raars aan de hand: we zien ze automatisch 
als iets negatiefs, als iets lelijks en lawaaiproducerends, maar 
tegelijkertijd maken we er (bijna) allemaal gebruik van. Het lijkt alsof we 
als bewoner een totaal andere persoon zijn dan wanneer we onderweg 
zijn. Deze manier van kijken ontstond eind jaren zestig en is tot op 
heden blijven bestaan.  
 
Daarvóór was het anders, de aanleg van grote wegen vervulde ons met 
trots. Autosnelwegen in aanleg waren trekpleisters. Was de weg 
eenmaal gereed dan was op mooie dagen sprake van massa’s 
bermtoeristen.  
 
Later werden we minder trots. Samenlevingsbreed ontstond de idee dat 
snelwegen een noodzakelijk kwaad waren. De inpassing van de snelweg 
en het in de hand houden van de negatieve effecten had en heeft het 
karakter van symptoombestrijding. Bij iedere aanleg of aanpassing dient 
Rijkswaterstaat samen met VROM of gemeentelijke diensten een 
oplossing te vinden om de ontmoeting tussen infrastructuur en stad te 
regelen, meestal door middel van geluidsschermen. Inmiddels is daar 
zo’n 450 kilometer scherm gerealiseerd. Een andere 450 kilometer is in 
planning. Er is geen sprake van een ontmoeting tussen omgeving en 
weg, maar eerder een afkering. Is dit de enige oplossing die ons rest? 
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Recentelijk is de rijksweg ontdekt in het nationale architectuurbeleid: in 
de Architectuurnota (oktober 2000) is het routeontwerp voor de A12 is 
een als van de 10 Grote Projecten aangemerkt. De snelweg is 
onderwerp van ontwerp geworden. Het Nederlandse snelwegsysteem 
behoort tezamen met de Deltawerken en de IJsselmeerpolders tot de 
drie naoorlogse Grote Projecten. Qua ontwerpinzet is de snelweg altijd 
het minder bedeelde broertje geweest. 
 
Probleemeigenaren 10 grote projecten6 
 
 1. Het nieuwe Rijksmuseum  F. van de Ploeg (OcenW) 
 2. Nieuwbouw van Rijksdienst Oudheidkundig  
    Onderzoek/Rijksdienst Monumentenzorg 
     F. van de Ploeg (OCenW) 
 3. Zuiderzeelijn    T. Netelenbos (V&W) 
 4. De Nieuwe Hollandse Waterlinie G. Faber (LNV) 
 5. Routeontwerp A12   T. Netelenbos (V&W) 
 6. Deltametropool   J. Pronk (VROM) 
 7. Reconstructie zandgebieden  G. Faber (LNV) 
 8. Openbare ruimte in revisie  J. Remkes (VROM) 
 9. Particulier opdrachtgeverschap J. Remkes (VROM) 
10.Bedrijventerreinen   A. Jorritsma (EZ) 
 
Coördinerend bewindspersoon F. van de Ploeg (OCenW) 
 
Opvallend is de geringe ruimtelijkheid in het beleid voor de snelweg. De 
snelweg is bij uitstek de lijn gebleken waarlangs veelsoortige netwerken 
sedimenteren. Dit wordt in het beleid niet of nauwelijks herkend. Die 
voortgezette sedimentatie is te begrijpen als de eindfase in de 
ontwikkeling van infrastructuurlijnen. Een ontwikkeling die verloopt van 
introductie (de aanleg), via verdichting (de uitbreiding) en opschaling (de 
intensivering) naar de fase van verstedelijking.  
                                                 
6 Uit: Het ontwerp op tafel, pag. 14 

 
Door de desintegratie van de ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur 
ontstaat een beleidsgat. Kern van het verkeers- en vervoersdenken blijft 
het faciliteren van verkeersstromen en het tegengaan van de hinder die 
als gevolg hiervan ontstaat.  
Snelweginfrastructuur is hét middel voor de sturing van verstedelijking, 
het sturingsmiddel wordt nu onvoldoende onderkent en ingehaald door 
de ongeplande werkelijkheid.  
 
De auto veranderde onze verhouding met plaats en tijd op een 
fundamentele wijze. Een verandering vergelijkbaar met de introductie 
van de boekdrukkunst, die de spreiding van informatie, fantasie en 
kennis essentieel veranderde, of de maatschappelijke veranderingen die 
de anticonceptiepil te weeg bracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 17. Luchtfoto Klaverturbine Oudenrijn, kijkend in westelijke 
richtingxvii. 
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2.1 Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk is de snelweg in het algemeen geplaatst in de tijd 
en in de omgeving. Dit leverde het inzicht dat infrastructuurlijnen een 
ontwikkeling doormaken in vier stadia. Is de geconstateerde evolutie ook 
van toepassing op de 12?  
 
De A12 is precies 150 kilometer lang. De kilometertelling begint aan het 
begin van de Utrechtse Baan, bij het Malieveld in Den Haag. De 
Utrechtse Baan heeft geen officiele autosnelwegstatus, die  krijgt de weg 
na het spoorviaduct in de spoorlijn Rotterdam - Amsterdam, hier staan 
de kenmerkende snelwegborden. De bekende poortgebouwen beperken 
zich, voorlopig althans, tot de Utrechtse Baan. 

 
Figuur 18. Snelwegbebouwing aan de A12 ter hoogte van 
Bunnik.xviii 

De A12 eindigt aan de Duitse grens bij Bergh Autoweg, vroeger een 
herkenbaar punt, nu staan de grensgebouwen verlaten aan de weg. 
Slechts heel recent, na de terreuraanslagen van 11 september j.l. in de 
Verenigde Staten, is hier activiteit te bespeuren aan de al bijna 
vervaagde grens. Na jaren van afwezigheid controleerde de 
marechaussee gedurende de dagen erna het verkeer,.  
 

In Duitsland veranderd de A12 veranderd van naam en nummer 
en heet hier Autobahn 3. De weg gaat uitsluitend door landelijk 
gebied, de dorpen die gepasseerd worden zijn  zorgvuldig met 
groen afgeschermd. Een groot deel van het traject loopt door het 
Naturpark Hohe Mark, een beschermd natuurgebied ter grootte 
van de Veluwe langs de noordzijde van het Roergebied. 
  
Met het knooppunt Kreuz Oberhausen sluit de A12/A3 aan op de 
snelweg tussen Keulen en Hannover- Berlijn. Dát is een bredere 
en drukkere autobahn.  De A3/A12 is slechts een perifere zijas 
naar Den Haag.  
 
Het Duitse deel is 68 kilometer lang. Tot Kreuz Oberhausen zijn 
er 8 afslagen, een gemiddelde van 1 afslag op 8,5 kilometer, 
een heel ander gemiddelde dan in het Nederlandse deel. In feite 
is de snelweg hier nog altijd de autonome lijn in het landschap. 

 
Meteen na de introductie of aanleg van de A12 begon een proces van 
interactie. Omringend gebied en snelweg veranderden onder 
wederzijdse invloed. Een proces van het toegroeien van de stedelijke 
gebieden tot aan de snelweg begon. De snelweg werd een 
‘vanzelfsprekende’ fysieke grens voor steden als bijvoorbeeld Gouda en 
Zoetermeer. Woongebieden in die plaatsen presenteren zich met de 
achterkant aan de snelweg. Intussen is de snelweg steeds meer 
‘ontdekt’ als voorkantsituatie, als gebied om je als stad of dorp aan te 
presenteren. 
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2.2 De introductie  
 
 
De A12 is onze oudste snelweg, volgens sommigen de oudste snelweg 
ter wereld. De snelweg 12 was in ieder geval de eerste echte snelweg in 
de zin van een doorgaande dubbelbaans weg met ongelijkvloerse 
kruisingen en met doorgaande vluchtstroken. In het Italië onder 
Mussolini was in 1923 reeds de dubbelbaans betonweg tussen Milaan 
en Como in gebruik gesteld, maar die weg had geen vluchtstroken, maar 
slechts vluchthavens.  
Tussen 1932 en 1939 werd het eerste stuk van de A12 tussen Den 
Haag en Utrecht voltooid.  
 
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was de A12 gereed tot en met de 
Laan van Minsweerd, de huidige afslag Hoograven bij Utrecht. Van daar 
ging de wegverbinding naar Arnhem verder via de Laan van Minsweerd, 
de Berekuil en de oude Rijksstraatweg door Zeist, Rhenen en 
Wageningen naar Arnhem. 
 
De aanleg van de nationale weginfrastructuur oogste in die jaren 
bewondering en trok veel belangstellenden. Mensen stonden rijen dik op 
het viaduct Welgelegen bij Utrecht toen dit deel van de A2 openging in 
1939. De aanleg van de A12 was een technisch hoogsstandje omdat het 
traject door het slapste en laagste deel van Nederland ging. Vooral 
tussen Gouda en Utrecht bestond de ondergrond uit ‘dik water’, zeer 
slappe veenlagen.  
 
De A12 volgt in grote lijnen de loop van de Rijn. Dit in navolging van de 
spoorlijn Den Haag - Utrecht - Arnhem - Duitsland, die ongeveer de 
dezelfde loop kent, behalve dat het spoor de centra van de te passeren 
steden aandoet. Dit is geen toeval: beide infrastructuurlijnen passen, 
aangelegd op de hogere en drogere oever van de Rijn, nagenoeg 
perfect in de nationale ruimtelijke structuur. De A12 was relatief 
eenvoudig aan te leggen en vergde niet die grote kunstwerken die later 

nodig waren voor de grote noord-zuid verbindingen. Reeds in de 
Romeinse tijd liepen de doorgaande wegen evenwijdig aan Waal en 
Rijn. De Rijn vormde de toenmalige noordgrens van het Romeinse Rijk. 
Ook in de Middeleeuwen lagen de belangrijke handelswegen langs Waal 
en Lek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Figuur 19. Nederland, geomorfologie en bodem.xix 
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Figuur 20.Nederland tijdens de Romeinse Tijdxx 

Toch had een ligging op de hogere en drogere oever gedurende eind 
jaren dertig niet de eerste voorkeur van de Nederlandse regering. Toen 
in de jaren dertig met Duitsland onderhandeld werd over de aansluiting 
op het Duitse wegennet, wilden de Duitsers een aansluiting via 
Emmerich. De Nederlandse voorkeur ging echter uit naar een tracé ten 
zuiden van Arnhem. Een trace door de Veluwe zou de vernietiging van 
veel natuurschoon tot gevolg hebben en een brede oeververbinding over 
de IJssel. En juist dat laatste stuitte op bezwaren van Defensie die een 
brug zo dicht bij de Duitse grens niet wilden toestaan. De patstelling 
bleef bestaan tot de bezetting en daarna spoedig opgelost. Al in juni 
1940 werd op Duits bevel overgegaan tot de aanleg van de noordelijke 
variant door de Veluwe naar Emmerich.  
 
Gedurende het eerste jaar van de bezetting werd hard gewerkt aan de 
verlenging van de A12 naar Duitsland. In de volksmond was dit stuk het 
Hazepad gaan heten. Men verwachtte dat de Duitse bezetter via deze 
weg de aftocht zou blazen hetgeen nooit is gebeurd. De dominantie van 
de geallieerden in de lucht maakte de A12 tot een erg gemakkelijk te 
bombarderen doelwit. Dat bombarderen heeft tijdens de bouw  
gedurende de Tweede Wereldoorlog meermalen plaastgevonden.  
De bouw ging door tot die eind 1941. Daarna haperde de voortgang 
door gebrek aan bouwmaterialen. In juni 1942 werd een algehele 
bouwstop afgekondigd: de aanleg van de Atlantikwall kreeg de absolute 
prioriteit.    
 

Na de oorlog lag de nadruk bij de wederopbouw op het realiseren van 
voldoende woningen. Het werk aan de A12 werd voortgezet en in 1948 
was de weg tot Maarn gereed. In 1952 werd Veenendaal bereikt en in 
’58 sloot de weg aan op de Velperweg in Arnhem. 
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Figuur 21. Aanleg van Rijksweg 12 ter hoogte van Ede, 1956xxi 
 
Echt helemaal gereed met alles er op en er aan was de weg pas in 1965 
tot de grensovergang Beek gereed was en aansloot op Autobahn 3 naar 
Oberhausen. De introductie was voltooid. 
 
De snelweg was een autonoom element in het landschap, alleen bij de 
aansluitingen is verband met de omgeving. De weg lag voornamelijk op 
maaiveld-niveau. Beplanting begeleide de weg ten westen van Utrecht 
en versterkte de autonomie van de lijn. De beplanting bestond uit essen, 
aan beide zijden van de weg in een dubbele rij. Tussen Oudenrijn en 
Maarsbergen ontbrak laanbeplanting, evenals op de Heuvelrug. De weg 
sneed hier letterlijk door het bos.  
In de Gelderse Vallei was de weg beplant, op de lage delen met 
populier, de hogere delen met inlandse eik, op de Veluwe wederom 
onbeplant . Ook in de Ijsselvallei, Liemers en Montferland was de weg 
onbeplant.  

2.3 De verdichting  
 
Ten tijde van de completering werd alweer gewerkt aan drastische 
verbeteringen, de verdichtingsfase trad in. Kenmerkend voor dit 
stadium is dat de weg efficient verbonden werd met het 
snelwegssysteem en het onderliggende wegennet. 
 

 
Figuur 22. Al in 1965 was de ombouw van het Verkeersplein 
Oudenrijn van rotonde naar klaverblad in volle gang xxii 

Voortdurend is er gewerkt aan de weg. De snelweg is verdubbeld tussen 
Utrecht en Gouda tot en met de kruising met de Gouwe. Voorheen werd 
de Gouwe gekruist met een beweegbare brug, nu met het Gouwe-
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aquaduct. De rotonde Oudenrijn werd eerst omgebouwd tot klaverblad, 
later tot klaverturbine. Het Verkeersplein Velperbroek (voorheen een 
rotonde) werd een ongelijkvloerse kruising, met een hoofd- en 
parallelbanensysteem tot over de IJsselbrug. De kruising met de A4 is 
met de bouw van het Prins Clausplein een spel van viaducten geworden.  
 
De A12 kruist alle noord-zuidverbindingen met in totaal acht 
verkeersknooppunten: 
1. Knoopunt Prins Clausplein, kruising met de A4/A16 corridor 

(Amsterdam -  Breda - Antwerpen) 
2. Knooppunt Gouwe, aantakking A20 uit Rotterdam 
3. Knooppunt Oudenrijn, kruising met de A2 (Amsterdam-Maastricht) 
4. Knooppunt Lunetten, kruising met de A27 (Almere - Breda) 
5. Knooppunt Grijsoord, aantakking A50 Zuid (Arnhem - Breda)  
6. Knooppunt Waterberg, aantakking A50 Noord (Arnhem - Zwolle) 
7. Knooppunt Velperbroek, A348 (korte snelweg langs de Veluwezoom 

naar Dieren) 
8. Knooppunt Oud-Dijk, vlak voor de Duitse grens is er nog de aftakking 

A18 naar Twente (Zevenaar - Doetinchem, daarna autoweg N18 naar 
Twente) 

 
De knoopunten Prins Clausplein, Oudenrijn, Lunetten en Velperbroek 
staan bovenaan in de top-tien van drukste knooppunten in Nederland.  
 
Ten zuiden van de  A12 ligt de A15 (Maasvlakte - Bemmel (Oost-
Betuwe). De A15 is 165 kilometer lang en kruist dezelfde noord-
zuidverbindingen als de A12. en heeft een vergelijkbaar aantal afslagen. 
 
Ten noorden van de A12 bevindt zich de A1 (Amsterdam - Twente - 
Hannover - Berlijn). Alleen ter hoogte van de Gelderse Vallei is de weg 
in de nabijheid van de A12 (op ongeveer 15 kilometer afstand) zowel 
naar Amsterdam als naar de Duitse grens waaiert hij uit naar het 
noorden. De weg heeft alweer een vergelijkbare lengte als de A15 
ongeveer 175 kilometer en een vergelijkbare afslagendichtheid. 
 

De A12 ligt parallel aan de spoorlijn Den Haag - Arnhem - Duitse grens 
en verder. Dit spoor is onderdeel van het nationaal intercitynet, het deel 
tussen Utrecht en de Duitse grens zal worden geschikt gemaakt  
Hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Duitsland.  
 
De spoorlijn ligt vanaf Den Haag ten zuiden van de A12, kruist de weg 
voor Woerden voor een ligging ten noorden ervan, bij Ede duikt het 
spoor weer onder de weg door voor de zuidligging verder Duitsland in. 
Tussen Voorburg en Gouda en tussen Utrecht en Bunnik is sprake van 
een bundeling van spoor en weg, evenals tussen Driebergen en 
Veenendaal. Ten behoeve van de Hogesnelheidslijn-Oost zijn 
uitgebreide studies gedaan naar een continue bundeling met het spoor, 
dus ook tussen Bunnik en Driebergen.  
 
Een situatie vergelijkbaar met die als in West-Brabant zou zich dan 
voordoen, één ruimtelijk profiel voor spoor en weg, aan de 
landschapszijde begrensd door geluidsschermen. Uiteindelijk is hiervan 
geheel afgezien. Het bestaande spoor bleek door slim benutten 
voldoende voor zowel de stoptrein-, intercity- als hogesnelheidsfunctie. 
Voor de A12 is van belang dat de gelijkvloerse spoorwegovergangen die 
het onderliggend wegnnet kruisen de doorstroming kunnen hinderen. 
Door de wachttijden voor de passerende treinen kan het verkeer 
‘opstropen’ tot op de A12. Voorbeelden hiervan zijn Driebergen-Zeist en 
Maarsbergen. 
  
Verder naar het zuiden, gebundeld met de A15, wordt op dit moment de 
Betuweroute gebouwd, de goederenspoorlijn van de Maasvlakte naar 
Duitsland. Vlak voor de Duitse grens zal de lijn aantakken op het 
bestaande spoor.   
 
Globaal gezien ligt de A12 ligt vanaf Den Haag zuidelijk van de lijn Oude 
Rijn - Leidsche Rijn - Kromme Rijn. Bij Bunnik kruist de A12 de Kromme 
Rijn die bij Wijk bij Duurstede overgaat in de Nederrijn. Ten oosten van 
Bunnik ligt de snelweg noordelijk van de Rijn.  
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Multimodale knooppunten zijn verknopingen tussen verschillende 
infrastructuurlijnen, bijvoorbeeld van spoor en weg, of van kanaal en 
spoor. enz. Door eenvoudig te kunnen schakelen tussen de ene en de 
andere vervoermiddel kan de reistijd bekort worden en wordt het 
vervoerssudsteem flexibeler.  
Toch zijn dergelijke overslagpunten (eigenlijk een soort transferia voor 
goederen) buiten de Rotterdamse haven nauwelijks gerealiseerd. Er 
bestaan plannen voor drie van dergelijke punten in de omgeving  van de 
A12: 

�� Ede, overslagpunt van spoor naar weg en andersom 
�� Lage Weide bij Utrecht, hier zijn plannen om een 

water/wegterminal te realiseren 
�� Valburg, in de toekomst zal hier, op het knooppunt van 

Betuwespoorlijn, Waal en A15/A50  een grootschalig 
overslagpunt tussen water, spoor en weg gebouwd worden.  

 

Figuur 23.Schema van het multimodaal transportcentrum bij 
Valburgxxiii 
 
Opvallend is het principiële verschil tussen spoor en weg. Daar waar het 
spoor wel specialisaties kent (goederenspoorlijn, hoge snelheidslijn) zijn 
alle snelwegen gelijk. Tot nu toe is over specialisatie van wegen 
nauwelijks nagedacht.  
 
Het onderliggend wegennet is uitgebreid en divers. De maaswijdte van 
dit netwerk dicteert de onderliggende afstanden van de aansluitingen op 
de snelweg. De A12 heeft 30 aansluitingen of ‘afslagen’ op het 
onderliggend wegennet, de knooppunten met de overige snelwegen niet 
meegerekend. Dit is een gemiddelde van één aansluiting per vijf 
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kilometer snelweg. Voeg daar de acht knooppunten bij en een continu 
beeld van  in- en uitvoegstroken is compleet. Uitgaande van het feit dat 
de aanduidingsborden minstens 1200 meter voor de afslag of knoopunt 
beginnen,  betekent dat ruim 50 kilometer snelweg in beide richtingen 
intensief bebord zijn, de verzorgingsplaatsen niet meegerekend.  
Eenderde van de totale afstand tussen Den Haag en Duitsland wordt 
gedomineerd door de bewegwijzering.  
 

 
Figuur 24. De A12 heeft 30 afslagen, hier een foto van de laatste 
voor de Duitse grensxxiv. 

 
 
 
Figuur 25. Het Nederlandse snelwegennet heeft een hoge 
aansluitingen-dichtheid, meer dan één per vijf kilometer 
autosnelwegxxv 
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Het Nederlandse deel van de A12 wordt aan beide zijden begeleid door 
7 verzorgingsplaatsen (in totaal dus 14): 
Zuidzijde (Den Haag - Duitse grens) 

1. De Andel (bij Reeuwijk) 
2. Bijleveld (tussen Woerden en De 

Meern) 
3. Bunnik (overzijde van de bekende 

Vrumonafabriek bij Bunnik) 
4. Bloemenheuvel (tussen 

Maarsbergen en Veenendaal) 
5. De Buunderkamp (tussen 

Wageningen en Oosterbeek) 
6. Oudbroeken (tussen Duiven en 

Zevenaar) 
7. Grensovergang Beek 
 

 
Noordzijde (Duitse grens - Den Haag) 

1. Grensovergang Beek 
2. Aalburgen (tussen Zevenaar en 

Duiven) 
3. Ginkelse Zand (tussen 

Oosterbeek en Wageningen) 
4. Oudenhorst (tussen Veenendaal 

en Maarsbergen) 
5. Hellevliet (tussen De Meern en 

Woerden) 
6. Reeuwijk  
7. Knorrestein (tussen Zoetermeer 

en Den Haag) 
 
De Nederlandse verzorgingsplaatsen zijn hier zo volledig opgesomd, 
omdat dit bij uitstek de plaatsen zijn waar snelweg en landschap elkaar 

ontmoeten. Prachtig verwoord in het boekje ‘Haltes langs de snelweg’7 
ligt hier een uitdaging “het contrast tussen de architectuur van de 
snelservice en de landschappelijke idylle intens te maken”. Ze liggen 
vrijwel alle in de tussenstedelijke groengebieden. Tot nu toe is de 
uitdaging onvoldoende opgepakt: veel van de plekken zijn nauwelijks 
verzorgingsplaats te noemen en het verband met het omliggende 
landschap is onvoldoende uitgewerkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 26. Twee ontwerpsuggesties voor verzogingsplaatsen, 
Ginkelse Zand in het bos en Zoete Kers in het open 
polderlandschapxxvi 

                                                 
7 Haltes langs de snelweg, Jeroen Bosch en Anne Bousema, 1993 
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2.4 De opschaling 
 
De periode van opschaling begon met het werk aan het omvangrijke 
hoofd- en parallelbanensysteem ten zuiden van Utrecht. Dit systeem 
was begin jaren ’80 gereed. Niet alleen in breedt was de A12 fors 
veranderd maar ook in de hoogte: tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en 
Knooppunt Lunetten ligt de weg op gemiddeld vijf meter boven 
maaiveld.De aanleg van de hoofd- en parallelbanen is een voorbeeld 
van het intelligenter maken van het systeem, de opschaling. 

Figuur 27. Hoofd- en parallelbanensysteem ten zuiden van 
Utrecht.xxvii 
Vrijwel de gehele A12 wordt, van Den Haag tot Zevenaar, begeleid door 
de zogenaamde verkeerssignalering. Portalen in een soort vakwerk-
constructie staan veelal over de gehele breedte van de snelweg, in een 
onderlinge afstand van gemiddeld 600 meter. Lussen in het wegdek 
‘voelen’ continu de snelheid aan en geven indien nodig automatisch 
aanwijzingen op de matrixborden op de portalen. De aanwijzigen zijn 
ook handmatig in te stellen in de verkeerscentrale. Op dit moment 
worden proeven genomen met de bevestiging van antennes op de 
portalen ten behoeve van het mobiele telefoonnet. Daarnaast zullen in 
de toekomst zonnepanelen bevestigd worden voor duurzame 
energievoorziening.  

 
Figuur 28. Over de gehele lengte van de A12 staan portalen voor de 
verkeerssignalering.xxviii 
Voor de vier drukste knooppunten, Prins Clausplein, Oudenrijn, Lunetten 
en Velperbroek, staan zogenaamde DRIP’s, de digitale route-
informatiepanelen. Ze geven indien nodig informatie over de 
doorstroming op de verschillende te kiezen route’s.  
Om de 2 kilometer gemiddeld staan de zogenaamde praatpalen, 
tegenwoordig uitgerust met de kenmerkende konijne-oren.  
Tot slot is de gehele A12 tot aan Zevenaar verlicht, tussen Utrecht en 
Zevenaar is sprake van nachtlampjes, op dit deeltraject bevinden zich 
halverwege de lichtmasten kleine lampjes die ‘s nachts, bij lage 
intensiteiten, aangaan. De hoofdverlichting is dan uiteraard 
uitgeschakeld.  
 
De elementen van de opschaling zorgen voor een voortschrijdende 
verruimtelijking van de snelweg. Waar voorheen de weg als een platte 
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lijn op maaiveldniveau door het landschap ging, is de snelweg steeds 
meer een ruimtelijk element geworden. Het maaiveld is verlaten, de 
technische elementen zijn geplaatst. 
De lijn zelf is steeds dynamischer geworden, lichtintensiteit en snelheid 
zijn per situatie instelbaar.  
 
Topologie en topografie 
Bij het proces van opschaling hoort een grotere nadruk op tekens, de 
topologie. De tekens vormen bij elkaar een beeldtaal die voor veel 
gebruikers de voornaamste bron voor oriëntatie. Veel personen die 
gebruik maken van de weg zeggen vooral gebruik te maken van de 
topologie, in plaats van de topografie, de geografische kenmerken langs 
de weg. Belevingsonderzoeken geven aan dat een combinatie van beide 
belangrijk is, de tekens worden expliciet ervaren, de geografische 
kenmerken onbewuster. Het samenspel van beide is essentieel voor  
oriëntatie. 
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Figuur 29. Poortgebouw op de Utrechtse Baan in Den Haag.xxix 
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2.5  De verstedelijking 
 
In deze paragraaf zullen de huidige, waarneembare tendenzen worden 
beschreven. Daarnaast zullen de nu vastgestelde plannen voor de 
nabije toekomst worden behandeld. 
 
De komende decennia zal de auto niet verdwijnen. De keuzevrijheid, de 
individualiteit van het vervoermiddel zullen de auto zeer waarschijnlijk in 
stand houden als dominant middel van vervoer, als middel om mobiel te 
zijn. Technische ontwikkelingen zijn de afstandhouders die per auto als 
een soort automatische piloot kunnen worden ingebouwd. Daarnaast 
zullen auto’s geluidarmer, schoner en (daarmee samenhangend) 
energiezuiniger worden.  
 
Geluid door gemotoriseerd wegverkeer wordt veroorzaakt door het 
motorgeluid en door het contactgeluid van de banden met het wegdek. 
Geluidoverlast wordt door beide bronnen ongeveer evenveel 
veroorzaakt. Ontwikkelingen als die van anti-geluid (geluidgolf wordt 
tenietgedaan door tegengolf met precies de tegengestelde 
golfbeweging) en het afdekken van de wielkasten (tegengaan 
contactgeluid) zijn ontwikkelingen die zeer waarschijnlijk zullen 
resulteren in geluidarmer wegverkeer.  
 
Op veel plaatsen langs de A12 zien geluidsschermen te zien. Ze zijn het 
gevolg van de Wet Geluidhinder (1987). De vorm is vaak rommelig, 
overontworpen en te gedetaillerd. Een voorbeeld hiervan is de A12 langs 
Utrecht waar over een afstand van 10 kilometer, zeven verschillende 
geluidsschermen zijn te vinden. Om daar meer lijn in te brengen wordt 
gestreefd naar een modulair systeem voor geluidsschermen, toepasbaar 
door heel Nederland.  
 
De verstedlijking is  zichtbaar in de vier stadsgewesten, Haaglanden, 
Utrecht, Ede-Veenendaal en Arnhem. 
 

In Den Haag is de snelweg overbouwd met monumentale 
poortgebouwen. Voorheen eindigde de A12 op het Wilhelminaplein te 
Voorburg, een vooroorlogse rotonde. Van daar ging het snelverkeer Den 
Haag in via de Laan van Nieuw-Oost Indie. De overlast en 
verstoppingen die dit gaf maakten drastische maatregelen noodzakelijk. 
Gekozen werd voor een geheel ongelijkvloers tracé, dwars door het 
stedelijk gebied naar het centrum van Den Haag.  
 
De verdiepte bak is bekend onder de naam Utrechtse Baan, gereed 
begin jaren tachtig. Over de bak zijn de afgelopen tien jaar tal van 
poortgebouwen verrezen. Opmerkelijk is dat de weg nog weinig verband 
heeft met de bebouwing, om de snelweggebouwen te kunnen bereiken 
moet eerst de afslag genomen worden en na enig omrijden vind je het 
snelweggebouw. De stedenbouwkundige en verkeerskundige situatie 
laten hier geen ontsluitingen toe direct vanaf de weg.     
 
Zoetermeer is ‘over de snelweg (en spoorlijn) heen gesprongen’. De A12 
is midden in het stadsgebied komen te liggen. In de amorfe, groene stad 
is het moeilijk je weg vinden. Hierin is de A12 het enige 
stedebouwkundige element van formaat: een belangrijk orientatie-
element in de stad. De weg is opgenomen in de stedelijke omgeving. De 
kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkelingsas dient een essentieel gegeven 
te zijn bij het nadenken over structuur en functioneren van een stad als 
Zoetermeer.  
 
Voor het Prins Clausplein staan verkenningen voor overbouwing (en 
onderkeldering ten behoeve van het parkeren) op stapel. Een stadion 
voor ADO Den Haag of een shopping mall zouden hier optimaal 
bereikbaar gesitueerd kunnen worden. Het project ‘Infrabodies’ van 
architectenbureau Monolab, ontwikkeld voor de A20 langs de noordrand 
van Rotterdam, lijkt niet langer fictie.  
  
Meer gespreid is er bedrijfsvestiging tussen Zoetermeer en Gouda, 
gespreid  langs de A12, met een concentratie aan de randen van  Den 
Haag, Gouda en Zoetermeer. 
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Figuur 30. Verstedelijking tussen Den Haag en Gouda, alleen 
vastgestelde plannen zijn ingetekend.xxx 
 
In samenwerking met de regionale partners (Regio Haaglanden en 
betrokken gemeenten) is gezocht naar uiteenlopende maatregelen om 
de bereikbaarheid in de Haaglanden te vergroten. Tal van maatregelen 
zullen soms op grote geografische afstand van de A12 worden 
uitgevoerd. Hoogwaardige fietsroutes, een regionale weg, de verbetering 
van het openbaar vervoer, dit alles maakt onderdeel uit van dit integrale 
plan, vervaardigd onder leiding van het regiobestuur van de 
Haaglanden. De A12 zal volgens de zogenaamde benuttingsvariant 
worden uitgebreid. Dat houdt in dat de vluchtstrook gebruikt zal gaan 
worden als rijstrook in de spits. 
 
Tussen Bunnik en de Duitse grens zal een ombouw van 2x2 naar 2x3 
rijstroken plaatsvinden.  

Net als in de Haaglanden wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk 
fysieke uitbreiding van het asfalt, ook hier zal de vluchtstrook in de spits 
als gewone rijstrook gebruikt worden. Ook hier zullen vrijwel alle 
kunstwerken vervangen worden door zogenaamde toekomstvaste 
viaducten, zodat te zijner tijd uitbreiding naa 2x4 rijstroken of zelfs een 
systeem van hoofd- en parallelrijbanen mogelijk blijft.  
 

Figuur 31. Stedelijke ontwikkelingen Ede-Veenendaal en Arnhem-
Zevenaar, alleen vastgestelde plannen zijn weergegeven.xxxi 

 
Met de bovengenoemde werken zal de gehele A12 uit minstens 2x3 
rijstroken bestaan, ter hoogte van Utrecht, tussen de knooppunten 
Oudenrijn en Lunetten, is sprake van een hoofd- en parallelbanen-
verdeling. 
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Verkeer- en vervoersstromen 
Door bijna niemand wordt de A12 in zijn geheel ervaren. Het overgrote 
deel van het weggebruik betreft korte afstanden kleiner dan 15 
kilometer, de helft van alle verplaatsingen speelt zich af binnen de 
stadsgewesten.  
De A12 is eigenlijk een opeenvolging van regionale verbindingswegen. 
Er zijn twee groepen weggebruikers die de A12 wel helemaal afrijden: 
het doorgaande vrachtverkeer tussen het West-Nederland en Duitsland 
en het recreatief verkeer tussen Duitsland en de kust van Zuid-Holland. 
Procentueel gezien is dit een zeer kleine groep, de A12 wordt 
gedomineerd door het dagelijks woon-werk(personen)verkeer en het 
recreatief verkeer. Vanuit het perspectief van de gebruikers is sprake 
van een zeer geringe samenhangende entiteit A12.  
 
De vier te kruisen stadsgewesten, Haaglanden, Utrecht, Ede-
Veenendaal en KAN (Knooppunt Arnhem-Nijmegen) worden gekenmerkt 
door verbanden in de noord-zuidrichting. Een andere reden waarom de 
gemiddeld gereden afstanden op de A12 relatief kort zijn. Tussen de 
steden Delft - Den Haag - Leiden, Nieuwegein - Utrecht - Amersfoort en 
Nijmegen - Arnhem - Apeldoorn bestaan sterke ecomische en sociale 
verbanden.  
 
Op dit moment is een  oost-west-gerichte beweging zichtbaar. 
Bijvoorbeeld in de Haaglanden is, met de komst van Zoetermeer, de 
oost-west trend ingezet. De nieuwste uitbreiding van Utrecht (Leidse 
Rijn) ligt richting het westen. Ede-Veenendaal is een geheel nieuwe 
stadsgewestelijke enclave, nu nog sterk gekoppeld aan Arnhem, maar 
met een steeds zelfstandiger economie en identiteit. Arnhem en 
Nijmegen zijn partner in KAN (Knooppunt Arnhem Nijmegen) het 
stadsgewestelijk gebied is booming, in een jaar tijd is de dichte 
bedrijfsbebouwing tussen de Ijssel en  Zevenaar tot stand gekomen. 
 
Verstedelijking vindt overal aan de weg plaats, behalve ter hoogte van 
de echt restrictieve gebieden. Kenmerkend is dat gebieden die een echt 
duidelijke status hebben (Utrechtse Heuvelrug, Veluwe en 

Velwuwezoom en IJsselvallei) onbebouwd blijven.  In de overige 
gebieden is er veel ruimtelijke en economische dynamiek. 
 
Toch zullen ook de restrictieve groengebieden, zoals de Utrechtse 
Heuvelrug en de Veluwe, de komende jaren grote veranderingen 
ondergaan  
Met de werkzaamheden ten behoeve van de doorstroming zullen 
uiteenlopende ecologische maatregelen worden uitgevoerd op de 
Utrechtse Heuvelrug en Veluwe. Bijvoorbeeld bij Maarn zal een ecoduct 
over de weg worden gebouwd om de door de A12 gescheiden 
natuurgebieden weer te verbinden. Het zelfde zal op de Veluwe 
gebeuren: talloze klein- en grootwildpassages zullen de A12 kruisen.  
 
In het Groene Hart, tussen Gouda en Woerden, zullen ecologische 
passages gerealiseerd worden ter hoogte van de cultuurhistorische 
monumenten Enkele en Dubbele Wiericke,  onderdeel van de Hollandse 
Waterlinie. Het betreft hier twee parallelle waterverbindingen op 
boezemniveau tussen de Oude Rijn en de Hollandse Ijssel, het 
tussenliggende gebied was onder water te zetten in geval van een 
militaire dreiging.  
 
De nieuwe woon- en werklocaties veroorzaken een enorme toename 
van het verkeer op de A12. Tegelijkertijd is er de tendens regionale 
verbindingswegen op te heffen en het verkeer af te wentelen op de 
rijksweg. Zo zijn er plannen een veelgebruikte verbindingsweg tussen 
Ede en Veenendaal te sluiten en zo het autoverkeer A12 op te dwingen. 
Merkwaardig omdat de aansluitingen nu al onvoldoende capaciteit 
hebben. Daarnaast is er natuurlijk het geluideffect en de overige 
milieubelasting. Dit afwentelen door lagere overheden is niet 
ongebruikelijk.   
 
Opmerkelijk is de goede aansluiting van Leidse Rijn op de A12. Waar de 
overige aansluitingen gebrekkig zijn of nog ontbreken (openbaar 
vervoer), is bij de afslag De Meern/Leidse Rijn een speciale 

47 



ontsluitingsweg aangelegd naar het nieuwe woon- en werkgebied. 
Eigenlijk tegen de regels van de ruimtelijke ordening in. 
 
 
Ondanks de te nemen maatregelen zal, volgens de prognoses in het 
Nationaal Verkeer en Vervoerplan (NVVP), verschenen begin 2001, het 
gehele westelijk deel van de A12 tussen Utrecht en Den Haag na 2010 
opnieuw knelpunt zijn in het nationale wegennet. Ook de oostelijke helft 
van de A12 zal door de toenemende economische activiteit in de periode 
na 2010 opnieuw capaciteitsuitbreiding behoeven 

 

Figuur 32. Snelheden op de A12 (en het overige wegennet) in 1999 
en in 2020 na de uitvoering van de beleidsmix uit het Nationaal 
Verkeer- en vervoerplan: verlangzaming is de trendxxxii 
. 
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2.5 Conclusie 
 
Een langer bestaande snelweg als de A12 blijkt een grote ruimtelijke 
dynamiek te genereren. Aangelegd of (in de vocabulaire van dit rapport), 
geïntroduceerd als een zelfstandige onafhankelijke lijn door het 
agrarisch landschap is de snelweg nu centrale ontwikkelingsas voor de 
stedelijke gebieden van Midden-Nederland. Waren relaties tussen 
steden voorheen noord-zuid gericht, op dit moment is de oost-west 
beweging merkbaar. 
 
Al tijdens het gereedkomen van de weg werd gewerkt aan de aansluiting 
van de weg op het gehele Nederlandse rijkswegennnet, een belangrijk 
aspect in het stadium van de verdichting. Door de centrale ligging 
speelt de A12 in dit snelwegennet een belangrijke rol.  
 
Door spoor en weg te zien als behorend tot een samenhangend 
verkeers- en vervoersnetwerk zijn grote voordelen te behalen. 
Routesignalering is te koppelen aan de openbaar vervoerreisinformatie. 
Files kunnen gebruikt worden om mensen een alternatief via het spoor 
aan te beiden en andersom. Wel ervan uitgaande dat dat alternatief er 
is. Het is een van de ideeën voor een verdergaande opschaling of het 
slimmer maken van de weg.  
 
De huidige verstedelijking behoort tot de huidige netwerkealiteit. 
Stabiele ruimtevormen als steden, regio’s en naties staan onder druk. In 
plaats daarvan komen vluchtiger organisatievormen gebaseerd op 
waarden als verstrooidheid, flexibiliteit en grenzeloosheid. De nieuwe 
organisatievormen blijken te sedimenteren aan belangrijke 
infrastructuurlijnen en vooral aan de knooppunten ervan.  

De A12 is hiervan een voorbeeld. Buiten elk beleid om vinden ruimtelijke 
ontwikkelingen plaats aan de snelweg. De weg is waar je moet wezen 
voor vertier. Aan de weg presenteer je je met je snel groeiende bedrijf. 
 
De dynamische stadsgebieden worden afgewisseld door de groene 
enclaves. Hier vindt de natuurdynamiek plaats. Vergroten, ontsnipperen 
en het opheffen van barriëres is hier het doel. De A12 levert de gebieden 
de grootste bezoekersaantallen ten koste van de minste verstoring.  
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3.1  Inleiding  
 
Van Den Haag tot de Duitse grens is de A12 ontwikkelingsas. Daarna 
verder Duitsland in verschiet de weg van kleur en is daar het aloude 
autonome element in het landschap. In Nederland niet. Langs de gehele 
lijn is een grote mate van verstedelijking gaande, behalve daar waar dat 
expliciet verboden is. De snelweg genereert een enorme ruimtelijke en 
economische dynamiek: de snelweg is stadsweg geworden.  
 
Het enige wat tot nu toe star bleef, is het denken over de snelweg zelf. 
Beleid en uitvoering zijn nog altijd gericht op een zo groot mogelijke 
doorstroming, uitgaande van gebruik over lange afstanden. Het 
faciliteren van achterlandverkeer blijft prioriteit houden. 
  
En dat terwijl de weg almaar regionaler wordt, een ontwikkeling 
doormaakt die lijkt op de ontwikkeling van de generatie oude 
rijksstraatwegen door Nederland. Bijvoorbeeld de rijksstraatweg langs 
de zuidzijde van de Utrechtse Heuvelrug werd van een lange-
afstandsverbinding, tot een almaar intensiever gebruikte openbare 
ruimte, tot de belangrijkste winkelstraat.in de dorpskernen. 
 
De A12 maakt een vergelijkbare ontwikkeling door: de verandering zal 
niet moeten worden gezocht in het faciliteren van nog meer doorgaand 
verkeer, maar in het verhevigen van de interferentie met de omgeving, 
het onderwerp van dit hoofdstuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figuur 33. Ruimtelijk-economische hoofdstructuur Nordwest 
Europa.xxxiii 

 
 
 
 
 

51 



3.2  De A12 als stadsweg 
 
In deze paragraaf wordt verder doogedacht op de ontwikkelingen in de 
(nabije) toekomst. Het is een verhaal over de gewenste toekomst, 
vberwoord met een aantal ideeën. 
 
Idee 1: Specialisatie 
Tot nu is een specialisatie van snelwegen niet aan de orde. In 
tegenstelling tot het spoor is van een speciale hogesnelheids- of 
goederenlijn geen sprake. Wel is de A12 (evenals de A1 en de A4) in het 
ruimtelijk en verkeer- en vervoersbeleid aangemerkt als 
achterlandverbinding. Dat etiketteren heeft niet niet geleid tot speciale 
kenmerken: het aantal afslagen is vergelijkbaar met de andere 
snelwegen. 
De A12 ís  geen achterlandverbinding: een klein deel van de gebruikers 
rijdt vanuit de Randstad de grens over naar Duitsland. Het meeste 
verkeer is stadsgewestelijk verkeer. 
 
De achterlandfunctie van de A12 kan, voor zover van betekenis, 
overgenomen worden door de A15. In tegenstelling tot het spoor kennen 
we in Nederland tot nu toe geen specialisatie van rijkswegen. Toch 
verschillen de A12 en de parallellopende A15 van karakter. De 
verschillen kunnen worden versterkt: de A12 wordt stadsweg en de A15 
een echte achterlandverbinding met veel goederenvervoer. De A15 valt 
samen met de Europese weg 31. Op dit moment stopt de A15 abrupt bij 
Elst in de Oost-Betuwe.  
 
De E-31 route gaat na het knooppunt met de A50 bij Valburg, via de 
A50, de A73 en de A77 door de Duitse Bondsrubliek in, waar de weg 
bekend staat als de Ost-Rheinische Autobahn. Om de E-route te blijven 
volgen dienen vele afslagen genomen te worden. Een vloeiender 
beweging is noodzakelijk. Een logische, vloeiende aansluiting op de Ost-
Rheinische Autobahn ligt voor de hand, zodat een echte 
achterlandverbinding ontstaat.  

 
De vier dwarsverbindingen tussen de Ost- en Westrheinische 
Autobahnen in het Duitse Roergebied zijn de laatste mogelijkheden van 
uitwisseling tussen de beide wegen voor de Duitse grens. Hier zal de 
keuze gemaakt moeten worden voor stadsweg A12 of snelweg A15.  
Overigens is analoog aan de Duitse benaming de A15 tot Zuidelijke 
Rijnroute te benoemen, en de A12 als Noordelijke Rijnroute. De 
zuidelijke is de doorgaande snelle route, de noordelijke is de langzame 
stadsweg.  
 
In Nederland kan de uitwisseling plaatsvinden via de bestaande 
noordzuid verbindingen via de A50,de A2 en de A4.    
 
Idee 2: A12-lint 
De A12 is een regionale weg met intensiteitspieken in de stadsgewesten 
en relatieve -dalen in de tussenliggende groengebieden. De 
groengebieden staan onder druk. Alleen de kerngebieden zijn 
planologisch beschermd. Ze zullen krimpen. Tijdens de krimp tot  een 
optimum bereikt is, gedicteerd door een gevoel van tot hier en niet 
verder. Hierdoor zullen de groengebieden alleen maar waardevoller 
worden, als groot uitgevallen Central Parks in het A12-lint.. 
 
De compacte groengebieden zijn onderdeel van de verstedelijkingsrij, 
een veelkleurige rij met afwisselend vier uitbreidende stadsgewesten en 
vier compacte groenenclaves.  
Het routeontwerp is de som der delen, de optelsom van stadsgewesten 
en compacte groengebieden: 
  
Routeontwerp A12= Haaglanden + Groene Hartje + 
Utrecht +Heuvelrugje + Ede/Veenendaal + Veluwtje +  
Arnhem/Nijmegen + Montferlandje 
 
Essentieel bij de nieuwe aanpak van de A12 is de bestuurlijke 
organisatie. De regie over de A12 komt in handen van de 
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stadsgewesten. In de regio Haaglanden is dit reeds het geval. Het 
zogenaamde benuttingsproject (beter benuten aanwezig asfalt) A12 
wordt uitgevoerd onder leiding van de stadsregio’s. Rijkswaterstaat is 
hier de toeleverende partner.  
 
In de stadsgewesten zal de snelheid ongeveer 70 kilometer per uur gaan 
bedragen, een snelheid die op dit moment al een groot deel van de dag 
realiteit is. Door de verlangzaming van de weg, zullen meer 
aansluitingen mogelijk zijn, zodat de stadsweg deel wordt van het 
stadsgewestelijk vervoerssysteem.  
De verlaging van de snelheid zal de leefbaarheid ten goede komen. 
Geluidproductie van auto’s bij de snelheid van 70 km/uur ligt een stuk 
lager waardoor grote delen van de schermen niet nodig zullen zijn. De 
weg mag weer gezien worden en andersom zicht vanaf de weg is weer 
mogelijk. Zaken als fluisterasfalt en stillere en schonere auto’s zullen de 
geluiduitstoot sowieso minder maken. Leefbaarheid betreft niet alleen 
het geluidsaspect maar ook de luchtkwaliteit. Ook hiervoor werkt een 
snelheidsverlaging positief. 
 

 

Idee 3: Mobiliteitsarchitectuur 
Tot nu toe betreft het verband tussen architectuur en doorgaande 
infrastructuurlijnen alleen een zichtrelatie. De functionele relatie is 
minstens zo belangrijk. Architectuur en weg dienen zichtbaar én 
bruikbaar verweven te zijn, vooral in de hoogstedelijke gebieden. Een 
situatie bij de Utrechtse Baan in Den Haag waar de poortgebouwen 
geen directe aansluiting hebben op de weg, is ongewenst. Inspiratie kan 
gezocht worden bij de naoorlogse infrastructuurgebouwen in Rotterdam, 
zoals het groothandelsgebouw en de poortgebouwen op Zuid. Zij 
hebben een verband met infrastructuur   
 
De mogelijke zichtrelatie tussen spoor en weg kan ‘gebruikt’ worden om 
de keuze tussen auto en trein snel en het liefst op eigen waarneming te 
maken. Daarnaast staat (uiteraard) routeinformatie ter beschikking, de 
routeinformatie zal geïntegreerd met het spoor moeten zijn. Staat er 
bijvoorbeeld een file op de weg dan zal snel en efficient switchen naar 
de trein mogelijk moeten zijn. Om, over en onder de weg zullen 
transferia gebouwd moeten worden, uitstekend bereikbaar en ontsloten 
voor trein, auto en langzaam verkeer.  
 
Het transferium Westraven in Utrecht is per fiets alleen via een omweg 
te bereiken en ligt op afstand van de A12  én sneltram. Van een 
uitwisselingsmodule (wat een transferium moet zijn) is hier geen sprake, 
de overweldigende rust is kenmerkend, het transferium wordt nauwelijks 
gebruikt   
. 
Het aantal aansluitingen wordt drastisch groter. Het klassieke beeld van 
de snelweg als een serie puntontsluitingen wordt vervangen door het 
principe van de vlakontsluiting, een continue uitwisselingsmogelijkheid 
met de omgeving. Het biedt gelegenheid publieksintensieve architectuur 
met de voorkant naar de snelweg te situeren én te ontsluiten.  
 

Figuur 34. De vloeiende architectuur van Guggenheim Museum in 
Bilbao, Spanje.xxxiv 
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Figuur 35. Megabioscoop aan de A12 bij Ede.xxxv 

De nieuwe megabioscoop bij Ede staat, hoewel opvallend rood geverfd, 
met de achterkant naar de weg. De hoofdingang is niet zichtbaar vanaf 
de A12. Bij een langzamer basissnelheid is de ontsluiting direct vanaf de 
snelweg te realiseren en kan de bioscoop aan de stadsweg A12 zijn 
voorkant tonen.    
 
Idee 4: Supergroen 
Ook de groengebieden zullen verstadsen. Niet in de zin dat ze bebouwd 
zullen worden, maar wel intensiever beleefd en ontsloten vanaf de weg. 
Hier is de A12 de belangrijkste toegangsweg en de belangrijkste 
‘bezoekersweg’. Gerekend naar aandeel bezoekers aan de bijvoorbeeld 
de Zuid-Veluwe dan heeft de A12 het belangrijkste aandeel bezoekers. 
Naast de vergroten van de toegankelijkheid direct vanaf de weg bij de 
verzorgingsplaatsen zullen de groengebieden ‘verhevigd’ moeten 
worden. Ze zijn toe aan een kwaliteitsimpuls. Analoog aan Winy Maas’ 

verhaal8 voor Noord-Brabant  waar is voorgesteld verschillende 
gebieden nog verschillender temaken, zullen de groengebieden nog 
meer hun eigen identiteit moeten ontwikkelen. Ook of beter, juist 
zichtbaar vanaf de weg.  
 
Belangrijk is dat de uitgebreide verzorgingsplaatsen in de groengbieden 
zullen worden gesitueerd. Met uitgebreid wordt bedoeld dat een 
bezoekerscentrum nieuwe stijl of fietstransferium hier gerealiseerd 
kunne worden. Een bezoekerscentrum als in het Nationaal Park De 
Hoge Veluwe is langs de snelweg meer op zijn plaats. Een combinatie 
met de verzorgingsplaats ligt voor de hand. De grote stroom recreatief 
verkeer hoeft op mooie dagen geen tocht door de Veluwe te maken 
alvorens van de natuur te genieten.   
 
 

                                                 
8 Ontwerpen aan Brabant 2050, met o.a. Superbrabant door Winy Maas 
MVRDV, Provincie Noord-Brabant, 2000  
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A12: Aaneenschakeling van ervaringen 
De verstedelijking in het stadsgewest Haaglanden zal zich uitbreiden tot 
en met Gouda. Nieuwe architectuurvormen komen hier tot ontwikkeling. 
Na Gouda en Reeuwijk strekt het Groene Hart zich uit tot aan Leidse 
Rijn, heviger, kaler en natter dan ooit. Een cultuurhistorisch monument 
als de Hollandse Waterlinie kan in volle pracht aanschouwd worden. Het 
Groene Hart is het feest van het ontwateringspatroon van Holland, het 
feest van de hooggelegen boezems en het ragfijne polderslotensysteem, 
de viering van het open wijdse zicht. 
 
Bij de Meern/Leidse Rijn begint de verkeersmachine bij 
verkeersknooppunt Utrecht. De verkeersmachine expliciet maken, 
hoogtepunten zijn de twee klaverturbines van Oudenrijn en Lunetten. 
Inteferentie met de stad vooral vanaf de parallelbanen, die meer op 
maaiveld leggen en laten verweven met de stad. 
Na Bunnik nadering Utrechtse Heuvelrug. Met een fraaie bocht gaat de 
weg de Heuvelrug op, door alle aanplant vooral in de winter te ervaren, 
scherpe grens Heuvelrug is in ere te herstellen. Viering van het zand. De 
zandwinplas van de Nederlandse Spoorwegen meer in het zicht van de 
weggebruiker, directe ontsluiting voor het zandwin-gat.  
Bezoekerscentrum in combinatie met verzorgingsplaats plannen. Extra 
spanning door een combinatie met het geplande ecoduct. Bijvoorbeeld 
een MacDuc, een ecoduct gesponsord door MacDonalds!  
 
Geleidelijke overgang naar de Gelderse Vallei, hier vernatten, en 
nadering boomtown Veenendaal-Ede. Het wilde oosten. 
Presentatiecultuur. A12 verleent beide steden identiteit. Vergelijk 
Zoetermeer. 
 
Na Ede meteen de Veluwe. Weg ligt in vallei door de Veluwe. Weg zien 
als recreatieweg door park-gebied. Nationaal visitekaartje. Alle 
ontwikkeling ten dienste van het wild, de natuur. Mogelijkheid om te 
grazende schaapskudde te zien. 
 
Figuur 36, Verkeersmachine en verweving met de stad.xxxvi 
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Arnhem oost plotseling stadsgebied, met IJsseldal als enclave. Daarna 
boomtowns Westervoort, Duiven (Ikea) en Zevenaar, tot knooppunt 
Oud-Dijk zal gebied verstedelijken. Daarna via arcadisch Montferland 
Duitsland in. In Duitsland snelweg als autonoom element in het landelijk 
gebied.   
    

Figuur 37. Weg in een vallei door de Veluwe.xxxvii 

Figuur 38, 
Woongebouw René van Zuuk, vormgeving geïnspireerd op 
beweging.xxxviii 
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3.3 Conclusie 
 
De snelweg is bij uitstek katalysator in de ruimtelijke ordening in 
Nederland. Het beeld van een autonome rijksweg door een arcadisch 
landelijk gebied is passé. De weg is zich gaan ontwikkelen naar een lijn 
volop in interferentie met de omgeving. De A12 is hier bij uitstek een 
voorbeeld van. 
 
Door de interferentie met de omgeving treedt letterlijk verlangzaming op, 
de gemiddelde snelheid loopt terug. De verlangzaming is een grote kans 
om de ontwikkeling van de weg ruimtelijk te sturen. Door de gemiddeld 
lagere snelheid zijn veel geluidsschermen overbodig en is zicht op de 
omgeving mogelijk. Maar niet alleen dat. Er komt ruimte voor meer 
aansluitingen, de weg ontwikkeld zich van een serie puntontsluitingen 
naar een vlakontsluiting. De interferentie is niet alleen in beeld (zicht) 
maar ook in functie (directe ontsluiting) verwezenlijkt.  
 

De crux zit hem in de organisatie van het ruimtelijke proces in 
Nederland: de spelers. Tot nu toe was Rijkswaterstaat de trekker en 
alleenverantwoordelijke voor de rijksweg. Overige partijen krijgen 
hierdoor afwentelingsgedrag en zadelen zo Rijkswaterstaat op met de 
taak een zo goed mogelijke doorstroming te faciliteren en minder hinder 
te genereren.  
 
Door de weg aan de omgeving ‘terug te geven’ maakt een integraal 
planproces meer kans. En om die samenhang met de omgeving gaat het 
nou juist. Dit veronderstelt  grote aanpassingen in houding en gedrag 
van zowel Rijkswaterstaat als de plaatselijke en regionale partijen. 
Benepen behoeften enverlangen dienen te worden verlaten en 
ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid dienen prioriteit te krijgen. 
 
De A12 kan een aaneenschakeling van ruimtelijke ervaringen worden, 
waarbij de regonale verschillen ‘leading’ zijn. Analoog aan planvorming 
elders kan alles super gemaakt worden: een super-Utrecht, een super-
Heuvelrug, enzovoort. Zodat het rijden van de route A12 een belevenis 
wordt van formaat.  
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Nederland is een verstedelijkt landschap, continu onderhevig aan 
transformaties.  
Met dit uitgangspunt is de snelweg A12 bestudeerd. Op een positieve 
wijze zijn de (ruimtelijke) veranderingen beschouwd.  
 
In het boek De schoonheid van de Weg9 uit 1959 wordt de (snel-)weg 
beschreven als een optimale combinatie van techniek, doelmatigheid en 
schoonheid. Nog altijd is dit waar. De uitwerking echter is veranderd, de 
toenmalige ontwerpruimte is verdwenen. Die ruimte voor ontwerp moet 
worden herveroverd. 
 
De omslag in het denken over de snelweg, eind jaren zestig, begin jaren 
zeventig, hing samen met het paradigma dat Nederland af is. Grote 
ruimtelijke veranderingen wilden we eigenlijk niet meer, een verlangen 
naar het arcadische Nederlandse landschap van rond 1900 ontstond. De 
echt noodzakelijke ruimtelijke ingrepen dienden zo goed mogelijk 
ingepast te worden in stad en landschap met een zo gering mogelijk 
ruimtebeslag. Alles bij elkaar ontstond een sfeer van verzachten, 
verdoezelen en bestrijden van effecten. 
  
Het duurde even totdat de weerstand ook tot Rijkswaterstaat was 
doorgedrongen. Met de voorbereiding en uitvoering van rijksweg 27 door 
het landgoed Amelisweerd bij Utrecht (voltooid in 1986) was ook daar de 
kentering definitief. Vanaf die tijd is het departement van Verkeer en 
Waterstaat en dus ook Rijkswaterstaat zich veel meer rekenschap gaan 
geven van wat de aanleg van een weg maatschappelijk en ruimtelijk 
betekent. 
 
Sinds die tijd is vanuit een probleembestrijdende houding naar de weg 
gekeken. Een plan is succesvol als het conform het poldermodel keurig 
met ‘iedereen’ afgestemd is. Of het dan nog tot de verbeelding spreekt 
of dat er sprake is van een meerwaarde van ondergeschikt belang. Het 

vermijden van problemen van zowel maatschappelijke als technische 
aard is hoofdpunt. Ruimtelijke visies ontbreken over het algemeen.  

                                                 
9 De schoonheid van de weg, 1959 

 
Mede daardoor is er in het huidig ontwerpproces een grote aandacht 
voor detail te bespeuren. Per onderwerp, soms per object wordt 
nagedacht en opgelost. Dit denken domineert sinds het begin van de 
jaren zeventig de planvorming van grootschalige infrastructuur. Het lijkt 
alsof de grote schaal per se moeten worden verbrokkeld tot kleine 
eenheden. Ruimte voor ontwerp wordt niet genomen. Het komt dus voor 
dat men bij  projecten van meer dan een miljard gulden (de kosten van 
een gemiddelde wegverbétering over iets meer dan 20 kilometer) niet 
verder komt dan een inpasssingsplan dat de hinderproblemen stuk voor 
stuk, detail na detail, zoveel mogelijk oplost. De grote lijn ontbreekt, een 
visie is afwezig.  
 
Maar wat dan? Is de fysieke ruimte voor ontwerp te vergroten? Het 
grote, lege, landelijke gebied waar de weg als een autonoom lint 
doorheen sneed, bestaat niet meer. Nederland is verstedelijkt en de 
snelweg is, tegen de verdrukking in, onderdeel van de stedelijke ruimte 
geworden. De periferieën van de steden zijn niet langer de 
ontoegankelijke, ongeziene buitengebieden van de stad: De snelweg is 
centraal komen te liggen. De aloude situatie met hoofdwegen die van 
centrum naar centrum liepen, doet zich nu weer voor. Daar bevindt zich 
het aanknopingspunt voor ontwerp. 
 
De door de snelweg gevormde stedelijke ruimte is geen morfologische 
eenheid, maar een aaneenschakeling van fragmenten. De grote 
verscheidenheid aan belevenissen kan verder uitgebouwd worden door 
een taboeloos beschouwen en analyseren van de weg. Hierdoor kunnen 
ideëen gegenereerd worden die van de snelweg een aaneenschakeling 
van belevenissen maken.  
Daarbij dient de dominatie van het compenseren van verloren gegaan 
natuurschoon en het ideaal van de onzichtbare weg doorbroken te 
worden.   
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