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Rijkswaterstaat ontwerpend onderzoek
gedaan naar mobiliteit van de toekomst.
Het ontwerpend onderzoek verkent hoe
we een toekomstvast mobiliteitssysteem
vorm kunnen geven dat in gebruik
op duurzame wijze kan voldoen aan
maatschappelijke behoeften. De mobiliteit
van de toekomst stelt nieuwe eisen aan
infrastructuur. Het goed inrichten van
onze infrastructuur kan de realisatie van
duurzame mobiliteit versnellen.

Waar hebben we het over als we spreken over
een duurzaam mobiliteitssysteem?
Het doel van ons onderzoek is om
hier een beeld over te vormen. Een
gemeenschappelijk beeld dat inzicht kan
geven in de cruciale keuzes en transities die
nodig zijn om in de toekomst tot een dergelijk
systeem en bijbehorende infrastructuur
te kunnen komen. Het onderzoek doet
geen toekomstvoorspellingen, maar poogt
handzame bouwstenen te leveren, waarmee
we enerzijds op korte termijn de belangrijkste
bestaande kennishiaten kunnen vullen en die
anderzijds de aansluiting maken met reeds
aanwezige kennis.
Focus op de snelweg.
Het onderzoek richt zich op het
snelwegennetwerk van Nederland. In 1937
werd de eerste Nederlandse snelweg in
gebruik genomen tussen Voorburg en
Zoetermeer. Deze bestond uit een lijn
dwars door het landschap, deels uitgevoerd

in

beton en deels in klinkerbestrating.

In driekwart eeuw

de snelweg een grondige metamorfose
ondergaan, van een kale weg tot een brede
infrastructuur met vangrails, matrixborden,
geluidsschermen en een landschap van
bedrijventerreinen. En er is de ambitie om dit
netwerk verder uit te breiden.
heeft

De aanleg van nieuwe snelwegen proberen
we op een zo goed mogelijke manier in te
passen in het landschap. Deze inpassing
in onze stedelijke, culturele en natuurlijke
landschappen blijft nog altijd lastig. Dit komt
met name door het conflict in ambities
tussen de verschillende schaalniveaus. Waar
we op de grote schaal zoeken naar efficiënte
en productieve verbindingen, zorgt dat
op kleinere schalen vaak voor verlies van
kwaliteit en samenhang. Bovendien heeft
een keuze voor efficiëntie van verbindingen
zijn neveneffecten, zoals luchtvervuiling en
geluidsoverlast.

SNELWEGLANDSCHAP VAN NEDERLAND
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STAD EN SNELWEG

TRANSITIE NAAR EEN ‘ANDER’ NEDERLAND

Nederland staat bekend als een klein landje
dat al eeuwen met succes de zee buiten
de deur houdt, door middel van duinen,
dammen, dijken en andere waterkeringen.
Maar dat gold voor een zee die niet toenam
in volume. Die situatie wordt nu stevig
verstoord door opwarmend zeewater,
smeltende gletsjers en ijskappen en een
daardoor stijgende zeespiegel.
Onze dijken worden opgehoogd en rivieren
krijgen hier en daar wat extra ruimte. De
vraag is of dat voldoende is. En met name
voor hoe lang? De zeespiegelstijging is nog
lang niet voorbij en gaat mogelijk een stuk
sneller dan we eerder dachten.
Is het Nederland zoals we dat nu kennen wel
te handhaven?

Bij een dreiging op een overstroming
vervullen onze snelwegen een belangrijke
rol als vitale infrastructuur. Mensen worden
op de snelweg in een grote stroom het
gebied uitgeleid.
Bij het bepalen van
overstromingsrisico’s wordt de staat van vitale
infrastructuur meegenomen. Dit betekent dat
het snelwegensysteem van Nederland een
robuust netwerk dient te zijn om de risico’s
van een overstoming te minimaliseren. De
snelwegen kunnen robuust gemaakt worden
door deze objecten te borgen via locatiekeuze
en inrichting.

Mobiliteit is een van de grootste veroorzakers
van ongezonde lucht en lawaai, maar
toekomstige technologie zal op de lange
termijn mobiliteit minder vervuilend en
lawaaierig maken. Met
technologische
ontwikkelingen kunnen onze snelwegen
bevrijd worden van hun bijwerkingen die
schadelijk zijn voor onze lokale leefkwaliteit
en ontstaan er kansen om snelwegen
kwalitatief in te richten. Hierdoor kunnen we
deze infrastructuur gaan combineren met
andere functies, zoals ecologie, productie of
wonen.

Op het moment dat verzet tegen de
zeespiegelstijging onhoudbaar wordt, zullen
we moeten gaan denken in andere richtingen
om duurzame oplossingen te vinden voor een
‘ander’ Nederland.

In één scenario komt het westen van het land
bijna volledig onder water te liggen. Alleen
onze stedelijke gebieden kunnen nog worden
beschermd. Onze hooggelegen steden
kunnen gemakkelijk behouden blijven,
terwijl laaggelegen stedelijke gebieden sterk
afhankelijk zullen zijn van evacuatieroutes.
Het belang van het snelwegennetwerk
wordt daarom steeds groter. Het verbindt
de stedelijke eilanden in het westen van
het land met het hooggelegen vaste land
en dient als robuust evacuatienetwerk bij
overstromingen. Dankzij de technologische
ontwikkelingen van toekomstige mobiliteit
kan het snelwegnetwerk meer zijn dan
alleen een verbindingsweg. Het kan worden
omgevormd tot een kwalitatief landschap.
Het snelwegennetwerk van de toekomst
zal dienen als structuur van nieuwe lineaire
landschappen van superdijken die onze
stedelijke gebieden met elkaar verbinden.
Niet alleen voor mobiliteit, maar ook voor
ecologie, recreatie, verstedelijking en
productie.
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